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مساعدة الصحاب البيوت بقيمة 250 مليون دوالر 
لتعويض تكاليف التحول من النفط إلى مضخات الحرارة

أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تفاصيل 
منحة جديدة تهدف إلى مساعدة األسر 

الكندية ذات الدخل المنخفض و المتوسط   
على التحول من النفط إلى مضخات 
الحرارة, وستبلغ ما يصل إلى 5000 
دوالر - اعتماًدا على دخل األسرة - 

لتغطية التكاليف التي تشمل شراء وتركيب 
مضخات الحرارة ، والترقيات الكهربائية 
الالزمة ، واإلزالة اآلمنة لخزان الزيت.

قد تكون األسر المعيشية مؤهلة إذا كان 

دخلها يساوي أو أقل من متوسط   دخل 
األسرة بعد خصم الضرائب ، وإذا كان 

منزلها مدفًئا بالنفط ، وإذا كانت هي المقيم 
الرئيسي ومالك منزلها.

سيتم توفير األموال مقدًما لدفع ثمن 
التبديل ، ويمكن دمج المنحة الجديدة مع 
المنح الحالية للمنازل الصديقة للبيئة من 

الحكومات الفيدرالية وحكومات المقاطعات 
واألقاليم والمرافق.

تقول الحكومة إن األسرة التي تنتقل من 

زيت التدفئة إلى مضخة حرارية يمكن أن 
توفر ما بين 1500 دوالر و 4700 دوالر 

في السنة من فواتير الطاقة.
تقليل التلوث

سيكلف برنامج OHPA 250 مليون 
دوالر ، وستتوفر المنح ابتداًء من شهر 

يناير من خالل بوابة مبادرة المنازل 
الخضراء الكندية.
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عين على كندا 

لمواجهة النقص الحاد القوات المسلحة الكندية 
تفتح أبوابها للمقيمين الدائمين

مهاجرون غير موثَّقين في أوتاوا لتسوية وضعهم القانوني

مواجهة كالمية بين شي جين بينغ ورئيس وزراء كندا:
 »كل ما قلناه تم تسريبه.. هذا غير الئق«

د. نزيه خطاطبة 

في  راسًخا  إلسرائيل  المؤيد  التحيز  اصبح 
غالبية المؤسسات الكندية الحكومية واألهلية  
وفي وسائل اإلعالم لدرجة انها ال تستطيع 
التعبير بحرية او نشر ما يمكن تفسيره كم قبل 
انه معادة  اللوبي الصهيوني على  منظمات 
التي تعمل نيابة  للسامية . فهذه المنظمات 
عن حكومة االحتالل اإلسرائيلية او بالتنسيق 
معها تتمتع بتمويل جيد وفعال وتنسق عملها 
مع مجموعة من النواب في البرلمان الكندي 
البلديات  مجالس  في  وأصدقاء  والمقاطعات 
المنظمات  هذه  تعمل   , االعالم  ووسائل 
وقمع  ومنع  اإلسرائيلية  الرواية  نشر  على 
تنتقد  والتي  تعارضها  التي  األصوات  كافة 
ممارسات االحتالل اإلسرائيلي وتتعاطف مع 
الفلسطينيين من خالل نعتهم بمعاداة السامية 
من  كل  يشمل  بحيث  تحويله  يجري  والذي 
اللوبي  منظمات  وتحاول  إسرائيل.  ينتقد 
الصهيوني فرض تعريف معاداة السامية في 
والبلديات وحتى مؤسسات  المقاطعات  كافة 
المجتمع المدني ما يشكل خطرا حقيقيا على 
حرية الراي والتعبير في كندا . فهذا التعريف  
الذي تبنته الواليات المتحدة، ومعها ثالثون 
دولة في العام  2016، مستندًا إلى تعريف 
»التحالف الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست 
 The International Holocaust
وينص   ،»Remembrance Alliance
معينة  نظرة  هي  السامية  »معاداة  أن  على 
لليهود،  لليهود، والتي يمكن وسمها بكراهية 
لمعاداة  والجسدية  الخطابية  المظاهر  وكل 
غير  أو  اليهود  نحو  الموجهة  السامية 
مؤسسات  تجاه  أو  ممتلكاتهم  و/أو  اليهود 
يتوسع  الدينية«  ومرافقه  اليهودي  المجتمع 
بين  الفصل  صعوبة  حد  مستمرإلى  بشكل 
يجري  جديدة  أبعاد  معاني  وبين  معناه 
بالعديد  دفع  ما  متواصل،  بشكل  توظيفها 
التحذير  ،إلى  والعرب  الغربيين  الكتاب  من 
وبين  السامية  معاداة  بين  الخلط  هذا  من 
والسياسسيين  االحتالل  حكومة  ممارسات 
واأليديولوجية  الصهيونية ، أو نقد اليهودية، 
في  دولية  قرارات  على  التصويت  حتى  أو 
اإلسرائيلية،  السياسات  تدين  المتحدة  األمم 
اللوبي   منظمات  توظفه  سياسي  خلط  وهو 
لـكيان  السلبية  الصورة  تنامي  لمواجهة 
العام  الرأي  لدى  االسرائيلي   االحتالل 
اتهام  حّد  إلى  تطور  األمر  إن  بل  الدولي. 

مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية التي تنتقد 
والدعوة إلدراج   ، السامية  بمعاداة  االحتالل 
الدولية  العفو  منظمة  مثل  المؤسسات  هذه 
وهيئات   ،Oxfam وأوكسفام   ،Amnesty
معاداة  قوائم  ضمن  اإلنسان  حقوق  مراقبة 

السامية.
وهذا االمر دفع مؤخرا العشرات من الكتاب 
أصول  من  والصحفيين  واالكاديميين 
ودول  وكندا  أمريكا  في  وعربية  فلسطينية 
غربية الى رفع مذكرة لألمم المتحدة عبروا من 
خاللها عن مخاوفهم بشأن تعريف التحالف 
)IHRA( الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست
التعريف  هذا  تطبيق  بها  تم  التي  والطريقة 
أوروبا  بلدان  من  العديد  في  ونشره  وتفسيره 
و أمريكا الشمالية, في محاولة لنزع الشرعية 
المدافعين  وإسكات  الفلسطينية  القضية  عن 
الفلسطينيين ويشكل خطرا على  عن حقوق 

قضية محاربة معاداة السامية نفسها.

معاداة  فضح  ضرورة  على  المذكرة  وتؤكد 
أي  مع  التسامح  وعدم  ومكافحتها,  السامية 
أي  في  كيهود  اليهود  كراهية  عن  تعبير 
مكان في العالم, إلى جانب نظريات المؤامرة 

وإنكار الهولوكوست. 
المحرقة  دروس  المذكرةأن  موقعوا  ويضيف 
وكذلك دروس اإلبادة الجماعية األخرى في 
من  جزًءا  تكون  أن  يجب  الحديث  العصر 
أشكال  جميع  ضد  الجديدة  األجيال  تعليم 

التحيز العنصري والكراهية.

ومع ذلك ، يجب التعامل مع مكافحة معاداة 
تلحق  أن  خشية   ، مبدئية  بطريقة  السامية 
الضرر بهدفها, فمثال يخلط تعريف التحالف 
الدولي بين اليهودية والصهيونية بافتراض أن 
إسرائيل  دولة  وأن   ، صهاينة  اليهود  جميع 
في واقعها الحالي تجسد حق تقرير المصير 
لجميع اليهود. نحن نختلف بشدة مع هذا. ال 
ينبغي أن يتحول النضال ضد معاداة السامية 
النضال ضد  الشرعية عن  لنزع  إلى وسيلة 
حقوقهم  وإنكار  الفلسطينيين  اضطهاد 
واستمرار احتالل أراضيهم. ونعتبر المبادئ 

التالية أساسية في هذا الصدد:
السامية  1. يجب نشر الصراع ضد معاداة 
اإلنسان.  وحقوق  الدولي  القانون  إطار  في 
يجب أن يكون جزًءا ال يتجزأ من الكفاح ضد 
جميع أشكال العنصرية وكراهية األجانب ، 
والعنصرية ضد  اإلسالموفوبيا  ذلك  في  بما 
العرب والفلسطينيين. الهدف من هذا النضال 
الفئات  لجميع  والتحرر  الحرية  ضمان  هو 
المضطهدة. إنها مشوهة للغاية عند توجيهها 

نحو الدفاع عن دولة قمعية ومفترسة.

2. هناك فرق كبير بين حالة يتم فيها تمييز 
اليهود ، واضطهادهم وقمعهم كأقلية من قبل 
أنظمة أو مجموعات معادية للسامية ، وبين 
المصير  تقرير  حق  تطبيق  فيها  يتم  حالة 
في  إسرائيل   / فلسطين  في  اليهود  للسكان 
إقليمًيا.  وتوسعية  عرقية  تفرد  لدولة  الشكل 
تقوم دولة إسرائيل ، كما هي موجودة حالًيا 

، على اقتالع الغالبية العظمى من السكان 
الفلسطينيون  إليه  يشير  ما   - األصليين 
هؤالء  إخضاع  وعلى   - بالنكبة  والعرب 
يعيشون  زالوا  ما  الذين  األصليين  السكان 
كمواطنين  التاريخية  فلسطين  أراضي  على 
من الدرجة الثانية أو شعب تحت االحتالل ، 

يحرمهم من حقهم في تقرير المصير.

3 - تم تبني تعريف التحالف الدولي إلحياء 
ذكرى الهولوكوست )IHRA( لمعاداة السامية 
المعتمدة  الصلة  ذات  القانونية  والتدابير 
الجماعات  البلدان ضد  من  العديد  قبل  من 
تدعم  التي  اإلنسان  وحقوق  اليسارية 
سحب  مقاطعة  وحملة  الفلسطينيين  حقوق 
 ،  )BDS( العقوبات  وفرض  االستثمارات 
مما أدى إلى تهميش التهديد الحقيقي لليهود 
القادم من اليمين الحركات القومية البيضاء 
تصوير  إن  المتحدة.  والواليات  أوروبا  في 
للسامية هو  أنها معادية  BDS على  حملة 
وسيلة  األساس  في  هو  لما  صارخ  تشويه 
شرعية غير عنيفة للنضال من أجل الحقوق 

الفلسطينية.
4. في بيان تعريف التحالف الدولي إلحياء 
على  يشير   )IHRA( الهولوكوست  ذكرى 
معاداة  على  األمثلة  أحد  الى  المثال  سبيل 
اليهودي  الشعب  حق  »إنكار  هو  السامية 
في تقرير المصير ، من خالل االدعاء بأن 
وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري« أمر 
غريب تماًما. ال يكلف نفسه عناء االعتراف 
دولة  كانت   ، الدولي  القانون  بموجب  بأنه 
إسرائيل الحالية قوة محتلة ألكثر من نصف 
قرن ، كما تعترف بها حكومات البلدان التي 
الدولي  التحالف  بتعريف  التمسك  فيها  يتم 
ال   .)IHRA( الهولوكوست  ذكرى  إلحياء 
يكلف نفسه عناء التفكير فيما إذا كان هذا 
الحق يشمل الحق في تكوين أغلبية يهودية 
كان  إذا  وما  العرقي  التطهير  طريق  عن 
الفلسطيني.  الشعب  بحقوق  موازنته  ينبغي 
عالوة على ذلك ، من المحتمل أن يتجاهل 
ذكرى  إلحياء  الدولي  التحالف  تعريف 
غير  الرؤى  جميع   )IHRA( الهولوكوست 
باعتبارها  إسرائيل  دولة  لمستقبل  الصهيونية 
معادية للسامية ، مثل الدعوة إلى دولة ثنائية 
تمثل  علمانية  ديمقراطية  دولة  أو  القومية 
جميع مواطنيها على قدم المساواة. إن الدعم 
الحقيقي لمبدأ حق الشعب في تقرير المصير 
ال يمكن أن يستبعد األمة الفلسطينية وال أي 

دولة أخرى.

5. نحن نعتقد بأن أي حق لتقرير المصير 
اقتالع  الحق في  يجب أن ال يشمل على  
العودة إلى أرضه ،  شعب آخر ومنعه من 
سكانية  أغلبية  لتأمين  أخرى  معان  أي  أو 

داخل الدولة. 
بحقهم  الفلسطينيين  تفسير مطالبة  يمكن  ال 
في العودة إلى األرض التي طردوا منها هم 
وآباؤهم وأجدادهم على أنها معاداة للسامية. 
القلق  يثير  المطلب  هذا  مثل  كون  حقيقة 
بين اإلسرائيليين ال يعني أنه غير عادل وال 
في  به  معترف  إنه حق  للسامية.  معاد  أنه 
الجمعية  قرار  في  ورد  كما  الدولي  القانون 
العامة لألمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

6. ان توجيه تهمة معاداة السامية ضد أي 
شخص يعتبر دولة إسرائيل القائمة عنصرية 
، على الرغم من التمييز المؤسسي والدستوري 
منح  إلى  يرقى   ، عليه  تقوم  الذي  الفعلي 
العقاب. وبذلك  إسرائيل حصانة مطلقة من 
تستطيع إسرائيل إبعاد مواطنيها الفلسطينيين 
أو حرمانهم من حق  أو سحب جنسيتهم   ،
اتهامها  ضد  محصنة  وتظل   ، التصويت 

بالعنصرية.
ذكرى  الدولي إلحياء  التحالف  تعريف  إن   
نشره  وطريقة   )IHRA( الهولوكوست 
على  إسرائيل  دولة  حول  نقاش  أي  يحظر 
ثم  ومن  والديني.  العرقي  التمييز  أساس 
األساسية  العدالة  مبادئ  مع  يتعارض  فهو 
والمعايير األساسية لحقوق اإلنسان والقانون 

الدولي.

الكامل  الدعم  تتطلب  العدالة  أن  نعتقد   .7
بما   ، المصير  تقرير  الفلسطينيين في  لحق 
في ذلك المطالبة بإنهاء االحتالل المعترف 
به دولًيا ألراضيهم وانعدام الجنسية وحرمان 
الحقوق  قمع  إن  الفلسطينيين.  الالجئين 
الدولي  التحالف  تعريف  في  الفلسطينية 
إلحياء ذكرى الهولوكوست )IHRA( ينم عن 
فلسطين  اليهودي في  االمتياز  يدعم  موقف 
بداًل من الحقوق اليهودية ، والتفوق اليهودي 
اليهود.  سالمة  من  بداًل  الفلسطينيين  على 
اإلنسانية  والحقوق  القيم  بأن  نؤمن  نحن 
غير قابلة للتجزئة وأن النضال ضد معاداة 
السامية يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع 
النضال من أجل جميع الشعوب والجماعات 
والمساواة  الكرامة  أجل  من  المضطهدة 

والتحرر.

الحقوق الفلسطينية وتعريف التحالف الدولي
 إلحياء ذكرى الهولوكوست )IHRA( لمعاداة السامية

في مواجهة نقص غير مسبوق في الموارد 
البشرية، قرر رئيس هيئة أركان الدفاع في 
القوات المسلحة الكندية، الجنرال واين إير، 

فتح أبواب المؤسسة العسكرية للمقيمين 
الدائمين الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية 

الكندية.

وُتعّد هذه سابقة في القوات المسلحة الكندية 
التي كانت لغاية اآلن ترفض السماح بذلك 

متذرعة بأسباب أمنية.

وأعطى الجنرال إير في توجيه داخلي وّقعه 
في 18 تشرين األول )أكتوبر(، وحصل 
راديو كندا على نسخة منه، اإلذن لقائد 
األفراد العسكريين وقائد التجنيد بإلحاق 

مجندين حاصلين على اإلقامة الدائمة في 
كندا، ولكن ضمن ثالثة شروط.

أواًل، يجب على المجند االلتزام بتقديم طلب 
الحصول على الجنسية الكندية ما أن 

يستوفي شروطها.

ثانيًا، يجب أن يلّبي تجنيده حاجًة معّينة 
لليد العاملة يتعّين على المؤسسة العسكرية 

ملؤها.

وأخيرًا، يجب على القائمين بالتجنيد التحقق 
من أّن المجند لن يلحق األذى بالمصلحة 

الوطنية.
في السابق كان رئيس هيئة أركان الدفاع في 
القوات المسلحة الشخَص الوحيد المخّول له، 

في حاالت استثنائية، تجنيد أشخاص غير 
حائزين بعد على الجنسية الكندية.

ولم تتأخر قيادة األفراد العسكريين في 
االستفادة من هذه الصالحية الجديدة. فبعد 
أربعة أيام فقط من تلقيهم الضوء األخضر 

من المقر الرئيسي، انتشر مسؤولو التجنيد 
في القوات المسلحة في صالون القادمين 
الجدد في تورونتو بهدف جذب مجندين 

محتَملين.
وتعليقًا على هذا التطور، أشارت 

البروفيسورة غرازيا سكوبيو، وهي أستاذة في 
الكلية العسكرية الملكية في كندا، إلى أّن 

القوات المسلحة الكندية وصلت إلى مفترق 
طرق، وإذا لم ُتقدم على هذا التحول لن 

تتمكن كندا من الحفاظ على جيشها الذي 
نعرفه.

هذا صحيح أكثر من أّي وقت مضى 
مع بيانات التعداد السكاني األخير التي 

ُتظهر أّن كندا قد وصلت إلى أعلى مستوى 
تاريخي في عدد الكنديين المولودين خارج 

البالد، وهو واحد من كل أربعة كنديين.
نقال عن غرازيا سكوبيو، بروفيسورة في 

الكلية العسكرية الملكية الكندية

ُيشار إلى أّن البروفيسورة سكوبيو حاولت 
على مدى السنوات الـ20 األخيرة إقناع 
القوات المسلحة الكندية بتخفيف قواعد 
التجنيد وفتح أبوابها للمقيمين الدائمين، 

أسوًة بما هو متَّبع في دوٍل ُأخرى من بينها 
الواليات المتحدة.

التقى األسبوع الماضي في أوتاوا مهاجرون 
بدون وضع قانوني آتون من جميع أنحاء 
كندا مع وزير الهجرة الكندي شون فرايزر 
للمطالبة بتسوية أوضاع جميع األشخاص 

الذين ليس لهم وضع قانوني. ونظمت 
االجتماع ’’شبكة حقوق المهاجرين‘‘ 

)Mirgant Rights Network( وهي 
ائتالف لمنظمات حقوقية تدافع عن 

المهاجرين غير الموثَّقين.
وتوضح الحكومة الكندية أنها ال تعرف 

العدد الحقيقي لألشخاص الذين ال يحملون 
وثائق ، لكنها تقول إن ’’المصادر 

األكاديمية تقدر العدد بما يتراوح بين 
20,000 و 500,000.‘‘

وبشكل عام، فإن هؤالء األشخاص دخلوا 
كندا بشكل قانوني وبقوا فيها بعد انتهاء 
صالحية تأشيراتهم أو تصاريح اإلقامة 

األخرى.
وتقّدر وزارة الهجرة أن ’’جزءًا صغيرًا فقط 
من المهاجرين غير الشرعيين هم أشخاص 

دخلوا كندا بشكل غير قانوني أو وقعوا 
ضحية شبكات االتجار بالبشر.‘‘

لذلك قرر وزير الهجرة والالجئين والمواطنة 
، شون فرايزر ، مقابلة هؤالء األشخاص 

واالستماع إلى قصصهم وطلباتهم.
وطالبت سميرة ياسمين، المتحدثة باسم 

منظمة تضامن بال حدود  بوضع قانوني 
للجميع وبدون استثناء ووقف عمليات 

الترحيل على الفور حتى نتمكن من الحفاظ 
على أمن مجتمعنا أثناء تنفيذ الحكومة لهذا 

البرنامج. وأضافت أن أفراد المجموعة قد 
يتعّرضون لالعتقال والترحيل في طريقهم 
إلى أوتاوا خالل محاولتهم للوصول الى 
مكان اللقاء في اوتاوا من مختلف المدن 

الكندية . ’’أصدرت وكالة خدمات الحدود 
الكندية أوامر بالقبض على معظمهم’’، بعد 

استنفاد جميع الطعون.
على متن الحافلة التي اقلتهم من مونتريال 
الى اوتاوا ، تحّدث راديو كندا الدولي مع 

ياسر، وهو مغربي بدون وضع قانوني 

وصل إلى كندا في عام 2020 في أوّج 
خضم أزمة جائحة كوفيد-19. يحمل 

هذا األب لثالثة أطفال شهادة في إصالح 
هياكل السيارات مع خبرة عّدة سنوات. وقد 
ظفر بعمل في كندا بعد تقديم طلب إلحدى 
البعثات الكيبيكية التي تنّقلت إلى المغرب 

لتوظيف عّمال مؤّقتين.
لكّن لسوء حظه، أغلقت الشركة التي وّظفته 

أبوابها مع بداية الجائحة.
وعند وصوله إلى مطار مونتريال، اتصل 

موّظف الحدود بالشركة. لكّن صاحبها أبلغه 
أنه قد ألغى العقد وأّن نشاط الشركة توّقف.

وطلب الموّظف من ياسر توقيع وثيقة 

لمغادرة كندا، فوّقعها. ’’كان من المفروض 
أن أغادر في غضون ثالثة أيام ، لكنني 

قررت البقاء هنا. لقد وضعت كل أموالي في 
هذا المشروع‘‘، كما يقول ياسر.

وأضاف هذا األخير أّنه ’’ال يوجد نقص 
في العمل في كندا. يتم دفع مرّتبك لك نقدًا 

ولكن ليس لديك حماية اجتماعية.‘‘
وأوضح أنه يأمل في أن يتمكن الوزير من 
تسوية أوضاع الجميع. وبالتالي، سيكون 
قادرًا على الحصول على تصريح عمل 

واإلتيان بأسرته إلى كندا.
 وهذا هو أول لقاء مباشر بين وزير الهجرة 
ومهاجرين غير شرعيين، بحسب المنظمين.

بالنسبة ِلصفاء الشابي، عضو منظمة 
تضامن بال حدود ، فإن هذا ’’تتويج لعدة 

سنوات من العمل.‘‘

شارك العديد من األشخاص تجربتهم. 
بعضهم يعيش في كندا منذ 20 عامًا بدون 
وثائق. الوزير، مثل أي سياسي ، قال إنه 

استمع إليهم ، لكنه لم يِعد بشيء. 
وفي نهاية اليوم، عاد الجميع من حيث أتى. 
وقد تكون هذه بداية نهاية كابوس المهاجرين 

غير الموثَّقين.
راديو كندا 

وقعت مواجهة كالمية بين الرئيس الصيني شي 
جين بينغ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، 

على هامش قمة العشرين في جزيرة بالي 
اإلندونيسية.

حسب مقطع فيديو التقطته الكاميرات، نشرته 
وسائل إعالم كندية، بدت مالمح الضيق على 
جين بينغ وترودو. وكان الرئيس الصيني يلقي 
باللوم على رئيس الوزراء الكندي بسبب تسريب 
ما ناقشاه في اجتماع غير رسمي على هامش 

قمة العشرين.
وفقا لتقارير صحفية، دار المحادثات غير 

العلنية بين ترودو وبينغ حول تقويض 
الديمقراطية الكندية عن طريق تمويل بكين شبكة 

سرية من المرشحين في االنتخابات الفيدرالية.

خالل الفيديو المتداول، نقل المترجم الفوري عن 
شي جين بينغ قوله: »كل ما قلناه تم تسريبه 

)للصحافة(. هذا ليس الئقا، هذه ليست الطريقة 
التي نعمل بها. إذا كنت صادًقا، يجب أن 

نتواصل باحترام متبادل«.
وقاطع ترودو المترجم، قائال: »في كندا، 

نؤمن بالحوار الحر والمفتوح والصريح وهذا ما 
سنستمر في تحقيقه. سنواصل التطلع إلى العمل 

بشكل بناء مًعا ولكن ستكون هناك أشياء لن 
نتفق بشأنها«.

حينها قال جين بينغ إنه يجب »تهيئة الظروف 
أواًل«، وانتهى الحوار بين االثنين بالمصافحة 

والمغادرة في اتجاهين مختلفين.
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نقابة يونيفور تتهم بنك كندا 
بإعالن حرب طبقية بزياداته المتتالية ألسعار الفائدة

الجمهوريون يهددون بطرد إلهان عمر 
من لجان الكونغرس بسبب انتقادها إلسرائيل

ثلث الكنديين سينفق أقل على الهدايا 
طالبت يونيفور)Unifor(، أكبر نقابة لعّمال وخمسهم ينوي اللجوء إلى خدمات خيرية أساسية

القطاع الخاص في كندا الحكومة الكندية اعتماد 
تدابير جديدة لمساعدة العمال والمساهمة في 

تسهيل االنتقال إلى الطاقات الخضراء بداًل من 
استهدافهم فيما أسعار الفائدة ترتفع .

ففي إطار تقديمها التوقعات من الميزانية الفدرالية 
المقبلة، حّثت رئيسة ’’يونيفور‘‘، النا باين، بنَك 
كندا )المصرف المركزي( على التوقف عن رفع 

أسعار الفائدة، مجادلًة بأّن هذه الزيادات ’’تجعل 
العمال الكنديين يعانون دون داٍع‘‘.

وقاالت : إنها فترة صعبة للعمال، إذ يواجهون 
حالة عدم اليقين االقتصادي والتداعيات المستمرة 

للجائحة )كوفيد-19(.

ودعت رئيسة ’’يونيفور‘‘ في بيانها الحكومة 
الفدرالية إلى ’’معالجة أزمة القدرة على تحمل 
التكاليف‘‘، وإجراء إصالح دائم لنظام إعانات 
البطالة، واعتماد قانون ’’صارم‘‘ لمنع كسر 
اإلضرابات، وإعطاء دفعة لتحويل االقتصاد 

الوطني بهدف مكافحة التغيرات المناخية بشكل 
أفضل. وفي نظر باين، فان ما قام به حاكم 

بنك كندا، تيف ماكِلم، من زيادة أسعار الفائدة 
مرات متتالية ليس أقّل من ’’إعالن حرب طبقية 
في بالدنا‘‘. وكان ماكِلم قد أقرّيوم الثالثاء بأّن 
الكنديين من ذوي الدخل المنخفض هم األكثر 

تضررًا من ارتفاع التضخم وأنهم سيتأثرون أكثر 
من سواهم باالنكماش االقتصادي الوشيك.

وإذا كان الكنديون يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار 
الفائدة، فإّن حاكم المصرف المركزي يرفض فكرة 

التوقف عن فرض هذه الزيادات كما تطالب رئيسة 
’’يونيفور‘‘.  ’’نعتقد أنه ال يزال من الضروري 

إجراء زيادات، لكننا نقترب من نهاية دورة التشديد 
هذه. ال أستطيع أن أقول لكم بالضبط ما سيكون 
عليه األمر. لم نبلغ )النهاية( بعد، لكننا نقترب 

منها‘‘، قال ماكِلم.
ُيذكر أّن بنك كندا رفع معدل الفائدة األساسي 

ست مرات منذ 2 آذار )مارس( الفائت، ناقاًل إياه 
من 0,25% إلى 3,75% في 26 تشرين األول 

)أكتوبر(. ومعدل الفائدة األساسي مؤشر مرجعي 
يمّثل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.

ردت النائبة التقدمية إلهان عمر )ديمقراطية من 
مينيسوتا( على تهديدات زعيم األقلية الجمهورية 

في مجلس النواب كيفين مكارثي بطردها من لجان 
الكونغرس بالقول إن الحزب الجمهوري استهدفها، 

منذ اليوم األول النتخابها،  باستخدام الخوف 
وكراهية األجانب وكراهية اإلسالم والعنصرية، 

ومن خالل حملة إعالنية بماليين الدوالرات.
وقالت عمر في بيان:” أدى التدفق المستمر 

من الكراهية والتهديدات، بما في ذلك مسدسات 
مارغوري غرين وتعهد ترامب بإعادتي إلى 

الصومال، إلى مئات التهديدات بالقتل والمؤامرات 
ضدي وضد وعائلتي”.

وقد تعهد مكارثي خالل ظهوره في برنامج 
“صنداي مورنينغ”  بطرد النائبة المسلمة إلهان 
عمر من لجان مجلس النواب األمريكي إضافة 

إلى النائب آدم شيف والنائب إريك سوالويل.
وقال مكارثي بشكل واضح :” لن نسمح لعمر 

بالتواجد في لجنة الشؤون الخارجية” بسبب 
تعليقاتها المعادية للسامية”، في إشارة إلى انتقاد 

عمر إلسرائيل.
وسيسيطر الجمهوريون على مجلس النواب في 

يناير/ كانون الثاني، ورشحوا مكارثي لرئاسة 
المجلس رغم أن 31 جمهوريًا صوتوا ضده، 

وسيحتاج مكارثي في يناير إلى 218 صوتًا لتولي 
المنصب.

وقالت عمر إن الكراهية وراء جهود مكارثي 
ضدها، وأشارت إلى أنه ال يفعل أي شيء 

لمعالجة القضايا الجوهرية مثل التضخم والرعاية 
الصحية وتغير المناخ.

فيما تواصل أسعار المستهلك االرتفاع منذ 
شهور، ينوي تقريبًا واحٌد من أصل كّل ثالثة 
كنديين خفض نفقاته على هدايا عيد الميالد 
هذا العام، وفًقا الستطالع جديد أجرته شركة 

.)Ipsos( ‘‘إبسوس’’
ومع ذلك، فإّن العدد نفسه تقريبًا ينوي أن 

ينفق على الهدايا مبلغًا مشابهًا تقريبًا للذي 
أنفقه العام الماضي.

وقال 9% من المستطَلعين إنهم ال يريدون 
شراء هدايا، فيما قال نحو من 20% منهم 

إنهم لم يفكروا بعد في المبلغ الذي سينفقونه 
عليها.

وُأجري االستطالع لصالح جمعية ’’كندا 
 CanadaHelps /( ‘‘هيلبس / كندا دون
CanaDon( الخيرية التي تنشط في مجال 
ربط المانحين بجمعيات خيرية تعمل لصالح 

قضايا تهمهم.

وأظهر االستطالع أّن نصف الكنديين تقريبًا 
يفضلون الحصول على هدية يمكن أن تدعم 
مؤسسة خيرية بداًل من حصولهم على هدية 

مادية.
كما أظهر االستطالع أّن 22% من الكنديين 
يتوقعون اللجوء إلى مؤسسة خيرية للحصول 

على خدمات أساسية في األشهر الستة 
المقبلة.

لكّن 20% من الُمستطَلعين قالوا إنهم يريدون 
خفض تبرعاتهم مقارنة بالعام الماضي. وأحد 

األسباب الرئيسية وراء ذلك هو، حسب قولهم، 
ارتفاع تكلفة المعيشة.

ولتشجيع الناس على العطاء وفقًا إلمكانياتهم، 
تدعو ’’كندا هيلبس / كندا دون‘‘ الجمهور 
للمشاركة في حدث ’’يوم الثالثاء أُعطي‘‘ 

 ،)GivingTuesday / Mardi je donne(
الموافق يوم الثالثاء 29 تشرين الثاني 

)نوفمبر( الجاري والذي يلي ’’الجمعة 
األسود‘‘ )Black Friday(، أو ’’الجمعة 
 ،)Vendredi fou( المجنون‘‘ بالفرنسية

 .)Cyber Monday( ‘‘و’’اثنين اإلنترنت
وُيشّكل ’’الجمعة األسود‘‘ بداية موسم شراء 

هدايا أعياد آخر السنة وتقدِّم فيه معظم 
المتاجر عروضًا وخصومات، فيما ’’اثنين 
اإلنترنت‘‘ هو لتشجيع الناس على التسّوق 

على اإلنترنت.
وتقترح الجمعية على الناس أن يقّدموا 

ألحبتهم في ’’يوم الثالثاء أُعطي‘‘ بطاقات 
هدايا مخصصة للعمل الخيري، فيقوم متلقو 

البطاقات بدورهم بتقديمها إلى جمعيات 
خيرية من اختيارهم مسجلة على موقع 

CanadaHelps.org
’’مع توّقع 22% من الكنديين اللجوء إلى 

خدمات خيرية أساسية مثل الطعام والمأوى 

في األشهر الستة المقبلة، ُتعّد التبرعات 
الخيرية وسيلة رائعة لكي تظهروا ألحبتكم أنكم 

تهتمون بهم بينما تقومون بدعم المجتمعات 
المحلية المحتاجة‘‘، كتبت جاين ريكيارديلي، 
رئيسة العمليات والرئيسة التنفيذية المؤقتة لدى 

’’كندا هيلبس / كندا دون‘‘، في بيان.
وشمل االستطالع 1,000 كندي بلغوا سّن 
الثامنة عشرة فما فوق، وأجرته ’’إبسوس‘‘ 

على اإلنترنت بين 28 تشرين األول )أكتوبر( 
الفائت و1 تشرين الثاني )نوفمبر( الجاري.

وال يمكن تحديد هامش خطأ لنتائج هذا 
االستطالع ألّن عّينات االستطالعات على 
اإلنترنت تكون غير احتمالية. لكن، لغرض 

المقارنة فقط، سيكون لعّينة احتمالية بهذا 
الحجم هامش خطأ يبلغ 3,5%، في اتجاه 

الزيادة أو النقصان، 19 مرة من أصل 20.

انتحار شاب عراقي بسبب السوسيال السويدي  ونزع اطفاله
شيَع العشرات يوم األثنين الشاب العراقي 

»بهزاد خضر«، والذي أنتحَر برصاصة في 
الرأس في محافظة دهوك بكردستان العراق 

جراء سحب دائرة الشؤون اإلجتماعية السويدية 
المعروفة بـ»السوسيال السويدي« أطفاله 

التسعة منه في السويد.
وقال ناشطون أن »بهزاد« كاَن يعيش ميسور 

الحال في مدينة الندسكرونا جنوب السويد، 
وبرفقته أطفاله التسعة الذين كاَن يرعاهم 

جيًدا، إال إنه تفاجأ بسحب السوسيال السويدي 
منه أطفاله قسرًيا، دون قدرته على رؤيتهم 

مجدًدا.
وأشاَر ناشطون إلى أن الشاب الُمنتحر قْد 
واجه مشاكل نفسية جراء خسارته أطفاله، 

مما دعاه للسفر إلى دهوك، حيث ُيقيم أهله، 
وهناك أطلَق رصاصة على رأسه ُمنهًيا حياته.
وناشد أهل الشاب المنتحر الحكومة العراقية 
بالتدخل السريع السترداد أطفاله التسعة من 

السويد من أجل رعايتهم بين أحضان األسرة 
المتمكنة إقتصادًيا.

وفي وقت سابق، أطلق ناشطون في السويد 
حملة تحت وسم »أوقفوا خطف أطفالنا«، 

للفت االنتباه إلى قيام السوسيال بنزع األطفال 
قسرًيا من آبائهم بحجة أن العائلة ليست 

مؤهلة لرعاية األوالد، ومن ثم وضعهم لدى 
أسر سويدية بديلة.

ويشكو العديد من الالجئين في السويد من 

قيام السوسيال بحرمانهم من أبنائهم، باعتبارها 
عملية خطف دون وجود غطاء قانوني.

وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي خالل 
األشهر الماضية عشرات القصص لسحب 
عدد من األطفال ممن هم من أصول شرق 

أوسطية وأفريقية.
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مشروع التسوية السوداني: تقاسُم غنائم بترتيب أميركي

من هو غانم المفتاح الذي افتتح المونديال بالقرآن الكريم؟
 ُولد بنصف جسد واختير سفيراً لـ”كأس العالم”

مي علي 

يبدو أن االتفاق السياسي بين العسكر 
و»قوى الحرية والتغيير« قد أنجَز تمامًا، 
ولم يتبّق إاّل إعالنه رسميًا والتوقيع عليه، 
على رغم محاولة األخيرة اإليحاء بخالف 
ذلك، من خالل حديثها عن تقسيم االتفاق 
لة، والذي يفّسره  إلى مرحلَتين، فورية ومؤجَّ
مراقبون بكْونها تريد استدراج بعض القوى 

المعاِرضة إليه، حتى ال تتحّمل وحدها 
مسؤولّيته. وأّيًا يكن، فإن الُحكم على مشروع 
التسوية يظّل رهنًا بكيفية تطبيقه وما سيؤول 

إليه، خصوصًا في ظّل وجود مجموعات 
واسعة رافضة لها، وبالنظر إلى رعايته من 
ِقَبل األميركيين الذين حافظوا على تذبذبهم 
حيال االنقالب، والسعوديين الذين لم ُيخفوا 

ميلهم إلى هذا األخير، وحرصهم على 
بقاء نصيب وازن له من »كعكة السلطة« 

مستقباًل. 
انتهت »قوى الحرية والتغيير« في السودان 

من وْضع تصّورها لعبور المرحلة االنتقالية، 
ُمعِلنًة موافقة جميع مكّوناتها عليه، ومؤّكدة 
إمكانية المضّي في العملية السياسية اآلن، 
وال سيما إثر قبول المكّون العسكري مشروع 
الدستور االنتقالي المطروح من ِقبل »لجنة 

المحامين السودانيين«. على أن تحالف 
المعارضة، وتحت مبّرر إجراء مزيد من 

المشاورات مع »قوى الثورة«، قّسم مراحل 
االتفاق السياسي، الذي ُيفترض أن يفضي 

إلى تسليم السلطة إلى المدنيين، إلى 

مرحلَتين: أولى سيتّم التوقيع فيها على اّتفاق 
إطاري خالل عشرة أيام من تاريخ اإلعالن 
عنه؛ وثانية ُأرجئ إمضاؤها لنحو شهر أو 

يزيد، بحسب المّدة الزمنية التي تتطّلبها 
مناقشة القضايا المرتبطة بها مع »أهل 

المصلحة«، علمًا أن تلك القضايا تشمل 
العدالة االنتقالية، السالم، إصالح المؤّسسة 
العسكرية، تفكيك »نظام الثالثين من يونيو« 

)نظام الرئيس المخلوع عمر البشير(، 
والتي ُتعّد جميعها مفصلية في بناء الدولة، 
وال يمكن أن يكون حسمها رهنًا بـ»الحرية 
والتغيير«، وفق ما بّررت به األخيرة هذا 

التأجيل.
إاّل أن الكاتب الصحافي، عادل عبد 

الرحيم، يؤكد أن هذه »الملّفات األربعة، 
المفصلية والمحورية في االتفاق السياسي، 

جرى االتفاق حول تفاصيلها كافة بين 
العسكر وقوى الحرية والتغيير«، معتبرًا، 

في تصريح إلى »األخبار«، أن »اإلعالن 
عن ترحيل االتفاق على تلك الملّفات إلى 
المرحلة الثانية، هو مناورة من ِقَبل الحرية 

والتغيير، ومحاولة منها إلقناع القوى الثورية 
والقوى السياسية الرافضة للعملية السياسية 

بالموافقة على التسوية«، مضيفًا أن »الحرية 
والتغيير ال تريد تحمُّل مسؤولية االتفاق 

مع العسكر مرّة أخرى وحَدها«. على أن 
»القوى الثورية« و»لجان المقاومة« سرعان 
ما أعلنت رفضها مشروع التسوية المطروح، 

والذي تروّج له »الحرية والتغيير« بوْصفه 
»الخيار األمثل« إلنهاء االنقالب العسكري 

وإعادة السلطة للمدنيين. وفي هذا اإلطار، 
اّتهمت مجموعة »غاضبون بال حدود«، 
إحدى المجموعات الشبابية الفاعلة في 

الشارع، »الحرية والتغيير« بأنها »تسعى 
إلى الُحكم والسلطة مهما كانت الوسيلة«، 
الفتًة، في بيان، إلى أن »ما أقعد البالد 
منذ االستقالل، هو حّب العسكر للسلطة 

وتسلُّق النُّخب السياسية على أكتاف الشعب 
للوصول أيضًا إلى السلطة«، مؤكدة أن 

»الثورة لن تتوّقف بُمضّي تواريخ بعينها أو 
التوقيع على مواثيق التسوية«.

»الحرية والتغيير« ال تريد تحمُّل مسؤولية 
االّتفاق مع العسكر مرّة أخرى وحَدها

في المقابل، لم َيصدر، حتى اآلن، تصريح 
رسمي من المكّون العسكري حول االتفاق 

الذي ترعاه »اللجنة الثُّالثية« )منّظمة 
اإليغاد، األمم المتحدة واالتحاد األفريقي(، 
وُتشرف عليه »اللجنة الرباعية« )السعودية 

واإلمارات والواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة(، غير أن قائد الجيش، عبد الفتاح 

البرهان، كان قد ألمح، قبل أيام، إلى 
وجود تفاهمات مع »الحرية والتغيير«، 
معِلنًا أن الجيش قّدم مالحظاته حول 

اقتراح »لجنة المحامين«، مؤكدًا أنه »لن 
يسمح بأّي تدّخل للقوى السياسية« في 

المؤّسسة العسكرية. وبحسب ما ورد في 
مشروع الدستور االنتقالي الذي اقترحْته 
اللجنة المذكورة، فإن رأس الدولة ورئيس 

الوزراء سيكونان مدنيَّين، فيما ُتمنح للثاني 
المسؤولية عن مجلس األمن والدفاع، وهو 

ما وافق عليه العسكر بحسب »الحرية 
والتغيير«. أّما عملية اختيار أعضاء 

الحكومة، فستشترك فيها األطراف كافة، 
في حين يكون اختيار الرئيَسين )الدولة 

والحكومة( مقصورًا على المدنيين وال ُيسمح 
للعسكريين بالتدّخل فيه، وفق حديث عضو 
»الحرية والتغيير« طه عثمان. ومن أجل 

تحقيق اإلصالح في المؤّسسة العدلية، 
سيتّم تكوين المجلس العدلي المؤّقت الذي 

ستختاره »قوى الثورة« من أعضاء المحكمة 
الدستورية والهيئة القضائية والنيابة العامة، 

وذلك بغرض إجراء إصالحات شاملة 
في المؤّسسة الُمشار إليها، والتي تحّولت 
سابقًا إلى أداة تنفيذية في أيدي االنقالب، 
واسُتخدمت بمهارة لترسيخه وإطالة عمره.

وبحسب عضو »الحرية والتغيير«، ياسر 
عرمان، فإن االئتالف »يسعى إلى توحيد 

القوى الثورية والذهاب إلى االنتخابات 
في نهاية الفترة االنتقالية كقوى مشتركة 

وفاعلة من أجل استدامة السلطة المدنية 
الديموقراطية«. وشّدد عرمان، في مؤتمر 
صحافي، على أن »شرق السودان قضية 

يجب االستماع إليها وحّلها. نريد الدفع 
بخّطة جديدة لتوحيد شرق السودان«. أّما 

»اتفاق جوبا للسالم« الُموقَّع بين الحكومة 
االنتقالية والحركات المسّلحة، فإن مشروع 
الدستور لم ُيلِغه، بل ستتّم مراجعته تمهيدًا 
إللغاء بعض المسارات الملَحقة به كمسار 

الوسط والشمال، وحْصره بالحركات 
المسّلحة.

بعد انتظار دام 12 عامًا، حّل اليوم 
المنتظر لقطر، األحد 20 نوفمبر/تشرين 

الثاني 2022، افتتاح كأس العالم لكرة 
القدم، على استاد »البيت« في مدينة الخور 
الشمالية، الذي يبعد نحو 50 كيلومترًا شمال 

العاصمة الدوحة، والمستوحى من الخيمة 
التقليدية التي سكنها أهل البادية، جرى حفل 
افتتاح البطولة المقامة مرّة كل أربع سنوات 
بمواجهة اإلكوادور، أمام 60 ألف متفرّج، 

وفق ما ذكرته وكالة األنباء الفرنسية

استهل الشاب القطري غانم المفتاح حفل 
افتتاح كأس العالم 2022 بتالوة آية قرآنية، 

بعدما ظهر إلى جانب الممثل األمريكي 
الشهير مورغان فريمان على أرض ملعب 

البيت.
في األشهر الستة الماضية، برز اسم الشاب 

القطري غانم المفتاح باعتباره واحدًا من 
األسماء الملهمة والمؤثرة في قطر والعالم، 

على الرغم من أنه ُولد بنصف جسد.
ُولد »المفتاح« يوم 5 مايو/أيار 2002 

في العاصمة القطرية الدوحة، ومنذ والدته 
أصيب بمرض ُيسمى متالزمة »التراجع 

الذيلي«.
من هو غانم المفتاح سفير مونديال قطر؟

متالزمة »التراجع الذيلي« ُتعرف أيضًا 
بـ«االنحدار الذيلي« أو »التخلق العجزي«، 

وهو اضطراب خلقي نادر يحدث نتيجة عدم 
تكّون الجزء السفلي من العمود الفقري بشكل 

كامل قبل الوالدة.
ويصيب هذا المرض شخصًا واحدًا من بين 
25 ألف حالة في العالم، وعليه فإن القطري 

غانم المفتاح عاش حياته بنصف جسد 
بعدما فقد جزءًا كبيرًا من عظامه، بسبب هذا 

المرض.

وبدون أطراف سفلية، واصل المفتاح حياته 
متنقاًل باستخدام يديه وعلى كرسي متحرك، 
درس واجتهد وتعّلم، حتى أصبح واحدًا من 
األشخاص الفاعلين في المجتمع القطري، 

ثم العالم.
وقال الغانم في أحد مقاطع الفيديو: »منذ 
صغري تعلمت التصالح مع ذاتي، ومع 
األشياء التي ال أقدر على تغييرها، لذا 

تصالحت مع جسمي، تصالحت مع 
شكلي«.

وأضاف: »بفضل هللا وصلت إلى قناعة 
بأن هللا- سبحانه وتعالى- خلقني في أحسن 
تقويم، وأن آالمي وأوجاعي أداويها بالصبر 

والحمد والدعاء«.
وأوضح الغانم: »التصالح مع األشياء التي 
ال نستطيع تغييرها قوة وليس ضعفًا، سعادة 

وليس شقاء، أمل وليست ألمًا، لقد تقبلت 
جسمي وأحمد هللا عليه«.

سفير كأس العالم

وفي األيام األولى من أبريل/نيسان 2022، 
أعلنت اللجنة العليا لمونديال قطر تعيين 
المفتاح، سفيرًا رسميًا للبطولة، التي ُتقام 

للمرة األولى في العالم العربي.
ولم يخِف المفتاح فرحته وفخره الشديدين 
بهذا االختيار، وذلك بنشر تغريدة قصيرة 

على حسابه الرسمي بموقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«.

وكتب المفتاح: »إنه لشرف كبير لي أن 
أعلن أنه تم اختياري سفيرًا رسميًا لبطولة 

كأس العالم فيفا 2022، وأتطلع إلى 
مشاركتكم معي الحماس واإلثارة في طريقنا 

نحو البطولة«.
كما نشر يومها مقطع فيديو ظهر فيه مع 
جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«، وعّلق عليه: »شكرًا لهذا 
التشريف والثقة، وشكرًا للميدالية الذهبية 

التي منحتموني إياها، إنه لشرف عظيم أن 
أعمل إلى جانبكم«.

وسعى غانم المفتاح كثيرًا من أجل تحفيز 

أقرانه من ذوي اإلعاقة والصعوبات، 
فقام بتأليف عدة كتب، ونشر العديد من 

المنشورات ذات العالقة.
وأهم ما أّلفه المفتاح كتاب »غانم الرابح 
دائمًا«، والذي تكفل بطباعته المجلس 

األعلى لشؤون األسرة في قطر.
وتجاوز عدد متابعي الغانم، البالغ من العمر 
20 عامًا، على موقع التواصل االجتماعي 

»إنستغرام« حاجز الثالثة الماليين متابع.
وعمل مفتاح الغانم سفيرًا للنوايا الحسنة في 

مؤسسة أيادي الخير لنحو آسيا في عام 
2015، كما شارك في منتدى األمم المتحدة 

للشباب.

مالعب جديدة وتقنيات غير مسبوقة

خالفًا للنسخ السابقة من كأس العالم 
لكرة القدم الذي انطلق عام 1930 في 
األوروغواي، انتقلت المنافسة من فصل 

الصيف إلى مشارف الشتاء، بسبب درجات 
الحرارة الملتهبة في الخليج صيفًا، ما أثار 
حنق البطوالت األوروبية الكبرى المجبرة 

على تجميد منافساتها لمدة شهر على 
األقل.

بينما توجد ستة مالعب تتسع لنحو أربعين 
ألف متفرّج هي: خليفة، الوحيد المعاد 

تجديده، 974 )راس بوعبود سابقًا(، أحمد 
بن علي )الريان(، الجنوب )الوكرة سابقًا(، 

الثمامة، والمدينة التعليمية، مقابل 60 
ألف متفرج الستاد البيت، وأكثر من 80 

ألفًا الستاد لوسيل، الذي يستضيف المباراة 
النهائية في 18 ديسمبر/كانون األول، في 

اليوم الوطني لقطر، ويتوقع أن يتابعها مليار 
متفرّج حول العالم.

البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين: 
غالبية الدول األعضاء »تدين بحزم الحرب في أوكرانيا«

أعلنت مجموعة العشرين، في البيان الختامي 
لقمتها في جزيرة بالي اإلندونيسية، األربعاء، 

أّن »غالبية« الدول األعضاء فيها »تدين بحزم 
الحرب في أوكرانيا«، معتبرة أّن هذا النزاع 

»يقوض االقتصاد العالمي«.
وأكدت أكبر عشرين اقتصادًا في العالم في 

البيان المشترك، أّن »استخدام األسلحة النووية 
أو التهديد باستخدامها غير مسموح به«.

وقال الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو: »اليوم 
نجحنا في اعتماد إعالن قادة مجموعة العشرين 

والمصادقة عليه«، مشيرًا إلى أنه أول اتفاق 
على نص مشترك توصلت إليه المجموعة منذ 

فبراير/ شباط.
وأضاف »أعبر عن امتناني لجميع الذين شاركوا 
وأبدوا مرونة« للوصول إلى هذا النص المشترك.

وعقد زعماء العالم، الذين كانوا مجتمعين 
لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي 

بإندونيسيا، اجتماعًا طارئًا، اليوم األربعاء، بعد 
انفجارات مميتة في برشفوداو، وهي قرية في 

شرق بولندا قريبة من حدود أوكرانيا.
وكان خالف قد ظهر في قمة مجموعة 

العشرين، أمس الثالثاء، عندما أيدت الواليات 

المتحدة وحلفاؤها إصدار قرار إلدانة الغزو 
الروسي ألوكرانيا، وهو ما وصفه وزير الخارجية 

الروسي سيرغي الفروف بأنه تسييس ال مبرر 
له.

وجاء في مسودة إعالن من 16 صفحة أّن 
»معظم األعضاء أدانوا بشدة الحرب في 

أوكرانيا، وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية 
كبيرة وتفاقم هشاشة وضع االقتصاد العالمي«.

ولم تتمخض اجتماعات لوزراء مجموعة 
العشرين عن بيانات مشتركة، بسبب خالف بين 
روسيا وأعضاء آخرين حول الصياغة، بما في 

ذلك كيفية وصف الحرب في أوكرانيا.
اتفاق على مواصلة الجهود للحد من ارتفاع 

درجات الحرارة
إلى ذلك، اتفق القادة في اجتماع مجموعة 

العشرين في بالي اليوم األربعاء على مواصلة 
الجهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة في 

العالم عند 1,5 درجة مئوية، وأقروا بالحاجة 
إلى تسريع الجهود للتخلص من استخدام الفحم 
تدريجيا، في تعزيز محتمل للمحادثات بمؤتمر 

األمم المتحدة للمناخ كوب 27.
ويراقب أعضاء الوفود في قمة المناخ في شرم 

الشيخ بمصر، التي لم تشهد سوى تقدم بطيء 
صوب اتفاق، قمة مجموعة العشرين بحثا عن 

مؤشرات على استعداد الدول المتقدمة لتقديم 
التزامات جديدة بشأن المناخ.

وقال إعالن في نهاية اجتماع مجموعة العشرين: 
»إدراكا منا لدورنا القيادي، نجدد التأكيد على 
التزاماتنا الثابتة بالسعي لتحقيق هدف اتفاقية 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من 
أجل التصدي لتغير المناخ من خالل تعزيز 
التنفيذ الكامل والفعال التفاق باريس وهدفه 

المتعلق بدرجة الحرارة«.
وكانت حكومات العالم قد اتفقت في عام 2015 
خالل قمة األمم المتحدة في فرنسا على محاولة 
الحد من متوسط زيادة درجة الحرارة العالم عند 
1,5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة 
الصناعية، وهو اتفاق أطلق عليه اسم )اتفاق 

باريس( واعتبر انفراجة في الطموح الدولي 
المتعلق بالمناخ.

وقال بيان مجموعة العشرين: »إننا مصممون 
على مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة 
الحرارة عند 1,5 درجة مئوية. سيتطلب هذا 

إجراءات جادة وفعالة والتزاما من جميع الدول«.

وقال المبعوث األميركي الخاص للمناخ جون 
كيري، يوم السبت إن بعض الدول عارضت 

ذكر هدف 1,5 درجة مئوية في النص الرسمي 
لقمة كوب 27. وحث إعالن مجموعة العشرين 

أعضاء الوفود في مؤتمر كوب 27 على 
»التكثيف العاجل« للجهود خالل القمة بشأن 

مسألة التخفيف من أثر تغير المناخ والتكيف 
معه.

كما أشار إلى الحاجة إلى تسريع »الجهود 
نحو التخلص التدريجي من استخدام الفحم 
لتوليد الكهرباء، بما يتماشى مع الظروف 

الوطنية واالعتراف بالحاجة إلى الدعم من 
أجل عمليات تحول عادلة«.

كما أكد البيان مجددا على هدف دولي 
يتمثل في التخلص التدريجي من »الدعم 

غير الفعال للوقود األحفوري« وحث الدول 
المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها بتقديم 100 
مليار دوالر سنويا للتخفيف من آثار تغير 

المناخ.
رويتر

الفاشية في كيان االحتالل االسرائيلي تحصد مكاسبها
بدأت تداعيات صعود الفاشية الدينية في 

الكيان اإلسرائيلي، َتظهر تباعًا، مع تصاعد 
دعوات القتل والتهجير ضّد فلسطينّيي 

الداخل المحتّل، ووالدة ميليشيات جديدة في 
أوساط المستوِطنين بدعوات من إيتمار بن 
غفير صاحب الشعار الشهير: »إذا شعرَت 

بالخطر، اقتل ببساطة«، فضاًل عن حصول 
هذا األخير، في خالل مفاوضات تشكيل 

الحكومة، على »مكاسب« من بينها شرعنة 
عشرات البؤر االستيطانية في الضفة الغربية 
المحتّلة. وعلى رغم هذه المكاسب، ال تزال 
المفاوضات االئتالفية متعّقدة أمام نتنياهو؛ 

إذ إن استرضاء بن غفير ال يبدو كافيًا 
إلى اآلن إلقناعه بالتخّلي عن وزارة األمن 

الداخلي التي يريد من خالل تشديد سياسات 
التنكيل واالضطهاد ضّد الفلسطينيين، فيما 

رفيقه في »الصهيونية الدينية«، يسرائيل 
سموتريتش، ال يجد فائدة آليديولوجّيته 

العنصرية في االستعاضة عن حقيبة األمن 
بحقيبة المالية. وفي خضّم هذه التعقيدات، 
يحاول نتنياهو، بكّل ما أوتي من قدرة على 
التالعب، شّق صفوف شركائه اليمينيين، 

والنفاذ من خالل خالفاتهم إلى تشكيلة 
ُمرضية يأمل أن تبصر النور قريبًا.

في ذروة احتفاالت أنصار حزب »القوة 
اليهودية«، برئاسة المتطّرف إيتمار بن 

غفير، بنتائج انتخابات »الكنيست« األخيرة، 
كان الدم يقطر من أفواههم وهم يرّددون 
»الموت للعرب، الموت للعرب«. بهذا 

الشعار، غّذى بن غفير، خالل السنوات 
الماضية، شهوة القتل لدى المستوِطنين، 

مستِمّدًا تعاليمه العنصرية وثقافته اإلرهابية 
من حركة »كاخ« الملِهمة له والتي ُيعّد 

هو أحد تالمذتها، وحاصدًا أصوات 
المستوِطنين التي جعلْته يلعب دور 

»الجوكر« في مفاوضات تشكيل حكومة 
العدو، وأتاحت له فْرض الشروط على 

رئيس الحكومة المكلَّف، بنيامين نتنياهو، 
بما يلّبي أحقاده ضّد األسرى، وَتطّلعه إلى 
استباحة المسجد األقصى من دون قيود، 

واستهداف فلسطينّيي الداخل المحتّل. 
ودأب بن غفير، عبر تغريداته، على 

التحريض ضّد فلسطينّيي 1948، ُمعرِبًا 
في أكثر من مناسبة عن تمّنيه رحيلهم 

قريبًا. كما دعا سابقًا إلى »طْرد« أعضاء 
»الكنيست« العرب الذين َوصفهم بـ»مؤّيدي 

اإلرهاب«، وهو َنشر قبل أّيام تغريدة مرفقة 
بصورة للنائب العربي، أحمد الطيبي، في 
مطار اللد، قائاًل: »آن األوان ألن تحمل 
لنا األيام بشريات كهذه، وآمل أاّل يعودوا 

أبدًا«، مهّددًا الطيبي بأنه سيكون من 
ضمن المشاريع التي سيهتّم بها بعد تشكيل 
الحكومة اإلسرائيلية، رّدًا على تصريحات 

لألخير قال فيها إنه يشعر بالفخر ألنه كان 
مستشارًا للرئيس الراحل، ياسر عرفات، 

الذي رأى بن غفير أن »َمن كان مستشارًا 
له يجب أن يكون في برلمان سوريا وليس 

في إسرائيل«. وفي االّتجاه نفسه، يعّد زعيم 
»القوة اليهودية« مشروع قانون يتيح للمحاكم 

ترحيل العرب الذين يهاجمون الجنود 
والسياسيين في دولة االحتالل، معتبرًا أن 
عضَوي »القائمة المشتركة«، أيمن عودة 

وعوفر كاسيف، يجب أن يتّم ترحيلهما أيضًا 
»ألنهما يعمالن بنشاط ضّد دولة إسرائيل«.

ويّتسق ذلك التوّجه مع دْعم بن غفير 
لقْتل العرب أينما ُوجدوا، ودعوته أنصاره 
إلى تشكيل ميليشيات مسّلحة مدنية على 

قاعدة »إذا شعرَت بالخطر، اقتل... األمر 
بسيط«، وهو ما استجاب له بالفعل منّسق 

حزب »عوتسما يهوديت« في منطقة النقب، 
ألموغ كوهين، في تشرين األول 2021، 

حيث عمد إلى إنشاء ميليشيا بهدف »حماية 
سّكان الجنوب من الجريمة المستفحلة«. 

وفي آذار 2022، تّم إطالق هذا التشكيل 
في حفل كبير في بئر السبع، تحت اسم 

»دورية بارئيل«، وبارئيل هو االسم األّول 
للجندي اإلسرائيلي الذي ُقتل بعد إصابته 
في الرأس من مسافة صفر على الحدود 
مع قطاع غزة، العام الماضي. وقبل أيام 
معدودة، أعلن أعضاء من الحزب نفسه 

نّيتهم إقامة ميليشيا أخرى في منطقة »بات 
يام« المحاذية ليافا. وسبق ذلك ظهور بن 
غفير نفسه، قبل أسابيع من االنتخابات، 

مشهرًا مسّدسه في وجه المقدسيين في 
حّي الشيخ جراح في القدس المحتلة خالل 
مواجهات اندلعت في المكان، ونْشرُه بعدها 
بيوم صورَته واقفًا بجانب اثنين من أطفاله 
وهما يحمالن بنادق ألعاب، وتغريُده على 
»تويتر« بالقول: »بعد أعمال الشغب... 

أقوم بتعليم األطفال كيفية التعامل مع 
اإلرهابيين«، في إشارة منه إلى الفلسطينيين، 

الذين ينفي أبسط حق لهم في الوجود، 
ويدعو إلى إخراجهم حتى مّما َتبّقى لهم من 

فلسطين التاريخية.
وهكذا، تبدو أجندة بن غفير واضحة جّدًا، 
وقد َطرحها بصراحة في مداوالت تشكيل 
االئتالف الحكومي، وأهّم معالمها إطالق 

يد شرطة االحتالل والمستوِطنين ضّد 
الفلسطينيين، ليس في الضفة فقط وإّنما 
في الداخل المحتل، وَسّن قوانين سْحب 
الجنسية والقتل والطرد، وإطالق العنان 

للمشاريع االستيطانية والتي سيكون النقب 
مسرحها األبرز. وسبق أن شارك بن غفير 
أنصاره في حملة تحريش واسعة في النقب 
تحت غطاء من حكومة االحتالل، داعيًا 

إّياهم إلى تكثيف تواجدهم في هذه المنطقة 
على غرار الضفة. وفي هذا السياق أيضًا، 

َتوّصل أحد أبرز وجوه »الصهيونية الدينية« 
إلى اّتفاق مع نتنياهو على شرعنة 65 بؤرة 

استيطانية عشوائية في الضفة، وتزويدها 
بالمياه والكهرباء والُبنية التحتية الخليوية، 

وتعزيزها بـ»تدابير أمنية«، خالل 60 يومًا 
من تنصيب الحكومة. كما جرى االتفاق 
على تعديل »قانون اإلخالء« الذي تّم 

بموجبه االنسحاب من قطاع غزة وبعض 
مستوطنات الضفة، بهدف شرعنة بؤرة 

»حومش«، والسماح لليهود بالتواجد هناك 
لمتابعة دراستهم في المعهد الديني التوراتي، 

وتسريع إجراءات التخطيط وإنشاء طرق 
التفافية )للربط بين المستوطنات(، وتوسيع 

»شارع 60«، وتخصيص الميزانيات الالزمة 
لذلك بقيمة ُتراوح بين مليار ونصف مليار 

شيكل، فضاًل عن شرعنة بؤرة »أفيتار« 
الُمقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا، وعْقد 

جلسة للحكومة اإلسرائيلية فيها.
تبدو أجندة بن غفير واضحة جّدًا، وقد 

َطرحها بصراحة في مداوالت تشكيل 
االئتالف الحكومي

وترى النائب العربي في »الكنيست«، عايدة 
توما، أن »خطورة تهديد بن غفير بتهجيرنا 

وطردنا، ال تكمن في إمكانية تنفيذ تلك 
التهديدات، بل في نْشر الذعر في صفوف 

الفلسطينيين«، الفتًة إلى أن »الحكومات 
اإلسرائيلية دومًا كانت عنصرية ومتطرّفة، 
لكن الحكومة الحالية يسودها الفكر الفاشي 
ألّول مرّة، وبالتالي ستكون هناك خطوات 

من ِقَبلها تكّرس من خاللها سياستها بشكل 
تدريجي وممنهج تجاه الجماهير العربية«. 
وتشير إلى أن »حكومة االحتالل قّررت 
سْحب اإلقامة وتصاريح العمل من 500 

شخص من أقارب منّفذ عملية أرائيل، وهذا 
يعني صورة مصغَّرة عن عملية ترانسفير« 
مرتَقبة، موضحًة أن »إسرائيل لن تضعنا 
في طائرات وتطردنا خارج الحدود، لكنها 

ستعمل على خّطة ترانسفير بطيئة، إلرهاب 
الجمهور بشكل عام، وهذا يكون من خالل 
جملة من القوانين، ومنها على سبيل المثال 
َسّن قانون سْحب الجنسية من كّل فلسطيني 

يرفع العلم الفلسطيني«. وتصف الحكومة 
القادمة بأنها »خطيرة جّدًا«، ُمبّينة أن 

»أخطر ما فيها أمران: أّولهما أنها تغلق 
الباب على أّي إمكانية لحّل سياسي إلنهاء 

االحتالل، بإعالنها أنها ذاهبة في اّتجاه 
ضّم كّل األراضي الفلسطينية وإخضاعها 

لسيطرة إسرائيل وقوننة ذلك وسّد الباب 
أمام حّل الدولتين، وثانيهما تعميق سياسة 

اآلبارتهايد تجاه الفلسطينيين أينما كانوا في 
الضفة والداخل«. وَتخلص إلى أن »نضال 
فلسطينيي الداخل اليوم ليس من أجل نيل 
الحقوق، وإّنما لتعزيز الصمود والتصّدي 

لقوانين اآلبارتهايد وتحّديات االستيطان في 
النقب وارتفاع مستوى الجريمة«، معتبرًة 

طًا من تدبير المؤسسة  هذه األخيرة »مخطَّ
اإلسرائيلية إلغراقنا بعيدًا عن القضايا 

الوطنية، وخْلق نزاعات داخلية تجعلنا غير 
قادرين على المواجهة الوطنية«.
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محاكمة االحتالل اإلسرائيلي في محكمة العدل الدولية
  كيف نستعد للمحاكمة؟

المطران عطا اهلل حنا : االعتداءات االسرائيلية على سوريا مستمرة وكأنها باتت مشهدا روتينيا وال يحرك احدا ساكنا 

عبد الحميد صيام
 

على  عصيبا  يوما  الفائت  الجمعة  يوم  كان 
الكيان الصهيوني في لجنة تصفية االستعمار 
يطلق  كان  التي  العامة،  للجمعية  التابعة 
ثم  الخاصة،  السياسية  المسائل  لجنة  عليها 
لتكون إحدى أهم  الرابعة  اللجنة  أدمجت في 

لجان الجمعية الست.
إسرائيل لم تكن معنية بقرارات خمسة أخرى 
الالجئين  وتشغيل  إغاثة  بوكالة  تتعلق 
السوري  والجوالن  )أونروا(،  الفلسطينيين 
المحتل، وحصر أمالك الالجئين الفلسطينيين، 
وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، ولكنها 
كادت أن تفقد صوابها لتصويت اللجنة على 
في  للمحاكمة  برمته  االحتالل  مسألة  إحالة 
محكمة  وهي،  عالمية  محكمة  وأهم  أعلى 
العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا يمثلون 

المجموعات الجغرافية كافة.
يذكرني هذا القرار بحنق الكيان عند اعتماد 
قرار يعتبر الصهيونية حركة عنصرية وشكال 
 ،1975 عام  العنصري  التمييز  أشكال  من 
ألن ذلك القرار كان إدانة لأليديولوجية التي 
أما  الصهيوني،  الكيان  أساسها  على  قام 
سيعرض  الذي  األخير،  الرابعة  اللجنة  قرار 
لالعتماد  العامة  الجمعية  على  أخرى  مرة 
إنما  األول/ديسمبر  كانون  شهر  بداية  في 
مجسدة  الصهيوينة  الحركة  ممارسات  يحاكم 
وإقامة  األراضي،  وضم  االحتالل،  في 
القانونية  غير  والممارسات  المستوطنات، 
كافة في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها 

القدس الشريف.

الدولي  القانون  تنتهك  أنها  تعرف  إسرائيل 
منذ اليوم األول إلنشائها على جسد فلسطين 
الحماية  من  مظلة  هناك  أن  أيضا  وتعرف 

الدولية تقيها من خطر المساءلة والمسؤولية

الواليات  ورائها  ومن  إسرائيل  مارست  لقد 
المتحدة كل أنواع الضغط والتهديد لثني الدول 
على عدم التصويت لصالح القرار، لكن ذلك 
القرار  حصل  أن  النتيجة  فكانت  ينجح  لم 
على 98 صوتا بينما صوتت 17 دولة ضده 
المهم  ومن  بـ«امتناع«.  دولة   52 وصوتت 
الذي  المنافق  األوروبي  الموقف  نالحظ  أن 
الفلسطينيين كالما معسوال حول حل  يعطي 
يكّشر  الجادة  المواقف  في  ولكن  الدولتين، 
إسرائيل،  جانب  إلى  ويصطف  أنيابه  عن 
والسماح  المساءلة  ويعمل على حمايتها من 
االنتهاكات  تلك  ممارسة  في  باالستمرار  لها 
أوروبية  دول  عدة  صوتت  فقد  الجسيمة. 
ضد القرار من بينها إيطاليا وألمانيا والنمسا 
وهنغاريا والجمهورية التشيكية واستونيا، وبقية 

مع  يصوت  ولم  »االمتناع«  اختارت  الدول 
القرار من الدول األوروبية إال إيرلندا وبلجيكا 
والبرتغال.  وبولندا  ولوكسومبورغ  ومالطا 
الذي  أوكرانيا  كان صوت  األصوات  وأغرب 
جاء لصالح القرار، وأعتقد أنه موقف ذكي، 
إذ كيف من يقاوم االحتالل سيدعم احتالال 
كانت  دوال  أن  نتذكر  أن  علينا  لكن  آخر. 
تعتبر صديقة صوتت بـ«امتناع« مثل اليونان 
وقبرص والهند وإثيوبيا. وفي كلمة أخيرة قبل 
جلعاد  اإلسرائيلي  السفير  ألقاها  التصويت 
إردان، وهو يرغي ويزبد ويكاد يتفجر غضبا، 
هم  إنما  القرار  مع  سيصوتون  الذين  اتهم 
عملية  هناك  )وكأن  السالم  عملية  يدمرون 
سالم(، وينهون أي محاولة الستئناف العملية 
بها  يقوم  أحادية  خطوة  إنها  وقال  السلمية، 
بخطى  إسرائيل  عليهم  وسترد  الفلسطينيون، 
ضد  بالتصويت  وطالب  أخرى،  أحادية 
النظر  ستعيد  بالده  أن  وأكد  القرار.  مشروع 
تصوت  دولة  كل  مع  الثنائية  العالقات  في 

لصالح القرار.
لماذا الحنق اإلسرائيلي؟

الدولي  القانون  تنتهك  أنها  تعرف  إسرائيل 
منذ اليوم األول إلنشائها على جسد فلسطين 
األرض والشعب، لكنها تعرف أيضا أن هناك 
خطر  من  تقيها  الدولية  الحماية  من  مظلة 
األمر  يتعلق  وعندما  والمسؤولية.  المساءلة 
دائما  ظل  األمريكي  فالفيتو  األمن  بمجلس 
يشكل صمام األمان إلسرائيل. لكن هذه المرة 
ال يوجد فيتو، وهو ليس قرارا للجمعية العامة 
مثل قراراتها السابقة، بل يحتوي على خطوة 
عملية بإحالة مسألة االحتالل نفسه للمحاكمة، 
مثلما فعلت الجمعية نفسها عندما طلبت عام 
تبت  أن  الدولية  العدل  محكمة  من   2003
الذي  العنصري،  الجدار  قانونية  مسألة  في 
أساسي  بشكل  ببنائه  آنذاك  إسرائيل  باشرت 
إلى  القرار  تحول  الفلسطينية.  األرض  على 
أشهر،   9 استمرت  الجدار  لقانونية  محاكمة 
صدرت في نهايتها يوم 4 تموز/يوليو 2004 
فتوى قانونية مكونة من ثالثة أقسام: الجدار 
يتم  أن  يفكك ويجب  أن  غير شرعي، يجب 
تعويض الفلسطينيين الذين تضرروا من بناء 
الجدار. هذه المرة المحاكمة أوسع بكثير من 
إنها محاكمة لكل منظومة  الجدار.  محاكمة 
أن  المحكمة  االحتالل وآثاره وتبعاته. وعلى 
تجيب عن عدد مهم من األسئلة الجوهرية، 
تتعلق بالتبعات القانونية الناجمة عن انتهاك 
إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره، واحتاللها الطويل واالستيطان 
عام  منذ  المحتلة  الفلسطينية  األرض  وضم 
1967، بما في ذلك قيامها بتغيير التركيبة 
الديمغرافية والطابع الثقافي والمكانة التاريخية 
إسرائيل  واعتماد  الشريف،  القدس  لمدينة 

هذه  لتكريس  تمييزية  وإجراءات  تشريعات 
أثر  عن  المحكمة  ستجيب  كما  السياسة. 
على  اإلسرائيلية  والممارسات  السياسات 
الوضع القانوني لالحتالل، والتبعات القانونية 
بالنسبة لجميع الدول واألمم المتحدة الناتجة 
عن هذا الوضع. إسرائيل تعرف معنى القرار 
وتعرف أنها في ورطة كبيرة: فإن شاركت في 
بمثابة  ذلك  فسيكون  والمداوالت،  المرافعات 
حالة  في  وأنها  احتالل،  دولة  بأنها  اعتراف 
تدافع عن  الدولي وعليها أن  للقانون  انتهاك 
الشمس. وإن هي  انتهاكات واضحة وضوح 
قاطعت، وهو المتوقع كما حصل في محاكمة 
)الفلسطينيون(  خصمها  سيستفرد  الجدار، 
ويقوم  مهل  على  اإلدانة  بيانات  بتقديم 
التي  والبّينات  الوثائق  كل  بتقديم  المحامون 
ُجن  لهذا  باالحتالل.  القائمة  السلطة  تدين 
هيرتسوك  حاييم  جنون  مثل  الكيان  مندوب 

عندما اعتمد قرار الصهيونية عام 1975.

آلية المحاكمة

القرار  باعتماد  أوال  العامة  الجمعية  ستقوم 
المقبل إليها من اللجنة الرابعة. وتصبح لغة 
وموجهة  العامة  الجمعية  عن  صادرة  القرار 
مرحلة  وهذه  الدولية.  العدل  محكمة  إلى 
ميثاق  في  عليه  منصوص  وهذا  اإلحالة. 
يخول  الذي   ،96 للمادة  وفقا  المتحدة  األمم 
من  استشاري  رأي  بطلب  العامة  الجمعية 
خالفية  مسألة  حول  الدولية  العدل  محكمة 
القرار  ستتسلم  المحكمة  قانوني.  طابع  ذات 
بالمادة 65  التعامل معه عمال  وتعمل على 
من النظام األساسي للمحكمة، الذي يخولها 
أن تصدر فتوى بشأن المسائل الخالفية ذات 
الطابع القانوني، كما فعلت مع الجدار العازل. 
والمحكمة مخولة بحكم قانونها األساسي أن 
تراجع وتقرر من هو في حالة انتهاك لقواعد 
بما في ذلك ميثاق  الدولي،  القانون  ومبادئ 
الدولي،  اإلنساني  والقانون  المتحدة،  األمم 
تناقش  اإلنسان.  لحقوق  الدولي  والقانون 
قضية:  أي  في  الدائم  السؤال  أوال  المحكمة 
هل من اختصاص محكمة العدل الدولية أن 
تنظر في هذه المسألة. وهذه مسألة إجرائية 
في غالب األحيان تحظى باإلجماع، إذا كان 
هناك نص واضح عمال بالقاعدة الشرعية »ال 
اجتهاد مع النص«. بعد قرار المحكمة )قرار 
وليس رأيا( بأن المسألة قيد النظر تقع ضمن 
اختصاصها، تصبح الطريق سالكة للمحاكمة. 
أن  النزاع  طرفي  من  المحكمة  عندئذ  تطلب 
يتقدما بمرافعاتهما ووثائقهما. إسرائيل ستقاطع 
)هذا ما نتوقعه( وهنا ستلوح فرصة ثمينة أمام 
الفلسطينيين لمحاكمة الكيان الصهيوني برمته 
على مرأى من العالم. وعليهم اتخاذ الخطوات 

التالية من بين خطوات أخرى كثيرة:
من  متكامل  طاقم  تحضير  يجب  أوال: 
بالمحاكمات  المتمرسين  الدوليين  المحامين 
الدولي.  بالقانون  واسع  علم  وعلى  الدولية، 
في  عملوا  الذين  من  عدد  اختيار  ويفضل 
هذا الميدان ثم تقاعدوا مثل، ريتشارد فولك، 
ومايكل لنك وفرجينيا تيلي. ويجب أال ننسى 
الدولي  بالقانون  المختص  بويل  فرنسيس 
طاقم  إلى  إضافة  الفلسطينية،  والقضية 
ناصر  جّمعهم  الذين  بعضهم  أو  المحامين 
القدوة عام 2003 لمتابعة مرافعات المحكمة 
ديانا  ومنهم  العنصري  الفصل  جدار  حول 

بطو ومايكل ترزي وغيرهم.
ثانيا: يجب إعداد الوثائق واألفالم واألشرطة 
كافة، التي تظهر وحشية االحتالل اإلسرائيلي. 
المهمة  الدولية  بالتقارير  االستعانة  ويجب 
كافة، وهي كثيرة، التي توثق هذه الممارسات.

االستيطان  حركة  عن  تفاصيل  تقديم  ثالثا: 
واألراضي المصادرة والرسومات البيانية التي 
تثبت أن هناك نية مبيتة لنقل مواطنين من 
عن  المحتلة،  األراضي  إلى  االحتالل  دولة 
سبق إصرار وترصد بهدف مصادرتها وتغيير 

الطابع الديموغرافي لألرض المحتلة.
والمستندات  الوثائق  كل  تقديم  رابعا: 
إسرائيل  سعي  تؤكد  التي  والمعلومات، 
المتواصل إلى تهويد القدس عن طريق زيادة 
القدس  إلى  انتقالهم  وتسهيل  اليهود  السكان 
الفلسطينيين،  تقليص عدد  الوقت نفسه  وفي 
وتدمير ممتلكاتهم وإغالق مؤسساتهم، وفرض 
العرب،  السكان  على  اإلسرائيلية  المناهج 
وتحديد الوصول إلى أماكن العبادة والسماح 
وارتكاب  المقدسات  بتدنيس  للمستوطنين 

المجازر في أماكن العبادة.
خامسا: استهداف األشخاص المحميين قانونا 
كالصحافيين وعمال اإلغاثة الطبية وناشطي 
االحتياجات  وذوي  والنساء  اإلنسان  حقوق 
محاكم  في  ومحاكماتهم  واألطفال  الخاصة 
وحجز  اإلداري  االعتقال  وقضايا  عسكرية 
الجثامين وانتهاك حقوق األسرى والمعتقلين.

سادسا: يجب إعداد مجموعة مهمة من شهود 
أبناؤهم  قتل  الذين  العيان وضحايا االحتالل 
بدم بارد، أو أحرقت بيوتهم كعائلة الدوابشة 
هؤالء  المئات.  وغيرهم  وغالية  خضير  وأبو 
يجب تأمين وصولهم لإلدالء بشهاداتهم أمام 

القضاة.
هذا غيض من فيضـ  فليبدأ اإلعداد للمحكمة 
محاكمة  فلتكن  للتردد.  وقت  ال  اآلن.  من 
القرن ألبشع احتالل عرفه التاريخ المعاصر.

* محاضر في مركز دراسات الشرق األوسط 
بجدامعة رتغرز بنيوجرسي

رئيس  حنا  هللا  عطا  المطران  سيادة  قال 
اليوم بأن  للروم االرثوذكس  اساقفة سبسطية 
مستمرة  سوريا  على  االسرائيلية  االعتداءات 
ومستمر  دائم  بشكل  نسمع  فبتنا  ومتواصلة 
عن قصف يطال عدة اماكن في هذا القطر 

العربي الشقيق .

ان خطورة ما يحدث ال تكمن فقط في هذه 
يستهدف  الذي  القصف  هذا  وفي  التعديات 
سوريا بعد سنوات من مؤامرات بائت بالفشل 
ان  بل  السورية  الدولة  تدمير  هدفها  كان 
العربي  الصمت  ذلك هو حالة  االخطر من 
الرسمي وكأن التعدي على سوريا اصبح شيئا 

يذكر اال بشكل عابر في وسائل  روتينيا ال 
تستحق  ال  اعتيادية  ظاهرة  وكأنها  االعالم 

االدانة واالستنكارمن االشقاء العرب .
ففي الوقت الذي فيه يحتفي العالم بالمونديال 
من  المليارات  مئات  عليه  صرف  الذي 
مشهد  في  تقصف  سوريا  ان  نرى  الدوالرات 
ساكنا  يحركون  وال  يتفرجون  والعرب  مخجل 

وكأن االمر ال يعنيهم .

من  الحالة  هذه  الى  نصل  ان  المؤسف  من 
والمسؤولية  الحكمة  انعدام  ومن  الالوعي 
والتنصل من المواقف الوطنية التي يجب ان 

يتبناها االشقاء العرب .

يبدو ان اولئك الصامتين على ما تتعرض له 
فلسطين من تآمر هم ذاتهم الصامتون على 
ما تتعرض له سوريا من انتهاكات لسيادتها 
ومتواصل  مستمر  اسرائيلي  قصف  ومن 

وبحجج واهية غير مقبولة وغير مبررة .
في  جانبها  الى  ونقف  سوريا  مع  نتضامن 
عن  فناهيك  مزدوجة  سوريا  ومحنة  محنتها 
القصف المستمر والمتواصل والذي لم ينقطع 
خالل الفترات المنصرمة فنحن امام حالة من 
الوهن العربي والضعف وانعدام وجود موقف 

رسمي واتمنى ان اكون مخطئا في ذلك .

ثقافة لحظة المغادرة وثقافة لحظة االنبهار

أزمة المياه العذبة في الوطن العربّي

جعفر المظفر

عنه  بعيدين  وظلوا  العراق  من  هاجروا  الذين  أولئك 
لفترة طويلة قد يكونوا أسرى لثقافٍة أسميتها سابقًا )ثقافة 

لحظة المغادرة(.
جحيم  من  هربًا  العراق  غادر  قد  )س(  السيد  كان 
الحروب والحصار واإلحتالل وأيضًا سنوات العصف 
الطائفي يوم كان القتل يجري على الهوية ويوم صار 
القاعدة.  وليس  اإلستثناء  هو  الحياة  قيد  على  البقاء 
وفي مهجره ظل الرجل حبيس اللحظة التي غادر بها 
العراق غير قادٍر على نسيان ما رآه أو عايشه فهوال 
ويعمل  يأكل  الطائفة,  نفس  من  برجال  سوى  يلتقي 
نفس  في  معهم  ويصلي  إجتماعيًا  ويتداخل  معهم 

الجامع أو الحسينية.
المحنة  الناس  اجتاز  بعدة سنين  العراق  بعد مغادرته 
دفعته  والتي  بالبلد  عصفت  التي  المرعبة  الطائفية 
من  جديد  من  التنفس  فرص  العراقيون  وجد  للهجرة. 
التي كانت  الطائفية  الصراع والمواجهات  خارج حلبة 
تغذيها أحزاب الدين السياسي قبل وصول هذه األحزاب 

إلى تحاصصها الُمْرضي والَمَرضي.
يعيش  الطائفي  مهجره  في  ظل  فقد  )س(  السيد  أما 
)ثقافة لحظة المغادرة(. لقد تشكل وعيه وال وعيه وذاته 
طائفي  صراع  حالة  خالل  من  والجمعية  الشخصية 
دامي, وفي مهجره حمل السيد )س( معه أيضًا حشدًا 
من المشاهد التي تؤكد له أن العراق قد دخل مرحلته 
السريرية البائسة نتيجة تفشي الفساد والسرقة والرشوة 
واالنهيار االجتماعي والقيمي والبطالة والفقر والعوز ثم 

انعدمت فيه كل فرص التغيير بعد أن تمزقت وتعطلت 
اإلرادة الشعبية وجرى تغييب المؤسسة العسكرية التي 
عادة ما كان يخرج من بين صفوفها عسكريو البيان 

رقم واحد.
ولم يعد السيد )س( قادرًا على تصور العراق إال بهيئة 
يشارك  كان  ما  وغالبًا  أيامه  آخر  يعيش  الذي  البلد 
نظرهم  في  فالعراق   ! فايدة  كو  ما  القول:  اصحابه 
تصفح  يكفيه  كان  وقد  الميت سريريًا,  بحكم  بات  قد 
الصور التي تعرض مآالت شارع الرشيد, رئيس شوارع 
العراق, لكي تنطبع في ذهن )س( ما يؤكد له على 
يوميًا  يقطعه  عمره  طوال  ظل  الذي  الشارع  ذلك  ان 
بال ملل قد صار مكبًا للزبالة. وقد عادت الناس إلى 
عصر الشمعة والفانوس, أما مدنه فقد خرّبت معظمها 
الحرب  ابواب  على  البلد  وصار  المتناوبة,  الحروب 
اساسي  بشكل  النفطية  ثروته  خضعت  وقد  األهلية, 
للنهب والسرقة. وبالنتيجة لم يعد العراق في نظره سوى 

خرابة تلعب فيها الضباع والغربان.
بعد عقدين من الزمن, ولسبب ما, قرر )س( أن يقوم 
الدعاء  اصدقائه  من  طالبًا  العراق  إلى  سريعة  بزيارة 
له بسالمة العودة وأن يبرؤه الذمة. لكن ومنذ اللحظة 
تركها  التي  بغداد,  مدينة  أقدامه  وطأت  التي  األولى 
مخربٌة يعبث فيها اللصوص وأدعياء الدين وعصابات 
القتل على الهوية, فقد خطفت أنظاره صور مدينة غير 

تلك التي إحتلت ذاكرته طوال زمن الغربة.
ها هي بغداد تتزين بألوان الالفتات الضوئية لمحالت 
الناس  كان  وبينما  البصر  طول  على  تمتد  تجارية 
الشمس  غروب  قبل  الشوارع  تلك  يغادرون  زمنه  في 
يظلون  رأهم  )فرانكشتاين(  شبح  من  يهربون  وكأنهم 
الليل.  من  جدًا  متأخرة  ساعة  حتى  الشوارع  تلك  في 
والنساء اللواتي ُكّن على أبواب الدخول في عصرهن 

شارع  في  يتَجوْلن  وهن  منظرهن  أذهله  )القندهاري( 
بغداد ويعملن في مقاهيها ومطاعمها وفنادقها ويشاركن 
خاص  بشكل  وأذهلته  كما  النارجيلة,  تدخين  الرجال 
العراقية  ووجباتها  ونظافتها  المرمرية  بغداد  مطاعم 
الشهيرة كذلك فعل منظر السيارات الفخمة التي راحت 
التي  البرازيلي  واكن  الفوكس  ذاكرته صور  من  تزيح 

إعتاد الناس على تسميتها بـ )وحش الشارع(.
وحينما عاد السيد )س( إلى مهجره الغربي بعد زيارته 
عن  ألصحابه  يتحدث  راح  فقد  بغداد  إلى  الخاطفة 
العراق الجديد الذي ال يشبه مطلقًا العراق الذي هجروه 
التي  السابقة  أحكامهم  عن  التخلي  إلى  ويدعوهم 
تأسست على )ثقافة لحظة المغادرة( المثقلة حد التخمة 
بأخرى  ويستبدلوها  المدمرة  والمعاناة  الموت  بصور 

مرمرية زاهية وفاتنة.
إلى  النقيض  من  )س(  السيد  انتقل  لقد  الحقيقة  في 
النقيض دون أية استراحٍة بين النقيضين, فمن )حالة 
كالهما  اإلنبهار(  لحظة  )حالة  إلى  المغادرة(  لحظة 
صارا يؤسسان ألحكام خاطئة وإن جرت األولى عكس 
الثانية. األولى كانت قد حّرمت عليه النظر إلى العراق 
رؤية  من  منعته  والثانية  الدمار  مساحة  خارج  من 
العراق من خارج حدقته المتحجرة على مشهد المطاعم 

المرمرية ونساء الشيشة والنارجيلة.
االنبهار,  حالة  العراق من خارج  برؤية  راغبًا  يعد  لم 
الذي  المشهد  يكون  تقديرأن  من  حرمته  حالة  وهي 
حسبه تقدمًا بمثابة دليل مضاف على قائمة التخلف 

التي يطول تعداد ووصف مكوناتها.
لقد كان عليه أن يحسب أن األموال التي شيدت أغلب 
والتجارية  السكنية  والبنايات  المرمرية  المطاعم  تلك 
العالية هي أموال مسروقة أُعيد تبييضها في نشاطات 
المساهمة  من  بداًل  الفائدة  وسريعة  مضمونة  تجارية 

في بناء قاعدة اقتصادية حقيقية تساهم في إعادة بناء 
الوطن من جديد ال بناء حارات )كلمن إيدو إلو(.

عالم  دخلوا  الذين  العراقيين  بآالف  يلتقي  لم  وهو 
واقعهم  مجابهة  على  القدرة  فقدوا  أن  بعد  التحشيش 
عدد  تضخم  الذي  التعليم  إنهيار  َحَسَب  وال  المؤلم. 
جامعاته األهلية وتحولت إلى مجرد دكاكين تجارية. 
الهجرة  مخيمات  لزيارة  الكافي  الوقت  لديه  يكن  ولم 
واإلطالع على بؤس ساكنيها ولم يتعرف على حقيقة 
أن السكون السياسي على السطح يخفي تحت قشرته 
الهشة عوامل صراع سياسي وميليشياوي قد يتفجر في 
أية لحظِة إختالٍل داخلي أو إقليمي, وإن القوى التي 
تقاسمت السلطة غير راغبة باألصل ببناء دولة لذلك 

فهي غير مهتمة ببناء بنًى تحتيٍة متماسكة.
في حقيقتها تشكل )ثقافة لحظة المغادرة( حالة انقطاع 
هناك  أن  إذ  جديدة,  بإتجاهات  يتشكل  بدأ  واقٍع  عن 
أجياال قد ولدت من خارج المعاناة القديمة. أما الكاتب 
واإلعالمي الذي ال صلة حقيقية له بمعطيات الداخل 
على  جياًل  يخاطب  نفسه  يجد  فقد  المتغيرة  العراقي 
تناسب  تعد  لم  بلغة سياسية  اإلنقراض ويكتب  أبواب 

إدراك المتلقي.
أما )ثقافة لحظة اإلنبهار( فهي حالة هروب إلى األمام 
قد يكون عقل السيد )س( قد لجأ إليها دفاعًا عن ذات 
أرهقتها ثقافة لحظة المغادرة وجعلتها تعيد إنتاج نفسها 

بطريقة سلبية خاطئة.
إنها بمثابة الهروب من النقيض إلى النقيض دون أية 

استراحة بين النقيضين.

مازن مجّوز*

ُتواِجه  التي  المائّية  التحّديات  تتزايد  عام،  بعد  عامًا 
فالمشكلة  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
الماضي،  العقد  مدى  على  األسوأ  نحو  تسارعت  قد 
وستستمّر على هذه الوتيرة، وخصوصًا أّن بعض دولها 
ُتصنَّف من بين الدول األكثر تأثُّرًا بظاهرة تغّير المناخ 
العاَلمّية، مع ما يصاحبها من انتشاٍر للجفاف وارتفاٍع 

ُمستمّر في درجات الحرارة، وندرة سقوط األمطار.
مؤّشرات  الئحة  إلى  ُتضاف  جديدة  بيئّية  مؤّشراٌت 
السنوات العشرين الفائتة، بدأت تعكس عواقب العجز 
المائي الذي تتخّبط به الكثير من الدول العربّية، والسّيما 
على مستوى البنى التحتّية وحياة ُسّكان كلٍّ منها، ومن 
بينها ما حمله تقرير اليونسيف الصادر في22 آب/ 
أغسطس 2021 بأّنه »يعيش حوالي 9 من كّل 10 
أطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في 
مناطق تعاني من شحٍّ مائّي مرتفع أو مرتفع للغاية، 
وتطّورهم  وتغذيتهم  صّحتهم  على  وخيمة  عواقب  مع 

المعرفي وُسبل عيشهم في المستقبل«.

ففي حزيران/ يونيو من العام الحالّي، عادت »مدينة 
جفاف  إثر  عام،   3400 بعد  الظهور  إلى  زاخيكو« 
بعدما  دجلة،  نهر  الموصل على  سّد  جزٍء من خزّان 
بعد  اآلثار  علماء  واكتشف  لعقود،  المياه  غمرتها 
انحسارها إنشاءاٍت ضخمة ومئاٍت من القطع األثرّية 
التي تعود إلى اإلمبراطورّية الميتانّية. وفي سوريا أّدى 
انحسار نهر الفرات وانخفاض منسوبه إلى الكشف عن 
مدينة أثرّية في ريف الرّقة، بقيت ُمخبَّأة لعقوٍد نتيجة 
غمرها بالمياه، بعدما قارب انخفاض النهر الـ 7 أمتار، 
ورّجح ُعلماء اآلثار هناك أّن التجويفات التي ظهرت، 
ما هي إاّل مقابر أثرّية لحضاراٍت غابرة، قامت على 

ضفاف الفرات قبل أن تندثر.
ويبدو جلّيًا من خالل المشاهد التي التقطت من مناطق 
ُمختلفة في محافظات ذي قار ودهوك والرّقة والحسكة، 
واألنهار  المتعّطشة  والتربة  القاحل  الجفاف  أّن 
تقرير  يوضح  إذ  بالتوّسع،  آخذة  مظاهر  المنحسرة، 
الثاني/  كانون  األميركّية« صادر في  ناسا  لـ »وكالة 
يناير 2022 أّن الجفاف الذي بدأ في العام 1998 
ويستمّر في منطقة شرق البحر األبيض المتوّسط التي 
تضّم سوريا ودواًل أخرى، من الُمحتمل أن يكون األسوأ 

خالل القرون التسعة الماضية.
وعيون  ينابيع  على  أيضًا  يسري  الواقع  هذا  بالطبع، 
العذبة ومصادرها، سواء أكانت مياهًا سطحّية  المياه 
أم جوفّية، في أغلب الدول العربّية، وفي هذا السياق 
العربّية  والمنّظمات  الجمعّيات  من  العديد  َأطلق 
بالبيئة والمناخ جرس اإلنذار حيال  المعنيَّة  والعاَلمّية 
ُقدرة  مستبعدًة  واندثارها،  والعيون  الينابيع  هذه  جفاف 
الوقت  في  ُمرّجحًة،  المواجهة،  على  العربّية  البلدان 
نفسه، أن يستفيق العرب خالل العقود الثالثة المقبلة، 
على واقٍع تختفي فيه مصادر المياه العذبة الجوفّية، 

بعد تعرُّضها إلجهاٍد كبير في العقود الماضية.

وفي لغة األرقام ُيظهر تقرير صادر عن اأُلمم المّتحدة 
عنوان  تحت   2021 مارس  آذار/   4 في  اإلسكوا 
»المياه الجوفّية في المنطقة العربّية« أّن المياه العذبة 
العذبة في  المياه  أكثر من 50% من مصادر  ُتشّكل 
60% من المنطقة العربّية، وتصل إلى أكثر من %80 
في الَمملكة العربّية السعودّية وليبيا وفلسطين وجيبوتي 
الخليجّية  البلدان  طليعة  في  قطر  تأتي  فيما  ولبنان، 
والكويت  البحرين  تليها  المحاّلة،  المياه  على  اعتمادًا 
وبعدها  ُعمان،  وسلطنة  المّتحدة  العربّية  واإلمارات 

األردن من خارج مجلس التعاون الخليجي.
في  الصادرة  المّتحدة  اأُلمم  تقارير  ُتشير  المقابل  في 
أّن 12 دولة عربّية تعيش  إلى  يوليو 2022  تّموز/ 
تحت خّط الفقر المائي، من بين 17 دولة ُتصّنف أّنها 
عربّية،  دولة   22 أصل  من  المائي  الفقر  خّط  على 
بحلول  بالجفاف  ُمهدَّدة  العاَلم  حول  دولة   16 وأّن 
ُعمان  سلطنة  المّتحدة  اأُلمم  واسَتثنت  العام 2040. 
المياه«  »ندرة  من  السّت،  الخليجّية  الدول  بين  من 
للفرد  المياه  من  مكّعب  متر  بمعّدل 500  المحسوبة 
ُتمثِّل  سنوّيًا،  مكّعب  متر   1000 أصل  من  سنوّيًا، 
حّصَة الفرد التي تلّبي حاجاته االعتيادّية.. وباإلضافة 
إلى دول الخليج تعيش ُكلٌّ من اليمن وفلسطين وليبيا 
وتونس والجزائر واألردن تحت خّط الفقر المائي، وفق 
اإلحصاءات الخاّصة بـ »التقرير العربي الموّحد لعام 

.»2020
فعلى سبيل المثال ُتصنَّف األردن ثاني أفقر دولة في 
ومن  للمياه،  العاَلمي  المؤّشر  بحسب  بالمياه،  العاَلم 
المتوقَّع أن تصل مستويات حّصة الفرد األردني إلى 
60 مترًا مكّعبًا سنوّيًا في العام 2040 وفق تصريحات 
رئيس وزراء األردن في كانون األّول/ ديسمبر 2021، 
أحد  في  المتحدة  اأُلمم  فيه  حّذرت  الذي  العام  وهو 
تقاريرهاليبيا من خطر الشّح المائي، معتبرًة أّنها تعيش 
في   88 إلى  تصل  بنسبة  المائي  الفقر  خّط  تحت 
المائة  في  أكثر من 62  معاناة  ُتقابلها  نسبة  المائة، 
وإّنما  فقط،  المائي  الفقر  من  ليس  اليمن،  سّكان  من 
من القدرة على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.

واقع مائّي مرير
أمام هذا الواقع المائّي المرير الذي ُتعاني منه الدول 
العربّية، تبرز موريتانيا بتصنيفها الدولة العربّية الوحيدة 
التي تتمّتع بحالة اكتفاء ذاتي، حيث تصل حّصة الفرد 

السنوّية من المياه ألكثر من 1700 متر مكّعب.
فإّن  الذكر(،  )اآلنف   2021 اإلسكوا  تقرير  وفق 
المنطقة  في  الجوفّية  المياه  تواجهها  التي  الضغوط 
العربّية تتمّثل بالنمّو السّكاني، وندرة المياه السطحّية، 
واستنزاف المياه الجوفّية، والزراعة وتغيُّر المناخ. لكّن 
تقرير اليونسيف اآلنف الذكر الصادر خالل األسبوع 
العاَلمي للمياه، يلقي الضوء أكثر على األسباب الرئيسة 
متطّلبات  ارتفاع  والسّيما  المنطقة،  في  المياه  لشّح 
ع في األراضي الَمروّية باستخدام المياه  الزراعة والتوسُّ
ما  العاَلم  الزراعة على مستوى  ُتمّثل  فبينما  الجوفّية. 

معّدله 70 في المائة من استخدام المياه، فإّنها ُتمثِّل 
األوسط  الشرق  منطقة  في  المائة  في   80 من  أكثر 
التي  اإلضافّية  العوامل  تشمل  فيما  إفريقيا.  وشمال 
ُتسهم في شّح المياه النزاعات، وخصوصًا في سوريا 
الريفّية  المناطق  من  الناس  والسودان، وهجرة  واليمن 
إدارة  وسوء  السّكاني  والنمّو  الحضرّية،  المناطق  إلى 
المياه وتدهور البنى التحتّية للمياه ومشكالت الَحوكمة 

وقضاياها.
باإلضافة إلى ذلك، ال يتوّقف معّدل استهالك المياه 
عن االرتفاع لتلبية احتياجات الحياة المدنّية الحديثة، 
وُممارسة  للمواطنين،  المعيشة  مستويات  وتحسين 
األنشطة الحياتّية المعتادة، وخصوصًا تحت وطأة أزمة 
المناخ واالرتفاع المستمّر في درجات الحرارة، حيثحّلت 
3 دول عربّية في صدارة سّلم الدول األكثر حرارة في 
العاَلم وفق موقع تتبُّع حالة الطقس »إلدورادو ويذر« 
وهي العراق والكويت وسلطنة ُعمان.. أصبح الجميع 
ولقطاَعي  اليومّية  حياتهم  في  أكثر  مياه  إلى  بحاجة 
الزراعة والصناعة وحّتى داخل أحواض األنهار العابرة 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  تضّم  للحدود، 
بعضًا من أكثر دول العاَلم جفافًا، بما في ذلك تونس 

والجزائر ومصر واألردن.

الواردات  على  واالعتماد  العذبة  المياه  ندرة  أّدت  لقد 
الدولّية  الغذائّية  التجارة  والتعرُّض لصدمات  الغذائّية، 
إلى صعوبة التعامل مع أزمة الغذاء في منطقة الشرق 
أّن  كّله  ذلك  من  واألخطر  أفريقيا.  وشمال  األوسط 
شّح المياه قد يزيد من مخاطر نشوب النزاعات، حيث 
باتت الخالفات حول الموارد المائّية قضّية شائعة في 
المنطقة التي تتقاسم فيها دولتان أو أكثر العديد من 

األنهار والبحيرات.

واستنادًا إلى مبدأ »لكّل مشكلة حّل«، يجدر التوقُّف 
عند أبرز االستراتيجّيات التي َأوردها تقريٌر في موقع 
 5 في  ُنشر  االستراتيجّية  للتحليالت  »إنترريجونال« 
أيلول/ سبتمبر 2022 تحت عنوان »تحّدي الجفاف: 

كيف تواجه الدول تهديدات الشّح المائي؟« وهي:

برامج  وهي  االستمطار:  برامج  في  الدول  توّسع   -
فعلى  ملحوظة،  بصورة  بها  تهتّم  الدول  بعض  بدأت 
من  كبيرة  جهودًا  اإلمارات  دولة  تبذل  المثال،  سبيل 
تبّني برنامج طموح  أجل زيادة معّدل األمطار، عبر 
الستمطار السحب؛ حيث تحقن الدولة مواّدًا كيميائّية 
في السحب في محاولٍة لتحفيز هطول األمطار؛ 
أوسطّية  الشرق  الدول  بعض  تباشر  أن  مرّجحًا 
لهذه  المالّية  المخّصصات  من  المزيد  بتوفير 

البرامج.

المائّية:  الموارد  إدارة  باستراتيجّيات  االهتمام   -
لقد نّبهت َموجة الجفاف الرّاهنة دول المنطقة إلى 
الموارد  إلدارة  فّعالة  استراتيجّيات  تبّني  ضرورة 

َهْدِر  من  ُيخّفف  ما  بالندرة؛  تّتسم  التي  المائّية 
هذه الموارد. وتتضّمن هذه اإلستراتيجّيات بعض 
ع في الزراعة الذكّية، وتشجيع  اآللّيات مثل التوسُّ
تقنّيات توفير المياه كالري بالرّش والتنقيط لزيادة 
المياه،  هدر  وتجنُّب  الزراعي  اإلنتاج  كفاءة 
ُطرق  مع  بكثير  أعلى  لخسائر  تتعّرض  التي 
الفّعال لمثل هذه  التنفيذ  التقليدّية؛ غير أّن  الرّي 
التقنّيات يتطّلب أيضًا المراقبة والتقييم الُمستمرَّْين 

وبشكٍل علمي.
في الختام، يبدو أّن منطقة الشرق األوسط وشمال 
ما  ظّل  في  الزمن  مع  سباٍق  في  دخلت  أفريقيا 
تضّمنته تقديرات البنك الدولي للعام 2021، بأّن 
أكبر الخسائر االقتصادّية التي تواجهها المنطقة 
 ،2050 سنة  بحلول  و%14   %6 بين  ستكون 
بفعل ندرة المياه المرتبطة بالمناخ. واستنادًا إلى 
تحاُلٍف  إطالق  الُملّح  من  بات  المؤّشرات  هذه 
عربّي قادر على وضع استراتيجّية جديدة متكاملة 
مياه  شبكات  أداء  وتحسين  العذبة  المياه  إلدارة 
إدارة  في  االستثمار  زيادة  بينها  ومن  الشرب، 
النظم اإليكولوجّية للمياه العذبة، كاالعتماد على 
منظومة التحّول الرقمي لترشيد استهالكها في كّل 
القطاعات والمجاالت التي تعتمد عليها، بما فيها 
مرافق مياه الشرب والصرف الصّحي. لكْن يبدو 
أّن العمل على اّتخاذ خطواٍت حاسمة نحو تحقيق 
هذه االستراتيجّية بشكٍل علمي متوازن وُمستدام، 
ال يزال بعيد المنال؛ حّتى أّنَك رّبما لن تجد َمن 
يعمل على تجنُّب »عدم االستقرار المتجّدد« الذي 

سيكون أكثر تكلفة على الجميع.

*كاتب من لبنان
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“الورقة الكردية” اللعبة األمريكية والتوظيف التركي

الدكتورة حسناء نصر الحسين

كثرت التصريحات التركية في اآلونة األخيرة 
عودة  امام  الطريق  تمهيد  عن  تتحدث  التي 
العالقات التركية – السورية لمسارها الطبيعي 
فلم يفوت الجانب التركي فرصة للحديث عن 
الذي كان  الوقت  العالقات ، في  عودة هذه 
الجانب  صمت  سبب  عن  كثيرون  يتساءل 
التصريحات  هذه  على  التعليق  عن  السوري 
تصريح  عدا  ما  شيء  بأي  اإلدالء  وعدم 
السوري منذ مدة  الخارجية  لوزير  اخير كان 
والذي عبر فيه عن انفتاح سورية على هذه 
العالقات ضمن شروط محددة اهمها خروج 
القوات التركية المحتلة من االراضي السورية 
ووقف دعم انقرة للقوات االرهابية والكف عن 
استغالل مياه الفرات كأداة حرب ضد الشعب 
يومين  منذ  تركيا  به  تقوم  وما   ، السوري  
على  جوية  عدائية  عمليات  من  اآلن  حتى 
عدة مناطق في الشمال السوري تحت ذريعة 
محاربة القوى الكردية المتمثلة بقسد وأخواتها 
استهدف  الذي  االرهابي  العمل  خلفية  على 
فيها  الحيوية  المناطق  اكثر  في  اسطنبول 
والذي فيه الثقل االقتصادي التركي المعروف 

بشارع االستقالل .
العمل االرهابي ذريعة  وجدت تركيا في هذا 
وتنفيذ  السورية  االراضي  لشن عدوانها على 
مشروعها الذي بدأته منذ عدة اعوام المتمثل 
العمل  كان  والتي  العازلة  المنطقة  بإنشاء 
السالم في عام  نبع  بعملية  المتمثل  العدائي 
 – تركي  باتفاق  انتهى  والذي  م    2019
امريكي  على انسحاب الكرد مسافة 25 كم 
عن الحدود  السورية التركية مما شكل حالة 
تأجيل للمشروع التركي في االراضي السورية 

.
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  ليعاود 
عملية  بإطالق  المتمثلة  تهديداته  اطالق 
جيشه  طائرات  كانت  ان  بعد  برية  احتاللية 

على  الجوية  االعتداءات  عشرات  شنت  قد 
للعدوان  تمهيدية  كعملية  السورية  االراضي 
تشكل  التي  المنطقة  لطبيعة  وبالنظر  البري 
احد اهم بنك اهداف االحتالل التركي المتمثلة 
وما  وعين عرب   رفعت  وتل  منبج  بمنطقة 
المحتلة  األمريكية  للقوات  تواجد  من  عليها 
وللقوات الروسية الحليفة ، هل فعال الرئيس 
بدون  العدوان  هذا  الى اطالق  ذاهبا  التركي 
مؤخرا  صرح  قد  كان  كما  احد  مع  تنسيق 
عندما قال ان بالده ال تحتاج إلذن من أحد 
تعرفنا  أن  أمريكا  وعلى  العملية  بهذه  للقيام 

جيدا .

اللهجة التي تحدث فيها الرئيس التركي لشنه 
المتمثلين  امريكا  حلفاء  على  العدوان  هذا 
قطاع  وفي  قسد  العميلة  االرهابية  بالقوات 
يأخذنا  المحتلة  االمريكية  القوات  فيه  تتواجد 
الى ان نجزم بأن هناك اتفاق تركي – امريكي  
اعطى الضوء األخضر ألردوغان بشن عمليته 
وبهذا  السوري  الشمال  في  البرية  االرهابية 
للمرة  الكرد  حلفاءها  باعت  قد  امريكا  تكون 
الثالثة بعد عملية غصن الزيتون ونبع السالم 
واليوم وامام لعبة المصالح االستراتيجية العليا 
تبيع واشنطن عمالئها الكرد من قسد وغيرها 
التركي  النظام  فم  في  سائغة  لقمة  وتتركهم 
من خالل العملية التركية البرية الجديدة التي 
تأخذ اسم مخلب السيف عنوانا جديدة يضاف 
لسيادة  التركي  النظام  انتهاكات  سجل  الى 
الدولة السورية والعدوان عليها دون اي تعليق 
او استنكار من اي قوة دولية او ممن يدعون 

حماية السلم واألمن الدوليين .
وجد اردوغان الهارب  من األزمات الداخلية 
الهيمنة  وتراجع  الدولية  المتغيرات  في 
الناتو  بين  الحاصل  والصراع  األمريكية 
ليفرض  ذهبية  فرصة  اوكرانيا  في  وروسيا 
سياساته االستعمارية على الجغرافية السورية 
وتنفيذ مشروعه المتمثل بإنشاء منطقة عازلة 
في الشمال السوري واستكمال اهدافه بإحداث 

لتحقيقه  يسعى  الذي  الديمغرافي  التغيير 
اردوغان ليحل محل السكان األصليين لهذه 
المناطق من عرب وكرد حلفاء النظام التركي 
“العميل  الوطني  “بالجيش  يعرف  ما  من 

للنظام التركي .
يحاول النظام التركي تمرير عمليته العسكرية 
الهيمنة  تراجع  من  مستفيدا  االحتاللية  
روسيا  مع  بالحرب  وانشغالها  األمريكية 
في  روسيا  مع  تركيا  تلعبه  الذي  والدور 
الملف األوكراني والتقارب الكبير بين موسكو 
وانقرة بعد الحرب الروسية االوكرانية وحاجة 
كدولة  الروسي  التركي  التقارب  لهذا  امريكا 
ضامنة في اي اتفاقيات مستقبلية بين اطراف 
الصراع الدولي في الملف االوكراني وهذا بات 
واضحا من خالل االجتماع الذي استضافته 
انقره على مستوى االستخبارات االمريكية – 
والروسية  االمريكية  الحاجة  فازدياد  الروسية 
الدولي  الصراع  ملف  في  انقرة  لدور  ايضا 
الحاصل في اوكرانيا لغض الطرف عن هذه 
للجانب  بالنسبة  لها  قيمة  ال  التي  العملية 
االمريكي امام االوراق االستراتيجية الكبرى ، 
فالجانب الكردي صاحب العقلية االنفصالية 
والمرتهن بقراراته لالمريكي والذي رفض اكثر 
من مرة العودة للوساطات الروسية والتنسيق 
للعودة لتفاهمات مع الحكومة السورية سيجد 
نفسه مباع في سوق النخاسة االمريكي ، اما 
جاهدا  والذي عمل  الروسي  للجانب  بالنسبة 
في اكثر من مناسبة على عودة االتصاالت 
بين القوات الكردية االنفصالية ودمشق اليجاد 
ارضية مشتركة يبنى عليها مستقبال سيمرر 
رؤيته  على  بناءا  العدوان  هذا  الردوغان 
وهذا  السورية   االراضي  بوحدة  المتمثلة  
الكردي  الحلم  مع  يتعارض  الروسي  الهدف 
المتمثل بإقامة دولة كردية وتقسيم الجغرافية 

السورية .
يلعب الواقع الدولي دورا كبيرا في قرار النظام 
لعبة  من  االستفادة  يحاول  الذي  التركي 
التوازنات الدولية على المسرح العالمي والذي 

يجد فيه فرصة كبرى لتمرير احالمه العثمانية 
يعاني من ضغوطات  الذي  في سورية وهو 
اقتصادية وسياسية كبرى على مستوى القوات 
الحزبية المناهضة لحزب العدالة والتنمية وما 
سعى  الذي  السوريين  الالجئين  ملف  شكله 
هذا النظام منذ االيام االولى للعدوان الكوني 
على سورية لصناعة ورقة الالجئين السوريين 
اقليمية  سياسية  مساومة  كورقة  الستخدامها 
في  لكن  استخدامها  يعيد  هو  ها  ودولية 
لو رأينا  ابدا  المعاكس ولن نستغرب  االتجاه 
الترحيل االجباري لالجئين  استمرار عمليات 
التركي  الداخل  في  المتواجدين  السوريين 
بعد ان يكون  التركية  السورية  الحدود  وعلى 
البرية  االستعمارية  عمليته  نفذ  قد  اردوغان 
بانشاء  اهدافه  وحقق  السوري  الشمال  في 
الضغط  عنه  تخفف  التي  العازلة  المنطقة 
الوقت  وبنفس  بالالجئين  المتمثل  الداخلي 
تخدم  سكنية  مجمعات  لبناء  اسس  قد  يكون 
الذي  الديموغرافي  التغيير  باحداث  مشروعه 
يهدف لتحقيقه ليذهب بعده اردوغان لخوض 
ان  يستطيع  منتصرا  وهو  الرئاسية  انتخاباته 
يفرض شروطه في اي مفاوضات او تسويات 

اقليمية ودولية .
لكن.. ماذا عن ارتدادات هذه العملية بالنسبة 
الجماعات  ستسلم  فهل  الكردي  للجانب 
الكردية قسد ومسد بهذا العمل العدائي التركي 
اردوغان  يرسمه  الذي  المشهد  ستأخذ  ام 
آخر؟  مكان  الى  وطموحاته  النتخاباته 
يتمثل بعودة العمليات االنتحارية والتفجيرات 
بين  الموازين  يقلب  بما  التركي  الداخل  في 
والنتيجة  اردوغان  اليه  يسعى  الذي  الهدف 
وهل ستستفيق الجماعات الكردية االنفصالية 
وتعود  التركي   – االمريكي  المشهد  هذا  من 
لحضن الوطن ام انها ستبقى ورقة مساومات 

امريكية معرضة للحرق في أي لحظة ؟
باحثة في العالقات الدولية – دمشق

عّبر أحد المراسلين اإلسرائيليين عن ضيقه 
بسبب مواقف الجماهير العربية الموجودة 

في مونديال قطر 2022، الرافضة إلجراء 
مقابالت تلفزيونية معه، وذلك خالل البث 

المباشر لقناته.
وقال مراسل القناة 12 اإلسرائيلية، أوهاد 
حمو: “الكل يعرفنا، رّبما بسبب مقاطع 

التيك توك المنتشرة، يتقدمون إلينا وينتقدون 
وجودنا هنا، ال أدري لماذا”.

وأضاف: “عندما أعّرف نفسي على أني 
إسرائيلي بعضهم يجيب شكرًا، لماذا شكرًا؟! 

والبعض اآلخر تعاملوا معي بطريقة غير 
جّيدة”.

وتابع المراسل: “هناك كثير من المحاوالت 
من أشخاص كثر هنا من كل أرجاء العالم 
العربي، يخرجون ضدنا بسبب أننا نعرض 

عليهم التطبيع”.

وأوضح أن “إسرائيل وقعت اتفاقيات تطبيع 
مع 4 دول عربية في السنوات األخيرة، لكن 

تبّين أّن غالبية الشعوب العربية ال تحب 
حقيقة وجودنا هنا”.

وعرضت القناة المذكورة مقطع فيديو لمشجع 

عربي عقب مباراة المنتخب السعودي 
واألرجنتين، بعد أن دخل في جدال حاد مع 
المراسل نفسه، حول حقيقة وجود “إسرائيل”.

وعندما عّرف المراسل نفسه على أّنه من 
إسرائيل، رّد عليه المشجع بكل حزم: “ما في 

إسرائيل، في إشي اسمه فلسطين، فلسطين 
حرّة عربية”، وفق “الميادين”.

وفي الوقت الذي حاول فيه المراسل فرض 
رأيه بالقول: “في إسرائيل ليوم القيامة”، 

أصّر المشجع ومعه آخرون على أّن “ما في 
إسرائيل، فلسطين حرّة عربية، وسوف تبقى 

ألبد اآلبدين، ما في سياسة، ألّنه ما في 
إسرائيل”.

ومنذ يومين، قالت وسائل إعالم إسرائيلية 
إّن مشجعين لبنانيين في مونديال، “قطر 

2022، رفضوا التحدث إلى مراسل “القناة 
الـ12” بعد معرفتهم أّنه إسرائيلي.

وانتشرت منذ انطالق مسابقة كأس العالم 
في قطر على مواقع التواصل اإلجتماعي 

مجموعة من الفيديوهات تظهر رفض 
الجماهير العربية إجراء المقابالت مع 

القنوات اإلسرائيلية.

ولي عهد السعودية يعود متألقا 
إلى الساحة العالمية في افتتاح كأس العالم

مراسل إسرائيلي من قطر بـحزن شديد: 
رغم التطبيع لكن الشعوب العربية رافضة لوجودنا.. ويتساءل لماذا؟

حين جلس ولي عهد السعودية محمد بن 
سلمان بجوار رئيس االتحاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا( في افتتاح بطولة كأس العالم 
لكرة في قطر، توج ذلك تحوال كبيرا في 

مكانة الحاكم الفعلي للسعودية حتى قبل أن 
يحقق المنتخب السعودي إنجازا يفخر به 

بفوزه على منتخب األرجنتين اليوم الثالثاء.
وظهر ولي العهد السعودي سعيدا مبتسما 
وهو يجلس في المكان األبرز ألي ضيف 
في الحدث الرياضي العالمي وكأنه رجل 
يعود للجلوس إلى رأس الطاولة الدولية.
وفي ظل مخاوف عالمية إزاء إمدادات 
الطاقة ومع تركيز القوى العظمى على 

الحرب في أوكرانيا والتوترات بين الواليات 
المتحدة والصين، يترسخ الثقل الجيوسياسي 

لصالح أكبر مصدر للنفط في العالم.

فقد استطاع األمير محمد بن سلمان فيما 
يبدو تهدئة غضب الواليات المتحدة، بعد 

أن رأت واشنطن األسبوع الماضي أنه يتمتع 
بحصانة تحول دون مالحقته قضائيا في 

مقتل جمال خاشقجي عام 2018 وإعالنها 
االلتزام باألمن السعودي في ظل التحذير 

من تهديد إيران.
وقبل أسابيع فحسب، كان الرئيس األمريكي 

جو بايدن قد حذر من “عواقب” بعد أن اتهم 
ولي عهد السعودية بسوء النوايا فيما يتعلق 
بمحادثاتهما النفطية التي جرت في يوليو 

تموز وهو اجتماع يعد في حد ذاته تراجعا 
بعد أن كان بايدن قد تعهد بأن يجعل الحاكم 

الفعلي للسعودية “منبوذا”.
وظهر ولي عهد السعودية هذا الشهر في 

قمة األمم المتحدة المعنية بتغير المناخ 
)كوب27( في مصر وقمة العشرين في 

بالي وقمة منتدى التعاون االقتصادي في 
آسيا والمحيط الهادي )أبك( في بانكوك 

وكل هذا قبل ظهوره في قطر، الدولة الجارة 
التي فكر في غزوها عام 2017 حسب 

تصريحات سابقة لمسؤولين قطريين.
واجتمع ولي عهد السعودية مع الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في 
يوليو تموز الماضي وسيستضيف قريبا 

الرئيس الصيني شي جين بينغ في الرياض.
وعلى الصعيد الداخلي وفي بلد يغلب عليه 

الشباب، سمح ولي العهد الشاب بافتتاح 
دور العرض السينمائي وإقامة الحفالت 

الترفيهية وأتاح فرص العمل للشباب 
السعودي. ويبدو أن المفاجأة التي حققها 
المنتخب السعودي بالفوز على األرجنتين 

بهدفين مقابل هدف اليوم الثالثاء ستزيد من 
تحسين صورته.

ومن السابق آلوانة القول إن ولي عهد 
السعودية قد حظي بالقبول من جديد في 

الغرب ألنه لن يكون زائرا مرحب به ال في 
الواليات المتحدة وال في معظم دول أوروبا 

الغربية.
وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية 

األمريكي اليوم الثالثاء إن قرار الحصانة 
ال يتعلق بالمراجعة الجارية لعالقة واشنطن 

بالمملكة العربية السعودية.
لكن في ظل حاجة االقتصاديات الغربية 

لتحقيق االستقرار في?? ??إمدادات 
الطاقة فإنه ال يمكن تجاهل دور ولي 

عهد السعودية في كل جانب من جوانب 
العالقات مع بالده.

*حصانة
قال عبد العزيز بن عثمان بن صقر، 

رئيس مركز الخليج لألبحاث في جدة، إن 
المؤسسة الحاكمة في الرياض تنظر إلى 
غضب الغرب تجاه ولي عهد السعودية 

بسبب مقتل خاشقجي باعتباره وسيلة ذات 
دوافع سياسية للضغط على المملكة.

وخاشقجي صحفي سعودي ومنتقد لولي 
العهد السعودي وكان يحمل اإلقامة 

األمريكية ويكتب لصحيفة واشنطن بوست. 
وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في 

إسطنبول.

وقالت المخابرات األمريكية إنها تعتقد أن 
محمد بن سلمان هو من وجه بتنفيذ العملية 

لكن الرياض ألقت المسؤولية على عاتق 
مسؤولين من مراتب أدنى.

وخلصت وزارة العدل األمريكية األسبوع 
الماضي إلى أن من حق محمد بن سلمان 

التمتع بالحصانة باعتباره رئيس حكومة بعد 
تعيينه رئيسا للوزراء وهو ما تراه الرياض 

أيضا عمال سياسيا بحسب قول صقر.
وقال صقر “الواليات المتحدة حاولت تحجيم 
أهمية ودور المملكة على المستوى اإلقليمي 
والدولي، لكنها اكتشفت أوال أن هذا الهدف 

غير قابل للتحقيق، وثانيا أنه يضر بمصالح 
الواليات المتحدة، لذا هناك عملية تراجع 
أمريكي عن تبني المواقف السلبية تجاه 

المملكة”.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن أمريكا نقلت 

في األساس رسالة لطمأنة الرياض حين 
قالت الواليات المتحدة هذا الشهر إنها قلقة 

من التهديد اإليراني على السعودية ولن 
تتردد في الدفاع عن المملكة.

وقال كولين كال، المسؤول البارز في وزارة 
الدفاع األمريكية للصحفيين، إن ايران كانت 
على وشك تنفيذ هجوم على غرار ما حدث 
في عام 2019 على أحد المنشآت النفطية 

السعودية لكن تحركات أمريكية من بينها 
تغيير مواضع أنظمة للدفاع الصاروخي ربما 

حالت دون ذلك.
وقال صقر “اإلجراءات األمريكية التي 

رافقت هذا التحذير قد تشير إلى حدوث 
صحوة متأخرة في أسلوب التعامل األمريكي 

مع سياسة إيران العدوانية والتوسعية في 
المنطقة”.

*أدنى مستوى
ال تزال العالقات السعودية مع الواليات 

المتحدة والغرب في أدنى مستوى تاريخي.
وأثناء ازدهار النفط الصخري في العقد 

الماضي الذي أضعف الطلب على النفط 
السعودي، وجدت الواليات المتحدة أن من 
األسهل عليها أن تنأى بنفسها عن حليف 

تعتبر سياساته الداخلية غير مريحة.
وموقفها تجاه ثورات الربيع العربي وسعيها 
للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في تحد 
للمخاوف السعودية من المخاطر اإلقليمية، 

دفع الرياض إلى االعتقاد بأن واشنطن 
تتخلى عن دور القيام بمظلة أمنية للخليج.

وحين تولت المملكة العربية السعودية بالتالي 
مسؤولية أمنها بحربها في اليمن، أصبحت 
تنظر إلى االنتقادات الغربية لها باعتبارها 

نفاقا.
وفي المقابل يرى الغرب أن المخاوف 

السعودية من إيران مبالغ فيها ويعتبر حربها 
في اليمن عدوانا دون مسوغ على جار فقير 

وبعد مقتل خاشقجي، أصبح ينظر إلى 
ولي عهد السعودية باعتباره مستبدا يسيء 

استخدام السلطة.
وليس من المعتقد أن تتغير وجهات النظر 

هذه فيما يبدو.
لكن بعد أن أصبحت المنافسة بين القوى 

العظمى وندرة الطاقة تشكل السياسة الدولية 
من جديد، فقد يجد الغرب أن من الحكمة 

أن ينحى الضغائن جانبا.
وستظل السعودية تفضل على األرجح التمتع 
باالحتماء بمظلة أمنية أمريكية. وقال بريت 
مكجورك منسق شؤون الشرق األوسط في 
البيت األبيض في مؤتمر عقد في اآلونة 

األخيرة في البحرين “الميزة الفريدة المقارنة 
للواليات المتحدة األمريكية” هي الهندسة 
األمنية المتكاملة التي تستطيع بناءها في 

المنطقة.
وأضاف قائال “هذا مطلب نسمعه من 

عاصمة لعاصمة”
وهذا قد يعني للغرب التعامل مع السعودية 

ككيان مهيمن.
وقال صقر “ال يمكن الفصل بين التعامل 
مع القيادة، والتعامل مع الدولة، خاصة 

في أنظمة سياسية تقوم على أسس الحكم 
الملكي الوراثي”.  )رويترز(

قطر..  لمونديال  إعالمهم  تغطية  بسبب  صدمة  في  الغربية  الجماهير 
رصدوا عنصرية ومعاداة مقلقة لإلسالم

بالتزامن مع احتضان أول بلد عربي مسلم 
لبطولة كأس العالم، خضعت التغطية 

اإلعالمية الغربية للمونديال لتدقيق شديد 
من الجماهير المتابعة للبطولة، التي راحت 

تتساءل على مواقع التواصل االجتماعي عن 
سبب »العنصرية«، و«معاداة اإلسالم«، 

اللتين ينتهجهما الغرب ضد مونديال قطر، 
 Middle East Eye بحسب ما نشره موقع

البريطاني.
هيئة BBC البريطانية رفضت بث حفل 

افتتاح كأس العالم على قناتها الرئيسية، فيما 
استخدمت قنوات أخرى لغة وصورًا نمطية 

عند اإلشارة إلى البلد المضيف، وهو ما دفع 
العديد من رواد مواقع التواصل االجتماعي 

إلى تسليط الضوء على ما وصفوه بالتصوير 
»االختزالي« و«المعزول« للبلد المضيف؛ 

دولة قطر، من الدول الغربية.
في أحد المنشورات قال أحد مستخدمي 
تويتر مستغربًا لقطة لمقال من صحيفة 
The Times، الذي تضّمن صورة مع 

التسمية التوضيحية: »القطريون غير 
معتادين على رؤية النساء بالزّي الغربي في 

بلدهم«، فيما وصف بعض المستخدمين 
التسمية التوضيحية بأنها »جاهلة«، وقال 

آخرون إنها ال تتطابق مع تجاربهم في 

الدولة الخليجية.
 The ومنذ ذلك الحين غيَّرت صحيفة

Times تعليق الصورة.
 The فيما طلبت مديرة مكتب صحيفة

New York Times في الخليج، فيفيان 
نيريم، من مستخدمي تويتر، مشاركة 

تعليقات كأس العالم التي وجدوها مستشرقة 
أو معادية لإلسالم أو عنصرية بطبيعتها.

وردَّ أحد المستخدمين بمنشور على 
 The Daily إنستغرام، من صحيفة

Telegraph، حول »كيف كانت الحياة 
حقًا في البلد المضيف لكأس العالم«. وجاء 
في المنشور: »لم أستطع إمساك يد زوجتي 

دون أن ُأقاَبل بهمسات«.
وشارك مستخدم آخر مقابلة مع رئيس حزب 

المحافظين ناظم الزهاوي، ُسِئل فيها: »ما 
مدى االحترام الذي يجب أن نظهره للثقافات 

التي نعتبرها، بصراحة، مكروهة؟«.

وعّلق المستخدم في منشوره: »هذا أكثر 
شيء عنصري سمعته منذ سنوات«.

فيما شارك مستجيب آخر رابطًا لمقطع 
 ،Middle East Eye فيديو نشره موقع

أظهر مراساًل فرنسيًا يجيب عن سؤال حول 

رّد فعله األّولي تجاه قطر، قائاًل: »هناك 
كثير من المساجد«. 

وأعرب المستخدمون أيضًا عن قلقهم بشأن 
حجم التقارير عن قطر، مقارنة بالدول 

األخرى التي استضافت كأس العالم.
من الصور التي انتشرت أيضًا في التغطية 

اإلعالمية لقطر وصف العرب بأنهم 
»متوحشون«، أو »غير متحّضرين« عندما 

يتعلق األمر بالقانون والسياسة وحقوق 
اإلنسان. تضمنت إحدى التغريدات رسمًا 

 Le Canard كاريكاتيريًا من صحيفة
enchaîné الفرنسية، التي أثارت غضب 

الكثيرين من استخدام الصور النمطية 
للعرب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
االجتماعي مقطع فيديو، يوثِّق لحظة منع 
الشرطة القطرية، منع مشجَعين إنجليزيين 

يرتديان مالبس ُوصفت بأنها ترمز إلى 
أزياء الحملة الصليبية، من دخول ملعب 

مباراة منتخب بالدهما أمام إيران، في بطولة 
كأس العالم. الفيديو أظهر محاوالت إلحاح 
اإلنجليزيين من أجل دخول ملعب المباراة 
وهما يحمالن السيوف والصلبان، إال أن 

الشرطة القطرية منعتهما من ذلك.

على أثر ذلك، ُطلب من المشجعين 
اإلنجليزيين عدم ارتداء مالبس ترمز 

للحملة الصليبية خوفًا من »إهانة مشاعر 
المسلمين« في قطر، وفقًا لما أفادت به 

صحيفة »تيليغراف«.
يشار إلى أن قطر تستضيف هذه األيام 

بطولة كأس العالم، التي ُتقام للمرة األولى 
في دولة عربية وذات أغلبية إسالمية، وفي 
منطقة الشرق األوسط، وستستمر البطولة 

بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 
ديسمبر/كانون األول المقبل، بمشاركة 

منتخبات 32 دولة، وهي البطولة األبرز 
واألضخم في عالم كرة القدم.
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عالمة مهمة على يوم القيامة في أوكرانيا

ما صّحة األنباء التي تتحّدث عن توّتٍر ُمتصاعد
 في العالقات الِمصرّية اإلسرائيلّية؟

أربع مالحظات حول االنتخابات اإلسرائيلية

كتبت أليونا زادوروجنايا، في »فزغلياد«، 
حول قدرة روسيا على إدخال أوكرانيا في 

ظالم كلي دامس، مع ما يترتب على ذلك 
من انهيار اقتصادي.

وجاء في المقال: شنت روسيا، الثالثاء، 
هجوما صاروخيا جديدا ضخما على منشآت 

الطاقة األوكرانية. و«بنتيجته، بقي حوالي 
10 ماليين شخص بال كهرباء، مؤقتا. 

يعيش اآلن حوالي 27 مليون مواطن في 
البالد. أي أن أكثر من ثلث السكان جلسوا 

في الظالم. وباألرقام المطلقة، هذا يشبه 
يوم القيامة واالنهيار، حيث حرم الناس من 

المياه والتدفئة والوصول إلى اإلنترنت«. كما 
يقول الخبير االقتصادي إيفان ليزان.

تقترب أوكرانيا من الحافة، »وبعد ذلك 
سيحدث انقطاع كامل للتيار الكهربائي 
في البالد«، فبحسب ليزان، المحوالت 

التي توقفت عن العمل لن يسمح الوقت 
بإصالحها. و«هذه ليست ضربات محدودة، 
كما في سبتمبر، وال حتى ضربات منهجية، 
كالتي الحظناها في أكتوبر. إنما ضربات 
أمس كانت تهدف إلى تحويل التدمير من 

كمي إلى نوعي«.
ومع ذلك، ال تزال روسيا تتصرف »بشكل 

إنساني للغاية«، كما يقول ليزان، ألن 
الضربات موجهة إلى المحطات الفرعية، 
وليس وحدات الطاقة أو غرف اآلالت، 

التي يصعب جدا إصالحها. وقال: »ربما 

كنا ال نضرب غرف اآلالت لنكون قادرين 
في وقت الحق، إذا أصبحت هذه المنطقة 

جزءا من روسيا، على استعادة البنية التحتية 
بسرعة«.

ومع ذلك، فبعد الضربات الصاروخية 
الهائلة، »ال يمكن لالقتصاد المديني أن 

يعمل بشكل طبيعي«، »فاالقتصاد أيضا ال 
يستطيع العمل، لكن كييف غير مبالية بهذا 

األمر، نظرا ألن الدولة مربوطة منذ فترة 
طويلة بجهاز إنعاش مالي مصطنع. يحتاج 
األمر ضربتين إلى ثالث مثل هذه إلدخال 

أوكرانيا في عتمة تامة. سيكون مؤشر نهاية 
العالم في أوكرانيا تأكيد النفوق الجماعي 

للطيور في كييف. فإذا توقف تشغيل 
غرف التفريخ في المداجن لمدة 20-15 

دقيقة، فإن مليوني بيضة سترسل إلى مكب 
النفايات، ألن األجنة ستموت فيها.

وتخشى السلطات األوكرانية تصاعد أزمة 
الكهرباء بعدما أكدت أن الهجمات الروسية 

عطلت نصف منظومة الطاقة في البالد،
و قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 
خطابه الليلي الجمعة »وضع إمدادات 

الطاقة صعب في 17 منطقة وفي 
العاصمة«.وأوضح زيلينسكي »األمور 
صعبة للغاية في منطقة كييف ومدينة 
كييف ومنطقة أوديسا )جنوب( وأيضا 

فينيتسيا وترنوبل )غرب(«

جمال زحالقة 

القوة الحقيقية لليمين اإلسرائيلي هي أكبر 
من 64 مقعدا التي حصل عليها معسكر 

نتنياهو في االنتخابات، األسبوع الماضي. 
فهناك في المعارضة 12 نائبا ال يقّلون 

يمينية عن نتنياهو. فقد فاز حزب »إسرائيل 
بيتنا« بزعامة أفيغدور ليبرمان اليميني 

المتطرف، حليف نتنياهو السابق وخصمه 
الحالي، بستة مقاعد في االنتخابات وهناك 

ستة نواب يمين آخرين في حزبي »يوجد 
مستقبل«، الذي يقوده يئير لبيد وحزب 
»إسرائيل الرسمية«، الذي يرأسه بيني 

غانتس. وهكذا فإن عدد أعضاء الكنيست 
المحسوبين على معسكر اليمين هو 76 
نائبا، مقابل 36 نائبا من معسكر اليسار 

والوسط المبعثر، أي أن قوّة اليمين في 
المجتمع اإلسرائيلي تصل إلى أكثر من 
الثلثين، وال تلوح في األفق أي إمكانية 

لتغيير جذري في هذا االصطفاف. ولن 
تستطيع األحزاب العربية، مهما بلغت قّوتها 
أن تغّير هذا التوازن، الذي سيكون العامل 
الحاسم في تشكيل أي حكومة إسرائيلية في 

المستقبل، بعد تخّطي محاكمة نتنياهو، 
التي تمّخض عنها »تعادل« مضّلل، سببه 
أن بعض أطراف اليمين ال تقبل بنتنياهو 

الشخص، مع قبولها بسياسات حزب 
الليكود.

أما اليسار الصهيوني، الذي أقام الدولة 
الصهيونية، وهندس نظامها وبنيتها 

وسياساتها االستراتيجية، وكان له في 
الماضي أكثر من 50 عضو كنيست، فقد 

انحدر في االنتخابات األخيرة إلى أربعة 
مقاعد فقط، تابعة لحزب العمل برئاسة 

ميراف ميخائيلي، ولم يعبر حزب »ميرتس« 
نسبة الحسم. وحتى بعد حساب تغلغل فكر 
وتوجهات يسار صهيوني في أحزاب أخرى، 

فإن قّوته االنتخابية والجماهيرية تراجعت 
وانكمشت، والنخب التي تمثل هذا التوّجه 

في اإلعالم والثقافة والفن وفي الجهاز 
القضائي والجامعات واألجهزة األمنية، في 

حالة تقهقر ودفاع عن الوجود. وبعد أن 
حسم اليمين اإلسرائيلي المعركة السياسية 

واأليديولوجية فهو ينقض بقوّة أكبر للهيمنة 
الكاملة على الدولة العميقة وتنقيتها من 

تأثير ومن شخوص اليسار والوسط. هذه 
ليست قضايا إسرائيلية داخلية، بل تطّورات 

لها أثر بالغ على مآالت قضية فلسطين 
وعلى أحوال شعب فلسطين.

نتنياهو ابن أبيه
فور اتضاح نتائج االنتخابات، حدثت قفزة 

كبيرة جدا لدى اإلسرائيليين في البحث 

عن كلمات لها عالقة بالهجرة مثل، جواز 
أجنبي، هجرة، بطاقة خضراء وغيرها

يعود نتنياهو إلى الحكم وهو أكثر جرأًة 
على طرح مواقف أشد تطرفا ويمينية، 

وهذه ليست مسألة خطاب شعبوي، كما 
قد يعتقد البعض، بل توجهات سياسية لها 
جذور عميقة في تربيته وعقائده وفكره. في 
الماضي ذكر »حل الدولتين«، ولو لفظّيا، 
لكّنه اليوم يجاهر بمعارضته له. ونتنياهو 
في بداية ونهاية المطاف ابن أبيه، المؤرّخ 

الصهيوني اليميني بن تسيون نتنياهو، 
الذي كان يعارض سياسات بيغين من جهة 

اليمين، والذي أبدى »تفّهما« لتصريحات 
ابنه حول حل الدولتين باالدعاء، الصحيح 

بحد ذاته، بأّنه يضع شروطا تعجيزية ال 
يمكن أن يقبلها الفلسطينيون، وعليه فإن 

قبول نتنياهو اللفظي هو رفض فعلي. في 
كتابه الجديد، الذي صدر قبل أسابيع عشية 
االنتخابات األخيرة، يوّضح بنيامين نتنياهو 

سالالته الفكرية، ويخصص فصال كامال 
عن والده، ذاكرا أن أباه تأثر بهرتسيل وعمل 
مع جابوتينسكي، وهو أي نتنياهو ابن أبيه 

البيولوجي واأليديولوجي، وال يذكر أحدا 
أّثر فيه فعال خارج هذه الثالثية. وحتى لو 

تصّرف نتنياهو ببعض الليونة أحيانا، وحتى 
لو خضع لبعض الضغوط العابرة، فهو 

مؤدلج حتى النخاع ولديه عقيدة سياسية 
فكرية متماسكة ومبلورة، خالصتها أن 

أرض إسرائيل هي من حق شعب إسرائيل، 
وأن كيان الدولة الصهيونية مرتبط بتفّوقها 
العسكري المطلق على كل َمن ِمن الممكن 

أن يتحّداها، وهو يتبّنى بالكامل نظرية 
جابوتنسكي بشأن »الجدار الحديدي«، 

القائمة على أن العرب لن يقبلوا بإسرائيل إاّل 
بعد أن ييأسوا من إمكانية هزيمتها والقضاء 
عليها. وتعود لغة نتنياهو في الحديث عن 

التطبيع العربي بأّنه »سالم من منطلق 
القوّة«، إلى هذه النظرية. وعلى القيادات 

العربية، التي تقع أحيانا في فخ األوهام، أن 
تعلم بأّنه ال يمكن التوّصل إلى أي نوع من 

التسويات السياسية مع نتنياهو، بالضبط كما 
ال يمكن أن »تجني من الشوك العنب«. 

والواقع أن عودة نتنياهو وما يمّثله ستكون 
لسنوات وربما عقود طويلة، سواء كان ذلك 
هو شخصيا أو وريثه فكرا. ما يستلزم إعادة 
حسابات في القيادات الفلسطينية والعربية 
حول كيفية التعامل مع الدولة الصهيونية 

بعد زوال كل األقنعة وكل األوهام.
صدمة ما قبل الحداثة

عبد الباري عطوان

تتواتر األنباء هذه األّيام عن وجود “َتأزٍُّم” 
في العالقات الِمصرّية اإلسرائيلّية، بدأت 
مظاهرها تطفو على الّسطح، وعلمنا من 

مصادر وثيقة أن األسابيع القليلة الماضية 
شهدت اّتصاالٍت ِسرّّيٍة بين القاهرة وِطهران 

السِتعادة العالقات إلى ُصورتها الطبيعّية 
بين البلدين.

ُهناك عّدة ُمؤّشرات ُتؤّكد هذه الفرضّية، 
رغم الّتكّتم الّرسمي الِمصري الّشديد في هذا 

الِملف، ُيمكن حصرها في النقاط التالية:

األولى: شّن الّصحافة ومحّطات الّتلفزة 
اإلسرائيلّية ُهجوًما َشِرًسا على الّسلطات 

الِمصرّية كان آِخرها يوم أمس األول 
الثالثاء، من ِقَبل أكثر من صحيفة أبرزها 

“إسرائيل هيوم” والقناة سبعة الرسمّية، 
والّسبب، أو الّذريعة، مْنع، أو باألحرى، 
تصعيب زيارة الُمواطنين ورجال األعمال 

الِمصريين سواًء لـ”إسرائيل” أو إلى المناطق 
الِفلسطينّية الُمحتّلة، وُهناك اسِتثناٌء “محدود” 
للُحّجاج األقباط إلى كنائس القدس الُمحتّلة، 

وُكل ِمصري “ُيَطّبع” مع دولة االحِتالل 
أو يزورها قد يتعّرض لالعِتقال، وما حدث 
ليوسف زيدان وقبله محمد رمضان بعض 

األمثلة.
الّثانية: طرد ِمصر 11 طّيارًا إسرائيليًّا أمس 

األربعاء اخترقوا بطائراتهم األربع الّصغيرة 
األجواء الِمصرّية، ورفضت الّسلطات 

الِمصرّية تزويد طائراتهم بالوقود للعودة، 
وُهناك تقارير تقول إّنهم حصلوا على إْذٍن 

بالُهبوط حسب محّطة “كان حدشوت” 
التلفزيونّية، وما زال هذا الموضوع غاِمًضا 

ومن غير الَمعروف ما إذا كانوا قيد 
االحِتجاز أم جرى الّسماح لُهم بالُمغادرة، 

ولكّنه حادٌث غير مسبوق.
الّثالثة: كان الُحضور اإلعالمي اإلسرائيلي 

في قّمة شرم الشيخ للمناخ التي انعقدت 
األسبوع الماضي وشارك فيها الرئيس 

اإلسرائيلي محدوًدا، ولم ُيسَمح لمحّطات 
الّتلفزة اإلسرائيلّية بعمل لقاءاٍت بُحرّيٍة ُمطلقة 

مع ُمواطنين ِمصريين إال ما نَدر، على 
عكس ُمشاركتها في تغطية فعالّيات مونديال 
قطر، وهي الّلقاءات )في قطر( التي أعطت 
نتائج عكسّية بسبب رفض ُمعظم العرب، إن 
لم يكن كّلهم، الحديث إلى مندوبيها، بما في 

ذلك من ِقَبل ُمواطني الّدول الُمطّبعة.
الرّابعة: فشل ُمعظم الزّيارات الّسرّية التي قاَم 
بها مسؤولون أمنّيون إسرائيلّيون في ترطيب 
العالقات بين البلدين، وآِخرهم الِجنرال وزنين 

بار رئيس جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي 
)الّشاباك(.

الخامسة: تخصيص القناة الّسابعة 
اإلسرائيلّية برنامًجا للحديث عن الُمضايقات 

التي يتعّرض لها السّياح اإلسرائيليين 
الُمتَوّجهين إلى ُمنتجع شرم الشيخ، أو أماكن 
سياحّية ُأخرى، حيث تنزع الّسلطات األمنّية 

“كاميراتهم”، وكاميرات سّياراتهم الخلفّية، 
مّما ُيلِحق بها أضرارًا كبيرًة، والّسبب هو 

عدم اسِتخدام هذه الكاميرات في التجّسس 
على ِمصر.

الّسادسة: ُظهور تقارير إخبارّية في ُصُحف 
ومواقع ِمصرّية تتضّمن اّتهامات ُمباشرة 

للّسلطات اإلسرائيلّية بالوقوف خلف هجمات 
تعّرض لها الجيش الِمصري وأّدت إلى 

اسِتشهاد عشرة من ُجنوده )في بئر العبد(، 
كَنوٍع من الّضغط على الِقيادة الِمصرّية.
الّسابعة: ُحضور الرئيس الِمصري عبد 

الفتاح السيسي للقّمة العربّية في الجزائر 
التي أدانت قراراتها االحِتالل اإلسرائيلي 
لِفلسطين، ودعمت الُمصالحة والُمقاومة 

الِفلسطينّية، وحّذرت من مخاطر الّتطبيع، 
ومن المعروف أن الجزائر ُعضو في ِحلف 
الُمقاومة، وتقوم بُجهوٍد كبيرٍة لَمْنِع التسّلل 

اإلسرائيلّي إلى القارّة اإلفريقّية، ومنعت قرارًا 

لالّتحاد اإلفريقي بإعطاء دولة االحِتالل 
صفة ُعضو ُمراقب.

قد ُيجادل البعض ُمِحقًّا بأّن العالقات 
الِمصرّية اإلسرائيلّية قوّية هذه األّيام 

وأن ُهناك تنسيًقا بين الجيشين الِمصري 
واإلسرائيلي في سيناء، وهذا قد يبدو 

ر تبدو  صحيًحا في العلن، ولكن في السِّ
الّصورة ُمختلفة، فما زالت األبحاث العسكرّية 

اإلسرائيلّية تعتبر الجيش الِمصري أحد 
ل تهديًدا وجوديًّا  األخطار الُكبرى التي ُتَشكِّ
للّدولة العبرّية، ولهذا ُتريد الِقيادة اإلسرائيلّية 

إضعاف ِمصر بَشكٍل عام وجيشها بَشكٍل 
خاص، بعد تدمير الجيش الِعراقي، وإنهاك 
الِمصري، وما زالت عقيدة الجيش المصري 
أن “إسرائيل” هي الخطر األكبر على األمن 

القومي الِمصري والعربي.
ِقيادة الجيش الِمصري، وحسب مصادر 

ِمصرّية وثيقة، تعيش حاليًّا حالًة من 
الغضب غير مسبوقة وُمنذ توقيع اّتفاقات 

كامب ديفيد قبل 40 عاًما، بعد الكشف عن 
إعدام ما َيقُرب من 80 أسيرًا ِمصريًّا حرًقا 
في ِمنطقة الّلطرون ُقرب القدس الُمحتّلة 
أثناء حرب عام 1967 ودفنهم في مقبرٍة 
جماعّيٍة، ُمضاًفا إلى ذلك اسِتياء الرّئاسة 

الِمصرّية من عدم إيفاء الُحكومة اإلسرائيلّية 
بالِتزاماتها بإعادة إعمار ِقطاع غزّة واإلفراج 
عن أسرى “الِجهاد اإلسالمي” الذين اندلعت 

حرب أّيار )مايو( الماضي كَردٍّ على هذا 
االعِتقال واسَتمّرت ثالثة أّيام سقطت ِخاللها 
ِمئات الّصواريخ في الُعُمق اإلسرائيلي، أبرز 

هؤالء الّشيخ بّسام السعدي.
***

الّسالم بين ِمصر ودولة االحِتالل لم َيُعد 
بارًدا، وأصبح جليديًّا في الّسنوات األخيرة، 
بالُمقارنة مع ُنظرائه في الّدول حديثة العهد 

بالّتطبيع، فبعد أربعين عاًما من توقيع 
اّتفاق كامب ديفيد، ما زال حجم الّتبادل 

الّتجاري بين ِمصر و”إسرائيل” ِمئة ِمليون 

دوالر سنويًّا فقط، بينما يبلغ نظيره بين 
دولة اإلمارات التي ُيمّثل عدد سّكانها 
واحد في الِمئة من عدد ُسّكان ِمصر 

حوالّي 1,5 ِمليار دوالر هذه األّيام، والرّقم 
ٌح للّتضاعف ثالث مرّات في العاَمين  ُمَرشَّ

القاِدمين، حسب الّتقديرات اإلسرائيلّية.
أن نقول ُكل ما تقّدم من ُمؤّشرات حول 

“تدهور” ولو محدود في الُعالقات الِمصرّية 
اإلسرائيلّية، ال يعني أّننا ال ُنعارض هذه 

العالقات ُكلِّيًّا ُدوَن ترّدد، نحن الذين ُمِنعَنا 
من ُدخولها )أّي ِمصر( ألكثر من 35 

عاًما، ولم َنُزرها إال مرًّة واحدًة يتيمًة وبعد 
الّثورة الِمصرّية، ولم تتكّرر، وهذا ال يضرنا، 

ألّننا ُنؤمن بأّن ُمعظم، إن لم يكن هذا 
االنِهيار العربي، واالنِكسارات التي ترّتبت 
عليه، والتغوالت اإلسرائيلّية جاءت بسبب 

اّتفاقات كامب ديفيد وَتِبعاِتها.
ُندِرك جّيًدا أن ُظروف ِمصر االقتصادّية 

سّيئٌة جدًّا، وأن ُدواًَل خليجّيًة أغلقت صنابير 
الّدعم ُكلِّيًّا، ولم َتُعد ُتقّدم لها إال ُفتات 

الُفتات، ونجزم بأّن الحّل األسرَع واألمَثل، 
لتجاوز هذه األزمات، هو عودة ِمصر 

إلى ِمقَعد ِقيادة اأُلّمة العربّية، والتصّدي 
لالحِتالل اإلسرائيلي وُنصرَة الُمقاومة 
الِفلسطينّية المشروعة، ولَتُكن الّتجربة 

اإليرانّية تحت الِحصار وُعنوانها األبرز 
االكِتفاء الّذاتي في الّتسليح والغذاء، والتحّول 

إلى ُقوٍّة إقليمّيٍة ُعظمى، وستجد الِقيادة 
ًدا خلفها،  الِمصرّية الّشعب الِمصري ُكّله ُموحَّ

واألّمتين العربّية واإلسالمّية أيًضا.
الّشعب الِفلسطيني ومن خلفه الّشعوب 

العربّية ُمقِدٌم على َفْجٍر جديد إرهاصاته 
بدأت تتبلور في ُصورِة ُمقاومة “نوعّية” 

مشروعة في الضّفة، وقبلها في الِقطاع، 
وهذه ُفرصة ِمصر للعودة عبر هذه البوّابة 
الوطنّية الّشريفة السِتعادة ِقيادتها ورِيادتها، 

ونأَمل أن يكون ذلك قريًبا جدًّا.

ترامب يعلن رسميا ترشحه لرئاسة أميركا من جديد ويهاجم بايدن

أعلن الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
ترشحه رسميا للرئاسة األميركية من جديد 

وشن هجوما حادا على الرئيس الحالي جو 
بايدن متهما إياه بتدمير االقتصاد وجعل 

 البالد تركع لخصومها.
وقال الرئيس األميركي السابق إنه إبان 

رئاسته للواليات المتحدة كان العالم في حالة 
سالم وكانت أميركا قد بدأت باالزدهار. 
وتعهد ترامب بالفوز من جديد بمنصب 

 الرئاسة.
وقال إن »أعداءنا يسخرون منا واليوم سقط 

صاروخ قد يكون روسيًّا داخل األراضي 
البولندية«، واعتبر أن »االنسحاب من 
أفغانستان كان المرحلة األكثر إحراجا 

 لبلدنا«.

 االقتصاد والطاقة

وبخصوص االقتصاد، قال ترامب إن 
»التضخم وصل أعلى ذروة له في 50 عاما 
واحتياط النفط اإلستراتيجي الذي مألته بدأ 

 بالتناقص«.
وشدد على أنه حقق في مطلع واليته الحلم 
المستحيل وهو استقاللية مصادر الطاقة. 
كما شدد على أن بايدن لن يحصل على 

والية أخرى، متهما إدارته بتدمير االقتصاد 
 األميركي.

وقال ترامب إنه خالل رئاسته كانت 
الوظائف تنتقل من الصين إلى الواليات 

المتحدة وخاطب أنصاره قائال »القوة الوحيدة 
 الكافية للتصدي للفساد هي أنتم«.

وقال الرئيس األميركي السابق إن »بلدنا يتم 
تدميره أمام أعينكم وعلينا أن نعيد لعناصر 

 الشرطة احترامهم«.

 انتخابات الكونغرس

وحول التجديد النصفي للكونغرس، قال 
ترامب »لقد تم طرد نانسي بيلوسي من 

 منصبها، وهذا أمر رائع«.
وكانت بيلوسي الديمقراطية ترأس مجلس 

النواب األميركي وعرفت بالتصدي لترامب 
 إبان رئاسته للواليات المتحدة.

وقال ترامب »رغم عدم تمكننا من الفوز 
بمجلس الشيوخ يجب أن ال نفقد األمل«. 

واتهم بايدن بقيادة أميركا لحرب نووية، وقال 
 »الديمقراطيون قسموا بلدنا وركعوه«.

كما قال إن »بايدن يستسلم للنوم خالل 
المؤتمرات الدولية وكان محال للسخرية في 

 البرلمان البريطاني«.
وتعهد ترامب بتفكيك الدولة العميقة وإعادة 

 الحكم إلى الشعب، حسب تعبيره.
 الحدود والهجرة

وحول الحدود والهجرة، قال ترامب »مدننا 
التي كانت سالمة وآمنة أصبحت مرتعا 

للجريمة«، وتعهد بمحاربة االتجار 
 بالمخدرات.

وأضاف »تحت قيادتي كنا أمة عظيمة 
ومجيدة وقوية وحرة، واآلن نحن في تراجع 

 وانحطاط«.
وفي العالقات الخارجية، قال »منذ لقائي مع 

الزعيم الكوري الشمالي وحتى نهاية واليتي 
لم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ بعيد 

 المدى«.
ونقلت وكالة األنباء الفرنسية أن بايدن علق 
على إعالن ترامب ترشحه قائال »إن الرئيس 

السابق خذل أميركا«.

ألكسندر نازاروف: هل ألغي انهيار اقتصاد االتحاد األوروبي؟

ألكسندر نازاروف
لقد انخفض معدل تضخم المنتجين في 

ألمانيا بشكل حاد من 45,8% في سبتمبر 
إلى 34,5 في أكتوبر.

اسمحوا لي بتذكيركم بأن التضخم 
االستهالكي في ألمانيا استمر في النمو من 
10% في سبتمبر حتى وصل إلى %10,4 
في أكتوبر )11,6% وفقا لمنهجية االتحاد 

األوروبي(، ومن المحتمل أنه إذا ما استمر 
تضخم المصنعين في االنخفاض، فقد 

يستمر التضخم االستهالكي في االرتفاع 
لبعض الوقت، ذلك أن أسعار الصناعة 

تؤثر على األسعار في المتاجر مع التأخير 
لعدة أشهر مطلوبة لتسليم البضائع إلى 

المستهلك. ومع ذلك، هذا يعني كذلك أنه 
نظرا ألن التضخم في الصناعة األلمانية 

يتباطأ، فبعد فترة من الوقت سنشهد 
انخفاضا في معدل النمو في أسعار السلع 

االستهالكية هناك.
إذن، هل يعني ذلك أن ألمانيا تغلبت على 

التضخم؟ هل أنقذت أوروبا؟

كال.
فالتضخم يحدث عندما يتجاوز الطلب 

الفعال المعروض من السلع. وعليه، فإن أي 

انخفاض في الطلب يؤدي إلى انخفاض في 
التضخم، وخفض مستوى معيشة األلمان 
إلى النصف، وإجبارهم على التوقف عن 

شراء البضائع، سيختفي التضخم، وستصبح 
السلع أرخص، وليس أكثر تكلفة.

أود هنا أن أفرد ثالثة عوامل أثرت على 
الموقف:

أوال، خفضت الحكومة األلمانية في أكتوبر 
ضريبة الغاز من 19% إلى 7%، وهو 
ما أدى إلى خفض أسعار الغاز مقارنة 

بالشهر السابق. ومع ذلك، أدت التخفيضات 
الضريبية إلى زيادة عجز الميزانية على 

خلفية المشكالت المتزايدة في تمويلها. وقد 
تجبر األزمة المالية البنك المركزي األوروبي 
على خفض أسعار الفائدة واستئناف طباعة 

النقود الورقية غير المغطاة، وهو ما من 
شأنه أن يدفع التضخم إلى االرتفاع مرة 

أخرى.
ثانيا، تدخل ألمانيا والدول الصناعية األخرى 

في أوروبا مرحلة الركود. وحتى اآلن، فإن 
السلطات متفائلة بشأن انخفاض الناتج 
المحلي اإلجمالي العام المقبل فقط )في 
ألمانيا – بنسبة 0,3%(، لكنني أعتقد أن 

اإلحصاءات الرسمية تزّين الصورة، وعلى 
األرجح أن الركود قد بدأ بالفعل. بالعودة إلى 

سبتمبر، انخفض اإلنتاج في ألمانيا بنسبة 

0,9% عن الشهر السابق.
كان االنخفاض في اإلنتاج بسبب انخفاض 
الطلب، وذلك كان السبب الرئيسي الثاني 

لالنخفاض المؤقت في تضخم المنتجين في 
ألمانيا.

ثالثا، هناك عامل ثالث يحدد االتجاه 
التصاعدي طويل المدى للتضخم في 

أوروبا.
فقد تراجعت البطالة في ألمانيا من %5,4 

في سبتمبر إلى 5,3% في أكتوبر على 
خلفية تباطؤ االقتصاد.

والحد من البطالة على خلفية االنكماش 
االقتصادي يدل على نقص العمالة، وهو 

ما يعني كذلك أنه يجب على أصحاب 
العمل التنافس مع بعضهم البعض من أجل 
الموظف، وهو ما يؤدي، على خلفية ارتفاع 

معدالت التضخم، إلى زيادة مطردة في 
األجور. واألجور هي تكاليف اإلنتاج التي 
تؤدي إلى دورة جديدة من ارتفاع األسعار.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغذاء 
العالمية مقارنة بمستوى ما قبل الحرب في 
أوكرانيا، وعلى الرغم من بعض االنخفاض 
في أسعار الطاقة، فقد بدأ بالفعل سباق بين 
النمو المتبادل في األجور والتضخم، وكسر 

هذه الحلقة المفرغة أمر بالغ الصعوبة.
باختصار، يتقدم التضخم بالفعل على جبهة 

عريضة، ليس فقط في قطاعي الغذاء 
والوقود. إال أنه من السابق ألوانه في الوقت 

نفسه الحديث عن خفض أسعار الطاقة. 
فأوروبا تطرح سقفا ألسعار النفط الروسي، 
وتحاول تحديد سقف ألسعار الغاز، وكل 
ذلك لن يؤدي سوى إلى نقص في الطاقة 

بأوروبا وزيادة في األسعار.
وبالمناسبة، فالصورة متماثلة في الواليات 

المتحدة األمريكية، حيث ينفق الرئيس 
األمريكي جو بايدن احتياطيات النفط في 

بالده من أجل خفض أسعار البنزين، 
واألمريكيون غير المعتادين على العمل 

يتركون القوة العاملة، ويديرون دوامة “نمو 
األجور-نمو التضخم-نمو الراتب-نمو 
التضخم” وهكذا دواليك إلى ما ال نهاية.
استنتاجا، من الممكن حدوث انخفاض 

مؤقت في التضخم بأوروبا والغرب، ولكن 
فقط بسبب انهيار االقتصاد ومستوى معيشة 
األوروبيين، وهو ما من المحتمل أن يتسبب 

في اضطرابات ويجبر الحكومات على 
استئناف طباعة النقود الورقية غير المغطاة، 
ما سيدفع التضخم إلى مستويات أعلى بكثير 

مما نشهده اآلن.
محلل سياسي
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من تريليون دوالر إلى االنهيار.. 
كيف سقطت شركة »ميتا« في عام واحد فقط؟

في عام 1985، كانت شركة كوكاكوال تخسر 
حصتها في السوق أمام شركة بيبسي، في 

حين أشارت اختبارات التذوق األعمى إلى أن 
ل المذاق األكثر حالوة  المستهلك كان ُيفضِّ

الذي تقدمه شركة بيبسي، وهنا قررت شركة 
كوكاكوال إعادة تركيب وصفتها للمرة األولى 

منذ 99 عاما، لتقدم في إبريل/نيسان من العام 
نفسه مشروبها بالشكل الجديد باسم »نيو كوك« 

)New Coke(، لكنها لم تكن تتوقع رد فعل 
المستهلك حينها.

في غضون أسابيع من اإلعالن، كانت الشركة 
تتلقى 5000 مكالمة هاتفية غاضبة يوميا، 

وفي يونيو/حزيران قفز هذا الرقم إلى 8000 
مكالمة في اليوم، يشكو فيها المستهلكون من 
تغيير الطعم الذي تعودوا عليه. وبعدها بثالثة 

أشهر، عقدت الشركة مؤتمرا صحفيا لتقدم 
اعتذارها وتعلن عودة الوصفة األصلية لمشروبها 

الغازي الشهير. ال تزال قصة مشروب »نيو 
كوك« ُتروى بوصفها قصة مؤثرة لُتحذِّر من 

العبث والتغيير في عالمة تجارية أثبتت نجاحها 
بالفعل. )1( وربما هذا ما تعاني منه شركة 

»ميتا« )Meta(، أو فيسبوك سابقا!

من التريليون دوالر إلى االنهيار
في شهر أكتوبر/تشرين األول من العام الماضي 

2021، عندما أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس 
التنفيذي لشركة فيسبوك حينها، أن الشركة 
ستغير اسمها إلى »ميتا« وتوسع أنشطتها 
إلى »الميتافيرس« )Metaverse(، بدال 

من االكتفاء بمواقع التواصل االجتماعي كما 
اشتهرت دائما، رسم في مخيلته رؤية لمستقبل 

»يوتوبي« خالل السنوات القادمة، مستقبل 
يتمكن فيه مليارات المستخدمين من االنغماس 

في بيئة رقمية بالكامل لساعات متتالية في 
يومهم، يعملون ويلعبون ويتواصلون اجتماعيا 
داخل عالم افتراضي اسمه الميتافيرس، لكن 

ربما هذا المستقبل لم يرغب به أحد من عمالء 
الشركة.

فبعد مرور عام واحد، وبنهاية شهر أكتوبر/
تشرين األول الماضي، انهار سعر سهم شركة 
ميتا إلى أقل من 100 دوالر، وهو أقل سعر 
يصل إليه السهم منذ عام 2015، جاء هذا 
االنخفاض بعد إصدار الشركة تقرير أرباح 

الربع الثالث من العام، الذي أشار إلى انخفاض 
اإليرادات بنسبة 4% على أساس سنوي، وهو 
الربع الثاني على التوالي من االنخفاض في 

اإليرادات. 

القيمة السوقية

لنضع تلك الخسائر في سياقها الصحيح، 
كانت القيمة السوقية لشركة ميتا قد وصلت 

إلى تريليون دوالر في منتصف العام الماضي 
تقريبا، قبل تحوُّلها إلى االسم الجديد، وكانت 
سادس أكبر شركة أميركية من حيث القيمة 
السوقية، واآلن خسرت من قيمتها ما يقارب 

70% بوصولها إلى أقل من 290 مليار دوالر، 
لتصبح في المركز رقم 26 من حيث القيمة 
السوقية. )3( وفي عام 2021، كانت أرباح 
الشركة السنوية قد بلغت نحو 46,75 مليار 
دوالر، واآلن تشهد انخفاضا بأكثر من %24 

إلى نحو 35,13 مليار دوالر في عام 2022، 
لتتراجع إلى مستويات عام 2020. )4( وفي 
التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مارك 
زوكربيرغ أن الشركة ستتخلى عن 13% من 
قوتها العاملة، أي أكثر من 11 ألف موظف 

حول العالم، بهدف تقليل النفقات. )5(
لحل مشكالتها، تضع الشركة قدميها في 
اتجاهين مختلفين على ما يبدو، قدم في 

الميتافيرس، والقدم األخرى في اتجاه الفيديوهات 
القصيرة محاِولًة المنافسة مع تيك توك، ويبدو 

أن الطريق مسدود في االتجاهين. الخالصة هي 
أن الشركة عبثت بالوصفة السرية التي كانت 
السبب في نجاحها منذ البداية، لكن كيف بدأ 

كل ذلك؟

ثالث محطات في الزمن

منذ بدايات شركة فيسبوك، تحديدا عام 2005، 
تعلَّم مارك زوكربيرغ درسا مهما وهو أهمية أن 
يحافظ على مركزه في إدارة الشركة، ويصبح 

صانع القرار األخير ويملك التحكم الكامل، لهذا 
أنشأ هيكال إداريا ال يمكن ألحد فيه، وال حتى 
مجلس اإلدارة، أن ُيطيح به من رأس الشركة. 
ومنذ تلك اللحظة، أصبح زوكربيرغ ُمحصنا، 

حتى إذا قرر إعادة توجيه دفة الشركة إلى 
رهان محفوف بالمخاطر مثل الواقع االفتراضي 
والميتافيرس، بل ويمكنه حتى بمفرده تغيير اسم 

الشركة بالكامل!
وفي عام 2008، بعد توظيف شيريل ساندبرج، 
مديرة اإلعالنات في شركة غوغل، مديرًة تنفيذيًة 
للعمليات في فيسبوك، ترك لها زوكربيرغ الحرية 

لتأتي بأفكار جديدة تدّر األموال على شركته. 
ساهمت ساندبرج في إنشاء نظام يقدم إعالنات 

فعالة للغاية بناء على استهداف البيانات 
الشخصية للمستخدمين. )6(

هذه الفكرة نجحت في تحويل الشركة إلى آلة 
أموال ال تتوقف، لكنها جاءت بتكلفة باهظة 
وهي استياء وغضب المستخدمين أنفسهم، 

وجعلت فيسبوك تحت رحمة أي قوة خارجية 
تتحكم في تدفق تلك البيانات، سواء كانت 

تلك القوة من الكونغرس األميركي أو حتى من 
المتحكمين في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية 

مثل أبل وغوغل. وهذا تحديدا ما حدث عندما 
قررت أبل إطالق ميزة »شفافية تتبع التطبيقات« 

مع نظام تشغيل هواتفها iOS 14,5، التي 
أوقفت معها قدرة فيسبوك على االستهداف 
الصحيح في اإلعالنات، ما أفقدها مليارات 

الدوالرات من عوائد اإلعالنات.
في كتابه »معضلة المبتكر«، أشار األستاذ 

بجامعة هارفارد كاليتون كريستنسن إلى 
االبتكارات الثورية الجديدة، التي تفترض معها 
الشركات أنها ضمنت هيمنتها على السوق، 

لكنها سرعان ما تتراجع وتنهار معها الشركات 
التي اعتنقتها بمجرد ظهور االبتكار المزعزع 

التالي، ألن نجاح تلك الشركات مرتبط بالنموذج 
الحالي من االبتكارات. )8( هذه المعضلة هي 

ما واجه زوكربيرغ مع تحول نشاط الحوسبة 
السحابية بشكل أساسي من أجهزة الحاسوب 

التقليدية إلى الهواتف الذكية. تأخر مارك 
في تحويل دفة شركته للتركيز على كيفية 
عمل منتجاتها على الهواتف الذكية التي 

أصبحت الوسيلة المثلى للوصول إلى مليارات 
المستخدمين. ومنذ ذلك الحين، ُأصيب مارك 

بهاجس تخلُّف شركته حين يصل االبتكار 
الثوري الجديد ويسيطر على السوق، وبهذا كان 

يحاول دائما أن يتجنب »معضلة المبتكر«.
نتيجة لذلك، في العام الماضي 2021، أشار 
زوكربيرغ إلى تحوُّل مماثل في طريقة تفكير 
شركته، معتقدا أن االستثمار في الميتافيرس 

سيسمح لشركة ميتا باالنتقال من حقبة 
تكنولوجية إلى الحقبة القادمة، مع توقعه بأن 
نظارات الواقع االفتراضي ربما تكون البديل 

القادم للهواتف الذكية. لكن السؤال هذه المرة 
كان: هل فعال حان وقت التغيير؟ وهل شركة 

ميتا قادرة فعال على إنشاء الميتافيرس؟
دعنا نوضح أوال أن فكرة الميتافيرس تقوم 

في الغالب على تجربة المستخدم التي تنشأ 

 )VR( من تقنيات وأجهزة الواقع االفتراضي
والواقع المعزز )AR( واألجهزة الحّسية التي 
تسمح باستشعار حركة الجسم وردود األفعال 

وإضافتها إلى التجربة. بجانب ذلك هناك 
منصات البرمجيات التي ستسمح بإنشاء وعرض 

تلك التجارب، مثل منصة »هوريزون ورلدز« 
)Horizon Worlds( الخاصة بشركة ميتا.

ولكي يحقق زوكربيرغ هذا الحلم، أنفق مليارات 
الدوالرات، واستنفد طاقات آالف الموظفين 

في الشركة، ألنه يؤمن أن الميتافيرس سيكون 
مستقبل الحوسبة، حتى إنه وضع نفسه في 

واجهة استعراض التقنيات الجديدة التي ُتطوِّرها 
الشركة، لكن محاوالته أدت إلى نتائج عكسية 

في بعض األحيان.
في أغسطس/آب الماضي، نشر مارك على 

صفحته على فيسبوك صورة »األفاتار« الخاص 
به من منصة »هوريزون ورلدز«، لكن شكل 

األفاتار المسطح الشبيه بأفالم الرسوم المتحركة 
ه  كان مثار سخرية واسعة حينها. بعدها وجَّ

زوكربيرغ الموظفين إلى إعطاء األولوية لتحسين 
وتطوير شكل األفاتار، لتعمل الشركة على 

إنشاء نسخة محدثة منه بسرعة.
بعد أربعة أيام من نشر زوكربيرغ للصورة 

األولى، شارك نسخة رقمية جديدة من نفسه، 
واعترف بأن الصورة األولى كانت »بدائية جدا« 

في حين أن »الرسومات في اللعبة قادرة على 
تقديم المزيد«. وأشار أحد مصممي الجرافيك 
ممن يعملون في الشركة، عبر منشور على 
لينكد إن الذي ُحذف بعدها، إلى أنه وفريقه 

صمموا ما يقرب من 40 نسخة من وجه مارك 
زوكربيرغ على مدار أربعة أسابيع، قبل أن 
يوافق على النسخة النهائية التي عرضها.

حماس زوكربيرغ للميتافيرس قابله تشكُّك واضح 
من الموظفين في الشركة، ففي شهر مايو/أيار 

الماضي، شارك 1000 موظف من ميتا في 
 ،)Blind( »استطالع رأي أجرته شبكة »باليند
التي تسمح للموظفين بنشر آرائهم عن شركاتهم 
دون الكشف عن هوايتهم، ذكر فيه 42% أنهم 

ال يفهمون إستراتيجية الشركة حول مشروع 
الميتافيرس. 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أشارت مذكرة 
داخلية من الشركة، أرسلها »فيشال شاه« 

)Vishal Shah( نائب الرئيس المسؤول عن 
إدارة الميتافيرس، إلى أن منصة »هوريزون 

ورلدز« تعاني من عّدة مشكالت في الجودة، 
وأن الفريق الذي يعمل على تطويرها ال 

يستخدمها من األساس، وأشار إلى أن التطبيق 
سيظل مغلقا لنهاية العام للتأكد من حل 

مشكالت الجودة واألداء قبل إعادة إطالقه لمزيد 
من المستخدمين. )10(

صعوبات تقنية
ال تزال فكرة الميتافيرس في مراحلها المبكرة 

من التطوير، لذا من الصعب أن تجد الشركات 
مطورين يملكون المهارة الكافية وعلى دراية 

كاملة بتلك المنصات الجديدة.
ال تزال فكرة الميتافيرس في مراحلها المبكرة 

من التطوير، لذا من الصعب أن تجد الشركات 
مطورين يملكون المهارة الكافية وعلى دراية 
كاملة بتلك المنصات الجديدة. )شترستوك(

يحث بعض المحللين شركة ميتا على التفكير 

في الميتافيرس أوال من ناحية تجربة المستخدم 
المباشرة، في حين تتعامل الشركة مع الفكرة 

من وجهة نظر طويلة األمد بالتركيز أكثر على 
استغالل فرص العمل المتاحة في هذا السوق 
الجديد. في العام الماضي، أبلغت الشركة عن 

خسارة بنحو 10 مليارات دوالر في قسم »أبحاث 
الواقع« )Reality labs( الذي يعمل على 

تطوير تقنيات ووحدات الواقع االفتراضي والواقع 
المعزز، ورغم توجه الشركة في تقليل النفقات، 

عبر تسريح 11 ألف موظف عالميا، فإنها 
تخطط لالستمرار في اإلنفاق على القسم وعلى 
فكرة الميتافيرس، حتى إن كانت ستخسر 10 

مليارات دوالر كل عام. 
ال تزال فكرة الميتافيرس في مراحلها المبكرة 

من التطوير، لذا من الصعب أن تجد الشركات 
مطورين يملكون المهارة الكافية وعلى دراية 
كاملة بتلك المنصات الجديدة، إلى جانب 

أن تطوير معدات وتقنيات الواقع االفتراضي 
والمعزز تحتاج إلى أدوات وموارد وبنية تحتية لم 

تتوافر بالصورة الكافية حتى اآلن.
األهم أن فكرة إنتاج منصة حوسبة جديدة 

تستبدل اإلنترنت كما نعرفه، أو حتى إن كانت 
باسم »ويب Web3( »3(، ستعتمد على أكثر 
من مجال جديد ناشئ، مثل الحوسبة السحابية 

وتعلم اآللة وعلوم البيانات بجانب الواقع 
االفتراضي والمعزز، كل تلك المجاالت ال تزال 
في بداياتها من حيث التطوير واالستكشاف، لذا 

حتى إن أرادت الشركات الكبرى مثل ميتا أن 
تبدأ في صناعة الميتافيرس الخاص بها اآلن، 
فغالبا ستواجه عقبات صعبة للغاية في الطريق.

 في الماضي، كانت ميتا تخفف من صدى 
مشكالتها دائما عبر نتائجها المالية الضخمة. 
لذا، ما الضرر إذا كان المستخدم يكره الشركة 
وهي تصنع ثروات هائلة للمستثمرين والسهم 
ينطلق نحو األعلى رافعا قيمة الشركة إلى 

تريليون دوالر؟
لكن اآلن، وبعد تبخر تلك المكاسب في 
الهواء، بدأت تلك المشكالت في احتالل 

صدارة المشهد. الشركة ومؤسسها أهمال تطوير 
منتجاتها الرئيسية، حتى وصلنا إلى هذا الوضع. 

على مدار سنوات، كانت كل التغييرات الكبيرة 
في فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر تدفعها 
مصلحة شركة ميتا فحسب، وليست مصلحة َمن 

يستخدمون خدماتها.
وبدال من تطوير وتحسين تلك الخدمات، ُتنفق 
الشركة موارد ضخمة لنسخ منافسها الرئيسي 

حاليا تيك توك، وهو أمر لم يرغب به أي 
مستخدم من مستخدمي فيسبوك. هذا بجانب أن 
فرصة استنساخ الفيديوهات القصيرة في خاصية 

»ريلز« )Reels( على إنستغرام لن تتجاوز 
مشاهدات األصل في تيك توك لسببين مهمين: 
أولهما خوارزمية تيك توك القوية التي لم يعرف 

أحد سرها حتى اآلن، والثاني هو اختالف 
طبيعة الجمهور وأعمارهم لكل تطبيق ومنصة.
الجيل الجديد، أو »الجيل Z«، غالبا ما يربط 

فيسبوك بأنه منصة اآلباء والعائلة واإلخوة 
األكبر. لهذا بحثوا عن منصة تناسبهم، مكان 
جديد يجمعهم يبحثون فيه عن االنتماء، وكان 

هذا المكان هو تيك توك! لهذا تحاول شركة ميتا 
تقليد التطبيق حتى تصل إلى هذا الجيل، لكنها 

تنسى مستخدميها األصليين في الطريق.
ما الحل لهذه المعضلة إذن؟ ربما تكون البداية 
أن يعترف مارك زوكربيرغ بأن شركته ميتا هي 

شركتان وليست شركة واحدة، إحدهما شركة 
تقنية ستراهن على بناء حلم الميتافيرس في 
المستقبل، واألخرى شركة تواصل اجتماعي 

ضخمة تملك مليارات المستخدمين يوميا.
شركة تتولى إنشاء الواقع االفتراضي، بأجهزته 

وأدواته ومنصاته، حتى ال يفوتها المستقبل، 
باستثمارات منفصلة، واألخرى تركز على 

التطبيقات االجتماعية الموجودة فعال، وتحاول 
تطويرها بما يناسب المستخدم وتجربته في المقام 

األول، بدال من التركيز على تقليد تطبيقات 
أخرى ناجحة! وبهذا يتجنب أن تتحول عالمته 
التجارية الشهيرة إلى »نيو كوك« أخرى، وفي 
الوقت نفسه ال يقع ضحية لمعضلة المبتكر!
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FBI يفتح تحقيقا باغتيال الصحافية الشهيدة أبو عاقلة 
وسلطات االحتالل ترفض التعاون

الجمعية العامة لألمم المتحدة تتبنى قرارا بشأن تعويض خسائر أوكرانيا

نصف نجاح في االنتخابات النصفية األميركية

لماذا رفضت تركيا ُقبول التعازي األمريكية؟

الصين.. حل لغز األغنام التي تمشي بشكل دائري منذ أسبوعين

صبحي غندور*

 

مّر يوم االنتخابات األميركية دون حوادث 
أمنية ُتذكر، وهذا في حّد ذاته ُيعتبر نجاًحا 
للعملية االنتخابية بعدما سادت مخاوف قبل 

يوم االقتراع من إمكانّية حدوث صدامات 
بين المؤّيدين والمعارضين لهذا المرّشح أو 

ذاك.

وربما يحصل »الحزب الجمهوري« على 
غالبية األعضاء في مجلس النواب، لكن 

لم يحصل ما كان يتوّقعه قادة هذا الحزب 
من »مّد جمهوري« سيكتسح »االنتخابات 

النصفية«، ولذلك يمكن القول إّن 
»الجمهوريين« حّققوا نصف نجاح في هذه 

االنتخابات.

أيًضا، لم يحّقق المرّشحون المدعومون من 
الرئيس السابق دونالد ترامب فوزًا ساحًقا 
في الدوائر االنتخابية وفشل بعضهم في 
الوصول إلى عضوية الكونغرس، وهذا 

ما يمكن وصفه بأّنه نصف نجاح للرئيس 
ترامب وسيؤّثر حتًما على احتمال ترّشحه 

النتخابات الرئاسة األميركية قي العام 
.2024

وإذا استطاع »الحزب الديمقراطي« أن 
يحتفظ بنصف عدد أعضاء مجلس الشيوخ 

فإّنه سيكون مهيمًنا على نصف السلطة 
التشريعية، إضافًة إلى السلطة التنفيذية التي 

يرأسها اآلن الرئيس بايدن.

وستترك االنتخابات »النصفية« األميركية 
)لكّل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء 
مجلس الشيوخ وثلثي عدد حّكام الواليات( 
مزيًجا من التأثيرات السياسية داخل أميركا 

وخارجها. وتختلف هذه االنتخابات في 
معاييرها عن مثيلتها »النصفية« في 

السابق. فالحمالت االنتخابية أّكدت ارتفاع 
نسبة القضايا االجتماعية والثقافية في 
معايير الناخب األميركي، ومدى حّدة 
االنقسام السياسي بين أتباع الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري. فصحيٌح أّن 

األوضاع االقتصادية هي األهّم بالّنسبة 
للمواطن األميركي لكن الصراع الفعلي اآلن 
في المجتمع األميركي هو على كيفّية رؤية 

مستقبل أميركا: هل ستكون دولة يحكمها 
من هم من أصول أوروبية بيضاء كما 

كانت عليه الواليات المّتحدة منذ نشأتها، 
أم دولة ستهيمن عليها األقّليات العرقية 

واإلثنية، وخاّصًة من هم من أصول إفريقية 
والتينية؟!.

إّن االنتخابات النصفية األميركية كانت 
بوضوح عبارة عن معركة بين نهجين 

مختلفين في قضايا كثيرة داخليًّا وخارجيًّا، 
وبرزت في حمالت المرّشحين 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.

فالمجتمع 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 إمكانّية 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.

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.

ولقد 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 
وفي هذه االنتخابات النصفية األخيرة.

فالمجتمع األميركي يسير نحو التطّرف 
باالّتجاهين المتعاكسين ألسباب موضوعية 

تزداد فعاليتها في هذا القرن الجديد. وإذا 
كانت تسمية االنتخابات األخيرة هي 

»انتخابات نصفية« بسبب حدوثها دومًا في 
منتصف فترة أي رئيس أميركي، فإّن واقع 

الحال أّنها انتخابات كّرست انقسام المجتمع 
األميركي إلى نصفين لكلٍّ منهما أجندته 
المتناقضة مع »النصف اآلخر« في أّمٍة 
ُيطلق عليها اسم » الواليات المّتحدة«!.

 *مدير »مركز الحوار العربي« في 
واشنطن

أن ترفض أنقرة قبول تعازي واشنطن 
بضحايا التفجير اإلرهابي االجرامي في 

شارع االستقالل في اسطنبول ينطوي على 
جملة معاني سياسية ينبغي التوقف عندها :
ـ أولها: أن هناك أزمة عميقة بين حكومة 
أنقرة وبين البيت األبيض، قد يكون لهذه 

األزمة أسباب متصلة بالموقف التركي من  
الحرب الروسية – األطلسية، ولكن ربما لها 

أسباب أخرى.

ـ ثانيها: أنه يؤّكد أن واشنطن تعيش حالة 
من التوتر مع عدد من حلفائها التقليديين،  

وربما قد ينجم عن هذا التوتر حل تقدم 
فيه واشنطن بعض التنازالت أو يقّدم فيه 

اآلخرون تنازالت لواشنطن، لكن هناك توتر 
نلحظه في العالقات األمريكية – السعودية، 
ونلحظه في العالقات األمريكية – المصرية، 

ونلحظه في العالقات األمريكية – 
الباكستانية، والتي أطاحت برئيس الحكومة 

السابق عمران خان ثم محاولة اغتياله، 

وتوتر في العالقات األمريكية – التركية، 
وربما في دول عديدة أخرى في أمريكا 

الالتينية وإفريقيا.
ـ ثالثًا: يؤّكد هذا الرفض التركي لالعتذار 

األمريكي، أن تركيا قد شعرت أنه ليس 
لواشنطن أصدقاء، بل تعامل الجميع كأدوات 

تستخدمهم في وجه دول أخرى، فاإلرهاب 
الذي استخدمته الواليات المتحدة وما تزال، 

ضد سورية والعراق ولبنان ودول أخرى، 
والتي ظّنت حكومة أنقرة أنها تستطيع 

االستفادة منه قد وصل اليوم إلى “ذقن” 
الحكومة التركية نفسها، وهو ما يؤّكد أن 
أي رهان على الواليات المتحدة األمريكية 

وسياساتها في المنطقة هو رهان خاسر.
إن رفض تعازي األمريكيني واتهامهم بأنهم 

»قتلة« ليس خطوة قاسية فحسب، بل 
خطوة حتد جريئة. في اآلونة األخيرة، تتأرجح 

عالقات أنقرة مع واشنطن على شفا 
»التهور«: فأردوغان الذي ال ميكن التنبؤ مبا قد 
يفعل كان يقودها طورا إلى خط خطير، من 

وجهة نظر األمريكيني، باإلعالن عن مصالح 
بالده، ويتراجع، طورا آخر، خطوة إلى الوراء، 

مؤكدا حتالفه مع الغرب.

وفي الصدد، طرحت املستشرقة كارين 
غيفورغيان، إلذاعة »كومسومولسكايا 

برافدا« االحتمال التالي: تلقى أردوغان إشارة 
سوداء ألنه ال يزال في الواقع ينسف دخول 

السويد وفنلندا إلى الناتو. وافترضت أن 
الزعيم التركي سيتخلى في املستقبل 

القريب عن موقفه من توسيع احللف.

بصراحة، اليوم ال تبدو الرواية القائلة بأن 
حليف أنقرة الكبير وراء الهجوم اإلرهابي 
على تركيا صادمة. دعونا نتذكر فقط من 
فجر خطي السيل الشمالي، لقطع رغبة 
أوروبا في تلقي الغاز الروسي الذي حتتاجه 

بكثرة. ال شيء شخصيا، هنا، إنه مجرد 
بزنس...

كما ال ميكن استبعاد األجندة السياسية 

الداخلية املتعلقة باالنتخابات املقبلة في 
تركيا. فقد الحظ احملللون السياسيون 

مرارا اهتزاز مواقع أردوغان. األثر الكردي في 
الهجوم اإلرهابي ميكن أن يُخرج زعيم تركيا 

احلالي وفريقه من االنحدار املالحظ )في 
شعبيتهما(.

بعد سبعة أشهر سوف جتري تركيا 
انتخابات رئاسية وبرملانية. حتى اآلن يزداد 

الوضع توترا. ربط انفجار اسطنبول باألكراد 
يضعف نفوذ املعارضة املتعاونة معهم«.
ينبغي أن تستفيد حكومة أنقرة من هذه 

األحداث من أجل مراجعة عميقة لمجمل 
سياساتها في المنطقة، وخصوصًا تجاه 

سورية، من أجل أن يستعيد التكامل 
اإلقليمي في المنطقة بين العرب ودول 

الجوار الحضاري أَلقه ولكي نبني معًا كدول 
عربية وإسالمية قوة يحسب لها ألف حساب 

على المستوى الدولي.

قال أحد العلماء إن هناك تفسيرا محتمال 
للظاهرة الغريبة التي تنطوي على تجول 

مئات األغنام في شكل دائري منذ حوالي 
12 يوما على التوالي في منطقة منغوليا 

الداخلية بشمال الصين.
وأوضح مات بيل، األستاذ في قسم الزراعة 
بجامعة هارتبوري في إنجلترا، أن »األغنام 

قد تكون بقيت في داخل الحظيرة لفترات 

طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي، مع 
الدوران المتكرر بسبب اإلحباط من التواجد 

في مساحة محدودة«، مشيرا إلى أن انضمام 
أغنام أخرى إلى المسيرة الدائرية هو بسبب 
أن األغنام هي »حيوانات قطيعية، وتقوم 

بما تقوم به األغنام األخرى«.
ووفقا لدليل »ميرك« البيطري، تهيمن عقلية 

القطيع على السلوك االجتماعي لألغنام، 

فتتحكم في تحركات الحيوانات وتحمي 
األفراد من الحيوانات المفترسة من خالل 
دفعها إلى الفرار من الخطر كمجموعة.

يذكر أن األغنام تتحرك في دائرة شبه كاملة 
منذ 4 نوفمبر. ومن غير الواضح ما إذا 

كانت قد توقفت عن األكل أو الشرب أم ال.
المصدر: نيويورك بوست«

أخطرت وزارة العدل األميركية، وزارة القضاء 
اإلسرائيلية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
)إف بي آي(، فتح تحقيقا جنائيا بظروف 

اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، 
التي أعدمت برصاص قناص إسرائيلي 

خالل اقتحام قوات االحتالل لمخيم جنين 
شمالي الضفة الغربية المحتلة، في أيار/ 
مايو الماضي. وأشارت وسائل االعالم 

االسرائيلية الى  أن تحقيق الـ«إف بي آي« 
بأنشطة جيش االحتالل اإلسرائيلي في 

الضفة الغربية، »هو حدث استثنائي وربما 
 يكون غير مسبوق«.

حيث أن »تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي 
قد يؤدي إلى طلب أميركي للتحقيق مع 

الجنود المتورطين« في جريمة اغتيال أبو 
 عاقلة. 

وكانت القناة 14 اإلسرائيلية أول من أورد 
تقرير حول اعتزام مكتب التحقيقات الفيدرالي 

األميركي، فتح تحقيق جنائي في قضية 
استشهاد أبو عاقلة خالل عملها على تغطية 

اقتحام قوات االحتالل لمدينة ومخيم جنين 
 في 11 أيار/ مايو الماضي.

وأكدت ثالثة مصادر مطلعة تحدثت لموقع 
»والال« أن اإلدارة األميركية أبلغت إسرائيل 

مؤخرًا بقرار فتح تحقيق في القضية، ليتم 
تداول الخبر بشكل واسع في وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية بما في ذلك صحيفة »هآرتس« 

وإذاعة الجيش اإلسرائيلي وهيئة البث 
 اإلسرائيلية )»كان 11«(.

 غانتس: لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي

من جانبه، قال وزير أمن االحتالل 
اإلسرائيلي، بيني غانتس، إن »قرار وزارة 
العدل األميركية بالتحقيق في وفاة شيرين 

أبو عاقلة خطأ فادح«، وادعى أن »الجيش 

اإلسرائيلي أجرى تحقيًقا مهنًيا ومستقاًل، تم 
عرضه على األميركيين وتمت مشاركتهم 

 بالتفاصيل«.

وأضاف غانتس أنه أوضح لممثلي واشنطن 
أن الحكومة اإلسرائيلية »تقف خلف جنود 
الجيش اإلسرائيلي«، مشددا على أن تل 

أبيب »لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي«، 
وتابع »لن نسمح بالتدخل في شؤون إسرائيل 

 الداخلية«.

وخلصت تحقيقات أجريت بواسطة منظمات 
حقوقية مستلقة ووسائل إعالم دولية وجهات 

رسمية فلسطينية إلى أن أبو عاقلة ُقتلت 
برصاصة أطلقها قناص إسرائيلي، وبعض 

هذه التقارير أشار إلى أن استهداف 
 الصحافية الفلسطينية كان متعمدا.

وكانت أبو عاقلة ترتدي درعا واقيا من 

الرصاص، كتب عليه كلمة »صحافة«، 
وتعتمر خوذة عندما استشهدت برصاص 

االحتالل. ولم يكن أي مقاتل فلسطيني على 
مسافة قريبة من الشهيدة، فيما كان جنود 
 إسرائيليون على مسافة حوالي 200 متر.

وتنصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
ألشهر من أي مسؤولية لها عن مقتل 

الشهيدة أبو عاقلة، ورفضت االتهامات بأنها 
تعمدت استهداف الصحافية الفلسطينية 

- األميركية، وزعمت في البداية إن نيرانا 
فلسطينية ربما تسببت بمقتلها قبل أن تتراجع 

 عن ذلك.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، نشر جيش 
االحتالل اإلسرائيلي نتائج تحقيقه الداخلي 

بمقتل أبو عاقلة، وزعم أن الشهيدة 
الفلسطينية ُقتلت »على ما يبدو برصاصة 

 عرضية أطلقها جندي إسرائيلي.

وأصدرت الواليات المتحدة، في 4 تموز/ 
يوليو الماضي، بيانا قالت فيه إن أبو عاقلة 
أصيبت على األرجح بنيران إسرائيلية، لكنها 
ادعت أنه ال يتوافر أي دليل على أن قتلها 
كان متعمدا، وأن الرصاصة كانت متضررة 
جدا بحيث ال يمكن التوصل إلى »استنتاج 

 نهائي«.

وانتقدت عائلة أبو عاقلة هذا البيان الذي 
ادعت واشنطن أنه استند في جزء منه إلى 

مراجعات أميركية للتحقيقين المنفصلين 
اإلسرائيلي والفلسطيني، وطالبت العائلة 

بالتراجع عنه. علما بأن النائب العام 
الفلسطيني كان قد أفاد بأن الرصاصة هي 
من عيار 5,56 ملم، وُأطلقت من بندقية 

قنص نصف آلية من طراز »روجر ميني-
14«، وهو سالح يستخدمه جيش االحتالل.

تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا 
بشأن وضع آلية لتقديم التعويضات ألوكرانيا 

عن الخسائر التي تكبدتها جراء النزاع مع 
روسيا.

وصوتت إلى جانب القرار، يوم االثنين، 94 
دولة، وعارضت 14 دولة، بينما امتنعت 

73 دولة أخرى عن التصويت.
ومن بين الدول التي رفضت مشروع القرار 

روسيا والصين وسوريا وإيران وبيالروس 
وغيرها.

ويوصي القرار بإعداد سجل األضرار التي 
ألحقت بأوكرانيا جراء »األعمال المخالفة 

للقانون الدولي من قبل روسيا االتحادية«، 
ووضع آلية لتقديم التعويضات عن 

الخسائر.
ورفضت روسيا القرار، مشيرة إلى أنه يمثل 
»محاولة باطلة لشرعنة ما ال يمكن شرعنته 

من ناحية القانون الدولي«.
وأشار مندوب روسيا الدائم لدى األمم 
المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن الدول 

الغربية تسعى الستخدام األصول الروسية 
المجمدة لتمويل توريدات األسلحة ألوكرانيا، 

واصفا ذلك بأنه »النهب السافر«.
وحذر المندوب الروسي من أن هذا القرار 
»قد ينقلب على من بادروا إليه« وأن من 

شأنه أن »يؤدي إلى المزيد من زعزعة 

االستقرار والتوتر في العالم«.
وجمدت لندن أصوال روسية بأكثر من 

18 مليار جنيه استرليني منذ نهاية فبراير 
الماضي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن 
هيئة إنفاذ العقوبات المالية في المملكة 

.)OFSI( المتحدة
وجمدت الدول الغربية ما مجموعه 330 

مليار دوالر من األصول الروسية.
على صعيد متصل أعلنت السلطات 

البولندية، تأميم حصة شركة »غازبروم« 
في شركة »EuRoPol GAZ«، التي 

تدير الجزء البولندي من خط أنابيب الغاز 
يامال-أوروبا.

ووفقا لبيان وزارة التنمية والتكنولوجيا 
البولندية: »بقرار من وزيرة التنمية 

والتكنولوجيا فالديمارا بودي، تم إنشاء إدارة 
إلزامية مؤقتة، تغطي جميع أسهم شركة 

غازبروم المدرجة في قائمة العقوبات، في 
.»»EuRoPol GAZ« شركة

وأضافت: »إنشاء إدارة إلزامية ضروري 
للتشغيل السليم لـ  EuRoPol GAZ، بما 
في ذلك تجنب وقف القرار في هذه الشركة 

وضمان أمن البنية التحتية الحيوية لنقل 
الغاز، يهدف هذا القرار إلى زيادة أمن 
الطاقة واألمن االقتصادي في بولندا«.

وفي نفس السياق، قررت الحكومة األلمانية 

 Securing Energy for« تأميم شركة
Europe«، الشركة الفرعية السابقة لشركة 

»غازبروم«، والتي تمتلك منشأة »ريدن« 
لتخزين الغاز تحت األرض، وهي األكبر 

في أوروبا الغربية.
وبررت وزارة االقتصاد األلمانية، هذه 

 Securing« الخطوة بإفالس وشيك لشركة

Energy for Europe«، مما سيعرض 
أمن اإلمدادات إلى ألمانيا للخط، وأضافت، 

»من أجل منع هذا الخطر والحفاظ على 
األنشطة التشغيلية للشركة، يجري حاليا نقل 

ملكية الشركة«.
المصدر: تاس
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د. موسى العزب

لكرة القدم العالمية حساباتها الخاصة.. وألن 
لها عشاقها، وسطوتها الصاخبة، فإن الكتابة 

بموضوعية حول هذه المسألة، تعد مغامرة 
خطيرة، وأشبه بالسير فوق األشواك، أو 

السباحة عكس التيار!!
الدول الكبرى إقتصاديا وعسكريا، ليست 
بالضرورة عظمى كرويا، أمريكا والصين 
مثال؛ ال تعادال األرغواي الصغيرة على 
المستوى الكروي، إال أن عالم البزنس 

لكرة القدم مقسم أيضا بين شمال إحتكاري 
فاسد مستبد، وجنوب مفقر، منبهر، جزع؛ 

رغم أنه يشكل مصدرا هاما من عوائد 
المشاهدين، و«الموارد البشرية« زهيدة 

الثمن لكرة الشمال. هذه الحسابات صحيحة 
بشكل كبير، وإن كانت بعض دول أمريكا 

الالتينية، وغالبية دول البترودوالر الخليجية 
تشكل إستثناءات نسبية!!

ولكرة القدم العالمية عالمها العميق، وقوانينها 
الخاصة!!

التعامالت في هذا العالم تخضع لنظام 
السوق، والشركات العابرة للقارات، وتدفقات 

اإلستثمارات الرأسمالية في بورصة »بيع 
وشراء« الالعبين، وصفقات شراء األندية 

الكبرى، وسوق اإلعالن واإلعالم الرياضي، 
وإتجاهات تدفق السيولة المتحققة من كل 

ذلك، حيث تصب بغالبيتها في بيوتات 
المال الرأسمالية الغربية!!

في العام 2017، بلغت عمليات هذا 
القطاع التجاري السوقية حوالي 800 مليار 
دوالر، في بيئة مغلقة فاسدة تسيطر عليها 

وتتحكم فيها منذ أكثر من أربعين عامًا، 
المافيات المؤثرة الثالث؛ البرازيلية واإليطالية 

واإلسبانية بالترتيب، وتتبعها عن قرب؛ 
األلمانية واإلنجليزية، وقد دخل البترودوالر 

الخليجي إلى هذا السوق في العقدين 
األخيرين، عبر عمليات شراء هائلة ألندية 
أوروبية من قبل صناديق السيادة الوطنية، 

وأموال األسر الحاكمة، حيث إلتحق عضويا 
بمنظومة الفساد، وإنضبط لقوانينه.. وال 

شيء يتكلم هنا سوى المال والرشا لكسب 
الحكومات واإلتحادات الكروية صاحبة 

النفوذ!!
 كرة القدم العالمية، يسيطر عليها رؤساء 

أندية وحكام وإتحادات كروية ونجوم 
ومجموعات مصرفية.. أرقام إستثمارية هائلة 

ال ُتترك بتاتا لسحوبات القرعة التضليلية، 
وال لعفوية وحماس الجمهور، وال لطموحات 

الفرق الوطنية، وهي بعيدة كل البعد عن قيم 
العدالة والتنافس الرياضي النزيه.

أولوية اإلنحياز هنا تمنح لالعبين النجوم 
الذين يستدرجون أعلى الموارد في شباك 
بيع التذاكر، وإلى فرق األندية المترفة، 

وماكينات المراهنات والمضاربات الرياضية، 
وتوجهات شركات اإلعالن، كل ذلك يتم 

ترتيبة بصرامة في العوالم الخلفية المعتمة 
للعبة، وُتترك »البترينة« األمامية للمشجعين 

تحت أضواء اإلبهار واإلمتاع البصري، 
والغرائزي، وجذب الزبائن من كل األذواق 

لتسجيل أكبر أرقام حضور ومشاهدات.
ويفسح المجال بعد ذلك لتأجيج صراع 

المشجعين حول فرقها أو منتخباتها الوطنية، 
أو العبيها المفضلين، لتبني عصبياتها 

القومية والفئوية والعرقية كما تشاء.. كل 
ذلك ال يهم، طالما، يتحول هذا الهوس 

إلى مضاعفة األرصدة في صناديق قطاع 
تجاري، ينمو بنسبة تقارب الـ 15% كل 

عام.
في أول يوم »للمونديال« ال نرغب بإفساد 
فرحة الكثيرين، وأتمنى للجميع أن يستمتع 
بهذه اإلستعراضات المبهرة، والبذخ غير 
المسبوق، سيما وأن »العرس« القطري 

المنتظر قد إنطلق بكل صخبه وضجيجه..

ولكن، هل حقًا نستطيع أن نرفع شعار »كلنا 
قطر« دون التحدث عن األساس المنهجي 

واألخالقي الذي قامت عليه التجربة القطرية 
في تنظيم المونديال على أراضيها؟!

هل نستطيع ان نتجاهل كل القيم الرياضية 
ومعاني التنافس العادل على الميدان، أمام 
سطوة بريق اإلستعراض وصخب اإلعالم؟!

هناك من يحاول إخفاء هذا اإلسفاف 
والتبذير الماجن خلف تعويضات دينية 

مظهرية، مثل قيام السلطات القطرية بنشر 
لوحات لألحاديث النبوية في أرجاء البلد.. 
وهم يعرفون بأن مقاصد الدين يدعو إلى 
صيانة المال العام، وحمايته من الهدر 

واإلسراف.
 قطر دفعت رشا بماليين الدوالرات، حتى 
»ُتمنح« حظها في تنظيم المونديال، )تمت 

محاكمة، وإدانة من قبضوا منها ومن 
غيرها(.

ومنذ أن وقع »الخيار« على قطر 
إلستضافة نهائيات كأس العالم 2022، 

ُفتحت محفظة مالية قّدرتها السلطة بـ 
200 مليار دوالر؛ إلقامة مالعب مكيفة 
وتجهيزات رياضية وترفيهية ومبيت للفرق 

والمشاهدين، وتمويل إعالم ومصفقين 
ومّداحين، وإسكات المشاغبين.. وقد وصل 
اإلنفاق عمليا إلى 220 مليار دوالر، بعد 

أن خضعت الدوحة إلبتزازات ومطالبات لم 
تتوقف حتى يوم اإلفتتاح!!

وإذا كان تعداد مواطني قطر يساوي 380 

ألف نسمة، كم سيكون نصيب الفرد القطري 
الواحد من هذا الهدر المالي؟؟

 علما بأن ثلث هذا المبلغ كان يمكن له 
أن يطلق حملة تنمية حقيقية في كل البالد 

العربية!!
إستخدمت قطر فرق كشافة لصيد 

الالعبين.. وتعاملت مع وكالء أوروبيين 
من محترفي اإلتجار بالبشر الكروي، من 
أجل تدعيم قدرة »الفريق الوطني« على 

المنافسة قاريا ودوليا، وسهل من ذلك قوانين 
الفيفا )الفاسدة التي ال ُتشرف أحدا(، وهي 
نفس القوانين التي تقوم في جوهرها على 

تسليع كل شيء، وتغرق في وحول الفساد 
المالي واإلداري، وتشرعن الرق والنخاسة 

في سوق كرة القدم. بعض من إشترتهم قطر 
أنتهز فرصة »كسب إمتيازات هائلة، ومبالغ 

كبيرة« وفاز بفرصة اللعب بالمنافسات 
الدولية دون تعب، حارمين أوطانهم من 

كفاءتهم وإمكانياتهم في منتخباتهم الوطنية!!
خسئ رأس المال الغربي، والبترودوالر 

الخليجي، وهو ينشر الشرور أينما حلوا.. 
حتى جمالية الرياضة ونبلها لم تسلم من 

فسادهم وتعدياتهم!
للعلم؛ أحب منافسات كرة القدم، وسأحاول 

أن أشاهد بعضها، مع تمنياتي لألندية 
العربية بتحقيق نتائج جيدة.
وكل مونديال وأنتم بخير!!

الكشف عن صورة الطفلة التي رفعت عدد سكان العالم إلى 8 ملياراتمونديال قطر 2022 مبروك.. ولكن!!

الواليات المتحدة تطلب من تايوان االنتحار 
بتلغيم مصنع الرقائق االلكترونية تحسبا الجتياح صيني

دور صندوق النقد الدولي في تأزيم األوضاع اإلجتماعية التونسية

ولدت الطفلة الفلبينية، فينيس، في مستشفى 
الدكتور خوسيه فابيال التذكاري في توندو، 
بالعاصمة مانيال، يوم الثالثاء 15 نوفمبر 

2022 عند الساعة 1:29 صباحا، لتجعل 
عدد سكان العالم 8 مليارات.

وقال الدكتور روميو بيتوين، رئيس الطاقم 
الطبي بالمستشفى: »لقد شاهدنا للتو والدة 

الطفل الذي جعل عدد سكان العالم 8 
مليارات نسمة. انتظرنا حوالي ساعتين 

ابتداء من الساعة 11 مساء، وكانت والدة 
طبيعية«.

وفي وقت سابق، أفادت تقديرات شعبة 
السكان التابعة لألمم المتحدة، بأن عدد 

سكان العالم تخطى عتبة 8 مليارات نسمة، 
وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 

9 مليارات بحلول عام 2037.
وصرح األمين العام لألمم المتحدة بأن 

تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر »فرصة 
لالحتفال بالتنوع والتطور، مع مراعاة 

المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه كوكب 
األرض«.

وصرح األمين العام لألمم المتحدة بأن 
تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر »فرصة 

لالحتفال بالتنوع والتطّور، مع مراعاة 
المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه كوكب 

األرض«.
وترجع األمم المتحدة النمو السكاني إلى 

تطور البشرية، إذ أن الناس باتوا يعمرون 
أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة 

والتغذية والنظافة الشخصية واألدوية.
كما أن هذا األمر يأتي ثمرة الرتفاع 

معدالت الخصوبة، خصوصا في بلدان 
العالم األكثر فقرا، لكن يخشى البعض من 

أن يتجاوز العدد 8 مليارات نسمة إمكانيات 
كوكبنا، ويشير معظم الخبراء إلى أن 

المشكلة األكبر تكمن في االستهالك المفرط 
للموارد من قبل األشخاص األكثر ثراء.

ووفقا لبيانات الموقع المتخصص 
WorldoMeters، تتصدر الصين دول 
العالم من حيث عدد السكان، وبلغ عدد 
سكانها 1,439 مليار نسمة، تليها الهند 
)1,38 مليار نسمة(، ومن ثم الواليات 

المتحدة )قرابة 331 مليون نسمة(، وفيما 
يلي جدول يظهر أكبر 10 دول بعدد 

السكان في العالم:

عربيا، جاءت مصر في المرتبة األولى 
)102,334 مليون نسمة(، ومن ثم الجزائر 

)43,851 مليون(، وبعدها السودان 
)43,484 مليون(، فالعراق )40,222 

مليون(، والمغرب )36,910 مليون(.
 Le Parisien أرجعت صحيفة لوباريزيان
سبب اختيار األمم المتحدة لتسليط الضوء 

على هذه المناسبة بسعي هذه المنظمة 
الدولية لزيادة الوعي بالقضايا المتعلقة 

بتكاثر البشرية على كوكب األرض، لكن 
الصحيفة لفتت إلى أن هوامش الخطأ في 

هذه األرقام كبيرة جدا.
وقال الكاتب بالصحيفة غايل لومبار إن 

المنظمة جمعت للوصول لهذه الرقم نتائج 
1758 تعدادا وطنيا تم إجراؤها بين عامي 
1950 و2022، وأعداد المواليد والوفيات 

التي تم تجميعها في السجالت المدنية، 
فضال عن المعلومات المستمدة من 2890 

مسحا تمثيليا.
لكن، رغم أن البيانات التي تتعلق بـ 237 
دولة أو منطقة في العالم من المفترض أن 
تغطي سكان العالم بالكامل، فإنه ال يمكن 

الجزم بموثوقيتها، وفقا للكاتب.
وهنا، يقول الكاتب، يبقى المصدر األضمن 

لمثل هذه اإلحصاءات هو التعدادات 
السكانية التي تقوم بها كل دولة، غير أنه 

يتعين أن تكون هذه التعدادات محدثة، 
وهو ما ال يمكن التحقق منه، خصوصا أن 
التوقعات السكانية العالمية 2022 الرسمية 

التي نشرتها األمم المتحدة هذا الصيف تقول 
بالحرف »تجري معظم البلدان تعدادا سنويا 
مرة كل عقد تقريبا«. وبالتالي، فإن %36 

من تلك المستخدمة في هذا التقرير األخير 
تعود إلى ما قبل عام 2015، وفقا للكاتب.

وقد عقَّد وباء كوفيد-19 هذا األمر، إذ 
تسبب مثال في إلغاء تعداد السكان في الهند 
2020 وفي إلغاء فرنسا التحقيقات الخاصة 

بالسكان.

وينقل الكاتب عن الخبير الجغرافي الفرنسي 
األستاذ بجامعة السوريون جيرار فرانسوا 

دومون قوله » أحيانا تكون لرؤساء الدول 
مصلحة في زيادة عدد سكان بلدهم من 
أجل الحصول على إعانات دولية أعلى، 

مما يعني أن التعداد الموثوق هو ذلك الذي 
يشمل كل بلدان العالم، وهذا غير ممكن«، 

حسب قول دومون.
وتستمد األمم المتحدة كذلك معلوماتها من 
السجالت المدنية، لكن هذه كذلك مختلفة 
من دولة إلى أخرى وبعيدة عن االكتمال، 

حسب الكاتب.
وتلجأ األمم المتحدة إلى النماذج اإلحصائية 

لتقدير الخصوبة أو الوفيات أو تدفقات 
الهجرة.

وفي ظل هذه الظروف، يتابع الكاتب، فإن 
ربط تاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 
بوصول سكان العالم عتبة 8 مليارات كان 

اعتباطيا وال قيمة علمية له، خصوصا 
أنه حدد في يونيو\حزيران الماضي ولم 
يتغير رغم من ماتوا في حوادث لم تكن 

في الحسبان مثل حرب أوكرانيا وفيضانات 
باكستان مثال.

هل يتحمل الكوكب؟
وبينما يتزايد عدد الشباب العازفين عن 

إنجاب األطفال إلنقاذ كوكب األرض، تقدر 
األمم المتحدة بأن سكان العالم سيصلون 

10 مليارات بحلول عام 2080، فهل 
يستطيع الكوكب تحمل ذلك؟

هذا ما ناقشته الكاتبة بصحيفة لوفيغارو 
Le Figaro ماري ليفين ميشاليك في تقرير 
بدأته بالقول إن سكان العالم تضاعفوا خالل 

200 عام تقريبا 8 مرات.
ونقلت ميشاليك عن خبير جغرافي قوله إن 

ما يقرب من 60% من سكان العالم يعيشون 
في بلدان يقل فيها معدل الخصوبة اليوم 

عن مستوى اإلحالل البالغ 2,1 طفل لكل 
امرأة، بل إن ذلك المعدل لم يعد يزيد على 

طفل واحد لكل امرأة.
لكن الزيادة التي يتوقع أن يشهدها عدد 

سكان العالم تأتي بالذات من 10 دول, هي 
الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند 

ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.
وهذا يعني أن الزيادة ستكون في األساس 
في دول فقيرة، وإذا ظلت هذه الدول تتبع 
نموذج االستهالك الغربي كما هي حالها 

اآلن، فإن ذلك ستنتج عنه اختالالت 
اجتماعية وأمنية رئيسية قد تكون لها عواقب 

على التوازن العالمي.
ولفتت الكاتبة إلى أن الخبراء يرون أن 

المشكلة ليست في ازدياد عدد البشر وإنما 
في نموذجهم االستهالكي المعيب، إذ ينبغي 
أن يقللوا من استهالك اللحوم وإهدارها وأن 
يولدوا طاقتهم من مصادر نظيفة، وإال فإن 
االختالالت االجتماعية واألمنية قد تضرب 

بعض البلدان وتكون لها عواقب على 
التوازن العالمي.

المصدر: وكاالت

كتب فالديمير سكوسيريف، في 
»نيزافيسيمايا غازيتا«، حول تلغيم مصنع 
إنتاج الرقائق اإللكترونية في تايوان تحسبا 
الجتياح الصين للجزيرة، ومطالب أمريكية 

من تايبيه تعني االنتحار اقتصاديا.
وجاء في المقال: اقترحت واشنطن أن 
تتوقف تايبيه عن إمداد الصين بأشباه 

الموصالت المتقدمة، وفقا اللتزامات تحالف 
Chip 4، الذي يضم الواليات المتحدة 

واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. هذا يعني 
االنتحار للصناعة األسرع نموا في الجزيرة. 
فهي على مدى السنوات العشر الماضية، 

تمثل 60% من الصناعة التحويلية في 
تايوان. ومن المهم معرفة أن نمو الصناعة 

وقطاع الرقائق االلكترونية بشكل خاص 
يعتمد على السوق الصينية.

كما أن كوريا الجنوبية في القارب نفسه. 
فالعام الماضي، شكلت مبيعاتها من الرقائق 

إلى الصين حوالي 25% من إجمالي 
الصادرات، وحوالي 15% إلى الواليات 

المتحدة. لهذا السبب، تتأخر سيئول في 
التقيد بأوامر واشنطن، على الرغم من أنها 
عضو في تحالف Chip 4. بالطبع، إذا 

تم تنفيذ األوامر، ستصبح الواليات المتحدة 
الشريك األكثر أهمية لكوريا الجنوبية وتايوان 

في مجال أشباه الموصالت. وسوف يساعد 
ذلك في تنفيذ خطة بايدن إلعادة بناء 
صناعة التكنولوجيا الفائقة في أمريكا.
وفي الصدد، قال األستاذ في المدرسة 
العليا لالقتصاد، أليكسي بورتانسكي، 

لـ«نيزافيسيمايا غازيتا«: »قررت الواليات 
المتحدة اآلن تطوير إنتاج الرقائق الدقيقة 

لديها بحدة. ومع ذلك، من الصعب تخيل 
أن يوجه األمريكيون ضربة موجعة لتايوان. 
الحقيقة هي أن الشركات األمريكية الرائدة 

التي تنتج الرقائق تقع في تايوان. وهي تعمل 
بشكل وثيق مع الشركات التايوانية. أي أنهم 
يحصلون على منتجات وسيطة من هناك ثم 

يكملون إنتاجها بأنفسهم«.
ووفقا لبوليانسكي، فإن العالم بأسره يدرك أن 
تايوان هي الرائدة في مجال الرقائق. وقال: 
»أظن أن الصين تريد إعادة توحيد تايوان 

مع البر الرئيس، ليس فقط ألن الحزب يريد 
ذلك، وربما الشعب. في الوقت نفسه، تريد 
بكين االستحواذ على شركة تصنيع الرقائق 
التايوانية الشهيرة. لكن في تايوان، استعدوا 
لهذا األمر بجدية شديدة. ففي حال حدوث 

غزو، سيقومون بتفجير هذه المنشأة. لقد تم 
تلغيمها بالفعل«.

د. فؤاد الصباغ 
تونس 

منذ مؤتمر بريدن وودز سنة 1945 و 
نشأت المؤسسات المالية العالية العالمية و 
ذلك لغرض الهيمنة علي ثروات الدول و 

الشعوب من قبل القوى العظمي و األزمات 

و الحروب مستمرة لتقسيم العالم وفقا 
لرغباتهم اإلستعمارية. فأضحت فقاعات 
األزمات تتكرر من آونة إلي آونة أخري 

و بدأت تتشكل خارطة جيو إقتصادية 
من خالل التكتالت في فضاءات تجارية 

تجمعهم مصالح مشتركة. فتلك المؤسسات 
التي تروج لنفسها كمنقذ لبعض الدول 

من أزماتها و تساعدها علي اإلصالحات 
و رسم المخططات التنموية المستقبلية 

تعتبر في جوهرها مدمرة. فكل ما تدخل 
صندوق النقد الدولي بدولة معينة, إال حلت 

به األزمات اإلقتصادية و اإلجتماعية. 
فدور ذلك الصندوق ليس تحقيق اإلستقرار 
المالي العالمي كما يقدم نفسه و إنما دوره 

زرع الفوارق اإلجتماعية و إغراق الدول 
التي توجهت له برغبتها في ديون سيادية 
خانقة. فالقطاع الخاص في بعض الدول 

ليس مشابه لدول أخري و المنظومة المالية 
و الثقافة المالية التحررية مثل البورصة 
و شراء و بيع األسهم و طرح السندات 

باألسواق ليست مشابهة لدول أخري. 
إذا كيف سيتحقق اإلستقرار المالي و 

اإلجتماعي في ظل هشاشة هيكلية غير 
قادرة علي الصمود في وجه األزمات 

الخارجية أو الداخلية. كذلك كيف سيقاوم 
الفقير تلك الفوارق اإلجتماعية في غياب 
كلي للعدالة اإلجتماعية و توفير له الحد 
األدني لمجابهة غالء المعيشة. فبعض 

خبراء ذلك الصندوق يقول أنها حلقة 
إقتصادية عابرة يمر بها اإلقتصاد مرحليا 
»نمو و ركود«, لكن تلك النظرية تستمر 
فقط في دول منتجة لها أسواق داخلية و 
خارجية و بها عرض و طلب لمنتجات 

معينة و هذا يذكرنا بأزمتهم لسنة »1929« 
و التي بعيدة كل البعد عن الواقع بالدول 

المشابهة لإلقتصاد التونسي. إجماال يعتبر 
دور صندوق النقد الدولي بتونس تخريبي و 
يأزم الوضع اإلجتماعي بتعلة اإلصالحات 
الهيكلية التي يروج لها منذ مدة طويلة عبر 

ما يعرف بسياسة تحرير األسعار و األسواق 

كليا و الخصخصة للقطاعات األساسية مثل 
»التعليم و الصحة« و التي تكون لها نتائج 
تدميرية إجتماعيا. حاليا تمر تونس بزيادة 
في أسعار المواد الغذائية بصفة رهيبة و 

غريبة تدفع ثمنه الطبقة الفقيرة بطبعها يوميا 
و غياب بعض المنتجات األساسية من 

السوق و التي ورائها أجندات ذلك الصندوق 
الخفية من أجل رفع الدعم عن تلك 

المنتجات وفقا لسياسة إقتصادية منتهجة 
و مجحفة. أيضا تسببت تلك السياسة 

في التضخم و بدأت معه مالمح بوادر 
التضخم الجامح تتضح من خالل إنهيار 

كلي لميزان األسعار و المنتجات و تدهور 
القدرة الشرائية مقابل إنخفاض األجور. كما 
تسببت تلك السياسة اإلقتصادية التحررية 
المنتهجة منذ سنين طويلة في تراكم تلك 
الفوارق اإلجتماعية بحيث إنتثرت الطبقة 

المتوسطة كليا بتونس و بقيت طبقة فقيرة و 
أخري غنية.
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دراسة صادمة تتعلق بمدخني الماريجوانا!
 كيف تعامل إيلون ماسك مع التوحد وجعله يفكر بشكل مختلف؟

دراسة تكشف 5 معلومات رئيسية 
أبلغ المرضى عنها بعد »عودتهم من حافة الموت«

وفاة  إعالن  يمكن  نادرة،  طبية  حاالت  في 
شخص ما سريريا ثم العودة إلى الحياة بعد 
لحظات، إما من خالل اإلنعاش أو بمحض 

الصدفة المطلقة.
وقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة ما يحدث 
عندما يموت شخص ما، إال أنه رغم التقدم 
العلمي والتكنولوجي، ما يزال األمر مجهوال.

واآلن، كشف طبيب في وحدة العناية المركزة 
بالتحديد  اللحظة  هذه  يدرس  كان   ،)ICU(
ألكثر من 25 عاما، عن المعلومات الخمسة 
بعد  المرضى  عنها  تحدث  التي  األساسية 
الحياة  بين  الفاصل  »الحد  من  عودتهم 

والموت«.
المساعد  األستاذ  بارنيا،  سام  الدكتور  وقال 
النغون  نيويورك  جامعة  في  الطب  قسم  في 
هيلث، إنه على مدى عقود، أفاد الناس بأنهم 
توقفت  الوعي عندما  في  ارتفاع  يعانون من 

قلوبهم.
هذا حدث، حتى  أن  بارنيا  الدكتور  وأوضح 
عندما قال األطباء إنهم لم يكونوا واعين وأنهم 

»في حالة وفاة«.
وكشف بارنيا أن هناك خمسة مواضيع رئيسية 
للدراسة،  الذين خضعوا  المرضى  عنها  أبلغ 

والذين »عادوا من الموت«:

- الشعور بحدوث اإلنعاش القلبي الرئوي
- سماع الفريق الطبي

- األنشطة في العناية المركزة بعد اإلنعاش 
القلبي الرئوي

- التوجه إلى وجهة معينة
- تقييم الحياة

ومن بين هذه المواضيع، قال الدكتور بارنيا 
لمجلة »ميديكال نيوز توداي«، إن العديد من 
المرضى فكروا في كيفية تأثير أفعالهم على 

اآلخرين.
وعندما يتعلق األمر بالتوجه إلى وجهة، قال 
ذاهبون  وكأنهم  شعروا  إنهم  المرضى  بعض 

إلى مكان يشبه المنزل.
أن  حتى  قديمة،  ذكريات  آخرون  وتذكر 

البعض يتذكر لحظات مخيفة من حياتهم.

وأشار الدكتور بارنيا: »هذه ليست هلوسات، 
وليست أوهاما .. إنها تجارب حقيقية تظهر 

عندما تموت«.
وقّدم الدكتور بارنيا نتائج دراسته في الجلسات 
وقت  في  األمريكية  القلب  لجمعية  العلمية 

سابق من هذا العام.
وحللت الدراسة بيانات من 567 رجال وامرأة 
توقف  بعد  الرئوي  القلبي  لإلنعاش  خضعوا 

قلوبهم عن النبض.
إنعاشهم،  يحاولون  المسعفون  كان  وبينما 
لمعرفة  الدماغ معهم  أجهزة مراقبة  إرفاق  تم 
ما إذا كانت هناك أي عالمات على التعلم 

الالواعي.
وعرضت األجهزة، في أثناء ذلك، واحدة من 
عشر صور مخزنة على الشاشة  مع تشغيل 
والكمثرى  »التفاح  مثل  بكلمات  الصوت 

والموز« كل خمس دقائق.
وعاش 10%  فقط من هؤالء المرضى، وتم 

اختيار 28 من المجموعة الناجية للدراسة.
لديهم  أن  المرضى  بعض  يتذكر  بينما 
من  إنه  بارنيا  الدكتور  قال  محددة،  ذكريات 
خاطئة«  »تفسيرات  هذه  تكون  أن  المحتمل 
ادعى  المثال،  الطبية. على سبيل  لألحداث 
في  »يحترق  وكأنه  شعر  أنه  المرضى  أحد 
من  فعل  رد  األرجح  على  وهو  الجحيم«، 
كما  الوريدي،  بالتنقيط  المدخل  البوتاسيوم 

أوضح الدكتور بارنيا.
وعند تزويدهم بالصور التي تم عرضها على 
الشاشة، لم يتمكن أي مريض من استرجاعها 
تمت  التي  الثمار  من  فقط  واحدة  وتذكر 
القلبي  اإلنعاش  يتلقون  كانوا  عندما  تسميتها 

الرئوي.

نشاط  من  موجات  هناك  إن  الخبراء  وقال 
الدماغ ظهرت في بعض الحاالت، حتى 60 

دقيقة بعد اإلنعاش القلبي الرئوي.
فيها  يشير  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 
العلماء إلى النشاط الدماغي بعد توقف القلب 
مارس  في  ُنشرت  دراسة  ففي  النبض،  عن 
العناية  وحدة  في  األطباء  اكتشف   ،2018
نشاط  لديه  كان  مريضا  أن  الكندية  المركزة 
دماغي مستمر لمدة تصل إلى 10 دقائق بعد 
إيقاف تشغيل جهاز دعم الحياة، لكن ثالثة 

آخرين لم يفعلوا ذلك.
المسعفين  بعد إعالن  دقائق  وألكثر من 10 
موجات  استمرت  سريريا،  المريض  وفاة 
نومنا،  أثناء  نشهدها  التي  تلك  الدماغ، مثل 

في الحدوث.
المصدر: ذي صن

كشف رجل األعمال الشهير إيلون ماسك، 
منذ فترة، أنه مصاب بالتوحد. وكان لهذا 
فائدة في فهم الشخصية المؤثرة لماسك، 

وتسليط الضوء على نقاط القوة والصعوبات 
المتعلقة بالتوحد.

ولم يقل أغنى رجل في العالم وشخصية 
العام 2021 حسب صحيفة »التايم« 

صراحة أنه مصاب بالتوحد، إال أنه اعترف 
بإصابته بمتالزمة أسبرجر، وهو تشخيص 
يعرف بأنه أحد اضطرابات طيف التوحد.

وعادة ما يتم تحديد التوحد من قبل األطباء 
أثناء الطفولة، ولكن يتم اآلن تشخيص عدد 
متزايد من األشخاص بهذه الحالة في مرحلة 

البلوغ.
وقد يكون التشخيص في مرحلة متقدمة 

من العمر صعبا ألن العديد من البالغين 
يطورون استراتيجيات نفسية »تعويضية« 

للتعامل مع صعوبات التوحد لديهم. ويمكن 
أن يخفي هؤالء أعراضهم عن األطباء 

وأصحاب العمل وحتى أفراد األسرة.
ويقول فريق من الخبراء، بما في ذلك بونيت 
شاه، أستاذ علم النفس المشارك في جامعة 

باث، ولوكا هارجيتاي، باحث دكتوراه 
في علم النفس بجامعة باث، ولوسي آن 

ليفينغستون، أستاذة علم النفس في كينغز 
كوليدج لندن: »بصفتنا باحثين في مجال 
التوحد، نعتقد أن من المهم زيادة الوعي 

وتحسين الموقف من التوحد. وهناك اآلن 
تقدير متزايد للتنوع العصبي في المجتمع، 

وخاصة في قطاع العلوم والتكنولوجيا. وكان 
هناك أيضا نقاش حول مسألة كيف يمكن 

ألشخاص مثل الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ 
أن يكونوا ناشطين عظماء بسبب سمات 
التوحد لديهم )على الرغم من عدم وجود 
رابط إحصائي بين التوحد وحماية البيئة(.

وتابعوا: »من المدهش أنه كان هناك القليل 
من النقاش حول التوحد لدى موسك. لن 
يكون هذا مفيدا فقط لفهم موسك، الذي 

أصبح اآلن شخصية مؤثرة ويتعرض 
النتقادات متزايدة، ولكنه قد يقطع شوطا 

طويال في إبراز نقاط القوة والصعوبات 
المتعلقة بالتوحد«.

وأضافوا: »من المهم أن نتذكر أنه )ماسك( 
ال يمثل السكان المصابين بالتوحد وال 
عامة الناس. ولكن، إذا كنا نعتقد أن 

التجارب الفردية مهمة، فإن قصة موسك 
هي فرصة للتعرف عليه، وعلى التوحد 

والتنوع العصبي. ونظرا لموقعه المميز في 
المجتمع، فإن األمر يستحق محاولة فهم 
ماسك بدال من ترك الخطاب العام يفسد 

أكثر«.

التنمر
تشارك ماسك قصصا عن صراعاته 

االجتماعية عندما كان طفال. وأفاد بأنه 
تعرض للتنمر و«كاد أن ُيضرب حتى 

الموت« لكونه مختلفا. وفي فيلم وثائقي، 
تتحدث والدة ماسك عنه باعتباره »عبقريا 
صغيرا«، ولكنه أيضا طفل خجول ومرَبك 

بال أصدقاء. وبالنظر إلى هذه السمات 
معا، يمتلك ماسك ما يسميه علماء النفس 

»التاريخ التطوري« لخصائص التوحد 
والتجارب السلبية لعدم قبولهم في مرحلة 

الطفولة.
وقد استمرت اإلساءة الموجهة إلى ماسك 
لكونه مصابا بالتوحد حتى مرحلة البلوغ، 

حيث أشار إليه أحد المديرين التنفيذيين في 
»تويتر« على أنه »حرفيا ذو احتياجات 

خاصة« و«مجنون )أو مشوَّش التفكير(«. 
وهذا يعكس لألسف التنمر الذي يواجهه 

المصابون بالتوحد في مكان العمل وبشكل 

عام.
وُيعتقد أن هذا العداء يفسر جزئيا سبب 

مواجهة المصابين بالتوحد أعلى معدالت 
البطالة بين جميع الفئات ذات االحتياجات 

الخاصة. ويعد ماسك في وضع أقوى بكثير 
للدفاع عن نفسه من معظم اآلخرين. ولكن 

من الممكن أن يكون التنمر الذي تعرض له 
طوال حياته يتحدث عن سبب قدرته على 

»الدفاع والمحاربة« على »تويتر«.
جدير بالذكر أيضا أنه على الرغم من أن 
ماسك يبدو قويا عاطفيا، إال أنه غالبا ما 
يحدث عكس ذلك »تحت السطح« لدى 

المصابين بالتوحد والتنوع العصبي.
ويقول الخبراء: »ُيظهر بحثنا أن المصابين 

بالتوحد يستخدمون استراتيجيات تكيف 
مرهقة نفسيا، مثل التقّنع أو إخفاء 

شخصياتهم األصيلة، ما قد يؤدي إلى 
تدهور الصحة العقلية. وهذا هو السبب في 

أن التوحد يعد إعاقة غير مرئية«.

التفكير الجانبي
يرتبط التوحد أحيانا أيضا بطريقة التفكير 

الجانبي. ويتم تجسيد ذلك من خالل حمل 
ماسك مغسلة إلى مقر »تويتر«، الذي 

استحوذ على ملكيته مؤخرا، باعتباره تالعبا 
بالعبارة الشائعة »دع هذا يغرق«.

وكانت هذه، بالطبع، حيلة دعائية، لكنه 
ربما كان أيضا يشير إلى نقطة كوميدية في 
حقيقة أن العديد من العبارات االصطالحية 

ال معنى لها حرفيا. إن االستخدام غير 
الحرفي لكلمات مثل هذه ال يأتي بالضرورة 

بشكل طبيعي لألشخاص المصابين بالتوحد، 
بحسب الخبراء.

وفي حين أن بعض الناس يفهمون ويقدرون 
هذا األسلوب غير التقليدي للفكاهة، فمن 
المرجح أن يعتقد الكثيرون أنه غريب أو 

غير مناسب. ومن المحتمل أن يكون هذا 
قد ساهم في استقطاب اآلراء حول ماسك، 
تلك التي قد تعكس جزئيا االختالفات في 

طريقة الفكاهة بين المصابين بالتوحد وغير 
المصابين بالتوحد، كما كشفت األبحاث.

وعند ظهوره في برنامج »ساترداي نايت 
اليف« في الواليات المتحدة، علق ماسك 

بنفسه على أسلوبه في التواصل مع التوحد 
كيف أنه يمكن أن يكون غير عادي.

وقد تم بالفعل ربط الطريقة الغير العادية 
للتحدث بالتوحد في البحث. على سبيل 
المثال، قد يكون لدى المصاب بالتوحد 

سمات صوتية مختلفة لكالمه، مثل طبقة 
الصوت التي يمكن أن تجعله يبدو فظا 

أو غير مؤدب. وهذه هي الطريقة التي قد 
يظهر بها ماسك في المواقف العامة، بعد 
استحواذه على »تويتر«، عمالق التواصل 

االجتماعي.
ومن المرجح أيضا أن تعكس إنجازات 

ماسك نقاط القوة في التوحد في مجال العلوم 
والتكنولوجيا. ففي مقابلة العام الماضي، 

تحدث كيف »وجد أن من المجدي قضاء 
الليل كله في برمجة أجهزة الكمبيوتر... 

بمفردي فقط«.
وقد يفسر هذا التفاني في اهتمامات محددة، 

بدال من األنشطة التقليدية اجتماعيا، مثل 
اللعب مع األصدقاء، لماذا يتمتع بعض 
المصابين بالتوحد بمواهب غير عادية 

ويمكنهم أحيانا أن يتفوقوا على غير 
المصابين بالتوحد في مهام معينة. واألبحاث 

حول هذا األمر قليلة ولكنها في تزايد.
المصدر: ميديكال إكسبريس

توصلت دراسة صادمة إلى أن مدخني 
الماريجوانا أكثر عرضة لإلصابة بأمراض 

الرئة مقارنة بمستخدمي السجائر.
ونظر الباحثون إلى ما يقرب من 150 بالغا 
في كندا يبلغون من العمر حوالي 50 عاما 

في المتوسط.
وكان ثالثة أرباع متعاطي الماريجوانا 

يعانون من انتفاخ الرئة - وهو مرض رئوي 
يجعل من يعانون منه يكافحون من أجل 
التنفس - مقارنة بثلثي مستخدمي التبغ.

وقالت معدة الدراسة الدكتورة جيزيل ريفا، 
أخصائية أشعة القلب واألستاذ المساعد في 

جامعة أوتاوا، إنها فوجئت بالنتائج.
وقالت إن النتائج تشير إلى أن »الماريجوانا 

لها تأثيرات تآزرية إضافية على الرئتين«.
وقال الباحثون إن سجائر التبغ عادة ما يتم 

ترشيحها، في حين يتم تدخين الماريجوانا 
دون ترشيح، ما يعني أن المزيد من 
المهيجات يصل إلى الشعب الهوائية.

وكان أحد حدود الدراسة هو أن معظم 
متعاطي الحشيش كانوا أيضا إما مدخني 

تبغ حاليين أو سابقين - ما يعني أن 
الضرر ربما يكون قد حدث أصال.

ووفقا لمركز السيطرة على األمراض والوقاية 
منها )CDC( األمريكية، فإن الماريجوانا 
هي أكثر العقاقير غير القانونية استخداما 

على نطاق واسع في الواليات المتحدة، وقد 
استخدمها 18% من األمريكيين مرة واحدة 

على األقل في عام 2019.
ويقول مركز السيطرة على األمراض إن 
دخان الماريجوانا يحتوي على العديد من 
السموم الموجودة في دخان التبغ نفسها، 

ويمكن أن يضر أنسجة الرئة ويتلف األوعية 
الدموية الصغيرة.

ويمكن أن تسبب الماريجوانا آثارا جانبية من 
خالل العمل كمحفز لإلستروجين.

ولم تجد الدراسة أي فرق في تكلس الشريان 
التاجي - وهو تراكم الكالسيوم الذي يمكن 
أن يكون عالمة مبكرة على مرض الشريان 

التاجي - بين مجموعات متطابقة العمر من 
مدخني الماريجوانا ومدخني التبغ فقط.

وقالت ريفا إن النتائج كانت مفاجئة، خاصة 

وأن المرضى في مجموعة التبغ فقط كانوا 
يدخنون لفترة طويلة من الزمن.

.Radiology وقد ُنشرت النتائج في مجلة
المصدر: ديلي ميل

كاد يفشل المؤتمر..قمة المناخ تقر صندوق الخسائر واألضرار

األمريكيون يبتكرون أسلوبا الكتشاف سرطان الكبد
 بناء على قطرة دم واحدة

بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت 
الموعد المحدد النتهاء مؤتمر األطراف 
حول المناخ )كوب27(، أقر المندوبون 

خالل جلسة عامة ختامية فجر اليوم األحد 
في شرم الشيخ على البحر األحمر ، إنشاء 

صندوق لتعويض »الخسائر واألضرار« 
التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير 

المناخي.
وحث رئيس المؤتمر وزير خارجية مصر 
سامح شكري المندوبين من حوالي 200 

بلد مجتمعين منذ أسبوعين في منتجع شرم 
الشيخ على اعتماد القرارات التي ستعرض 

عليهم، مؤكدًا أنها تعكس »توازنات دقيقة« 
و«الطموح األعلى الذي يمكن تحقيقه في 
الوقت الراهن« في إشارة إلى الصعوبات 

التي واجهها المؤتمر .
فيما صفق الحضور عند إقرار هذا 

الصندوق الذي تطالب به الدول النامية منذ 
سنوات طويلة وكانت تتحفظ عليه الدول 

الغنية حتى اآلن.

تعليق الجلسة!
لكن الجلسة الختامية علقت لمدة نصف 

ساعة بعد ذلك بطلب من الوفد السويسري 
ألن المندوبين لم يتلقوا نصًا آخر مهما جدا 

يتعلق باالعالن النهائي »إال قبل دقائق« 
من بدء الجلسة الختامة ولم يتسن لهم 

االطالع عليها.

وكاد ملف »الخسائر واألضرار هذا » يفشل 
المؤتمر برمته قبل أن تحصل تسوية بشأنه 
في اللحظة األخيرة تبقي الكثير من المسائل 
عالقة، لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي 

محدد لهذا الغرض.
تراجع ونقاشات حادة

إلى ذلك، ينبغي على المجتمعين أيضا 
اعتماد مشروع قرار حول هدف خفض 
انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن 

االحترار المناخي.
وكان النص المتعلق بخفض االنبعاثات 

موضع نقاشات حادة إذ نددت دول كثيرة 
بما اعتبرته تراجعا في األهداف المحددة 
خالل المؤتمرات السابقة وال سيما إبقاء 

هدف حصر االحترار ب1,5 درجة مئوية 
مقارنة بما قبل الثورة الصناعية »حيا«.

السيما أن االلتزامات الحالية للدول المختلفة 
التسمح بتاتا بتحقيق هدف حصر االحترار 

ب1,5 درجة مئوية. وتفيد األمم المتحدة 
بأنها تسمح بأفضل الحاالت بحصر 

االحترار ب2,4 درجة مئوية في نهاية القرن 
الحالي.

لكن مع بلوغ االحترار حوالى 1,2 درجة 
مئوية حتى اآلن، كثرت التداعيات الكارثية 

للتغير المناخي.
جفافا وفيضانات وحرائق

ففي العام 2022 توالت موجات الجفاف 
والحر والحرائق الضخمة والفيضانات 

المدمرة ما الحق ضررا كبيرا بالمحاصيل 
والبنى التحتية.

وقد ارتفعت كلفة هذه الظواهر المناخية 
القصوى بشكل مطرد. فقدر البنك الدولي 
ب30 مليار دوالر كلفة الفيضانات التي 
غمرت ثلث أراضي باكستان على مدى 

أسابيع في ما بلغ عدد المنكوبين الماليين.
في حين تطالب الدول الفقيرة األكثر عرضة 

للتداعيات مع أن مسؤوليتها محدودة جدا 
عموما في االحترار، منذ سنوات بتمويل 

»الخسائر واألضرار« التي تتكبدها.
المعركة لم تنته

ولكن المعركة لن تنتهي مع إقرار هذا 
»الصندوق« في شرم الشيخ إذ إن القرار لم 

يحدد عمدًا بعض النقاط التي تثير جدال.
وستحدد التفاصيل العمالنية لهذا الصندوق 

الحقا بهدف إقرارها في مؤتمر األطراف 
المقبل نهاية 2023 في اإلمارات العربية 
المتحدة، مع توقع مواجهة جديدة ال سيما 

على صعيد البلدان المساهمة إذ تشدد الدول 
المتطورة على أن تكون الصين من بينها.

حّل العلماء شفرة بنية أجزاء الجينوم 
الموجودة في الدم، بعد استخراج قطرة واحدة 

من الدم.
واستخدموا هذه المعلومات  لتدريب شبكة 

األعصاب االصطناعية لتصبح قادرة على 
التعرف على السمات المميزة في بنية خيوط 
الحمض النووي التي دخلت مجرى الدم من 

خاليا سرطان الكبد.
وقد طّور األطباء وعلماء الرياضيات 

األمريكيون خوارزمية لشبكة األعصاب 
االصطناعية تسمح بالكشف الدقيق للغاية 
عن سرطان الكبد لدى المريض عن طريق 
أجزاء من جزيئات معينة للحمض النووي 
توجد في عينات دمه. أعلنت ذلك الجمعة 

19 نوفمبر الخدمة الصحفية لجامعة جونز 
. )JHU( هوبكنز

وأعلن األستاذ المساعد في الجامعة إيمي 
كيم أن ُخمس المرضى المعرضين للخطر 
فقط يخضع في الوقت الراهن لفحوصات 
تهدف إلى الكشف عن عالمات سرطان 

الكبد ويكمن سبب ذلك في قلة توفر 
االختبارات وتدني جودتها. وسيسمح أسلوبنا 
بمضاعفة عدد الحاالت المكتشفة لسرطان 

الكبد وزيادة فاعلية التشخيص المبكر«.
ويصاحب تطور السرطان وبعض األمراض 

األخرى تراكم عدد كبير من البروتينات 
التالفة وسالسل الحمض النووي وجزيئات 

الدهون في جسم اإلنسان. وغالبا ما تسبب 
هذه »النفايات الخلوية« مشاكل كبيرة 
لإلنسان، وقد طّور العلماء العديد من 

أنظمة التشخيص التي تكشف عن األورام 
من خالل وجود أجزاء من الحمض النووي 

للخاليا السرطانية في مجرى الدم للمرضى.
وطّور كيم وزمالؤه نظام اختبار جديد يمكنه 

اكتشاف نسبة كبيرة من حاالت سرطان 
الكبد بناء على وجود شظايا الحمض النووي 

الموجودة في دم المرضى. وابتكر العلماء 
هذا األسلوب من خالل تحليل أكثر من 

700 عينة دم من أشخاص أصحاء وآخرين 
ناقلين لسرطان الخاليا الكبدية، بصفته النوع 

األكثر شيوعا لسرطان الكبد.
وحل العلماء تشفير بنية أجزاء الجينوم 

الموجودة في قطرة واحدة من الدم، 
واستخدموا هذه البيانات لتدريب شبكة 

األعصاب االصطناعية التي صارت قادرة 
على التعرف على السمات المميزة في بنية 
خيوط الحمض النووي التي دخلت مجرى 

الدم من خاليا سرطان الكبد. واختبر العلماء 

تشغيل نظام الذكاء االصطناعي هذا على 
200 عينة دم من مرضى يعانون من 

سرطان الخاليا الكبدية وبعض أمراض الكبد 
الحادة األخرى.

وقد أظهرت هذه االختبارات أن شبكة 
األعصاب االصطناعية التي أنشأها العلماء 

كشفت عن آثار لوجود السرطان بدقة 
98% وباحتمال 88% بين المرضى غير 

المهيئين لإلصابة بسرطان الخاليا الكبدية، 
وكذلك بدقة 80% واحتمال 85% في عدة 

مجموعات معرضة للخطر. وحسب العلماء، 
يعد ذلك أعلى بكثير من المؤشرات المماثلة 

ألنظمة التشخيص الحالية، مما جعل 
األسلوب الذي طّوروه واعدا بشكل خاص 

لالستخدام في الممارسة الطبية.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

ورا  من  ستاليت  اشترى  حمصي  مو  واحد 
أهلو ..

قام قلون : ماحدا يطلع عالسطح
اشتريت كلب كبير و متوحش

تاني يوم طلع ابوه مشان يشوف شو القصة
نزل عن السطح و هو عم يركض و يرجف

سألوه شو شبك شفت الكلب ؟
قلون أل ... بس شفت الصحن

يلي بياكل فيه عنجد شي بيرعب

 Harrods حملالت  عربي  رئيس  زوجة  دخلت 
لها  فقال  هائلة،  مببالغ  واشترت  لندن،  في 
لكي  زوجك  يعمل  ماذا  الصندوق:  موظف 
تستطيعني دفع كل هذا؟ فقالت: هو راعي 
لها:  رأس غنم. فقال  لديه ١٥ مليون  غنم، 
ال  هو  فأجابته:  يطعمهم؟  وكيف  عظيم، 

يطعمهم، هو فقط يحلبهم!

امرأة وهي بتنازع بتقول جلوزها بتعرف يا ابو 
فايق..

بدي أعترفلك بكم حاجة..
واهلل إني بقيت عاطلة كثير معاك.. 

وبقيت ملا تروح عند إمك اطلب منك شغالت 
مش عايزيتها عشان ترجع بسرعه..

وملا اشوف معك مصاري اظل احوس أحوس 
لتصرفهن على الفاضي..

وتطلب قهوه  ييجي عندك ضيف  بقى  وملا 
اقلك فش والقهوه في املطبخ مخبيتها..

وملا اشوفك قاعد وبالك هادي اطلعلك نكد 
من حتت األرض ........ وملا ....

قلها خلص يا إم فايق بعرف كل إشي ...
هو انا حطيتلك السم في الشاي من قليل..

تنكيدة يومية 
- محمد...أنا عايزه أطلق..!!

 - محمد.. يانعم... 
-أنا عايزة أتطلق..!!

- حاضر 

-إيه بقى حاضر دي إن شاء اهلل !! 
- حاضر يعني حاضر هاطلقك ...

- إيه اللي مش مفهوم ف كالمي ؟! 
- مش عايز تعرف عايزة أتطلق ليه ؟!

- كنتي قلتيلي قبل كده كذا حاجة وأكيد 
تخليكي  اللي  املنطقية  أسبابك  عندك 
تطلبي الطالق ... إنتي مش صغيرة وعارفة 

مصلحتك ...!
- يعني إيه بقي مش صغيرة دي ، أل يا حبيبي 

أنا لسه صغيرة ونص ولو كنت إنت ...!!
- خالص ... إنتي صغيرة وعارفة مصلحتك..!
- صغيرة في السن بس عقلي كبير وفاهمة 

- أكيد أكيد.. 
- هتطلقني إمتى بقى ؟!

- بعد ما أرجع من الشغل..!
- وهتعمل إيه ف الوالد ؟

- زي ما إنتي عايزة... 
- مش زي ما أنا عايزة يا بابا ، زي قانون األسرة 
معايا  العيال هيفضلوا   .. بيقول  ما  اجلديد 

حلد ما يتموا ١٥ سنة..!! 
- ماشي ... ولو عايزاهم على طول براحتك..!!
- طبعاً عايز تخلص منهم عشان تتصرمح 
واقفة  أفضل حياتي  اللي  وأنا  تتجوز  وتروح 

عشان أربيهم !.!!
واتصرمحي  أربيهم  أنا  هاخدهم  خالص   -

إنتي واجتوزي 
ناسها  ليها  الصرمحة   ، يا حبيبي  الاااااا   -
وهاخدهم  بالعيال  دراعي  هتلوي  ومش   ..

غصب عنك..!!
- حاضر 

- وهآخد الشقة زي ما القانون بيقول..!! 
- ماشي.. 

وتروح  إنت هتسيبهالي خرابة  ، ما  - طبعاً 
وعيالك  أنا  أصل   ... نضيفة  شقة  جتيبلك 

مش مهمني عندك..!!
- مهمني طبعاً 

- والنفقة هاخدها من عينك..!!
- من عينيا حاضر..

إنترناشيونال  مدارس  ف  الوالد  وهأنقل   -
وهتدفع مصاريفها..!!

- أحسن برضو... 
- والعربية..!

- حتت أمرك.. 
- تقدر تقولي هتقعد فني بقي بعد الطالق ؟

- هاتصرف ... ماتشغليش بالك... 
هتسيبني  إنت  ما   ! ليه  بالي  وأشغل   -
معكوكة مع عيالك وتروح إنت تروق دماغك 

في أي حته..!! 
- ربنا يسهل .. 

- طب إيه رأيك بقي إننا هنتطلق وهتقعد 
معانا هنا ... ما أنا مش هاشيل الطني كله 

لوحدي..!!
- حاضر 

- قامي رايح فني ؟
- احلمام 

شرايينك  قطعت  لو  حسابك  إعمل   -
أنا   ... عيشتك  عليك  هانكد  برضه  باملوس 
مش مستعدة أبقى أرملة وكل من هب ودب 

يجيب في سيرتي..!! 
ف  اللي  اللذيذة  الكيكة  وأسيب  أنتحر   -

املطبخ دي ملني بس ! 
- بجد عجبتك !!

- دي حتفة ... شيء خرافي..!!-
وسكرها  وناشفة  هبطانة  حاساها  بس   

كتير ومش عاجباك..!!
- إوعي تقولي كده ، دي أحلى كيكة دقتها 

في حياتي ... خشي هاتيلي حتة منها..!!
- صحة وعافية ... ماشي ياحبيبي وهعملك 

جنبها فنجان قهوة يعدل مزاجك..!!
- ربنا يخليكي ..!! 

...ماتسألش عن  واحلب كده  احلياة  وتستمر 
أكلة  أو   ، هرمونات  إما  يا  ؟  اخلناقة  سبب 
بايظة ، أو سمنة مفرطة او بسبب القعده 

فى البيت...!

حكمة

ليس بالضرورة ان تكون خائنا 
الرفيق  بي  اتصل   : »خروتشوف«  يقول 

»ستالين«..و قال هناك مؤامرة كبيرة.
هو  المعمل  هذا  و  إطارات...  معمل  لدينا 
هو  و  األمريكية...  فورد  شركة  من  هدية 
ينتج اإلطارات منذ سنوات و بشكل جيد... 

و لكن فجأة...و منذ ستة أشهر.. 
بعد  تنفجر  دواليب  ينتج  المعمل  هذا  بدأ 
أحد  يعرف  لم  و  كيلومترات...  بضعة 

السبب..
أريدك أن تذهب إلى المعمل فورا وتكتشف 

ما هو السبب.
وصلت المعمل و باشرت التحقيق فورا

وكان أول ما لفت نظري هو حائط األبطال 
على مدخل المعمل.. 

أفضل  صور  توضع  الحائط  هذا  على 
و  بجد  الذين عملوا  و  اإلداريين  و  العمال 

نشاط خالل شهر.
اإلدارة  من  مباشرة  التحقيقات  بدأت  و 
يعرف  منهم  أحد  ال  عامل..  أصغر  حتى 

األسباب...
بمتابعة  وقمت  اإلنتاج  أول خط  في  وقفت 
نقطة  من  معه  مشيت  و  اإلطارات  أحد 
الصفر حتى خرجه من المعمل.. و أصبت 
شيء  وكل  طبيعي  شيء  كل  باإلحباط.. 
اإلطار  ولكن  متقن  شيء  وكل  صحيح 

انفجر بعد بضعة كيلومترات ...
واإلداريين  والعمال  المهندسين  جمعت 
باإلتصال  وقمت  المخططات  واحضرت 
بالمهندسين األمريكيين .. لم نصل إلى حل 

...
في  المستخدمة  الخام  المواد  بتحليل  قمت 
أنها  التحليل أثبت  صناعة ذلك اإلطار .. 
 . أبدًا  السبب  هي  ليست  و  جدًا  ممتازة 

واألطار انفجر بدون سبب ...
أصابني اإلحباط.. و أحسست بالعجز.. و 
بينما أنا أمشي في المعمل لفت نظري حائط 

األبطال في المعمل...
يوجد في رأس قائمة األبطال أحد المهندسين 
على رأس القائمة... ما لفت نظري أن هذا 

المهندس على رأس القائمة منذ ستة أشهر.. 
أي منذ بدأت هذه اإلطارات باإلنفجار بدون 

سبب..
هذا  باستدعاء  قمت  النوم..  أستطع  لم 
المهندس إلى مكتبي فورا... للتحقيق معه..

رفيق..  يا  لي  اشرح  ارجوك  له..  قلت  و 
كيف استطعت أن تكون بطل اإلنتاج لستة 

أشهر متتالية؟
الماليين من  أوفر  أن  لقد استطعت   : قال 

الروبالت للمعمل و الدولة
قلت : وكيف استطعت أن تفعل ذلك؟

قال : ببساطة قمت بتخفيف عدد األسالك 
استطعنا  بالتالي  و  اإلطار  في  المعدنية 
توفير مئات األطنان من المعادن يوميا....

الكبيرة ألنني عرفت  السعادة  اصابتني  هنا 
حل اللغز أخيرا و لم أصبر على ذلك.. 

اتصلت ب »ستالين« فورا و شرحت له ما 
حدث و بعد دقيقة صمت قال بالحرف : و 

اآلن.. أين دفنت جثة هذا الغبي؟ 
يا رفيق.. بل سأرسله  لم أعدمه  الواقع  في 
إلى سيبيريا. ألن الناس لن تفهم لماذا نعدم 

بطل إنتاج... 
*في الواقع...*

فاسدًا وسارقا..  تكون  أن  بالضرورة  *ليس 
تكون...  أن  يكفي  تدمرنا..  و  لتؤذينا 

غبيًا...*
المهمه  المواقع  في  االغبياء  *ونحن نضع 

واالساسية ونبدع في تكريمهم !!!

حكاية اليوم

المسامير
أعطى أب ٱلبنه يومًا كيسًا مليئًا بالمسامير 

وقال له:
بنّي كّلما أهنت شخصا أو ضربت  - *يا 
شخصا أو جرحت شخصا إذهب إلى سور 

الحديقة وٱطرق فيه مسمارًا*
لم يفهم ذلك الولد لماذا طلب والده منه ذلك، 
ولكّنه ٱمتثل ألمر والده ..وأصبح كّلما يظلم 
أحدًا  يجرح  أو  أحد  بوجه  يصرخ  أو  أحدًا 

يطرق مسمارًا في ذلك السور، ..
الولد أكثر تحّكمًا  ومع مرور األّيام أصبح 
التي  المسامير  عدد  وٱنخفض  نفسه،  في 
وصل  أن  إلى  السور  في  يوم  كّل  يطرقها 
أّي  الولد  ذلك  فيه  يطرق  لم  الذي  اليوم 

مسمار في السور،
فطار الولد من شّدة الفرح وذهب إلى والده 

وأخبره بذلك قال له والده:
- أحسنت يا بني أنت اآلن شخص تتحكم 
لم  مهّمتك  ولكن  أعصابك  وفي  نفسك  في 

تنته بعد… 
إستغرب الولد وقال:

- وماذا أفعل بعد ذلك يا أبي؟؟؟ 
قال األب:

- *كّل يوم يمضي وال تزعج أو تجرح أو 

تظلم فيهأحدًا إنزع مسمارًا من ذلك السور* 
مضت األّيام وٱستمّر الولد في نزع المسامير 
في كّل يوم ال يؤذي فيه أحدًا إلى أن وصل 
في  آخر مسمار  الولد  فيه  نزع  الذي  اليوم 
ذلك السور ، فطار الولد من الفرح وذهب 
أخذ  أخبره  وعندما  بذلك،  ليخبره  والده  إلى 
يا  أحسنت  وقال  السور  إلى  إبنه  األب 
في  متحّكما  شخصا  تصبح  لم  فأنت  بنّي 

أعصابك فقط،
تؤذي  وال  طّيب  شخص  أصبحت  ولكّنك 

أحدًا،
التي  السور  في  الثقوب  إلى  أنظر  ولكن 

خّلفتها تلك المسامير ……… 
لقد ٱستطعت يا بنّي أن تنزع المسامير التي 
طرقتها، ولكّنك ال تستطيع محو تلك الثقوب 

التي تركتها المسامير !!!
وكذلك هم البشر يا بنّي عندما تجرح أحدهم 
فأنت تطرق مسمارًا في قلبه قد تستطيع أن 
تعتذر وتنزع ذلك المسمار، ولكّنك لن تنزع 
ذلك  حياة  في  مؤلمة  ذكرى  وسيبقى  أثره، 

الشخص.
تؤذيهم  أو  اآلخرين  تجرح  ال  بنّي  يا  لذلك 
بكلماتك فإّنك لن تستطيع محو ذلك الجرح 

إلى األبد...

قصة قصيرة: َيِقظ
مازن رياض

كاتب من العراق

لقد استيقظُت برغم أنني لم أَنم. إنني على 
هذه الحال منذ أشهر، تشرق الشمس وال 
أعرف ما الذي حدث في الليل، أتثاءب 

وأتقلب في السرير ملفوًفا بجفَنّي المتعبين، 
أحّدق في الجدار وفي الظالم وفي الظالل 
المتجمدة، عيناَي ملتصقتان في جثٍة لعينة. 
أبدأ بالهلوسة ويختلط الخيال بالواقع والزيت 

بالماء، تخيالت غريبة رسمتها يد متوترة، 
لكالٍب ال تشبه الكالب تأكُل نفسها ثم تأخذ 
رشفة عصير زبيب، أرى أمي من األسفل 
وهي تدهسني بقبضتها في وعاء العجن ثم 
تبصق في العجين، كرسًيا تمارس الجنس 
مع الحائط بطريقٍة ما، وقطط تخرج من 
مؤخرة امرأة نحيلة… والمزيد المزيد من 

الجنون.
أشعر بأنني أسقط فينتفض جسدي وتتسارع 

نبضات قلبي المتعرق، ألدرك بأن عيني 
كانتا مفتوحتين طيلة هذه الهالوس. أفكر 
في أمي التي توّفيت قبل شهرين، لتلحق 
بأبي الذي ُفِقَد في حرب إيران، حسًنا لقد 

قالوا بأنُه ُفِقد، ولكن مّر حوالي ثالثين سنًة 
على ذلك، وال أحد يعود بعد غياب لثالثين 

سنة، وخاّصة الموتى.
إنني في السادسة واألربعين من عمري 

اآلن، بال أٍم وال أب، أخت واحدة تكرهني، 
طالٌق واحد، بنٌت ميتة، لم أحَظ بعالقِة 
حبٍّ واحدة في حياتي، وجميع أصدقائي 
هم زمالئي في العمل، لدّي كرش صغير 
أتبعه، ورأس أخذ يخلع رداءه األسود بعد 

أربعينية أمي. وظيفتي في مبنى حيث هناك 
عشرات النسخ مّني، أعمل في البلدية منذ 
سنوات وإلى حد اليوم أتلكأ عندما يسألني 

أحدهم عن طبيعة عملي، وبصراحة ال أحد 
يسأل، وهذا هو الجانب الجيد والسيء في 

آٍن واحد.
تغّني فيروز “يسِعد صباَحك يا ِحلو” للمرة 

الرابعة محاولًة إيقاظي، أو على األقل 
تنتظر أن أريحها وأوقف المنبه. ضبطُت 

هذه األغنية الجميلة كمنبه كي أستيقظ 
كل يوم على صوت فيروز الرقيق فترتفع 

معنوياتي، ولكن كل ما حدث هو أنني 

كرهُت األغنية وكرهُت صوت فيروز وفيروز 
نفسها، وكرهُت االستيقاظ صباًحا أكثر. 
ولكن ما باليد حيلة. أستيقظ وأنظر إلى 
وجهي في المرآة، من هذا؟ أهذا وجهي؟ 

ذلك الوجه العجوز المتورم المليء بالشعر 
ال يمكن أن يكون وجهي، تلكما العينين 

الحمراوين الغارقَتين في بركٍة سوداء ليستا 
عيني الخضراوين برموشها الطويلة. أحاول 
أن أغسل وجهي عن وجهي، أن أخلع هذه 

الطبقة التي تغلف وجهي الحقيقي، ولكن ال 
الماء وال الصابون ينفع.

يحدث اليوم ما حدث البارحة وما قبله، وما 
سيحدث غًدا. ذهبُت إلى العمل في السابعة 
والربع بسيارة أبي البرازيلية البيضاء والتي 
ال أشير لها بـ”سيارتي” إلى حد اليوم، فترة 

العمل عبارة عن كابوٍس بال مالمح، كابوس 
طويل ولكن عندما ينتهي أشعر بأنه انتهى 

بغمضة عين. أحرص على أن أتناول 
الغداء في العمل، وبعد منتصف اليوم 

نتبادل األحاديث المعتادة عن أسعار المواد 
الغذائية المرتفعة والحرارة المنخفضة، عن 

الجيل الجديد الذي يعمل في البلدية، أسعار 
صرف الدوالر، األمراض المزمنة، الصداع 
الذي يأكل رؤوسنا في نهاية كل يوم عمل، 
وبعدها يتناقص عددنا شيًئا فشيًئا حتى ال 

يبقى أحد سواي. فأعود في الثانية ظهرًا كما 
أتيت.

أستلقي محاواًل تعويض ساعات الليل التي 
لم أنمها، كالعادة، ولكنني ال أتمكن من 

النوم أيًضا، كالعادة. منذ أربعة أشهر تقريًبا 
عادت مشاكل النوم السابقة لتداهم ليالّي، 
وبعد أن توفيت أمي أخذت ساعات النوم 

بالتقلص واالنكماش، واألسبوع الفائت لم أَنم 
أكثر من ثماني ساعات كمجموع. ال شيء 
ينفع، قبل يومين، حاولُت االستمناء لمرّاٍت 

متعددة كما كنت أفعل في شبابي، حتى 
أستهلك طاقتي تماًما وأنام، ولكن جسدي 
ال يطاوعني، ولم أستطع حتى فعلها لمرة 

واحدة. جفناي يصدران صوًتا عندما أغلقهما 
وأفتحهما، أحياًنا أخاف من ظّلي أو من 

جسٍم جامد، وعندما أصعد أو أنزل فدائًما ما 
أتعثر أو ال أمّيز الفرق بين الدرجة الواحدة 

واالثنتين، أو أشعر بأن األرض ُتسحب 
من تحت خطواتي، وفي الغالب أخطئ في 

التقاط األشياء أو تقدير بعدها عّني، عدا 
الغفوات الغريبة وأحالم اليقظة التي تراودني 

عندما أكون خلف المقَود.
أتصبب عرًقا وأنا مستلٍق بال غطاء في 

المساء الربيعّي. أقوم ألغتسل فأنظر في 
المرآة، وأرى رأس دبوس بدل بؤبؤ عيني، 

وعندما اقتربُت من المرآة أكثر شعرُت 
بالدوار ثم رأيت انعكاس أمي يقترب نحوي 

من الخلف، فأستدير مرعوًبا، ال أحد خلفي، 
ال أحد أمامي. ثم أخجل من حقيقة أنني 

ارتعبت من خيال أمي.
تمر أيام بال نوم إال لدقائق، وهنا بدأت 
األوضاع تتهاوى في العمل أيًضا. أخذ 

الجميع ينزعج من خراقته وحماقاته وشروده، 
وخالل أيام معدودات أوقع ثالثة أكواب 
شاي، وبنَدي ورق لتتناثر األوراق على 

األرضية، تعثر لمرّاٍت ال ُتحصى، واصطدم 
بالمارّة حتى سمع جميع الشتائم العراقية 
القديمة والحديثة، ظن جميع من يعرفه 

بأنه حزين لفراق والدته، ولم يولوه اهتماًما 
خاًصا، حتى تعّرض إلى حادث سير في 

تقاطع النبي يونس.
دخل في غيبوبة لساعات، وعندما استفاق 

منها، لم يشعر بأّي ألم بسبب الحادث، 
بل أحس بإعياٍء وتعٍب شديد، ورغبة في 

النوم، كانت الغيبوبة بالنسبة إليه كالعطشان 
الذي يشرب من البحر. وبعدها لم يخرج 

من المستشفى، ليصبح دمية في يد األطباء 
الذين ال يعرفون ما الذي أصابه.

مستشفى؟ لَم أنا في المستشفى؟ أشعُر بحّكة 
في عقلي، رياٌح تهّب في رأسي الفارغ. 

آآآآه المروحة السقفية تسقط!! يا إلهي.. 
ساعدوني، المروحة ستسقط وتقطعني إلى 

أشالء.. أشعر بأنني تحت الماء، حتى أنا، 
ال أستطيع سماع نفسي. جسدي مخدر 

بالكامل، من هؤالء الذين حولي… لماذا ال 
يصمتون، لماذا ال أفهم ما يقولونه. ال أشعر 

بشيء، إال بعيني المتعبتين، أريد أن أنام 
فقط. أرجوكم.

وبعد أيام، مّل األطباء ونقلوه من الطوارئ، 
فال طارئ في حالته. نقلوه إلى حجرٍة 

خاصة، ونسوه هناك كزرِّ قميص ضائع 
في زاوية الكنبة. يزوره أحد أقاربه كل يوم، 

جيرانه، زمالؤه في العمل، ولكنه لم يكن 
واعًيا بما فيه الكفاية ليتعرف عليهم ويتحدث 
معهم، فنسوه هم كذلك. استيقَظ ذات يوم من 
شروده وهالوسه، بينما الطبيب يقف محوقاًل 

بقربه، أخذ يتمتم: “الُشغل.. مالبسي.. 
ُشغلي.. الزم أروح.. أمي.. أريد مالبسي.. 

يجب أن أذهب إلى العمل”.
“ال تفكر بالشغل اآلن، عليَك أن تتحسن، 

زمالؤك أخذوا لك إجازة مرضية” رّد الدكتور 
الذي كان يفحصه ليعرف ما مرضه. بال 

جدوى.
وبعد أن مّرت بضعة أسابيع. تركه النوم 

تماًما، ودخل عالم صامت من أحالم اليقظة 
والهالوس والذكريات المتداخلة. فقد قدرته 
على النطق، ولكنه ما زال يتكلم في رأسه.

من هذا الذي يتكلم بداخل رأسي.. أين 
عقلي.. أين أنا.. إلهي إلهي، ِلَم تخّليَت 

عّني؟ أبي.. أمي.. أين ذهبتم.. متى 
ستعودون؟

فقد األطباء األمل، حاولوا إعطاءه حبوًبا 
منومة، فدخل في غيبوبة طويلة، لكنه لم 
يَنم. فتخّلوا عنه، وانتظروا بصبر تناسخ 

األيام ودوران العقارب، صيٌف فخريف ثم 
حّل الشتاء. تحّول جسده إلى غصِن شجرة 
تين، يراه األطباء أحياًنا يحرك فمه وكأنه 
يتكلم، أو يقوم بتمشيط شعره، يمشي في 
نومه ويتظاهر بأنه يغسل وجهه، يدور 

في الغرفة في دوائر، يصطدم في الحائط، 
يسقط رأسه ويغفو لثواٍن ثم ينتفض كمن 
يغفو خلف المقَود ويوقظه ضوء شاحنة. 
يدور ويدور، ثم يتعب ويستلقي مجدًدا، 

يركز بنظرته الفارغة إلى المروحة السقفية 
التي نسيت كيف تعمل. وحيًدا في الغرفة، 

وحيًدا في رأسه.
فجٌر بارد، ومؤّذن بصوته المنهك الخشن 
يقول: “الصالُة خيٌر من النوم.. الصالُة 
خير من النوم…”. ثم صمت المؤذن، 

وصمتت األصوات داخل رأسه، وأخذ العالم 
باالنطواء كورقة.

أخيرًا، سأنام.

والتقرب  التواصل  بصعوبة  القطط  تشتهر 
منها عكس الحال عند التعامل مع الكالب. 
الممكن  من  أنه  علمية  أبحاث  أظهرت  لكن 
والتواصل  للتقرب  القطط  لغة  بنفس  التحدث 
معها فقط بمجرد االبتسام لها أكثر، وفقا لما 
نشره موقع Science Alert نقاًل عن دورية 

.Scientific Reports
االقتراب وتقبل البشر

لكن ال يكون االبتسام في حالة التواصل مع 
أي  المعتادة،  البشرية  الطريقة  بنفس  الهر 
بالكشف عن األسنان، إنما يكون على طريقة 
العينين  تضييق  خالل  من  وتحديًدا  القطط 

والغمز ببطء.
الحظ   ،2020 عام  في  ُنشرت  دراسة  في 
واإلنسان،  القطط  بين  التفاعالت  الباحثون 
ببطء  بالغمز  القيام  أن  تأكيد  من  وتمكنوا 
يجعل القطط، سواء كانت حيوانات أليفة أو 

غير مستأنسة، تقترب وتتقبل البشر.
ابتسامة القطط

من  ماكومب  كارين  النفس  عالمة  أوضحت 
»األمر  أن  بريطانيا  في  ساسكس  جامعة 
كان يثير تساؤل العديد من أصحاب القطط 

بالفعل، لذلك فقد كان من المثير العثور على 
دليل على صحته«.

من المحتمل أن يكون المرء قد شاهد تعبيرات 
مغلقة  »عيونها  تكون  عندما  القطط  وجه 
وتكون  بطيء.  بوميض  مصحوبة  جزئًيا«، 
التعبيرات مشابهة لكيفية تضييق عيون  تلك 
اإلنسان عند االبتسام، وعادة ما يقوم عندما 
يرتاح القط ويشعر باألمان. يتم تفسير التعبير 

على أنه نوع من ابتسامة القطة.
عالم نفس يعدد مزايا اقتناء القطط بالمنزل.

على  وردت  التي  القصصية  األدلة  أشارت 
للبشر  يمكن  أنه  إلى  القطط  أصحاب  لسان 
نسخ هذا التعبير للتواصل مع القطط للتعبير 
التفاعل. فيما قالت  عن الود واالنفتاح على 
بروفيسور ماكومب إن »الدراسة هي األولى 
البطيء  الغمز  دور  في  تجريبًيا  تبحث  التي 
في التواصل بين القطة واإلنسان. وهو تجربة 
يمكن أن يقوم بها كل مقتٍن لقطة في المنزل، 
إنها  الشارع.  في  يقابلها  التي  القطط  مع  أو 

طريقة رائعة لتعزيز الرابطة مع القطط«.

أن  يمكن  قائلة  ماكومب  بروفيسور  تشرح 
يحاول الشخص تضييق عينيه كما يفعل في 
حالة استرخاء مبتسًما، ثم يقوم بإغالق عينيه 
لبضع ثواٍن. سيجد أن القطط تستجيب بنفس 
المحادثة«.  من  نوع  بدء  ويمكنها  الطريقة 
وعلى الرغم من أنه يمكن أن تكون الكالب 
بالنسبة  أنه  إال  القطط،  من  حماسة  أكثر 
لمحبي القطط، يمكن أال تكون ظاهرة الغمز 

ببطء مفاجأة.
صدى السمات الشخصية

أن  األخيرة  السنوات  في  األبحاث  أظهرت 
أصدقاء القطط من البشر أكثر انسجاًما مع 
سابًقا.  ُيفترض  كان  مما  األليفة  حيواناتهم 
تردد صدى  القطط  أن  األبحاث  كما كشفت 
يعيشون  الذين  للبشر،  الشخصية  السمات 
بالسبب  مرتبًطا  السلوك  يكون  وربما  معهم، 
أصحابها،  بحزن  تشعر  القطط  يجعل  الذي 
)على  أسمائهم  على  التعرف  أيًضا  ويمكنها 
في  كثيرًا  تجاهلهم  اختاروا  أنهم  من  الرغم 
كثير من األحيان( وتكون عالقاتهم مع البشر 

عميقة بشكل مدهش.

هكذا يمكن التواصل مع القطط عن طريق االبتسام!
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امرأة وراء إفالس الملياردير الشاب وانهيار شركاته.. كيف ذلك؟!

للعمالت  إكس  تي  إف  بورصة  انهيار  أدى 
الرقمية التابعة لسام بانكمان فرايد إلى زيادة 
أالميدا  لعبته  الذي  الدور  على  التركيز 
ريسيرش ومديرتها التنفيذية، كارولين إليسون، 

في انهيار الشركة.
من هي كارولين إليسون؟

نشأت إليسون، البالغة من العمر 28 عاًما، 
على يد اثنين من خبراء االقتصاد في معهد 
في  وتخرجت  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
درجة  على  حصولها  بعد  ستانفورد  جامعة 
في الرياضيات. التقت إليسون بانكمان فرايد 
في شركة جين ستريت كابيتال التجارية. نشأ 
بانكمان فرايد، مثل إليسون، على يد أساتذة 
جامعيين واعتنق االثنين فلسفة تنطوي على 
جني مبالغ كبيرة من المال لتمويل المساعي 
حد  أقصى  إلى  المجتمع  تفيد  التي  الخيرية 
ممكن. وبحسب ما ورد كان االثنان متورطين 
موقع  تداوله  لما  وفًقا  متقطعة،  عالقة  في 

كوين ديسك.

قفزة عمياء نحو المجهول

تأسيس  جين  فرايد  بانكمان  قرر  عندما 
صندوق تحوط خاص به ُيعرف باسم أالميدا 
ذلك  بعد  إليسون  إليه  انضمت  ريسيرش، 
عمياء  »قفزة  بـ  وصفته  فيما  قصير  بوقت 
واحدة  إليسون  وأصبحت  المجهول«.  نحو 
من المتداولين الرئيسيين في الشركة الجديدة 
تي  إف  بعملة  متعلق  بودكاست  في  وقالت 
»رائًعا  كان  أالميدا  إلى  االنضمام  إن  إكس 
يمكن  ال  فرصة  اعتبرتها  أنها  لدرجة  للغاية 
تفويتها« ولكن التعامل مع رأس المال شكل 
»نوًعا من الصعوبة« عندما بدأت العمل في 

الشركة في 2018.
شيًئا  األمر  يكن  لم  »ربما  إليسون:  وقالت 
كان  »لذلك  فيه«.  التفكير  على  اعتدت 
نوًعا ما - ال أعرف، أعتقد أنني كنت مثل 
المتداول، أعني، أني لم أقض وقت طويل في 
جين ستريت ولكن فقط عام ونصف، والتي 
اكتسبت خاللها نوًعا من الخبرة التجارية أكثر 
من تلك التي كانت لدى المتداولين في أالميدا 
في ذلك الوقت. أردت نوًعا ما أن أدخل وأن 
أكون خبيرة في كل شيء، ولكن ال يزال هناك 
الكثير من األشياء في عالم العمالت الرقمية 

التي لم أكن أعرف عنها شيًئا«.

استخدام المنشطات
مجال  في  رئيسًيا  متداواًل  أالميدا  كانت  
العمالت الرقمية وكانت تقوم بالتداول بشكل 
وفًقا  إكس،  تي  إف  منصة  على  متكرر 
لصحيفة وول ستريت جورنال. على الرغم من 
أن بانكمان فرايد كان المؤسس والمالك األكبر 
عن  النهاية  في  تخلى  فقد  أالميدا،  لشركة 
أساسي  بشكل  عملياتها وركز  السيطرة على 

العمالت  لبورصة  تنفيذي  كرئيس  دوره  على 
التي أسسها في عام  الرقمية إف تي إكس، 
إكس  تي  إف  جمعت  ذروتها،  في   .2019
تقييًما لما يقرب من 32 مليار دوالر وكانت 
ثالث أكبر بورصة للعمالت الرقمية في العالم 

من حيث الحجم.
أدى التحرك سريع الخطى والنمو السريع لكل 
من أالميدا و إف تي إكس إلى زيادة الضغط 
على أولئك الموجودين في دفة القيادة. ذكرت 
صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق 
أن استخدام المنشطات كان شائًعا بين أولئك 
الموجودين في الطبقة العليا من شركة بنكمان 
»ال  الماضي،  العام  إليسون  غردت  فرايد. 
لألمفيتامين  المنتظم  االستخدام  مثل  شيء 
ليجعلك تقدر مدى غباء الكثير من التجارب 

البشرية الطبيعية غير العالجية.«

قيادة صعبة ومرهقة
في  إليسون  تعيين  تم   ،2021 أكتوبر  في 
لشركة  المشارك  التنفيذي  الرئيس  منصب 
مديرة  وأصبحت  ترابوكو.  سام  مع  أالميدا 
أعلن  عندما   2022 أغسطس  في  تنفيذية 
هذا  عن  سيتنحى  أنه  تويتر  على  ترابوكو 
المنصب. وقال ترابوكو إن قيادة أالميدا إلى 
جانب إليسون كانت »صعبة ومرهقة للغاية«، 

لكنه أضاف أنه »سيبقى مستشارًا«.

كانت أسعار العمالت الرقمية قريبة من أعلى 
عام  خريف  في  اإلطالق  على  مستوياتها 
2021، ولكن في أوائل عام 2022، كانت 
وواجهت  بشدة  تنخفض  الرقمية  العمالت 
في  االستثمار واإلقراض  العديد من شركات 

هذا القطاع ضغوًطا مالية.

تسليط الضوء على »األخطاء المنتشرة« في 
ملف المحكمة

كانت  العام،  هذا  من  نوفمبر  أوائل  بحلول 
من  لكل  المالية  بالسالمة  المتعلقة  التقارير 
أالميدا و إف تي إكس تتزايد. أفشلت منصة 
تداول العمالت الرقمية المنافسة بينانس خطة 
مؤقتة لالستحواذ على إف تي إكس بعد أن 
الرئيس  وصفه  عما  الواجبة  العناية  كشفت 
تشاو،  تشانغبينغ  بينانس،  لشركة  التنفيذي 
مقابلة  في  »الفوضوية«  العمومية  بالميزانية 

مع سوزان لي من فوكس بيزينس.

في  الشركتين  بين  المترابطة  العالقة  أدت 
النهاية إلى انهيارهما، حيث أقرضت إف تي 
إكس مليارات الدوالرات من أموال العمالء من 
البورصة إلى أالميدا في محاولة لدعم الشؤون 
المستثمرون  ذهب  وعندما  للشركة.  المالية 
المتوترين لسحب األموال من إف تي إكس، 
لم يتمكنوا من تلبية هذه الطلبات ودخلوا في 

اإلفالس.

من  سابق  وقت  في  بالفيديو  اجتماع  خالل 
هذا الشهر قبل تقديم الشركة و إف تي إكس 
لإلفالس، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
أن إليسون أبلغت موظفي أالميدا عن استخدام 
إف تي إكس ألموال العمالء لمساعدة أالميدا 
هي،  أنها  وأضافت  بالتزاماتها،  الوفاء  على 
وبانكمان فرايد، وغيرهم كانوا ضمن أعضاء 

قيادة الشركة الذين كانوا على علم بالقرار.
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 اصطدام طائرة بشاحنة اطفاء عند إقالعها في بيرو 
كان على متنها أكثر من 100 راكب

روسيا تهدد بقطع النفط والغاز 
عن الدول الداعمة لفرض سقف على أسعار صادراتها

تقرير من شركة ميتا: 
الجيش األمريكي يقف وراء حملة تأثير على اإلنترنت تستهدف وسط آسيا والشرق األوسط

اصطدمت طائرة ركاب عند إقالعها بسيارة 
إطفاء بمطار ليما الدولي في بيرو، أمس 
الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران في 
الطائرة وإجالء الركاب ومقتل اثنين من 

 رجال اإلطفاء.
وأظهرت لقطات -صورها شهود على 

الحادث وبثتها قنوات تلفزيونية- الطائرة 
التي قالت مواقع تتبع الرحالت الجوية إنها 
من طراز »إيرباص إيه 320« وهي تنطلق 
بأقصى سرعة لإلقالع ثم تصطدم بشاحنة 

 تمر بسرعة وتقطع الطريق أمامها.
وقالت شركة »ليما إيربورت بارتنرز« 

المشغلة لمطار خورخي شافيز إنها تأسف 
بشدة لمصرع اثنين من أفراد فرقة اإلطفاء 
الجوية التابعة في الحادث الذي وقع بين 

سيارة إطفاء وطائرة بالرحلة الواقعة بالقرب 
 من الحدود مع بوليفيا.

وجرح في الحادث أيضا مسعف كان في 
سيارة رجال اإلطفاء، حسب مسؤول أمني 

موضحا أنه »في حالة حرجة بسبب إصابة 
 في الرأس«.

من جهتها، أكدت شركة الطيران »التام« 
التي تسير هذه الرحلة الداخلية أنه »لم يفقد 

أي من الركاب أو أفراد الطاقم حياته«. 
وكانت الطائرة تقل أكثر من 100 راكب 

 وطاقما من 6 أفراد.
وعبر المدير العام لشركة التام في بيرو 
-في مؤتمر صحافي- في المطار عن 
استغرابه لوجود رجال إطفاء على مدرج 

اإلقالع، موضحا أن قائد الطائرة لم يبلغ 
 بأي أمر غير عادي.

وقال »لم يتم اإلبالغ عن حالة طوارئ 
بالرحلة التي كانت في أفضل ظروف 

لإلقالع، وكان لديه اإلذن لإلقالع ووجد 
شاحنة على المدرج ال نعرف ماذا كانت 

 تفعل هناك«.
وأكدت وزارة النقل أيضا وقوع الحادث، 

وقالت »بعد موت رجلين من فريق اإلطفاء 
الجوي وجرح مسعف، يسعى مكتب المدعي 

العام إلثبات الوقائع قبل توجيه اتهامات 
 محتملة بالقتل والتسبب بجروح«.

وعقب الحادث، ألغي عدد من الرحالت 
الجوية بينما تم تحويل أخرى إلى مطار 

بيسكو الواقع على بعد 250 كيلومترا جنوب 
 ليما.

كما سجلت حركة اضطراب بالرحالت 
الدولية، وال سيما مع أميركا الشمالية، إذ 

إن ليما تعد منصة مهمة لحركة النقل في 
 المنطقة.
وكاالت

حذر الرئيس الروسي فالديمير بوتين الخميس 
من “تداعيات خطيرة” في حال فرض سقف 

على أسعار النفط الروسي، بينما سُتعلن دول 
عّدة مؤّيدة لمثل هذا اإلجراء قرارها قريبًا.

وقال بوتين خالل مكالمة هاتفية مع رئيس 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق بياٍن 

للكرملين، إّن “مثل هذه اإلجراءات تتعارض 
مع مبادئ العالقات التجارية وستؤدي على 

األرجح إلى تداعيات خطيرة على سوق الطاقة 
العالمية”.

ويعلن تحالف الدول الراغبة في فرض سقف 
على أسعار النفط الروسي، والذي يضم 

مجموعة السبع واالتحاد األوروبي وأستراليا، 
الحّد األقصى الذي يعتزم وضعه “في األيام 

المقبلة”، وفقًا لمسؤول في وزارة الخزانة 
األميركية الثالثاء.

ويتمثل الهدف في الوصول إلى حّد أقصى 
لسعر المحروقات الروسية، يمكن وضعه قبل 
دخول العقوبات األوروبية الجديدة حّيز التنفيذ 
اعتبارًا من الخامس من كانون األول/ديسمبر. 

وتشمل حزمة العقوبات الجديدة خصوصًا 
منع شركات التأمين وإعادة التأمين من تغطية 
النقل البحري للنفط الروسي، وإعفاء المشّغلين 

األوروبيين في حال وجود اتفاق إذا تّم بيع النفط 
بسعر أدنى أو مساو للسقف المحّدد مسبقًا.
والهدف من تحديد سعر النفط الذي تبيعه 

روسيا، هو تقليل مواردها المالية وبالتالي قدرتها 
على مواصلة الحرب في أوكرانيا، واحتواء 

االرتفاع في أسعار الطاقة. ومع ذلك، يجب أن 
يظّل هذا السعر أعلى من سعر اإلنتاج، لتشجيع 

روسيا على االستمرار في بيع الخام.

وفشل وزراء الطاقة في دول االتحاد األوروبي 
الخميس في االتفاق على سقف ألسعار الغاز 
للحد من تداعيات أزمة الطاقة في القارة، في 
ظل خالفات عميقة بشأن مقترح اعتبره عدد 

منهم “مهزلة”.
وسيجتمع الوزراء في النصف األول من كانون 
األول/ديسمبر على أمل تجاوز الخالفات، وفق 
ما أفاد وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف 
سيكيال الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية لالتحاد 

األوروبي. وأضاف أن الوزراء تمكنوا مع ذلك 
من تبني “إجراءات مهمة” أخرى تشمل القيام 

بعمليات شراء مشتركة للغاز لتجّنب تسبب 
المنافسة داخل االتحاد األوروبي برفع األسعار 

والتضامن في توفير اإلمدادات لدى الحاجة 
وتسريع الموافقات المرتبطة بمصادر الطاقة 

المتجددة.
واشتكى عدد من الوزراء المشاركين في اجتماع 
الخميس من أن المقترح المطروح حاليا لتحديد 

سقف ألسعار الغاز الذي كشفت عنه المفوضية 
األوروبية قبل يومين، مصمم بوضوح حتى ال 

يتم استخدامه إطالقا.
ووصف وزيرا الطاقة في بولندا وإسبانيا المقترح 

بـ”المهزلة”.
بدوره، لفت وزير الطاقة اليوناني كوستاس 

سكريكاس إلى أن السقف “ليس سقفا فعال” على 
أسعار الغاز، محّذرا “نضيع وقتا ثمينا من دون 

أي نتائج”.
وتحدد الخطة التي لم تكن المفوضية األوروبية 
متحّمسة لها في األساس، سقفا ألسعار الغاز 

يبلغ 275 يورو للميغاوات ساعة.
لكنها مرفقة بشروط عديدة حتى أنه ما كان من 

الممكن تفعيلها في آب/اغسطس مثال، عندما 
تجاوز سعر الغاز لمدة وجيزة 300 يورو، وهو 

أمر أثار حالة ذعر في أوروبا المعتادة على 
أسعار تمّثل 10 في المئة تقريبا من هذا الرقم.

– تراجع اإلمدادات الروسية –
بناء على الخطة، لن ُيطّبق السقف المقترح 

عند 275 يورو/ميغاوات ساعة إال عندما يتم 
خرق هذه العتبة ألسبوعين على األقل وفقط في 

حال ارتفاع سعر الغاز الطبيعي المسال إلى 
أكثر من 58 يورو لمدة 10 أيام ضمن فترة 

األسبوعين ذاتها.
وبلغ سعر الغاز المباع بالجملة في أوروبا 

الخميس نحو 124 يورو، بحسب مؤشر “تي 
تي إف” المرجعي الرئيسي.

ويرى كثيرون أن مقترح المفوضية بشأن تحديد 
سقف لألسعار تم تحييده بضغط من بلدان مثل 

ألمانيا وهولندا، تخشى أن تؤدي إلى تحويل 
إمدادات الغاز إلى أسواق مربحة أكثر كتلك 

اآلسيوية.
مع ذلك، تطالب 15 دولة في االتحاد األوروبي 
على األقل )أي أكثر من نصف بلدان التكتل( 

بسقف عملي ألسعار الغاز بالجملة للتعامل مع 
النقص في اإلمدادات الذي تسببت به الحرب 

الروسية على أوكرانيا. وبينما لم يحظر االتحاد 
األوروبي الغاز الروسي، إال أن الكرملين يوقف 

اإلمدادات ردا على العقوبات التي فرضتها 
بروكسل على موسكو ردا على الغزو.

وقبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسية 
تشّكل أكثر من 40 في المئة من إجمالي الغاز 

الذي يستورده االتحاد األوروبي بينما كانت 
ألمانيا، أكبر مصّدر في التكتل، من الدول 

األكثر اعتمادا على الغاز الروسي.
واآلن تراجعت نسبة هذه اإلمدادات إلى أقل من 

10 في المئة.
لكن مصادر بديلة، مثل الغاز الطبيعي المسال 
اآلتي من الواليات المتحدة ودول الخليج، غير 

قادرة على سد النقص، فيما تواجه أوروبا فواتير 
تدفئة باهظة لفصل الشتاء.

وأقّرت مفوضة االتحاد األوروبي للطاقة كادري 
سيمسون بوجود انقسامات بشأن سقف األسعار 

وأشارت إلى أن الوزراء “لديهم الحق في 
تعديل المحددات المختلفة”.

وسيبدأ تطبيق خطة تحديد سقف لألسعار 
في حال تبنيها اعتبارا من كانون الثاني/
يناير. وستنفذ إلى جانب مبادرة طوعية 

للدول األعضاء في االتحاد األوروبي تقوم 
على خفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 

15 في المئة في شمال الكرة األرضية 
خالل الشتاء.

أنشأ أشخاٌص مرتبطون بالجيش األمريكي 
حساباٍت مزيفة على أكثر من 7 خدمات 

إنترنت، كجزء من عملية تأثير منسقة تستهدف 
المستخدمين في وسط آسيا والشرق األوسط، 
وفقًا لتقرير لشركة ميتا، الشركة األم لفيسبوك 

وإنستغرام وواتساب، ُنِشَر على موقعها 
اإللكتروني.

إذ قالت الشركة إنه رغم أن األشخاص الذين 
يقفون وراء العملية »حاولوا إخفاء هوياتهم 

ل إلى »صالٍت  وتنسيقهم«، فإن تحقيقها توصَّ
بأفراد مرتبطين بالجيش األمريكي«. 

لم ترد وزارة الدفاع األمريكية بعد على طلب 
للتعليق في وقت متأخر من يوم األربعاء، 23 

 Voice of نوفمبر/تشرين الثاني، من موقع
America األمريكي. 

لكن وزارة الدفاع قالت لشبكة BBC البريطانية 

إنها »على علم بالتقرير الذي نشرته شركة 
ميتا«.

وقالت: »في الوقت الحالي، ليس لدينا أي 
تعليقات أخرى على التقرير أو اإلجراءات 

المحتملة التي قد تتخذها الوزارة نتيجة للتقرير«. 
الجيش األمريكي كان وراء العملية

ويضيف تقرير ميتا مزيدًا من المصداقية إلى 
النظرية القائلة إن الجيش األمريكي كان وراء 

العملية، والتي ُأبِلَغ عنها ألول مرة في أغسطس/
آب من قبل باحثين في شركة جرافيكا، المعنية 
بتحليل شبكات التواصل االجتماعي، ومرصد 

ستانفورد لإلنترنت. 
وسلَّط تقرير أغسطس/آب الضوء على ما ُيعتقد 
أنه المرة األولى التي أبلغ فيها فيسبوك وتويتر 

عن عمليٍة مؤيدة للواليات المتحدة تستخدم 
أساليب كانت قد استخدمتها من قبل دول 

مثل روسيا وإيران لنشر معلومات مضللة في 
الواليات المتحدة وأماكن أخرى، بما في ذلك 

الشخصيات المزيفة والميمات المنسقة. 
إغالق حسابات وسط آسيا

كما قالت شركة ميتا في تقريرها إنها أغلقت 
39 حسابًا على فيسبوك و26 آخرين على 

إنستغرام كانت جزءًا من حملة منسقة تركز على 
دول مثل أفغانستان والجزائر وإيران والعراق 
وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا والصومال 

وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان واليمن.  
ولم يقتصر تشغيل الحملة على فيسبوك 

وإنستغرام، بل امتد أيضًا إلى منصات يوتيوب 
وتليغرام وموقع التواصل االجتماعي الروسي 

VKontakte وOdnoklassniki، وهو موقع 
وسائط اجتماعية مقره في روسيا، ويستخدم في 

دول االتحاد السوفييتي السابق. 

شركة ميتا أوضحت أن الحسابات المزيفة، التي 
نشرت في موضوعات مثل الرياضة أو الثقافة، 

أكدت على التعاون مع الواليات المتحدة، 
وانتقدت إيران والصين وروسيا. 

وكانت المنشورات، التي ُنِشَرت في الغالب خالل 
ساعات العمل في الساحل الشرقي للواليات 

المتحدة، باللغة العربية والفارسية والروسية بشكل 
أساسي، وأشادت بالجيش األمريكي، وأدرجت 

محتوى يتعلق بكوفيد-19 كانت شركة ميتا قد 
أزالته »النتهاكه سياسة المعلومات المضللة«.
ووفق تقرير الشركة، فإن نظام فيسبوك اآللي 
اكتشف وعطل بعض المنشورات. ويبدو أن 

التأثير العام للحملة لم ينتشر في المجتمعات 
المحلية. وقالت الشركة: »غالبية مواقع 

هذه العملية لم تكن لها مشاركة ُتذَكر من 
المجتمعات األصلية«.
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قصة قصيرة: العرق الدساس ..
دخل رجل غريب بلدة وهو ينادي أنا سياسي 

أحل المشكالت بين الدول , بين القبائل 
وبين الشخصيات

أنا سياسي ..
سمعه الملك وهو جالس في قصره فقال 

لرجاله آتوني بهذا المنادي دخل الرجل وبعد 
التحية والسالم سأله الملك : أنت سايس.. 

أي يربي الخيل و يهتم بشئونها
قال السياسي: ال أنا سياسي فقال الملك: 
ال أنا سمعت إنك سايس واليوم تم تعيينك 

عندنا سايس للخيل ولي فرس أحبها وأريدك 
أن تهتم بها

رد السياسي : أنا لست سايس أنا سياسي
قال الملك : قلت لك إنك سايس وإال 

أعدمتك - فما كان من الرجل إال االمتثال 
ألمر الملك خوفا من اإلعدام فتسلم الفرس 

من السايس السابق وحذره قائال : هذه 
الفرس أعز على الملك من روحه احذر أن 

تخبره بعيوبها وإال إعدامك
ثم نادي الملك على خدمه قائال حضروا 
للرجل غرفة وفراش وأعطوه ثالث وجبات 

مرق ورز ليباشر مهمته و يهتم بالفرس
باشر الرجل عمله وبدأ يسوس الفرس وبعد 

عشرون يوما
هرب الرجل خوفا من الملك فأمر الملك 

بإحضاره وسأله لماذا هربت ..
ربما قد وجدت عيبا في الفرس قال الرجل 

موالي أعفيني قال الملك: أخبرني ماذا 
وجدت في الفرس وإال أعدمك

فقال الرجل : إذا أعطني األمان قال الملك 
: لك األمان

قال الرجل: هذه الفرس أصيلة وكل من 
أخبرك أنها رضعت من أمها فقد كذب عليك

حمل الملك سيفه لقطع رأس الرجل وقال 
له كيف تقول عن فرسي إنها لم ترضع من 

أمها أمر خدمه برمي الرجل في السجن 
وأرسل في طلب الوزير الذي أهداه الفرس...
سأله الملك قائال: كيف تعطيني هذه الفرس 

وهي لم ترضع من أمها األصيلة !!
قال الوزير : موالي سامحني لقد ماتت أمها 

عند والدتها ولم يكن لدي إال بقرة واحدة 
فأرضعتها

أمر الملك بإخراج الرجل من السجن وقال 
له أخبرني كيف عرفت أن الفرس لم ترضع 

من أمها..! قال الرجل : الفرس األصيل 
عادة تأكل في معلف أو تعليقه في رقبتها 

وهي مرفوعة الرأس أما فرسك يا موالي 
فإنها تبحث عن الطعام على األرض مثل 

البقر ..فقال الملك للخدم خذوا الرجل أعطوه 
دجاج وأطعموه جيدا ،،وأمره هذه المرة أن 
يسوس زوجته الملكة وقال سوف ألحقك 
بخدمتها!! توسل الرجل : موالنا أعفيني 

جزأك هللا خيرا ،،
قال الملك : عليك تنفيذ أوامرنا

ذهب أحد الخدم للملكة يخبرها أن خادما 
جديدا وسيكون نديما لها ومستشارا بأمر 

الملك و لتطلب منه قضاء حاجاتها
... ثم بعد فترة من الزمن قال له: قل ماذا 

وجدت؟ فقال الرجل متوسال أن يعفيه
لكن الملك أصر ليعرف ماذا وجد في الملكة 

وأعطاه األمان
قال الرجل : إنها تربية ملوك وشرف ملوك 
وأخالق ملوك وكرم ملوك لكن من قال لك 

إنها بنت ملوك فقد كذب عليك .
جن جنون الملك وقال له : كيف تقول 

زوجتي ليست بنت ملوك وأمر بسجنه وقطع 

الطعام عنه
وذهب إلى أم الملكة وأبوها وهو ملك البلدة 

مجاورة وشهر سيفه عليهم ليعرف قصة 
زوجته

فقصوا عليه قصة البنت : كانت ابنتنا لك 
وأنت لها وهذا كان اتفاق بيني وبين أبيك 
الملك منذ عمرها سنتين وكان أبوك ملكا 
ظالما لكن أصابت ابنتنا الحصبة وماتت 

وفي هذا الوقت
أمرنا أبوك بإجالء الغجر عن المنطقة 

فطردناهم وحرقنا بيوتهم وخرجت ألرى ما 
حل بهم فوجدت هذه الطفلة عمرها عامين 

لوحدها قرب الوتد فأخذتها وربيتها رجع 
الملك لبلدته وأمر بجلب الرجل من سجنه 

وسأله كيف عرفت بسر زوجتي؟
قال الرجل : موالي إن لها غمزه بعينها وهي 
من عادات الغجر يتغامزون عندما يتكلمون 

!!
فقال الملك هذا الرجل داهية ! أطعموه 

خروف الصبح وآخر عند الغداء وثالث عند 
العشاء وتجلس هنا تسوسني!!

هنا اضطربت فرائص السايس واحتار كيف 
يخلص من هذا المأزق وحاول وتوسل لكن 
ال فائدة فالملك مصر ليقوم الرجل بمهمته 

الجديدة ...
هرب الرجل من ليلته فجلبه

وسأله عما عرفه عنه!!
قال السايس بعد األمان له من قال لك: إنك 
ابن ملك فقد كذب عليك .. وقال له اذهب 

وابحث عن أصلك.
فذهب الملك إلى أمه وقال لها: أنا ابن 

من.. وإصر عليها واستحلفها
فقالت له أمه : كان أبوك ظالما وال ينجب 

يتزوج البنت وبعد تسعة أشهر إن لم تلد 
يذبحها

وعلى هذا المنوال قضى على نصف بنات 
البلدة حتى وصل األمر إلي ماذا أفعل إما 

الولد أو الذبح وكان في القصر طباخ. فأنت 
ابنه !!

أتى الملك إلى السياسي وسأله كيف 
عرفتني..

قال له :معروف أن الملوك تهب وتعطي 
ذهبا وفضة أما أنت تعطي مرق ورز ولحم 
ودجاج !! الذي يرافق الطباخ ماذا ينال منه 

عندما يرضى عليك يعطيك طعام وعندما 
يغضب يقطع عنك الطعام

التي  لمصر  العالم  أنظار  توجه  مع  تزامنًا 
في   »27 »كوب  المناخ  مؤتمر  تستضيف 
شرم الشيخ، أطلقت الفنانة الكولومبية كارول 
جي أغنيتها »القاهرة« لتتصدر التريند العالمي 

في أقل من 3 أيام.

حاجز الـ9 ماليين مشاهدة
في  كبيرا  ونجاحا  تفاعال  األغنية  وحققت 
أقل من 72 ساعة، وتصدرت قائمة األعلى 
الشهير  الفيديوهات  موقع  عبر  مشاهدة 
األغنية  مشاهدات  وتخطت  »يوتيوب«، 

حاجز الـ 9 ماليين مشاهدة.
تم تصوير األغنية وسط مجموعة من أبرز 
المعالم السياحية واألثرية في مصر من بينها 

األهرامات وجامع السلطان حسن والقلعة.
وأطلقت جي أغنيتها الجديدة المصورة بطريقة 
بموقع  الرسمي  حسابها  عبر  كليب  الفيديو 
»إنستغرام«،  والفيديوهات  الصور  تبادل 
عبر  األغنية  من  قصيرا  مقطعا  نشرت  كما 
االجتماعي  التواصل  بمواقع  حساباتها 

المختلفة، وظهرت بلقطات األغنية الكثير من 
وعلى  مصر  في  واألثرية  السياحية  األماكن 

رأسها منطقة أهرامات الجيزة.
غزل في مصر

في  تتغزل  وهي  الفيديو  في  كارول  وظهرت 

مصر ومعالمها السياحية، األمر الذي اعتبره 
دعاية  االجتماعي،  التواصل  مواقع  نشطاء 

للسياحة المصرية بشكل كبير.
سعادتها  عن  الكولومبية  المطربة  وأعربت 
مصر،  في  األغنية  هذه  بتقديمها  الكبيرة، 
بموقع  الرسمية  صفحتها  عبر  قالت  حيث 
 5 أفضل  من  واحدة  »مصر  »إنستغرام«: 

أماكن في العالم التي حلمت بزيارتها«.
هذا  لرؤية  طموح  لدي  »كان  وأضافت: 
مثل  ومعالمه  شوارعه  في  اتجول  وأن  البلد، 
فيديو  لتحقيق مقطع  الهول،  وأبو  األهرامات 

كان دائًما في قلبي وعقلي«.
المكان  لهذا  وصولي  »لحظة  واستكملت: 
كانت لحظة مهيبة، ورأيت أنه وبعد صعوبة 
تحقق حلمي، أصبح حقيقة بالفعل، وسأحتفظ 

به كأحد أفضل المشاريع في حياتي«.
مغنيين »ريجاتون«  أشهر 5  من  وتعد جي 
العالم،  في  الموسيقى،  ألوان  من  لون  وهو 
عبر  متابع  مليون   60 من  يقرب  ما  ولديها 

منصات التواصل.

بأغنية »القاهرة«.. الكولومبية كارول جي تتصدر التريند عالميًا

قصة قصيرة: رعاف الحاّسة السابعة
رجاء عمار

كاتبة من تونس

تئّن بصفة متواصلة، ال يعير أحد اهتماما 
لشكواها في الّصباح، ويعلو ضجيج الّصراخ 

والّضحك على نداءاتها التي تشبه نباح 
كلب يتسّول حينا، ويهّدد أخرى طائرة يعتقد 
أّنها كرة صوف هاربة من عيون اإلبر التي 

تجبرها على التبرّع بلحمها لبصيرة القمر، 
لتصنع منه غطاء تتدّثر به، ويحميها 

من اللسعات الباردة للنجوم التي تحسدها 
على ضياء مستعار. يتمتم القمر: “حّتى 

في الموت ال أخلو من الحسد!”.. ويغفو، 
ليمشي في نومه طريقا معّبدا في التكرار 

المؤّبد.

يشبه صوتها نباح كلب يهّدد السماء لترجع 
له ماعزه الذي شّذ عن القاعدة، وطار عاليا 

بعد خضوعه لعملّيات تجميل واستئصال 
وزرع، لتعويض القلب الذي يحّب عزف 
الّناي بسذاجة، بآخر يجيد الرقص على 

أنغام “الميتال” و”الهارد روك”، هذا القلب 
الذي تكفيه أقداح الوقود التي تقّدم إليه 

بسخاء ليترّنح قليال ثّم ينطلق عاليا.

قد تغادر الّنشوة القلب تاركة إّياه وحيدا 
في الفضاء، فيفزع كطفل تاه عن أّمه في 
الّسوق، ويبقى مكانه ينتظر قدومها، ال بّد 
أّنها تبحث عنه وستطّل ابتسامتها، ويحّل 

المساء وال تعثر الّشمس عن أّمه، تغرورق 
عيناه بالدمع، ويشعر أّنه قزم ستدعسه أقدام 

السحب العمالقة التي ال تعترف بوجوده، 
فيهرب إلى ذاكرته ويرى نفسه في مرآتها: 
إّنه ماعز وعليه العودة سريعا إلى المرعى 
قبل أن يغضب العشب من خيانته فيقّرر 

الرحيل.

ما قيمة حياته دون اجترار؟

ال تتوّقف عن الكالم إاّل لتسترجع أنفاسها، 
وتعود لتوّجه إليهم حديثها، يهربون إلى الّنوم 

تاركين إّياها وحيدة، لكّن، صوتها يحرمهم 
الرّاحة، ينتظرون أن تتعب فتخرس، أو 

يغلبهم الّنعاس فيفّرون من لومها الذي يلّح 
أن يتشّبث بأسماعهم.

يعّم الّصمت لثانية.

تكاد الفرحة المقعدة في صدرها تهّب من 
كرسّيها المتحّرك وتجري نحوهم، غير أّنها 

سرعان ما تنكفئ على وجهها، أمال مّل من 
قذف الكرات لمنعها من الّسقوط، أمال ما 
عاد مهّرجا منذ فقد أنفه.. سرقوا أنفه وفقد 

الحاّسة السابعة.

يدركون أّنها توّقفت لتخطف ضفدعا آخر 
تلقيه في رحاها، وترمي إليهم مستنقعه، 
يظّل الضفدع يلقي أشعار الحنين إلى 

وطنه، أشعارا تصطاد الّساعات من بحر 
ليلهم الذي سيجّف قريبا، وهم لم ينعموا 

بالّسباحة نوما.

حاولوا إقناعها بالّسكوت، أبت، كّمموا فمها 
بشريط الصق، بصقته لتواصل حديثا تكّرره 

دون تعب.

ِاضطّروا بعد فشل المحاوالت إلى جلب 
جار لمعاينة حالتها، ِاستمع إليها طويال 

عّله يعرف سبب معاناتها، ويدرك ما يعتمل 
بصدرها من هموم، سعى إلى دفعها للبوح 
بسّر هذا الداء.. فجأة، صمتت وتشّبثت 

بالسكون، وحسب الجميع أّن األزمة 
ِانفرجت، والعافية ِافتّكت منها سياطا ما 

انفّكت تجلد به لياليهم لوعة.

بعد ساعتين من مغادرة الجار، عادت 
تتحّدث، لكن ليس بنفس الطريقة األولى 
التي وإن كانت مستمرّة، إال أّنها رصينة 
ومتأنّية، أصبح كالمها جارفا كالسيل، 

فأسرعوا بجلب مختّص مشهود له بالخبرة.

طلب منهم االنسحاب حّتى يتمّكن من 
االنفراد بها للتركيز في حالتها، وطمأنهم 

أّنه سيهبها الشفاء، ويرجع لهم الرّاحة التي 
سلبتها منهم، وأّنها لن تسّبب لهم إزعاجا، 

لن تحتّج ولن تثور، سيتكّفل بإعادتها 
مواطنة صالحة تطيع أوامرهم، وال تبذل 
طاقتها إال في سبيلهم، و.. أغلق باب 

الغرفة.

لم يمض وقت طويل حّتى خرج وقد بّر بما 
وعد، لم يبالوا بتشخيصه لحالتها، ما هّمهم 

إن كان الّداء في الّلوزتين أو في القلب 

أو..؟.. المهّم أن تكّف عن إزعاجهم!

منذ ذلك اليوم، ال تتكّلم إاّل عندما يسألونها، 
وتجيب طلبهم لتعود إلى الّصمت المطبق، 
أوهمتهم أّنها تخّلصت من حّمى العصيان 
التي أجبرها على الهذيان، واقتنعوا بتمثيلها 
دور المطيعة، الذي ال تؤّديه اختيارا، إّنما 
ما عادت تريد أن يأتوها بذلك المختّص 

أو غيره، ويعرّيها ليعبث بجسدها، ويمّرر 
أصابعه على جميع تفاصيلها ومفاصلها، 

تشعر أّنها تتفّكك قطعة قطعة بدعوى 
البحث عن مكمن الوجع، دون أن يلتفت 

لجرح لونها الّنازف!

ال تريد أن يكتسحها ذاك الخوف من جديد، 
وهي في انتظاره للملمتها ويبتعد عنها، ما 
عادت تحّدثهم ألّنهم ال يريدون اإلصغاء، 

واكتفت بمحادثة نفسها، تناجي أعماقها كما 
يحلو لها، ِاكتفى بوحها بمعانقة الجدار دون 
العزف على أوتار الّصحون المكّومة حّتى 

الّصباح في حوض الغسيل.

تحّدث الحنفّية نفسها، وتنسكب الكلمات 
ماء، ويرعف أنف المهرّج دمعا ملّونا، دمعا 
ال يتفّطن إليه أحد وهو ينسكب من الشريان 

الحديدّي المثقوب، ليترقرق وينتشر على 
صدر جدار المطبخ الذي تغّطيه المرّبعات 

الخزفّية.

لماذا جرى إغالق مكاتب تويتر وهل وصل الموقع لالنهيار؟
موظفو »تويتر« يردون على إنذار ماسك بـ«ال«

لم تهدأ العواصف ولن.. تلك التي أثارها 
وُيثيرها رجل األعمال األمريكي الملياردير 

األغنى إيلون ماسك، وذلك ُمنذ أن استحوذ 
على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونّيته 

التخّلص من األخير، والخروج بما وصفه 
بتويتر2، وهذا أمر بطبيعة الحال ُيثير جداًل 
وتساؤالت، وعلى رأسها التساؤالت الحكومّية 

األمريكّية حول كيفّية حماية بيانات 
الُمستخدمين األمريكيين.

يستمر ماسك ومع هذا في تحديثاته 
وخططه، ُمواصاًل طرد الُموّظفين القدامى، 

وهي خطوة باتت ُتثير تساؤالت من نوع 
هل اقترب نهاية عصر “تويتر” أم هل هي 

بداية جديدة لعصر حرّية الرأي والتعبير 
التي طالما انتقد ماسك سياسات “تويتر” 

السابقة، والتي منها حظر الحسابات 
الُمخالفة لسياسات تويتر ما قبل عهد ماسك 

واستحواذه عليه.
لعّل ماسك ُيتوّج نفسه ملكًا للُحرّيات وفق 

ما يرى البعض، حين يترك لروّاد منّصته، 
التصويت واختيار، ما إذا كان يجب إعادة 

تفعيل حساب الرئيس األمريكي السابق 
دونالد ترامب، والذي كان قد حظره المالكون 

السابقون لتويتر، على خلفّية ما قالوا إنه 
)ترامب( بث تغريدات ُمحّرضة ما قبل 

أحداث اقتحام الكونغرس، ورفضه لنتائج 
خسارته االنتخابات الرئاسّية.

ووعد ماسك، بأنه جاري إعادة الحسابات 
للشخصّيات الُمثيرة للجدل، ُمؤّكًدا أن سياسة 

“تويتر” الجديدة هي حرّية التعبير، ولكن 
ليس حرّية الوصول، ولّعل ماسك ُهنا يرد 

على االنتقادات التي تقول بأن منّصته 
ستمنح حرّية التعبير الُمطلقة ُمقابل المال، 
فبحسبه التغريدات التي وصفها بالسلبّية لن 

تحصل على إيرادات أو إعالنات.
وشهد “تويتر” إلى جانب مجزرة التسريحات 

التي ارتكبها ماسك بحق لآلالف من 
الموظفين )7500( مزيًدا من االستقاالت 

)المئات( بعد أن طالب ماسك ُموّظفيه 
بزيادة ساعات العمل، األمر الذي دفع 

صحيفة “واشنطن بوست للقول بأن الموقع 
في وضٍع حرج، بينما يقول خبراء تقنية بأن 
الموقع قد يكون بات ُمعّرضًا لالختراق بعد 

االستقاالت وتسريح الُموّظفين
وما يزيد من األعباء على المنّصة 

تغطيات كأس العالم الذي يزيد من الثقل 
على “تويتر” وفق ما أشارت إليه وكالة 

“بلومبيرغ”.
وردًّا على افتراض الوضع الَحرِْج في 

“تويتر” بعد استحواذه عليه، نشر ماسك 
صورًا الجتماعه مع موظفين في “تويتر” 
حول سياسة المنّصة الجديدة، وبدا ماسك 
ُمتوّسطًا الصورة بين ُموّظفيه “الُمبتسمين”.

انتقادات تطال ماسك، بأنه يطلب من 
ُموّظفيه إما القبول بالعمل الّشاق وزيادة 

ساعات العمل، أو التعّرض للطرد، وهو ما 
قابله المئات باالستقالة الفورّية، وبهذا تكون 

المنّصة بدون غالبّية ُموّظفيها العالمين فيها، 
وبعد أن اشتراها ماسك بمبلغ 44 مليار 

دوالر الشهر الماضي.
وُيحاول ماسك الظهور بمظهر الُمسيطر 
على األوضاع في “توتير” مع خياراته 
الصارمة، ولكن يبدو أن يتخّوف من 

حدوث اضطرابات وتخريب داخلي يطال 
مكاتب “تويتر”، وهو ما ُيفّسر إغالق جميع 

المكاتب التابعة لتويتر، وحتى االثنين 
حتى تهدأ آثار قراراته العاصفة، ونبأ قرار 

اإلغالق أفاد به موقع “بيزنس إنسايدر”.
وتصّدرت وسوم “هاشتاق” عالمّية، بعد 

قرارات ماسك األخيرة، بوداعًا تويتر، وارقد 
بسالم تويتر، وذلك في ظل تحذير خبراء 
من احتماالت انهيار تويتر ومع سياسات 

ماسك التي يراها البعض تعّسفّية.
رد مئات الموظفين في »تويتر« بكلمة »ال« 

على إنذار نهائي للمالك الجديد للموقع 
إيلون ماسك الذي خّيرهم بين العمل »بتفان 

وبال شروط« لبناء »تويتر 2,0«، أو 
المغادرة برواتب ثالثة أشهر.

ومع تزايد االستقاالت، ورحيل عدد كبير من 
المهندسين، الذين رفضوا الشروط الجديدة 
التي وضعها إيلون ماسك، يبدو مستقبل 

»تويتر« ضبابيا، كما ذكر بيتر كلوز وهو 
أحد المديرين في الموقع.

وقال كلوز عبر ملفه الشخصي على 
»لينكد-إن«: »رحل أصدقائي، الرؤية 

ضبابية، عاصفة قادمة وليس هناك حافز 
مادي، ماذا تفعل؟ هل ستضحي بوقتك 

مع أطفالك خالل اإلجازات من أجل وعود 
غامضة وليصبح الثري أكثر ثراء؟«.

وحسب وكالة »فرانس برس« فإن نصف 
العاملين البالغ عددهم 7500 سرحوا قبل 

أسبوعين بقرار من الملياردير ماسك، ونحو 
700 موظف استقالوا خالل الصيف، حتى 

قبل التأكد من عملية االستحواذ.
وكغيره من العاملين في تويتر، تحدث كلوز 
بالتفصيل عن مخاوفه موضحا أنه لم يكن 
»يكره إيلون ماسك« وكان يريد »لتويتر أن 

ينجح«، لكنه أوضح أنه لم يبق سوى »ثالثة 
مهندسين من أصل 75« كانوا في فريقه.

وأضاف »لو بقيت الضطررت إلى العمل 
بشكل دائم بال توقف مع دعم قليل جدا لمدة 

غير محددة على أنظمة كمبيوتر معقدة ال 
أملك خبرة فيها«. وتابع »لم يتم إشراكنا بأي 
رؤية وال وجود لخطة خمسية مثل تسال، إنه 

محض اختبار للوالء«.
وبدا ماسك غير مبال بالفوضى المحيطة 

به، إذ كتب في تغريدة صباح الجمعة »ما 
الذي يجب أن يفعله تويتر اآلن؟«.

وأعلن بعد ذلك أنه تمت إعادة عديد من 
حسابات المستخدمين المعلقة على المنصة 
لكنه أشار إلى أنه »لم يتخذ قرارا بعد بشأن 

)الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب«.
والتقى عشرات من الموظفين الحاليين 

والسابقين في »سبيسز« المنصات الصوتية 
لتويتر لدعم بعضهم واستعادة ذكرياتهم، 

وتحدث الموظفون الذين اختاروا البقاء عن 
ارتباطهم الثابت بالشبكة ورغبتهم في رؤيتها 

على قيد الحياة حتى الوالدة من جديد.
وكتبت النائبة الديمقراطية، ألكسندريا 
أوكاسيو كورتيز، في تغريدة »تهانينا 

لجميع العاملين في تويتر بنيتم مكانا حيويا 
للتواصل وتستحقون األفضل شكرا«.

وقالت الموظفة السابقة في تويتر ديانا هاينز 
جالسكو على تويتر »ليس لدي كلمات 

كافية، أنا ممتنة ألنني تمكنت من الحصول 
على وظيفة أحالمي وتحقيق أكثر مما كنت 

أعتقد أنه ممكن، كانت مغامرة رائعة«.

وزير المشاريع والتجارة والتوظيف اإليرلندي 
ليو فارادكار، أعلن أن »تويتر« أكدت 

تسريح 140 موظفا في دبلن. ونقلت وكالة 
األنباء البريطانية »بي أيه ميديا« عن 

فارادكار رفضه التكهن بما إذا كان سيتم 
تسريح مزيد من الموظفين مستقبال.

وأضاف فارادكار »لقد تلقينا بعد طول 
انتظار إشعار التسريح من »تويتر« في 
الوزارة، لقد تم تسريح نحو 140 موظفا، 

فليطمئن الطاقم الذي تضرر أنهم سيتلقون 
كثيرا من المساعدة الحكومية، سواء كان 

في البحث عن وظيفة جديدة أو ما إذا كانوا 
يريدون إقامة مشروعهم الخاص، أو بالعودة 

إلى التعليم أو التدريب«.
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