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بنك كندا يرفع معدل الفائدة األساسي 50 نقطة أساس إلى 4,25%
أعلن بنك كندا )المصرف المركزي( اليوم 

رفع معدل الفائدة األساسي بمقدار 50 نقطة 
 أساس، من 3,75% إلى %4,25.

’’ال يزال التضخم مرتفعًا ومنتشرًا في جميع 
أنحاء العالم. نمو االقتصاد العالمي يتباطأ، 

على الرغم من أنه يثبت أنه أكثر مرونة مّما 
كان متوقعًا‘‘، قال بنك كندا في بيان شرح 

 فيه قراره رفع سعر الفائدة.
ويقّدر بنك كندا أّن ’’النمّو سيسّجل ركودًا 

حتى نهاية العام الحالي وخالل النصف األول 
 من عام 2023‘‘.

وبدأ بنك كندا برفع معدل الفائدة األساسي في 
آذار )مارس( 2022، بعد نحو عامْين ظّل 
خاللهما هذا المؤشر المرجعي، الذي يمّثل 

سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، ثابتًا 
 عند مستوى %0,25.

ففي 2 آذار )مارس( الفائت رفع بنك كندا 
سعر الفائدة بمقدار 0,25 نقطة مئوية إلى 
0,50%، ثّم في 13 نيسان )أبريل( بمقدار 
0,50 نقطة مئوية، وفي 1 حزيران )يونيو( 
بمقدار 0,50 نقطة مئوية، وفي 13 تموز 
)يوليو( بمقدار نقطة مئوية كاملة، وفي 7 

أيلول )سبتمبر( بمقدار 0,75 نقطة مئوية، 
وفي 26 تشرين األول )أكتوبر( بمقدار 0,50 
نقطة مئوية. وال يتعهد البنك بالتوقف عن رفع 
معدل األساسي قريبًا. ’’في المستقبل، سيقوم 
مجلس اإلدارة بتقييم ما إذا كان من الضروري 

زيادة معدل الفائدة األساسي مجددًا إلعادة 
التوازن بين العرض والطلب وإعادة التضخم 
إلى الهدف. وسيواصل تحليَل فّعاليِة تشديد 

السياسة النقدية لكبح الطلب، وحلوِل مشكالت 
اإلمداد، وردِّ فعل التضخم والتوقعاِت بشأن 

التضخم‘‘.
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عين على كندا 

أسعار األغذية في كندا سترتفع 
بمعّدل يتراوح بين %5 و%7 في 2023

 HonestReporting Canada هونست ريبورتينك
تواصل اكاذيبها وتدافع عن القتلة

طلُب اإلعانة الفدرالية لرعاية األسنان ُمتاح ابتداًء من مطلع ديسمبر

د. نزيه خطاطبة 

التضامن   يوم  حفل  نجاح  ان  الواضح  من 
مع الشعب الفلسطيني الذي نظمته مجموعة 
الصداقة مع الشعب الفلسطيني في البرلمان 
من  اكثر  ومجاهرة  الثالثاء  مساء  الكندي 
عن  المجموعة  هذه  في  نائب عضو    18
اللوبي  حفيظة  اثار  قد  لفلسطين  تاييدهم 
الصهيوني الذي عمل بكل الوسائل وأساليب 
خالل  من  اصواتهم   السكات  الضغط  
تحرير  رئيس  كصحفي  حضوري  استغالل 
واعتبارهم   , الفعالية  لتغطية  مشوار  جريدة 
ذلك جريمة , على اعتبار , وحسب زعمهم,  
وحتى   , والسرائيل  للسامية  معادي  بانني 
المحتلين  ضد  للعنف  واروج  المحرقة  انفي 
البرلمان  جلسة  في  وانهالوا   المستوطنين,  
بتوجيه  للحفل   المنظمة  الممجموعة  على 
االتهام باللقاء بي من خالل دعوتي والسماح 
مع  مقاطعتي  وعدم  البرلمان  مبنى  بدخولي 
من  مسبقا  منعنا  جرى  ان  يسبق  لم  انه 
فعالية  اية  في  المشاركة  او  البرلمان  دخول 
ولم يصدر بحقنا اية احكام بخصوص هذه 
ال  وهي   , وانكرناها  رفضناها  التي  التهم 
تصدر سوى عن مجموعة اللوبي الصهيوني 
هذا  انصار  قدم  وان  وقد سبق   . واعالمهم 
الكندي جرى  للبوليس  مرتين  اللوبي شكوى 
تفنيدها واغالق الملف  في جلسة لم تدم اكثر 
لعدم  تهمة  اية  توجيه  دون  ساعة  ربع  من 
وجود الدليل, حتى ان البوليس عرض علينا 
الحماية بسبب التهديدات بالقتل التي كانت 

تصلنا عبر االيميل وبالتلفون . 
النستمان    ميليسا  المحافظة  النائبة 
والمعروفة    MELISSA LANTSMAN
ثيادات  مع  الوثيقة  وعالقاتها  بمناصرتها 
جلسة   في  هاجمت  اإلسرائيلي   االحتالل 
إياه  متهمة  الغبرا  عمر  الوزير  النائب 
 , فيه  وجودي  من  بالرغم  الحفل  بحضور 
بالقول  تكتفي  ولم  وتصرخ  تتباكى  وكانت 
انني شخصيا  معادي للسامية وانما اتهمت 
كندي  بمقتل   باالحتفال  مشوار  جريدتنا 
حوالي  قبل  بالقدس  وقع  الذي  التفجير  في 
أسبوعين وطالبت نواب البرلمان بادانتنا . ال 
نعرف على ماذا استندت مسليسا في اتهامنا, 
فجريدة مشوار نشرت تقريرا عاديا عن العملية  
فتى  القتيل   ان  بعد  لنا  معروفا  يكن  ولم 
 , الكندية  الجنسية  يحمل  يهودي  مستوطن 
حيث تقول مقدمة التقرير ان كيان االحتالل 

عملية  على  األربعاء  اليوم  صباح  استيقظ 
األمنية  الموازين  جميع  قلبت  نوعية،  أخرى 
استخباراته،  وأجهزة  وجيشه  االحتالل  لدى 
التفجيرية  العمليات  زمن  جديد  من  وأعادت 
، بعد توقف دام لفترة طويلة، لتدخل “دولة 
عليه،  ُتحسد  آخر ال  نفق  داخل  االحتالل” 
“الغضب  بأن  تقول  التي  التحذيرات  أمام 
الفلسطيني لم ينتهي بعد. , فقد ُقتل مستوطن 
إسرائيلي وأصيب 18 آخرون بجروح جراء 
تفجيرين داخل محطتين متقاربتين للحافالت 
من   3 حالة  وُوصفت  الغربية،  القدس  في 

الجرحى بالحرجة.
ان  ميليسا  تريدنا  ام  ؟  احتفال  هذا  فهل 
نستنكر العملية ونصفها باالرهابية ! , بينما 
هي وغالبية النواب الذين وقفوا وصفقوا لها 
مشاهدة  او  سماع  يريدوا  وال  اذانهم  يغلقون 
في  االحتالل  جيش  يرتكبها  التي  الجرائم 
دماء  وهل    , يوميا  الفلسطينية  األراضي 
الفتى  اغلى من دماء  المستوطن  الفتى  هذا 
الفلسطيني  أحمد شحادة )16 عاما( الذي 
نابلس خالل  اليوم في مدينة  نفس  قتل في 

اقتحام قوات االحتالل للمدينة. 

ضمنهم  ومن  النواب  غالبية  ان  يؤسفنا  ما 
لبكاء  استسلموا  الصداقة   أعضاء مجموعة 
انفسهم  عن  الدفاع  في  وشرعوا  ميليسيا 
في  موجود  بانني  يعلمون  ال  انهم  ةالتبرير 
على  بالدليل  مطالبتها  من  بدال  الحفل, 
اتهاماتها وتشكيل لجنة تحقيق لسماع وجهة 

نظرنا . 
النائب  الوزير عمر الغبرا الذي  تجاوب مع 
االتهامات استنكر وجودي وقال   بان هذا 
والجمعيات  البرلمان  اعضاء  يخص  الحفل 
الفلسطينية في كل كندا  وان ما يقوله هذا 
ويجب  للسامية   ومناهض  مسيئ  الشخص 
ادانته . على كل موقف النائب عمر الغبرا  
لم يفاجئنا فكل ما يهمه ارضاؤهم , ولكن ما 
يهمنا هو على ماذا استند النائب عمر وغيره 
لتصديق رواية اللوبي الصهيوني ؟ ولما ذا 
يصدقوا  صحفي يعمل في منظمة هونست 
ريبورتيك يدافع عن االحتالل اإلسرائيلي او 
صهيونية  منظمات  في  العاملين  من  غيره 
الجمل   او  الكلمات  بعض  ياخذوا   , أخرى 
في  فلسطينيين  لكتاب  ننشرها  مقاالت  من 
الجريدة , و يجري سلخها من سياقها لتبدوا 
لماذا  ذلك.  او غير  للسامية  معادية  وكانها 
المقالة  يطلبوا  او  نظرنا  وجهة  يسمعون  ال 
مترجمة  لالطالع عليها قبل اصدار حكمهم.  

فالدليل  المحرقة  بنفي  اتهامنا  يخص  فيما 
التي  الصهيونية  المنظمات  لدى  الوحيد 
عربية  قناة  مع  مثابلة  فهو  بذلك  تتهمنا  
على روجرز في العام 2014  لم تتضمن 
قلناه  ما  وكل  للمحرقة.  نفي  الى  إشارة  اية 
بالحرف الواحد في المقابلة و رد على سؤال 
في احتفال بذكرى يوم النكبة في ميسيساجا 
بان  يعرفوا  ان  يجب  الكنديين  بان  قلت 
يسمعوه  ما  وان  مظلوم  الفلسطيني  الشعب 
ليس  اليهود  له  تعرض  الذي  الظلم  عن 

صحيحا بالكامل, وهذه المجموعات اليهودية 
التي ارتكبت بحقها مجازر في أوروبا راحت 
المجازر وابشع  الى فلسطين وارتكبت نفس 
انكار  هذا  هل   . الفلسطيني  الشعب  بحق 

للمحرقة ؟

بعد المهزلة التي حدثت في البرلمان  ارسلنا 
البرلمان  نواب  لكل  االيميل  على  مذكرة 

اوضحنا من خاللها موقفنا وقلنا : 
صحيفتنا  فلسطيني,  كندي  صحفي  انا 
العربية ويتم توزيعها  باللغة  مشوار  تصدر 
تورونتو.  وخاصة  اونتاريو  منطقة  في  في 
خاصة  فعالية  أي  حضور  في  الحق  لدينا 
إذا كانت متعلقة بفلسطين والشرق األوسط. 
نتحدث  ولم   ، للسامية  معاديين  لسنا  نحن 
دول  أو  كندا  في  اليهود  عن  سيء  بشكل 
أخرى, بل ننتقد سياسة االحتالل اإلسرائيلي 
ونقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. أولئك 
دون  السامية«  »معاداة  بـ  يتهموننا  الذين 
دليل هم أنفسهم يدعمون ويحميون االحتالل 
اإلسرائيلي الذي يرتكب جرائم قتل يومية ضد 
تهديًدا  تشكل  المنظمات  هذه  الفلسطينيين. 
لحرية الرأي والتعبير في كندا ألنها تمارس 
كل أنواع الضغط على الصحفيين والنشطاء 
الحقيقة  ويكشفون  يتساءلون  الذين  والكتاب 
حول ممارسات االحتالل اإلسرائيلي والنزاع 

في الشرق األوسط.
ننكرها  بالهولوكوست ، نحن ال  يتعلق  فيما 
وال مصلحة لنا في ذلك. لم نشارك في تنفيذه 
، لكن الفاشية األلمانية نفذته ، ونحن ضحايا 

مثل يهود هذه المحرقة.

تحقيق  لجنة  بتشكيل  المذكرة  عبر  وطالبنا 
لتفنيد كافة هذه االدعاءات , وهو امر سهل 
القضاء  من خالل  بذلك  نقوم  ,وسوف  جدا 

الكندي . 

على  قادرة  غير  الصهيونية  فالمنظمات    
اثبات ادانتنا من خالل لجنة تحقيق او من 
هو   عليه  تعمل  ما  وكل  المحكمة,   خالل 
البرلمان,  في  لها  المؤيدين  نوابها  استغالل 
ونشر  ضدنا  للترويج   ، اعالمها   ووسائل 
سمومها ضد كل من يتضامن مع فلسطين 

السكات أصواتهم وارهابهم .
(اداة  ريبورتينك  المنظمة)هونست  فهذه 
باستمرار  تهاجمنا  والتي  الصهيوني  اللوبي 
تنشر  كندية  إعالمية  وسيلة  تترك  ال   ,
وتجرمها  وتهاجمها  اال  فلسطين  عن  خبرا 
نشر  على  وتجبرها  بالتراجع   وتطالبها 
في  والمجرمين  القتلة  ودفاعها عن  اكاذيبها 
حيث   , وجيشه  االسرائيلي  االحتالل  كيان 
هاجمت المنظمة المذكورة بتاريخ 4 ديسمبر 
يكشف  تقريرا  لنشرها  ستار  تورونتو  جريدة 
في  ضابط  نفذها  التي  االعدام  عملية  عن 
فلسطيني  لشاب  االسرائيلي  االحتالل  جيش 
بان  في حوارة.  وتدعي هونست ريبورتينج 
لقطات الفيديو تؤكد أن مهاجًما فلسطينًيا قد 
حاول طعن سائقي السيارات اإلسرائيليين ثم 
في  إسرائيلي  حدود  ضابط  طعن  في  شرع 

مما   ، الضابط  بندقية  سرقة  وحاول  وجهه 
بقتل  النفس  عن  دفاًعا  التصرف  إلى  دفعه 
هي  الرواية  قريبة.هذه  مسافة  من  اإلرهابي 
نفسهاالتي نشرها جيش االحتالل في البداية 
ولكن سرعان ما تخلى عنها بعد نشر الفيديو 
على نطاق واسع, وانكشاف حقيقة ما حدث 
من اعتداءات المستوطنين على االهالي في 
الشاب  على  النار  مستوطن  حوارةواطالق 
عمار مفلح ومن ثم محاولة اعتقاله من قبل 
وكان   , يحمية  ان  بدل  الجيش  في  ضابط 
عليه  النار  الضابط  واطلق   بالكامل  اعزال 
بعد محاولة اعتقاله وخنقه وقتله من مسافة 

صفر . 
ريبورتينج  هونست  تهاجم  اخر  تقرير  وفي 
كاتبة العمود  في جريدة تورونتو ستار شري 
بارادكار ، لقولها في عمود نشرته بتاريخ 18 
إلحياء  الدولي  التحالف  تعريف  أن  نوفمبر 
الهولوكوست )IHRA(  يخنق حرية  ذكرى 
الراي وترهيب األصوات المؤيدة للفلسطينيين 

 .

السبل  وبشتى  يحاول  الصهيوني  اللوبي 
تبني  على  الكندية  المؤسسات  اجبار 
بحيث  السامية  لمعاداة  الصهيوني  التعريف 
يشمل أي انتقادات لالحتالل اإلسرائيلي , ما 
الناشطين  رقاب  على  مسلطا  سيفا  سيجعله 
واإلعالميين الفلسطينيين والمتضامنين معهم 
وعلى كل من يحاول كشف حقيقة االحتالل 
. فالى متى سيبقى كيان االحتالل اإلسرائيلي 
الدولي؟ ومتى سيدفع  القانون والعقاب  فوق 

ثمن جرائمه بحق الفلسطينيين ؟ 
ال نستغرب موقف البرلمان خاصة وان كندا  
الوزراء  رئيس  حكم  ظل  وفي  االن  تعتبر 
ترودو من الدول التي تحمي جرائم االحتالل 
في  قوتها  بكل  عنه  وتدافع  االسرائيلي 
كافة  على  مؤخرا  وسوطت  الدولية  المحافل 
التي  العامة  الجمعية  في  االممية  القرارات 

تدين االحتالل االسرائيلي. 

كما ان من هاجمنا من نواب محافظين تفاخروا 
سيلبرشتاين  حاييم  باالحضان  باستقبالهم 
اليمين  من  وهو   Keep Jerusalem من 
من  الفلسطينيين  طردوا  الذين  االسرائيلي 
بيوتهم في القدس ويمارسون سياسة التطهير 
العرقي , فيما يتهموننا بمعاداة السامية عندما 
ننتقدهم . تقوم منظمته على فكرة أن هناك 
ويجب  القدس  في  العرب«  من  »الكثير 
التخلص منهم  خاصة في الشيخ جراح لخلق 

اكثرية يهودية في القدس

والعربية  الفلسطينية  الجالية  األوان   آن  لقد 
الخالفات  حالة  من  الخروج   , عام  بشكٍل 
والصراعات ومن األقفاص التي تسكن داخلها 
، وتوجه بوصلتها والتفافها فقط حول القضية 
واألصدقاء  الناشطين  وحماية   , الفلسطينية 
المتضامنين من هجمات اللوبي الصهيوني . 

جنون اللوبي الصهيوني واستسالم البرلمان الكندي

ارتفعت تكلفة الغذاء في كندا أكثر من 
المتوقَّع في عام 2022 وستواصل األسعار 
االرتفاع في عام 2023 بنسبة تتراوح بين 
5% و7%، وفقًا لتقديرات التقرير السنوي 
األخير عن أسعار المواد الغذائية الذي 

نشرته اليوم معًا جامعة دالهاوسي في نوفا 
سكوشا وجامعة غويلف في أونتاريو وجامعة 

بريتيش كولومبيا وجامعة ساسكاتشوان.
وبالتفصيل، من المتوقع أن ترتفع أسعار 
الخضار أكثر من غيرها، وبنسبة تتراوح 

بين 6% و8%، وأسعاُر المعجنات ومنتجات 
األلبان واللحوم بنسبة 5% إلى 7%، وأسعاُر 

الفواكه بنسبة 3% إلى %5.
وبالنسبة لعام 2023، يتوقع التقرير أن يبلغ 

معدل اإلنفاق السنوي على الغذاء ألسرة 

مكونة من أربعة أفراد 16,288,41 دوالرًا، 
أي أكثر بـ1,065,60 دوالرًا مما أنفقته عام 

.2022
’’كنا نأمل أن تكون لدينا أخبار أفضل 

للكنديين، نظرًا للصعوبات التي واجهناها 
عام 2022 ، لكّن توقعاتنا تظهر لنا أمرًا 

مختلفًا‘‘، يقول البروفيسور سيلفان شارلوبوا، 
المؤلف الرئيسي للتقرير وأستاذ التوزيع 

والسياسات الغذائية في جامعة دالهاوسي.
لكن من المتوقَّع أن تكون الزيادة في 

األسعار عام 2023 أدنى مّما كانت عليه 
عام 2022، يلفت شارلوبوا.

’’نعتقد أنه في مرحلة ما من عام 2023 
سيتجاوز معدل التضخم العام معدل تضخم 

الغذاء‘‘، يقول شارلوبوا، مشيرًا إلى أّن 

سالسل التوريد تتحسن وأّن مهل التسليم 
باتت أقصر وأّن تكاليف النقل تسّجل 

انخفاضًا.
ويتوّقع شارلوبوا أن ’’تهدأ األمور خالل 

النصف الثاني من العام المقبل‘‘.

أسباب ارتفاع األسعار
ويوضح البروفيسور شارلوبوا أّن تضخم 
أسعار المواد الغذائية، الذي وصل إلى 
مستويات غير مسبوقة منذ 40 عامًا، 

عائد بشكل خاص إلى األحداث المناخية 
المعاكسة والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار 

النفط وتراجع الدوالر الكندي.
ويشير شارلوبوا أيضًا إلى ضريبة الكربون 

ويتساءل كيف يمكن لهذه السياسة أن تؤثر 

على قدرة المستهلكين على تحمل تكاليف 
الغذاء.

راديو كندا
من المهم تحقيق أهداف اتفاق باريس 

)للمناخ(، لكن يجب أيضًا أاّل نعّرض أمننا 
الغذائي وقدرتنا على تحّمل تكاليف الغذاء 

للخطر.
نقال عن البروفيسور سيلفان شارلوبوا، أستاذ 

التوزيع والسياسات الغذائية في جامعة 
دالهاوسي

ويشير التقرير األخير عن أسعار المواد 
الغذائية أيضًا إلى أّن التداعيات المستمرة 

لجائحة كوفيد-19 تسّببت في حدوث 
اضطرابات في سلسلة التوريد وفي نقص في 

العمالة في جميع أنحاء كندا.

تواصل منظمة هونست ريبورتينك اداة اللوبي 
الصهيوني نشر اكاذيبها ودفاعها عن القتلة 

والمجرمين في كيان االحتالل االسرائيلي وجيشه 
, حيث هاجمت المنظمة المذكورة بتاريخ 4 
ديسمبر جريدة تورونتو ستار لنشرها تقريرا 

يكشف عن عملية االعدام التي نفذها ضابط في 
جيش االحتالل االسرائيلي لشاب فلسطيني في 
حوارة.  وتدعي هونست ريبورتينج بان لقطات 

الفيديو تؤكد أن مهاجًما فلسطينًيا قد حاول طعن 
سائقي السيارات اإلسرائيليين ثم شرع في طعن 
ضابط حدود إسرائيلي في وجهه وحاول سرقة 

بندقية الضابط ، مما دفعه إلى التصرف دفاًعا 
عن النفس بقتل اإلرهابي من مسافة قريبة.هذه 

الرواية هي نفسهاالتي نشرها جيش االحتالل في 
البداية ولكن سرعان ما تخلى عنها بعد نشر 
الفيديو على نطاق واسع, وانكشاف حقيقة ما 

حدث من اعتداءات المستوطنين على االهالي 
في حوارةواطالق مستوطن النار على الشاب 
عمار مفلح ومن ثم محاولة اعتقاله من قبل 

ضابط في الجيش بدل ان يحمية , وكان اعزال 
بالكامل واطلق  الضابط النار عليه بعد محاولة 

اعتقاله وخنقه وقتله من مسافة صفر . هذه 
المنظمة وغيرها من ادوات اللوبي الصهيوني 

تشكل خطر على حرية الراي والتعبير في كندا 
وتمارس كل انواع الضغوط على الصحفيين 

السكاتهم ومنعم من نقل الحقيقة عما يعاني منه 
الفلسطينيين من جرائم يومية . 

ال نستغرب موقف اللوبي الصهيوني الذي 
يحمي القتلة والمجرمين ان يتشابه مع موقف 
عضو الكنيست اإلسرائيلي والوزير المرتقب 

في حكومة االحتالل الجديدة اليميني المتطرف 
“إيتمار بن غفير”، الذي أشاد  بعملية إعدام 

الطابط اإلسرائيلي للشاب الفلسطين عمار مفلح 
ووصفه بانه بطل . 

وفي تقرير اخر تهاجم هونست ريبورتينج 
كاتبة العمود  في جريدة تورونتو ستار شري 
بارادكار ، لقولها في عمود نشرته بتاريخ 18 

نوفمبر أن تعريف التحالف الدولي إلحياء ذكرى 
الهولوكوست )IHRA(  يخنق حرية الراي 
وترهيب األصوات المؤيدة للفلسطينيين . 

ومن المقرر أن تضم الحكومة اإلسرائيلية 
في ذلك ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الجديدة عدة وزراء من اليمين المتطرف، بما 

– وهما سياسيان معروفان بخطابهما اليهودي 
العنصري.

يمكن لألهالي، ابتداًء من اليوم، تقديم طلب 
للحصول على إعانة رعاية األسنان الكندية 

من أجل تغطية النفقات المتعلقة برعاية 
األسنان ألطفالهم.

وقال رئيس الحكومة الفدرالية جوستان 
ترودو  في مؤتمر صحفي في لندن في 

مقاطعة أونتاريو’’ال يتلّقى العديد من 
األطفال في عائالت منخفضة الدخل رعاية 
األسنان التي يحتاجون إليها، وكأهل ندرك 
أّن )هذه الرعاية( جزء أساسي من صحة 

األطفال ورفاهيتهم‘‘،.
وقّدم ترودو باالتفاق مع الحزب الديمقراطي 
، هذا اإلجراء كوسيلة للتخفيف، جزئيًا، من 
أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة للكنديين ذوي 
الدخل المنخفض. وتستفيد من هذه اإلعانة 
العائالت التي لديها طفل أو أكثر دون سّن 

الـ12 عامًا والتي يقّل دخلها السنوي عن 
90,000 دوالر.

وتتراوح قيمة اإلعانة بين 260 و650 
دوالرًا عن كّل طفل تبعًا للدخل الصافي 
للعائلة. و قال ترودو داعيًا األشخاص 

لين لتقديم طلباتهم ابتداًء من اليوم من  المؤهَّ
 ARC( خالل موقع وكالة اإليرادات الكندية

RCA /( بان ’’المدفوعات معفاة من 
الضرائب وُترَسل مباشرة إلى األهل‘‘، .

ودخل حيز التنفيذ تعديٌل على قانون العمل 
ُيلزم أرباب العمل الخاضعين للنظام الفدرالي 

بمنح موظفيهم إجازة مرضية سنوية تصل 
مدتها إلى أسبوعْين )10 أيام عمل(.

وتقّدم الحكومة الفدرالية، ابتداًء من 12 
كانون األول )ديسمبر(، إعانة لنفقات 

اإليجار قدرها 500 دوالر، ولمرة واحدة، 
للعائالت ذات الدخل المنخفض. وُأدرجت 

هذه اإلعانة في مشروع القانون نفسه الذي 
تضّمن إعانة طب األسنان والذي أقرّه 

مجلس العموم هذا الخريف.
وإعانة رعاية األسنان وإعانة السكن واإلجازة 

المرضية وسواها من إجراءات دعم األسر 
هي من اإلجراءات التي حرص الحزب 

الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، بقيادة 
جاغميت سينغ على إدراجها في ’’اتفاق 
الدعم والثقة‘‘ بينه وبين الحزب الليبرالي 

الكندي بقيادة ترودو.
وبموجب هذا االتفاق الذي دخل حّيز التنفيذ 

في 22 آذار )مارس( الفائت، يضمن 
الحزب الديمقراطي الجديد بقاء حكومة 
األقلية الليبرالية في السلطة حتى نهاية 

واليتها عام 2025.
’’هذه فقط الخطوة اأُلولى‘‘، قال سينغ في 

بيان عن بدء استفادة الكنديين من إعانة 
رعاية األسنان، مضيفًا ’’سنواصل الكفاح 

للتحّقق من أّن جميع الكنديين سيستطيعون 
الحصول على رعاية أسنان شاملة كجزء من 

نظام الرعاية الصحية لدينا‘‘.
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Market Watch - November 2022

استمرار التراجع في مبيعات المنازل في 
تورونتو الكبرى

واصلت مبيعات العقارات في منطقة تورونتو الكبرى 
تراجعها في تشرين الثاني )نوفمبر( الفائت وبنسبة 
بلغت 49% مقارنًة بالشهر نفسه من العام الفائت، 

حسبما أفاد تقرير صدر اليوم عن الغرفة العقارية في 
.)TRREB( منطقة تورونتو

وجاء في التقرير أّن 4,544 مسكنًا من مختلف الفئات 
بيعت الشهر الفائت في كبرى المناطق الحضرية في 

كندا، فيما كان االرتفاع في أسعار الفائدة يواصل 
الضغط على قدرة الشارين على تحمل التكاليف وعلى 

السوق العقارية.
كما تراجع الشهَر الماضي عدُد المساكن المعروضة 

حديثًا للبيع بنحو 12% خالل سنة ليبلغ 8,800. 
وهذا أيضًا تراجع مقارنة بالشهر السابق، تشرين األول 

)أكتوبر(.
وهذا التراجع في العرض عائد جزئيًا لكون البائعين 
يخشون أاّل يحصلوا على أسعار جيدة كالتي كان 

بإمكانهم الحصول عليها قبل 10 أشهر أو 12 شهرًا 
عندما كانت السوق تتحرك بوتيرة سريعة.

وانخفض مؤشر ’’أم أل أس‘‘ )MLS( المرجعي 

المرّكب ألسعار المنازل بنسبة 5,5% في تشرين 
الثاني )نوفمبر( الفائت مقارنة بالشهر نفسه من العام 

الماضي.
وانخفض معدل سعر بيع المنزل من كافة الفئات بنسبة 

7,15%، من 1,162,564 دوالرًا في تشرين الثاني 
)نوفمبر( 2021 إلى 1,079,395 دوالرًا الشهر 

الماضي.
 detached( وتراجع معدل سعر بيع المنازل المستقلة

houses( بنسبة 11,3% خالل سنة ليبلغ 1,39 
مليون دوالر فيما تراجع معدل سعر بيع شقق التمليك 
)condominiums( بنسبة 0,9% ليبلغ 709,000 

دوالر.

وشهدت أسعار البيع انخفاضات في وقت سابق من 
العام الحالي فيما كانت أسعار الفائدة قد بدأت في 

االرتفاع، لكنها استقرت نسبيًا في األشهر األخيرة، وفقًا 
لما ذكره كبير محللي السوق في الغرفة العقارية في 
منطقة تورونتو، جايسن ميرسر، في بيان صحفي.

وأظهرت أرقام مبيعات تورونتو اتجاهًا مشابهًا لمثيالتها 
في فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا 

الواقعة على المحيط الهادي.
فقد قالت الغرفة العقارية في فانكوفر الكبرى 

)REBGV( األسبوع الماضي إّن مبيعات المنازل 
في تشرين الثاني )نوفمبر( تراجعت بنسبة 53% عن 

مستواها في الشهر نفسه من العام السابق.

 Homeownership market activity in
 November continued to be influenced by
 the impact of higher borrowing costs on
 affordability. Sales were down markedly
 compared to the same period last year,
 following the trend that unfolded since the
 commencement of interest rate hikes in
 the spring. New listings were also down
 substantially from last year, and at a very
 low level historically. The fact that the
 supply of homes for sale has remained

 low, has supported average selling prices
 at the $1.08 to $1.09 million mark since
 .August
 Greater Toronto Area (GTA) REALTORS®
 reported 4,544 sales through TRREB’s
 MLS® System in November 2022 – down
 49 per cent compared to November 2021,
 but remaining at a similar level to October
 especially after considering the recurring
 seasonal downward trend in the fall. New
 listings, at 8,880, were down on both a

year-over-year basis and month-over-
 .month basis
 Increased borrowing costs represent a“
 short-term shock to the housing market.
 Over the medium- to long-term, the
 demand for ownership housing will pick up
 strongly. This is because a huge share of
 record immigration will be pointed at the
 GTA and the Greater Golden Horseshoe
 (GGH) in the coming years, and all of
 these people will require a place to live,
with the majority looking to buy. The long-

 term problem for policymakers will not be
 inflation and borrowing costs, but rather
 ensuring we have enough housing to
 accommodate population growth,” said
 .TRREB President Kevin Crigger

 We have seen a lot of progress this year on“
 the housing supply and related governance
 files such as the More Homes Built Faster
 Act. This is obviously good news. However,
 we need these new policies to turn into
 results over the next year. Otherwise, the
 current market lull will soon be behind us,
 population growth will be accelerating,
 and we will have done nothing to account

 for our growing housing need. The result
 would be enhanced unaffordability and
 reduced economic competitiveness,” said
 .TRREB CEO John DiMichele
 The MLS® Home Price Index Composite
 per cent  5.5  Benchmark was down by
 The  .2022  year-over-year in November
 average selling price for all home types
per cent year- 7.2 combined was down by
 over-year. Annual price declines continued
 to be greater for more expensive market
segments, including detached and semi-

 .detached houses
 Selling prices declined from the early year“
 peak as market conditions became more
 balanced and homebuyers have sought
 to mitigate the impact of higher borrowing
 costs. With that being said, the marked
 downward price trend experienced in the
 spring has come to an end. Selling prices
 have flatlined alongside average monthly
 mortgage payments since the summer,”
 said TRREB Chief Market Analyst Jason
   .Mercer
.Attached the report with more information
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نواب في البرلمان الكندي يتضامنون مع فلسطين 
ويطالبون حكومة كندا مناصرة الشعب الفلسطيني

بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني 
نظمت مجموعة الصداقة في البرلمان 

الكندي مع فلسطين وبالتعاون مع مجموعة 
الصداقة الكندية الفلسطينية والجمعية 

العربية الفلسطينية  حفل تضامن مساء يوم 
الثالثاء  وذلك في مبنى البرلمان الكندي في 
اوتاوا بمشاركة مجموعة من نواب البرلمان 
وممثلين عن السلك الدبلوماسي والسفارات 
والجمعيات االهلية وناشطين فلسطينيين . 
واعربت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية 
النائبة سلمى زاهد عن منطقة سكاربرو في 
تورونتو عن تضامنها مع فلسطين ودعت 

الحكومة الكندية لمناصرة حقوق الشعب 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف في التمتع 
بنفس حقوق اإلنسان التي نعتز بها أنفسنا 

، ومن أجل التفاوض على حل الدولتين 
العادل والمنصف. وعرفت زاهد بااعضاء 

المجموعة البرلمانية وشكرت ممثلي السلك 

الدبلوماسي والمنظمات االهلية وشكرتهم 
على مشاركتهم في الحفل مؤكتا اننا اليوم 
وفي كل يوم سوف نبقى نقف ونتضامن 

مع الشعب الفلسطيني الى ان ينتزع حقوقه 
ويتمكن اصحاب االرض من العيش بسالم 
وامان على ارضهم والتخلص من االحتالل 

 .
واكد كافة المتحدثون في الحفل من نواب 

وممثلي الجمعيات والمنظمات االهلية عن 
تضامنهم مع فلسطين والتنديد بجرائم القتل 
التي يتعرض لها الفلسطينيون على ايدي 

قوات االحتالل والمستوطنين . وقالت النائبة 

في البرلمان نيكي اشتون بان كندا بامكانها 
لعب دور افضل للسالم في الشرق االوسط 
وان تحرص على حقوق االنسان في العالم 

وخاصة للفلسطينيين. 

نائب الحاكم العام في كيبيك يقِلد سامي عون وسام االستحقاق االستثنائي

تحت رعاية  الرئيس الفخريي لنائب حاكم 
كندا العام في كيبيك ميشال دوايون، دعا كل 

من عمدة دائرة سان لوران آالن دي سوزا 
وزعيم المعارضة الرسمية في بلدية مونتريال 

باإلنابة وعضو مجلسها عن دائرة سان 
لوران عارف سالم، عددا من الشخصيات 

البارزة في الجالية اللبنانية في مونتريال إلى 
حضور حفل تقليد البروفيسور الفخري في 
جامعة شيربروك في كيبيك الدكتور سامي 

عون وسام االستحقاق االستثنائي لنائب 
الحاكم العام في كيبيك، وهو األرفع بين 

األوسمة الفخرية التي يمنحها هذا األخير 
تقديرا إلنجازات رائعة ساهمت بشكل كبير 

في رفاهية مجتمع كيبيك.

يصف ميشال دوايون خالل الكلمة التي 
ألقاها مسيرة البروفيسور سامي عون 

باالستثنائية حيث صنع هذا األخير عالمة 
فارقة في التعليم الجامعي على مدى أكثر 

من نصف قرن.
في مطلع األلفية الثالثة، انضم الدكتور 
عون كأستاذ إلى كلية العلوم السياسية 
في جامعة شيربروك جنوب مونتريال. 

ناهيك عن ذلك، ينوه ميشال دويون، فهو 
كان أيضا المرجع الحقيقي في األخبار 

السياسية الدولية والشرق أوسطية. تستضيفه 
اإلذاعات والمنابر اإلعالمية وتثمن آراءه 

وتحليالته في قضايا الساعة، ’’أضف إلى 
ذلك، كتبه ودراساته القيمة التي تناول فيها 
بشكل خاص اإلسالم ومكانته بين التقليد 

والحداثة‘‘.
خالل مسيرته، شارك البروفيسور سامي 

عون أيضا في عضوية اللجنة االستشارية 
لألمن القومي في كندا، كما ترأس كرسّي 
راوول داندوران لدراسات الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التابع لجامعة كيبيك في 

مونتريال.
يشير دوايون أيضًا إلى مشاركة عون منذ 
عام 2016 في أنشطة لمكافحة العنصرية 

وفي ’’تأسيس أول كرسي لمنظمة اليونيسكو 
في منع التطرف والراديكالية )نافذة 

جديدة(‘‘.

البروفيسور سامي عون: ’’بسعادة وشرف 
وبكل تواضع، أتسلم هذه الميدالية المرموقة 

وسأحرص على أن أستحقها. سأظل أنا 
نفسي كما عرفتموني وسأبقى على إيماني 

بأن كل من يدعي في العلم فلسفة، قد حفظ 
شيئا وغابت عنه أشياء‘‘.

يخلص نائب حاكم كندا العام في كيبيك 
إلى التنويه بمنح جامعة شيربروك لجائزة 

سنوية تحمل اسم سامي عون ُأنشئت العام 
الماضي.

هذا وأضاف سامي عون في كلمته إلى ما 
ذكره نائب الحاكم العام عن مسيرته الغنية، 

عمَله كصحافي منذ عام 1990 وإلى مطلع 
األلفية الثالثة، في أول خطوة في مسيرة 
األلف ميل في كندا غداة وصوله إليها. 
فكان في عداد النواة األولى التي أسست 
القسم العربي في راديو كندا الدولي. ثّمن 

الزميل سامي عون تجربته اإلذاعية األولى 
وأثنى على عالقة الصداقة التي ربطته، 
ولم تزل، بكافة أعضاء الفريق االذاعي 

’’الجميل‘‘.
عمدة دائرة سان لوران يعرب عن فخره 

بالوجود الجاليوي العربي في دائرته
يشير العمدة آالن دي سوزا إلى أنه 

يعيش في دائرة سان لوران عدد كبير من 
المهاجرين المنحدرين من أصول شرق 
أوسطية. والالفت عند هؤالء كما يقول، 
’’هو االنفتاح على اآلخر والرغبة في 

االندماج والتعايش في المجتمع الكندي‘‘، 
مع صفتين تميزهم، على حد تعبيره، ’’وهما 
التسامح واالحترام‘‘. يتابع دي سوزا قائال: 
’’إن كل واحد منكم أنتم الحاضرين اليوم 
هو سفير في اختصاصه ومجاله. أما في 
ما يتعلق بحدث اليوم، فأنتم جميعا شهود 
على التجربة الفريدة والمميزة ألبن بلدكم 

األم سامي عون. هذه التجربة التي ستشكل 
بال شك إلهاما ووحيا للعديد من أبناء 

مجتمعنا‘‘.
من جهته، أثنى قنصل لبنان العام في 

مونتريال أنطوان عيد على مساهمة سامي 

عون وغيره من أبناء الجالية اللبنانية في 
تعريف ثقافة البلد األم للبلد المضيف، 

معتبرا أن التكريم الذي يناله البروفيسور 
عون ’’المخلص لهويته الكندية، يسطر 

إنجازات هذا األخير ليس في كندا فحسب 
بل إنما في لبنان أيضا‘‘. ’’فخرنا يشمل 

إنجازاتك الماضية، والحاضرة والمستقبلة‘‘، 
قال عيد، معددا مزايا ’’المربي والمثقف 

واإلعالمي والجامعي والباحث الذي يحترم 
رأي اآلخر ويتميز بالفكر النير والمصداقية 

والنزاهة والتواضع‘‘.
وخلص قنصل لبنان العام إلى القول: 

’’ستبقى دائًما ذلك الرابط بين الثقافات 
الشرقية والغربية، خاصة في هذا الوقت 
الذي نجد فيه العالم بأمس الحاجة إلى 

موحد وجامع يعمل على التوحيد بين 
الثقافات‘‘.

عارف سالم: أن يكون المهاجر مخلصًا للبلد 
المضيف ليس باألمر السهل

أكد زعيم المعارضة باإلنابة في بلدية 
مونتريال عارف سالم، اللبناني األصل، 
بأن المهاجر ينسلخ عن بيئته وعائلته 

وعمله وجذوره وينتمي أو ’’يتجذر‘‘ من 
جديد في بيئة مختلفة تماما. هذا ويكمن 

التحدي بالنسبة إلى هذا المهاجر في كيفية 
إحراز اندماج ناجح. يعتمد ذلك على مثابرة 

من ِقبِله وترحيب حار به من قبل أبناء 
مجتمعه الجديد. ’’ولعل هذا المهاجر يملك 
وحده المكونات لوصفة االندماج والتكامل 

في مجتمعه الجديد‘‘، على حد تعبير 
المتحدث. الذي أضاف:’’سامي عون هو 

واحد من هؤالء المهاجرين الذي أصبح قدوة 
ومثااًل يحتذى لكثيرين‘‘.

يمنح نائب حاكم كندا العام في مقاطعة 
كيبيك عادة جائزة االستحقاق االستثنائي 

لشخص أو منظمة تقديرًا إلنجازات استثنائية 
تم تحقيقها. علما أنه ال توجد دعوة 

للترشيحات لهذه الجائزة بل هي مخصصة 
لالستخدام الحصري لنائب الحاكم بناًء على 

القيم والقضايا التي يدعمها. في الصورة 
من اليمين إلى اليسار: عارف سالم، ميشال 

دويون، سامي عون، آالن دي سوزا.

سامي عون: أنا مدين ألهل كيبيك للترحيب 
والحب والدفء الذي غمروني به

ظهر الدكتور سامي عون مغتبطا، فرحا 
وسعيدا بهذا االحتفاء الذي يتزامن مع 

الذكرى الـ 52 لبدء مسيرته المهنية. لم 
يتوان عن إضفاء أجواء األلفة والمرح عبر 
النكتة والدعابة. كذلك اعترى صوته صفو 

ووضوح وبدى سلسا حلوا، مختلفا عن 
صوت المحلل السياسي واألستاذ الجامعي.
كان أستاذي في كلية اإلعالم في الجامعة 
اللبنانية وزميلي ليلة التكريم على طبيعته 
ويتحدث على سجيته خارج إطار العمل 

األكاديمي أو اإلعالمي. يدلي بأفكاره 
من دون تحفظ ويشكر شقيقاته وزوجته 

وأوالده ويترحم على والديه. ُيحدث حضوره 
بكل عفوية عن قناعاته ومرجعياته، عن 
خالصة تجربته في كندا ورأيه في النظام 

الديموقراطي في كيبيك.
عبرت الشخصيات البارزة من أبناء الجالية 

اللبنانية في مونتريال، التي كانت شاهدة 
على عطاءات الدكتور سامي عون وبذله 

منذ وصوله إلى كندا عام 1989، عن 
فخرها واعتزازها وامتنانها له، مؤكدة أنه 

يستحق التقدير والتكريم.
ال يمكن ألي مجتمع أن يحافظ على نفسه 
دون وجود معايير توافقية ]...[ ال يمكننا 

أن نشكل تعددية غير سليمة أو تعددية بال 
حدود. يجب أن نسعى دائًما إلى ما هو 
أساسي ومرتكز على اإلجماع على القيم 
التي يجب أن تكون قيما مدنية]...[ آمل 

في أن نتوصل في لبنان إلى ما توصل إليه 
النموذج الكندي، في التخلي عن الطائفية 

وعدم تسييس الدين وإعطاء األولوية لالنتماء 
المدني.

نقال عن سامي عون، بروفيسور فخري في 
جامعة شيربروك

المثليين او مجتمع الميم وجه اخر للصراع بين كندا والغرب مع روسيا

تمرير قانون سيادة ألبرتا بعد تجريده من الصالحيات االستثنائية للحكومة

استدعت وزيرة الخارجية الكندية السفير 
الروسي أوليغ ستيبانوف بعد أن نشرت 

السفارة في أوتاوا عدًدا من المنشورات على 
وسائل التواصل االجتماعي تصنف على 

انها مناهضة لمجتمع الميم.
وقالت ميالني جولي في بيان إعالمي 

صادر عن مكتبها: »ليس من المستغرب أن 
يختار الروس مرة أخرى الدعاية البغيضة«.

»ال يمكننا أن نتسامح على اإلطالق مع 
هذا الخطاب ... هذا هجوم على القيم 

الكندية للقبول والتسامح.«
وهذه المرة الثالثة التي تستدعي فيها جولي 

السفير أوليغ ستيبانوف هذا العام.
وكان مجلس الدوما )البرلمان( الروسي  اقر 
يوم الخميس مشروع قانون  يحظر الدعاية 
للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والتأثير 
على الهوية الجنسية لألطفال وتغيير نوع 

الجنس.
وبحسب القانون الجديد الذي ُأقر باإلجماع، 

ستحظر الدعاية بين القاصرين والبالغين 
على حد سواء، وشددت العقوبة على 

الترويج لالعتداءات الجنسية على األطفال، 
وإعادة تحديد الجنس )تغييره(.

وفيما يبدو تحسبا الستغالل أية ثغرات في 
المصطلحات والمفاهيم، أوضح نص القانون 

الجديد أن الدعاية تعني نشر معلومات أو 
القيام بأفعال ذات طابع علني تهدف إلى 
تكوين مواقف جنسية غير تقليدية، والعمل 

على الترويج لها، وكذلك تشويه فكرة التكافؤ 
االجتماعي والعالقات الجنسية التقليدية.

ويتضمن الحظر -من بين أشياء أخرى- 
الصور والوصف بالكلمات، مما يعني أن 

القاصرين والبالغين أصبحوا اآلن ممنوعين 
من مشاهدة العالقات الجنسية غير 

التقليدية، أو القراءة عنها واالستماع إليها.
كما تضّمن القانون تعديالت على قانون 
الجرائم اإلدارية، وعلى وجه الخصوص 

المادة المتعلقة بالغرامات على دعاية 
المثليين بين القاصرين، بحيث تم تنقيحها 

بشكل كبير.
وانتقدت وزيرة الرياضة ، باسكال سانت 

أونج ) وهي مثلية(، التشريع الروسي 
على موقع تويتر ، واصفة إياه بـ »الدعاية 

المعادية للمثليين« و »االعتداء على حقوق 
اإلنسان«. وانتقدت السفارة الروسية ردا على 

ذلك.

ونشرت السفارة سلسلة تغريدات اتهمت 
فيها الحكومة الكندية بالتدخل في الشؤون 
الروسية - استهدفت إحداها سانت أونغ 

شخصًيا.
ونشرت السفارة صورة لعائلة رومانوف مع 

رسالة تقول » سيدتي ، مع كل االحترام 
لرأيك ، أرجو أن تستكشفي وتشرحي كيف 

ظهرت الى هذا العالم؟«
وتضمنت تغريدات السفارة الروسية في 

اآلونة األخيرة صورة صورة لعلم قوس قزح 
مشطوب بخط أحمر كتب عليها »األمر كله 
يتعلق باألسرة. األسرة رجل وامرأة وأطفال«. 
وكذلك نشر صورة آلدم وحواء مع تعليق ، 

»نعم ، هناك جنسان / جنسان فقط - رجل 
وامرأة ، ذكر وأنثى.«

كما هاجمت السفارُة الروسية وزيرة الرياضة 
الكندية التي تجاهر بالشذوذ وسبق لها أن 

نددت بما أسمته »الدعاية الروسية المعادية 
للمثليين«.

وبتاريخ 25 نوفمبر / تشرين الثاني اتهم 
بيان نشره حساب السفارة الروسية على 
تويتر ، كندا بـ »تعمد تشويه الواقع من 

خالل الخلط بين مفهومي الميول الجنسية 

الفردية وحقوق اإلنسان العالمية«.
وجاء في البيان أن حقوق األقليات الجنسية 
محمية في روسيا لكن »الدعاية« لمجتمع 
الميم LGBTQ »تنتهك حقوق األغلبية 

التقليدية للمواطنين الروس«.
ويمضي البيان ليقتبس البيان الشهير لرئيس 

الوزراء الكندي السابق بيير ترودو بشأن 
حقوق المثليين - »ال مكان للدولة في 

غرف نوم األمة« مؤكدا على أن تفاصيل 
العالقات بين مجتمع الميم يجب أن »تظل 

شخصية بحتة«.

أقرت الجمعية التشريعية في ألبرتا، فجر 
يوم الخميس، قانون ’’سيادة ألبرتا في كندا 
موحدة‘‘ المثير للجدل الذي كانت الرئيسة 
الجديدة لحكومة المقاطعة، دانييل سميث، 

قد وعدت بتقديمه. وُحذفت من مشروع 
القانون األحكام التي تمنح الحكومة سلطة 
َتجاوز الجمعية التشريعية وإعادة صياغة 

القوانين على النحو الذي تراه مناسبًا.
 )UCP( فقد لجأ حزب المحافظين المتحد

الذي تقوده سميث إلى أكثريته النيابية 
لتمرير تعديٍل يقول إّن للجمعية التشريعية 
دائمًا الكلمة األخيرة والفاصلة في التشريع.
ثم انتقل نواب الحزب مباشرة إلى القراءة 
الثالثة واألخيرة لمشروع القانون الذي تّم 

اعتماده حوالي الساعة الواحدة فجرًا.
وفي معرض حديثها عن مشروع القانون، 

قالت سميث إّن الوقت قد حان إلعادة 
تنظيم العالقات مع الحكومة الفدرالية برئاسة 

جوستان ترودو.
’’بلدنا يعمل كاتحاد فدرالي لسلطات 

قضائية مستقلة وذات سيادة. بصفتنا من 
الموّقعين على الدستور )الكندي(، لدينا 
الحق في ممارسة سلطاتنا السيادية في 

مجاالت اختصاصنا‘‘، قالت سميث.
وبعد إقرار القانون مباشرة، انتقدته زعيمة 

الحزب الديمقراطي الجديد في ألبرتا 
)Alberta›s NDP(، راتشل نوتلي، بشدة 
على موقع ’’تويتر‘‘. وكتبت سّجلوا، إذا 
قمنا بتشكيل حكومة فسوف نتحرك إللغاء 
هذا القانون الفظيع المناهض للديمقراطية.

وصّوت الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري 
التوجه والذي يشكل المعارضة الرسمية 

في الجمعية التشريعية في إدمونتون، ضّد 
التعديل وضّد مشروع القانون في القراءات 

الثالث، واصفًا القانون الجديد بأنه ’’فوضى 
عارمة‘‘ من االفتراضات غير الدستورية 

ونزوات السلطة التي تسيء إلى العملية 
الديمقراطية وتضع برودة على االستثمارات 

التجارية في ألبرتا.
وقالت سارة هوفمان، نائبة زعيم الحزب 
الديمقراطي الجديد، إّن حزب المحافظين 
المتحد اضطر الستخدام أغلبيته النيابية 
لخنق النقاش في مراحل النقاش الثالث 

حول مشروع القانون من أجل تمريره بعد 
أسبوع ونّيف فقط من تقديمه من قبل سميث 

لتقويض المعارضة المتزايدة له.
وُقدِّم مشروع القانون من قبل سميث كتشريع 
أساسي الّتباع نهج أكثر مواجهة مع حكومة 
ترودو في أوتاوا بشأن مجموعة من القضايا 
التي ُينظر إليها على أنها تدخل فدرالي في 
مجاالت هي من صالحيات سلطات ألبرتا.

وواجه مشروع القانون انتقادات واسعة 
النطاق منذ البداية بسبب بنود تمنح سميث 

ووزراَءها سلطات واسعة إلعادة صياغة 
القوانين.

وأنكرت سميث في البداية أن يكون مشروع 
القانون يعطي مثل هذه الصالحية، لكن 

مع تصاعد الغضب إزاءه أعلنت في عطلة 
نهاية األسبوع أنه ستكون هناك تغييرات.

وتّم تمرير التصويت على التعديل على 
أسس حزبية. وقبل هذا التصويت قالت 
نوتلي للنواب إنه في حين أّن مشروع 

القانون يلغي بالفعل سلطة الحكومة إلعادة 
صياغة القوانين، فإّن التغيير المصاحب 

الذي ُيضيق تعريف ’’األذى الفدرالي‘‘ ال 
يزال ُمصاغًا بشكل غامض للغاية ليكون 

فّعااًل.

بن غفير يصف الضابط االسرائيلي الذي اعدم الشاب الفلسطيني بالبطل 
أشاد عضو الكنيست اإلسرائيلي والوزير 

المرتقب في حكومة االحتالل الجديدة 
اليميني المتطرف “إيتمار بن غفير”، 

بعملية إعدام الطابط  في جيش االحتالل 
اإلسرائيلي للشاب الفلسطين عمار مفلح,  

مساء  الجمعة، عند مدخل بلدة حوارة 
جنوبي نابلس.

 ووصف “بن غفير” في تغريدة له على 
حسابه في تويتر، الجندي القاتل بـ”البطل”.
 وقال “بن غفير”: “كل االحترام للجندي 
البطل الذي أعدم فلسطينيا بعملية دقيقة 

وسريعة وحاسمة”.
 وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء 

أمس الجمعة، استشهاد الشاب عمار حمدي 
مفلح )22 سنة( من قرية أوصرين قضاء 

نابلس برصاص االحتالل في حوارة.
 وأظهرت مقاطع مصورة الجندي اإلسرائيلي 

وهو يحكم الخناق على رقبة الشاب 
الفلسطيني، وبينما حاول الشاب الفلسطيني 
مقاومة عملية اعتقاله أطلق الجندي عليه 

النار من مسافة صفر.
وقال شاهد عيان، إن مستوطنا حاول 

االعتداء على الشاب عمار مفلح في حوارة 
بنابلس وأطلق النار صوبه من نافذة السيارة 

وأصابه في كتفه.
وأضاف: قدم جندي إسرائيلي إلى المكان 
وبدال من إبعاد المستوطن حاول االعتداء 

هو اآلخر على الشاب مفلح وحصل عراك 
باأليدي بينهما وسحب الجندي سالحه 

وأعدم الشاب مفلح من مسافة صفر دون أن 
يشكل خطرا عليه.

واستنكر المبعوث األممي للسالم في الشرق 
األوسط، تور وينسالند، إعدام الشاب 

الفلسطيني من المسافة صفر برصاص 

جندي إسرائيلي وقال وينسالند -في تغريدة 
على تويتر- »شعرت بالفزع من مقتل 
الشاب الفلسطيني عمار مفلح في أثناء 

عراك مع جندي إسرائيلي بالضفة الغربية«.
وأضاف أنه »يجب التحقيق في الحوادث 

المماثلة بشكل كامل وفوري ومحاسبة 
المسؤولين عنها«.

وفي السياق، دعا االتحاد األوروبي -أمس 
الجمعة- إلى التحقيق في وقوع ضحايا 

مدنيين بالضفة الغربية وضمان المساءلة.
وقال االتحاد -في تغريدة نشرها مكتب 

القدس على تويتر- إن »القوات اإلسرائيلية 
قتلت 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة 
فقط، في ما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة 

المميتة«.
وأعرب االتحاد عن قلقه البالغ إزاء تصاعد 
مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، 

بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرا إلى 

أن عام 2022 هو األكثر دموية منذ عام 
.2006

من جانبها، نعت مجموعة عرين األسود في 
نابلس الشهيد عمار مفلح الذي »أُعدم بأبشع 

الطرق في بلدة حوارة الصامدة«.
وأكدت المجموعة أن دماء الشهيد مفلح »لن 

تكون إال وقودا لثورتنا ومقاومتنا المجيدة«.
كما دعت عرين األسود للخروج إلى الشوارع 

وإغالق الطرق في الضفة الغربية بوجه 
المستوطنين وجنود االحتالل.

وقالت مجموعة عرين األسود -في بيان 
عبر قناتها بتطبيق تليغرام- إن »إغالق 
الطرق يصيبهم برعب وهستيريا ويعطل 

إمداداتهم«، مؤكدة أن »األيام القادمة صعبة 
ولكنها تحمل البشائر«.
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أبشركم باالنفجار الكبير

حملة دولية للضغط على االحتالل لمنع ابعاد  المحامي والناشط الفلسطيني
 األسير المقدسي صالح الحموري 

عيسى قراقع
كاتب فلسطيني, بيت لحم

الشهيدين  جنازة  في  المؤثرة  كلمته  خالل 
الشقيقين ظافر وجواد الريماوي اللذان أعدما 
على يد قوات االحتالل يوم 2022/11/29، 
والسماء،  األرض  هزت  التي  الفاجعة  تلك 
الريماوي  ظافر  األسير  الشهيدين  عم  تمنى 
الذي يقبع في سجون االحتالل منذ عشرين 
عامًا لو انتظر الشهيدان قلياًل وتأخر الموت 
الحرية  في رحاب  بهما  يلتقي  أن  أمل  على 
الشاملة وزوال االحتالل الذي يرتكب الجرائم 
المنظمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، عوقب 
االنفرادية ألنه  بالزنازين  األسير ظافر بزجه 
بذاكرته  وحلق  االنتظار  الموت  من  طلب 
بكل  والمعاناة  القيود  من  الخالية  الحياة  إلى 
كسر  الذي  الموجع  بصوته  وأمل  ويقين  ثقة 

الغياب والفقدان.
الجيل  هذا  أن  الريماوي  ظافر  يدرك  لم 
الفلسطيني لم يعد قادرًا على االنتظار، الدماء 
في العينين وفي القلب والعقول، الجثث تتناثر 
الحياة  وشارع،  ومخيم  وقرية  مدينة  كل  في 
في األرض الفلسطينية أصبحت رهينة لبندقية 
في  الموت  رائحة  قناص،  وجنون  مستوطن 
برابرة  جنود  يد  على  تنتشر  والنهار  الليل 
يمارسون محاكم اإلعدام الميدانية على مدار 
فردية  دموية  إبادة  هو  يجري  وما  الساعة، 
القتل  الفلسطيني،  الشعب  بحق  وجماعية 
المتعمد، ذبح الناس بتعليمات وبتشجيع من 
كل المستويات الرسمية في الكيان الصهيوني، 
شهوة الذبح والتطرف وتطهير اآلخرين تنتشر 

في كل مكان.

من ينتظر يموت ويعدم، من ال يحمل فاسه 
وحجره يقتل، من ينام وال يحلم بفجر خال من 
القتل والمداهمة يقتل في سرير النوم، الفاشية 
الوباء  األبواب،  على  المسلحة  الصهيونية 
االحتاللي والعنصرية والهمجية تجتاح البالد، 
فكان عام 2022 هو عام الدم وسفك األرواح 

الذي حطم الرقم القياسي منذ سنوات.

ينتظر،  ال  جيل  مختلف،  فلسطيني  جيل 
أن  يدرك  جيل  األمام،  إلى  ويسير  يهاجم 
جسدية  فقط  تعد  لم  الصهيونية  اإلبادة 

للقضية  سياسي  موت  سياسية،  إبادة  وإنما 
للتاريخ  موت  العادلة،  وحقوقها  الفلسطينية 
وللزمان والمكان، موت هوية شعب يدفن في 
المجهول، إنه جيل يشعل هذه الدماء الغزيرة 
ويجعل من الموت بشرف وكرامة هدفًا للحياة، 
جيل يرسل إشارة للجميع تقول: إن المراوحة 
هو  والتوسل  والتكيف  والعجز  الجمود  في 
أخطر من اإلعدام، ال بد من حريق والخروج 
يعني  ال  االنتظار  المعتمة،  الغابة  هذه  من 

النجاة.
على  يذل  حتى  ينتظر  ال  فلسطيني  جيل 
الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، ال ينتظر 
وأرضه  حياته  االحتالل  جرافة  تقلب  حتى 
في  يتعفن  حتى  ينتظر  ال  جيل  ومستقبله، 
السجون والزنازين ويضيع في المعازل وبين 
الجدران والمؤبدات، جيل يهدم القديم التقليدي 
التي  التنظيمات  وبرامج  السياسيين  لغة  في 
لغتها  الواقعية في  شاخت واستهلكت وفقدت 
وخطابها السياسي، وهكذا يبدأ التغيير، وهكذا 
يبنى تاريخ آخر، المعاناة المتراكمة والعميقة 
جدد  أنبياء  وتخلق  والضلوع  الصخور  تفجر 
ويبشرون  الحطب  ويجمعون  النار  يوقدون 

بالبعث والنشور.
تصبح  عندما  الكبير،  باالنفجار  أبشركم 
ويسود  والموت،  الحياة  بين  صفر  المسافة 
عندها  واالستيطان  والنهب  والسلب  القتل 
من  يولد  فال شيء  الكبير،  االنفجار  يحدث 
والحرمان  والقهر  الفجع  من  تراكم  ال شيء، 
يحرك الجبال، حتى الفراغ فيه طاقة وحركة 
لهذا  العدم،  إلى  يذهب  شيء  وال  وضوء 

أبشركم باالنفجار الكبير.
من راهنوا على ثبات الحالة السياسية خسروا، 
اللحم والعظم والتراب،  تغلي في  هناك حياة 
رياح ساخنة تهب من الشمال والجنوب وفي 
بقبضة  ليقاوم  نهض  من  هناك  اتجاه،  كل 
من  وهناك  مفلح،  عمار  الشهيد  كما  يده 
كما  األخيرة  الشهقة  حتى  السقوط  يرفض 
يحرس  من  وهناك  التميمي،  عدي  الشهيد 
الشهيد عمر  كما  المخيم  في  الالجئين  فجر 
مناع، وهناك من يقاوم بالصالة والصبر في 
واإلرادة  الكرامة  الشريف،  القدس  ساحات 
وتتصدى  مستوطنة  تهاجم  أن  تستطيع  قوة 
لموازين  حساب  ال  المستوطنين،  لقطعان 
للموت  صفر،  المسافة  تصبح  عندما  القوى 
يصبح معنى في تلك اللحظة، وما يحدث في 

جنين ونابلس تهتز له تل أبيب، لهذا أبشركم 
باالنفجار الكبير.

سقطت التنبؤات اإلسرائيلية األمنية والعسكرية 
على لسان قائد الشرطة اإلسرائيلي في القدس 
عندما اعترف أنه يوجد جيل فلسطيني مختلف، 
العمل والتعليم والمقاومة، جيل  يمارس  جيل 
وملفاتهم،  أهدافهم  في  رصده  يستطيعوا  لم 
جيل يصعب السيطرة عليه، جيل لم ينصهر 
من  جيل  إلى  ويتحول  اإلسرائيلي  الحل  في 

العبيد، لهذا أبشركم باالنفجار الكبير.

موجات  كثيرة،  الجنازات  المعاناة،  تضخمت 
والمادي  السياسي  الحاجز  تخترق  تولدت 
قادر  لها ضوء  فلسطينية  موجات  والنفسي، 
والوالدة،  والتجديد  واالنبعاث  الخلق  على 
وجعلهم  األعداء  بإقناع  تنتصر  ال  فالحرية 
يرون النور، بل بزوال أعداء الحرية على يد 

جيل وجد نفسه في المربع صفر.
فلسطيني  جيل  الكبير،  باالنفجار  أبشركم 
يسمى  ما  وال  الكونية  العدالة  يستجدي  ال 
وأصبحت  عاجزة  ألنها  الدولية،  الشرعية 
قراراتها مجرد غطاء جميل على فراش ميت، 
الضعيفة،  الشعوب  لعبة  الدولية  الشرعية 
وملهاة المستضعفين الذين يتوهون في اللغة 

المزدوجة المتوارية.
انقالبًا  وسيكون  الكبير،  باالنفجار  أبشركم 
والحسابات  والمصالح  واالحتالل  الليل  على 
الضيقة، وسيكون نقمة على من اعتقدوا أن 
االحتالل دائم ولم يعد هناك أبواب وال نوافذ 

في المدينة.
فلسطيني  جيل  الكبير،  باالنفجار  أبشركم 

لسان حاله يقول: أيها الناس نريدكم أن تكونوا 
مبدعين في الحياة وفي الموت، وال نريدكم أن 
تكونوا جثثًا وأرقامًا، هناك ناس يولدون بعد 

موتهم كما قال الفيلسوف نيشته.
أن  يمكن  وال  صاعقة،  هناك  الناس  أيها 
رمادًا  وتصبحوا  تشتعلوا  لم  إذا  تتجددوا 
وتستنطقوا األرض باللهيب، وإن أقرب الطرق 
إلى  ذروة  من  الممتد  الخط  هو  الجبال  بين 
ذروة، اشحذوا مناجلكم، واقفزوا فوق المترددين 

والمتأخرين، هناك صاعقة.

أيها الناس إن إرادة الحرية وحدها تحرر، فال 
شريعة غيرها، فالموت في سبيل الحرية ليس 
انكسارًا، فال أحد يسقط عندما يبلغ االنتصار.

ألم  الكبير،  باالنفجار  أبشركم  الناس  أيها 
تالحظوا أن في باطن هذا العام، عام الشهداء، 
قوى خفية وكثير من األسرار؟ انفجارات من 
ينابيع  أجيال جديدة، وعي جديد،  األعماق، 

تتدفق من مجاهل األغوار واألدمغة.
الذين  ابتعدوا عن  الكبير،  باالنفجار  أبشركم 
يدفنون البطل الكامن في نفوسهم، تلك القلوب 
الخائرة واألفكار العاجزة، ال تنتظروا وال تقبلوا 
أي شيء يعرض عليكم حتى يقضي هللا أمرًا 
كان مفعواًل، كونوا الفاعلين وابحثوا عن الذين 

يسيرون في الطرق الحاسمة.
قال الشاعر أحمد شوقي:

الـقـتلى ألجـيـال حـيـاة ... وفـي األسـرى فـدى 
لـهم وعتق

الــحــمـراء بـــــاب ... بــكــل يــــد مــضـرجـة يــــدق

والجمعيات  المنظمات  من  العديد  وجهت 
الدولية مذكرات للضغط على سلطات االحتالل 
اإلداري  األسير  ابعاد  عملية  لوقف  اإلسرائيلية 

المحامي المقدسي صالح الحموري .
الحموري،  أن  الخميس،  يوم  باريس،  وأعلنت 
المحتجز من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي 
إلى  سُيرّحل  والذي  الماضي،  آذار  مارس/  منذ 
نحو  العيش على  »يتمكن من  أن  يجب  فرنسا، 

طبيعي في القدس«.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أوردته 
 37 البالغ  الحموري  إن  برس«،  »فرانس  وكالة 
عاما »يجب أن يتمكن من العيش حياة طبيعية 
أن  ويجب  يقيم،  وحيث  ُولد  حيث  القدس،  في 
إلى  الذهاب  على  قادرين  وأطفاله  زوجته  تكون 

هناك لالنضمام إليه«.
الحموري انتقد الموقف الرسمي الفرنسي سواء من 
قبل الرئيس ماكرون نفسه أو من قبل حكومته، 
ويقول  جدًا،  وفاضح  مخز  موقف  بأنه  ووصفه 
الحموري: »اكتفى ماكرون بالصمت على ما قاله 
الضغط على  يحاول  بشأن صالح، ولم  له  لبيد 
االحتالل ليتراجع عن قراره، واألمر ذاته ينطبق 
على الحكومة الفرنسية التي لم تتخذ أي موقف 
في هذه القضية، وكأن صالح، المواطن الفرنسي 

حسب قوانين فرنسا، ال يعنيها وال يخصها، في 
إيران وأوكرانيا  تتدخل في دول أخرى مثل  حين 

بقوة حين يتعلق األمر بمصالحها الخاصة«.
وما زالت عائلة الحموري تتابع بقلق القرار الذي 
إما  األنباء،  لتضارب  األربعاء  أمس  به  أبلغ 
عنه،  المشروط  اإلفراج  أو  فرنسا  إلى  بإبعاده 
الفرنسية  القنصلية  عن  ووفد  العائلة  ُمنعت  فيما 
الخميس.  يوم  له،  محاكمة  جلسة  حضور  من 
وقالت والدة الحموري إن عائلتها لم تتلق بعد أية 
توضيحات بشأن مالبسات اإلفراج المشروط عن 
نجلها أو إبعاده إلى فرنسا، وال تزال تنتظر إعالنًا 
طبيعة  يوضح  الخصوص  بهذا  إسرائيليًا  رسميًا 

القرار النهائي.
خاصة  جلسة  أن  إلى  الحموري  والدة  وأشارت 
عقدت في محكمة الرملة اإلسرائيلية يوم الخميس، 
مندوبين  أو  ابنها  محامي  حضور  دون  من 
من  جميعًا  منعوا  حيث  الفرنسية،  القنصلية  من 

حضور الجلسة.
في  الفلسطينّي،  األسير  نادي  قال  جانبه،  من 
بيان، إّن »قرار االحتالل المفاجئ بإبعاد الحقوقّي 
المقدسّي والمعتقل اإلدارّي صالح الحموري إلى 
المقدسية، هو قرار واضح  فرنسا وسحب هويته 
الخطيرة  اإلبعاد  جريمة  باستعادة  االحتالل  من 

قضيته  تكون  ولن  واألسرى،  المعتقلين  بحّق 
األخيرة إّن لم يكن هناك موقف جدي لمنع هذه 

الجريمة«.
وأشار فارس إلى أّن إبعاد الحموري هو اختبار 
بالتعامل  الدول  من  العديد  لجدية  جديد  وكاشف 
مع إسرائيل، وتحديًدا فرنسا، كون الحموري يحمل 

الجنسية الفرنسية.
صالح  اعتقلت  قد  االحتالل  قوات  وكانت 
وتُحّول   ،2022 آذار  مارس/  في  الحموري 
لالعتقال اإلداري مدة ثالثة أشهر، ُمّددت ثالث 
مرات متتالية، ومن المفترض أن تنتهي بعد عدة 

أيام، وتحديدًا يوم األحد المقبل.
صفقة  محرري  أحد  وهو  الحموري،  واألسير 
»وفاء األحرار«، أمضى في االعتقال أكثر من 
9 سنوات على فترات؛ األولى عام 2001 مدة 5 
أشهر، وفي عام 2004، حّولته سلطات االحتالل 
لالعتقال اإلداري مدة 4 أشهر، ثم اعُتقل مدة 7 
أعادت  عام 2017،  وفي  عام 2005،  سنوات 
مدة 13 شهرًا،  إداريًا  اعتقاله  االحتالل  سلطات 
كما منعته من دخول الضفة الغربية مدة عامين.

حقوق  عن  ومدافع  محام  الحموري  وصالح 
اإلنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة »الضمير« 
فرنسية  ووالدته  اإلنسان،  وحقوق  األسير  لرعاية 

ولد  التي  القدس،  مدينة  من  فلسطيني  ووالده 
لطفلين،  وأب  فرنسية  من  متزوج  فيها،  وعاش 
سلطات  قبل  من  ممنهجة ضده  لحملة  وتعرض 
والتعسفي  اإلداري  اعتقاله  من  بدًءا  االحتالل، 
إلى  وصواًل  ومراقبتهن  هاتفه  على  والتجسس 

سحب إقامته المقدسية.
العام  من  األول  أكتوبر/تشرين  شهر  وفي 
للحكومة  القضائي  المستشار  صادق  الماضي، 
قرار  على  اإلسرائيلي  القضاء  ووزير  اإلسرائيلية 
في  اإلقامة  من  وحرمانه  الحموري  هوية  سحب 

القدس بحّجة »خرق الوالء« لدولة االحتالل.

حرب الغرب على النفط الروسي: العين على دول الجنوب

ألمانيا تعلن إحباط مخطط »مواطنو الرايخ« لالستيالء على السلطة

 سعيد محمد

تبدو فرص نجاح سياسة فرض سقف سعري على 
صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا، في تحقيق 
هدفها المتمّثل في تقليص موارد الخزينة الروسية، 
ضئيلة للغاية، وأقرب إلى الرمزية منها إلى الواقع، 
وذلك لعّدة عوامل سياسية وموضوعية متداخلة. 
المتالحقة  الغربية  العقوبات  سلسلة  كما  لكنها، 
ضّد موسكو، قد تنعكس سلبًا على الغرب نفسه 
إلى  تسهم،  وقد  والبعيد،  المتوّسط  المدَيين  على 
على  هيمنته  تفكيك  في  أخرى،  أسباب  جانب 
منذ  بدأ  توّجه،  العالمية، وتكريس  النفط  صناعة 
بديل، ال يمّر  الوقت، إلنشاء نظاٍم مواٍز  بعض 
في المركز الغربي، وال يحتاج إلى أساطيله، وال 

يتبع إجراءات شحنه، وال يتداول بعملته

في واحد من أقوى التدّخالت الحكومية في سوق 
النفط العالمية، شرع االتحاد األوروبي، مع بداية 
هذا األسبوع، في تنفيذ حظر على واردات النفط 
المنقولة بحرًا من روسيا. كما انضّمت دوله الـ27 
وأستراليا،  وكندا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  إلى 
في منع شركاتها من نقل النفط الروسي إلى أّي 
ِمن  لموسكو  تقديم خدمات  أو  العالم،  مكان في 
ِمثل التأمين، ما لم َتِبع األخيرة نفطها دون سقف 
سعري ُحّدد اآلن عند مستوى 60 دوالرًا للبرميل. 
تقليص  إلى  العقابية  اإلجراءات  هذه  وتهدف 
على  قدرتها  من  والحّد  الروسية،  الخزينة  عوائد 
تمويل المجهود الحربي في أوكرانيا، مع الحفاظ 
لمنع  النفط  تدّفق  مستوى  على  نفسه  الوقت  في 
يتسّبب  قد  المعروضة،  الكّميات  في  حاّد  نقص 
ويمّثل  العالمية.  األسعار  في  قياسية  بارتفاعات 
إيرادات روسيا  من  المائة  في  والغاز 42  النفط 
هذا العام، أي نحو 191 مليار دوالر وفق أرقام 

وزارة المالية الروسية.

ويشّكل تزامن سريان الصوم األوروبي عن النفط 
بالشحن  المتعّلقة  الخدمات  حظر  مع  الروسي، 
غير  منّسقًا  سياسيًا  تدّخاًل  سعري،  بسقف  ربطًا 
مسبوق للتحّكم بتجارة النفط العالمية. ومع ذلك، 
من  يخاطرون،  وحلفاءها  المتحدة  الواليات  فإن 
خالل محاولة استبعاد أحد أهّم المنتجين العالميين 
للطاقة، بتكريس تصّدع الهيمنة التاريخية للغرب 
كانت  طالما  والتي  األسود،  الذهب  سوق  على 
تأّسس  الذي  العالمي  النظام  مرتكزات  أهّم  أحد 
الدوالر  ِمنعة  وسّر  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
اآلن،  الهيمنة،  هذه  مستقبل  ويعتمد  األميركي. 
على كيفّية تعامل روسيا مع هذا التصعيد األحدث 
في الحرب االقتصادية، وعلى مدى استعداد دول 
سّيما  ال  إجراءاته،  تنفيذ  في  للمشاركة  الجنوب 
كبار المستهلكين، ِمن ِمثل الصين والهند وتركيا، 
الذين تجّنبوا حتى اليوم االنخراط في تحالف غربي 

عريض معاٍد لموسكو تقوده الواليات المتحدة.
أكد  إذ  وصارمًا،  سريعًا  جاء  الروسي  الموقف 
نوفاك،  ألكسندر  الروسي،  الوزراء  رئيس  نائب 
أن »موسكو لن ُتصّدر النفط الذي يخضع ألّي 
اضطررنا  لو  حتى  الغرب  يفرضه  سقف سعري 
إلى خفض اإلنتاج إلى حّد ما«. وكان الكرملين 
أعلن، منذ أسابيع عّدة، أنه لن يبيع النفط للدول 
التي تمتثل لسقف األسعار األميركي، مهما كّلف 
قولهم  مختّصين  عن  الصحف  ونقلت  األمر. 
يضّم  أسطواًل  بهدوء،  بالفعل،  إن روسيا جمعت 
عمليات  من خالل  قديمة  ناقلة   100 من  أكثر 
في  الستخدامها  وسطاء  عبر  أو  مباشر  شراء 
نقل نفطها، من دون الحاجة إلى الحصول على 
تأمين من شركات غربية، ومنها سفن تستخدمها 
إيران وفنزويال، الخاضعتان بدورهما لحظر نفطي 
غربي منذ سنوات، لنقل نفطهما. وقد تكون روسيا 
دوالر  مليار   16 من  أكثر  خبراء،  وفق  أنفقت، 
وفق   - هذا  الظّل«  »أسطول  امتالك  أجل  من 
من  سيكون  الذي   ،- الغربية  الصحافة  تسمية 
شأنه التقليل إلى حّد كبير من فاعلية اإلجراءات 
بشكل  يعتمد  كّل شيء  فإن  ذلك،  ومع  الغربية. 
تلك  مع  الجنوب  دول  تعامل  كيفية  على  كبير 

اإلجراءات.

التي  السياسية  المعضلة  الغربي  التخّبط  يعكس 
المحيط  شمال  جانَبي  على  الحكومات  تواجهها 

األطلسي

النفطية  الصادرات  من  األكبر  الجزء  وَتحّول 
بالفعل، ومنذ أشهر عّدة، من أسواقها  الروسية، 
بشكل  والهند  الصين  إلى  األوروبية  التقليدية 
إلى  تدريجًا  األوروبيون  انتقل  فيما  أساسي، 
في  حلفائها  أو  المتحدة  الواليات  من  موّردين 
بشكل  العملية،  تلك  وحافظت  العربي.  الخليج 
كبير، على حجم العوائد الروسية من النفط، فيما 
المستهلكين  على  المحروقات  تكلفة  تضاعفت 
الغربيين، وقادت - من ضمن عوامل أخرى - 

القارّة  تشهدهما  لم  اقتصادي  وركود  تضّخم  إلى 
في  وليس  الثانية.  العالمية  الحرب  منذ  القديمة 
وارد  في  الصين  أن  إلى  يشير  ما  اآلن  األفق 
التخّلي عن حليفها الروسي، كما أن الهند رفضت 
بعناد االلتزام بالعقوبات االقتصادية الغربية على 
روسيا. وعليه، فإن جّل ما يطمح إليه األميركيون 
هو أن يستخدم زبائن موسكو الحاليون اإلجراءات 
خالل  أقّل  أسعار  على  معها  للتفاوض  الجديدة 

الفترة المقبلة.
وأعلنت اليابان، من جهتها، أنها ستلتزم بالسقف 
السعري المعَلن، لكنها قالت إنها ستستثني النفط 
الذي يصلها من آبار جزر سخالين، وهو على 
أّي حال الجزء األكبر من مشتريات طوكيو من 
النفط الروسي. كما وردت تقارير من أنقرة تقول 
بالسقف  التزمت  التركية  التأمين  شركات  بأن 
 60 دون  شراء  بفواتير  تطالب  وهي  المذكور، 
تعّلق  لم  التركية  الحكومة  لكن  للبرميل،  دوالرًا 
في  العضو  الدولة   - تركيا  وتعّد  بعد.  رسميًا 
مشتري  كبار  من   - األطلسي«  شمال  »حلف 
النفط الروسي، ومن غير المستبعد أن تلجأ إلى 
المتطّلبات  على  خاللها  من  تتحايل  إجراءات 
للتعامل  كافية  آليات  توجد  أنه ال  الغربية، علمًا 
فواتير  تقديم  َقبيل  ِمن  تحايل  محاوالت  أّي  مع 

شكلية أو وثائق مزّورة لشركات التأمين.

السقف  نجاح  حظوظ  تبدو  َتقّدم،  ما  على  بناًء 
الروسية،  المبيعات  على  التأثير  في  السعري 
الُمقرَّر  السعر  وأن  سيما  ال  بالفعل،  ضئيلة 
حاليًا، والبالغ 60 دوالرًا، قريب من السعر الذي 
فرض  ومنذ  الروسي.  النفط  تداول  به  يتّم  كان 
عقوبات غربية على روسيا، تبيع موسكو نفطها 
مستوى  لكن  الكبار،  للزبائن  معتَبرة  بخصومات 
منذ  َتضاعف  الحيوية  السلعة  هذه  من  عائداتها 
بدء الحرب في أوكرانيا بفضل ارتفاع األسعار. 
مزيج  سعر  من  أقّل  دوالرًا  الـ60  سعر  أن  كما 
خام برنت القياسي بخمسة دوالرات فقط للبرميل. 
ومن هنا، لم ُتخف أوكرانيا خيبة أملها، وطالبت 
بأن ُيفرض سقف منخفض بشكل ملموس بحيث 

الحرب.  شّن  على  بوتين«  »نظام  قدرة  تتضّرر 
وتريد كييف أن يكون السقف بحدود 30 دوالرًا، 
فيما حاولت بولندا الّدفع في اّتجاه مستوى الـ50 
دوالرًا، لكن الدول الكبرى تدرك أن ذلك سيضعف 
للمشاركة  الجنوب  دول  استقطاب  محاوالتها  من 
الرخيص  الروسي  النفط  السقف على  في فرض 
عن  الروس  امتناع  حال  في  وستنتهي  نسبيًا، 
بأسعار  السعوديين  من  الشراء  إلى  التصدير، 

أعلى.
من جانبها، أكدت مجموعة »أوبك بلس«، التي 
لها عبر  اجتماع  بعد  السعودية وروسيا،  تقودها 
الحظر  واحد من سريان  يوم  قبل  ُعقد  اإلنترنت 
استعدادها  السعري،  السقف  وفرض  األوروبي 
لتحقيق  بالفورية،  وصفتها  إجراءات،  الّتخاذ 
االستقرار في أسواق النفط العالمية عند الحاجة، 
تغّير  إنها لن تستبق األحداث، ولن  قالت  لكنها 
أعلنت  كما  الحالية.  اإلنتاج  مستويات  من 
على  الحظر  رفع  بصدد  أنها  المتحدة  الواليات 
استيراد النفط الفنزويلي، ماِنحًة شركة »شيفرون« 
مع حكومة  بالتعاون  اإلنتاج  ترخيصًا الستئناف 
كاراكاس، ومؤكدة أنها ستفرج سريعًا عن أرصدة 
فنزويلية محتَجزة لديها. على أن هذه الخطوات، 
األميركية  السياسة  في  نوعيًا  تحواًّل  شكّلت  وإن 
تجاه نظام نيكوالس مادورو، إاّل أنها وفق أغلب 
التقديرات لن تؤثر في وضع أسعار النفط العالمية 
في أّي وقت قريب، فيما قد تحّسن فقط من قدرة 
السوق المحلية في الواليات المتحدة على توفير 
إمدادات إضافية من المحروقات في أجواء عدم 

االستقرار التي تلّف األسواق.

السياسية  المعضلة  الغربي  التخّبط  هذا  ويعكس 
شمال  جانَبي  على  الحكومات  تواجهها  التي 
حربها  أن  وجدت  بعدما  األطلسي،  المحيط 
االقتصادية على موسكو ال تقّلل على نحو كاٍف 
من إيرادات روسيا، مقابل التكلفة المضاعفة التي 
تتحّملها الشعوب الغربية، وأصبحت تهّدد مستوى 
خشية  وتسود  طويلة.  لعقود  عليه  اعتادت  رفاه 
انعكاسات  من  الغربي  القرار  مّتخذ  لدى  حقيقية 
تزامن مقاطعة أوروبا للنفط الروسي بشكل كامل، 
مع فرض السقف السعري، على وضع إمدادات 
المدى  على  السوق  وأسعار  العالمية  النفط 
القصير. كما أن نجاح تلك السياسات على المدى 
الطويل قد يكّرس عملية بدأت بالفعل، الستحداث 
يعتمد  الحالي،  العالمي  للنظام  تبادل مواٍز  نظام 
على التجارة المباشرة )جنوب - جنوب(، وتنعقد 
األميركي،  الدوالر  غير  بعمالت  التداوالت  فيه 
تتبع إجراءات  أساطيل ال  التوريدات عبر  وُتنقل 
بمجمله  سيكون  الذي  األمر  الغربية،  الشحن 

بمثابة كابوس مفزع للنخب الرأسمالية.

على  القبض  األربعاء  يوم  األلمانية  السلطات  ألقت 
25 من أعضاء ومناصري جماعة يمينية متطرفة قال 
الحكم،  نظام  لقلب  يعدون  كانوا  إنهم  االدعاء  ممثلو 
فيما نفت السفارة الروسية في برلين أي عالقة لموسكو 

مع أي مجموعات إرهابية وغير قانونية في ألمانيا.
واسعة شملت  دهم  األلمانية عمليات  الشرطة  ونفذت 
أفراد  من  آالف   3 فيها  وشارك  ألمانية،  والية   11
وجرى  اإلرهاب،  مكافحة  جهاز  في  النخبة  وحدات 
وسائل  ووصفت  عقارات،   103 من  أكثر  تفتيش 
إعالم ألمانية عمليات الدهم بأنها إحدى أكبر عمليات 

الشرطة التي شهدتها البالد.
واستهدفت عمليات الدهم أعضاء في »حركة مواطني 
الرايخ« قال االدعاء العام إنهم كانوا يخططون القتحام 
هجمات  وتنفيذ  السلطة،  على  واالستيالء  البرلمان 
مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية أخرى، وكلمة 
أو  اإلمبراطورية  تعني  األلمانية  اللغة  في  »الرايخ« 

المملكة.
وال  يمينية،  أفكارا  الرايخ«  مواطني  »حركة  وتتبنى 
التي  الحديثة  األلمانية  بالجمهورية  أتباعها  يعترف 
العالمية  الحرب  عقب  النازية  انهيار  بعد  تأسست 

الثانية.
االتحادية  ألمانيا  جمهورية  الرايخ«  »مواطنو  ويتهم 
-التي تأسست عام 1949- بأنها أسست بصورة غير 
قانونية، ويعترف أغلب المنتسبين للحركة بحدود ألمانيا 

من  أجزاء  تضم  والتي  الثانية،  العالمية  الحرب  قبل 
بولندا وفرنسا.

كذلك ال يعترف أعضاء الحركة بالمؤسسات والقوانين 
الغرامات  أو  الضرائب  دفع  عن  ويمتنعون  األلمانية، 
قبل  من  الموجهة  للدعوات  االستجابة  أو  الحكومية 

المحاكم والسلطات.
وال يحتفظ أعضاء الحركة بهوياتهم الرسمية أو جوازات 
سفرهم، ويحملون بدال عنها غالبا وثائق غير رسمية 

يطلقون عليها هوية مواطني الرايخ.
وقبل 4 أشهر حذرت المخابرات األلمانية من أن البالد 
تنامي  بسبب  الغضب،  بخريف  وصفته  ما  ينتظرها 
المد اليميني المتطرف واستغالله حالة الغضب العامة 
الرتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الوقود وانقطاع الغاز، 
بسبب تبعات الحرب الروسية األوكرانية ودعم برلين 

كييف في مواجهة موسكو.

هذا التطور، وفي مثل هذا التوقيت يجب أخذه بعين 
االهتمام، والجدية المطلقة، ألنه يعكس أحد العنوانين 
الرئيسية للمستقبل النازي أللمانيا ودول أوروبية عديدة 

كانعكاس أولي لتطورات الحرب األوكرانية.
األركان،  وُمحكمة  حقيقية  االنقالبية  المؤامرة 
الذي  الرايخ”  “مواطني  تنظيم  الى  ينتمون  فالمعتقلون 
بالنظام  االعتراف  يرفضون  عضو،  ألف   21 يضم 
ويريدون  الحديثة،  االلمانية  والدولة  الحالي،  األلماني 

قائمة  كانت  التي  الثاني”  “الرايخ  امبراطورية  إحياء 
هم  عليهم  القبض  جرى  الذين  ومعظم  عام 1871، 
بالقتل  ويؤمنون  المتقاعدين،  والجنود  الجنراالت  من 
للوصول  االهلية  الحرب  فتيل  وإشعال  واالغتيال 
عشر  الثالث  هانريش  األمير  واختاروا  أهدافهم،  الى 
المنحدر من حكام تلك اإلمبراطورية ليكون زعيما لهم.
اليمين المتطرف بات اآلن القوة التي تتقدم على سواها 
الذين  ومعظم  أوروبا،  في  السياسية  الحركات  من 
أصول  من  المنحدرين  ويضطهدون  الروس،  يقاتلون 
روسية، هم من النازيين الجدد الذين تدعمهم الواليات 
بروسيا،  نكاية  الغربية،  أوروبا  وحكومات  المتحدة 
التي  الدموية  االنانية  االمريكية  للسياسات  ورضوخا 
تريد الحفاظ على زعامة واشنطن للعالم حتى لو أدى 

ذلك الى التدمير الشامل له.
أحزاب  تربع  ظل  في  تتآكل  األلمانية  الديمقراطية 
وقيادات سياسية ضعيفة خانعة ألمريكا، وبعيدة عن 
المساواة  في  المشروعة  ومطالبه  ومصالحه،  الشعب 
وإنفاق  الكريم،  والعيش  األساسية  العامة  والخدمات 
تطول  قد  التي  الخاسرة  أوكرانيا  حرب  في  المليارات 

لسنوات.
وانما  فقط،  المانيا  تهدد  ال  الجماعات  هذه  خطورة 
القارة األوروبية بأسرها، وأكثر من ثالثين مليون مسلم 
جنسيتها،  ويحملون  أرضها  على  يعيشون  وعربي 
وهذه الخطورة قد تتفاقم في ظل النزيف المادي الذي 

تعيشه القارة األوروبية بسبب نفقات الحرب األوكرانية 
الباهظة وافرازاتها الكارثية على الشعوب األوروبية.

الورقة الرابحة في أيدي االحزاب والجماعات اليمينية 
المتطرفة في الغرب هي العداء لألجانب، والمسلمين 
تعطي  السياسات  هذه  وبدأت  خاص،  بشكل  منهم 
ثمارها المسمومة في بريطانيا في صورة “البريكست” 
أي الخروج من أوروبا، وفك االرتباط معها، وتصاعد 
األحزاب والجماعات النازية في أوكرانيا، وفوز اليمين 

المتطرف في إيطاليا.
المانيا كانت الحاضنة األبرز للنازية، وربما يعيد التاريخ 
األشهر  في  بقوة  األيديولوجية  هذه  ونرى عودة  نفسه 
والسنوات المقبلة ألن كل العوامل واألسباب التي أدت 
النازية األولى، أي االزمات االقتصادية،  الى ظهور 
والمعاناة المعيشية، تعود بقوة هذه األيام بسبب الحرب 
األوكرانية واألزمات التي تفرضها وأبرزها أزمة الطاقة، 

والتضخم وغالء المعيشة والموت صقيعا.
ما يجري هو قمة جبل الجليد للنازية الجديدة، وبأسماء 
لمواجهة  واالستعداد  الحذر  يجب  ولهذا  مختلفة، 
وتنعكس حروبا  ذلك،  تترتب على  قد  التي  االخطار 
سواء في أوروبا نفسها او في الجوار الشرق اوسطي.
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األسد رفض عرضا لمقابلة أردوغان

المدعي العام اإليراني يعلن وقف عمل شرطة األخالق

الرئيس عباس يحدد طرق مواجهة العدوان اإلسرائيلي
 من خالل المقاومة السلمية والحراك الدولي ويلمح لدعم العمليات العسكرية 

السوري  الرئيس  أن  وكالة »رويترز«  ذكرت 
نظيره  لمقابلة  اقتراحا  رفض  األسد  بشار 
التركي رجب طيب أردوغان، وذلك نقال عن 
مصادر قالت أيضا إن دمشق »ترجئ األمر 

وحسب«، وإن اللقاء قد يحدث.
ونقلت الوكالة عن 3 مصادر وصفتها بأنها 
المحادثات  من  سوريا  موقف  على  »مطلعة 
وساطة  جهود  تقاوم  سوريا  أن  المحتملة« 
روسية لعقد قمة مع أردوغان، بعد عداء مرير 
على مدى أكثر من عقد منذ بدء األزمة في 

سوريا.
مسؤول  أحدهما  تركيين،  مصدرين  أن  إال 
كبير، قاال إن »دمشق ترجئ األمر فحسب 
عقد  نحو  طريقها  في  تسير  األمور  وإن 

اجتماع في نهاية المطاف بين الزعيمين«.
للتقارب  استعداده  إلى  أشار  أردوغان  وكان 

تركيا  إن  تصريحات   في  وقال  دمشق،  مع 
يمكن أن »تضع األمور في مسارها الصحيح 
مع سوريا« و »إننا سنتخذ خطوتنا هذه في 
أن  الممكن  اردوغان  »من  واكد   , النهاية« 
ألتقي مع األسد، فال توجد خصومة دائمة في 
السياسة، وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية«.

التلفزيون  نقله  نقاش  في  أردوغان  وأوضح 
في نهاية األسبوع »ال يمكن أن يكون هناك 

ضغينة في السياسة«.
ثالثة  عن  »رويترز«  نقلت  ذلك  وحول 
لمقابلة  اقتراحا  رفض  األسد  أن  مصادر 
أردوغان مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين. 

حسب الوكالة.
وقال مصدران للوكالة إن »دمشق تعتقد بأن 
الرئيس  موقف  يعزز  قد  االجتماع  هذا  مثل 
المقبل،  العام  في  االنتخابات  قبل  التركي 

خاصة إذا تناول هدف 
أنقرة بإعادة بعض من 
الجئ  مليون   3,6

سوري من تركيا«.
»لماذا  أحدهما  وقال 
نصرا  أردوغان  نمنح 
يحدث  لن  مجانيا؟ 
قبل  تقارب  أي 
مضيفا  االنتخابات«، 
رفضت  سوريا  أن 
عقد  فكرة  أيضا 

اجتماع لوزيري الخارجية.
وقال المصدر الثالث، وهو دبلوماسي مطلع 
سوريا  إن  الوكالة،  حسب  االقتراح،  على 
»ترى أن هذا االجتماع عديم الجدوى إذا لم 
يأت بشيء ملموس، وأن ما يطالبون به اآلن 

هو االنسحاب الكامل للقوات التركية«.
بينما قال »المسؤول التركي الكبير« إن من 
»في  وأردوغان  األسد  بين  اللقاء  الممكن 

المستقبل غير البعيد«.

جعفر  محمد  اإليراني  العام  المدعي  أعلن 
منتظري إلغاء »شرطة األخالق« مبدئيا من 
وكالة  أفادت  كما  المختصة،  السلطات  قبل 
األنباء الطالبية اإليرانية )إيسنا( اليوم األحد.
قم-  بمدينة  السبت  -مساء  منتظري  وقال 
»شرطة  منظومة  أنشأت  التي  الجهات  إن 
األخالق« هي التي اتخذت قرارا بوقف عملها 

في هذه المرحلة.
للثورة  األعلى  والمجلس  البرلمان  أن  وأكد 
النتائج  وسيعلنان  الحجاب،  مسألة  يبحثان 

خالل أسبوعين.

تبذل  جهودا  هناك  فإن  منتظري،  وحسب 
ظاهرة  مع  والتعامل  »مدروس«  حل  إليجاد 
عدم رعاية الحجاب التي »أزعجت« الجميع، 

بحسب تعبيره.
مؤتمر  -خالل  يرد  العام  المدعي  وكان 
ديني- على سؤال طرحه عن سبب »إغالق 

شرطة األخالق«.
تعرف  التي  األخالق«  »شرطة  إنشاء  وتّم 
اإلرشاد(  دوريات  )أي  إرشاد«  باسم »كشت 
محمد  األسبق  »المحافظ«  الرئيس  عهد  في 

اللباس  ثقافة  »نشر  أجل  من  نجاد  أحمدي 
الالئق والحجاب« وهي تضم عناصر ترتدي 
)الزي  الشادور  يرتدين  ونساء  بزات خضراء 
دورياتها  أولى  الوحدة  هذه  وبدأت  الشعبي( 

عام 2006.
أن  النواب  بعض  أكد  آخر،  جانب  ومن 
أفضل طريقة لمواجهة أعمال الشغب بالبالد 
التي  االقتصادية  المشاكل  وحل  تسوية  هي 

يواجهها الشعب.
رئاسة  هيئة  باسم  المتحدث  لفت  وقد 
هذا  أن  إلى  الموسوي  الدين  نظام  البرلمان 

الكالم جاء خالل اجتماع مشترك للحكومة، 
رئيسي،  إبراهيم  الجمهورية  رئيس  بحضور 
والذي خصص لمناقشة القضايا االقتصادية 

والثقافية واالجتماعية.
باقر  البرلمان محمد  أن رئيس  وأكد موسوي 
أن  إلى  االجتماع-  -خالل  أشار  قاليباف 
يهتم  وال  النظام،  جانب  إلى  يقف  الشعب 

لمؤامرات األعداء، وفق تعبيره.
الجزيرة

األحد،  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  قال 
“توسيع  ُيواجه من خالل  العدوان اإلسرائيلي  إن 
على  والحراك  السلمية،  الشعبية  المقاومة  نطاق 

الصعيد الدولي”.
جاء ذلك في كلمة ُمسّجلة للرئيس عباس، تم بّثها 
خالل حفل تكريم األكاديميين المناصرين للقضية 
الفلسطينية في دار بلدية رام هللا، بالضفة الغربية.

نرفع  ولن  لم  العدوان،  هذا  “أمام  عباس:  وأفاد 
أرضنا  في  نستسلم وسنبقى صامدين  ولن  الراية 
السلمية  الشعبة  المقاومة  نطاق  ونوّسع  نقاوم 
محبي  كل  ومعنا  الدولي  الصعيد  على  ونتحرك 

السالم والعدل”.
إنهاء  على  إسرائيل  لـ”إجبار  ذلك  أن  وأوضح 
على  ولمحاسبتها  عدوانها،  ووقف  احتاللها 

جرائمها وخرقها للقانون الدولي”.
الفلسطيني محمود عباس مساء  الرئيس  وألمح   

األربعاء، للمرة األولى في مقابلة مع قناة العربية 
الحتمال دعمه العمل العسكري ضد إسرائيل التي 
في  المسلحة  الهجمات  تصاعد  مسئولية  حملها 
أنا  العسكرية  للمقاومة  “بالنسبة  الغربية.  الضفة 
مش )لست( متبنيها اآلن، ممكن أغير رأيي في 

أي لحظة، أغير رأيي وكل شيء يتغير”.
وأضاف “نحن نشأنا بالمقاومة العسكرية المسلحة 
والكفاح المسلح، وفي عام 1988 قلنا إننا نريد 
أن ندخل النادي الدولي وفي عام 1993 تم إبرام 
اتفاق أوسلو، لكن المقاومة الشعبية السلمية هي 
حق إذا كان الشعب مضطر باألخير بعمل أي 
شيء”. وتابع عباس قائال: “أنا أحذر أنه إياكم 

أن توصلوا الشعب الفلسطيني ألن يفقد صبره”.
وكان عباس )88 عامًا( عرف منذ توليه السلطة 
أشكال  لكافة  برفضه   2005 عام  الفلسطينية 
العمل العسكري ضد إسرائيل والتزامه بـ “المقاومة 

الشعبية” والمفاوضات السلمية.
من جهة أخرى، أكد عباس أنه لن يقدم وال يفكر 
الفلسطينية، لكنه هدد بوقف  بخيار حل السلطة 
استمرت  “إذا  قائال  إسرائيل  مع  األمني  التنسيق 
ملتزم  وأكون  أكمل  لماذا  أنا  بتصرفاتها  إسرائيل 

باالتفاق األمني”.

إذا  األمني  باالتفاق  التزامي  سألغي  “أنا  وتابع 
كل  الحائط  بعرض  تضرب  إسرائيل  استمرت 
التي  والسياسية  اإلنسانية  األمور  وكل  القضايا 

بيننا وبينهم”.
أهداف  ضد  المسلحة  العمليات  تصاعد  وحول 
الغربية بشكل غير مسبوق  إسرائيلية في الضفة 
الشعب  “بصراحة  قال عباس  عام 2015،  منذ 
مقهور، ويقهر إلى درجة االنفجار، ألنه مقهور، 

كل يوم في شباب تقتل”.

مراسلون صحافيون اسرائيليون في قطريتحدثون بمرارة 
عن »كراهية » اسرائيل في العالم العربي»المشكلة ليست مع الحكام وانما مع الشعوب«

سمير جبور

فلسطين كانت وال تزال حاضرة في قطر بصورة 
لم يسبق لها مثيل. وقد تجسد هذا الحضور ، 

بين امور اخرى، بالتأييد العارم للحق الفلسطيني 
والغضب الجارف من قبل الشعوب العربية على 
اإلحتالل األسرائيلي وقسوته . وكانت اللقاءات 

في قطر فرصة سانحة لإلعراب عما يجيش في 
نفوس المواطنين العرب من نقمة على أإلحتالل 

وممارساته. وربما هذه هي المرة األولى التي 
يعبر فيها مواطنون عرب عن سخطهم على 

اسرئيل بهذا الزخم.
وقد انعكس هذا التعاطف العربي الجارف مع 

عدالة القضية الفلسطينية سلبيا على المراسلين 
اإلسرائيليين الذين وفدوا الى قطر لتغطية احداث 

المونديال. فقد اعرب الكثير منهم عن احباط 
وخيبة امل مما واجهوا من جفاء ورفض من قبل 

جميع المواطنين العرب من دون استثناء..
وفيما يلي نعرض بعض انطباعات المراسلين 

اإلسرائيليين مما واجهوا في قطر كما قمت 
باقتباسها من مصادرها العبرية األصلية لما لها 

من دالالت على مستقبل النزاع الفلسطيني –
الصهيوني:

» ال يشرفنا إجراء مقابالت مع اسرائيليين«
سجل مراسل اسرائيلي بعض اللقطات على 
»تيك توك« اثناء وجوده في قطر لتغطية 

مباريات كاس العالم. وحاول اجراء مقابالت مع 
مواطنين عرب من مختلف أألقطار العربية ، 

ولكنه لم يوفق باجراء مقابلة واحدة. واليكم بعض 
التفاصيل:

منذ اليوم األول ألنطالق المونديال في قطر، 
أظهرت الشعوب العربية موقفها الحر الثابت 

تجاه أألحتالل..مشجعون عرب رفضوا التحدث 
مع مراسلين من اسرائيل .

» في اللحظة التي يدركون فيها اننا من اسرائيل 
تتغير المعاملة 180 درجة ...ليس لكم مكان 

بيننا«.
»يلال يلال يلال اسرائيلي ّبرا برّا

مواطن قطري :«أنت من أسرائيل...ال اريد 
التحدث معك«.

المراسل أإلسرائيلي يسأل مواطنا مصريا ..«هل 
انتم مبسوطين هنا؟ الجواب »تعيش فلسطين ». 

مستنكرين تسميتها إسرائيل.
» مواطن لبناني يسأل المراسل اإلسرائيلي : 

هل أنت من لبنان ؟ كال أنا اسرائيلي ! اللبناني 
ادار ظهره له وواصل طريقه قائال عن بعد :شو 

جابك هون فلسطين مش اسرائيل« .
مواطن كويتي: »هذا من اسرائيل ؟. ال يشرفنا 

اجراء مقابلالت مع اسرائيليين .الكويت ديرة العز 
ديرة الفخر هده . كل عمرنا مش راح نطبع مع 

اسرائيل ، خلي اسرائيل تطّبع مع نفسها » .
»أدركنا ونحن في قطر مدى كراهية العالم 
العربي إلسرائيل« كان هذا العنوان الرئيسي 

الذي تصدر صحيفة »يديعوت أحرونوت« ) 
2022/11/26( التي نشرت بعض التفاصيل 
كما اوردها مراسال الصحيفة راز شخنيك وعوز 

موعالم . ويقول شخنيك انه » بعد قضاء 
عشرة ايام في قطر ال بد لنا اال ان نشارككم 
بما نواجهه هنا....اننا نشعر بأننا مكروهون 

، محاطون بالعداء . غير مرغوب فينا . ماذا 
قال لنا قطري من النظرة األولى عندا سالنا 

عن هويتنا وقلنا له نحن من اسرائيل ؟ أجاب 
،« كنت اود ان اقول لكم اهال وسهال. ولكن 

في الحقيقة أنتم غير مرحب بكم . أغربوا عن 
وجوهنا باسرع وقت ممكن«.

»المونديال هو تجربة عظيمة وحلم شخصي 

..اذ تسنّى لنا ان نتواجد هنا لتغطية مباريات 
كرة القدم«. ، بيد ان العداء في شوارع الدوحة 

جعل مراسيليننا يتوصلون الى استنتاج : ان هذا 
) العداء( ليس من نصيب الحكومات او الحكام 
، بل ان كراهية اسرائيل هي من نصيبب الناس 

في الشارع »....
ويضيف شخنيك »فيما نحن نغطي المونديال 

في الشارع يالحقنا فلسطينيون، وايرانيون 
وقطريون ومراكشيون واردنيون وسوريون 

ومصريون ولبنانيون وهم يرمرقوننا بنظرات 
مشحونة بالكراهية ». ولما كنا نعّرف عن 

أنفسنا بأننا اسرائيليون وجدنا ان هذا يفرض 
علينا خوض مواجهات صعبة مع العرب ، 

لدرجة توجيه الشتائم النابية ...عندها قررنا ان 
نعرف على انفسنا باننا من اإلكوادور. » ويتابع 

شخنيك ان البعض نصحنا بانه » ال يوجد 
اي إحتمال بأنهم سيتكلمون معنا.. وكلما كنا 

نحاول التقاط بعض الصور مع البرازيلين، كان 
الفلسطينيون يضربون طوقا حولنا ، وهم يلوحون 
باألعالم .كانوا يصرخون في وجوهنا ويضايقوننا 

, وخالل جميع هذه األوضاع كان فلسطينيون 
وقطريون يأخذون الصور مستهزئين بنا« .

ويعبر المراسل عن »صحوته« بكلمات ممزوجة 
بالحسرة وأأللم ،يعترف شخنيك، »صحوت 

ألول مرة . كنت دائما رجل وسط، ليبرالي انشد 
السالم . كنت اعتقد دائما ان المشكلة تكمن في 

الحكومات ، في الحكام و فينا ايضا. ولكنني 
ادركت اثناء وجودي في قطر مدى ما يكن لنا 

الناس في الشارع من كراهية ».
ثم يخلص مراسل »يديعوت« الى القول:«الناس 

في الشارع هم الذين يكنون لنا الكراهية . وكم 
هم راغبون في محونا عن وجه البسيطة . وكل 

ما يتعلق باسرائيل يبعث في نفوسهم كراهية 
شديدة...«.

آسي مامين وغيدي ليبكين ،مراسال »القناة 
أإلسرائيلية األولى« في قطر)2022/11/27( 
افصحا عن خيبة امل شديدة مما اختبروه في 

قطر .
يقول احدهما :«في حال اقترابك من مواطن 
عربي في قطر وقدمت نفسك بأنك اسرائيلي 
، ففي احسن األحوال يستقبلك بوجه عبوس 

وبجملة تقول » أنت غير مرغوب فيك هنا«. 
ربما يكون ذلك مخيبا لآلمال اذ ال يستقبلونك 
بحرارة ...ويقول آخر«الجدير بالذكر اننا لم 
نتوقع سلفا ان يستقبلوننا باألحضان وبفرح 

شديد. والمعروف انه ال توجد اتفاقية سالم بين 
الدولتين. بل على العكس، فان قطر هي دولة 
معادية وآلة ضخ األموال للفلسطينيين ولنظام 

حماس في غزة لم تتوقف« .
وقال آخر » شعرنا للحظة اننا في خطر ، 
وواجهنا ذلك بصورة طبيعية، ألنه كان من 

الواضح لنا أننا غير محبوبين هنا.
ولم تتم الموافقة على دخولنا الى قطر اال في 

اللحظة األخيرة وذلك بفضل الضغط الذي 
مارسته فيفا على اعتبار اننا مزمعون على 

حضور حدث دولي ...«
وحاول المراسل ان يجد عزاءا لما واجههوه في 

قطر بقوله: » العداء للسامية قائم في كل مكان 
في العالم ، وليس هنا فقط. ولكن خالفا لما 
يحدث في العالم ، فانه من حسن حظنا ،لم 

تسجل في قطر اية حادثة اعتداء جسدي ونامل 
اال يحدث ذلك . وبدال من اإلستمتاع بالمونديال 

، فان البعض منا تعّمد..«ازعاج »المواطنين 
المحليين بتوجيه اسئلة لهم في محاولة 

إلستكشاف ما ستكون ردود افعالهم ... » ال 
يوجد شْي اسمه اسرائيل وانما فلسطين:«

»رفض مشجع سعودي في منطقة للمشّجعين 
في الدوحة، الرّد على سؤال لمراسل قناة “كان” 
اإلسرائيلية مواف فاردي، وصاح فيه باإلنكليزية 
“ليس هناك إسرائيل، هناك فلسطين فقط”، وتابع 
“ليس مرحبا بك هنا”. وقال فاردي “نجد صعوبة 

بالغة في العمل هنا”، لكنه أضاف: “األمر 
مفهوم”. وقد حاز مقطع فيديو التقطه صحافي 

في وكالة فرانس برس على أكثر من خمسة 
ماليين مشاهدة على تويتر.

أإلسرائيليون يحتجون
في ضوء ما تعرض له المراسلون اإلسرائيليون 
من رفض ونفور من قبل المواطنين العرب ، 
قام الطاقم الدبلوماسي اإلسرائيلي التابع لوزارة 

الخارجية ، والذي يمكث مرقتا في قطر، 
اباإلحتجاج أمام السلطات المحلية، وأيضًا أمام 
االتحاد الدولي لكرة القدم ]الفيفا[، على تعاُمل 

القطريين مع الطواقم اإلعالمية اإلسرائيلية، ومع 
المشجعين من إسرائيل في المونديال.

وأضافت قناة التلفزة أن الرسالة التي قام الطاقم 
المذكور بإيصالها إلى القطريين، فحواها أن 

مسؤولية ما حدث، وما سيحدث، في دولتهم تقع 
عليهم، وأن التوقعات اإلسرائيلية هي السماح 

للطواقم اإلعالمية بالعمل بُحرية صحافية كاملة، 
والسماح للمشجعين الذين وصلوا لمشاهدة 

المباريات بالتجّول بصورة آمنة.
ووفًقا للقناة، يأتي هذا على خلفية تسجيل عدد 
من حوادث التهجم على مشجعين إسرائيليين، 

وأيضًا تعرُّض صحافيين إسرائيليين جاؤوا 
لتغطية المباريات لعدد من المواقف تمت خاللها 

مهاجمتهم لفظيًا ومعاملتهم بشكل عدواني 
وهجومي من جانب مشجعين ومواطنين وسكان 

قطريين وعمال في المالعب وغيرهم.
وأوضحت القناة أن مجلس األمن القومي 

اإلسرائيلي أجرى خالل األيام األخيرة نقاشات 
متواصلة بعد مشاهد شرائط الفيديو التي وصلت 

من قطر بشأن التعامل مع اإلسرائيليين، 
وتناولت النقاشات إمكانية تحديد التعليمات 

لإلسرائيليين الموجودين في األلعاب، وما إذا 
كان هناك حاجة لتشديد التحذير من السفر.
وقد ذهب بعض المعلقين اإلسرائيليين الى 

التعقيب على اإلنطباعات التي عاد بها 
النراسلون اإلسرائيليون من قطر.
لماذا يكرهون إسرائيل في قطر؟

يقول الصحافي روعي شفارتس )هآرتس«، 
)2022/11/27

· المفاجأة الكبرى في المونديال حتى اآلن، 
إذا حكمنا من التقارير الكثيرة للصحافيين 

اإلسرائيليين في قطر، هي أن الناس هناك ال 
يحبون إسرائيل. غريب! كيف يمكن لمواطنين 

في دولة ليس لها عالقات دبلوماسية مع إسرائيل 
أن يكونوا ُمعادين لنا. وصادم أن دولة تعّبر 

عن تأييدها للنضال الفلسطيني ضد القمع 
اإلسرائيلي ال تستقبل بمودة أولئك الذي يرمزون 

إلى االحتالل.
· لكن ما هو ذنب الصحافيين؟ هم جاؤوا 
إلى قطر، فقط لتغطية الحدث، واسُتقبلوا 

بـ«مونديال الكراهية«، بحسب العنوان األول 
في »يديعوت أحرونوت« في األمس. راز 
شاخنيك، موفد الصحيفة وصاحب الخبر، 

كتب في نهاية األسبوع على وسائل التواصل 
االجتماعي: »كنت أعتقد دائمًا أن المشكلة هي 
مع الحكومات، ومع الحكام. وربما لدينا. لكن 
في قطر، تعرفت إلى حجم كراهية الناس في 

الشارع.«
· هل كراهية العرب عمومًا غير موجودة 
لدى شرائح من الناس في الشارع عندنا؟ 
يبقى أن نشرح من أين أتى الذين انتخبوا 

أعضاء الكنيست الذين ال يريدون حل النزاع 
مع الفلسطينيين؛ ويشجعون بناء المزيد من 

المستوطنات والبؤر االستيطانية، ويعّمقون القمع 
وإدامة ظلم االحتالل؟ هل هم مخلوقات من 

كوكب آخر؟ هل هم مواطنو دول معادية؟ وربما 
القطريون أنفسهم؟

· لكن يجب أال نذهب بعيدًا من أجل حل اللغز، 
أو بكلمات ُأخرى من أجل دحض االدعاءات 
بأن المقصود فقط حكومات، وليس مواطنين، 

وأن الجو العام ال عالقة له بالجمهور. َمن 
أعطى صوته لإلنجاز الكبير الذي حققه اليمين 
المتطرف في االنتخابات األخيرة؟ َمن هم هؤالء 
الذين يصرخون »الموت للعرب« في مدرجات 
مالعب كرة القدم، وفي المؤتمرات السياسية؟ 

َمن هم هؤالء الذين ينتظرون لمعرفة ما إذا كان 
القتيل يهوديًا أو عربيًا من أجل تعزية العائلة، 
وَمن هم غير المقتنعين بالحاجة إلى قيام دولة 

فلسطينية، وفقًا الستطالعات الرأي؟

· هل من المحتمل أن كل هؤالء ال يفرّقون 
فعاًل بين أفعالهم وبين الوضع الفعلي؟ وبين 

معتقداتهم وبين البطاقة التي وضعوها في 
صناديق االقتراع؟ وبين يوتوبيا إسرائيل الكاملة 

– من البحر إلى النهر - وبين الواقع في 
المناطق؟

· ربما هم ببساطة، ال يعلمون وال يريدون أن 
يعرفوا ماذا يجري وراء جدار الفصل. وإذا كانوا 
من اإلعالميين، الجهل ليس أقل من تقصير؛ 
وهو فشل في فهم أن احتالاًل مزدوجًا لمدة 55 
عامًا مترافقًا بعدم مباالة عامة من الجمهور ال 

يساوي حبًا بال حدود...؟

خالصة القول ان هذا السخط الشعبي العربي 
على أإلحتالل يتزامن مع اتساع مساحة التاييد 

الدولي للحقوق الفلسطينية وازدياد التنديد 
باسرائيل كدولة عنصرية . وتعتبر أإلنطباعات 
التي خرج بها المراسلون اإلسرائيليون افضل رد 
على التطبيع. وربما يتوصل أإلسرائيليون الى 
استنتاج ان استمرار اإلحتالل لألراض العربية 

والفلسطينية سيؤدي في النتيجة الى عزلة 
اسرائيل التامة على الساحتين العربية والدولية. 

ونترك للقاريء الكريم استخالص المزيد من 
العبر من هذه التجربة التي مر بها المراسلون 

اإلسرائيليون.

إخفاق تاريخي يلوح في أفق الغرب بسبب سقف أسعار النفط الروسي
نشر االتحاد األوروبي في الجريدة الرسمية، 

قراره المتعلق بفرض سقف على أسعار 
النفط المستورد من روسيا.

ويحتوي ملحق للوثيقة على جدول، تم من 
خالله التوضيح أن سقف سعر برميل النفط 

الروسي يجب أن ال يتجاوز 60 دوالرا.
وجاء في الوثيقة: »يمنع بشكل مباشر أو 

غير مباشر، تقديم المساعدة الفنية وخدمات 
الوساطة أو التمويل أو المساعدة المالية 

المتعلقة بالتجارة أو الوساطة أو النقل، بما 
في ذلك عن طريق الشحن من سفينة إلى 

أخرى، وإلى بلدان ثالثة، فيما يتعلق بالنفط 
والمشتقات النفطية المنتجة في روسيا أو 

التي تم تصديرها من روسيا«.
يشار إلى أن دول G7 واالتحاد األوروبي، 

وأستراليا وافقوا على تحديد سقف سعر 
النفط الروسي المنقول بحرا بقيمة 60 

دوالرا للبرميل، بدءا من الـ5 من ديسمبر 
للنفط الخام، وفي الـ 5 من فبراير 2023 
 The للمنتجات البترولية. وذكرت صحيفة

Hill األمريكية، أن فرض سقف على أسعار 
النفط الروسي سيمثل فشال تاريخيا للواليات 

المتحدة وأوروبا. وأوضح الكاتب، بيتر 
دوران، في مقاله الذي نشر عبر صحيفة 
The Hill، أن فرض سقف لسعر النفط 

الروسي يحمل دالئل على اإلخفاق التاريخي 
الوشيك لواشنطن وأوروبا بأسرها، ففي الوقت 
الراهن لم يتبق في سوق الطاقة العالمية أي 

نفط حر، ما يهدد بارتفاع أسعار الطاقة 
بشكل أكبر مما هو عليه اآلن. وأضاف 

دوران، أن الواليات المتحدة وحلفاءها، عندما 
قرروا فرض سقف لسعر النفط الروسي 

خالل الصيف، اعتبروه حال أنيقا لتقليص 

دخل روسيا، لكن الوضع اختلف تماما.
وأشار إلى أن سقف السعر البالغ 60 دوالرا 
للبرميل مفيد لروسيا، كون تكلفة إنتاج النفط 

الروسي تتراوح ما بين 20 - 40 دوالرا.
 ومن جهته أكد الرئيس فالديمير بوتين، 
أن روسيا لن تزود أي دولة بمنتجاتها إن 

تعارض ذلك مع مصالحها الوطنية.
وشدد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر 

نوفاك، على أن موسكو لن تصدر النفط 
إلى أي دوله تفرض سقفا لسعر النفط 

الروسي. نوفوستي
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الجمعية العامة تتبنى 5قرارات بشأن الوضع في الشرق األوسط من بينها 
قراران إلحياء ذكرى النكبة وإدانة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

الجيش وقوى مدنية سودانية يوّقعون االتفاق السياسي اإلطاري

الكرد وقراءة التحوالت العالمية
تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 
األربعاء 5 قرارات بشأن قضية فلسطين 

والوضع في الشرق األوسط. وتزامنت 
هذه الجلسة مع اليوم الدولي للتضامن مع 

الشعب الفلسطيني، وكذلك مرور 75 عاما 
على قرار الجمعية العامة 181، الذي 

أصبح يعرف باسم قرار التقسيم.
 أربعة من هذه القرارات تتعلق بفلسطين، 
والخامس حول الجوالن السوري المحتل، 
فيما جرت إضافة بند في أحد القرارات 

يتضمن إحياء الذكرى الـ75 للنكبة 
الفلسطينية.

وتتعلق القرارات األربعة بوالية وعمل اللجنة 
المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير 

القابلة للتصرف، وشعبة حقوق الفلسطينيين، 
وبرنامج المعلومات الخاصة حول قضية 

فلسطين، وأما الرابع فحول المبادئ األساسية 
للحل السلمي لقضية فلسطين.

/77/L( ونص أحد القرارات الذي حمل رقم
L24( ويتعلق بمهام »شعبة حقوق 

الفلسطينيين في األمانة العامة« على بند 
طلب أن تكرس الشعبة جزءًا من أنشطتها 

في عام 2023 إلحياء الذكرى السنوية 
الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك عن 

طريق تنظيم مناسبة رفيعة المستوى في 
قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/ مايو 

 .2023
والملفت الموقف الكندي الذي صوت الى 

جانب الواليات المتحدة واالحتالل االسرائيلي 
ضد هذه القرارات. 

غضب إسرائيلي
هذا البند )إحياء ذكرى النكبة( أشعل غضب 

الجانب اإلسرائيلي، الذي بدأ يشن حمالت 
تشويه استباقية حتى قبل تبني القرار. 
وقال سفير دولة االحتالل لدى األمم 

المتحدة، جلعاد أردان، أمام الجمعية العامة 
قبل التصويت على القرارات: »هذه قرارات 

مختلة يتم اعتمادها سنويا، وهذه أكاذيب 
منحازة وال تراعي الدول األعضاء الدمار 

الحقيقي عند تأييد هذه القرارات«، على حد 
زعمه.

وانتقد بشدة تحديد الـ 15 من مايو/ أيار 
القادم كيوم تحيي فيه الجمعية العامة 

على مستوى رفيع مرور 75 عاما على 
نكبة فلسطين والفلسطينيين، قائال: »أوقفوا 
هذا الجنون. نصوت على قرارات خمسة 
ضد إسرائيل وتشوه الواقع وتشمل فعالية 

عالية المستوى، ولن تكون احتفاالت 
باستقالل إسرائيل، بل ستكون إحياء لذكرى 

ما يسمى بالنكبة«، ثم أنكر سفير دولة 
االحتالل النكبة الفلسطينية وحدوثها، متهًما 

الفلسطينيين بالتسبب في نكبتهم، بحسب 
ادعائه.

المالكي: الشعب الفلسطيني يستحق 
االعتراف بمعاناته

من جانبه، قال السفير الفلسطيني لدى األمم 
المتحدة، رياض منصور، قبل التصويت 

على القرارات األربعة، متحدثا لسفراء الدول 
األعضاء في الجمعية: »قبل 75 عاما 

)1947( اعتمدت جمعية عامة مختلفة جدًا 
قرارًا قسم فلسطين دون التشاور مع شعبها 
والنظر في تبعات ذلك القرار وفهم آثاره.. 
خالل أشهر ُأجِبر ثلثا الشعب الفلسطيني 

على مغادرة وطنه وواجه شعب بأكمله 
الحرمان من ممتلكاته والنزوح والحرمان من 

حقوقهم حتى يومنا هذا«.
وأضاف أن »الخطة تنوي حرمان واستبدال 
شعبنا في أرضه التاريخية، وذلك عبر مبدأ 
أقصى حد من الجغرافيا الفلسطينية بأدنى 

حد من الفلسطينيين«. وتابع: »يواجه شعبنا 
أطول أزمة الجئين وحماية وعدالة في تاريخ 

األمم المتحدة«.
وشدد على استمرار صمود الفلسطينيين، 

على الرغم من كل القمع والسياسات 
اإلسرائيلية التي كانت تهدف إلى محو 
الشعب الفلسطيني وإقصائه عن أرضه.

وأضاف حول تصويت الجمعية العامة على 
قرار يحيي الذكرى الـ 75 للنكبة: »شعبنا 
يستحق االعتراف بمعاناته وتحقيق العدل 

للضحايا والتعويض عن الخسائر«. وتطرق 
كذلك لعمليات القتل والطرد والحصار على 

غزة وانتهاكات حقوق اإلنسان، فيما أكد 
أن »الحق باألمن والحماية يجب أن يكون 

للقابع تحت االحتالل وليس القوة القائمة 
باالحتالل«.

ودعا إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني. 
كما تحدث عن االستعمار اإلسرائيلي 

وعمليات االستيطان. وطالب بمحاسبة 
إسرائيل على جرائمها وعدم استمرار السماح 

لها باإلفالت من العقاب.
من جهتها قالت حركة حماس ، في بيان، 
إن القرار المذكور “اعتراف أممي بمأساة 

الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى تهجيره 

عن أرضه ودياره، وتحويل معظمه إلى 
الجئين في المنافي والشتات”.

تفاصيل القرارات األممية الخمسة حول 
القضية الفلسطينية والجوالن السوري المحتل

أما القرارات الخمسة فيتمحور أولها حول 
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني 

لحقوقه غير القابلة للتصرف وعملها 
ومهامها، حيث حصل القرار على تأييد 

101 دولة ومعارضة 17 دولة وامتناع 53 
دولة.

أما القرار الثاني فيحمل عنوان »شعبة 
حقوق الفلسطينيين في األمانة العامة«. 

ومن أبرز ما جاء فيه طلب الجمعية العامة 
لألمم المتحدة من »الشعبة أن تكرس 

أنشطتها في عام 2023 إلحياء الذكرى 
السنوية الخامسة والسبعين للنكبة، بما 

في ذلك عن طريق تنظيم مناسبة رفيعة 
المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 
أيار/ مايو 2023 »، وحصل القرار على 
تأييد 90 دولة ومعارضة 30 دولة وامتناع 

47 دولة.
أما القرار الثالث فيتمحور حول »البرنامج 
اإلعالمي الخاص الذي تضطلع به إدارة 
التواصل العالمي في األمانة العامة بشأن 

قضية فلسطين«. ويدين القرار مقتل 
الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 

ويشدد على ضرورة المساءلة، كما يرحب 
بقرار األمم المتحدة االحتفاء بشجاعتها 

وإرثها بإعادة تسمية برنامج تدريب المذيعين 
والصحافيين الفلسطينيين )التابع لألمم 

المتحدة( على اسمها. 
ويطلب القرار من إدارة التواصل العالمي 

)في األمم المتحدة( القيام بجملة من 
األمور أبرزها: مواصلة إصدار المنشورات 

والمواد السمعية والبصرية المتاحة على 
شبكة اإلنترنت بشأن مختلف الجوانب 

والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، 
وتنظيم وتشجيع إيفاد بعثات إخبارية 

للصحافيين لتقصي الحقائق في األراضي 
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية 

وفي إسرائيل. وحصل القرار على تأييد 
149 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 13 

دولة.
وتم هذا العام حذف الجداول الزمنية المتعلقة 

بالقرارات الثالثة آنفة الذكر مما يعني أنه 
ال حاجة إلعادة تقديمها والتصويت عليها 

مجددا، كما جرت العادة حتى اآلن، إال إذا 
كان هناك تغيير في الواليات المنوطة بها.

أما القرار الرابع فيتمحور حول »تسوية 
قضية فلسطين بالوسائل السلمية«. ومن 

أبرز ما جاء فيه تأكيده على قرارات األمم 
المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين على 

أساس حدود ما قبل عام 1967. 
وأكد القرار ضرورة وضع حد لألنشطة 
االستيطانية ومصادرة األراضي وهدم 

المنازل وإطالق سراح األسرى ووضع حد 
لعمليات االعتقال واالحتجاز التعسفية، كما 

جدد دعوته إسرائيل لالنسحاب من األراضي 
الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما 

فيها القدس الشرقية. 
ودعا القرار إلى »إعمال حقوق الشعب 

الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالدرجة 
األولى حقه بتقرير المصير وإقامة دولة 

مستقلة، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة 
الالجئين الفلسطينيين«، إضافة إلى التأكيد 

على عدم االعتراف بأي تغييرات على 
حدود ما قبل 1967، والتمييز بين إسرائيل 

واألراضي المحتلة منذ عام 1967، 
حيث حصل القرار على تأييد 153 دولة 

ومعارضة 9 دولة وامتناع 10 دول.
أما القرار الخامس فيتعلق بالجوالن السوري 

المحتل. ويتم التجديد له سنويا، كما بقية 
القرارات آنفة الذكر، ومن أبرز ما جاء 

فيه: »تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى اآلن 
لقرار مجلس األمن 497 )1981(. وتعلن 

أيضا أن قرار إسرائيل في 14 كانون األول/ 
ديسمبر 1981 فرض قوانينها وواليتها 

وإدارتها على الجوالن السوري المحتل ملغى 
وباطل وليست له أية شرعية على اإلطالق، 

على نحو ما أكده مجلس األمن في قراره 
497 )1981( وتطلب من إسرائيل 

إلغاءه«.  
وطالب القرار »إسرائيل باستئناف المحادثات 

على المسارين السوري واللبناني واحترام 
االلتزامات والتعهدات التي تم التوصل 

إليها خالل المحادثات السابقة«، كما جدد 
المطالبة بانسحاب إسرائيل من كل الجوالن 
السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 

للعام 1967. وحصل القرار على تأييد 92 
دولة ومعارضة 9 دول وامتناع 65 دولة.

أحمد الدرزي

لم تكن تلبية النخب الكردية وغير الكردية، 
للمؤتمر الكردي الحادي والعشرين 

في هولندا، بعنوان »المؤتمر الوطني 
الكردستاني«، إاّل تعبيرًا عن حجم التهديدات 
القادمة، من باب التحوالت الدولية، وصعود 
كل من إيران وروسيا إلى مستوًى جديد من 
التحدي للواليات المتحدة، مع ما يمكن أن 
يترك من آثار سلبية في القضية الكردية، 
فكان السؤال األساس للمؤتمر هو: »ما 

العمل؟«.
هذا األمر ينطبق على كرد سوريا، الذين 

استطاعوا استثمار فرصة الحرب، منذ 
منتصف آذار/مارس 2011، ليقيموا 

تجربة سياسية خاصة، تنسجم مع أحالمهم 
وطموحاتهم في إنشاء كيانية سياسية، 

باالرتكاز على مفهوم األمة الديمقراطية، 
وباالعتماد على قراءتهم للواقع الدولي، 

من زاوية تعتقد أن ضعف الدولة السورية 
الشديد، وانتشار الحرب المركبة، في معظم 

األراضي السورية، وتدّخل الدول الكبرى 
واإلقليمية الواسع في هذه الحرب، أموٌر 

تتيح لهذه التجربة أن تنجح وتمتّد إلى كل 
األراضي السورية، وربما تستطيع أن تنتقل 

إلى دول الجوار، وخصوصًا في تركيا، 
حيث ينشط الوجه اآلخر لمحاولة النجاح، 

متمثلًة بحزب الشعوب الديمقراطي.

تأّسست خيارات قادة التجربة في سوريا، 
على تصور حاجة كل أطراف الصراع، 

دوليًا وإقليميًا، للتحالف مع الكرد، وخصوصًا 
الواليات المتحدة، بعد تدخل الطيران 

األميركي إلنقاذ مدينة عين العرب/كوباني 
من السقوط في أيدي تنظيم »داعش«، مع 
البناء على استمرار الواليات المتحدة قطبًا 
مهيمنًا وحيدًا على العالم، واستبعاد حدوث 

متغيرات دولية قريبة تثبت عكس ذلك.

لكّن هذا األمر لم َيحِم الكرد السوريين في 
عفرين، من احتاللها وتهجير أهلها عام 
2018، وبدء عملية تتريكها، كواقع ال 

رجوع عنه، ومن دون أّي تدخل أميركي 
للضغط على األتراك من أجل منعهم من 

اجتياح هذه المنطقة. وتكرَّر هذا األمر مع 
اجتياح المنطقة الممتدة من تل أبيض إلى 
رأس العين، بطول 110 كم وعمق يتراوح 

بين 10 و30 كم، ليتهدد الوجود الكردي في 
كل الشمال السوري، لوال تدّخل البنتاغون 

من أجل اإلبقاء على القوات األميركية في 
مجموعة من النقاط والقواعد العسكرية.

لم يدرك القادة الكرد أهمية الموقع 
الجيوسياسي الفريد لتركيا، وِثقلها، عسكريًا 

واقتصاديًا وديمغرافيًا، لدى كل أطراف 
الصراع الدولي، وانعكاس ذلك على قدرتها 
على فرض وقائع على األرض السورية، 

بفعل حاجة كل القوى الكبرى إليها، األمر 
الذي أتاح لها هامشًا واسعًا للمناورة، 

وتحصيل مزيد من المكاسب على حساب 
سوريا والسوريين.

األمر اآلخر الذي يتم إدراكه، مفاده أن 
هناك تحواًل متسارعًا في بنية النظام الدولي، 

وخصوصًا بعد الحرب في أوكرانيا، والتي 
كشفت حقيقة الصراع الكبير بين الغرب، 

في وجهيه األوروبي واألميركي، وبين 
الشرق، عبر قواه اآلسيوية الصاعدة، 

والتي ذهبت بعيدًا في تحدي النظام الدولي 
القائم، والوصول إلى اللحظة الحرجة، 

بالعنوان األوكراني، الذي يشكل رأس جبل 
الجليد، على نحو يدفع المستشار األلماني 

شولتس إلى االعتراف بأن األزمة ليست 
في الحرب في أوكرانيا، بل هي تهديدات 
النمو االقتصادي للقوى اآلسيوية، والتقدم 

التكنولوجي فيها.
أفرزت الحرب األوكرانية اصطفافًا آسيويًا 
ثالثيًا ذا بعد عالمي، يضم كاًل من روسيا 

والصين وإيران، األمر الذي دفع ميخائيل 
أوليانوف، مندوب روسيا في األمم المتحدة، 
إلى التأكيد أن »الصين وإيران وروسيا باتت 
تشّكل مثلثًا جديدًا في الدبلوماسية الدولية«. 
وهذه الدول الثالث لها أدوار متباينة، لكنها 

أساسية ومباشرة، في الحرب السورية، 
باإلضافة إلى االصطفاف الثالثي السابق 

بين إيران وروسيا وتركيا، والذي دفعت إلى 
تشكيله الحرب السورية، والتنسيق فيما بينها 

في إطار ملتقيات أستانة التسعة عشر. 
وهي اتفقت، في 19 تموز/يوليو، في مؤتمر 

طهران الثالثي بين الرؤساء الثالثة، على 
إخراج الواليات المتحدة من سوريا، والذي 

يعني خروجها من كل غربي آسيا.
وبين االصطفافين السابقين هناك تركيا 

وإيران، ولديهما هواجس مشتركة، من العبث 
األميركي في األمن القومي لكل منهما، 

عبر استغالل التنوع لديهما، قوميًا ومذهبيًا. 
واألكثر خطورة على وحدة أراضيهما، هو 
التحركات الكردية في البلدين، األمر الذي 
يدفع إلى االنفصال وتمزيق الدولتين، في 
حال نجاح التجربتين الكرديتين في سوريا 
والعراق في تحقيق كيانية سياسية مستقلة.

أصبح من الواضح أن هناك تحوالت إقليمية 
ودولية، ليست في مصلحة الكرد، في الدول 

األربع التي يوجدون فيها بصورة أساسية. 
فالدور التركي المتصاعد، انعكس سلبًا على 
تجربة الكرد في سوريا، وخصوصًا بعد أن 

احتّل الجيش التركي بصورة مباشرة، أو عبر 
المجموعات المسلحة، 10% من األراضي 
السورية، وهو يتأهب فعليًا لتنفيذ تهديداته، 

عبر هجوم بري جديد، أو الخضوع للشروط 
التركية، عبر انسحاب الكرد 30 كم عن 

الحدود المشتركة، وتسليم المنطقة إلى 
الجيش والحكومة السوريَّين، األمر الذي 

يعني إنهاء تجربتهم، أو تحمُّل هجوم بري 
جديد، وتهجير الكرد من الشمال السوري، 
وسيطرة مباشرة على المنطقة، على نحو 

يحقق المطامح التركية، بعنوان األمن 
القومي التركي ومحاربة اإلرهاب.

وال يخلو إقليم كردستان العراق من تهديدات 
مماثلة، من جانب إيران، بعد تورطه 

في الداخل اإليراني، عبر توفير قواعد 
محمية لحزب »الكوملة«، وتحّوله إلى 

مراكز للموساد اإلسرائيلي، واالستخبارات 
األميركية.

تحّول عامل الزمن إلى عنصر ضاغط على 
القيادات الكردية السورية، فالواليات المتحدة 
أبدت انكفاًء واضحًا عن منع الرئيس التركي 
من القيام بعملية برية، بل سحبت قواتها من 
موقع الشركة الفرنسية، »الڤارج«، باإلضافة 
إلى الموظفين الذين نقلتهم إلى إربيل، األمر 

الذي يؤكد عدم معارضتها الفعلية للهجوم 
البري التركي.

وفي الوقت نفسه، فإن موسكو ودمشق 
تنتظران موافقة القادة الكرد على إعادة 

المنطقتين الشمالية والشرقية إلى سيطرة 
دمشق، في مقابل امتناع تركيا عن اجتياح 
جديد للشمال السوري، وأن إمكان الحوار 

بين دمشق وكردها تقّلص كثيرًا، والخيارات 
المتاحة بين أيديهم: إّما مواجهة هجوم 

بري تركي جديد، من دون حماية للظهر، 
وإّما الذهاب نحو دمشق بغطاء روسي، 
وتسليمها المنطقة بأكملها، والتحول إلى 

معارضة في كامل األراضي السورية، من 
أجل الدفع نحو التغيير الجذري العميق 

والهادئ للبنية السورية، سياسيًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا، والعمل على إعادة المنطقة إلى 
سياقها التاريخي الطبيعي، من خالل نظام 

إقليمي جديد، يتيح لشعوبها الحياة، من دون 
فواصل حقيقية فيما بينها.

وقع، يوم اإلثنين، الشق العسكري في 
مجلس السيادة االنتقالي في السودان، وقوى 

إعالن الحرية والتغيير-المجلس المركزي 
وحلفاؤها اتفاقًا إطاريًا، يمّهد لنقل السلطة 

إلى المدنيين وإنهاء األزمة المستفحلة التي 
تشهدها البالد منذ أكثر من عام.

ويتضمن االتفاق 27 بندًا، أبرزها تسليم 
السلطة االنتقالية إلى سلطة مدنية ديمقراطية 

كاملة من دون مشاركة القوات العسكرية 
فيها، فيما تتكّون هياكل السلطة االنتقالية 

من المجلس التشريعي ومجلس الوزراء 
االنتقالي والمجالس العدلية والمفوضيات 

المستقلة.
وكشفت الوثيفة أن مدة الفترة االنتقالية 24 

شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء 
االنتقالي، وعلى حظر تكوين مليشيات 
عسكرية وشبه عسكرية ومهام القوات 

المسلحة خالل الفترة االنتقالية احترام القانون 
والحكومة المدنية، إضافة إلى دمج قوات 
الدعم السريع ضمن القوات المسلحة وفق 

الجداول الزمنية المتفق عليها.
وبحسب االتفاق فإن مهام السلطة االنتقالية 
تكمن في اإلصالح األمني والعسكري الذي 
يقود إلى إنشاء جيش عسكري ينأى بنفسه 
عن السياسة. باإلضافة إلى حظر إنشاء 
مجموعات عسكرية وشبه عسكرية، بينما 

تنحصر مهام القوات المسلحة خالل الفترة 

االنتقالية باحترام القانون والحكومة المدنية.
كما نص االتفاق على دمج قوات الدعم 

السريع ضمن القوات المسلحة وفق الجداول 
الزمنية المتفق عليها.

وبحسب االتفاق أيضًا، تختار قوى الثورة 
رئيس وزراء انتقالي بالتشاور مع األطراف 

المدنية الموقعة على اإلعالن السياسي، وأّن 
مدة الفترة االنتقالية ستكون 24 شهرًا تبدأ 
من تاريخ تعيين رئيس الوزراء االنتقالي. 

إلى جانب بدأ عملية شاملة لصياغة 
الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة 

الدستور في السودان.
وفي السياق، أّكد رئيس مجلس السيادة 

السوداني عبد الفتاح البرهان، التزام الجيش 
بالخروج نهائيًا من العملية السياسية، في 

أعقاب التوقيع اليوم على االتفاق السياسي 

اإلطاري في البالد.
وقال البرهان في كلمة له عقب مراسم توقيع 
االتفاق اإلطاري السياسي مع القوى المدنية: 

»نؤّكد التزامنا بخروج المؤسسة العسكرية 
من العملية السياسية نهائيًا، وسنسعى 

لتحقيق عدد من الغايات بعد توقيع االتفاق 
السياسي أهمها تحويل الجيش إلى مؤسسة 

دستورية تخضع للدستور والقانون«.
وأضاف البرهان: »السلطة المدنية هي 

المسؤولة عن وضع غايات األمن الوطني 
وربطها بالسياسة الخارجية والعسكرية، 

وعلى السلطة المدنية أال تتدخل في الشؤون 
العسكرية الفنية وترك المجال للجيش إلنفاذ 

غايات األمن الوطني«.
يذكر أن السودان يعاني، منذ 25 تشرين 

األول/أكتوبر 2021، أزمة سياسية في إثر 

انقالٍب قضى بحل حكومة عبد هللا حمدوك 
االنتقالية، وإعالن حالة الطوارئ، وتجميد 
بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف 

أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد األموال 
المنهوبة النقالب ]نظام الرئيس السابق 

عمر[ البشير في العام 1989«.
واالتفاق الموقع اليوم هو الشق األول من 
عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على 

مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين 
السودانيين أخيرا، بحسب بيان قوى الحرية 

والتغيير.
أما الشق الثاني من االتفاق فسيتم النظر 

فيه الحقا؛ حيث اتفقت األطراف السودانية 
على أن يتم تطوير االتفاق اإلطاري 

بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب 
المصلحة والقوى الموقعة على اإلعالن 

السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية 
تحتاج لمزيد من التفصيل للوصول التفاق 

نهائي.
وهذه القضايا هي أوال العدالة والعدالة 

االنتقالية، ثانيا اإلصالح األمني والعسكري، 
وثالثا اتفاق جوبا للسالم وإكمال السالم 

)وقع في 3 أكتوبر/تشرين األول 2020(، 
ورابعا تفكيك نظام 30 يونيو )نظام الرئيس 

المعزول عمر البشير(.

بايدن متورط في قضايا فساد فضحها كمبيوتر نجله مرتبطة بالمختبرات البيولوجية في اوكرانيا وتهريب مخدرات

 أستاذ كلية الفلسفة والسياسة في جامعة 
موسكو الحكومية، بوريس ميجويف، بأن 
نشر فضائح نجل الرئيس األمريكي جو 

بايدن، على »تويتر« قد يتسبب باستقالته 
المبكرة.

وأوضح ميجويف، أن فضيحة حاسوب 
هانتر بايدن، التي انتشرت عبر اإلعالم، 

ومنصات التواصل االجتماعي، ستدفع 
الحزب الجمهوري للمطالبة بفتح تحقيق 

بالقضية، ما قد يتسبب بخسارة بايدن 
لمنصبه كرئيس للواليات المتحدة خالل العام 

المقبل.
وأكد، أن استحواذ ماسك على موقع 

»تويتر« لم يأت من قبيل الصدفة، وأن 
قوى سياسية أمريكية منافسة لبايدن تقف 

خلفه، ما سيمنحها فرصا أكبر في المعركة 

االنتخابية ضده، مشيرا إلى أن إدارة بايدن 
لن تتمكن من مجابهة هذه الموجة الموجهة 

بشكل استراتيجي ممنهج.
يذكر أن رجل األعمال األمريكي، إيلون 

ماسك، نشر رابطا عبر حسابه في 
»تويتر«، يكشف مجريات التحقيق في 
قضية حاسوب هانتر بايدن، التي تبين 

تورط والده جو بايدن في قضايا فساد إداري 
مرتبطة بالمعامل البيولوجية في أوكرانيا، في 
الوقت الذي كان يشغل فيه منصبا هاما في 
الدولة، إبان عهد الرئيس األمريكي األسبق 

باراك أوباما.
وانتشرت هذه المعلومات إثر إرسال هانتر 
بايدن لحاسوبه الخاص إلى ورشة إصالح 

تابعة لشركة أبل في والية ديالوير، قام 
صاحبها باستنساخ بيانات الجهاز وسلمها 

لرودي جولياني، عمدة نيويورك السابق 
والمحامي الشخصي للرئيس األمريكي دونالد 

ترامب آنذاك.  

كما تشير البيانات التي عثر عليها في 
حاسوب هانتر بايدن، إلى تورطه في قضيا 

تهريب المخدرات والدعارة.
وقد أظهر استطالع رأي أجرته شركة 

Rasmussen Reports، أن 62% من 
المواطنين األمريكيين يدعمون إجراء تحقيق 
مع نجل الرئيس األمريكي جو بايدن، على 

خلفية صفقاته الخارجية.
ووفقا لنتائج االستطالع، وافق 62 % من 
المشاركين، على تحقيق الجمهوريين في 
مجلس النواب في صفقات هنتر بايدن 

الخارجية«، وأن 61% من المستطلعين قالوا 

إنهم واثقون من أن جو بايدن حقق استفادة 
كبيرة من صفقات نجله هنتر.

فيما عارض 34% من المستطلعين، إجراء 
التحقيق، وقالوا إن القضية المرفوعة ضد 

هنتر بايدن ذات دافع سياسي، وتم استطالع 
ألف شخص، بنسبة خطأ %2.

وفي وقت سابق، قال جو بايدن إنه فخور 
بنجله هنتر، الذي قد يتهم بإخفاء إدمان 

المخدرات عند شراء األسلحة، وأكد أن لديه 
ثقة كاملة في هنتر ويحبه كثيرا.

وقال المدعون والمحققون، إنهم واثقون من 
وجود أدلة كافية لتوجيه االتهام إلى هنتر 

بايدن، وسيتخذ محامي والية ديالوير ديفيد 
فايس القرار النهائي.
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لماذا كان الرئيس األسد محقا 
في مقاومة الضغوط الروسية لعقد لقاء قمة مع اردوغان؟

انتهاء الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية واالردن عّدل دستوره وكّيف أوضاع قوانينه 
تمهيدًا لما هو قادم ! الخيار االردني مجددًا في عين العاصفة

عبد الباري عطوان
لم يفاجئنا تقرير وكالة “رويترز” العالمية 

الذي قالت فيه ان الرئيس بشار األسد “يقاوم” 
ضغوطا روسية “حتى اآلن” لعقد لقاء قمة 

يجمعه بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 
موسكو في المستقبل المنظور، النه ال يريد منح 

الرئيس اردوغان نصرا مجانيا، قبل انتخابات 
الرئاسة بعد ستة اشهر.

الرئيس السوري محق في هذا الرفض ومقاومة 
الضغوط الروسية بالتالي، فالخالف مع الرئيس 
اردوغان ليس خالفا ثانويا، او لقصف اعالمي، 

وانما أكبر من ذلك بكثير وأعمق، وال يمكن 
تسويته “بتبويس اللحى” وعلى طريقة “عفا هللا 

عما سلف”.

الرئيس اردوغان هو الذي كان يملك قرار إشعال 
فتيل الحرب على سورية طوال السنوات العشر 

الماضية في إطار مشروع امريكي إسرائيلي 
لتدميرها، ولكن هذا ال يعني، بل ال يجب، 

إمتالكه قرار وقفها أيضا في الوقت الذي يناسبه 
وأهدافه وطموحاته ومصالحه دون التجاوب 

مع جميع الشروط السورية، وابرزها االنسحاب 
الكامل من األراضي السورية، ودفع حلفائه اكثر 

من نصف ترليون دوالر على األقل إلعادة 
اعمارها، وتقديم اعتذار صريح وواضح للدولة 

والشعب السوري.
***

كم كان الرئيس اردوغان مخطئا عندما اعتقد ان 
الرئيس السوري “سيهرول” الى موسكو للمشاركة 

في لقاء القمة المقترح تجاوبا مع تصريحاته 
التي كررها اكثر من مرة حول رغبته بلقائه، الن 
الرئيس السوري وبعد صمود اكثر من 11 عاما 
في وجه عدوان تشنه اكثر من 65 دولة برئاسة 

الواليات المتحدة، مدعومة بأكثر من ترليوني 

دوالر من خزائن دول عربية نفطية، بات 
في موضع قوة، وخرج واخرج الشعب العربي 

السوري من عنق الزجاجة رغم التكاليف الباهظة 
ماديا وبشريا.

عندما كان الرئيس اردوغان يعتقد انه في 
موضع قوة، وان اسقاط النظام وتغييره مسألة 
بضعة أسابيع، او أشهر معدودة، رفض كل 

الوساطات الروسية، وتعاطى بفوقية وإستعالء 
مع القيادة السورية، وتوعد بالصالة، في المسجد 

االموي في قلب دمشق متوسطا الحكام الجدد، 
واآلن، وبعد ان انقلب السحر على الساحر، 

ووصلت التفجيرات اإلرهابية الى ميدان 
التقسيم في قلب مدينة إسطنبول، وباتت معظم 
استطالعات الرأي تؤكد تراجعه، وحزبه في أي 

انتخابات رئاسية وتشريعية قادمة، ان قضية 
الالجئين السوريين (5,3 مليون( والغزو التركي 
لسورية ستكونان البند األكثر سخونة فيها )أي 

االنتخابات(، بدأ الرئيس اردوغان يغازل دمشق، 
ويهادن موسكو بحثا عن طوق النجاة.

الرفض السوري لهذا الغزل االردوغاني مبرر 
الن القيادة السورية، ومعظم القيادات العربية، 
وان لم يكن كلها لم تعد تثق بالرئيس التركي 

الذي تحيط به االزمات هذه األيام من الجهات 
األربع، الن سجله في السنوات العشر الماضية 
مليء بالتقلبات ونكث الوعود، وطعن األصدقاء 

قبل األعداء في الظهر، الم يفعل ذلك مع 
القيادة السورية التي فتحت له أبواب بالدها 
ونوافذها، وتوجته أبا حنونا؟ ألم يتخلى عن 

حركة “االخوان المسلمين” المصرية، ويغلق، 
او يلجم معظم منابرها اإلعالمية، والتلفزيونية 

كعربون مقدم إلعادة العالقات مع الحكومة 
المصرية، ألم يجمد المعارضة السورية 

السياسية وأنشطتها في تركيا، ألم يتخلى عن 
شعار “المهاجرون واالنصار” ويبدأ في ترحيل 

الالجئين السوريين بالقوة من المدن التركية 

والحد من حركتهم في أفضل األحوال، واطالق 
النار بهدف القتل على كل الجئ سوري جديد 

يبحث عن مالذ آمن في تركيا؟ ألم يعد العالقة 
مع دولة االحتالل، واألمثلة كثيرة.

القمة الثنائية بين الرئيسين السوري والتركي 
يجب ان تعقد ولكن بعد إكتمال انسحاب جميع 

القوات التركية من األراضي السورية وليس 
قبلها، وانشاء صندوق إقليمي دولي لتمويل 

مشاريع إعادة اعمار سورية، وتنفيذ فوري لجميع 
قرارات قمة سوتشي التي نصت على انهاء 

وجود الجماعات المسلحة المصنفة إرهابيا في 
الشمال الغربي السوري، عربية كانت او كردية، 
او تركمانية، واحياء معاهدة أضنة التي تحمي 

حدود البلدين.
المعارضة التركية التي باتت موحدة تحت مظلة 

تحالف سداسي ضد حزب العدالة والتنمية 
تتبنى جميع هذه المطالب السابقة دون شروط، 
ومستعدة، اذا وصلت الى سدة الحكم لتنفيذها، 
وإعادة العالقات مع دمشق كاملة وإعادة  جميع 
الالجئين الى سوري وضمان سالمتهم، فلماذا 
تقدم سورية التنازالت للرئيس اردوغان وحزبه، 
وبما يؤدي الى بقائه في السلطة لست او سبع 
سنوات قادمة، اعتمادا على وعود “مبهمة” ربما 

لن يكون لها أي حظ من التنفيذ اذا فاز اردوغان 
في االنتخابات واستعادة قوته ونفوذه؟

***
ندرك جيدا ان للرئيس بوتين كلمة مسموعة 

ومقدرة لدى نظيره السوري، مثلما ندرك أيضا 
ان الرئيس بوتين الذي يخوض حربا وجودية في 

أوكرانيا يحتاج الى “الحليف” التركي، وتحييده 
وتقليص أخطاره اذا لم ينجح في كسبه الى 

جانبه، وتجنب أي صدام عسكري كردي تركي 
في هذا التوقيت، ولكن ندرك أيضا ان الحفاظ 

على هيبته وبالده، والظهور امام العالم بالحفاظ 
على الحلفاء التاريخيين وحمايتهم، واالنتصار 

لمطالبهم وحقوقهم العادلة، وعلى رأسهم سورية 
وايران الذين وقفوا في خندقه دون تردد، يجب 
ان يكون كل هذا على قمة أولويات الرئيس 

بوتين واهتماماته، ويتعلم بالتالي من السياسات 
االمريكية الفاشلة في هذا المضمار.

ختاما نقول اننا كنا، وما زلنا، مع التقارب 
السوري التركي، وفتح صفحة جديدة بيضاء، 

ناصعة، ونؤمن بالنظرية التي تقول، ال عداءات 
دائمة، وال احقاد ابدية بين الدول والشعوب، 

ولكن على أساس قاعدة قوية لمصالحة، فمن 
أخطأ يجب ان يعتذر، ومن دمر يجب ان يعيد 

إعمار ما دمره، ومن إحتل ان ينسحب، اما 
تبويس اللحى لم يعد مقبوال في القرن الواحد 

والعشرين، وفي المسألة السورية تحديدا.

المهندس سليم البطاينه

تمّهل ! عنوان المقال ليس لي فهو عبارة 
عن فقرة اقتبستها من كتاب سيصدر قريًبا 

 The في الواليات المتحدة االمريكية بعنوان
 Divider : Trump in the White House

 Susan Glasser 2017-2021 للمؤلفين
الكاتبة في صحيفة ) NewYorker ( و 

Peter Baker مراسل صحيفة نيورك تايمز 
في البيت األبيض والذي تم نشر مقتطفات منه 

 The Washington Post ( في صحيفة
( ويستند على تقارير مهمة و 300 مقابلة 
حصرية إضافة إلى مذكرات خاصة وبريد 

الكتروني ورسائل ووثائق مهمة كوثيقة باسم 
عوض هللا – صائب عريقات.

ونشر الكتاب حوارًا بين الملك عبدهللا الثاني 
وصحفي امريكي أشار فيه الملك الى العرض 
الذي قدمه له الرئيس االمريكي ترامب في عام 

2018 لضم الضفة الغربية لالردن ، حيث 
قال الملك لمحدثه أني كدت أصاب بنوبة قلبية 
عندما سمعت منه هذا الكالم ولم أستطع حينها 

التنفس.
وركز أيًضا الكتاب على جانب مهم لنا وهو 
عودة اليمين االسرائيلي بقيادة نتنياهو إلى 

سدة الحكم في إسرائيل ، وأن إسرائيل بنظر 
مؤلفي الكتاب لم تعد تنظر لألردن على أنه 

صمام أمان لألمن االسرائيلي كما كان سابقًا، 
وأن  الوقت اآلن مالئم لفرض الخيار األردني 
الحتواء القضية الفلسطينية خاصة ان إسرائيل 

تعتبر هذه المرحلة هي األفضل لمثل هذا 
الخيار خصوصًا في ظل اإلنقسام الفلسطيني 
وحالة الضعف العربي بالهرولة نحو إسرائيل 
، والمناخ الدولي حيث ما زالت أمريكا تنظر 

للصراع العربي االسرائيلي من زاوية إدارة الصراع 
ال حّله وبشكل منحاز إلسرائيل.

 

وإن انكشاف األردن أمام أزماته الداخلية 
سيجعله ُعرضة لضغوط السياسة األمريكية 

ولن يستطيع الصمود طوياًل أمام الضغوط التي 
سُتمارس عليه، فالواليات المتحدة األمريكية 

تقدم لألردن مساعدات بنحو 1،6 مليار دوالر 
سنويًا ولديها 15 قاعدة عسكرية على االراضي 
االردنية ) 25 الف عسكري امريكي (، واالردن 
ُتصّدر ألمريكا بضائع مختلفة بنحو 1،5 مليار 

دوالر.
وربما تكون الضغوطات والمغريات أقوى من 

قدرته على الصمود بوجهها ، حيث أن المنطقة 
شهدت وما زالت تشهد متغيرات جذرية على 
كافة األصعدة لم تكن في دائرة التوقعات في 

زمن سابق … انتهى االقتباس.
فمنُذ سنوات طويلة ونحن نسمع مصطلح الوطن 
البديل ومصطلح الخيار األردني، واألردن كان 

واليزال يرفض أية مشاريع لتصفية القضية 
الفلسطينية وبشكل حاسم ال يقبل التأويل كما 

جاء على لسان الملك شخصيًا في عدة لقاءات 
داخلية وخارجية، حيث قال الملك ان هذا الكالم 

ساذج ال يستحق الرد عليه رافضًا اي دور 
سياسي او أمني في الضفة الغربية.

فالكنفدرالية أو الفيدرالية قبل قيام دولة فلسطينية 
يعترف بها العالم أجمع تعني تمريرًا لمشاريع 

صهيو – أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، 
وأي حل في جوهره تصفية القضية الفلسطينية 
سيشكل خطرًا استراتيجيًا على األردن وفلسطين 

معًا.
فالمطروح على ما يبدو هو إعطاء األردن 

السكان والسيادة األمنية على الضفة الغربية 
وليس السيادة السياسية، وتسليم الفلسطينين 
إلى األردن كرعايا دون دولة ودون إستقالل 

ودون أرض ودون قضية فلسطينية بحيث يكون 
االردن وكياًل أمنيًا عن إسرائيل في إدارة الضفة 
الغربية والتي سيقتطع منها ما مساحته 30% 
حسب إتفاقية صفقة القرن التي طرحها الرئيس 

االمريكي السابق دونالد ترامب، وهذا  القرار 
ال يتحتاج أكثر من قرار حكومي اسرائيلي 
وسيحظى باالغلبية المطلقة داخل الحكومة 

والكنيست.
عمومًا الخطر االسرائيلي حاليًا على االردن هو 
وجودي ، وإسرائيل في مأزق ديموغرافي والحل 
بنظر اليمين االسرائيلي بتحميل األردن الكلفة 

األكبر وبتأييد كثير من الدول العربية المهرولة 
نحو إسرائيل.

 Jaffee Center for فقبل شهر نشر مركز
 strategic studies ( ) JCSS ( Israel

والذي يعد خزان المعلومات الرئيس لدى 
إسرائيل، ويحتل المركز األول بين مختلف 

مؤسسات البحوث االسرائيلية من حيث اهتمامه 
بالشؤون االستراتيجية المتعلقة بإسرائيل دراسة 
له طرح فيها الخيار األردني مرة أخرى كبديل 
للسلطة الفلسطينية التي انتهى دورها الوظيفي 
على حد قولهم ! حيث أوضحت الدراسة أن 

الخيار األردني يعني توحيد الكيان الفلسطيني 
فدراليًا مع األردن ، وذلك بعد االنسحاب 

االسرائيلي من جانب واحد من الضفة الغربية 
كما حدث في قطاع غزة ونقل سيادتها األمنية 
لألردن ! مما يعني نقل الهاجس الديموغرافي 
في إسرائيل إلى األردن … األمر الذي سينتج 

عنه تغيرًا في الميزان الديموغرافي األردني.
ما تحتاجه االردن أن تعرف أين تقف بالضبط، 
فالبد من مراجعة السياسات وفتح نوافذ الحوار 

وممارسة لعبة التوازن بال مصادرة أو رقابة 
وفتح الخيارات وطرح البدائل وبناء جبهة داخلية 

لمواجهة المشروع الصهيوني االمريكي وخلق 
حوار سياسي بين الُنخب المختلفة الُمغيبة قسرًا 

، فيما يتعلق بموضوع الخيار االردني النها 
تؤثر على االمن الوطني والمصالح االستراتيجية 

األردنية … فكلما كان هناك حوار وطني 
حقيقي كلما كان سقف الحرية مرتفعًا ، وهذا 

سيمكن االردن من الوقوف بصورة صلبة أمام 

فرض المشروع الكونيالي الصهيوني والعكس 
صحيح.

فالوعي جزء من السياسة، وفي السياسة ال يوجد 
حد فاصل بين الفضيلة والرذيلة فكثيرًا ما يتبادل 
االثنان موضوعهما وكثيرًا ما  شاهدنا في واقعنا 

العربي أن كفة الرذيلة غلبت كفة الفضيلة، 
فأن نندم على الكالم افضل من ان نندم على 
الصمت، فالباطل يعّطل الحقيقة، ومن حقنا 

أن ننظر في المرآة ونطل على الحقائق، فهناك 
امور يمكن لنا تلمسها نتيجة تقديرات وتوقعات 

لكنها في اغلب االحيان ال تبتعد عن حجم 
المعرفة العادية.

بإعتقادي أن اتفاقات اوسلو ووادي عربة 
اصبحت من الماضي، وإسرائيل حاليًا بعد عودة 

نتنياهو ستضع كل ثقلها وراء الخيار االردني 
لتعديل مركزية القضية الفلسطينية وانهاء الدور 
الوظيفي للسلطة الفلسطينية وانهاء القضية عن 

بكرة ابيها وإعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة 
كاملة بإعادة توزيع األدوار من جديد بين دول 

المنطقة.
كل الخيارات صعبة وجميع السيناريوهات معقدة 
خصوصا في غياب الوطن العربي وتخليه عن 

القضية الفلسطينية.
عموًما كل ما يطرح حول مشروع الوطن 

البديل والخيار االردني مرفوض بشّدة من قبل 
االردنيين والفلسطينيين على حد سواء، على 

األقل حتى هذه اللحظة : فهل يمكن ان تتغير 
المعطيات والظروف السياسية لدرجٍة تجعل من 

هذا الحل هو المخرج الوحيد ؟ فأجواء الشك 
التي تسيطر على الرأي العام في األردن تقول 
أن أمريكا على أستعداد للتضحية باألردن من 

أجل تصفية القضية.
نائب اردني سابق
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الواليات المتحدة تعرض على ممالك الشرق األوسط تقاسم أسلحتها مع أوكرانيا

قانون التضخم ُيحدث شرًخا بين أوروبا والواليات المتحدة

شبكة الجزيرة ترفع قضية اغتيال أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

السعودية والصين توقعان اتفاقية شراكة شاملة..
 شي جين بينغ يبشر بـ«عصر جديد« من العالقات

سيناريوهات النار في اإلقليم المأزوم

وقع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز 
اليوم الخميس مع الرئيس الصيني شي جين 

بينغ اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية الشاملة 
بين البلدين، بينما أكد شي أن زيارته إلى 
المملكة ستفتح »عصرا جديدا« للعالقات 
بين الصين والعالم العربي ودول الخليج 

والسعودية.
وفي وقت سابق يوم الخميس، استقبل ولي 

العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
الرئيس الصيني، وذلك قبيل عقد قمة بين 
البلدين في ثاني أيام زيارة شي جين بينغ 

للمملكة.

3 قمم
ومن المقرر أن يشارك الرئيس الصيني في 
قمم سعودية وعربية وخليجية بحضور أكثر 

من 30 قائد دولة ومنظمة دولية.
وستكون القمة األولى في برنامج زيارة 

الرئيس الصيني للرياض »سعودية صينية«، 
وقالت وسائل إعالم سعودية رسمية إن 

من المتوقع أن يوقع الوفد الصيني خاللها 
اتفاقيات مع الرياض بقيمة 30 مليار 

دوالر.

كما سيتضمن برنامج الزيارة حضور الرئيس 

الصيني قمة »الرياض الخليجية-الصينية 
للتعاون والتنمية« غدا الجمعة والتي 

سيشارك فيها قادة دول مجلس التعاون 
الخليجي. وأخيرا، سيشارك الوفد الصيني 

برئاسة الرئيس شي في »قمة الرياض 
العربية-الصينية للتعاون والتنمية«، بمشاركة 
قادة دول عربية، وستتم خالل القمم الثالث 

مناقشة سبل تعزيز العالقات المشتركة 
في المجاالت كافة، وبحث آفاق التعاون 

 االقتصادي والتنموي.

 مشاريع ضخمة صينية سعودية

وفي السياق، رّجح محللون أن يناقش قادة 

البلدين الصفقات المحتملة، والتي بدورها 
ستسهم في إشراك الشركات الصينية بشكل 
أعمق في المشروعات الضخمة التي تعتبر 
محورية ضمن رؤية ولي العهد محمد بن 

سلمان لتنويع االقتصاد السعودي، بعيدًا عن 
 موضوع النفط.

وتتميز الزيارة الحالية بأن كال الجانبين 
حريص على تطوير العالقات االقتصادية 
والتجارية في ظل األوضاع الجيوسياسية 

الراهنة، حيث تستغرق الزيارة 3 أيام 
متواصلة وتحمل في جدولها عقد لقاءات 

رسمية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد 
العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، إلى 

جانب عقد قمة مع مجلس التعاون الخليجي 

المكون من 6 أعضاء، وقمة صينية عربية 
 أوسع.

20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 
 مليارات ريال

بدورها، ذكرت الوكالة السعودية )واس( 
أن زيارة الرئيس الصيني إلى المملكة التي 

ستستمر من 7 إلى 9 كانون األول/ديسمبر 
الجاري، تشمل عقد قمة سعودية صينية، 

وقمة صينية خليجية، وقمة عربية صينية، 
بمشاركة عدد من قادة دول مجلس التعاون 

 الخليجي والدول العربية.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع 

أن تشهد الزيارة »توقيع أكثر من 20 
اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز الـ29 مليار 
دوالر، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة 
االستراتيجية، وخطة المواءمة بين رؤية 

المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، 
 وغيرها من المبادرات.

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو 
نينغ قالت إن الزيارة تمثل »أكبر نشاط 
دبلوماسي على نطاق واسع بين الصين 

والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين 
الشعبية«.

عبدهللا السناوي

سيناريوهات النار تكاد تالمس سطح 
الحوادث المتدافعة في اإلقليم المأزوم الذي 

نعيش فيه. األخطار ماثلة، واألسئلة الكبرى 
تأخذ بخناقه، التفاعالت المحتملة والتداعيات 

التي ال يمكن تجنبها.
أول األسئلة، حيث تتأهب تركيا للقيام 

بعملية عسكرية برية في الشمال السوري 
باسم حفظ أمنها القومي ضد جماعات 

كردية تصفها باإلرهابية.
هل تفلت العملية العسكرية المزمعة عن أية 
تفاهمات وتحالفات سابقة مع روسيا وإيران 

الطرفين اآلخرين ب»تحالف الضرورة« 
في سوريا، اللذين يناهضان علنًا أي تدخل 

بري؟
إذا ما تصدع هذا التحالف فنحن أمام 

أوضاع جديدة في األزمة السورية تلقي 
بظاللها الكثيفة على مستقبلها وفرص 

حلحلتها بالوسائل الدبلوماسية.
أطراف التحالف ليسوا بوارد ذلك الخيار، 

لكنهم قد يجدون أنفسهم تحت ضغط تصادم 
اإلرادات أمام إعادة ترتيب أوراق وضربات 

فوق الحزام وتحته.
بالوقت نفسه، فإن الواليات المتحدة والحلفاء 

الغربيين غير مستعدين للمضي مع تركيا 
في جموحها العسكري لحسابات استراتيجية 

تتعلق بتصوراتها لألزمة السورية وقوة الرهان 
على الحليف الكردي.

ليس مستبعدًا، إذا تفاقمت أزمة التدخل 
العسكري، أن تتعرض تركيا نفسها ألوضاع 

داخلية خطرة تهدد قدرتها على حفظ 
تماسكها الداخلي بالنظر إلى أن كتلة كبيرة 

من سكانها ينتمون إلى العرقية الكردية.
بصورة أو أخرى يتداخل المشهد العسكري 

التركي مع تعقيدات الحرب األوكرانية، حيث 
تطلب أنقرة ثمنًا استراتيجيًا مقابل الدور 
الذي تحاول أن تلعبه في التوصل إلى 

تسوية سياسية لحرب المنهكين األمريكي 
والروسي معًا.

بحكم عضويتها في حلف »الناتو« كثاني 
أكبر قوة عسكرية فيه، وجوارها مع روسيا 

وأوكرانيا، فإن هناك أساس موضوعي 
لدور تركي يلعب دور الوسيط المقبول من 

الطرفين المتحاربين.
بقدر حاجة القطبين الدوليين األمريكي 

والروسي للدور التركي، فإنه لم يكن 
مستغربًا أن تبدي أنقرة انزعاجها البالغ من 

موقفيهما السلبي، ألسباب مختلفة، تجاه 
عمليتها العسكرية في شمال سوريا ضد 

القوات الكردية.
أرادت أن تقول إذا كنتم تطلبون مساعدتنا 

في التوصل إلى تسوية سياسية للحرب 
األوكرانية، فلماذا تضنون علينا بأي دعم 
يوفر غطاء سياسيًا للعملية العسكرية في 

شمال سوريا؟!
في المسافة بين الطموح التركي للعب دور 
إقليمي أكبر استثمارًا في األزمة األوكرانية، 
وحدود القوة التي ال تسمح أن يتمدد دورها 

في الملفين السوري والعراقي إلى حدود 
إطالق يدها، بحجة الحرب على اإلرهاب 

الكردي، يتبدى المأزق التركي في لحظة 
إقليمية حرجة.

السؤال التركي عاجل وملح في سيناريوهات 
النار التي تحلق في سماء اإلقليم 

المضطرب.
السؤال اإليراني يطرح نفسه في اللحظة 

الراهنة بدرجة إلحاح أقل نسبيًا. هل هناك 
فرصة جادة وحقيقية توفر حاًل ألزمة 

االتفاق النووي اإليراني.. أم أن التصعيد 
قد يأخذ مداه إلى صدام إقليمي تتسع دوائره 

ومواضع النار فيه؟

في مباحثات فيينا غير المباشرة تأكد اتفاق 
شبه معلن من الالعبين الرئيسيين األمريكي 
واإليراني، على إحياء االتفاق النووي، لكنه 

لم يصل إلى مرفأ أخير.
لم يأخذ االنفراج مداه، وتعطل في منتصف 
الطريق سيناريو التهدئة، على خلفية خشية 
الرئيس األمريكي جو بايدن من أن يخسر 

حزبه الديمقراطي االنتخابات النصفية.
بعد االنتخابات النصفية، التي لم يخسرها 

الديمقراطيون، كما كان متوقعًا، لم يعد 
الملف النووي اإليراني مرة أخرى إلى موائد 

التفاوض في فيينا حتى اآلن.
في المسافة ما بين التهدئة والتصعيد، بدا 
السؤال اإليراني معلقًا في حسابات القوة 
المتغيرة. بالتزامن مع السؤالين اإليراني 

والتركي، ُيطرح سؤال ثالث ضاغط وُملح.
إلى أين تمضي المواجهات المحتدمة في 
الضفة الغربية المحتلة؟ التصعيد مرشح 
أن يأخذ مدى أوسع وأخطر مع تشكيل 

حكومة إسرائيلية جديدة تضم شخصيات 
مثل »إيتمار بن غفير« وزير األمن الداخلي 

المرشح، الذي يدعو بصريح العبارة إلى 
تهويد القدس وهدم المسجد األقصى واجتياح 

الضفة الغربية وحل السلطة الفلسطينية 
بالقوة وإطالق النيران على الفلسطينيين لدى 

أدنى اشتباه، وهدم القرى التي يخرج منها 
منفذو العمليات والتضييق على األسرى.
بنظر وزير الدفاع »بيني غانتس« في 

حكومة »يائير البيد«، الذي ُيحسب على 
الصقور، فإن صعود »بن غفير« كارثة 

أمنية على إسرائيل. بتعبير »البيد« نفسه، 
الذي ُتحسب مواقفه بالقرب من اليمين 

ويتبنى سياسة القبضة الحديدية، فإن »بن 
غفير« تهديد جوهري لألمن اإلسرائيلي، 
حيث دأب على دعوة الجنود للتمرد ضد 

الضباط، أو أال يطيعوا أوامرهم.
يستحيل واألمر هكذا أن نغفل هنا في 
العالم العربي عن شرارات النار التي 

سوف تهب في كافة االتجاهات. ماذا قد 
يحدث بالضبط؟ التفلت الواسع بالعنف 

المفرط عنوان أول. رفع منسوب االحتجاج 
والمقاومة عنوان ثان، اتساع نطاق 

االحتجاجات لتشمل فلسطين التاريخية 
كلها عنوان ثالث. ضيق مساحة المناورة 

الدولية أمام إسرائيل وتدهور صورتها أمام 
العالم عنوان رابع. تدخل دول إقليمية في 

المواجهات المحتملة عنوان خامس.
األسئلة تطرح نفسها بإلحاح الحوادث 

وشرارات النار تلوح في المكان.

تحت العنوان أعاله، كتب ميخائيل 
خوداريونوك، في »غازيتا رو«، عن محاولة 

أمريكية لتزويد أوكرانيا بجزء من األسلحة 
التي تملكها دول الخليج العربية.

وجاء في المقال: أعلنت وزارة الدفاع 
األمريكية )البنتاغون(، في نوفمبر، 

أنها أرسلت ثماني بطاريات صواريخ 
NASAMS مضادة للطائرات إلى أوكرانيا. 

وفي الشهر نفسه، خصص الرئيس 
األمريكي جو بايدن حزمة مساعدات 

عسكرية أخرى بقيمة 400 مليون دوالر 
ألوكرانيا. شملت المساعدة، من بين أمور 
أخرى، صواريخ موجهة مضادة للطائرات 
ألنظمة الدفاع الجوي NASAMS، وقد 
تم استخدام عدد كبير من الصواريخ من 

هذا النوع في األعمال القتالية السابقة في 
أوكرانيا.

في الوقت نفسه، ال يمكن نقل أنظمة 
الدفاع الجوي NASAMS، وفًقا للعقد، إلى 

أوكرانيا إال بحلول العام 2025 )الحديث 
يدور عن ست بطاريات صواريخ مضادة 

للطائرات تتكون من 72 قاذفة(.
لهذه األسباب، بدأت الواليات المتحدة في 

التفاوض مع دول الشرق األوسط بشأن نقل 
أنظمة الدفاع الجوي NASAMS )التي تم 
توفيرها سابًقا للممالك العربية( إلى القوات 

المسلحة األوكرانية لتوفير غطاء صاروخي 
مضاد للطائرات، لحماية العاصمة والمراكز 

السياسية في أوكرانيا. تتعهد واشنطن 

بتعويض هذه الشحنات لدول الشرق األوسط 
في غضون ستة أشهر. وهناك كل األسباب 

لالعتقاد بأن دول الخليج بما فيها سلطنة 
عمان لن تتمكن من رفض هذا االقتراح. 

وسوف يجري نقل األنظمة المعنية، 
بمساعدة طيران النقل العسكري األمريكي، 
إلى المناطق الشرقية من بولندا في وقت 

قصير نسبيا، ومن هناك إلى أوكرانيا.
يذكر أن قطر والكويت وسلطنة عمان 

مستعدة بالفعل لنقل أنظمة الدفاع الجوي 
NASAMS إلى أوكرانيا. وفي هذه الحالة، 

يتوقعون مقترحات مثيرة لالهتمام من 
الواليات المتحدة فيما يتعلق بتزويد بلدانهم 
بأسلحة ومعدات عسكرية متطورة، وال سيما 

أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى ومقاتالت 

ومروحيات ودبابات. وفي هذا السياق، 
ال ينتظر أي اعتراض على المقترحات 

األمريكية من دول المنطقة.

من الممكن إلى حد بعيد أن ترسل سلطنة 
عمان، باإلضافة إلى NASAMS، أنظمة 

الدفاع الجوي Pantsir-S1E إلى أوكرانيا، 
وترسل قطر إلى هناك أنظمة الدفاع الجوي 

Roland، وترسل البحرين )ويمكن لهذا 
البلد أن ينضم بسهولة إلى ناقلي األسلحة 
-MIM إلى أوكرانيا( أنظمة الدفاع الجوي

.Crotal 23 هوك و
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو 

الكاتب

كتب يفغيني تشوكالينا، في »إزفيستيا«، 
حول استهتار واشنطن بمصالح األوروبيين.

وجاء في المقال: حدث انقسام جدي بين 
واشنطن وبروكسل، اللتين عملتا فترة طويلة 

كجبهة موحدة: ففيما كانوا )في بروكسل( 
يلتزمون بسياسة »ال تنشر غسيلك الوسخ«، 

هناك اآلن مزيد من االنتقادات للواليات 
المتحدة من ممثلي االتحاد األوروبي. وهم 
ينتقدون قانون خفض التضخم األمريكي، 
الذي سيدخل حيز التنفيذ في األول من 

يناير.
الوثيقة المعتمدة، على وجه الخصوص، 

توفر مزايا في مجال الطاقة للشركات 
األجنبية التي تنقل أعمالها إلى الواليات 

المتحدة. وقد أثارت هذه اإلجراءات 

قلًقا جديا لدى الدول األوروبية، التي، 
باإلضافة إلى أزمة الطاقة، قد تواجه تسرب 

االستثمارات عبر المحيط األطلسي.
كانت المحاولة األولى لتغيير الوضع هي 

زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لواشنطن والتباحث مع سيد البيت األبيض 

جو بايدن.
وُينتظر أن تجري المحاولة الثانية للتوصل 

إلى قاسم مشترك في اجتماع مجلس 
التجارة والتكنولوجيا بين الواليات المتحدة 

واالتحاد األوروبي. وكان ممثلو الجانبين قد 
اجتمعوا يوم 5 ديسمبر في جامعة ماريالند 

)بواشنطن(. ومع ذلك، وعلى الرغم من 
الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، فإن مزاج 

المشاركين األوروبيين سلبي تماًما.
كما دعا مدير صندوق فرانكلين روزفلت 

لدراسة الواليات المتحدة في جامعة موسكو 
الحكومية، يوري روغوليف، إلى عدم 

تعليق آمال على إمكانية تغيير القانون في 
المستقبل القريب. ووفًقا له، أمريكا راضية 

تماًما عن الوضع الحالي. فهي تكسب 
سياسًيا واقتصادًيا، واألحداث التي تجري 

في العالم تجعل من الممكن إضعاف أوروبا 
بحيث يسهل التحكم بها وإمالء الشروط 

عليها.
وقال: »ما يستفز األوروبيين أكثر من 

سواه هو أن الواليات المتحدة شرّعت جميع 
هذه اإلجراءات. ولتغيير شيء ما هناك، 
بات ينبغي تغيير القانون نفسه، واعتماد 

تعديالت، وهذا ليس أمرًا سهاًل. ال أظن أن 
األمريكيين سيتخلون عن مواقفهم من أجل 

أوروبا، خاصة اآلن، بعد تمرير القانون 

والمزاج العام في الواليات المتحدة نحو 
»مصالحنا أواًل«.

رفعت شبكة الجزيرة اإلعالمية قضية 
اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة من قبل 
قوات االحتالل اإلسرائيلي إلى المحكمة 

الجنائية الدولية في الهاي، وقالت الشبكة 
-في بيان- إن هذه الخطوة تأتي بعد إجراء 
فريقها القانوني تحقيقا كشف عن أدلة جديدة 
تظهر بوضوح أن شيرين وزمالءها تعرضوا 

إلطالق نار مباشر من قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، وأن ادعاء السلطات اإلسرائيلية 

بأنها قتلت شيرين خطأ -خالل تبادل 
 إلطالق النار- ادعاء ال أساس له.

وأضافت الشبكة أن الملف المرفوع للمحكمة 
الجنائية يؤكد أنه لم يكن هناك اشتباك في 
المنطقة التي كانت فيها شيرين. وأكدت أن 

هذا القتل المتعمد كان جزءا من حملة أوسع 
 الستهداف الجزيرة وإسكاتها.

وطالب الفريق القانوني لشبكة الجزيرة 
المدعي العام بأن يسعى إلى إيجاد أدلة 

تدين الجيش اإلسرائيلي عبر القنوات كافة، 
مضيفا »لسنا متأكدين من توقيف المسؤولين 

عن االغتيال، لكننا ندعو بداية إلى فتح 
 تحقيق«.

بدورها، قالت ابنة شقيق شيرين أبو عاقلة، 
لينا أبو عاقلة، إن إسرائيل لديها تاريخ في 
استهداف الصحفيين بهدف إسكاتهم عن 
قول الحق، وهي دائما تفلت من العقاب 

وتخلق ثقافة اإلفالت من العقاب، مشيرة إلى 
 أن الوقت قد حان لمحاسبتها.

ويأتي هذا اإلجراء بعد مرور 6 أشهر على 
االغتيال الوحشي لشيرين، قام خاللها الفريق 

القانوني للشبكة بتحقيق دقيق ومفصل في 

القضية، وكشف عن أدلة جديدة تستند إلى 
روايات شهود عيان وفحص لعدد كبير 

من مقاطع الفيديو واألدلة الجنائية المتعلقة 
 بالقضية.

وأشارت الشبكة إلى تأكيد األدلة المقدمة عم 
وجود اشتباكات أو إطالق بموقع االغتيال، 

باستثناء طلقات قوات االحتالل التي 
استهدفت بشكل مباشر شيرين وزمالءها، 

حيث كان الصحفيون في مكان مرئي 
بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء 
على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذاتهم 

اإلعالمية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص 
 آخرون.

وتقوض هذه األدلة -التي تقدم اليوم 
للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية- 
ما خلص إليه تحقيق الجيش اإلسرائيلي، 

وتشير إلى أن هذا القتل المتعمد كان جزًءا 
من حملة أوسع الستهداف الجزيرة وإسكاتها، 

 وفق البيان.
 مؤتمر صحفي في الهاي

وعبرت الجزيرة عن ترحيبها باهتمام المجتمع 
الدولي، ومنظمات حقوق اإلنسان، والهيئات 

المدافعة عن حرية اإلعالم بالقضية 
ومواصلتها الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن 

 هذه الجريمة البشعة.
ولفتت الشبكة إلى أنها تنظم -بعد تقديم 

الملف- مؤتمرا صحفيا في الهاي، يحضره 
ممثلون من الفريق القانوني للجزيرة، وأفراد 
من عائلة الراحلة، وصحفيون، ومسؤولون 
من منظمات حقوقية وهيئات مدافعة عن 

 حرية اإلعالم.
وقد جددت شبكة الجزيرة اإلعالمية التزامها 

بتحقيق العدالة لشيرين، عبر اتخاذ كل 
 اإلجراءات والسبل المتاحة لمحاسبة القتلة.
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شهدت مناطق صينية تظاهرات عدة 
احتجاجًا على قيود اإلغالق الصارمة 
وسياسة »صفر كوفيد« التي تنتهجها 

الحكومة الصينية وطرق تنفيذها. انطلقت 
شرارة هذه التظاهرات بعدما اندلع حريق في 
مبنى سكني في مدينة أورومتشي عاصمة 

إقليم شينغيانغ، وأودى بحياة 10 أشخاص، 
وحّمل البعض القيود الصحية القاسية 

مسؤولية عرقلة عمل فرق اإلطفاء. 
وإزاء هذه االحتجاجات، أعلنت السلطات 

الصينية تخفيف إجراءات مكافحة »كوفيد 
19« في مناطق عديدة مثل بكين 

وأورومتشي، اللتين أعلنت السلطات المحلية 
فيهما تقديم مساعدات مالية لألشخاص ذوي 
الدخل المنخفض أو الذين ليس لديهم دخل، 

وتوفير عدد من وظائف الخدمة العامة 
للفئات ذات الدخل المنخفض التي تواجه 
صعوبات في الحصول على عمل. وتأتي 
االحتجاجات في الوقت الذي تشهد البالد 
أكبر زيادة في أعداد المصابين منذ بدء 

الجائحة، إذ وصل عدد المصابين إلى 40 
ألف حالة.

تفرض الصين منذ ما يقارب 3 سنوات 
قيودًا صارمة لمكافحة انتشار وباء كورونا 
المستجّد، وتنتهج سياسة »صفر كوفيد«، 

وهي تهدف من خالل ذلك إلى إبقاء 
اإلصابات بالفيروس قريبة إلى الصفر 

تقريبًا، وذلك عبر السيطرة السريعة على 
انتشار الوباء في المنطقة التي يظهر 

فيها. ولهذه الغاية، تنفذ السلطات المحلية 
اختبارات جماعية، وتعزل المرضى في 
مرافق حكومية، وتنفذ إغالقات جزئية، 

وأحيانًا تفرضها على مدن أو مقاطعات 
بأكملها.

أثارت قيود مكافحة فيروس كورونا استياء 
الكثير من الصينيين الذين توقعوا أن ُتخفف 

اإلجراءات بعد المؤتمر الوطني العشرين 
للحزب الشيوعي الذي جرى في شهر تشرين 

األول/أكتوبر الماضي. 
وبعد أسابيع من انعقاد المؤتمر الذي أعاد 
انتخاب الرئيس شي جين بينغ أمينًا عامًا 

للحزب للمرة الثالثة، أعلنت السلطات 

الصينية إدخال 20 تدبيرًا لتخفيف تدابير 
مواجهات الفيروس، منها تخفيف فترة 

الحجر الصحي للوافدين من الخارج، ولكن 
مع ارتفاع اإلصابات بفيروس »كوفيد 19«، 

أعادت السلطات الصينية فرض اإلغالق 
مجددًا لمنع انتشار الفيروس.

ومن ناحية أخرى، أثرت عملية اإلغالقات 
المتكررة سلبًا في االقتصاد الصيني الذي 

يشهد في الفترة األخيرة تباطؤًا ونقصًا 
في الطلب، إلى جانب تراجع الصادرات 

وأسعار المساكن والعقارات. وكانت 
الحكومة الصينية قد حدَّدت هدف النمو 

االقتصادي لعام 2022 عند نحو %5,5، 
إال أن صندوق البنك الدولي خّفض توقعاته 

لنمو الصين إلى 3,2% هذا العام. ومع 
اندالع االحتجاجات، أعلن البنك الدولي 
أنه قد يضطر إلى خفض توقعات النمو 

بسبب سياسة »صفر كوفيد« واالحتجاجات 
الحاصلة.

كما أنَّ أرباح الشركات الصناعية في 
الصين سجلت انخفاضًا، إذ ذكرت الهيئة 
الوطنية لإلحصاء أنَّ األرباح الصناعية 

هبطت بنسبة 3% على أساس سنوي خالل 
األشهر العشرة األولى من العام الجاري، 
فمن أصل 41 قطاعًا صناعيًا تراجعت 
أرباح 22 قطاعًا بسبب سياسة »صفر 

كوفيد«.
تصّر الصين على هذه السياسة، على الرغم 

من أّن عدد اإلصابات يعتبر منخفضًا 

طبقًا للمعايير العالمية، وعلى الرغم أيضًا 
من تأثير هذه السياسة سلبًا في االقتصاد 
الصيني، ألنها ترى فيها الطريقة المثلى 

للحفاظ على أرواح أكبر عدد من الناس، 
فالصين هي أكبر دولة في العالم من حيث 

عدد السكان )1,4 مليار نسمة(، فإذا تم 
رفع القيود، سيصاب عدد كبير جدًا من 

الناس.
وبحسب دراسة أجراها باحثون في جامعة 
فودان في شنغهاي، فإنَّ تخلي الحكومة 

عن سياسة »صفر كوفيد« سيؤدي إلى وفاة 
1,6 مليون شخص. وما دفع السلطات 

الصينية إلى تشديد سياسة »صفر كوفيد« 
أيضًا هو أن نسبة كبار السن في الصين 

عالية جدًا، بسبب سياسة الطفل الواحد 
التي كانت متبعة، إذ يشّكل األشخاص 

الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر نحو 
14% من إجمالي السكان عام 2021، ما 
يجعل الصين بلدًا »شائخًا«. وتعد معدالت 

التطعيم بين كبار السن منخفضة، فنحو 
نصف األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 

80 عامًا تلقوا الجرعة األولى من اللقاحات 
الصينية، وهم أكثر عرضة للخطر.

تفتخر الصين بأن سياسة »صفر كوفيد« 
التي اتبعتها حافظت على أرواح السكان 
وقللت تداعيات الفيروس على االقتصاد 

الصيني، في وقت فشلت الدول األخرى في 
حماية مواطنيها من الوباء؛ ففي الواليات 

المتحدة األميركية، يموت حاليًا نحو 500 

شخص كل يوم بسبب الفيروس. 
على الرغم من أن التظاهرات التي حصلت 

احتجاجًا على تدابير اإلغالق الصارمة 
كانت محدودة، فإنَّها نادرًا ما كانت تحصل. 

لذلك، أثارت انتباه الحكومة الصينية التي 
عملت على تخفيف بعض اإلجراءات، 
وستتبع ذلك بالمزيد من تخفيف القيود، 

مع أخذ المحافظة على أرواح السكان قدر 
اإلمكان بعين االعتبار. وقد بدأت السلطات 

الصينية بالعمل على التسريع في حمالت 
تطعيم كبار السن، ما يعد استعدادًا لتغيير 

سياسة »صفر كوفيد«.
ومن المحتمل أن تفتح السلطات الصينية 

تحقيقات حول سوء تطبيق إجراءات مكافحة 
انتشار الفيروس، بما فيها نتائج اختبارات 

كورونا المستجّد المزيفة، والفساد الذي انتشر 
في هذا المجال، والذي ساهم في ارتفاع 
اإلصابات خالل الفترة األخيرة ومعاقبة 

المسؤولين.
وفي إطار آخر، شّكلت االحتجاجات مادة 

دسمة لإلعالم الغربي الذي عمل على 
تصويرها كأنها واسعة النطاق، وتمتد إلى 
جميع أنحاء البالد، وهي بمنزلة انقالب 

على الرئيس شي جين بينغ. تريد واشنطن 
استغالل هذه االحتجاجات للضغط على 

الصين وتشويه صورتها عالميًا، كما تفعل 
دائمًا في قضية مسلمي اإليغور وإظهار 
الصين أنها تنتهك حقوق األقلية المسلمة 

هناك أو بّث اإلشاعات عن سقوط صاروخ 
صيني تائه على األرض. 

وليس مستبعدًا أن يكون للواليات المتحدة 
األميركية دور في تغذية هذه االحتجاجات، 
إذ أعلن البيت األبيض أن الرئيس األميركي 
جو بايدن يراقب ما يحصل في الصين من 
كثب. ومن جهة أخرى، دعت األخيرة إلى 
اتخاذ إجراءات حازمة ضد أنشطة التسلل 

والتخريب التي تقوم بها »قوات معادية«، وال 
يخفى الدور الذي تقوم به الواليات المتحدة 

األميركية في تايوان، والدعم الذي قدمته 
للمتظاهرين في أحداث هونغ كونغ عام 
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المنسف األردني والعود السوري والخنجر العماني وحداء اإلبل في قائمة اليونسكو!الصين بين سياسة »صفر كوفيد« وتفّشي الوباء

أرسل هذا المقال إلى 10 مديرين وستسمع خبرًا سعيدًا!

المنتخب المغربي يسجل في المونديال هدفا قاتال في شباك اتفاقية أبراهام 
ويركز الحدث حول القضية الفلسطينية

انضم المنسف األردني والخنجر الُعماني 
وحداء اإلبل والعود السوري إلى عناصر 

جديدة أدرجت على قائمة اليونسكو للتراث 
الثقافي غير المادي.

وُيقصد بعبارة »التراث الثقافي غير المادي« 
الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات – 
وما يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات 

وأماكن ثقافية – التي تعتبرها الجماعات 
والمجموعات، وأحيانا األفراد، جزءا من 

تراثهم الثقافي.
المنسف: مأدبة بمعان اجتماعية وثقافية

ال يمكن زيارة األردن بدون تذوق المنسف 
الذي تشتهر به البالد، ويرتبط بنمط الحياة 

الزراعية الرعوية التي تتوفر فيها اللحوم 
ومنتجات األلبان.

وُتسلق قطع كبيرة من لحم الضأن أو 
الماعز مع التوابل في صلصة اللبن وتقدم 
مع األرز أو البرغل أحيانا فوق طبقة من 

الخبز الرقيق، هذا هو المنسف األردني 
الذي صعد إلى قائمة اليونسكو للتراث 

الثقافي غير المادي. 
لكن الشكل المغري للطبق وطعمه الشهي 

ليسا العاملين الوحيدين اللذين أديا إلى 
إدراج المنسف على قائمة اليونسكو. إذ ُيعّد 

التجهيز بحد ذاته حدثا اجتماعيا، حيث 
يناقش الطّباخون االهتمامات المشتركة 

ويسردون القصص ويقومون بالغناء فيما 
يعدون الطبق.

الخنجر الُعماني: مهارات صناعته 
والممارسات االجتماعية المرتبطة به

الخنجر هو جزء من اللباس التقليدي الذي 
يرتديه الرجال في ُعمان خالل المناسبات 
الوطنية والدينية والمناسبات الخاصة مثل 
حفالت الزفاف. وهو عنصر أساسي في 
الثقافة الُعمانية ويتطلب تصنيعه معرفة 
ومهارات كبيرة تنتقل من جيل إلى آخر.

من إيران وسوريا، تم إدراج صناعة األعواد 
الموسيقية والعزف عليها، في القائمة. فالعود 
آلة موسيقية تقليدية ُتعزف في إيران وسوريا. 
وفي كال البلدين، يتكون العود من صندوق 

صوت على شكل كمثرى مصنوع من خشب 
الجوز أو الورد أو الحور أو األبنوس أو 

خشب المشمش.
ومن السعودية وُعمان واإلمارات، تم إدراج 
حداء اإلبل في القائمة، فهو تقليد شفهي 

للنداء على قطعان اإلبل. هذا التعبير 
اإليقاعي مستوحى من األشعار، ويستخدم 
الراعي مستودعا فريدا من األصوات التي 
اعتادت اإلبل عليها لتوجيه القطعان عبر 
الصحراء أو المراعي إلى منطقة للشرب 

والتغذية والتحضير للحلب.
ومن السعودية أيضا، تم إدراج المعارف 

والممارسات المرتبطة بزراعة البن الخوالني. 
تنمو الثمرة بعد سنتين إلى ثالث سنوات من 
الزراعة، ويتم حصادها باليد وتركها لتجف.

الباغيت أو الرغيف الفرنسي
الرغيف الفرنسي هو أكثر أنواع الخبز 

شعبية التي يتم االستمتاع بها واستهالكها 
في فرنسا على مدار العام. 

وتتضمن عملية اإلنتاج التقليدية وزن 
المكونات وخلطها والعجن والتخمير والتقسيم 
واالسترخاء والتشكيل اليدوي والتخمير لمرة 

ثانية ووضع عالمات على العجين بقطع 
ضحلة )توقيع الخّباز( ومن ثّم الخبز.

على عكس األرغفة األخرى، ُيصنع الرغيف 
الفرنسي من أربعة مكونات فقط هي الدقيق 

والماء والملح والخميرة.
ومن بين العناصر األخرى التي أدرجت 
على قائمة التراث الثقافي غير المادي، 

الشاي الصيني والرقص العصري من ألمانيا 
وقرع األجراس يدويا في إسبانيا. 

المصدر: اليونسكو

علي شهاب 

ال تحتاج غالبية المنظمات إلى دراسات 
وبراهين علمية لتستشعر ضرر االجتماعات 

على بيئة العمل ككل، إذ يشير استطالع 
للرأي في الواليات المتحدة إلى أن 83% من 

المديرين وصفوا االجتماعات بأنها »قاتل 
اإلنتاجية األول«.

»كلما طال االجتماع قّل إنجازه«.
المدير التنفيذي لشركة »آبل« تيم كوك

يرزح الموظفون - كما المنظمات - تحت 
وطأة اجتماعات تستحيل طقوسًا إدارية 

يجب ممارستها تنفيسًا عن رغبات مكبوتة 
للكالم ال لإلنتاج. في األصل، ال يتخطى 

االجتماع المثمر 17 دقيقة، ويمكن إضافة 
بضع دقائق عند الضرورات القصوى. يتبع 
العديد من القادة الغربيين هذه القاعدة حتى 

خالل لقائهم شخصيات على مستوى رؤساء 
الدول والحكومات.

في الحاالت السليمة، ال يكون االجتماع 
للتباحث في األفكار، بل لتثبيتها بعد 
نقاشها ضمن آليات تواصل مسبقة ال 

يمكن االجتماع من دون إنجازها، وإال كان 
االجتماع بال فائدة.

ولكّن كثرة االجتماعات وطول مدتها ليسا 
مسألة قصور إداري فقط، بل هما أيضًا 

ظاهرة وبائية تسبب أضرارًا نفسية حقيقية 
للمجتمعين كافة.

في بحث مخبري لشركة »مايكروسوفت« 
عام 2021، وجد الباحثون أنماطًا »غير 
مشجعة« في نشاط موجات الدماغ أثناء 
االجتماعات الطويلة نسبيًا والمتالحقة. 
ُوصلت أجهزة تخطيط للدماغ برؤوس 

المشاركين في البحث لقياس نشاط أدمغتهم 
بعد مشاركتهم في اجتماعات متتالية، مدة 

كل منها نصف ساعة. أظهر التخطيط 
بوضوح ارتفاعًا ملحوظًا في موجات 

»بيتا« المرتبطة بتراكم اإلجهاد في أدمغة 

األشخاص الذين حضروا هذه االجتماعات.
تمت إعادة تنفيذ التجربة مع إعطاء 

فترة استراحة لألشخاص أنفسهم خالل 
االجتماعات، ليتبين أن أدمغتهم تكيفت 
مع الضغوط وعملت بصورة أفضل عند 

حصولها على االستراحة.
في الواقع، ال تحتاج غالبية المنظمات إلى 

دراسات وبراهين علمية لتستشعر ضرر 
االجتماعات على بيئة العمل ككل، إذ يشير 
استطالع للرأي في الواليات المتحدة، على 

سبيل المثال، أن 83% من المديرين وصفوا 
االجتماعات بأنها »قاتل اإلنتاجية األول«، 

فما المطلوب إذًا للتحرر من »اإلدمان« 
على االجتماعات؟ وما أفضل الممارسات 

لضبط االجتماعات كي تحقق الفائدة 
المرجوة منها؟

ترتبط السعادة بشكل وثيق بإدارة الوقت. 
تنطبق القاعدة نفسها على العمل، كما 

كل ميادين الحياة. من أجل ضبط أوقات 
االجتماعات، كما أّي نشاط إنتاجي مرتقب، 

يجب استكشاف المزالق النفسية التي تقود 
إلى اإلطالة في االجتماعات والمبالغة في 

عقدها.
يكمن سر االستفادة من االجتماعات في 

فهم كيفية إجراء اجتماع ناجح. لو أجريتم 
مسحًا سريعًا في المؤسسات التي تعملون 
فيها، واستطلعتم آراء الزمالء في إجراءات 

االجتماعات الفعالة، ألجابت الغالبية – 

ومن دون تردد – بضرورة تحديد جدول 
أعمال االجتماع وهدفه، وتوجيه الدعوات 

إلى األشخاص المعنيين في التوقيت 
المناسب.

يبدو هذا النوع من المعرفة أمرًا بديهيًا، 
ولكن العجيب أنَّ الناس يرتكبون في أغلب 
األحيان أخطاء يعرفون مقدماتها. بكلمات 
أخرى، يعرف معظم المديرين والموظفين 

كيفية عقد اجتماع فّعال، ولكنهم ببساطة ال 
يعملون بما يعرفون.

أحد التفسيرات السيكولوجية لهذه المسألة 
هي أن البشر يميلون عادة إلى تحقيق 

اإلشباع الفوري بداًل من االنتظار. ومع أّن 
السعي لإلشباع الفوري »ميزة تطورية«، 

فإنَّه يرتبط أيضًا بـ«ضعف اإلرادة« 
و«المماطلة«.

مات، فإن »ضعف اإلرادة«  في حال المنظَّ
و«المماطلة« يظهران على شكل اجتماعات 
متالحقة تؤدي إلى هدر الوقت والتقليل من 
اإلنتاجية. بمعنى أوضح، اعتادت الغريزة 

البشرية – عبر آالف السنين - كسب 
المكافآت السريعة، ولكن في العمل يحتاج 
إنجاز المهام إلى جهد يستغرق وقتًا. وهنا 

تمامًا يأتي دور االجتماعات التي تمثل 
مساحة لـ«الهروب« من العمل الحقيقي!

وبما أنَّ اللعب في العمل وتصّفح شبكات 
التواصل إلى ما ال نهاية وما شابه من 

النشاطات التي تضيع الوقت... أمور غير 

ممكنة، لكونها »ممارسات« بالغة الوضوح 
في عدم ارتباطها بالعمل، يلجأ العقل 

البشري إلى ممارسات مقبولة تحت عنوان 
أنها جزء من العمل، وأي أمر أفضل من 

عقد االجتماعات!
وكي ُنبعد عن أنفسنا الشعور بالذنب نتيجة 

عقد اجتماع ال طائل منه، فنحن نراكم 
االجتماعات ونزيد من وقتها كي نقنع أنفسنا 

واآلخرين بأننا »مستغرقون« في العمل، 
ولكن يناقش كثيرون في أنَّ االجتماعات 
هي جزء من العمل، ولكنها في الحقيقة 
ليست كذلك، فهي تندرج ضمن آليات 

التواصل اإلدارية التي يمكن االستغناء عنها 
في كثير من األحيان بأفعال صغيرة إذا ما 

أتقّنا إدارة الوقت.
ما ورد أعاله يفسر جميع السلوكيات اإلدارية 
الخاطئة المرتبطة بعقد االجتماعات، ومنها 

على سبيل المثال ال الحصر:
- الدعوة إلى اجتماع يمكن االستعاضة عنه 

بتصويت عبر البريد اإللكتروني.
- الدعوة إلى اجتماع ال يعد جدول أعماله 

مفهومًا.
- الدعوة إلى اجتماع مفتوح زمنيًا.

- الدعوة إلى اجتماع ال يخرج بنتائج 
محسومة.

في حال المؤسسات اإلعالمية، يتخذ 
وباء االجتماعات ُبعدًا أكثر تعقيدًا، ألن 

اإلعالميين يميلون دومًا – وعن غير قصد 
– إلى المبالغة في جميع أمور الحياة بسبب 

طبيعة المهنة التي تعيد صياغة أنماط 
تفكيرهم سلبًا. لذا، يصبح االجتماع طقسًا 

مقدسًا يجب االلتزام به، وإال خرج الموظف 
الممتنع – مجازًا - من دائرة اإليمان إلى 

دائرة الكفر!
واآلن، وقبل أن تدعو إلى اجتماع جديد 

أو تنضم إليه، اسأل نفسك واآلخرين: هل 
يساهم هذا االجتماع في تحقيق الهدف فعاًل 

أو أنه يبطئ عجلة العمل؟.

انبهر المهتمون المغاربة والعرب باألدوار 
الرائعة التي اداها المنتخب المغربي في 

كأس العالم في قطر وتأهله ضمن ثمانية 
فرق بعد إقصاءه ليلة الثالثاء إسبانيا 

وتنتظره البرتغال السبت المقبل، كما انبهروا 
باإللتزام القومي لالعبيه في رفعهم العلم 
الفلسطيني للمرة الثانية بعد التأهل، وتعد 

هذه الحركة إصابة في شباك التطبيع 
واتفاقيات إبراهام.

وعاش المغرب ثالث محطات بارزة في 
تاريخ في كأس العالم، مشاركته في كأس 

العالم سنة 1970 مكسيكو التي كانت 
من المشاركات العربية واإلفريقية األولى، 
ثم تأهله الى الدور الثاني في إقصائيات 

ميكسيكو سنة 1986 بعد انتصار عريض 
على البرتغال، وتعرض لإلقصاء على يد 
المانيا بهدف لصفر، ثم المشاركة المذهلة 

في كأس العالم الحالية في قطر.
وإلى جانب ما هو رياضي، تميز المنتخب 
المغربي باستحضار العلم الفلسطيني رفقة 

الوطني في نهاية مباراتيه األخيرتين، 

بعد االنتصار على كندا ثم االنتصار 
على إسبانيا، وبدورها، رفعت الجماهير 
المغربية العلم الوطني المغرب باألحمر 

ونجمته الخضراء وأرفقته بالعلم الفلسطيني 
وبالخصوص في مدن أوروبا.

وتتحدث كبريات الصحف العالمية كيف 
غرق الحلم اإلسرائيلي بالتطبيع مع كافة 

الدول العربية في مونديال قطر بعدما 
تبين لها رفض التعامل مع إسرائيل وعودة 

األعالم الفلسطينية لترفرف في مختلف 
مبارايات المنتخبات العربية األربعـ تونس 

والعربية السعودية والبلد المنظم قطر وأخيرا 

المغرب الذي يستمر في المشاركة.
وكتبت جريدة “الواشنطن بوست” األمريكية 

اليوم كيف حمل العبون مغاربة العلم 
الفلسطيني وأخذوا صورة جماعية في تأييد 

للقضية الفلسطينية. وأضافت كيف فهم 
المراسلون اإلسرائيليون الذين كانوا في قطر 
لتغطية الحدث مدى تشبث العرب بالقضية 

الفلسطينية.
وعمدت تيارات موالية إلسرائيل في 

المغرب إلى محاولة إقناع الرأي العام بأن 
اإلسرائيليين يدعمون المغرب، ونشروا 

بعض الصور اليتيمة لبعض اليهود المغاربة 

لم تكن كافية أمام أشرطة الفيديو التي 
انتشرت في يوتوب وهي تظهر اآلالف من 
فلسطينيي الضفة والقطاع وحتى عرب 48 
يرقصون فرحا مع ضربات الجزاء في آخر 

المباراة.
ويبدي اإلعالم اإلسرائيلي خيبة أمله كيف 

استعادت الشعوب العربية االهتمام بالقضية 
الفلسطينية بعد محاوالت تطبيع متسارعة 

ومكثفة، وبدأت تدرك إسرائيل أنه كلما 
استمرت مشاركة المنتخب المغربي فهو 
يخلق الحدث حول القضية الفلسطينية 

ويسجل أهدافا ضد اتفاقية أبراهام.
وكانت الدول العربية ومنها المغرب قد 

وقعت على اتفاقيات أبراهام سنة 2020 
في ظل رفض شعبي، وعمدت وسائل إعالم 

عربية وبدعم كبير من الموساد الى نهج 
سياسة تغليط كبيرة ومتسارعة وقوية حتى 
تصب إسرائيل مقبولة من طرف العرب. 

ويأتي مونديال قطر ليسجل أهدافا في شباك 
اتفاقيات أبراهام.
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أعراض للسرطان يمكن مالحظتها عند المشي 
جنبا إلى جنب مع 7 عالمات أخرى يجب االنتباه إليها

عن شجاعة الجهل

خاطرة: مراسيل الشوق

ماهى أفضل جامعات كندا؟

راوية الوادي 
تورونتو

و إن كاَن البعاُد قدرًا
و إن انقطَع الوصُل بينا حينًا

ففي القلِب من المحبِة
 و في الذكرى ما يحيينا

  َفما نال الفراُق يومًا
 من الشوِق فينا عضينا

بْل أّجَج من الشوِق و الوِد نارًا
ال تحرُق القلِب بل تنيرُه

 و تضيُء قناديِل المظلِم من ليالينا
من  الطيَب  تصقُل  الدهِر  نوائِب  على  و 

معادننا
و على درِب الصبِر و الحِب ترشدنا و تهدينا

فال طاَب العيِش بدونكم
و إن غبتم عن ناظرينا

و لكنكم كحِل العين .. رسمهِا و زينتها
و على أفِق الفكِر مرسومٌة معالمكم

كأشرعِة السفِن َتهدينا اآلمَن من مراسينا
و تصُل مراسيُل قلوبنا اليكم

 بال حروٍف و ال كالم
و أنتم األحبُة و مرآُة النفِس

و أنتم عيون القلِب التي ال تنام
و عيوٌن ترقبنا بالدعاِء ال تنساناال ُحرمنا من قلوٍب تسهُر معنا تذكرنا

و تسأُل هللا أن يحفظنا و يبارُك خطانا 

مختلف  من  للطالب  كندا هي وجهة شهيرة 
الدول، نظرًا لجودة الحياة العالية والخطوات 
في  التعليم  لتشجيع  الحكومة  تتخذها  التي 
والمعاهد  والكليات  الكندية  الجامعات  البالد. 
الفنية ممولة من القطاع العام وتراقب بشكل 
المرافق  في  الجودة  لضمان  للغاية  جيد 

التعليمية والبحثية والحرم الجامعي
الجامعات في كندا:

الجامعات الكندية مثل جامعة ماكغيل وجامعة 
العالم  أنحاء  جميع  في  معروفة  تورونتو 
البحوث،  األكاديمي،  المجال  في  لتميزها 
تقع  كندا  في  الجامعات  الطالبية.  والحياة 
مونتريال،  مثل  الكبرى  المدن  في  عادة 
الجامعات  من  والعديد  فانكوفر،  تورونتو، 
بتقديم  وتقوم  مشدد.  دولي  إلشراف  تخضع 
الفرنسية  واللغة  اإلنجليزية  اللغة  في  دورات 
الطالب  عدد  بلغ   ،2014 عام  في  أيضا. 
الدوليين في كندا حوالي تسعة وثمانين ألف 

طالب.
ماهى أفضل جامعات كندا؟

كندية  جامعات   10 أفضل  قائمة  يلي  فيما 
.QS لعام 2021 طبقا للتصنيف العالمى

جامعة تورنتو
جامعة مكغيل

جامعة كولومبيا البريطانية
جامعة مونتريال 

جامعة ألبرتا
جامعة ماكماستر 

جامعة واترلو
جامعة ويسترن أونتاريو

جامعة كوينز 
جامعة كالجاري

ماهى شروط القبول في جامعات كندا؟
من شروط القبول في الجامعات الكندية:

- شهادة الثانوية العامة
- اثبات إجادة اللغة اإلنجليزية والتي يمكن 
تقديمها من خالل إجراء اختبارات التوفل أو 

األيلتس.
- من الشروط أيضًا العمل التطوعي لفترة 40 
ساعة وهذا يعتبر شرط إلزامي للقبول، ولكن 
الطالب الدوليين يعفون من هذا الشرط. في 
الجامعات المرموقة يطلب من الطالب كتابة 
في دراسة  الطالب  مقال يوضح سبب رغبة 

برنامج معين في جامعة معينة في كندا.
افضل التخصصات في كندا

أكتشف  ؟  كندا  في  للدراسة  جاهز  أنت  هل 
أفضل التخصصات في كندا 

- تخصص ادارة األعمال فى كندا

- تخصص االدب االنجليزى فى كندا
- تخصصات الهندسة فى كندا

- تخصص علوم الحاسب وتقنية المعلومات 
فى كندا

- تخصص الطب والعلوم الصحية فى كندا
- تخصص ماجستير ادارة االعمال فى كندا

لك  يقدم   newhorizoncanada مكتب 
البرنامج التالي :
االستشارة الكاملة

مستشاري هجرة  يد  على  الفيزا  ملف  تجهيز 

الحكومه  من  معتمدين  قانونيين  ومستشارين 
الكندية

االستقبال من المطار
توفير السكن

مكتب   newhorizoncanada مكتب 
معتمد اكثر من 18 عام في مزاولة استشارات 

الهجرة والدراسة الي كندا
تواصل معنا عبر موقعنا االلكتروني

https://newhorizoncanada.com

 د. أحمد خالد توفيق
في رحلة ريفية رأيت مجموعة من أصدقائي 

يلعبون لعبة سخيفة: علقوا زجاجة مياه 
غازية فارغة بحبل من غصن شجرة 

وجعلوها تتأرجح كبندول الساعة، ثم راحوا 
يصوبون عليها بالبندقية من مسافة بعيدة 
نسبيًا.. دنوت منهم وقررت أن أجرب.. 

ما هذه؟.. بندقية؟.. كيف تطلقون بها؟.. 
ما المطلوب بالضبط؟.. إصابة هذه 

الزجاجة؟.. دعوني أجرب .. وضغط الزناد 
بال تفكير لتتناثر شظايا الزجاجة في كل 

إتجاه ويشهق أصدقائي ذهواًل.. عرفت فيما 
بعد أنهم يحاولون منذ ساعة وأن ثالثة منهم 

حاصلين علي جوائز في الرماية لكنهم فشلوا 
!.. لو كنت أعرف هذا كله مسبقا لفشلت 

حتمًا.
شجاعة الجهل.. لوالها لما فعلنا أي شئ 

ألننا نتوقع الفشل من البداية..
لهذا لم أندهش عندما قرأت عن ذلك الشاب 

األمريكي الذي دخل قاعة المحاضرات 
متأخرًا فوجد علي لوح الكتابة معادلة غير 

محلولة ف نسخها وافترض ان هذه هي 
واجبه المنزلي..

هكذا عاد للدار وسهر حتي أتم حل هذه 
المعادلة وقدمها الستاذه في اليوم التالي.. 

أصيب األستاذ بالذهول، وطلب الفتي ليخبره 

بالحقيقة: هذه المعادلة ال حل لها أو هكذا 
اعتبر أساتذة الرياضيات عبر التاريخ، وقد 

كتبها األستاذ علي لوح الكتابة كنموذج 
للمعادالت مستحيلة الحل.. الطالب الذي لم 

يعرف هذه الحقيقة حلها في ليلة واحدة !
هنا.. يجب أن نتحلي بشجاعة الجهل وال 
نفكر في مدي صعوبة ما نحن بصدده، 

وال بعدد من فشلوا قبلنا.. هذه هي الطريقة 
الوحيدة الممكنة للنجاح، أما لو حاصرتنا 

أشباح المخاوف قبل أن نبدأ فلسوف تخرج 
تلك الكالب السوداء المفترسة لتمزقنا قبل 

أن نخطو خطوة واحدة ! 

من المفهوم على نطاق واسع أن الكتل غير 
المبررة والنتوءات والتعب العام هي مؤشرات 
مبكرة للسرطان. لكن الكفاح من أجل المشي 

 يمكن أن يكون أيضا عالمة على المرض.
ويعد سرطان العظام، والذي يشار إليه غالبا 

باسم ساركوما العظام، نادرا نسبيا. وهناك 
عدة أنواع من سرطان العظام. والساركوما 
الغضروفية هي األكثر شيوعا في مرحلة 
البلوغ، وتكون الساركوما العظمية )الورم 

الغرني العظمي( أكثر شيوعا عند األطفال 
 والشباب.

وغالبا ما يتسبب المرض في ألم الساق ما 
يجعل من الصعب على الشخص المصاب 

 المشي.
ويمكن أن يتأثر أي عظم، على الرغم من 
أن سرطان العظام يتطور غالبا في العظام 

 الطويلة للساقين أو الذراعين.
وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية: 

»يمكن أحيانا الخلط بين األلم بشكل خاطئ 
والتهاب المفاصل عند البالغين وآالم النمو 

 عند األطفال والمراهقين«.
وتقول مؤسسة أبحاث سرطان العظام، وهي 
جمعية خيرية، إنه في بعض األحيان يمكن 
تشخيص ألم العظام خطأ على أنه التهاب 

في األوتار أو إصابة رياضية، وكذلك 

 التهاب في المفاصل.
وتحذر الجمعية الخيرية من أن آالم العظام 

السرطانية قد ال يتم تخفيفها عن طريق 
المسكنات، ويمكن أن تتفاقم في الليل، أو 

 تأتي وتختفي بشكل متقطع.
وتقول الجمعية الخيرية: »بما أن سرطانات 
العظام األولية نادرة، وربما لم يسبق لكثير 

من األطباء العامين رؤية أي حالة من قبل، 
فإن المرضى عادة »يزورون طبيبهم العام 

 ثالث أو أربع مرات قبل تلقي اإلحالة«.
وتشمل األعراض السبعة األخرى لسرطان 

 العظام ما يلي:
 - تورم )حول العظام المصابة(

 - احمرار )حول العظام المصابة(
 - المشي مع عرج

 - كسر العظام بسهولة
 - حرارة عالية

 - فقدان الوزن غير المبرر
 - التعرق، وخاصة في الليل

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
)NHS(: »راجع طبيبك إذا كنت تعاني 
من آالم العظام المستمرة أو الشديدة أو 
المتفاقمة، أو إذا كنت قلقا من وجود أي 

أعراض أخرى لسرطان العظام. وعلى الرغم 
من أنه من غير المحتمل أن تكون أعراضك 

ناجمة عن السرطان، فمن األفضل التأكد 
 من الحصول على التشخيص المناسب«.

وبشكل عام، يعيش أكثر من نصف 
المصابين بسرطان العظام ألكثر من عشر 

سنوات، بينما يعيش نحو ستة من كل عشرة 
 لمدة خمس سنوات على األقل.

وتشير مؤسسة أبحاث السرطان الخيرية 
في المملكة المتحدة إلى أن صعوبة المشي 
يمكن أن تكون أيضا عالمة على وجود ورم 

 في المخ.
ويحدث هذا عندما ينمو السرطان في الفص 

الجبهي. وهو جزء الدماغ المسؤول عن 
 الحركة مثل المشي.

وأورام الدماغ التي تضغط على جذع الدماغ 
- المسؤول عن وظائف الجسم المهمة مثل 

التنفس - يمكن أن تؤدي أيضا إلى عدم 
 الثبات وصعوبة المشي.

وبالمثل، فإن السرطان الذي ينمو بالقرب 
من الغدة الصنوبرية أو عليها، والتي تنتج 
هرمونا يسمى الميالتونين، يمكن أن يؤدي 

 إلى عدم الثبات عند المشي.
المصدر: ذي صن

هل يمكن أن يسبب الشخير الموت في المنام؟

تساقط الشعر وضعف االنتصاب..
 أعراض جديدة لكورونا طويل األمد

حذرت الطبيبة الروسية أولغا كالتشينكو، 
أخصائية أمراض األنف واألذن والحنجرة 

من خطر الموت بسبب الشخير في المنام. 
URA. وتشير األخصائية في حديث لموقع
RU، إلى أن هذه المشكلة تؤدي إلى توقف 

عملية التنفس. والشخير المضاعف يزيد من 
خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم، وكذلك 
زيادة الضغط داخل الجمجمة والشرايين.

وتقول، »بسبب الشخير ال يحصل الشخص 
على قسط كاف من النوم. لذلك يعاني من 

النعاس في النهار، ما يؤدي إلى انخفاض 
قدرته على العمل ونوعية حياته. والشخير 

الذي يصاحبه توقف عملية التنفس، هو احد 
أكثر أسباب الوفاة انتشارا في المنام«.

ووفقا لها، الشخير ناجم عن مشكالت في 

الجسم. فقد يكون بسبب أمراض تجويف 
األنف، أو بسبب التهاب اللوزتين المزمن 
أو بسبب زوائد في األنف أو بسبب الوزن 

الزائد.
المصدر: نوفوستي

وجدت دراسة جديدة أن مجموعة األعراض 
المرتبطة بـ كوفيد 19 طويل األمد أوسع مما 

كان يعتقد في البداية.
وأشارت الدراسة أن األشخاص الذين 

يعانون من مرض كوفيد لفترة طويلة تظهر 
لديهم أعراض أخرى، من تساقط الشعر 

وفقدان الرغبة الجنسية، فضال عن ضعف 
االنتصاب لدى الرجال.

باستخدام السجالت الصحية مجهولة 
المصدر لحوالي 2,4 مليون شخص 

في المملكة المتحدة، وجد الباحثون أن 
المرضى الذين لديهم سجل إصابة بفيروس 

COVID-19 أبلغوا عن حوالي 62 عرضا 
بشكل متكرر بعد 12 أسبوعا من اإلصابة 

األولية أكثر من أولئك الذين ليس لديهم 
سجل إصابة.

قام البحث الذي أجراه خبراء من جامعة 
برمنغهام، جنبا إلى جنب مع األطباء 

والباحثين في جميع أنحاء إنجلترا، بدراسة 
486149 شخصا مصابا بعدوى سابقة، 
مقابل 1,9 مليون شخص دون أي مؤشر 

على إصابتهم بفيروس كورونا.
كشفت الدراسة، التي ُنشرت في مجلة 

Nature Medicine، أيضا عن 
مجموعات ديموغرافية معرضة بشكل أكبر 

لخطر اإلصابة بـ COVID لفترة طويلة.
وتنقسم األعراض المستمرة التي رصدها 

الباحثون إلى ثالث فئات: أعراض الجهاز 
التنفسي، والصحة العقلية واإلدراكية، ثم 

نطاق أوسع من األعراض، وتعد األعراض 
األكثر شيوعا هي فقدان حاسة الشم وضيق 

التنفس وألم الصدر والحمى.
لكن بعض األعراض الشائعة حتى اآلن 
 COVID لم ترتبط على نطاق واسع بـ
الطويل، بما في ذلك ضعف االنتصاب 
وفقدان الرغبة الجنسية وتساقط الشعر 

والعطس.
تشمل النتائج المدهشة األخرى فقدان 

الذاكرة، وتعذر األداء »عدم القدرة على أداء 
حركات أو أفعال مألوفة«، وفقدان السيطرة 

على األمعاء، والهلوسة، وتورم األطراف.
قال أستاذ مشارك في الصحة العامة 

بجامعة برمنغهام، وكبير مؤلفي الدراسة، 
الدكتور شامل هارون: »هذا البحث يثبت 
صحة ما يقوله المرضى لألطباء وصناع 
السياسات طوال فترة الوباء، أن أعراض 

كوفيد طويل األمد واسعة للغاية وال يمكن 
تفسيرها بالكامل من خالل عوامل أخرى 

مثل عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة أو 
الحاالت الصحية المزمنة«.

وأضاف: »يجب أن تساعد األعراض 
التي حددناها األطباء ومطوري اإلرشادات 

السريرية على تحسين تقييم المرضى 
الذين يعانون من آثار طويلة المدى من 

COVID-19، والنظر الحقا في كيفية 
إدارة عبء األعراض بشكل أفضل«.

من األكثر عرضة للخطر؟
حللت الدراسة أيضا البيانات الديموغرافية 
لمعرفة من قد يكون أكثر عرضة لخطر 
اإلصابة بـ كوفيد الطويل، يشير إلى أن 

اإلناث والشباب أكثر عرضة للخطر، ولكن 
أيضا أولئك الذين ينتمون إلى مجموعة 

عرقية أو مختلطة أو سوداء أخرى.
وكان األشخاص من الخلفيات االجتماعية 

واالقتصادية المنخفضة، والمدخنون، 
واألشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن 

أو السمنة، وأولئك الذين يعانون من ظروف 
صحية أخرى، أكثر ارتباطا باإلصابة 

بفيروس كورونا لفترة طويلة.
قال أنورادها سوبرامانيان ، زميل باحث في 
جامعة برمنجهام والمؤلف الرئيسي للورقة 
البحثية: »تحليالتنا لبيانات عوامل الخطر 

ذات أهمية خاصة ألنها تساعدنا على 
التفكير فيما يمكن أن يكون سببا أو يساهم 

في انتشار كوفيد الطويل«.
وأضاف:«نحن نعلم بالفعل أن بعض 

السمات القابلة للتعديل مثل التدخين والسمنة 
تضع الناس في خطر متزايد لإلصابة 

بأمراض وحاالت مختلفة، بما في ذلك كوفيد 
الطويل، ومع ذلك يبدو أن هناك سمات 

أخرى مثل الجنس البيولوجي والعرق تبدو 

مهمة أيضا.
وبحسب سوبرامانيان النساء على سبيل 
المثال أكثر عرضة لإلصابة بأمراض 

المناعة الذاتية، وقال سوبرامانيان:« زيادة 
احتمال إصابة النساء بفيروس كوفيد لفترة 
طويلة يزيد من اهتمامنا بالتحقيق فيما إذا 
كانت المناعة الذاتية أو أسباب أخرى قد 

تفسر زيادة المخاطر لدى النساء«.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

من  إستأذن   ، سنة   )  ٢٥  ( عمره  عسكري 
الضابط املسؤول بطلب إجازة ، وعند سؤاله 

عن السبب ، أفاد بأنه ذاهب خلطبة فتاة .
ُمنح اإلذْن و ذهب يخطب الفتاة، و كان والد 
البنت من اهل املال و العزوة و هو من نفس 
عشيرة العسكري ، فذهب إلى والد الفتاة 
في مجلسه ، و كان اجمللس مكتظاً بالرجال 
فلم  إنفراد  على  فرصة  يجد  أن  فحاول   ،

يستطع ...
أحس والد الفتاة عليه فقال بصوت جهوري 

في اجمللس : 
- شو عندك يا فالن قول إّلي عندك ، ما في 

بيناتنا أسرار .
قال العسكري : 

- انا جئت الطلب ايد بنتك فال نة..
رد والد الفتاة بضحكة و تبعه املنافقون في 

اجمللس بضحكات ثم قال : 
فقير  و  مقطوع  حالك  شايف  ما  انت   -
وال   وال  عم  اب  ال  معك  جايي  انت   ، كادح  و 
خال وال  إلك عزوة و ال عيلة  ، و الضعيف ما 
منعطيه بناتنا ، تقهوى  و توكل على اهلل .

بلع العسكري ريقه و قام من اجمللس و خرج 
و  زمالئه  ال حظ  عمله  إلى  عاد  عندما  و   ..
فيه  شافوا  و   .. متغّير  انه  عنه  املسؤولني 
حزن و سرحان ، وهو محبوب عندهم ، فقام 
الضابط املسؤول عنه و إستدرجه بالسؤال : 

- شو فيه وضعك مش عاجبني ؟؟؟
حكى الشاب قصته ، و لم يتمالك دموعه ، 

فقال الضابط : 
- وال  تزعل وال تهتم

قال العسكري : 
أن  تعييري  بل   ، اخلطبة  رفض  قهرني  ما   -

ليس لي عائلة وال أهل و العزوة ....
عساكر  من  كبير  عدد  بجمع  الضابط  قام 
العسكري  جتهيز  منهم  طلب  و   ، الوحدة 
بسيارة جديدة و مرافقته إلعادة اخلطبة من 
جديد ، و أن ال  يقل عدد املرافقني عن ) ٢٠٠ ( 
شخص من عشائر مختلفة ، ثم قال لهم :
-  ليعلم والدها أننا أهله و عزوته و نضغط 
الرجال  يستقبل  نريه كيف  و  بعددنا  عليه 
تال حقه  قصة  لنجعلها  رفض  لو  حتى   ،

لعنتها إلى يوم الدين .. 
والكتيبة  الوحدة  لقيادة  اخلبر  تسرب  و 
واللواء.. ، و أثناء جلوس قائد اللواء مع قائد 
السوالف   « باب  القصة من  له  روى  اجليش 
أن يحضر  الفور طلب قائد اجليش  » و على 

العسكري ليسمع منه القصة .. 
حضر العسكري و قص التفاصيل على قائد 
اجليش وعندما إنتهى قال قائد اجليش:  - انا 
أعطى  ثم   ، ابوك  انا  و  ولدي  انت  و  عزوتك 
األمر ملن حوله أن يبلغوا والد الفتاة أن قائد 
طلب  و   ، شيء  ذكر  بدون  إليه  قادم  اجليش 
جتهيز العسكري بأفضل اللباس و املظهر و 

مرافقته في نفس السيارة.
حترك املوكب ، و عندما وصل لبيت ابو البنت 
، كان والدها على الباب مع جميع أقاربه  .. 
فوقفت سيارة قائد اجليش و تسابقوا على 
العسكري  من  اجليش  قائد  وطلب  األبواب 
النزول أوال ً ، وعندما نزل ُصَدم ُكل من شاُفه 
 .. دخل  و  سلم  و  اجليش   بعدهقائد  نزل  و 
وعندما جلس جعل العسكري بجانبه وقال 

لوالد الفتاة : 
-عرفتني ؟؟؟

قال : نعم طال عمرك..
 « ُفال ن  وأهل  عزوة  انا   : اجليش  قالقائد 
فهل  لُه  بنتك  ايد  اطلب  و   « العسكري 

عندك مانع ؟؟؟
وافق والد الفتاة فورا و قال : هذا شرف لنا 

طال عمرك .
قال قائد اجليش : بيته جاهز و املهر جاهز و 

العرس األ سبوع اجلاي..
تقهوى قائد اجليش و أمر للعسكري ببيت و 

سيارة و ) ٣٠ ( الف دوالر  و إجازة شهرين...
بعد  نومه  من  العسكري  استيقظ  فجأة 

هذا احللم اجلميل ،  وذهب لإللتحاق بخدمته 
، فوصلها متأخراً ، ليعاقب بحجز أسبوعني 

فوري في السجن االنفرادي

أنا ساكن بعمارة.. وحالي على قده
وجاري غني ربنا يزيده من فضله

اشترى آيفون فأعطاني تلفونه القدمي
بعدين اشترى شاشة 1٢٠ بوصة فأعطاني 

القدمية
غيير أثاث البيت كله وأعطاني القدمي

اهلل يكرمه ويوسع عليه آميني
أمبارح جتوز التانية

وأنا قاعد مستنى  .. عمره ما تأخر علي هيك

أمية  محو  دورة  تعمل  راحت  أُمية  ختيارة 
فيه  تقرأوا  مصحف  جيبو  املعلمة  قالتلن 
العزيز  امليت  زوجها  تبع  مصحف  جابت 
قصة  هاي  قالتال  املعلمة  فتحتو  ملا  عليها 
ااااه  قالتال   ، مصحف  مو  وليلة  ليلة  ألف 
شي   يعمل  ما  كل  كان  يسامحوا  ال  اهلل 

يجيبو ويحلفلي عليه

 : سئل حكيم : كيف اعرف عيوبي ؟ فقال 
أخبر زوجتك بأحد عيوبها ، وستخبرك بكل 
عيوبك ، وعيوب أهلك ، وأصحابك ، وجيرانك 

، وكل امواتك

حكمة

حكمة يمنية
إنشاء  في  فرنسا  عام 1999، شرعت  في 
مشروع سري؛ إلنتاج طائرة سريعة ال يلتقطها 
الرادار، وقامت بتجربتها في أول رحلة لها، 
األجواء  واخترقت  المتوسط  البحر  عبرت 
اللبنانية، مرورًا بالسماء السورية، ثم اتجهت 
لتعبر أجواء السعودية بعدها اخترقت السماء 
المصرية، وتالًيا عبرت األراضي اليمنية في 
طريقها لتهبط في جزيرة رنيون التابعة لفرنسا 

بالمحيط الهندي .
لم تكتشفها أًيا من تلك الدول، ولم يرصدها 
التمكن  دون  سمع صوتها  فقط  رادار،  أي 

من تحديد هوية الدولة التي أقلعت منها .
حفاظًا  الصمت؛  الدول  تلك  كل  التزمت   
آليتها  إحراج  وعدم  جيوشها،  هيبة  على 

العسكرية .
في  الضخم  باإلنجاز  تحتفل  فرنسا  كادت 
قصر اإلليزيه بباريس لوال أن اتصل السفير 
بأن  وأبلغهم  بدولته،  اليمن  في  الفرنسي 
الحكومة  من  اعتراض  مذكرة  تلقت  السفارة 

اليمنية على اختراق أجوائها!
أصيب الضباط والعلماء الفرنسيين باإلحباط 
الطائرة  تلتقط  أن  لليمن  كيف  والدهشة، 
المطورة وهي أصاًل خارج دول التجربة ولم 

يلق لها أي حسبان؟!
شّكت المخابرات الفرنسية بأن هناك رادارات 
اليمني،  التراب  فوق  تنتصب  كبرى  لدول 
وفي تلك الليلة أمر الرئيس الفرنسي بتحرك 
كل األقمار الصناعية لتمشيط ومسح كامل 
األراضي اليمنية، إال أن األقمار لم ترصد 

شيًئا!
فرنسا  تنازلت  التالي  اليوم  صباح  في 
شيًكا  لليمن  وقّدمت  كبريائها  عن  العظمى 
بمبلغ )100( مليون دوالر، كتب في خلفيته 
الذي  الرادار  بنوعية  إخبارنا  منكم  »نرجو 

كشف طائرتنا« .
بعدما  حاجة،  وال  رادار  ال  اليمنيون،  رد 
سمعنا صوت الطائرة سارعنا بتقديم مذكرات 
احتجاج لكل السفارات األجنبية في اليمن، 

السفارة  إال  لنا.  مش  الطائرة   : رّدوا  كلهم 
الطائرة  أن  فعرفنا  باعتذار،  رّدت  الفرنسية 

لكم.
 ماشيين بالبركة ودعاء الوالدين من زمان

كل التحية الهلنا في اليمن

حكاية اليوم

الواليات  في  السفر  قوانين  طرائف  من 
وعن  طويلة  لمسافات  السفر  يمنع  المتحدة 
في  شخصين  بوجود  إال  الصحراء  طريق 
اصطحاب  وكذلك  سفر(،  )شريك  السيارة 

كمية كافية من المياه ..
امرأة  الطريفة وصلت  المواقف  إحدى  وفي 
المرور  شرطة  فأوقفتها  الثانية  والية  إلى 
وحررت لها مخالفة كونها كانت وحيدة ولم 
تلتزم بالتعليمات بوجود شريك لها في السيارة 

..
وألن غرامة المخالفة كانت كتيرة جدًا وكلت 
دعوى  فرفع  بإلغائها،  المحامي  صديقها 
على شرطة المرور ، كونها لم تكن وحيدة 
بالشهر  بابنها  حامل  كانت  بالسيارة، حيث 
السادس، فالصديق المحامي يعلم جيدًا أن 
الجنين في هذه الوالية يكتسب صفة مواطن 

من الشهر الخامس !!
الفريق  أن  إال  المخالفة  إلغاء  تم  وبالفعل 
القانوني للشرطة كان أذكى منه فحرر لها 
مخالفة أخرى بحق، وهي جلوس شخصين 
بنفس المقعد )األم وجنينها( وعدم مراعاتهما 

ألنظمة األمان ..

قصة سائق ألبرت آينشتاين ..

قال له سائق سيارته ذات يوم :
أعلم يا سيدي أنك مللت تقديم المحاضرات 
عليك  تكاثرت  أن  بعد   ، األسئلة  وتلقي 
الدعوات من الجامعات و الجمعيات العلمية 
فما رأيك أن أنوب عنك في محاضرة اليوم 
خاصة أن بيني وبينك تشابه كبير ،وشعري 
إلى  استمعت  وألنني  شعرك،  مثل  منكوش 
أعرف  أصبحت  محاضراتك  من  العشرات 

الكثير عن النظرية النسبية .
 ، المالبس  وتبادال  ألينشتاين  الفكرة  راقت 

بدأت المحاضرة ..
وقف السائق على المنصة وجلس آينشتاين 
الذي كان يرتدي زي السائق في الصفوف 
الخلفية ، سارت المحاضرة على مايرام إلى 
أن وقف بروفيسور وطرح سؤااًل من الوزن 

الثقيل بهدف احراج آينشتاين...
ابتسم السائق....

أنني  وقال : سؤالك هذا ساذج جدًا لدرجة 
الصفوف  في  يجلس  الذي  سائقي  سأكلف 

الخلفية بالرد عليه....
السائق وقدم ردًا حاسمًا وسريعا  تقدم  فعاًل 
امام  خجاًل  ينحني  البروفيسور  جعل  ،مما 

الجميع 

 للكاتب الروسي انطون شيخوف:

منذ أيام دعوُت الى غرفة مكتبي مرّبية أوالدي 
)يوليا فاسيليفنا( لكي أدفع لها حسابها

- قلت لها : إجلسي يا يوليا … هّيا نتحاسب 
… أنِت في الغالب بحاجة إلى النقود ولكنك 
خجولة إلى درجة انك لن تطلبينها بنفسك .. 
حسنًا .. لقد اتفقنا على أن أدفع لك )ثالثين 

روباًل( في الشهر
- قالت : أربعين

- قلت : كال .. ثالثين .. هذا مسجل عندي 
… كنت دائما أدفع للمربيات )ثالثين روباًل( 

…
- حسنًا

- لقد عملت لدينا شهرين
- قالت : شهرين وخمسة أيام

مسجل  هذا   .. بالضبط  شهرين   : قلت   -
عندي .. إذن تستحقين )ستين روباًل( ..

نخصم منها تسعة أيام آحاد .. فأنت لم تعّلمي 
)كوليا( في أيام اآلحاد بل كنت تتنزهين معهم 

فقط .. ثم ثالثة أيام أعياد .
تضرج وجه )يوليا فاسيليفنا( وعبثت أصابعها 

بأهداب الفستان ولكن لم تنبس بكلمة
واصلُت …

- نخصم ثالثة أعياد إذن المجموع )إثنا عشر 
روباًل( .. وكان )كوليا( مريضًا أربعة أيام ولم 
تكن يدرس .. كنت تدّرسين لـ )فاريا( فقط .. 
وثالثة أيام كانت أسنانك تؤلمك فسمحْت لك 
زوجتي بعدم التدريس بعد الغداء .. إذن إثنا 
عشر زائد سبعة .. تسعة عشر .. نخصم ، 
الباقي .. )واحد وأربعون روباًل( .. مضبوط ؟

اليسرى  فاسيليفنا(  )يوليا  عين  إحمّرت   -

وامتألت بالدمع ، وارتعش ذقنها .. وسعلت 
بعصبية وتمخطت ، ولكن … لم تنبس بكلمة
فنجانًا  كسرِت  السنة  رأس  قبيل   : قلت   -
وطبقًا .. نخصم )روبلين( .. الفنجان أغلى 
من ذلك فهو موروث ، ولكن فليسامحك هللا 
!! علينا العوض .. وبسبب تقصيرك تسلق 
)كوليا( الشجرة ومزق سترته .. نخصم عشرة 
.. وبسبب تقصيرك أيضا سرقْت الخادمة من 
كل  ترعي  أن  واجبِك  ومن   .. حذاء  )فاريا( 
شيء فأنِت تتقاضين مرتبًا .. وهكذا نخصم 
أيضا خمسة .. وفي 10 يناير أخذِت مني 

)عشرة روبالت(
- همست )يوليا فاسيليفنا( : لم آخذ
- قلت : ولكن ذلك مسجل عندي

- قالت : حسنًا، ليكن
- واصلُت : من واحد وأربعين نخصم سبعة 

وعشرين .. الباقي أربعة عشر
بالدموع .. وظهرت  االثنتان  امتألت عيناها 

حبات العرق على أنفها الطويل الجميل .. يا 
للفتاة المسكينة

- قالت بصوت متهدج : أخذُت مرًة واحدًة 
.. أخذت من حرمكم )ثالثة روبالت( .. لم 

آخذ غيرها
- قلت : حقا ؟ .. انظري وانا لم أسجل ذلك 
!! نخصم من األربعة عشر ثالثة .. الباقي 
 !! يا عزيزتي  نقودك  ها هي   .. أحد عشر 
ثالثة .. ثالثة .. ثالثة .. واحد ، واحد .. 

تفضلي .
ومددت لها )أحد عشر روباًل( ..

فتناولتها ووضعتها في جيبها بأصابع مرتعشة 
.. وهمست : شكرًا

انتفضُت واقفًا واخذُت أروح وأجيء في الغرفة 
واستولى علّي الغضب

- سألتها : شكرًا على ماذا ؟
- قالت : على النقود

- قلت : يا للشيطان ولكني نهبتك .. سلبتك 

! .. لقد سرقت منك ! .. فعالم تقولين شكرًا ؟
- قالت : في أماكن أخرى لم يعطوني شيئًا

- قلت: لم يعطوِك؟! أليس هذا غريبا!؟
لقد مزحُت معك .. لقنتك درسًا قاسيًا..

سأعطيك نقودك .. )الثمانين روباًل( كلها .. 
ها هي في المظروف جهزتها لِك !! 

هذه  الى  عاجزة  تكوني  أن  يمكن  هل  ولكن 
تسكتين  لماذا  ؟  تحتّجين  ال  لماذا  ؟  الدرجة 
تكوني حادة  أاّل  الدنيا  يمكن في هذه  ؟ هل 
إلى  مغفلة  تكوني  ان  يمكن  هل  ؟  األنياب 

هذه الدرجة؟
- ابتسمْت بعجز فقرأت على وجهها: “يمكن”

القاسي  الدرس  هذا  عن  الصفح  سألُتها   -
وسلمتها ، بدهشتها البالغة ، )الثمانين روباًل( 

كلها .. فشكرتني بخجل وخرجت
تطلعُت في أثرها وفّكرُت: 

ما أبشع أن تكون ضعيفًا في هذه الدنيا .

قصة قصيرة:المغفلة

 ماذا يخبئ العام الجديد؟
استقالة ماكرون والذهب بـ3000 دوالر توقعات صادمة

ينشر »ساكسو بنك« Saxo Bank نهاية 
كل عام تنبؤات وتوقعات صادمة للسنة 

القادمة، بعض هذه التوقعات ينافي المنطق، 
لكن بعضها اآلخر يتحقق أحيانا.

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه التنبؤات ليست 
التوقعات الرسمية لـ »ساكسو بنك«، بل هي 
أحداث مستقلة لها تأثير كبير على العالم، 
وبهذه الطريقة يحاول خبراء البنك التطرق 

إلى أفكار جدلية.

وتتطرق هذه التنبؤات إلى مسائل متعددة 
تشمل مناطق مختلفة من العالم، وفي العام 

الماضي توقع »ساكسو بنك« زيادة في 
متوسط عمر اإلنسان بواقع 25 عاما في 

2022 ووقوع حرب باردة.
ومن التوقعات الالفتة للعام 2023، يتوقع 

»ساكسو بنك« ارتفاعا حادا في أسعار 
الذهب حتى مستوى 3 آالف دوالر مع 

فشل مساعي البنوك المركزية لكبح جماح 
التضخم، وفرض حظر على إنتاج اللحوم 

في بلد واحد، واستقالة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون.

- االقتصاد العالمي سينتقل إلى نظام 
»اقتصاد الحرب«

كما يتوقع البنك أن ينتقل االقتصاد العالمي 
إلى نظام »اقتصاد الحرب«، وقال كبير 

مسؤولي االستثمار في »ساكسو بنك« ستين 
جاكوبسن إن »كل قوة عظمى في العالم 

تحاول اآلن تعزيز أمنها القومي على جميع 
الجبهات، سواء كانت عسكرية أو سالسل 

التوريد أو أمن الطاقة أو حتى األمن 

المالي«.

- ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آالف دوالر 
وفي العام المقبل، على خلفية الضغوط 

التضخمية المتزايدة والتوترات الجيوسياسية 
ستعود البنوك المركزية في العالم إلى 

سياسات أكثر تحفظا وتبدأ االستثمار في 
األصول التقليدية مثل الذهب.

وتشير التوقعات إلى أن سعر المعدن 
الثمين سيرتفع إلى 3000 دوالر لألونصة 
من 1800 دوالر يبلغها في الوقت الراهن، 

وسيحدث هذا عندما يقتنع السوق بأن 
األسعار ستستمر في االرتفاع في المستقبل 
المنظور، بحسب ما قاله أولي هانسن رئيس 

إستراتيجية السلع في البنك.

- تراجع الدوالر والصين تتخلى عن »صفر 
كوفيد«

ويشير محللو البنك إلى أن التضخم سيستمر 
في التسارع في عام 2023 بسبب عدد من 
العوامل. ووفقا لـ«ساكسو بنك« فإن تشديد 
السياسة النقدية لنظام االحتياطي الفيدرالي 

األمريكي سيؤدي إلى إضعاف الدوالر، مما 
سيكون له تأثير مباشر على نمو األسعار.
بالتوازي مع ذلك، ستقرر الصين مع حلول 
ربيع 2023 التخلي عن سياسة الوصول 

إلى صفر إصابات بمرض كوفيد 19، كما 
سيؤدي ازدياد مستوى الطلب على الموارد 

في الصين إلى ارتفاع جديد في أسعار 
السلع، وبالتالي بلوغ التضخم أرقاما أعلى، 

خاصة مع مواصلة الدوالر حالة الترنح التي 
سببها موقف االحتياطي الفدرالي الضعيف. 

لذلك يتوقع أن يسجل الذهب أرقاما قياسية. 

- دولة واحدة ستفرض حظرا على منتجات 
اللحوم بحلول عام 2030

 يتوقع خبراء البنك أن بلدا واحدا على 
األقل سيتخذ قرارا في التخلي عن اللحوم 

تماما. أوال بحلول العام 2025، سيتم فرض 
ضرائب عالية على اللحوم، وفي العام 

2030 سيتم حظر إنتاجها بشكل كامل، 
وسيكون البديل هو اللحوم االصطناعية 

النباتية وتقنيات اللحوم المزروعة في 
المعامل منخفضة االنبعاثات.

- استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

في عالم السياسة، سنشهد تغييرات واسعة 
النطاق في فرنسا، حيث سيستقيل رئيسها 

الحالي إيمانويل ماكرون »بشكل غير 
متوقع«.

- تأسيس القوى المسلحة لالتحاد األوروبي

شهدت أوروبا هذا العام أحداثا ساخنة لم 
تشهدها القارة منذ العام 1945، كما شهدت 

االنتخابات النصفية األمريكية لعام 2022 
ازديادا ملفتا في تمثيل الحزب الجمهوري 
في الكونغرس، حيث أعلن رئيس الواليات 

المتحدة األسبق دونالد ترامب رسميا ترشحه 
لخوص سباق الرئاسة نحو البيت األبيض 

في عام 2024.

وتعزز هذه المؤشرات من حاجة االتحاد 
األوروبي التخاذ تدابير جوهرية من شأنها 

دعم الموقف الدفاعي لالتحاد، وضمان 
خروجه من الكنف األمريكي.

- انسحاب الصين والهند دول مجموعة 
»أوبك+« من صندوق النقد الدولي 

تسعى دول في العالم لزيادة استخدام 
العمالت الوطنية في التعامالت، وذلك 
نتيجة استخدام الواليات المتحدة للدوالر 

كسالح يهدد الحكومات والدول حول العالم، 
كذلك ستتجنب هذه الدول التعامل مع 

صندوق النقد الدولي أو استخدام الدوالر 
في تداوالتها بهدف بناء االتحاد الدولي 

للمقاصة، والتأسيس ألصل احتياطي جديد 
متمثل بعملة بانكور، حيث يتم استنكار 

ممارسات الواليات المتحدة وسيطرتها على 
النظام النقدي الدولي.

- المملكة المتحدة ستجري استفتاء حول 
العودة إلى االتحاد األوروبي.

المصدر: لينتا.رو
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المورمون.. يحّرمون الشاي والقهوة والخمر و«نبيهم« تزوج 40 امرأة

هشام ناسيف

تتسم بنية المجتمع األميركي الدينية بالتنوع، 
وبالصدام والخالف أحيانا، سواء في عالقة دين 

األغلبية -أي المسيحية- مع باقي األديان السماوية 
والوضعية األخرى، أو في عالقة الطوائف ذات 

المرجعية المسيحية بعضها ببعض.
ويبلغ عدد الطوائف المسيحية في الواليات المتحدة 

أزيد من 10 طوائف، أبرزها البروتستانتية واإلنجيلية 
والبروتستانتية الخط الرئيسي والكاثوليكية والكنيسة 

السوداء وغيرها.
لكن إحدى أكثر هذه الطوائف إثارة لالهتمام والجدل، 

وأسرعها نموا وانتشارا على اإلطالق، هي طائفة 
المورمون المعروفة باسم »كنيسة يسوع المسيح 

 The Church of Jesus( »لقديسي اليوم األخير
.)Christ of Latter-day Saints

يبلغ عدد أتباع هذه الطائفة أكثر من 16 مليونا 
حول العالم، ويعيش غالبيتهم )نحو 60%( في 

الواليات المتحدة وحدها، فيما يوجد الباقي في أميركا 
الالتينية وكندا وأوروبا وأفريقيا والفلبين وأستراليا، ولهم 
تواجد في بعض األقطار العربية مثل مصر واألردن 

ولبنان.
ومن أشهر أبناء الطائفة السيناتور الجمهوري ميت 
رومني، الذي خاض االنتخابات الرئاسية األميركية 

عام 2012 عن الحزب الجمهوري ضد الرئيس 
األسبق باراك أوباما، وجون ويالرد ماريوت مؤسس 

شركة فنادق ماريوت العالمية الشهيرة، ونجوم 
مشهورون في مجال السينما والفن مثل إليزا دوشكو 
وبول وولكر وريك شرودر والمغنية كريستينا أغيليرا.
ويقع المقر الرئيسي لكنيسة »يسوع المسيح لقديسي 

اليوم األخير« في سولت ليك سيتي بوالية يوتاه 
األميركية التي تعد معقل الطائفة بامتياز، لكن لها 
أيضا أتباعا في واليات أميركية أخرى مثل نيفادا 

وتكساس وكولورادو وداكوتا الجنوبية.
 يؤمن أبناء المورمون باالحتشام وأن على النساء 

والرجال معا تغطية أجسادهم )مواقع إلكترونية(

وحي إلهي
تأسست الطائفة المورمونية بوالية نيويورك عام 

1830 على يد جوزيف سميث، الذي زعم أنه تلقى 
وحيا إلهيا من خالل مالك، ثم من خالل كتاب 

منقوش على ألواح ذهبية.
وادعى سميث أنه وهو في سن الرابعة عشرة، سأل 

الرب ألي كنيسة ينضم؟ فظهر له وأخبره بأن جميع 
الكنائس مخطئة وجميع المعلمين فاسدون، وهو 

يمقت عقائدهم، لذلك أمره بأال ينضم ألي كنيسة.
 Encyclopædia( وتقول دائرة المعارف البريطانية

Britannica( إنه بحسب الطائفة ظهر لجوزيف 
سميث مالك اسمه »موروني« غرب والية نيويورك 
عام 1823، وأخبره عن ألواح ذهبية دفنت في تل 

قريب. ووفقا لسميث، فإنه تلقى تعليمات الحقة 
من موروني بعد 4 سنوات باستخراج تلك األلواح 
وترجمتها إلى اللغة اإلنجليزية، وقد ترجمها بالفعل 
 The( »وجمعها عام 1830 في »كتاب مورمون

Book of Mormon(، وهو أحد أهم الكتب المقدسة 
ألبناء الطائفة.

ويروي الكتاب، الذي سمي على اسم نبي أميركي 
قديم قال سميث إنه قام بتجميع نصه المسجل على 

اللوحات، تاريخ أسرة من العبرانيين الذين هاجروا 
إلى أميركا قبل عدة قرون من يسوع المسيح، وتلقوا 

تعاليم على يد أنبياء مماثلين ألولئك الذين ورد ذكرهم 
في »العهد القديم«، ويعتبره سميث تكملة للكتاب 

المقدس.
وإضافة إلى هذا الكتاب، لدى المورمون 3 كتب 
مقدسة أخرى، هي الكتاب المقدس- نسخة الملك 

 ،)The Bible King James Version( ،جيمس
 Pearl of Great( »وكتاب »لؤلؤة الثمن العظيم
Price(، وهو مجموعة مختارة من رؤى وترجمات 

وكتابات جوزيف سميث، وكتاب »المبادئ والعهود« 
)Doctrine and Covenants( ويضم إضافات 

تكميلية للعهد الجديد.
انتشار سريع

يالحظ أن الطائفة المورمونية هي الطائفة المسيحية 
األسرع انتشارا، وال سيما في المجتمعات الفقيرة 

والمعدمة مثل أسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا، وذلك 
لما يمتلكه المورمون من موارد تبشيرية هائلة مادية 

وبشرية، خاصة أن كنيستهم تشترط على أتباعها 
القيام بمهمة تبشيرية تدوم عامين في أي منطقة أو 

دولة تحددها لهم.
وبدأ المورمون بالتبشير خارج الواليات المتحدة قبل 

نحو 4 عقود، مستغلين مواردهم الهائلة، حيث تشير 
تقديرات إلى أن »كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم 
األخير« تمتلك ميزانية تصل إلى ما بين 40 و50 

مليار دوالر سنويا.
كما أن لدى المورمون أكثر من 20 ألف كنيسة في 
مختلف أنحاء العالم، و160 مجموعة تبشيرية في 

165 دولة، ولديهم 25 مركزا إلعداد المبشرين، 
و17 محطة إذاعية، والعديد من الصحف، و3 

محطات تلفزيونية، و3 جامعات، والمئات من مواقع 
اإلنترنت بمختلف اللغات من بينها العربية.

كما أنهم يوزعون أكثر من 7 ماليين نسخة من 
كتابهم المقدس في مختلف أنحاء العالم، وقد طبع 
منه حتى اآلن نحو 150 مليون نسخة بـ15 لغة، 

من بينها العربية والفارسية والصينية والفرنسية 
واأللمانية، فضال عن اإلنجليزية.

مسيحيون أم ال؟
ُيجمع المورمون تقريبا على وصف المورمونية بأنها 

ديانة مسيحية، وقد أظهرت دراسة استقصائية أنجزها 
 )Pew Research Center( مركز بيو لألبحاث
-وهو مؤسسة بحثية أميركية متخصصة- أن %97 

من المورمون داخل الواليات المتحدة يعتبرون أنفسهم 
مسيحيين.

على النقيض من ذلك، ال يرى العديد من غير 
المورمونيين أبناء الطائفة على أنهم مسيحيون، حيث 

يعتبر ثلث البالغين في الواليات المتحدة من غير 
المورمون )32%( أن معتقد المورمون ليس ديانة 
مسيحية، فيما 17% منهم غير متأكدين مما إذا 

كانت المورمونية مسيحية بالفعل أم ال، وفق الدراسة.
ورغم أوجه الشبه الموجودة بينهم وبين البروتستانت 
اإلنجيليين البيض، حيث تتميز الطائفتان عن عامة 
الجمهور األميركي بكون غالبيتهما تظهر مستويات 
عالية من »االلتزام الديني«، فإن المورمون يعتقدون 
أن المسيحيين اإلنجيليين يكّنون لهم العداء ومشاعر 
الكراهية، كما ال يعتبر معظم اإلنجيليين المورمونية 

ديانة مسيحية.
وقد عكست الدراسة االستقصائية -التي شملت أكثر 
من ألف من أبناء المورمون في جميع أنحاء أميركا- 

صورة مختلطة لوضع المورمون داخل الواليات 
المتحدة.

فقد أظهرت أن العديد منهم يعتقدون أنهم يساء 
فهمهم، وأنهم يتعرضون للتمييز وال يتقبلهم 

األميركيون اآلخرون كجزء من المجتمع السائد. 
ومع ذلك، تعتقد غالبيتهم أن تقبل ديانتهم آخذ في 

االزدياد، وهم راضون عن حياتهم ومجتمعهم الديني، 
كما يرى معظمهم أن البالد باتت مستعدة النتخاب 

رئيس من أبناء الطائفة.
وأكد ثلثا المستطلعة آراؤهم )68%( أن الشعب 

األميركي ككل ال يعتبر المورمونية جزءا من المجتمع 
األميركي السائد. وعندما ُطلب منهم أن يصفوا 

بكلماتهم الخاصة أهم المشاكل التي تواجه المورمون 
داخل الواليات المتحدة اليوم، ذكر 56% منهم 

»المفاهيم الخاطئة حول المورمونية« و«التمييز« 
و«عدم القبول«.

وفيما يخص خلفية المورمون العرقية واإلثنية، فقد 
أظهرت الدراسة أن غالبيتهم من األميركيين البيض 

)88%(، مقابل 7% من ذوي األصول اإلسبانية، 
و1% من السود، و4% من ذوي الخلفيات العرقية 

األخرى.

مالبس مقدسة
تشترك طائفة المورمون مع بقية الطوائف المسيحية 

في بعض أهم العقائد المسيحية، مثل االعتقاد 
بألوهية يسوع المسيح والتعميد وغيرها، لكنهم يختلفون 

معهم في أمور أخرى.
فأتباع الطائفة المورمونية ال يعترفون بالمفهوم 

المسيحي عن الثالوث، ويعتقدون بداًل من ذلك أن 
األب واالبن والروح القدس هم ثالثة كيانات منفصلة.
كما يؤمن المورمون بأن هللا أرسل مزيدا من األنبياء 
بعد موت المسيح، ومن بينهم نبيهم جوزيف سميث. 
كما يعتقدون أن آدم وحواء عاشا في مقاطعة دافيس 
بوالية ميزوري األميركية بعد طردهما من جنة عدن.

ويتبع المورمون أسلوب حياة صحيا صارما، 
حيث يحّرمون تناول الخمر والتبغ والقهوة والشاي 

والمخدرات، ويرفضون اإلجهاض والمثلية، وال 
يسمحون بالعالقات الجنسية خارج إطار الزواج.

ويؤمن أبناء الطائفة بـ«االحتشام« وأن على النساء 
والرجال معا عدم عرض أجسادهم، كما يمارسون 
أحد أغرب الطقوس التي يشتهرون بها وهو طقس 

المالبس المقدسة، حيث يرتدون مالبس داخلية 
خاصة ذات أهمية دينية ُتعرف باسم »ثوب المعبد«، 

يرتديها األعضاء البالغون الذين يقّدمون وعودا 
مقدسة هلل.

ويلتزمون بارتداء هذه الثياب المقدسة على الدوام، 
حيث إنها تعكس -وفق معتقدهم- مدى التزامهم 
الشخصي تجاه الرب. كما ال ينبغي البتة عرض 

هذا الثوب على العامة لرؤيته، لذا يتعين على جميع 
أتباع الكنيسة المورمونية تغطية الثوب المقدس 

بالكامل، مما يعني أنه يتوجب عليهم ارتداء مالبس 
تغطي أكتافهم والجزء العلوي من سيقانهم.

كما تفرض الكنيسة المورمونية على أتباعها التبرع 
بنسبة 10% من دخلهم لصندوق الكنيسة التي 

تخصص هذه المبالغ في الصرف على األنشطة 
التبشيرية ومساعدة أبناء الطائفة الفقراء ومختلف 

األعمال الخيرية.
ويشجع قادة الكنيسة أيضا األتباع على تخزين 

الطعام تحسبا لوقوع أي كارثة، وعادة ما يوصونهم 
باالحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 3 أشهر على 

األقل، وهي من الطقوس األخرى الغريبة لدى أبناء 
المورمون.

صوم والتزام أسري
من ناحية أخرى، يصوم المورمون عن الطعام 24 

ساعة في يوم األحد من أول كل شهر، أي من 
عشاء السبت إلى عشاء األحد، وتقّدم كل أسرة 

مساهمات مالية للفقراء تساوي على األقل -إن لم 
تكن أكثر- المبلغ الذي كانوا لينفقونه على الطعام 

لو لم يصوموا، وتستخدم الكنيسة هذه التبرعات لدعم 
الفقراء.

والصوم تسبقه الصالة، فمن دون الصالة ليس 
للصوم قيمة روحية كبيرة. فالصوم والصالة معا 

يجعالنهم أكثر تقبال لتأثير الرب ويساعدانهم على 
التركيز على األمور الروحية، وفق اعتقداهم.

كما تعّد الحياة األسرية والعمل الصالح واحترام 
السلطة والعمل التبشيري، قيما مهمة للغاية في 
الديانة المورمونية، وقد كشفت دراسة مركز بيو 
لألبحاث أن الطائفة تعطي أولوية قصوى للحياة 

األسرية، حيث تعتبر الغالبية العظمى من المستطلعة 
آراؤهم )81%( أن كونك أبا صالحا وأن تكون سببا 

في زواج ناجح )73%( هو من بين أهم األهداف في 
الحياة، وهو ما يفوق بكثير أعداد عامة الناس من 

األميركيين الذين يقولون الشيء ذاته.
والزواج عند المورمون أبدي ال ينتهي بالموت، وإنما 
يبقى الزوجان مع بعضهما إلى األبد، بشرط أن يتم 
الزواج في أحد الهياكل الخاصة بالطائفة، خاصة 

 )Temple Square( »كنيسة »ثامبل سكوير
العمالقة في سولت ليك سيتي، وهي الكنيسة األم 

لطائفة المورمون.

تعدد الزوجات
تعتبر مسألة تعدد الزوجات لدى المورمون من 

الطقوس األكثر شهرة وإثارة للجدل، فقد كانت الطائفة 
منذ نشأتها تؤمن بالتعدد وتمارسه لعقود طويلة، لكنها 

اضطرت لالبتعاد »علنا« عن هذه الممارسة عام 
1890 بسبب ضغوط من الكونغرس وقانون تجريم 

تعدد الزوجات الذي ُسن عام 1887، في مقابل 
انضمام يوتاه إلى اتحاد الواليات األميركية.

وبعد أن أصّرت الطائفة على مدى 200 عام تقريبا 
على أن »نبيها« جيمس سميث كان متزوجا من امرأة 

واحدة فقط، تراجعت الكنيسة المورمونية في نوفمبر/
تشرين الثاني 2014 عن إصرارها، واعترفت رسميا 

بأن مؤسسها الروحي تزوج نحو 40 امرأة، من بينهن 
فتاة عمرها 14 عاما وأخريات كن زوجات ألتباعه.

وفي مقال بعنوان »تعدد الزوجات في كيرتالند 
 Plural Marriage in Kirtland and( »ونوفو

Nauvoo(، وهما محطتان بالغتا الرمزية في تاريخ 
الطائفة، قالت الكنيسة إن سيمث ارتبط بزوجات 

إضافيات، وسمح أيضا لقديسين في األيام األخيرة 
بالتعدد.

وجاء في المقال أن سميث لجأ إلى تعدد الزوجات 
بعد أن رأى مالكا أمره في 3 مناسبات بذلك، وهدده 

في األخيرة بالقتل إن لم يمتثل لألمر.
وفضال عن التضييق والتشهير المتواصل، فقد 

تسببت مسألة تعدد زوجات في مشاكل جمة 
للمورمون في الواليات المتحدة وخارجها، حيث 

تال وفاة مؤسسها األول انشقاق الجماعة إلى عدة 
طوائف صغرى، كان آخرها »الكنيسة األصولية 

ليسوع المسيح لقديسي اليوم األخير«، التي ادعى 
زعيمها وارين جيفز )Warren Jeffs( هو أيضا أنه 
نبي، وتورط بين عامي 2006 و2008 في فضائح 

جنسية مدوية استغل واعتدى خاللها جنسيا على 
مئات القاصرات، وُسجن على إثرها مدى الحياة.
 الحياة األسرية لدى المرومون في غاية األهمية 

ويتفاخرون بكثرة اإلنجاب )غيتي(
تعاطف مع المسلمين

سياسيا، يميل المورمون إلى أن يكونوا محافظين 
تماما في ميولهم السياسية وفي آرائهم حول القضايا 

االجتماعية واألخالقية، ويصنف 3 أرباع ناخبي 
المورمون المسجلين )74%( في الواليات المتحدة 
على أنهم جمهوريون أو يميلون إلى دعم الحزب 

الجمهوري.
وباإلضافة إلى مناهضتها الصريحة للمثلية 

واإلجهاض، أعلنت والية يوتاه األميركية -وهي 
الوالية الوحيدة ذات الغالبية المورمونية بأميركا- عام 
2016، أن اإلباحية تمثل خطرا على الصحة العامة 
ووباًء يؤسس للعنف ضد النساء واألطفال، وربما يحد 

من إقبال الرجال على الزواج.
كما أن الوالية هي الوحيدة في أميركا التي يترأسها 

حاكم جمهوري وتبدي ترحيبا واضحا بالالجئين. ففي 
مارس/آذار 2017، فتحت أبوابها آلالف الالجئين 
-بينهم الجئون من سوريا والعراق- بعد أن رفض 
أكثر من 30 حاكما أميركيا دخولهم إلى والياتهم، 

تناغما مع سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب ضد 
المهاجرين والمسلمين.

ويشدد المسلمون في الوالية على أن يوتاه هي واحدة 
من أفضل األماكن التي يطيب فيها العيش بالواليات 

المتحدة، ويمكن للمرء فيها أن يكون فردا من أقلية 
دينية دون مشاكل أو مضايقات.

وقد أصدرت »كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم 
األخير« عام 2017، إثر توجيه ترامب دعوته 

األولى لفرض حظر دخول المسلمين إلى الواليات 
المتحدة، بيانا أبدت فيها تعاطفا مع المسلمين، 

وربطت فيه صراحة بينهم وبين المورمون فيما يتعلق 
بالحرية الدينية.

وعزا مراقبون هذا التعاطف إلى شعور طائفة 
المورمون بالتشارك في اإلحساس بانعدام األمن على 

خلفية تفاقم التمييز والعنصرية ضد األقليات في 
عهد ترامب، ولكونهم يدركون حق اإلدراك -بالنظر 
إلحساسهم بالتمييز وما عاشوه من اضطهاد ديني 
عبر تاريخهم- ما معنى أن تكون فردا من أقلية 

دينية في الواليات المتحدة.
لكن بعضا من أبناء المورمون يقولون إنهم بكل 

ببساطة يحاولون من خالل مواقف كهذه أن يكونوا 
أوفياء إليمانهم ومعتقداتهم، وأن يدينوا القادة 

السياسيين »الذين يفتقرون إلى المبادئ«، مستندين 
في ذلك على كتابهم المقدس الذي يحذر في أحد 

نصوصه من »هالك الشعب إذا ما تفشت فيه 
األنانية المفرطة«.
المصدر : الجزيرة
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        خلخلة يقيم الُمَسّلمات  

رشدي الماضي 
حيفا 

عي الدَّؤوب للوصول إلى  يجب أن ُيصبح السَّ
الَة اأُلم التي ال ُبدَّ أن يعمل على  الحقيقة، الضَّ
اقتناصها، ُكلّية كانت أم ُجزئّية كّل َمْن يرغب 

المنهجي  والتفكير  العلميَّة،  ّقة  الدِّ اعتماد  في 
وتعاملِه  تمحيصِه  في  الموضوعّية  والرُّؤية 
المعرفة  انفجار  من  إليه  وَيِرد  يصلُه  ما  مع 
على مختلف أنواعها وألوانها وأجناسها، وهي 
كما هو معروف نسيج متشابك تزدحم داخله 
وبكثافة كلُّ فصول رواية تطّور وحراك هذا 
أزمنة  منذ  فيِه  انوجدنا  الذي  الكبير  العالم 

بعيدة خلت.

تزل،  ا  ولمَّ اجتاحتنا  وقد  اأَلمر،  هذا  نؤّكد 
ثوراُت األلفّية الثَّالثة بكّل أنواعها، لنجزم بَأنَّ 
بتفكيك  قيامنا  بوجوب  حتمّية  ضرورة  هناك 
بعض منظوماتنا اإلنتاجية اإلبداعية، وكذلك 
تقويمها،  إعادة  أجل  من  التَّاريخية،  رواياتنا 
وفق  حقائقها  وقراءة  بنائها  إعادة  ثمَّ  ومن 
اليها  يتسلل  لم  التي  افية  الصَّ ّقة  الدِّ معايير 

»التلفيق الدَّخيل«!!!

هذه  غمار  خوض  َأنَّ  فيه  شك  ال  ومما 

ُمْستودع  لمخزون  االستكناِهّية  المحاولة 
حقائق عوالِمِه  الى  النَّفاذ  َأجل  من  الماضي 
التَّوّقف  أّي شيء،  وقبل  أوال  ُيلزمنا  الّدقيقة، 
عن االنبهار وتقديس هذا، »الماضي العريق« 
اقتنيناه  الذي  ِمْعوِلنا«  »يَد  اطالق  ثَّمَّ  ومن 
لتقوم بصورة منهجّية  الحداثة«  من »مصنع 
أَلرضّية  الَّالزم  التفكيك  بعمليَّة  ومدروسة 
الَعمياء  »الّثقة  ِخالل  من  اأُلمور  رؤيتنا 
بموروثنا« وقبوِلنا مستسلمين مْألوفًا َتعّودنا بل 
الَيد  نفُس  تتمكن  كي  استئناِسِه  على  وأدمنا 
بعد ذلك من وضع »أدوات االستفهام« وحشد 
القطعّية  ُمسلَّماتنا  كلِّ  َأمام  ّك«  الشَّ أسئلة   «
ليصبح الوصول إلى الحقيقة إبحارًا ال نهاية 

لُه من أجل ادراك برَّ أمانِه…

كان لزاما عليَّ َأن ُأسّجل كلماتي هذه لتكون 
لي بمثابة »التَّصريح« كي أقيم حوارًا لمعالجة 
موروثاتنا التي نعشق »عبادة قدسيتها« والتي 
األدب  عميد  قبل  من  نيرانها  بلهب  اكتوى 

طه حسين، حينما تجرأ واقترب من ملكوتها، 
وبذكر اسمه طبعًا تعرفون أنني َأقصد قضية 
للشعر  التَّاريخية  الّرواية  في  الّنظر  اعادته 

الجاهلي.

وهنا ُتَحتُِّم عليَّ اأَلمانة أن َأبوح لكم، بَأنَّ ما 
»يشفع« لي وأنا أخوُض ِغمار محاولتي هذه، 
هو التماهي مؤيدًا البحث العلمي التمحيصي 
فاضل  العراقّي  الباحث  بِه  قام  الذي  الجاد 
الرّبيعى وأراد بواسطته اعادة الّرواية الّتاريخية 
جميعا  عرفناه  الذي  الشاعر،  ومسيرة  لسيرة 
باسم »امريء القيس« الذي تربَّع وتبوأ موقع 

الصنارة في قائمة شعراء الجاهلي..

كّل ذلك بهدف اعادة قراَءة روايتنا الّتاريخّية 
بآلّية الّدّقة والَغْربلة…

قصة قصيرة: الدهليز الضيق
ياسر سبعاوي

كأنني سراٌب بين البشر، لسُت موجودًا، 
لكنني حاضٌر بينهم. هكذا وصفُت نفسي 
عندما كنُت مستغرقًا في سماع موسيقى 

موزارت، حينما كنُت جالسًا بين مجموعٍة 
من أصدقائي في إحدى المقاهي. كان 

الجميع منهمكًا في لعب الورق أو الدومينو 
أو الكالم عن األمور التي تخص الشباب، 
كالفتيات، أو التدخين، أو التفاخر بامتالك 
قطعة كبيرة من المعدن يدعونها )سيارة(. 

قاطع انتشاء الموسيقى أحد أصدقائي 
عندما أخبرني أنه يود الذهاب لقضاء 

حاجته، فطلب مني أن أجلس مكانه. وقفت 
وأبصرت ما حولي، إنها فوضى تحاول 

االنتظام، كان الجميع منهمكًا في الصياح 
والتدخين، جالسين على تلك المقاعد 

المتهالكة، ال يفكرون بأّي شيء غير الفوز 
في تلك األلعاب السخيفة. جلست في مكان 

صاحبي الذي بدأ بالركض نحو الحمام، 
وأخذت أوراقه.

كانت هناك ثالث فئات من الملك، وثالثة 
من الملكات، وشاب وفئة العشرة والتسعة 

من الكوبا، وأربعة أوراق متنوعة غير 
مرتبطة. نظرت إلى صديقي الذي يجابهني، 

ثم أعدت ناظري إلى األوراق، إنه يشبه 
إلى حد كبير الشاب في الورق، بل إنه هو 

نفسه. ركزت ناظري في أعين صاحبي، 
ثم في عين الشاب، إنهما يحمالن الرتابة 

والبالدة ذاتها، أطفأ صاحبي عقب سيجارته 
والحظ شخوص نظري نحوه، فحدق في 
عيني أيضًا. تالقت العيون لكن الكالم 
لم يجرئ أن ُيخلق بيننا، كنُت أريد أن 

أقول له عن شبهه بالورقة لكنني خشيت 
أن يحسب أصدقائي أنني أحاول الغش، 

فالتزمت الصمت كما فعل صاحبي. سحبت 
الورقة التالية، كانت أربعة من فئة اآلص، 

فرميتها ورأيت قدوم صديقي عائدًا من 
الحمام، فوقفت واعتذرت من أصدقائي، 

ودفعت ثمن الشاي الرديء الذي احتسيته 
وخرجت في دربي نحو البيت، أو نحو 
المجهول، أو نحو ال شيء. أثقلت في 

خطواتي وأنا أشعل سيجارتي بينما الناس 
يمشون حولي بسرعة. ال أظن أنهم يدركون 
وجودي بينهم، فكان كل شخص يمشي وهو 
يتكلم، يفّكر أو يفعل شيء يبعده عن رتابة 
المشي وحيدًا. كنت بينهم كقطرات المطر 
الخفيفة التي تهطل في بداية االمطار، ال 
يالحظها أحد إال تلك األرواح المهجورة، 

التي تالحظ التفاصيل الصغيرة، على أمل 
أن تمأل وقتها ولو بأشياء عديمة الفائدة. 
كان الشارع الطويل الذي قادتني قدماي 
إليه مليئًا بالضجيج، والبشر. لكنني لم 

أسمع شيئًا من هذا الضجيج ولم أر أحدًا 

من هؤالء البشر، كنُت أرى قدماي أمامي 
تمشي، وال شيء سواها. توقفت وأشخصت 

نظري لوهلٍة في السماء، كيف لها أن 
تكون صافيًة إلى هذا الحد، كيف يمكنني 
رؤيتها وأنا في وسط هذا الزحام الشديد، 

إن السماء ليست شيئًا يجب رؤيته في أّي 
وقت، إنها جمال، والجمال يظهر أحيانًا، 
ويختفي كثيرًا. في تلك اللحظة رأيت شابًا 
يحمل بيده ورقة الشاب كوبا، كالتي كنت 

أحملها قبل قليل، يا للصدفة الجميلة، رأيته 
يحملها وهو يلتفت بين الناس كأنه يحاول 
إخفاءها، لكنني كنُت أراها بوضوح بيده، 

تقدمت تجاه الشاب وهو يسبقني بخطواٍت 
متوترة، يلتفت بين الفينة واألخرى أماًل أن 

يصل إلى مكاٍن ما. لكن عيني مازالت 
تطارد ورقة الشاب التي في يده، لم أشأ 
أن أجعله يالحظني، لكنني أحسست أن 

شيئًا ما على وشك الحصول، ويجب علّي 
أن أعرف ماهيته. السيما أن الشاب يبدو 
متوترًا للغاية. الحظت بعد عدة خطوات 

أكملها الشاب أنه قد صدم امرأة واتجه فجأة 
إلى إحدى األزقة التي ال أذكر أنني قد 

ولجتها سابقًا. تتبعت مسيره، فإذا بالزقاق 
يفضي إلى دهليز ضيق، كان الدهليز ضيقًا 

وطوياًل لدرجة أنني لم أتمكن من رؤية 
نهايته، كان السقف والحائط مطليان باللون 
األحمر القاتم، لم أر في الحائط أّي شقوق 
أو فواصل، كان يبدو كأنه قد ُبني وُصبغ 

لتوه. أسهبت في تفكيري عن ماهية دخولي 
في الدهليز أو العودة إلى البيت، لكنني لم 
أشأ حقًا رؤية رتابة البيت التي تركته بها، 

أن أعود وأرى عائلتي تلومني على الماضي 
الذي لم أقترف به شيئًا مخالفًا للصواب، 
على الكالم البليد الذي ُيعاد دومًا، عندما 

رأيت شريط الذكريات هذا يمر أمام عيني، 
أكملت طريقي دون أن أفكر حتى في 

عواقب فعلتي.

كان الشاب قد اختفى منذ أن ولج الدهليز، 
لم أره حينها ولم ألحظ وجوده، كان قد 

تالشى، وهذا أحد األسباب الذي جعلني 
أيضًا أكمل مسيرتي الغامضة، عفوًا ال أوّد 
أن أجعلها مغامرة وجودية، مسيرتي التافهة، 

نحو هذا اللغز الذي بدأ يزداد غموضًا.

أخذُت نفسًا عميقًا، وبدأُت خطواتي في 
داخل الدهليز، وبدأت أصوات الخارج 

تتالشى شيئًا فشيئًا، حتى اختفت نهائيًا. 
بدأت بالتقدم أكثر لكنني ال أجد نهايًة 

لدربي، يا للعنة، لماذا أنا بهذا الغباء، لماذا 
أخوض أشياًء ال تعني لي أي شيء. بدأت 

خطواتي في الخمود إثر اإلحباط الذي 
أصابني، ال يبدو أن هناك نهاية، أو حتى 
بداية، ال يبدو أن هناك شيئا، كنُت أمشي 

وأرى تغير ألوان حائط الدهليز، األصفر، 
األحمر، األبيض، األزرق، الخ….، يبدو 
أن هذا الدرب الالزوردي بال هدف، إنه 

وهم، أمشي به إلى المجهول، إلى العدم. 
وصلت في لحظٍة ما إلى مفترق دهاليز، 

كانت ثالثة دهاليز، كان الذي أمامي مليئًا 
بالسواد، أما الذي على يميني فكان مطليًا 
باللون األبيض، وكان الذي على يساري 

مطليًا باللون الرمادي. أين المسير يا ُترى؟ 
أين أذهب؟ أأذهب إلى األسود؟ ال إنه 

لون مشؤوم وال أعتقد أنني سأكون بخير 
إذا ذهبت في هذا الطريق، هل أذهب إلى 

الدهليز األبيض؟ ال أعتقد أنه يفي بالغرض، 
يجب علّي أن أذهب إلى الرمادي، ألنني 
حسبما أذكر، أن خير األمور أوسطها. 
دخلت في الدهليز الرمادي بغية إيجاد 

شيٍء يجعلني أفهم ماهية المتاهة المغلقة 
التي أدخلني إياها هذا الشخص الغريب 

الذي يحمل ورقًة غبية، اللعنة على جميع 
األوراق، وعلى جميع البشرية، بل اللعنة 

على كل الحياة. أردفت خطواتي في الدهليز 
الرمادي، فمشيت عدة خطوات، حتى 

جابهني باٌب متوسط الحجم، خشبي، قهوائي 
اللون، كانت هناك لوحٌة معلقة على وسط 

هذا الباب، كانت ورقة الشاب الكوبا، يا 
للعنة، إن هذه الورقة اللعينة تالحقني في 

كل مكان، رفست الباب بلوحته، فانكسرت 

اللوحة، وُفتح الباب على مصراعيه، فتهيأ 
لي مرحاٌض خزفي، شاخصًا أمامي، تقدمت 
نحوه ببطء، حتى اقتربُت منه، كانت رائحة 
السيراميك والمنظفات تطغي على المكان، 
أخيرًا بإمكاني اإلحساس بشيٍء ما. اقتربت 
قلياًل ولمست حافة المرحاض، فلم أر أّي 
رد فعٍل يذكر، ال أعلم إن كنُت أتوقع أن 

ينهض المرحاض ويقتلني بورقٍة حادة، علها 
تكون ورقة الشاب كوبا. التفّت خلفي، فلم أر 
الباب الخشبي، بل رأيت بابًا من األلمنيوم، 
ناصع البياض، تمسكت بقبضته، فخرجت 

من الباب، ورأيت أنني في حمامات المقهى 
التي كنُت أجلس فيها، ورأيُت الورقة، إنها 
الشاب كوبا التي كان يحملها الشاب الذي 

كنت ألحقه، قّلبتها، حاولت أن أحرقها، 
لكن والعتي لم تنجدني بشعلتها الخافتة، 
فقررت الخروج من المقهى. والبحث عن 

محل للوالعات كي أبتاع واحدة وأقوم بحرق 
هذه الورقة الملعونة، مررت بشارع السوق 

المزدحم، فنظرت خلفي، هناك شخٌص 
يالحقني، يبدو أنه يريد أن يأخذها مني، 
التفّت لرؤية وجهه، لكنني لم أتمكن من 

ذلك، التفّت كثيرًا لكنني لم أستطع، يجب 
علي أن أضيعه، وبين التفاتاتي المتعددة 
صدمتني امرأة، واندفعت نحو درٍب أعرفه.

حالًة  الغرب  في  اإلسرائيلّية  اللوبّيات  تعيش 
األّيام،  هذه  ذروتها  وصلت  الّسعار  من 
فّني،  أّي عمل  وُمحاربة  تشويه  والهدف هو 
وسائل  على  إبداعي  تعبير  أو  سياسي،  أو 
التواصل االجتماعي يكشف الَوْجه اإلجرامي 
في  ًة  وخاصَّ اإلسرائيلي،  لالحِتالل  الَبِشع 
العالم الغربي ومهرجاناته وُمنتدياته وجامعاته 
“ُحرّية  ُمحاربة  يعني  الذي  األمر  وإعالمه، 
الرئيسّية  األعمدة  أَحد  ُتَشّكل  التي  الّتعبير” 
تعد  لم  لألَسف  والتي  الغربّية،  للديمقراطّية 

كذلك.
إسرائيل  تنشر  قرن،  نصف  من  أكثر  منذ 
روايتها الخاصة عن النكبة واحتاللها فلسطين. 
كتابة  إعادة  سبل  أهم  من  واحدة  وتستخدم 
السينما  فن  خصوصا  الفنون،  وهي  التاريخ 
األوسع انتشارا. في المقابل، ال تقدم السينما 
العربية سوى القليل من األعمال التي تتناول 
إضافة  الحكاية،  من  األخرى  النظر  وجهة 
إلى أن القضية أصال تعاني من التعتيم على 

المستوى العالمي.
أخيرا، استطاعت أفالم عربية الهرب من هذه 
اإللكترونية،  المنصات  انتشار  إثر  الدائرة 
بما  جيدة  سينمائية  أعمال  إنتاج  عن  فضال 
يكفي للعرض في المهرجانات العالمية، ومنها 
بدأ  الذي  »فرحة«  الفلسطيني  األردني  الفيلم 
عرضه أخيرًا على »نتفليكس« وأثار غضب 
التي  النظر  وجهة  يعرض  ألنه  إسرائيل، 

يخفيها اليهود عن العالم طوال عقود.
»فرحة« قصة النكبة الحقيقية

فيلم »فرحة« مستلهم من قصة حقيقية لفتاة 
خالل  عاشت  )فرحة(  ذاته  االسم  تحمل 
في  النكبة،  قبل  العشرين،  القرن  أربعينيات 
باالنتقال  تحلم  وكانت  فلسطين،  قرى  إحدى 
إلى المدينة ودخول المدرسة، وبعد محاوالت 
مضنية مع والدها وافق وتخلى عن العادات 
أقرب  في  الفتاة  تستدعي زواج  التي  السائدة 
سوى  تستمر  لم  السعادة  تلك  ولكن  فرصة. 
يوٍم واحٍد، وبعده مباشرة بدأت أحداث النكبة 

الفلسطينية )عام 1948(.
يحاول األب تهريب ابنته إلى المدينة، ولكنها 
ترفض، فيكون الحل حبسها في غرفة تخزين 
الطعام في باحة منزلهم لحمايتها من الجنود 
»تطهير  بعملية  يقومون  الذين  اإلسرائيليين 
عرقي« لساكني القرى والمدن التي يدخلونها. 
وحيدة  المظلمة  الغرفة  في  »فرحة«  تبقى 
لساعات ال تعرف عددها، ال يربطها بالعالم 
سوى كوة في الجدار، وباب أخفاه والدها قبل 

ذهابه للنضال في سبيل حرية قريته.
عائلة  منزلها  تدخل  عندما  األمل  يأتيها 
وبنتين،  وأم  أب  من  مكونة  هاربة  فلسطينية 
تلد المرأة طفلها الثالث، إنه صبي سّماه والده 
محمد، وعندما تبدأ فرحة مناداة »أبو محمد« 
الجنود  المكان  يداهم  محبسها،  من  لينقذها 
الذين يقتلون العائلة بالكامل بقسوة، ويتركون 
بينما  وحده،  ليموت  األرض  على  الرضيع 
أو  مساعدته  تستطيع  ال  التي  الطفلة  تراقبه 

مساعدة نفسها.
قصة النكبة الفلسطينية تحمل فظائع مثل تلك 
التي حدثت في فيلم »فرحة« -بل وبعضها 
أسوأ- عن عائالت قتلت بالكامل، وأخرى تم 
والسكان  البقاع،  في  أهلها  وتشتت  تهجيرها 
البالد  حدود  حتى  األقدام  على  هربوا  الذين 
العربية المجاورة، ليصبحوا الجئين على بعد 

كيلومترات قليلة من أرضهم األم.
الجديد في »فرحة« هو عرضه على منصة 
مروره  بعد  االنتشار،  الواسعة  »نتفليكس« 
على مهرجانات عالمية، منها مهرجان تورنتو 
عكس  وعلى  سبرنغز«.  و«بالم  السينمائي 
أعمال عربية أخرى تناولت النكبة وفظائعها، 
لم  بالد  إلى  الوصول  العمل  هذا  استطاع 
الفلسطينية  بالرواية  ربما  سكانها،  يسمع 

ألحداث النكبة.
إسرائيل غاضبة

ما إن بدأ عرض الفيلم على منصة »نتفليكس« 
وفي دور العرض، حتى بدأت موجة عارمة 
من الغضب في إسرائيل، إذ قال وزير الثقافة 
هيلي تروبر إن فيلم »فرحة« يصور »أكاذيب 
وافتراءات، وعرضه في دار عرض إسرائيلية 

وصمة عار«.
المنتهية  بالحكومة  المالية  وزير  خرج  بينما 
واليتها أفيغدور ليبرمان، قائال »من الجنون أن 
نتفليكس قررت بث فيلم هدفه كله خلق رواية 
اإلسرائيليين«.  الجنود  ضد  وتحريض  كاذبة 
وأضاف أنه سينظر في سحب تمويل الدولة 
من مسرح السرايا في بلدة يافا، ذات الغالبية 
العربية، التي عرضت الفيلم، بينما علق مدير 
دار العرض محمود أبو عريشة قائال »جاء 
بأننا مضينا  الفيلم  التحريض ضد  ردنا على 

في عرضه«.

اإلسرائيلية  اإلدارة  نسقت  ذلك،  إلى  إضافة 
عبر  الفيلم  تقييم  لخفض  إلكترونيا  تصويتا 
الحسابات  من  مجموعة  فعمدت  اإلنترنت، 
غير الموثقة إلى تسجيل مراجعات سلبية لفيلم 

»فرحة« على موقع تصنيف األفالم »آي إم 
دي بي« )IMDb( في حملة منظمة.

الُمخرج  واجهها  هذه  الكراهّية  حملة  نفس 
فيلًما  أَعدَّ  الذي  شفارتز  إلون  اإلسرائيلي 
القدس(  )ُقرب  الّلطرون  مذبحة  عن  وثائقيًّا 
التي راح ضحّيتها أكثر من 80 أسيرًا ِمصريًّا 
 1967 عام  حرب  في  حرًقا  إعدامهم  جرى 
وجرى ودفنهم في َمقبرٍة جماعّيٍة وإقامة مرآب 
للسّيارات فوقها إلخفاء معالم المجزرة الَبِشَعة.

“إسرائيل”  تصوير  ُتريد  اإلسرائيلّية  اللوبّيات 
ُحقوق  واحِترام  والّتعايش،  للديمقراطّية  كواحٍة 
من  اآلَخر  والرّأي  الّتعبير  وُحرّية  اإلنسان، 
واّتهامها  الِفلسطينّية،  الّسردّية  نفي  ِخالل 
هذا  أن  الُمؤِسف  ومن  السامّية،  بُمعاداة 
من  تجاوًبا  يجد  للّتاريخ  الفاِجر  الّتزوير 
وبرلين  لندن  في  ًة  خاصَّ أوروبّيٍة  ُحكوماٍت 

وباريس وبروكسل عالوًة على واشنطن.
 760 من  أكثر  طردت  اليهودّية  العصابات 
الِفلسطينّية  وُمُدنهم  ُقراهم  من  ِفلسطيني  ألف 
 ،1948 عام  نكبة  قبيل  القتل  تهديد  تحت 
وأزالت أكثر من 450 من ُقراهم من الوجود 
في  الِعرقي  للّتطهير  ُمحَكمة  خّطة  ِوْفق 
في  توثيقه  جرى  تطهيٌر  وهو  ُصوره،  أبَشع 
إيالن  أبرزهم  يهود  لُمؤّرخين  وكتب  دراسات 
بابيه، ووقائع الفيلم ال تخرج عن هذا الّسياق، 

وتستند إلى تجارٍب شخصّيٍة ووثائق دولّية.
وقْمع  األفواه  لتكميم  الصهيونّية  الحملة  هذ 
ُحرّية الّتعبير لضحايا المجازر اإلسرائيلّية هي 
دليل ضعف، وُشعور الكثير من الُمستوطنين 
اإلسرائيليين باقِتراب نهاية هذه الّدولة المارقة، 
تزايد  ُيَفّسر  ما  وهذا  وانِهيارها،  تفّككها  وبدء 
أعداد الِهجرة الُمعاكسة إلى َمالذاٍت آمنٍة في 

أمريكا وكندا وأوروبا هذه األّيام.
ُمحاوالتهم  أن  اإلسرائيلّيون  ُيدركه  ال  ما 
التي  ومجازرهم  الدموّي،  تاريخهم  إلخفاء 
الُعّزل  األبرياء  حّق  في  زالوا،  وما  ارتكبوها، 
الّرواية  وصول  ومْنع  الُمحتّلة،  ِفلسطين  في 
أنحاء  ُمختلف  إلى  الحقيقّية  الِفلسطينّية 
العالم،  ليست  فأوروبا  الفَشل،  ُتواجه  العالم 
وسائل  وُهناك  ُشعوبها،  وليست  وُحكوماتها 
أن  ذلك  من  األهم  بديلة،  اجتماعي  تواصل 
ومن  والُمسلمين،  العرب  من  الجديد  الجيل 
ضمنهم الِفلسطينّيون طبًعا، باتوا على درجٍة 
عاليٍة من الوعي واإلبداع، في كاّفة الميادين، 
ًة اإلبداع الفّني، واالّتصال الجماهيري،  وخاصَّ
واإلعالم بُكّل تفرّعاته، ولهذا الّتغيير ُمتسارٌع 

عار اإلسرائيلي. وكذلك القلق والسُّ

بها  ُقوبلت  التي  الّصادمة  الكراهية  حالة 
في  وُمراسلوها  اإلسرائيلّية  الّتلفزة  محّطات 
الّساحقة  الغالبّية  قبل  من  الّدوحة  مونديال 
من الُمشّجعين العرب، والكثير من األجانب، 
وحّتى من الّدول الُمطّبعة، كانت الّدليل األبرز 
وُمصاَدرة  الّتضليل،  حمالت  ُكل  فشل  على 
ُحرّية الّتعبير، وإشهار سيف “ُمعاداة الّسامّية” 

المسموم.
ولَعّل وصول ُحكومة إسرائيلّية فاشّية ُعنصرّية 
برئاسة بنيامين ِنتنياهو التي بّثت الرّعب في 
بينهم،  االنِقسام  وُتعّمق  اإلسرائيليين  ُصفوف 
هي “ثمرة” لهذه الّسياسات اإلجرامّية والفوقّية 
عن  الُمخادع  الِقناع  وإسقاط  اإلسرائيلّية، 

وجهها الّدموّي القبيح.
***

فيلم “فرحة” سيصل إلى ُكّل الّشرفاء في العالم، 
االبتزازّية  السامّية  ُمعاداة  ُأكذوَبة  تنجح  ولن 
العالمّية،  بالجوائز  يفز  لم  وإذا  منعه،  في 
ُمختلف  في  الّشرفاء  بُقلوب  سيفوز  فإّنه 
أنحاء العالم، وإذا خضعت شبكة “نتفليكس” 
مثلما  عرضه  وأوقفت  الصهيونّية  للّضغوط 
فعلت نظيراتها على “الفيسبوك”، وانستغرام، 
والتويتر مع الُمحتوى الِفلسطيني ومنعه، فإّن 
ُهناك وسائل كثيرة ُمتاحة لتجاوز هذا الحظر، 
الوقوف خلف ُمخرجته  وعلى جميع األشّقاء 
والّدعم  الّتضامن  ُكّل  وتقديم  إنتاجه،  وفريق 

لُهم في ُمواجهة هذه الحَمالت اإلجرامّية.
بعد هذا الّتضامن، والّدعم العربّي واإلسالمّي 
غير المسبوق للقضّية الِفلسطينّية الذي تجّلى 
في ُمباريات مونديال الدوحة، ورْفع الُمشّجعين 
الحديث  ُمجّرد  ورفضهم  الِفلسطينّي،  للعلم 
إن  ثقة،  بُكل  نقول  الّصهيوني،  اإلعالم  مع 
القضّية الِفلسطينّية عائدٌة إلى زمنها الجميل، 
مدعومًة بُمقاومٍة نوعّيٍة إبداعّيٍة في األراضي 
الِفلسطينّية الُمحتّلة، وإن زوال االحِتالل باَت 

وشيًكا جدًّا.

ُأكذوبة “ُمعاداة الّسامّية” المسمومة لن تمنع وصول فيلم “فرحة” األردني إلى “األوسكار”

محمد دراج

حدث جبرائيل قال
أنادي رياحا تسمع الهمس صرخاتي 

أناديه برقا قد يخفف هموماتي 
و أنبائيا أتلوا علي كل من قد ري 
همومي علي جان و إنس مناداتي 

و بت بالعراء ، أنتم تبيتون مسروري
ن لي قال يوم شاعران عن حديثييا 

و نادي مناد للزكاتي و أذن آذا
ن تخليصنا حتي تزول وجعاتي 

حديث لعزرائيل في الشعر علمناه
بشعري لجبرائيل قد بان صفويا 
أالف تموت ، يوميا ال تبالي آ

خرة ، أمس ما قد أذهبت لي حزيناتي
علي شاعرين أو والة مساكين

عليكم سالم من إالهي و ماليكي 
سالما علي األنبياء شكواي

إلي ربنا من من خلق قلت جهريا
لسان أذيق المر مرارات ، خيشوم 

تنفس و ما تنفس مددت أيادييا 
و بعد ، إستفتح و خاب العنيد من 

شجيرات زقوم فمالؤ السلوي.
لسان أذيق المر مرارات ، خيشوم 

تنفس و ما تنفس مددت أياديا 
و نادت و ما أعطت و رجلي سعت سعيا

لها إستحيت نفوس يمينيا 
و بعد إستفتح و خاب العنيد من 

شجيرات زقوم فمالؤ البلوي 
فهم آكلي أموال محروم و هم من ال 

يضحون ال يعطون أية تزكية
فخرفانهم ضاعت دون راعي

و نادت و ما أعطت و رجلي سعت سعي 

فهذا الذهب أذهب و قد كنزوه ، أه
عقوالت لهم ما رات سوي مال آيادي 

إالهي إليك أشكو قوال و خيشوما
لهم قد تصنع ما تنفس هوائيا 

كفاني إالهي شهيد أنيياه
لشعبي صالحا قد أردت صباحيا 

كفاني إالهي شهيد رآهم يأ
س لبست إحباطا أرادو عشائيا

محمد دراجي من تونس

قصيدة شعر



M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

3435 www.meshwarmedia.comwww.meshwarmedia.com لالعالن 3027664-416لالعالن 416-3027664 meshwarmedia@hotmail.com         meshwarmedia@hotmail.com         DEC 09,2022, Issue 322DEC 09,2022, Issue 322 ادب و ثقافة 



36www.meshwarmedia.com DEC 09, 2022, Issue 322  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664


