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مساعدة بدل سكن لمرة واحدة للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض
 اعلنت الحكومة الفدرالية الكندية عن تقديم 

مساعدة بقيمة 500 دوالر لمرة واحدة  
للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض. 

لكن المدافعين عن المستأجرين يقولون إن هذا 
المبلغ غير كافي وسوف يوفر إغاثة محدودة 

للغاية لألشخاص الذين تتعرض ميزانياتهم الشهرية 
لضغوط وتأكل باستمرار بسبب ارتفاع تكاليف 
المعيشة وسط نقص اإلسكان الميسور التكلفة.

من هو المؤهل للمساعدة؟
للتأهل ، يجب أن يكون المستأجرون من 

المقيمين الضريبيين في كندا ، وأن ال يقل عمرهم 
عن 15 عاًما اعتبارًا من 1 ديسمبر. وتشمل 

المعايير األخرى: اذا كان دخلك الفردي في عام 
2021 ،حوالي  20000 دوالر أو أقل ، أو 

كان دخل أسرتك 35000 دوالر أو أقل. يجب 
على المتقدمين تقديم إقرارات ضريبة الدخل لعام 
2021. اذا كان مبلغ اإليجار الذي دفعته في 

عام 2022 يساوي 30 في المائة على األقل من 
دخلك لعام 2021. ال تحتاج إلى الحصول على 
مزايا اإلسكان األخرى للتقدم. هناك بعض القواعد 

اإلضافية إذا كان لديك شركاء في السكن ، أو 
تدفع ثمن وجبات الطعام أو خدمات أخرى ، أو 
تدفع إيجارًا ألحد األقارب ، باإلضافة إلى بعض 

المواقف المعيشية األخرى. ستحتاج إلى تقديم أي 

عناوين كنت تعيش فيها في عام 2022 ، ومقدار 
اإليجار الذي دفعته في كل منها. ستحتاج أيًضا 
إلى إعطاء اسم مالك العقار ومعلومات االتصال 
به.  إذا كان لديك زوج أو شريك ، فستحتاج إلى 

معلومات اإلقرار الضريبي لعام 2021.

آخر يوم يمكنك التقديم فيه هو 31 مارس 
2023. تقول وكالة الضرائب الكندية إن 

المتقدمين سيحصلون على دفعة لمرة واحدة في 
غضون خمسة إلى 12 يوم عمل. 
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عين على كندا 

رئيس الحزب الديمقراطي يهدد باالنسحاب من االتفاق مع الحزب 
الليبرالي اذا لم تحل أزمة الرعاية الصحية لألطفال الكنديين

البيت الخطأ في الوقت الخطأ!
اشتروا منازل مباشرة قبل االنكماش العقاري, واآلن يكافحون من أجل اإلغالق

د. نزيه خطاطبة 

األمم  مقررة  ألبانيز،  فرانشيسكا  تعرضت 
حقوق  بحالة  المعنية  الخاصة  المتحدة 
المحتلة،  الفلسطينية  األرض  في  اإلنسان 
من  الماضية  األسابيع  خالل  حملة  إلى 
واللوبي  االسرائيلي  االحتالل  كيان  أنصار 
السامية،  بمعاداة  يتهمونها  الصهيوني,  
مشيرين إلى منشور لها على وسائل التواصل 
الهجمة  2014.هذه  عام  في  االجتماعي 
للظلم  رفضها  بسبب    , لها  تتعرض  التي 
الواقع على الفلسطينيين,  واتهامها إلسرائيل 

بارتكاب جرائم حرب ضدهم.

وقد ردت ألبانيز على حملة التحريض ضدها 
من  تعليقاتها  إخراج  بتعمد  منتقديها  متهمة 
سياقها لشن »هجوم خبيث« على منصبها.

ألبانيز  نشر  مع  االعتداءات  هذه  وتتزامن 
تقريرا قويا عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق 
الفلسطينية  األرض  في  والمخاوف  اإلنسان 
الشعب  بحق  يتعلق  ما  وتحديدًا  المحتلة، 

الفلسطيني في تقرير المصير.
السيدة ألبانيز اختارت الوقوف على الجانب 
الصحيح من التاريخ من خالل إشارتها إلى 
استعماري،  استيطاني  كمشروع  إسرائيل 
مهد  الذي   , البريطاني  االنتداب  وإلى 
لتأسيسها, ككيان أجنبي متطفل يقهر السكان 
وعد  إلى  إشارة  في  األصليين،  الفلسطينيين 
والذي   ,1917 لعام  السمعة  سيئ  بلفور 
من  للفلسطينيين  القسري  التهجير  إلى  أدى 
منازلهم واليوم هناك أكثر من 8 مليون الجئ 

فلسطيني منتشرون في جميع أنحاء العالم.
العنصري  الفصل  لنظام  ورفضها  وانتقادها 
االراضي  في  تمارسه  الذي  اإلسرائيلي 

الفلسطينية المحتلة. 
 , المقررة االممية فرانشيسكا ليست وحدها   
فقد أصدر أساتذة ومثقفون دوليون إلى جانب 
بحقوق  المعنية  الدولية  المنظمات  من  عدد 
اإلنسان في فلسطين المحتلة والخارج ,  بيانا 

أعلنوا فيه تضامنهم مع المقررة األممية “في 
عن  الدفاع  في  والشجاعة  المبدئية  مواقفها 
حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وحقه في 

تقرير مصيره”.
ضد  “االتهامات  أن  البيان،  في  وجاء 
بشكل  استخدامها  يتم  التي  تلك  ألبانيز هي 
واألفراد  المنظمات  ضد  كسالح  متكرر 
إسرائيل  تجاوزات  إلى  االنتباه  يلفتون  الذين 
الصارخة  واالنتهاكات  الفلسطينيين  لحقوق 
للقانون الدولي، بما في ذلك ضد المنظمات 
غير الحكومية القائمة، مثل مؤسسة الحق، 
وهيومن  الدولية،  العفو  ومنظمة  وبتسيلم، 

رايتس ووتش، وغيرها الكثير”. 
تعالج  ال  “االتهامات  أن  البيان  وأضاف 
جوهر الحجج، بل تستخدم الهجمات الالذعة 
لتقويض أي انتقاد إلسرائيل والدعوة لحقوق 

الفلسطينيين”.
بين  الخلط  أن  البيان  على  الموقعون  وأكد 
السامية  ومعاداة  اإلسرائيلية  السياسات  نقد 
تدافع  التي  األصوات  إسكات  إلى  يهدف 
عن الحقوق الفلسطينية وصرف االنتباه عن 

األشكال الحقيقية لمعاداة السامية”.
وأشار البيان إلى أن “المقررة األممية ألبانيز 
مفوضة من مجلس حقوق اإلنسان للتحقيق 
وأسس  لمبادئ  وفقا  إسرائيل  انتهاكات  في 
القانون الدولي”, وبالتالي  “نحن قلقون من 
الدول،  وندعو جميع  التشهير ضدها  حملة 
اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضة  وال سيما 
المقررة  دعم  إلى  المتحدة،  لألمم  التابعة 
الخاصة في جهودها للوفاء بواليتها بنزاهة”.

ومن بين الموقعين على البيان منظمة الحق، 
والقانون من أجل فلسطين، ومنظمة عائدون 
وسارة  ولبنان،  وسوريا  أوروبا  في  وفروعها 
وداود  قاسم،  وأنيس  فولك،  وريتشارد  روي، 
الكرمي،  وغادة  صايغ،  وروزماري  كتاب، 
وأفنير بن عاموس، وإلين هاغوبيان، ويائيل 

بوليتي وغيرهم.
بيانا على  نشرت  قد  ألبانيز  المقررة  وكانت 
من  فيه  شكرت  تويتر  موقع  في  حسابها 
الممنهجة  الحملة  أمام  جانبها  إلى  يقفون 
ضدها، قالت فيه “شكرا ألولئك الذين أعربوا 
عن تضامنهم بعد هجوم آخر بدوافع سياسية 
التعتيم  هو  ذلك  من  والهدف  واليتي.  ضد 
بتقديم  مكلفة  أنا  الذي  القمعي  الواقع  على 
بتحديد  أسمح ألي شخص  لن  عنه.  تقرير 

من أنا وماذا أمثل”.

تصعيد اللوبي الصهيوني 
 مع وصول نتانياهو للحكم وتشكيل حكومة 
يمينية متطرفة تثير المخاطر حتى من قبل 
االمريكية  االدارة  وخاصة  االحتالل  حلفاء 
الّلوبي  قبل  من  كبير  تصعيد  يالحظ   ,
للدفاع   , االحتالل  وانصار  الصهيوني 
والمجرمين  القتلة  وممارسات  اسرائيل  عن 
التي  االنتقادات  مواجهة  في   , المتطرفين 
يتعرضون لها من قبل الناشطين الفلسطينيين 
بشكل  واالعالميين  واالوروبيين,  والعرب 
الُمتعاطفين  اليهود  ان   حتى   . خاص  

يرفضون  والذين  الِفلسطينّية,  القضّية  مع 
لهجم شرسة  يتعرضون  الصهيونّية،  الجرائم 
, واّتهامهم بدعم اإلرهاب وُمعاداة السامّية. 

حيث شن اللوبي الصهيوني في كندا , وادواته 
االعالمية,  قبل حوالي اسبوع,هجوما على 
 Dr. Ayelet Kuper   الدكتور   البروفيسور
, في كلية الطب في  جامعة تورونتو, لنشره 
مقاال في مجلة الجامعة  بعنوان « تأمالت 
الطب  كلية  في  السامية  معاداة  معالجة  في 
االحتالل  حكومة  فيها  يحمل   , الكندية« 
عن  المسؤولية   , الصهيونية  والمنظمات 
زيادة مستوى معاداة السامية, بسبب السياسة 
التي يتبعونها وقمع الفلسطينيين واالعتداءات 
المتكررة على غزة .  البروفيسور  باالصل 
يهودي  كندي من بولندا وعائلته عانت في 
الى  قبل  ان تهاجر  النازية  احد معسكرات 

كندا .
 يقول, من ناحية والدي ، أنا جزء من عائلة 
اليهود األرثوذكس ,  الدين  كبيرة من علماء 
الذين انتقلوا من ليتوانيا إلى ما ُيعرف اآلن 
القرن  وثالثينيات  عشرينيات  في  بإسرائيل, 
في  وترعرعت  القدس  في  ولدت  الماضي. 
الطبي  تدريبي  إلى  باإلضافة  مونتريال. 
درجة  لدّي   ،  HPE في  الماجستير  ودرجة 
األدب  في  أكسفورد  جامعة  من  الدكتوراه 
الييدشي مع التركيز على منشورات الناجين 
الالجئين  مخيمات  في  الهولوكوست  من 
األوروبية في فترة ما بعد الحرب, مثل تلك 

التي نشأت فيها والدتي. 

كندا   في  اعالم  وسيلة  او  يسلم صحفي  وال 
من هجماتهم , اذا ما تجرات على نشر تقرير 
يكشف حقيقة ممارسات االحتالل االسرائيلي 
تنشره  مما  حدة  اقل  او   , نقال  ولو  حتى   ,

وسائل االعالم االسرائيلية نفسها. 
ايام,   قبل  ريبورتيك  هونست  هاجمت  فقد 
تمارا  والصحفية  نيوز   بي سي  وكالة سي 
خنداكر,  التي تعتبرها متضامنة مع فلسطين 
مع  الواسع  التضامن  عن  تقريرا  نشرها  بعد 
فلسطين في مونديال قطر وتتهمها بتحريف 
الحقيقة . حيث تدعي هونست ريبورتينك بان 
االحتالل االسرائيلي وقع في السنوات األخيرة 
، على  اتفاقيات سالم مع الدول العربية في 
كانت  وبينما  األوسط.  الشرق  أنحاء  جميع 
المشاعر العامة ضد إسرائيل غير ودية إلى 
حد كبير في السابق ، فقد أظهرت الدراسات 

أن ذلك أيًضا آخذ في التغير.
تزييفها  في  ريبورتيك  هونست  وتضيف 
لبودكاست سي بي سي  للحقائق, لكن وفًقا 
بعنوان« ال شيء أجنبي« ، أظهرت مباريات 
كأس العالم في قطر ، وفًقا لما ذكرته تمارا 
المناهضة  الناشطة  )الصحفية  خنداكر 
إلسرائيل ( ، أن إسرائيل ال تزال غير مرغوبة 
فالفلسطينيون  المنطقة,   أنحاء  جميع  في 

موجودون في كل مكان.
ليست الصحفية تمارا  من تقول ذلك,  وانما 
وسائل اعالم االحتالل االسرائيلي نفسه,  من 
كشف الحقيقة, واظهر المراسلون االسرائيليون 

الذين ارسلوا الى قطر تقارير  تظهر حجم 
العزلة والكراهية التي تعرضون لها من قبل 
الحديث  الجمهور  ورفض  العربية  الشعوب 
انكم  مع الصحفيين االسرائيليين ,. صحيح 
وقعتم عددا من اتفاقيات الذل مع عدد من 
االنظمة العربية, ولكنها انظمة معزولة , كما 
ان االعالم الفلسطينية التي كانت ترفرف في 
وتلفيقا  كذبا  كفى   . ذلك  اظهرت  المونديال 
حقيقتكم  كشف  من  لكل  واتهامكم  للحقائق 
بمعاداة السامية , فهذا الشعار صار ينقلب 
حرية  يهدد  كبيرا  خطرا  واصبحتم  عليكم. 

الراي في كندا والعالم. 
يدافع  فهو  الصهيوني,  اللوبي  موقف  نتفهم 
بشكل مستميت عن حكومة االحتالل, والقتلة 
والمعروفون  تضمهم,   الذين  المتعصبون 
ولكن  لقتلهم,  ودعواتهم  للعرب  بمعاداتهم 
من الصعب ان نفهم موقف حكومة ترودو 
العرب  منهم  وخاصة   , ونوابه  ووزرائه 
وعدم  سكوتهم  فلسطين,  مع  والمتضامنون 
مبادرتهم بالهجوم على هذا اللوبي , واستغالل 
كيان  في  تتشكل  التي  المتطرفة  الحكومة 
االحتالل , منطلقا لهذا الهجوم , واالعراب 
عن حرصهم وتخوفهم على مستقبل الشعب 
الفلسطيني جراء تصاعد الجرائم االسرائيلية 
التي  الدولية  بالقرارات  التسلح  بحقه, وكذلك 
تدعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره 

 .
فقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة 
مؤخرا ، بأغلبية ساحقا، قرار حق الشعب 

الفلسطيني في تقرير مصيره.
وصوتت لصالح القرار 168 دولة، مقابل 
رفض ست دول، فيما امتنعت ثماني دول 

عن التصويت. 
وفي ذات السياق، أدانت األمم المتحدة 

تفشي عنف المستوطنين واستخدام قوات 
االحتالل اإلسرائيلي »القوة المفرطة« ضد 

الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، 
األمر الذي جعل عام 2022 األكثر دموية 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء 
األمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في 

عام 2005.
وأكد بيان نشره مكتب المفوض السامي 
لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أن 

قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت أكثر من 
150 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 

مطلع العام الجاري حتى اآلن، بينهم 33 
طفال، بعضهم على أيدي المستوطنين.
وقال خبراء تابعون لألمم المتحدة في 

بيان لهم إن على إسرائيل تفكيك احتاللها 
غير القانوني في الضفة الغربية، ودعوا 

إلى معاملة الفلسطينيين في األراضي 
الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، 

وليسوا أعداء أو إرهابيين. وطالبوا إسرائيل 
بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب 

الفلسطيني الذي يعيش تحت احتاللها، وفقا 
اللتزاماتها بموجب القانون الدولي.

المنظمات الصهيونية تهاجم المقررة األممية فرانشيسكا ألبانيز 
و تتهمها بمعاداة السامية ومنظمات دولية ومثقفون يعلنون دعمها

هدد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، 
جاغميت سينغ،بانسحاب حزبه من ’’اتفاق 
الدعم والثقة‘‘ مع الحزب الليبرالي الكندي 

الذي يقوده رئيس الحكومة الفدرالية جوستان 
ترودو إذا لم تكن هناك بادرة من الحكومة 

لحل ’’أزمة الرعاية الصحية لألطفال 
الكنديين‘‘.

وبموجب هذا االتفاق الذي دخل حّيز 
التنفيذ في 22 آذار )مارس( الفائت، 

يضمن الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري 
التوجه، بقاء حكومة األقلية الليبرالية في 
السلطة حتى نهاية واليتها عام 2025. 

وفي المقابل، وعد الليبراليون بإحراز تقدم 
في عدد من الملفات ذات األولوية بالنسبة 
للديمقراطي الجديد، ومن أبرزها ما يتعلق 
بالرعاية الصحية، السيما رعاية األسنان 

لألطفال.
وعلى الرغم من أّن بعض شروط االتفاق 

محددة تمامًا، مثل رعاية األسنان، فإّن مواده 

المتعلقة بالرعاية الصحية بشكل عام تشير 
ببساطة إلى ’’استثمارات إضافية دائمة‘‘، 
لكنها ال تتضمن أّي جدول زمني محدَّد أو 

مبلغ محدَّد.
إذا لم نَر خطوات بشأن الرعاية الصحية، 

فإننا نحتفظ تمامًا بحق سحب دعمنا.
نقال عن جاغميت سينغ، زعيم الحزب 

الديمقراطي الجديد
’’إنه قرار ال نتخذه بخّفة )...(. اآلن حان 

الوقت لمواصلة الضغط، ألّن هدفنا هو 
إنقاذ األرواح، هو إنقاذ نظامنا الصحي، هو 

مساعدة العمال، هو مساعدة األطفال‘‘، 
أّكد سينغ.

وقال سينغ إنه قلق بشكل خاص من 
المشاكل ’’المتزايدة‘‘ في مستشفيات 

األطفال في جميع أنحاء كندا. وطلب إجراء 
مناقشة طارئة في مجلس العموم فيما تواجه 

مستشفيات األطفال حاليًا تدفقًا لألطفال 
المرضى.

’’نحن على حافة اإلنهيار‘‘، أضاف سينغ، 
’’أطفالنا في خطر حاليًا‘‘.

ُيذكر في هذا الصدد أّن مستشفى األطفال 
في شرق أونتاريو )CHEO( في أوتاوا دعا 
األسبوع الماضي الصليب األحمر الكندي 
إلى مساعدة موظفيه الذين يوفرون العالج 

لعدد قياسي من األطفال المصابين بأمراض 
الجهاز التنفسي.

وفي الوقت نفسه يستخدم مستشفى ألبرتا 
لألطفال )ACH( في كالغاري مقطورة مدفأة 

كغرفة انتظار إضافية.
’’وفي مقاطعة كيبيك، في مونتريال، قال 

العاملون في مجال الرعاية الصحية - 
األطباء والممرضات - إّن الوضع هو 

أسوأ ما رأوه في حياتهم، مع أولياء وأطفال 
يائسين، ومع عاملين صحيين ُمتَعبين‘‘، 

أضاف سينغ.
’’يفتقر رئيس الحكومة إلى قدرة القيادة، 

عليه أن يجتمع برؤساء حكومات 

المقاطعات وأن يجد حلواًل)...( بداًل من 
إلقاء اللوم عليهم‘‘، قال سينغ.

وكتب سينغ إلى رئيس مجلس العموم لتقديم 
إشعار مسبق لطلب حزبه بإجراء مناقشة 

طارئة، مشيرًا في كتابه إلى العديد من 
التطورات المقلقة في جميع أنحاء كندا.

ويعتقد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد أّن 
التحرك العاجل للحكومة ينبغي أن يسترشد 

بمناقشة برلمانية.
وأوضح سينغ اليوم أّن الشروط المفروضة 
في ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ بشأن الرعاية 
الصحية ’’مرنة‘‘ بشكل متعمَّد، لكنه، 

كما قال، ال يرى ضرورة ملّحة من جانب 
الحكومة الليبرالية.

’’ال يتعلق األمر فقط بتحويالت في مجال 
الصحة: هذه أزمة فورية تتطلب إجراًء 

فوريًا وأن يتدخل رئيس الحكومة وُيظهر 
قدرة قيادية‘‘، أّكد زعيم الحزب الديمقراطي 

الجديد.

تقول مجموعة من سكان أونتاريو الذين 
اشتروا منازل ما قبل البناء في برامبتون في 
ذروة جنون العقارات األخير ، إنهم يكافحون 

اآلن إلغالق صفقاتهم بسبب عاصفة 
جنونية في ارتفاع أسعار الفائدة ، وانخفاض 
أسعار المنازل ، وتشديد قواعدالرهن العقاري 

الفيدرالي.

  CBC News وفي تقرير ل سي بي سي
تحدثت إلى ثمانية أشخاص اشتروا منازل 

 Paradise Developments في مجمع
Valley Oak في أواخر عام 2021 أو 
أوائل عام 2022, اجمعواأنهم يواجهون 
مشكلة في الحصول على قرض عقاري 
بسبب االنكماش العقاري المفاجئ الذي 

تسبب به بشكل أساسي بنك كندا من خالل 
زيادة الفائدة، األمر الذي أدى إلى ارتفاع 

معدالت الفائدة على الرهن العقاري وتراجع 
قيمة المساكن.

يقول المشترون ، ومعظمهم من جالية 
البنجاب ، إنهم يريدون الوفاء بالتزاماتهم 
، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة ، لم يعد 
الكثيرون مؤهلين للحصول على قروض 

عقارية.
اولئك الذين يتأهلون يحصلون على مئات 
اآلالف من الدوالرات أقل من المبلغ الذي 

يحتاجونه لالغالق , ولذلك فانهم في مأزق,  
كون تقييم البنك لسعر العقار قد انخفضت 
بشكل كبير خالل األشهر العشرة الماضية. 

ويقولون إن المعدالت العالية لفوائد الرهن 
العقاري الحالية تعني مدفوعات ال يمكن 

تحملها.
في غضون ذلك ، فان  هؤالءالمشترون 

الذين خططوا لبيع منازلهم الحالية ال يجدوا 
مشترين مهتمين. يقول احد المشترين 
انه قلق جدا و«ال ينام«, حيث وافق 

Gurcharan Rehal ، وهو مشتري منزل 
ألول مرة ، في أكتوبر 2021 على دفع 

1,959 مليون دوالر ، باإلضافة إلى 90 
ألف دوالر كترقيات لمنزل منفرد يسكنه هو 

وزوجته وطفالهما
ووالدته.

قال رحال ، و هو سائق أوبر , و يكسب 
دخاًل اضافياأيًضا, كمدير عقارات ومن 

التجارة مع الهند ، لشبكة سي بي سي نيوز: 
»اعتقدنا ، إذا كنا نعيش جنًبا إلى جنب ، 

فال يزال بإمكاننا تحمل ذلك«.
ولكن مع اقتراب موعد اإلغالق الشهر 

المقبل ، لم يتمكن حتى اآلن من الحصول 
على قرض عقاري.

قّدر تقييم البنك مؤخرًا قيمة المنزل بـ 1,7 
مليون دوالر - أي أقل من 300 ألف 
دوالر مما وافق على دفعه عند الشراء. 

عالوة على ذلك ، يقول إن معدل الرهن 
العقاري الذي تمت الموافقة عليه مسبًقا كان 

يتطلب دفعات شهرية تتراوح بين 5500 
دوالر و 6000 دوالر ، ولكن اآلن ارتفع 

المبلغ ليصل الى ما بين 12000 دوالر و 
15000 دوالر شهرًيا.

إن الحصول على مئات اآلالف من 
الدوالرات لتغطية الفرق عند اإلغالق - 

باإلضافة إلى الدفعة األولى البالغة 260 
ألف دوالر التي دفعها بالفعل - ودفع 

دفعات شهرية باهظة أمر ال تستطيع عائلته 
تحمله.

قال رحال: »أنا وزوجتي ، أعتقد أننا لم ننام 
طوال األشهر الثالثة الماضية«. »أطفالنا ، 
يمكنهم رؤية الضغط على وجهي وعلى وجه 

زوجتي«.

المشترين يريدون تمديد مواعيد اإلغالق

يقول المشترون الذين تحدثت إليهم سي بي 
سي إن هناك حوالي 100 شخص في نفس 

الوضع في المشروع.
قالت بورنيما ماليسيتي ، التي اشترت منزاًل 
منفصاًل في مجتمع باراديس فالي أوك, مع 

جناح مقابل 1,9 مليون دوالر ، يتم تقييمه 
اآلن بمبلغ 1,6 مليون دوالر: »لسنا قادرين 

على تناول الطعام ، لسنا قادرين على 
الراحة«. »حتى لو فزنا باليانصيب ، فلن 

نتمكن من اإلغالق.«
يطلب المشترون من Paradise تمديد 

مواعيد اإلغالق أو تخفيض أسعار الشراء ، 
واحتجوا خارج مكتب مبيعات المطور.
 Paradise وفي بيان ، قالت شركة

Developments إنها تعمل بشكل تعاوني 
مع المشترين طوال فترة الشراء والبناء 

واإلغالق. وجاء في البيان أن »باراديس 
للتطوير تتخذ قرارات العمل ، وتبرم عقوًدا 

مع الموردين ، وتوظف موظفين وتلتزم 
بالتعاقد على العديد من ِحرف البناء بناًء 

على االتفاقيات التي وقعناها«.
»عندما يثير المشترون مشكالت فردية معنا 

، فإننا نتطلع إلى معالجتها وفًقا لسياساتنا 
وشروط اتفاقنا المشترك للشراء والبيع. وبناًء 
على االنتهاء من هذه االتفاقيات وإتمامها ، 
بناء المنازل  في هذا المجمع ، االن على 

وشك االنتهاء ».
يقول ريحال إن باراديس عرضت على 

بعض المشترين تمديًدا لمدة ثالثة أشهر 
في تاريخ اإلغالق مقابل المزيد من األموال 

على ودائعهم ، ولكن مع عدم التأكد من 
مستقبل أسعار الفائدة ، فهو غير متأكد مما 

إذا كان سيقبلها. ال يزالون هم والمشترين 
اآلخرين يتواصلون بشكل فردي مع 

Paradise ويأملون أن يقوم المنشئ بتمديد 
مواعيد اإلغالق أو خفض األسعار.

يقول سمسار عقارات إن ما قبل البناء هو 
مناورة محفوفة بالمخاطر

قال جون باساليس ، رئيس شركة الوساطة 
 ، Realosophy Realty العقارية السكنية
إن الوضع يسلط الضوء على مخاطر شراء 

ما قبل البناء في سوق اإلسكان الساخن.
وقال باساليس »إنهم ال يشترون منزاًل. إنهم 

يوقعون على عقد يلزمهم بشراء منزل في 
المستقبل بسعر محدد مسبًقا«.

»إذا ، بين الوقت الذي تقوم فيه بتسجيل 
الدخول على هذا الخط المنقط والوقت 

الذي توشك فيه على استالم المفاتيح ، فإن 
األسعار قد انخفضت ، حسًنا ، فأنت في 

مأزق لهذا االختالف.«
المشترون الذين يريدون كسر عقودهم 

يخاطرون بفقدان ودائعهم. ولكن إذا ابتعد 
هؤالء المشترون ، فيمكن للبناة أيًضا 

مقاضاتهم في محاولة السترداد الفرق بين 
سعر الشراء األصلي والسعر الذي ينتهي 

بهم األمر ببيع المنزل من أجله.
هذا الشيء قد تقدم عليه شركة مجمع الجنة 
في هذه الحالة. اطلعت CBC على رسالة 
بريد إلكتروني تم إرسالها إلى أحد مشتري 

 Paradise المنازل حيث هدد محامي
باتخاذ إجراء قانوني السترداد »جميع 
التكاليف والخسائر واألضرار التي قد 

تتكبدها نتيجة فشل عميلك في إكمال هذه 
المعاملة«.

البيت الخطأ في الوقت الخطأ
بدأ بنك كندا رفع سعر الفائدة بشكل تدريجي 
في مارس عندما كان عند 0,25 في المائة. 

تبلغ اآلن 4,25 في المائة.
أسعار المنازل في منطقة تورنتو ، التي 

كانت ترتفع بشكل مطرد منذ عام 2018 ، 
تراجعت منذ ذلك الحين ، وكذلك المبيعات 

الجديدة.
ارتفع متوسط سعر بيع منزل منفصل في 

برامبتون من 1608894 دوالرًا في ذروته 
في فبراير إلى 1197119 دوالرًا في نوفمبر 
، بانخفاض بأكثر من 400 ألف دوالر ، أو 
25,5 في المائة ، وفًقا لبيانات من مجلس 

 .)TRREB( العقارات اإلقليمي في تورونتو
انخفض عدد مبيعات المنازل المنفصلة في 
المدينة إلى 142 من 460 في نفس الفترة.
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وزير التراث الكندي يستنكر التنمر الذي يمارسه فيسبوك بحق الكنديين

تطبيق ’’تيك توك‘‘ الصيني تحت مجهر أجهزة االستخبارات الكندية

ندد وزير التراث في الحكومة الكندية 
االتحادية بابلو رودريغيز ما وصفه بالتنمر 

الذي يمارسه موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك بحق المواطنين الكنديين.

وكان عمالق مواقع التواصل االجتماعي قد 
كرر تهديده يوم الخميس بمنع الكنديين من 
مشاهدة ومشاركة المحتوى اإلخباري على 

الشبكة االجتماعية.
وتأتي تصريحات شركة ميتا المالكة لـ 

Facebook، إثر موافقة مجلس العموم 
الكندي يوم األربعاء على مشروع القانون 

الرقم سي-18.
ويهدف التشريع الذي اقترحه الحزب 

الليبرالي على رأس الحكومة الكندية بزعامة 

جوستان ترودو، إلى إجبار المنصات 
الرقمية العمالقة، على رأسها Google و 

Facebook، على توقيع اتفاقيات تعويض 
عادلة مع الوسائل اإلعالمية الكندية مقابل 

مشاركة محتواها الصحفي.
ويقول وزير التراث الكندي ان القان سي 

-18 في النهاية، هو قانون يضمن صحافة 
حرة ومستقلة وقوية. هذا هو هدف القانون 
C-18. إن لألخبار قيمة، عملك له قيمة، 
ويجب على عمالقة المنصات اإللكترونية 
إدراك ذلك. ويضيف خالل مشاركته في 
االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء  ان  
الكنديون ال يحبون ذلك، التعرض للتنمر. 

أنا، لو كنت في مكان فيسبوك، لكنت 
سأغير استراتيجيتي. لن يقبل الكنديون 

مطلقا هذا األمر.
تجدر اإلشارة إلى أنه في بيان مكتوب,  
صدر فور التصديق على مشروع القانون 

C-18 بعد القراءة الثالثة في البرلمان 
الكندي، صّرحت شركة Meta، ’’بأنها تريد 

تجنب الخضوع للمفاوضات التي تفرضها 
أوتاوا والتي ال تأخذ في االعتبار القيمة التي 

نقدمها للناشرين‘‘.
يذكر أن مشروع القانون في طريقه إلى 
مجلس الشيوخ الكندي وترغب الشركة 

المالكة لفيسبوك اآلن الضغط على 
أعضائه.

ليست المرة األولى التي يوجه فيها بابلو 
رودريغيز مثل هذا اللوم. ففي أوائل تشرين 
األول/أكتوبر الماضي، أكد الوزير الكندي 

أيًضا أن Google و YouTube كانا 
يستخدمان أيضا أسلوب التنمر، من خالل 

مهاجمة مشروع قانون آخر كان تقدم به 
وهو مشروع القانون سي-11، والذي يهدف 

 )Streaming( إلى تنظيم البث التدفقي
على المنصات اإللكترونية.

وزير الثقافة الكندي يرفض تنمر الفيسبوك 
ولكنه يمارس التنمر علينا كجريدة مشوار 
حيث طالبنا باعادة الفين دوالر بناء على 
طلب من اللوبي الصهيوني الذي يتهمنا 

بمعاداة السامية واسرائيل , سبق ان حصلنا 
عليها من صندوق خصص لمساعدة وسائل 
االعالم خالل الجانحة في العام 2021 . 

صرح رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو 
اليوم الخميس بأن الوكالة الكندية للتجسس 

اإللكتروني تراقب التهديدات األمنية 
التي يشكلها التطبيق اإللكتروني الشهير 

TikTok الذي تملكه الصين.
وردًا على أسئلة الصحفيين في مبنى 

البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، قال 
ترودو إن ’’مركز أمن االتصاالت‘‘، 

و’’وكالة االستخبارات اإللكترونية 
الكندية‘‘، تضعان TikTok تحت المجهر. 

هذا في الوقت الذي يسعى فيه المشرعون 
الجمهوريون في الواليات المتحدة األميركية 

إلى حظر هذا التطبيق في أراضيهم.
وكان أعلن السيناتور األميركي الجمهوري 
ماركو روبيو الخميس عن مشروع قانون 

يدعمه أعضاء من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي في البالد، يرمي إلى حظر 

تطبيق التواصل االجتماعي الصيني الشهير 

في الواليات المتحدة األميركية.
يستجيب مشروع القانون للمخاوف المتزايدة 

في الواليات المتحدة من أن تقوم شركة 
 )ByteDance Ltd( ‘‘بايت دانس’’
المالكة للتطبيق، باستخدامه من أجل 

التجسس على األميركيين أو فرض الرقابة 
عليهم.

وأشار مكتب السيناتور األميركي إلى أن 
مشروع القانون الذي اقترحه من شأنه أن 

يمنع كل المعامالت من قبل أي شركة 
تواصل اجتماعي في الصين وروسيا، أو 

تحت تأثير هاتين الدولتين.
يشكل مشروع القانون الجديد امتداًدا لقوانين 
الواليات المتحدة الحالية التي تقيد الوصول 

.Tik Tok إلى
يذكر أنه في آب/ أغسطس 2020، 

وافق مجلس الشيوخ األمريكي باإلجماع 
على مشروع قانون يحظر على الموظفين 

الفيدراليين استخدام هذا التطبيق على 
األجهزة التي تقدمها الحكومة.

 ،TikTok من جهته، قال متحدث باسم
إن الخطط األمنية لـ تيك توك في الواليات 
المتحدة تم تطويرها تحت إشراف وكاالت 

األمن القومي األمريكية الرئيسية.
وفي ما يتعلق بكندا، يشير المتحدث إلى 

أن تيك توك لم تقم أبدا بتقديم بيانات 
المستخدمين الكنديين إلى الحكومة الصينية 
ولن تفعل حتى إذا ُطلب منها ذلك. وأضاف 

المتحدث أنه يتم تخزين بيانات المستخدم 
الكندي في مراكز البيانات في الواليات 

المتحدة وسنغافورة.
في أوتاوا، يقول الناقد األخالقي في الحزب 

الديمقراطي الجديد ماثيو غرين في رسالة 
إلكترونية إلى القسم اإلنكليزي في هيئة 

اإلذاعة الكندية: ’’إن الحزب يعتقد أن أوتاوا 
قد تراجعت عن نظرائها من الحكومات 

في أوروبا عندما يتعلق األمر بحماية 
البيانات. إذ لم تطالب أوتاوا بفرض حظر 
على تحميل تطبيق TikTok على أجهزة 

الموظفين الفيدراليين‘‘.
والجدير ذكره أن زعيم الديمقراطيين الجدد 

جاغميت سينغ لديه ما يقرب من 000 
900 متابع على TikTok ويستخدم هذه 

المنصة اإللكترونية بانتظام.
في خبر متصل،صرح ترودو أيضا بأن 

حكومته تراقب ما يفعله األمريكيون )نافذة 
جديدة( بشأن عمالق وسائل التواصل 

االجتماعي األمريكي تويتر، الذي تعرض 
لتدقيق شديد منذ أن اكتملت عملية شراء 
الملياردير إيلون ماسك للشركة في تشرين 

األول/أكتوبر الماضي.
سي بي سي

في مقال طويل للكاتب »االسرائيلي« 
ميخائيل اهروني في صحيفة )اسرائيل اليوم 
( تسائل هل كان على االعالم العبري ان 

يذهب الى الدوحة كي يعرف ان هناك شعبا 
فلسطيني موجود وان لهم اشقاء في العالم 

العربي واالسالمي لم ينسوا ماساتهم.
ويرى الكاتب ان صدمة االعالم العبري 

في قطر بان ال احد يريدنا وال احد يثق بنا 
سببها ان نتنياهو وبعض العرب وترامب 
كذبوا على »االسرائيليين« من خالل نقل 

السفارة وعدم الحديث مع الفلسطينيين 
والطيران من تل ابيب الى ابو ظبي اشعر 
»االسرائيلي« بانه صار امنا وان العرب 
والمسلمين سيرحبون به وسيحملونه على 
كفوفهم. ويقول اهروني : »كان النسيان 

سهاًل نسبيًا: كان في الواليات المتحدة رئيس 
نقل السفارة األمريكية إلى القدس وأعطانا 

إحساسًا بأننا محميون إلى األبد. سنتا 
كورونا جعلتا العالم مكانًا آخر، أزمة عالمية 

صحية دفعت العالم لوضع الكمامة ويغلق 
على نفسه. وفوق كل شيء اتفاقات إبراهام 
– السفينة المخصصة لشطب الفلسطينيين 

من الوعي، اتفاقات قسمت بين العرب 
“األخيار” في المنطقة والعرب “األشرار” 

وسمحت لنتنياهو ولحكومته ألن يرويا رواية 
إقليمية مثيرة. أخيرًا صار ممكنًا احتساء 

قهوة سوداء صغيرة بال أبو مازن.«
لكن الكاتب يرى بان ما حدث في الدوحة 

من عملية طرد وتضييق وحتى شتم 
»لالسرائيليين« تم من قبل الناس الحقيقيين 
على حد قوله في الشارع العربي واالسالمي 

وفي وقت كانت فيها ردة الفعل اتجاه 
الكيان االسرائيلي طبيعية وغير مفبركة، 
ويرى ان لو الذين كانوا يقومون بتجنب 

»االسرائيليين« في الدوحة من االيرانيين او 
الفلسطينيين فقط لتفهم ذلك لكن الحقيقة ان 

ال احد من العرب والمسلمين -والمقصود 
الشعوب- باع االشقاء الفلسطينيين بالعكس 

هم يايدونهم بكل قوة ويكروهوننا بكل قوة 
على حد تعبيره، وكما يبدو فان صدمة 
االعالم العبري في الدوحة من الرفض 

الشعبي له ولكيانه جعل اهروني وغيره من 
الكتاب »االسرائيليين« يفكرون طويال بان 

اتفاقيات ابراهام وركض بعض االعراب 
الذين ال يشكلون صفر بالمائة من االمتين 

العربية واالسالمية خلق واقعا كاذبا او 
حمال كاذبا »لالسرائيليين«، باالضافة ان 

الرجل من خالل مقاله يفهم تماما ان تجاوز 
الفلسطينيين ومحاولة تهميشهم خطوة غبية 

ال طائل منها الن العربي والمسلم بات 
مربوطا بمشهد فلسطيني يراه يوميا عبر 

شاشات التلفزة ووسائل التواصل االجتماعي 

وهذا المشهد هو الذي يكون الوعي الجمعي 
لدى الجمهور العربي والمسلم بان هناك 

مظلومية بدال من ان تنتهي ويعاد الحق الى 
اصحابه حتى ولو كان اقل مما يطمحون 

فال يمكن ان ينقلب الراي العام العربي 
واالسالمي ويتحول الى مستوعب لعالقة 
طبيعية مع المحتل ، المعضلة والكارثة 

ان نتنياهو خدع الجميع كما يرى هؤالء 
حين حاول فرض نظريته انه يمكن تجاوز 

الفلسطينيين وفتح االبواب مع العرب 
والمسلمين وكانت لحظة الحقيقية ان ال احد 

يقبل »االسرائيليين« وبانهم ليسوا محميين 
لالبد .

ال احد يقبل االسرائيليين في العالم العربي واالسالمي

في كيبيك، انتهت ’’طفرة المواليد‘‘ 
التي شهدتها المقاطعة عام 2021 خالل فترة كوفيد واالغالقات 

شهدت مقاطعة كيبيك هذه السنة تزايدا في 
عدد األشخاص البالغين 65 عاًما وأكثر 

بالمقارنة مع األشخاص الذين يبلغون 20 
عاًما وأقل.

وفًقا لألرقام الصادرة اليوم الخميس عن 
 Institut de la( معهد اإلحصاء الكيبيكي
Statistique du Québec( التابع لوزارة 

المالية في حكومة كيبيك، تضم مقاطعة 
كيبيك ذات األغلبية الناطقة بالفرنسية 

اليوم عدًدا أكبر من األشخاص الذين تبلغ 
أعمارهم 65 عاًما وأكثر من األشخاص 

الذين تبلغ أعمارهم 20 عاًما أو أقل، في 
سابقة من نوعها.

تمثل كل مجموعة ما يقرب من خمس 
سكان كيبيك. لكن نسبة من يبلغون 65 

عاما وما فوق )20,8٪( تتفوق اآلن على 
من هم في سن الـ 20 وما دون )٪20,6(.

لقد انتهت »طفرة المواليد‘‘ بالفعل
ُيفسر هذا التغيير جزئًيا  )نافذة جديدة(

بانخفاض عدد المواليد في كيبيك، استناًدا 
إلى اإلحصاءات التي قدمها معهد 

اإلحصاء. وجاء في تقرير ’’الحصيلة 
الديموغرافية في كيبيك‘‘ الصادر اليوم أن 

’’البيانات الخاصة باألشهر الثمانية األولى 
من السنة الحالية، تشير إلى أن االنتعاش 

الذي لوحظ العام الفائت في عدد المواليد لن 
يستمر‘‘.

هذا ويبدو أن طفرة المواليد التي شهدتها 
كيبيك العام الماضي، وهي الفترة التي 

وصل فيها معدل الخصوبة إلى مستوى لم 
ُيسجل منذ عام 2018، قد انتهت بالفعل.

زيادة قياسية في عدد المقيمين غير الدائمين
ومع ذلك، لم يعكس النمو السكاني وطأة 
االنخفاض في المواليد. ووفًقا لمالحظات 

معهد اإلحصاء، فقد نما عدد سكان كيبيك 
بحوالي 000 58 شخص في األشهر الستة 

األولى من السنة الحالية، وهي زيادة قاربت 
إلى حد كبير الزيادة التي لوحظت في عام 

2021 بأكمله.
وترجع أسباب هذه الزيادة بشكل أساسي 
إلى ’’عودة مكاسب الهجرة الدولية إلى 
المستويات القياسية التي لوحظت قبل 
الجائحة‘‘، كما يشير المعهد الكيبيكي 
لإلحصاء. رسميا، قبلت حكومة كيبيك 
916 31 مهاجرا بين 1 كانون األول/

يناير و30 حزيران/يونيو الماضي. خالل 
الفترة ذاتها، شهد رصيد المقيمين غير 

الدائمين أيًضا زيادة قياسية قدرها 800 25 
شخص، ليصل عددهم اإلجمالي إلى حوالي 

290,000 شخص اعتبارًا من 1 تموز/ 
يوليو 2022.

تؤكد هذه األرقام التقديرات التي نقلتها هيئة 
اإلذاعة الكندية خالل الحملة االنتخابية 

األخيرة في كيبيك هذا الخريف.
ابتداء من 1 يوليو الماضي، قدر عدد 

سكان كيبيك بنحو 8,7 مليون شخص. وإذا 
استمرت االتجاهات األخيرة، فقد يتجاوز هذا 

الرقم الـ 10 ماليين بحلول عام 2066.
في هذا الوقت، ستستمر أيًضا نسبة السكان 
المكونة من األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

65 عاًما فأكثر في النمو. وستكون وصلت 
هذه النسبة بحلول العام 2066 إلى حوالي 

27٪، وفًقا لتوقعات المعهد الكيبيكي.
اعتبارًا من 1 يوليو، كان متوسط   عمر 

سكان كيبيك 43 عاما، مقارنة بـ 42,8 
قبل ستة أشهر. لقد كان يتزايد باطراد منذ 

بداية القرن العشرين. وفي عام 1901، كان 
متوسط   عمر سكان كيبيك 25,3 سنة فقط.

كما يستمر متوسط   العمر المتوقع، الذي 
انخفض بشكل كبير في األشهر التي أعقبت 
ظهور جائحة COVID-19، في االرتفاع. 
ارتفع من 82,3 سنة في 2020 إلى 83,0 

سنة في 2021.
وكان رئيس الحكومة الفدرالية جوستان 
ترودو قد اعلن في مقابلة صحفية ان 
كيبيبك ’’تملك  حاليًا القدرة الكاملة 

الستقبال 112,000 مهاجر سنويًا, ويمثل 
هذا الرقم 22,3٪ من الـ500,000 مهاجر 

الذين أعلنت حكومة ترودو مؤخرًا أنها تنوي 
استقبالهم سنويًا بحلول عام 2025. وتمثل 

النسبة ما يشكله سكان كيبيك من أصل 
إجمالي سكان كندا. ولكنه سرعان ما تخلى 
عنه وحاول تبريره بعد الهجوم عليه من قبل 

المعارضة المتمثلة في حزب المحافظين 
وكتلة كيبيك في البرلمان واتهامهما اياه 

بالتدخل في قرارات حكومة المقاطعة بشأن 
 تحديد عدد المهاجرين إلى مقاطعتها. 

واعلن ترودو انه لم يقترح أرقامًا لكيبيك 
’’أقررُت بأّن لكيبيك القدرة على زيادة عدد 
المهاجرين إليها إن هي أرادت ذلك. تتمتع 

)سلطات كيبيك( بهذه الصالحيات ألننا 
ندرك أهمية كيبيك في حماية اللغة الفرنسية 

 واألّمة الكيبيكية‘‘.
ثم استدرك قائاًل ’’أنا ال أوصي به أيضًا 

 )عدد المهاجرين 112 ألفًا(‘‘.
’’هذا قرار عائد لكيبيك ونحن نحترم 

الصالحيات على هذا المستوى‘‘، أضاف 
ترودو بشأن تحديد عدد المهاجرين، خالل 

فترة األسئلة. راديو كندا

التقرير الشهري للسوق العقاري - لشهر تشرين الثاني 2022
صدر في تورونتو أونتاريو في 6 كانون 

األول 2022 - أستمر وضع سوق تملك 
المساكن خالل شهر تشرين الثاني بالتأثر 

بأرتفاع كلفة القروض العقارية وتأثيرها على 
قدرة تحمل التكاليف للمشترين. انخفضت 

المبيعات بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة 
من السنة الماضية, وما نتج من اتجاهات 

السوق انكشفت منذ البدء بزيادة أسعار 
الفائدة خالل فصل الربيع. كذلك انخفضت 

العروض الجديدة بشكل قوي وبالمقارنة 
مع السنة الماضية, بمعدالت ارقام واطئة 

جدا تاريخيا. إن حقيقة بقاء معدالت أعداد 
البيوت المعروضة للبيع واطئة قد عزز من 
معدالت أسعار البيع وبقيت بحدود $1,08 

- 1,09$ مليون منذ شهر آب. 

في شهر تشرين الثاني 2022 سجلت 
منطقة تورونتو الكبرى GTA بالعدد 

4,544 عملية بيع خالل نظام 
REALTOR›s MLS بانخفاض ٪49 
مقارنة مع شهر تشرين الثاني 2021, 

لكن عدد عمليات البيع بقي بنفس المعدل 
لشهر تشرين االول خصوصا بعد االخذ 

بنظر االعتبار االنخفاض الموسمي المعتاد 
للمبيعات في فصل الخريف. وصلت عدد 

العروض الجديدة للبيع الى 8,880 وكانت 
منخفضة بالمقارنة مع االرقام السنوية وشهر 

بشهر ايضا. 

» كانت زيادة كلفة القروض بمثابة صدمة 
قصيرة المدى لسوق اإلسكان. على المدى 
المتوسط والبعيد سوف يعود الطلب على 
تملك البيوت وبقوة.  ذلك بسبب الحصة 

الضخمة المقررة للهجرة والتي سوف تتمركز 
خالل السنوات القادمة في منطقة تورونتو 

 Greater Golden ومنطقة GTA الكبرى
Horseshoe , وكل هؤالء الناس سوف 
يحتاجون الى مكان للسكن, مع الغالبية 

التي تبحث عن الشراء. المشكلة التي سوف 
يواجهها صانعوا القرار وعلى المدى البعيد 
سوف لن تكون التضخم او كلفة القروض, 

ولكن المشكلة في تأمين عدد كافي من 
البيوت الستيعاب النمو السكاني » حسب 
قول رئيس مجلس تورونتو العقاري كيفن 

كريكر 
» شهدنا الكثير من االنجاز خالل هذه 
السنة في مجال توفير البيوت والملفات 
الحكومية ذات الصلة, مثل قرار البناء 
األسرع ألكثر عدد من المساكن. هذه 

أخبار جيدة بالتأكيد. على أي حال, نحن 
نريد أن تنعكس هذه االجراءات الى نتائج 

خالل السنة القادمة. بخالف ذلك, فأن 
الهدوء الحالي في السوق سوف ينتهي قريبا, 

سوف يتسارع النمو السكاني, وبذلك كأننا 
لم نفعل شيئا لمراعات احتياجاتنا المتزايدة 

للمساكن, والنتيجة هي زيادة في عدم القدرة 
على تحمل التكاليف وتقليل القدرة التنافسية 
االقتصادية » حسب قول المدير التنفيذي 

لمجلس تورونتو العقاري جون ديمتشال 
المقياس المعياري ألسعار البيوت وعبر 

نظام MLS  قد انخفض 5,5٪ سنويا في 
شهر تشرين الثاني 2022. معدل سعر 
البيع لكل انواع البيوت مجتمعة انخفض 

بنسبة 7,2٪ مقارنة بالسنة السابقة. استمر 
انخفاض االسعار السنوية لتكون أكبر 
بالنسبة لقطاعات السوق األكثر كلفة, 

متضمنة البيوت المنفصلة والبيوت المتصلة 
من جهة واحدة. 

» انخفضت أسعار البيع بالمقارنة مع 
ارتفاع القمة في بداية السنة, حيث أصبحت 

أوضاع السوق أكثر استقرارا, وسعى 
المشترون للمساكن الى التخفيف من تأثير 
ارتفاع تكلفة االقتراض. باإلضافة الى ما 
قيل, االتجاه الذي شهدناه بهبوط السعر 

خالل فصل الربيع قد وصل الى النهاية. 
استقرت أسعار البيع منذ فصل الصيف, 

والى جانبها معدل الدفعات الشهرية 
للقروض ) نزول االسعار مع ارتفاع كلفة 
القروض ممكن أن يحقق توازن في مبالغ 

الدفعات الشهرية لبعض الحاالت ( » حسب 
قول كبير محللي السوق جايسن ميرسر
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نيويورك تايمز: حكومة نتنياهو تشكل خطرا على مستقبل إسرائيل

وزير دفاع إسرائيل وراء »تفجيرات مصر« عام 1954.. 
نشر أسرار خطيرة ألول مرة في »فضيحة الفون«

سلطات االحتالل تبعد المحامي الفلسطيني صالح الحموري من القدس الى فرنسا

»نيويورك  صحيفة  تحرير  هيئة  نشرت 
رأي  مقال  السبت،  األمريكية  تايمز« 
بأنها  نتنياهو  بنيامين  حكومة  فيه  وصفت 
إسرائيل«. مستقبل  على  خطرا   »تشكل 

حمل  الذي  المقال  في  الصحيفة  وأشارت 
عنوان »مثل الديمقراطية في دولة يهودية في 
خطر«، إلى أن »الحكومة اليمينية المتطرفة 
بنيامين  بقيادة  قريبا،  السلطة  ستتولى  التي 
نتنياهو، تمثل اختالفا نوعيا ومثيرا للقلق عن 
 جميع الحكومات األخرى في تاريخ إسرائيل«.

يحظى  نتنياهو  أن  حين  »في  وأضافت: 
أن  إال  اإلسرائيليين،  الناخبين  بدعم  بوضوح 
انتصار ائتالفه كان ضيقا وال يمكن اعتباره 
تفويضا واسعا لتقديم تنازالت لألحزاب الدينية 
المتطرفة والقومية«، محذرة من أن »حكومة 
لمستقبل إسرائيل  تهديدا كبيرا  نتنياهو تشكل 
 وتوجهها وأمنها وحتى لفكرة موطن يهودي«.

وضع  أن  الصحيفة  افتتاحية  واعتبرت 
من  يجعل  المقبلة  اإلسرائيلية  الحكومة 
الوصول  وسياسيا،  عسكريا  المستحيل 
األمريكية  اإلدارة  داعية  الدولتين،  حل  إلى 
في  ما  كل  فعل  إلى  بايدن  جو  برئاسة 
تحكمه  لمجتمع  دعمها  عن  للتعبير  وسعها 
القانون في إسرائيل.  حقوق متساوية وسيادة 

وأشارت إلى أن »عودة نتنياهو كرئيس للوزراء، 
بعد عام ونصف من إطاحته من منصبه، ال 
يمكن فصله عن قضايا الفساد التي تالحقه، 
الفتة إلى أنه يفعل اآلن كل ما في وسعه للبقاء 
في السلطة من خالل تلبية مطالب العناصر 
اإلسرائيلية. السياسة  في  تطرفا   األكثر 

وأوضحت أن الحكومة المقبلة التي ستتشكل 
إلى  تدعو  المتطرفة،  اليمينية  األحزاب  من 
تجعل  بطريقة  المستوطنات  وشرعنة  توسيع 
أمرا  الغربية  الضفة  في  فلسطينية  دولة  قيام 
الوضع  إلى تغيير  تدعو  كما  مستحيال، 
وهو  الشريف،  القدسي  الحرم  في  الراهن 
العنف  من  جديدة  جولة  بإثارة  ينذر  عمل 
سلطة  تقويض  جانب  إلى  والتصعيد، 
الكنيست  ومنح  اإلسرائيلية،  العليا  المحكمة 
للقضاء. تهميش  مع  يشاء  ما  فعل   إمكانية 

مقلقة،  التحركات  »هذه  الصحيفة:  وتابعت 

الرد  كان  ذلك.  يقولوا  أن  أمريكا  قادة  وعلى 
الرئيسي إلدارة بايدن حتى اآلن هو خطاب 
حذر من وزير الخارجية أنطوني بلينكين الذي 
أعلن فيه أن الواليات المتحدة سوف تتعامل 
األفراد«. وليس  اإلسرائيلية،  السياسات   مع 

على  توشك  التي  »الحكومة  أن  إلى  ولفتت 
آخر  تكرار  مجرد  ليست  المسؤولية،  تولي 
للتحالفات غير المستقرة والمتغيرة التي أعقبت 
الحاسمة.  الماضية غير  األربعة  االنتخابات 
هذه االئتالفات، مثل العديد من قبلها، غالبا 
قومية هامشية،  أو  دينية  أحزابا  ما تضمنت 
المراقبة من قبل  لكنها عادة ما كانت تحت 
األحزاب السياسية األكثر اعتداال أو حتى من 
قبل نتنياهو على مدى السنوات الخمس عشرة 
الوزراء«. رئيس  منصب  فيها  شغل   التي 

مهدد  هذا  »كل  أن  من  الصحيفة  وحذرت 
اآلن. تتمتع األحزاب اليمينية بأغلبية مطلقة 
في  يأمل  الذي  ونتنياهو،  الكنيست،  في 
المحاكمة  من  الجديدة  الحكومة  تنقذه  أن 
سلطتهم«. تحت  المحتمل،  السجن   ومن 

مخيب  تحول  مجرد  ليس  »هذا  وتابعت: 
العالقة  كانت  لطالما  قديم.  لحليف  لآلمال 
بين إسرائيل والواليات المتحدة عالقة تتجاوز 
أو  العسكري  للتحالف  التقليدية  التعريفات 
مجموعة  لقد صاغت  الدبلوماسية.  الصداقة 
قوية  روابط  الراسخة  المشتركة  القيم  من 
إلسرائيل  أمريكا  دعم  يعكس  ومتشعبة.. 
ويجب  الديمقراطية.  للمثل  بلدينا  احترام 
كل  بذل  نتنياهو  والسيد  بايدن  الرئيس  على 
االلتزام«. هذا  تأكيد  في وسعهما إلعادة   ما 

“نيويورك  صحيفة  على  نتانياهو  رد  وقد 

لتقويض حكومته  بالدعوة  اياها  تايمز متهما 
المرتقبة.

صفحاته  على  نشره  تعليق  في  ذلك  جاء 
على  ردًّا  االجتماعي،  التواصل  شبكات  في 
للحكومة  الصحيفة  وّجهتها  حاّدة  انتقادات 

التي يعكف على تشكيلها.
وفي معرض رّده على الصحيفة، قال نتنياهو: 
النازية(  )المحرقة  الهولوكست  دفن  “بعد 
وشيطنة  الخلفية  صفحاتها  على  لسنوات 
إسرائيل لعقود على صفحاتها األولى، تدعو 
مخجل  بشكٍل  اآلن  تايمز  نيويورك  صحيفة 

إلى تقويض الحكومة اإلسرائيلية المنتخبة”.
وانتقد استمرار الصحيفة “بنزع الشرعية عن 
الشرق  في  الوحيدة  الحقيقية  الديمقراطية 
األوسط وأفضل حليف ألمريكا في المنطقة”، 
ال  التي  نصائحها  “تجاهل  بمواصلة  متعهًدا 

أساس لها”، وفق تعبيره.
وتابع نتنياهو هجومه على الصحيفة بالقول: 
“سأركز على بناء دولة أقوى وأكثر ازدهارًا، 
نطاق  وتوسيع  أمريكا،  مع  العالقات  تعزيز 
الدولة  مستقبل  وتأمين  جيراننا،  مع  السالم 

اليهودية الواحدة والوحيدة”.
عبر  نتنياهو  حاول  الماضية،  األيام  وخالل 
سلسلة مقابالت مع محطات عربية وأمريكية، 
الحد من القلق الدولي إزاء حكومته التي ستضم 
“الصهيونية  فيها  بما  متشددة  يمينية  أحزاًبا 
الدينية” و”القوة اليهودية” بصالحيات واسعة.

“القوة  زعيم  إن  األخيرة،  مقابالته  في  وقال 
إيتمار بن غفير،  المتشدد  اليميني  اليهودية” 
غّير  القومي،  األمن  حقيبة  سيتولى  الذي 

مواقفه المعروفة الداعية لطرد العرب.
بتصريحات  يدلي  زال  ال  غفير  بن  لكّن 
متشددة ضد الفلسطينيين، فيما يدعو شريكه 
المتشدد  اليميني  الدينية”  “الصهيونية  زعيم 
بتسلئيل سموتريتش، صراحًة إلى االستيطان 

وحتى ضّم أراٍض في الضفة الغربية.
الخشية من الحكومة اليمينية المرتقبة كانت قد 
امتّدت أيًضا إلى أحزاب الوسط في إسرائيل، 
التي أبدت خشيتها من تأثيرات تشريعات تدفع 
لنتنياهو إلى سّنها، بما  أحزاٌب دينية شريكة 

يعزز من قوة هذه األحزاب.
تشكيل  على  نتنياهو  يعكف  األثناء،  في 
حزبه  هي  يمينية  أحزاب   6 من  حكومة 
و”القوة  الدينية”  و”الصهيونية  “الليكود”، 
و”يهودوت  و”شاس”  و”نوعام”  اليهودية” 
في  مقعًدا   64 لها  حجزت  أن  بعد  هتوراه” 

الكنيست من أصل 120 مقعًدا.
األكثر  الّصحيفة  ِقَبل  ومن  “الّصحوة”،  هذه 
الغربي،  والعالم  المتحدة  الواليات  في  تأثيرًا 
الُمجتمع  كان  وإذا  جدًّا،  ُمتأّخرًة  جاءت 
يمينّيًة  األكثر  األحزاب  انتخب  اإلسرائيلي 
جاء  التحّول  هذا  فإّن  وُعنصرّيًة،  وتطرًّفا 
الغربي وصْمته على  اإلعالم  لتغطية  نتيجًة 
واإلعدامات  اإلرهابّية،  اإلسرائيلّية  الجرائم 
الُمتصاعدة، والتغّول االسِتيطاني ضّد الّشعب 
الِفلسطيني على مدى أكثر من سبعين عاًما 
تحت االحِتالل , وعدم ممارسة اية ضغوطات 
ومعاقبتها  االحتالل  حكومات  على  ملموسة 
تجاه  تمارسها  التي  االبارتهيد  سياسة  على 

الفلسطينيين .
جدًّا  حريصٌة  تايمز”  “النيويورك  صحيفة 
أن  وتؤّكد  اإلسرائيلّية،  الديمقراطّية  على 
على  كبيرًا  تهديًدا  ُتَشّكل  ِنتنياهو  ُحكومة 
ُمستقبل “إسرائيل”، ولكّنها لم ُتْبِد أّي ِحرص 
ُهم  ِفلسطيني  ِمليون   15 على  الُمقابل  في 
الزّائفة،  اأُلكذوبة  الديمقراطّية  هذه  ضحايا 
وعلى الّزمالء الّصحافيين الذين ُتعدمهم آلة 
القتل اإلسرائيلّية في ُحكومة البيد “الُمسالمة”، 

وآِخرهم شيرين أبو عاقلة.
الغربي،  اإلعالم  من  بالِمئة   99 من  أكثر 
ينحاُز  المكتوب،  أو  المسموع،  أو  المرئي 
الفاشّية،  اإلسرائيلّية  الُعنصرّية  إلى  بالكاِمل 
لها  نقد  أّي  ويعتبر  جرائمها،  على  ويتسّتر 
وكأّن  للسامّية”  “ُمعاٍد  وُحروبها  وجرائمها 
الّنقد،  فوق  ُمقّدسة  رّبانّية  دولة  “إسرائيل” 
وعليها أن ترتكب ما تشاء من المجازر، وال 
ولتذهب  انِتقادها،  أو  منها  االقِتراب  يجوز 
“ُحرّية الّتعبير” و”الرّأي اآلَخر” إلى الجحيم.

المصدر: نويويورك تايمز, وكاالت

ابعدت سلطات االحتالل يوم األحد،  الناشط 
الحقوقي المقدسي صالح الحموري من القدس 
 إلى فرنسا التهامه بارتكاب مخالفات أمنية.
المقدسي  الحقوقي  والناشط  المحامي  وأّكد 
فرنسا،  إلى  وصل  الذي  الحموري  صالح 
»لديه  أن  معتبرًا  مستمرة«  »المعركة  أن 
وشعبه«. قضيته  تجاه  كبيرة   مسؤولية 
»فرانس  وكالة  في  لصحافي  الحموري  وقال 
في  رواسي  مطار  وصوله  »لدى  برس 
المعركة  لكن  المكان  »غيرت  باريس 
لدي  أن  أشعر  »اليوم  مضيفًا  مستمرة«، 
نحن  وشعبي.  قضيتي  تجاه  كبيرة  مسؤولية 
 ال نتخلى عن فلسطين. حقنا هو المقاومة«.

للقانون مخالف  الحموري  إبعاد   فرنسا: 

احتجز  الذي  الحموري  إبعاد  فرنسا  دانت 
آذار/ منذ  اإلسرائيلي  االحتالل  سجن  في 
رسمية  تهمة  توجيه  دون  من  مارس 
للقانون«. »مخالفًا  ذلك  معتبرًة   له، 

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بياٍن »ندين 
المخالف  اإلسرائيلية  السلطات  قرار  اليوم 
 للقانون بطرد صالح الحموري إلى فرنسا«.

اعتقاله  »منذ  أنه  الفرنسية  الخارجية  وأكدت 
بما  كاملة  إجراءات  فرنسا  اتخذت  األخير 
الدولة،  في  مستوى  أعلى  على  ذلك  في 
الحموري  صالح  حقوق  احترام  لضمان 
القانونية  الطعون  جميع  من  واستفادته 
في  طبيعية  حياة  يعيش  أن  من  وتمكينه 
 القدس حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش«.
اتخذت  »فرنسا  أن  بيانها  في  وأضافت 
اإلسرائيلية  السلطات  لدى  عديدة  خطوات 
للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها 
لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية وهي 
 أرض محتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة«.
تجدر اإلشارة إلى أن قوات االحتالل اعتقلت 
اتهام  إداري دون  اعتقال  أحدث  حموري في 
آذار/مارس وحتى  السابع من  الفترة من  في 
األول من كانون األول/ديسمبر . كما اعتقلته 
من قبل بين 2005 و2011 بعد أن اتهمته 

عوفاديا  اإلسرائيلي  الحاخام  اغتيال  بمحاولة 
يوسف مؤسس حزب شاس المتطرف، وأفرج 
إطار  في   2011 األول/ديسمبر  كانون  في 

الجندي  مقابل  الفلسطينيين  لألسرى  تبادل 
اإلسرائيلي جلعاد شليط.

أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  نشرت 
تاريخ  في  مرة  ألول   ، اإلسرائيلية 
كان  معلومات  اإلسرائيلية  السياسة 
السابق. في  كشفها  أو  تداولها   محظورا 

شعبة  رئيس  اعتراف  الصحيفة  ونشرت 
»أمان  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات 
بنيامين  الماضي،  القرن  خمسينيات  في 
شبكة  بتفعيل  األمر  أصدر  بأنه  جيبلي، 
لتنفيذ  يهود  مصريين  من  مؤلفة  تجسس 
مباشر«  »بإيعاز  مصر،  في  تفجيرات 
الفون. بنحاس  حينها،  الدفاع  وزير   من 

وكتب جيبلي في سيرته الذاتية التي نشرتها 
»يديعوت« حصريا، إن الفون تنكر له بعد 
»وألقى  مصر  في  التجسس  شبكة  كشف 
فداء«. كبش  إلى  وحولني  الكالب  إلى   بي 

السيرة  من  مقاطع  عن  الكشف  ويأتي 
اإلسرائيلي  االستخباراتي  للجنرال  الذاتية 
جيبلي. وفاة  على  عاما   14  بعد 

شبكة  عمليات  إسرائيل  في  وتوصف 
»العمل  بينها  تسميات،  بعدة  هذه  التجسس 
 المشين« و«الفضيحة« و«فضيحة الفون«.

وكانت قد جرت في أعقابها تحقيقات وسجاالت 
بتنفيذها. الذي أصدر األمر  المسؤول   حول 

عام  في  القضية  هذه  بداية  وترجع 
في   131 الوحدة  قادتها  بعملية   ،1954
منشآت  في  تفجيرات  لتنفيذ  »أمان«، 
في  وأميركية  بريطانية  وبنايات  مدنية 
يهود. مصريين  جواسيس  خالل  من   مصر 

حكم  تقويض  التفجيرات  هذه  هدف  وكان 
عبد  جمال  حينها،  المصري  الرئيس 
عن  التراجع  إلى  بريطانيا  ودفع  الناصر، 
السويس. قناة  من  قواتها  بسحب   قرارها 

تفجيرات  اإلسرائيلية  التجسس  خلية  ونفذت 
األخيرة  والعملية  واإلسكندرية،  القاهرة  في 
التي جرت في دار سينما في اإلسكندرية لم 

تنفجر القنبلة وإنما اشتعلت، وإثر ذلك اعتقل 
الجاسوس الذي كان يحملها. وتم إعدام اثنين 
انتحر  آخر  وعضو  الخلية،  أعضاء  من 
بالسجن. آخرين  على  وحكم  السجن،   في 

وأثار القبض على أعضاء الخلية ضجة في 
وفي  اإلسرائيلية،  واألمنية  السياسية  القيادة 
حقائق  تقصي  لجنة  تشكيل  تم  ذلك  أعقاب 
من  مرسلة  رسالة  إليها  جيبلي  قدم  سرية، 
قبل  دّيان،  موشيه  الجيش،  أركان  رئيس 
إن  فيها  الخلية، وجاء  القبض على أعضاء 
 الفون هو الذي أصدر األمر بتفعيل الخلية.

في  الحسم  بإمكانها  ليس  إنه  اللجنة  وقررت 
بتفعيل  األمر  إصدار  عن  المسؤول  هوية 
 الخلية، وإثر ذلك استقال الفون من منصبه.

 ،1960 عام  في  آخر،  تحقيق  فتح  وجرى 
جيبلي  قدمها  التي  الرسالة  أن  بشبهة  وذلك 
تحميل  أجل  من  أدلة  ُزرعت  وأنه  مزورة 
المسؤولية على الفون. وبعد أن برأ التحقيق 
اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  رفض  الفون، 

بنتائج  االعتراف  غوريون،  بن  دافيد 
السياسي،  خصمه  الفون  كان  إذ  التحقيق، 
»فضيحة  القضية  على  أطلق  ذلك  وإثر 
استقالته. إلى  الحقا  وأدت  غوريون«   بن 

»لوال  أنه  الذاتية  سيرته  في  جيبلي  وكتب 
باإلمكان  لكان  وفاشلة  معادية  جهات  عدة 
تماما«.  مختلفة  أمور  عدة  تبدو  أن 
جيبلي  اتهم  التجسس،  خلية  فشل  وحول 
كاف  غير  كان  الذي  العملياتي  »العنصر 
تدخلوا  أقوياء  مصالح  و«ذوي  وفاسد« 
أخرى. تفاصيل  يورد  لم  لكنه  األمر«،   في 

على  أشرف  الذي  الضابط  جيبلي  اتهم  كما 
الذي  إلعاد،  أفري  التجسس،  خلية  عمل 
أصبح بعد تفجر القضية مشتبها بأنه سلمها 
إسرائيل.  في  وسجن  المصرية،  للسلطات 
ووصف جيبلي بأنه »خبير متفجرات خائن، 
 عميل مزدوج«، رغم أن إلعاد عمل تحت إمرته

المصدر : عرب 48

ابرز نقاط ُمبادرة كيسنجر الُمطّورة 
لتجّنب الحرب العالمّية النووّية الثالثة وانهاء الحرب في اوكرانيا

كندا تصادر أصوال لملياردير روسي بقيمة 26 مليون دوالر 
والسفير الروسي يصفه بانتهاك حق الملكية ويسيء لسمعة كندا

مع اقتراب الحرب األوكرانّية من إنهاء عامها 
األّول وُدخولها الثاني، بدأت األصوات تتعالى 
في الغرب بضرورة البحث عن تسويٍة سياسّيٍة 
ُتؤّدي إلى هدنة أو وقف إطالق الّنار، والِبناء 
إلى  ُيؤّدي  ِبما  االستراتيجّية  الُمتغّيرات  على 
تقليص الخسائر البشرّية والمادّية إلى ُحدودها 

الّدنيا.
كتبها  التي  المقالة  في  وردت  التي  األفكار 
األمريكي  الخارجّية  وزير  كيسنجر  هنري 
األسبق، ونشرها الجمعة في مجّلة “سبكتاتور” 
البريطانّية، وحملت ُعنواًنا رئيسيًّا يقول “كيف 
األكثر  باتت  ُأخرى”،  عالمّيًة  حرًبا  نتجّنب 
الّناطق  بيسكوف  ديمتري  أن  حتى  تداواًل، 
التي وردت  األفكار  إن  قال  الكرملين،  باسم 
كيسنجر  باتت موضع دراسة، ووصف  فيها 
كييف  حكومة  لكن  الموهوب”,  “بالخبير 
رفضت مقترحاته واعتبرتها ترقى إلى »مهادنة 
المعتدي«، وأكدت أنه ال يمكن التوصل إلى 

اتفاق يتضمن التنازل عن أراض. 
قد  »الوقت  إن  مقالته  في  كيسنجر  قال   
حان للبناء على التغييرات اإلستراتيجية التي 
تحققت بالفعل، ودمجها في هيكل جديد نحو 

تحقيق السالم من خالل المفاوضات«.

وتابع »يجب أن تربط عملية السالم أوكرانيا 

بحلف شمال األطلسي. خيار التزام الحياد لم 
يعد له مغزى«.

مايو/أيار  في  اقترح  إنه  كيسنجر  وقال 
الماضي وقفا إلطالق النار، تنسحب روسيا 
كانت  التي  األمامية  الخطوط  إلى  بموجبه 
 24 في  ألوكرانيا  غزوها  بدء  قبل  عليها 
ستبقى  القرم  جزيرة  شبه  لكن  فبراير/شباط، 

محل »مفاوضات«.
استفتاء تحت إشراف  واقترح كيسنجر إجراء 
أعلنت  التي  األراضي  أمر  في  للبت  دولي 
روسيا ضمها في حالة ما إذا ثبتت استحالة 
العودة إلى المشهد الذي كانت عليه األوضاع 

في عام 2014.
تبدو  أن  في  الرغبة  أن  من  كيسنجر  وحذر 
إلى  السعي  روسيا دولة »عاجزة«، أو حتى 

تفكيكها، قد يطلق العنان للفوضى.
في  الجديدة  كيسنجر  أفكار  ايجاز  يمكن 

النقاط التالية:
أواًّل: تسريع التوّصل إلى وقف إطالق نار من 
ِخالل الُمفاوضات، وعدم االنِجرار إلى حرٍب 
الحرب  تجربة  من  واالسِتفادة  ثالثة،  عالمّيٍة 
فيها  التي ارتكبت  العالمّية األولى واألخطاء 

وأّدت إلى إطالِة أَمدها وَتعاُظم خسائرها.
الّطرفين  وفَشل  القارس،  الّشتاء  ُحلول  ثانًيا: 
الُمتحاربين في الحسم العسكري، ُيحّتم الحل 

الّدبلوماسي وفي أسرِع وقٍت ُممكن.
االستراتيجّية  الُمتغّيرات  على  البناء  ثالًثا: 
وإقامة هيكل جديد ألوروبا الشرقّية والُوسطى 
ُكبرى ودمجها في  ُقوًّة نووّيًة  يعترف بروسيا 

هذا الهيكل.
رابًعا: إجراء اسِتفتاء في األقاليم الخمسة التي 
ضّمتها روسيا بإشراف األمم المتحدة من أجل 

حّق تقرير المصير.
خامًسا: الحرب العالمّية األولى كانت نوًعا من 
االنِتحار الثقافي الذي دّمر أوروبا ومكانتها، 
والحرب العالمّية الثالثة سُتكِمل هذا الّتدمير، 
ويجب تجّنب ُمعاهدة ُمماثلة لُمعاهدة فرساي 

التي أّدت إلى الحرب العالمّية الثانية.
اّتفاٍق،  سادًسا: تأكيد ُحرّية أوكرانيا، في أّي 
الّسالم،  إلى  التوّصل  بعد  قادمة  ُمعاهدة  أو 
جنًبا إلى جنٍب مع االعِتراف بالّدور الّتاريخي 
بعد  “الِحياد”  بُأكذوَبة  الّتسليم  مع  لروسيا 

انِضمام فنلندا والسويد إلى ِحلف “الناتو”.
رّبما تبدو نقاط ُمبادرة كيسنجر المذكورة آنًفا 
في  طرحها  التي  األولى  الّنقاط  عن  ُمختلفة 
الّتحذير من هزيمة  بداية الحرب، وتضّمنت 
أوروبا  على  الهزيمة  هذه  وأخطار  روسيا، 
والعالم بأْسره، وضرورة تقديم أوكرانيا تنازالت 
األقاليم األربعة  إلى  إشارٍة  للروس في  ُترابّية 
القرم،  جزيرة  ِشبه  جانب  إلى  شرقها  في 

ولكن هذه الُمبادرة جاءت تأكيًدا غير ُمباشر 
دبلوماسّية  بصياغة  ولكن  اأُلولى  لصيغتها 

“كيسنجرّية” ذكّية.
هذه الُمبادرة هي صياغة لما يدور حاليًّا في 
كواليس الُمعسكر الغربي، مّما قد ُيؤّدي إلى 
اعِتمادها كأرضّية لُمحادثات سالم في العام 
الحرب،  إلنهاء  مخرٍج  عن  تبحث  الجديد 
ًة أّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  خاصَّ
ُمفاوضات مع نظيره فالديمير  إجراء  بصدد 
بوتين بالّتنسيق مع البيت األبيض في أقرِب 

َوقٍت ُممكن.
أوكرانيا تسير على طريق الّدمار، وأوروبا تسير 
بُسرعٍة على طريق اإلفالس بسبب األزمات 
أزمة  األبرز  وُعنوانها  الُمتفاقمة،  االقتصادّية 
الخسائر  وتصاعد  الاّلجئين،  وأزمة  الّطاقة، 
الُمتحاربين،  الجانبين  ُصفوف  في  البشرّية 
والّداعمين لُهما بَشكٍل ُمباشر أو غير ُمباشر.

الذي  كيسنجر  “العجوز”  افكار  إلى  العودة 
األدّلة  أحد  ُعمره  من  عام  المئة  من  اقترب 
على حالة “التصّحر” الّسياسي الذي يعيشه 
الّنخبة  وفَشل  األّيام  هذه  الغربّي  العالم 
السياسّية الحاكمة في ُمعظم، إن لم يكن ُكل، 
العواصم الغربّية وعلى رأسها واشنطن، وهذا 
ما ُيَفّسر تراجعه، وتآُكل هيمنته على ُمقّدرات 

العالم، وُصعود عالٍم بديل ُمَتعّدد الّرؤوس.

أصول  تجميد  بدء  الكندية  الخارجية  أعلنت 
الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، قبل 
العقوبات  إطار  في  مصادرتها،  في  الشروع 

االقتصادية ضد روسيا.
بيانها: »أعلنت  الكندية في  الخارجية  وقالت 
اليوم أن كندا  وزيرة الخارجية ميالني جولي 
ستحتجز وتسعى إلى مصادرة 26 مليون دوالر 
 Granite Capital Holdings من شركة 
رومان  الروسي  المليونير  يملكها  التي   Ltd
بموجب  للعقوبات  الخاضع  أبراموفيتش، 

التدابير االقتصادية الخاصة ضد روسيا«.
وأشارت الخارجية إلى أن أوتاوا قررت ألول 
للدولة  يسمح  القانون  في  وضع  تطبيق  مرة 
الخاضعين  المواطنين  أصول  بمصادرة 

للعقوبات.
ولذلك، سيتعين على وزيرة الخارجية الكندية 

قرار  اتخاذ  حال  وفي  المحكمة،  إلى  اللجوء 
المصادرة  األموال  توجيه  سيتم  إيجابي، 

»إلعادة إعمار أوكرانيا«.
وذكر البيان أن كندا هي أول دولة بمجموعة 
السبع تعلن عن مثل هذا القرار »مما يدل على 

التزامها القوي بتقديم المساعدة ألوكرانيا«.
أوليغ  أوتاوا،  لدى  الروسي  السفير  وأكد 
ستيبانوف، أن قرار كندا مصادرة أصول رجل 
على  أبراموفيتش  رومان  الروسي  األعمال 
الملكية وخطوة  انتهاك سافر لحق  أراضيها، 

تطعن في سمعة كندا.
آخر  وتأكيد  سطو  »هذا  ستيبانوف:  وقال 
كندا  في  الخاصة  الملكية  حرمة  أن  على 
ومثل  قائمة  تعد  لم  األخرى  الغربية  والدول 

هذه التصرفات تطعن في سمعة كندا«.
إذا  أنه  ويفهمون  اآلخرون  وأضاف: »ينظر 

سيتم  ما،  شيء  عن  راضيا  الغرب  يكن  لم 
مصادرة أصولهم وحساباتهم«.

التصرفات  هذه  مثل  أن  ستيبانوف  وذكر 
لألعمال  إضافية  إشارة  هي  أوتاوا  قبل  من 

التجارية الروسية بأن كندا منطقة خطرة.
وخلص إلى أن »السفارة الروسية ال توصي 
بالتعاون التجاري أو االقتصادي مع كندا في 

المستقبل المنظور«.
فرضت  قد  الروسية  الخارجية  وزارة  وكانت 
 200 ضد  عقوبات  الجاري،  الشهر  خالل 
مواطن كندي، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى 

وبرلمانيون.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: »ردًا على 
أوتاوا  فرضتها  التي  الشخصية  العقوبات 
ضد مسؤولين روس وجنود وقضاة وموظفي 
هيئات إنفاذ القانون ونشطاء مجتمع، وعماًل 

منع  موسكو  قررت  بالمثل،  المعاملة  بمبدأ 
دخول 200 مواطن كندي إلى البالد«.

مسؤولون  هؤالء  بين  »من  البيان:  وأضاف 
متقاعدون  وبرلمانيون  المستوى،  رفيعو 
القانون،  إنفاذ  هيئات  وموظفو  وحاليون، 
من  العديد  في  نشطاء  عن  فضاًل  وخبراء، 
الهياكل والمنظمات، التي تخدم بشكل مباشر 
نظام  )الروسوفوبيا(، في  الروس  نهج رهاب 

رئيس الوزراء جاستين ترودو«.
حملة  في  الدوام  على  كندا  وتشارك  هذا، 
ظل  في  موسكو،  على  الغربية  العقوبات 
أوكرانيا.  في  الروسية  العسكرية  العملية 
ودخلت العالقات بين روسيا وكندا في أسوأ 

مراحلها منذ نهاية الحرب الباردة.
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إيلون ماسك يتراجع عن قراره 
ويعلن إعادة تفعيل حسابات صحفيين على تويتر

أعلن المالك الجديد لتويتر إيلون ماسك، في 
سيعيد  أنه  الجمعة،  مساء  من  متأخر  وقت 
تشغيل حسابات عدد من الصحفيين المجمدة 
على شبكة الرسائل القصيرة، بعدما كان اتهم 

الصحفيين بتعريض سالمة عائلته للخطر.
الناس  قال  »لقد  تغريدته:  في  ماسك  وكتب 
التي  الحسابات  تعليق  رفع  وسيتم  كلمتهم، 
أن  علما  تواجدي‘‘،  مكان  عن  نشرت 
المالك الجديد لتويتر كان اتهم أصحاب تلك 

الحسابات برصد تحركاته وتعقبها.
فولكر تورك، المفوض السامي لألمم المتحدة 
بقرار  الترحيب  إلى  اإلنسان،  سارع  لحقوق 
بـ  ووصفه  الحسابات  تعليق  رفع  ماسك 

’’البشرى السارة‘‘.
كما  جدية‘‘  مخاوف  هناك  تزال  ال  ’’لكن 
جاء في تغريدة المسؤول األممي. مؤكدا بأن 
بمسؤولية  ’’تضطلع  القصيرة  الرسائل  شبكة 
احترام حقوق اإلنسان‘‘. وحّض تورك الرئيس 
’’االلتزام  على  االجتماعية  للشبكة  التنفيذي 
المتاحة  السياسات  على  بناًء  قرارات  باتخاذ 
للجمهور والتي تحترم الحقوق، بما في ذلك 

حرية التعبير‘‘.
في وقت سابق، أطلق ماسك استطالعًا على 
تويتر )نافذة جديدة( ليسأل عّما إذا كان يجب 
على  المعّلقة  الحسابات  تشغيل  إعادة  عليه 
الفور أو خالل أسبوع. وأجاب حوالي ٪59 
لإلنترنت شاركوا  مليون مستخدم  من 3,69 
في االستطالع بأنه يجب إعادة تشغيلها على 

الفور.
ويبدو أن بعض الحسابات قد أعيد تنشيطها 
بالفعل، مثل حساب الصحفي السابق في قناة 
’’فوكس نيوز‘‘ آرون روبار، الذي بادر إلى 
الناس  شاكرا  تويتر،  على  جديد  من  التغريد 

على دعمهم.
 12 حوالي  حسابات  تعليق  جرى  أنه  يذكر 
صحفيًا أميركيًا على شبكة الرسائل القصيرة، 
بينهم موظفون في وسائل إعالمية مثل ’’سي 
’’نيويورك  أوسوليفان(،  )دوني  إن‘‘  إن 
بوست‘‘  ’’واشنطن  ماك(،  )راين  تايمز‘‘ 

)درو هارويل( وصحفيون مستقّلون.

أنها  باالدعاء  الحسابات  تعليق  ماسك  برر 

تعرض سالمته وسالمة عائلته للخطر.
األسبوع  هذا  من  األربعاء  الجدل  بدأ  وكان 
حساب  تعليق  ماسك  إيلون  أعلن  عندما 
’’إيلون-جيت‘‘، الذي يرصد تلقائيا الرحالت 
التي يقوم بها الملياردير األميركي على متن 
الحسابات  بعض  وقامت  الخاصة.  طائرته 

بالتغريد حول هذا القرار.
ماسك  إيلون  غّرد  القصة،  هذه  بداية  وفي 
األربعاء أن ’’مطاردا مجنونا‘‘ تعقب سيارته 
في لوس أنجلوس بينما كان مع طفله، ويبدو 
أنه خلق رابًطا سببًيا لتحديد موقع طائرته في 

الوقت الفعلي.
الجغرافي  موقعي  نشروا  ’’لقد  ماسك  يقول 
الدقيق في الوقت الفعلي، أي كل التفاصيل 
مباشر  انتهاك  في  باالغتيال،  تسمح  التي 

وواضح لشروط استخدام تويتر‘‘.
هذه  تعليق  سبب  تويتر  موقع  يذكر  ولم 
ماسك  أن  غير  التعليق،  مدة  أو  الحسابات 
أصدر بعض اإلشارات في سلسلة تغريدات 

ُنشرت اعتبارا من مساء الخميس الماضي.
يذكر أن الملياردير األمريكي بادر، منذ شرائه 

المنصة اإللكترونية في أكتوبر/تشرين األول 
األول الماضي مقابل 44 مليار دوالر، إلى 
إطالق رسائل متضاربة حول ما هو مسموح 

به وما هو غير مسموح به.

’’إن  تويتر  على  ماسك  إيلون  غّرد  فقد 
ستحصل  التشهير  في  المتورطة  الحسابات 
على تعليق مؤقت مدته 7 أيام‘‘، مشيرا إلى 
أن هذه القواعد تنطبق ’’على الصحفيين مثل 

أي شخص آخر‘‘.

تجدر اإلشارة إلى أن ماسك المدافع المتحمس 
عن حرية تعبير كبيرة، كان قد أعاد الحسابات 
الشبكة  قبل  من  سابًقا  محظورة  كانت  التي 
الرئيس  حساب  ذلك  في  بما  االجتماعية، 

األمريكي السابق دونالد ترامب.

الفنان كاني ويست  لكنه علق أيضا حساب 
بعد نشره عدة رسائل اعتبرت معادية للسامية، 
المتطرف  اليميني  منصة  عودة  رفض  كما 

أليكس جونز المؤمن بنظرية المؤامرة.

موارد منهوبة ولصوص ..
ارتفاع أصوات عشائرية اردنية تؤجج االحتجاجات 

هولندا تعتذر رسميًّا عن اسِتعمارها وانِخراطها في تجارة العبيد..
 فمتى تعتذر فرنسا وبريطانيا عن جرائمها األخطر في حّق شعوب عشرات الدول؟

انضم القيادي الحراكي والمعارض العشائري 
البارز الدكتور فارس الفايز الى قريبه عضو 

مجلس النواب محمد عناد الفايز في دعم واسناد 
دعوة الثاني الى المملكة العربية السعودية حتى 

توقف مساعداتها .
وقال الدكتور فارس الفايز في بيان له انه 
يدعم باسم الشعب االردني مطلب النائب 

بخصوص ان ال تدفع المملكة العربية السعودية 
بالمساعدات المالية الى بالده ألنها تذهب الى 

اللصوص.
 واعتبر ان الرسالة التي اثارت الجدل ووجهها 

عناد الفايز الى ولي العهد السعودي االمير 
محمد بن سلمان تمثل غالبية الشعب االردني 

وتعرض الحقائق كما هي .

وتميز البيان الذي اصدره فارس الفايز وهو 
حراكي قديم سبق ان اثار الجدل عدة مرات  

بارتفاع سقف الخطاب والتحدث عن لصوص 
يسرقون في الحكومة االردنية المساعدات المالية 

التي تأتي للشعب االردني.
 وقال بان الشعب االردني لديه ثروات من 

الموارد الطبيعية لكنها منهوبة و مسيطر عليها 
داعيا االردنيين الى الوقوف معه ومع قريبه 

النائب المثير للجدل في تلك االراء التي تخاطب 
زعماء الدول الصديقة بخصوص التمويل

وتزداد االثارة في عملية الخطابات واللهجات 
الجديدة التي تصدر عن بعض نشطاء ابناء 
العشائر ضد المنهج العام لإلدارة العليا في 

الدولة وليس ضد الحكومة فيما تم تجميد خطوة 
ألعضاء  مجلس النواب كانت قد وقعت اقتراحا 
مكتوبا بحجب الثقة عن حكومة الرئيس الدكتور 

بشر الخصاونة حيث غابت عن االنظار 
والمسرح مذكرة حجب الثقة تلك في الوقت الذي 

يستعد فيه البرلمان وبعد حسم مسائل تخص 
اتصاالت الحكومة مع صندوق النقد الدولي 
لعقد جلسة ال احد يعلم كيف ستكون وجهتها 

وطبيعتها واتجاهاتها يوم االثنين المقبل.
وبرزت اراء نقدية حادة على المستوى العشائري 
بعد اقامة بيوت العزاء الخاصة بشهداء مديرية 

االمن العام الذين سقطوا في عملية مداهمة 
امنية مثيرة للجدل قبل خمسة ايام في منطقة 

الحسينية الصحراوية في البادية الجنوبية 
للمملكة.

و نشر على نطاق واسع و تم تداوله شريط 
فيديو يوضح مجموعة من ابناء عشيرة النجادا 

اثناء عزاء الشهيد المالزم معتز النجادا وهم 

يخاطبون بحدة غير مسبوقة مدير االمن العام 
ووفدا مرافق له من كبار الضباط  زار مقر 

العزاء لتقديم الواجب .
وفي ذلك الشريط يعرف احد المتحادثين عن 
نفسه باعتباره ضابط عسكري وامني سابق 

ويؤكد للجنراالت المعزين ان اهل العزاء وعشيرة 
الفقيد الراحل استقبلوهم بصفتهم الشخصية فقط 

وليس بصفته الوظيفية.
 ثم يؤكد بان العشائر االردنية في حالة قلق 

و بان الحكومة تتحمل مسؤولية تردي الوضع 
االقتصادي والمعيشي وان االمن العام اصبح 
ضعيفا مما يؤدي الى تضحيات غير مسبوقة 
ثم يسال المتحدث في ذلك الشريط عن الجهد 

االستخباري الذي سبق عملية امنية وصفها 
بانها فاشلة  وعن دور االجهزة االمنية في رصد 

ومتابعة ذلك المجرم التكفيري الذي قتل ثالثة 
من ابنائنا ثم يسأل: لماذا يموت اوالدنا؟.

إقدام رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يوم 
االثنين على االعِتذار الرسمي باسم الُحكومة 
عن دور الدولة الهولندّية في الُعبودّية، ُمعَتِبرًا 

أنها جريمة ضّد اإلنسانّية خطوة ُشجاعة تستحق 
الّتقدير ولكّنها جاءت ُمتأّخرة عالوًة على كونها 

ليست كافية.
ًة في عصرها “الذهبي”  فالدولة الهولندّية، وخاصَّ

في القرنين الّسادس والّسابع عشر مارست 
الُعبودّية في أبشع أشكالها، حيث تاجرت 

بأكثر من 600 ألف إفريقي، وباعتهم كرقيق 
إلى الُعنصريين البيض في أمريكا الجنوبّية 

والكاريبي.
في أوج اإلمبراطورّية الهولندّية االستعمارّية 

كانت لهولندا ُمسَتعمرات ِمثل سورينام وجزيرة 
كوراساو الكاريبّية، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا 

التي كانت مقرًّا لشركة الهند الشرقّية في 
القرن الّسابع عشر، وقد ُعوِمل ُمواطني هذه 
الُمستعمرات بطريقٍة شرسٍة ودموّيٍة من قبل 

الُمستعمر الهولندي األبيض وجرى نهب ثرواتها 
الطبيعّية.

الاّلفت أن هولندا تعتذر لُمواطني ُمستوطناتها 

في جنوب شرق آسيا والكاريبي، وفرنسا وفي 
َشخِص رئيسها تعتذر لرواندا عن المجازر التي 
لحقت بها على أيدي قبيلة التوتسي التي دعمتها 
وأّدت إلى مقتل ما َيقُرب الِمليون إنسان، ولكن 
جميع الّدول االستعمارّية الُكبرى شريكة هولندا 

في الُعبودّية ِمثل بريطانيا وأمريكا وإسبانيا 
والبرتغال وألمانيا، لم ُتقِدم على هذه الخطوة، أّي 
االعِتذار ُمطلًقا، وال ُتوجد أّي نوايا لُمراجعة هذه 

الغطرسة ُمطلًقا.
فرنسا التي اعتذرت لرواندا لم تعتذر ُمطلًقا 

للّشعب الجزائري الذي استعمرت أراضيه ألكثر 
من 130 عاًما، وارتكبت مجازر أودت بحياة 

الماليين من أبنائه، وُكل ما تكّرمت به على هذا 
الّشعب هو إعادة بعض الجماجم للُمجاهدين من 

متاحفها.
الّشيء نفسه ُيقال عن بريطانيا التي تقف خلف 
ُكل نكبات العرب، وأبرزها خلق أبَشع األَزمات 

في الّتاريخ، أّي تقسيم الوطن العربي بينها 
وبين فرنسا ِوفق اتفاقّية سايكس بيكو، وسان 
ريمو، وتشريد أكثر من 800 ألف ِفلسطيني 

من وطنهم، واألخطر من ذلك اسِتمرار دعمها 
للكيان الُمحتل حّتى كتابة هذه الّسطور.

نحن ال نلوم الّدول االستعمارّية وحدها بعدم 
االعِتذار للعرب عن مآسي ومجازر حقبتهم 

االستعمارّية ألراضينا وإّنما ُدولنا وُحكوماتنا التي 
لم ُتمارس الّضغوط الكافية لفرض هذا االعِتذار 

ًة في هذه األّيام. بالوسائل كاّفة، خاصَّ
ِختاًما، نوّكد أن االعتذار وحده ال يكفي، وحتى 

يكون ِشبه مقبول ال ُبّد من تقديم تعويضات 
مالّية عن جرائم هذه الفترة االستعمارّية القانّية 
االحِمرار بسبب الّدماء التي ُسِفَكْت، والّثروات 

التي ُنِهَبت، وتجارة الُعبودّية التي ُموِرَست على 
أوَسِع نطاق.

ُمؤسف أن تتوّقف دول العالم الثالث عن 
الُمطالبة بُحقوقها كاملة باالعِتذار والّتعويض 

بُكّل الّطرق والوسائل المشروعة، واألخطر من 
ذلك اسِتمرار ُحكومات هذه الّدول، والعربّية على 
وْجه الُخصوص، في خدمة “العم” االسِتعماري، 
واالنِخراط بحماس في تنفيذ ُمخّططاته القديمة 
الُمتجّددة بأساليٍب جديدٍة من الُعبودّية والّنهب.

تمرد من داخل القصر: أوقفوا التفريط بـقناة السويس

إنتاج قياسي من شراب القيقب الكندي هذه السنة

وافق مجلس الشعب المصري االثنين 
على تعديل قانون هيئه قناة السويس رقم 
30 لسنه 1975. وبمقتضى هذا التعديل 

يتم إنشاء “صندوق هيئه قناة السويس” 
بهدف تنميه مرفق القناة. أحد مواد هذا 
القانون أثار الرأي العام المصري، وهي 
المادة 15مكرر 2 ” من مشروع القانون 
التي تسمح للصندوق بتأسيس الشركات 

واالستثمار فى األوراق المالية وشراء وبيع 
وتأجير واستغالل أصول هذا الصندوق.

الكثيرون اعتبروا هذا القانون أمرا خطيرا، ال 
يجب السكوت عليه.

للمرّة األولى منذ وصول الرئيس عبد الفتاح 
ل تمّرد عَلني  السيسي إلى السلطة، ُيسجَّ
من داخل القصر الجمهوري، وذلك على 

خلفية التعديالت المقتَرحة على قانون تنظيم 
عمل هيئة قناة السويس، والتي تتيح تأسيس 

صندوق للهيئة ُيدخلها في استثمارات 
وشراكات، من شأنها تحويل القناة إلى 

مشروع استثماري ُيمكن السيطرة عليه عبر 
الشركات األجنبية المتعّددة الجنسيات. وعلى 

الرغم من أن مستشار الرئيس للموانئ، 
الرئيس األسبق لهيئة قناة السويس، الفريق 

مهاب مميش، توّلى هذا المنصب بقرار 
من السيسي الذي كان زميله في المجلس 
العسكري الحاكم للبالد عقب إطاحة نظام 

حسني مبارك، قبل أن يجري تكريمه 
بمنصب شرفي كمستشار للرئيس إثر تدهور 

حالته الصحية نتيجة إصابته بالسرطان، 
إال أن انتقاداته للتعديالت الجديدة جاءت 

صادمة وعَلنية، وغير مسبوقة من ِقَبل أّي 
من العسكريين الذين عملوا مع السيسي وقام 

األخير بتكريمهم.
ورأى مميش، الذي كان قد نّفذ تعليمات 

الرئيس بحفر التفريعة الجديدة في عام واحد، 
على رغم قّلة جدوى المشروع اقتصاديًا، 

أن التعديالت المقتَرحة ستفتح الباب أمام 
األجانب للدخول تحت شعار االستثمار، 
معتبرًا ذلك تهديدًا حقيقيًا لألمن القومي 

المصري، والفتًا إلى أن هناك طرقًا أخرى 
يمكن اّتباعها لجذب مزيد من االستثمارات. 
وفي تصريحاته المسّجلة التي نشرها موقع 

»بصراحة«، قبل أن ُتحذف الحقًا، نّبه 
مميش إلى أن التعديالت »تلعب في منطقة 

الخطر«، مشّددًا من موقع خبرته كقائد 
للقوات البحرية لمدة 5 سنوات ونصف سنة، 

و7 سنوات على رأس هيئة قناة السويس، 
على أهمية »عدم منح القناة للمستثمرين 
من أجل األموال، ألن هذا المرفق ملك 

للمصريين«، موضحًا أن »الصندوق بآليته 
المقتَرحة سيفتح الباب أمام جذب النقد 

األجنبي، لكن األجانب سيأخذون في المقابل 
الكثير، فيما يمكن توفير األموال من الداخل 
كما حدث عند شّق التفريعة الجديدة، حيث 

ُرّدت األموال إلى جميع المودعين«.
ال يبدو أن مشروع »السويس« الجديد سيمّر 
بسهولة، في ظّل وجود تّيار من العسكريين 

رافض له
وفيما ُمنع إعالم الدولة من إبراز تصريحات 
مميش، الذي أغلق هاتفه بعد وقت قصير 

من انتشارها، ُسّجل حذف كالمه من مواقع 
صحافية عّدة، وانتشرت تصريحات للرئيس 
الحالي لقناة السويس، الفريق أسامة ربيع، 

دافع فيها بأن التعديالت المقتَرحة تأتي 
في إطار سعي إدارة القناة لالستغالل 

األمثل ألموالها من خالل بيع األصول 
الثابتة والمنقولة وشرائها وتأجيرها، بما 

يحّقق أعلى انتفاع لها من الموارد المتاحة، 
فضاًل عن زيادة رؤوس أموالها المستثَمرة 

في األوراق المالية. وكان السيسي قد أعلن 
أن الصندوق الخاص بقناة السويس يجري 
العمل به بالفعل منذ عامين وفيه مليارات 
الجنيهات، إال أن هذا الرقم ليس له إطار 
قانوني حتى اليوم، ما سيفتح الباب أمام 
محاسبة الهيئة على وجوه إنفاق أموالها 

خالل الفترة الماضية. وعلى أّي حال، ال 
يبدو أن المشروع الجديد سيمّر بسهولة، في 

ظّل وجود تّيار من العسكريين رافض له، 
وهو ما استدعى على ما يبدو استعجال لقاء 

السيسي وزير دفاعه، فيما كان يفترض أن 
ُيعقد اللقاء في وقت الحق العتماد حركة 

بعض العسكريين الدورية. كذلك، وعلى رغم 
أن جميع التصريحات الرسمية الصادرة، 
سواء عن الحكومة ممثَّلة بوزير شؤون 

المجالس النيابية، أو عن األغلبية البرلمانية 
التي شّكلتها المخابرات في االنتخابات 

األخيرة، تبّنت الدفاع عن التعديالت، إاّل أن 
أصوات المعارضة ال تفتأ تتصاعد داخل 
مجلس النواب، باعتبار المشروع »خطرًا 

داهمًا يهّدد قناة السويس ويمّس سيادتها«. 
وعلى هذه الخلفية، بدأت الضغوط على 

بعض الشخصيات لتعديل مواقفها، وهو ما 
طال وزير اإلعالم األسبق، أسامة هيكل، 
الذي كتب تغريدة منتقدًا الموقف الرسمي، 
قبل أن يتلّقى تهديدًا عبر اتصال هاتفي 

دفعه إلى حذف تغريدته سريعًا.
خط أحمر

السياسي المصري حمدين صباحي علق 
على تعديل القانون بقوله: قناة السويس خط 

أحمر.
وأضاف: بأرواح الشعب حفرناها وبإرادة 

الشعب أّممناها وبدماء جيش الشعب 
حررناها.

وخلص صباحي أن قناة السويس هي ملك 
الشعب ولن يسمح لحكومة فاشلة بالتفريط 

فيها.
األمر خطير جدا

وزير اإلعالم المصري السابق أسامة هيكل 
وصف األمر بأنه خطير للغاية ويحتاج إلى 

مراجعة فورية .
وأضاف هيكل أن قناة السويس مرفق 

استراتيجى اليجوز التفريط فيه جزئيا وال كليا 
وال حتى التفكير فى األمر، وليست مجرد 

أصل من أصول الدولة، مؤكدا أنها اليمكن 

السماح بالبيع أو الشراء فيها ألى سبب من 
األسباب .

وقال هيكل إن هذه المادة تحتاج إلى 
إعاده نظر فورا، متمنيا أن تنظر إليها 

أجهزة األمن القومى بعين المسؤولية قبل 
أن يعرض المشروع على الرئيس لتوقيعه. 
وتمنى هيكل أن يستخدم الرئيس حقه فى 

إعاده المشروع للمجلس مره أخرى لمزيد من 
الدراسة.

واختتم هيكل مؤكدا أننا أمام حدث خطير 
للغاية .

وأردف قائال: إال قناة السويس ياسادة!
ال مساس بسيادة القناة

على الجانب اآلخر اعتبر آخرون أن 
التعديالت تخص موارد الصندوق ومنحه 

صالحيات لزيادة موارده وتنميتها والمساهمة 
فى التنمية االقتصادية عموما ، مؤكدين أن 
ذلك ال يمس القناة ذاتها من قريب وال من 

بعيد .
في ذات السياق نبه البعض على أن” 

الصندوق” تابع للقناة وليست القناة تتبع 
الصندوق.

وهو األمر الذي رد عليه أسامة هيكل بقوله 
إن هيئة القناة تدير كل أعمال التطوير 

،ولها أن تنشىء شركات ، فلماذا الصندوق؟
هيكل أكد أنه كان يجب أن يكون الصندوق 

بقانون منفصل وليس تعديل على قانون 
هيئة قناه السويس.
بيع جدران البيت

في ذات السياق قال المفكر والباحث عمار 
علي حسن إنه يبدو أننا انتهينا من بيع 
األثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت.

وأضاف حسن غاضبا: “أتحدث عن قانون 
ينظره البرلمان اآلن عن إنشاء صندوق 
لهيئة قناة السويس يكون من حقه “شراء 
وبيع وإيجار واستئجار األصول الثابتة 

والمنقولة واالنتفاع بها”.
واختتم قائال: “يا لضيعة أرواح الذين 

استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا 
بسببه”.

الجميع بات مترقبا لرد فعل الرئيس، هل 
يوّقع على مشروع القانون؟ أم يرفضه ويعيده 
إلى البرلمان لمزيد من الدراسة، اتقاًء لغضبة 

الشعب.

حّقق منتجو شراب القيقب الكنديون رقمًا 
قياسيًا جديدًا عام 2022 قدره 17,4 مليون 

غالون، بزيادة 53,8٪ عن محصول عام 
2021، حسب وكالة اإلحصاء الكندية. 

ويساوي الغالون اإلمبراطوري المستخَدم في 
كندا نحو 4,55 ليترات.

وأوضحت وكالة اإلحصاء، وهي مؤسسة 
فدرالية، أّن هذه الزيادة في محصول عام 
2022 تأتي بعد تراجع اإلنتاج في عام 

2021 بسبب انحسار موسم السّكر الناجم 
عن فصل ربيع دافئ.

وبلغ إجمالي إنتاج شراب القيقب في كيبيك 
السنة الحالية 15,9 مليون غالون، بزيادة 

59,1٪ عن إنتاج سنة 2021.
وهذا أيضًا محصول قياسي في هذه 

المقاطعة التي ُتعتبر إلى حد بعيد أكبر 

منتج لشراب القيقب في كندا، حيث أّن 
إنتاجها يمثل 90٪ من إجمالّي اإلنتاج 

الوطني وأكثر من 70٪ من اإلنتاج العالمي 
)نافذة جديدة(.

وتقول وكالة اإلحصاء إّن ظروف الربيع 
المؤاتية جدًا ساهمت في زيادة الغلة وزيادة 
اإلنتاج من شراب القيقب في كيبيك العام 

الحالي.
وهذه الزيادة مّكنت أيضًا المنتجين 

الكيبيكيين من تجديد احتياطهم االستراتيجي 
من شراب القيقب، إذ كان عليهم استخدامه 

في عام 2021 لتلبية الطلب المحلي 
وطلبات التصدير.

وفي مقاطعة نيو/نوفو برونزويك، الجارة 
الشرقية لكيبيك، بلغ محصول منتجي شراب 

القيقب 810,900 غالون، بزيادة ٪3,2 

عن محصول عام 2021.
وتقول وكالة اإلحصاء إّن صناعة شراب 

القيقب سجلت توسعًا في أنحاء مختلفة من 
نيو/نوفو برونزويك، ما انعكس زيادًة في 

اإلنتاج.
وفي أونتاريو، الجارة الغربية لكيبيك، ارتفع 

اإلنتاج بنسبة 27,7٪ هذه السنة ليبلغ 
589,800 غالون. وهذا عائد جزئيًا إلى 

ارتفاع المحاصيل إلى مستويات قياسية في 
المناطق الشمالية من المقاطعة.

وتفيد وكالة اإلحصاء أّن منتجي شراب 
القيقب الكنديين صّدروا 8,5 ماليين غالون 

من منتجات القيقب في األشهر التسعة 
األولى من عام 2022، بتراجع نسبته 

لة  3,4٪ عن الصادرات القياسية المسجَّ
خالل الفترة نفسها من عام 2021.
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أراء 

قرار محكمة إسطنبول يخلط أوراق المعارضة
 وُيعلن بداية المعركة االنتخابية

لنبحث عن ما يجمعنا ال ما يفّرقنا

مقتل 6 أشخاص بإطالق نار في عمارة سكنية شمال تورونتو

في اطار سعي الرئيس التركي اردوغان 
البعاد وتحجيم منافسيه المعارضين في 

انتخابات الرئاسة القادمة , اصدرت  محكمة 
تركية حكما  بسجن رئيس بلدية اسطنبول 

أكرم إمام أوغلو الكثر من عامين , ما دفع 
االالف من انصاره للخروج  في مظاهرات 

 عارمة في اسطنبول .
واعلنت  المعارضة التركية بدء حملتها 

االنتخابية في 15 كانون األول/ ديسمبر  
بتجمع حاشد لدعم رئيس بلدية إسطنبول  

في منطقة سراج هانه، وإدانة الرئيس التركي 
واتهامه بالسيطرة على القضاء وكل أجهزة 
الدولة بموجب الدستور الرئاسي، وإعالن 
رغبتها في العودة إلى النظام البرلماني، 

واتهامه بمحاولة إقصاء من يحتمل أن يكون 
مرشحًا و منافسًا له في االنتخابات الرئاسية 

.2023

انهالت التعليقات اإلعالمية والسياسية 
التركية المعارضة على حكم محكمة 

إسطنبول بسجن رئيس بلدية إسطنبول، 
أكرم إمام أوغلو، لمدة عامين  بتهمة » 

إهانة موظفين عموميين  يعملون كلجنة«، 
ومنعه من ممارسة األنشطة السياسية، 

في محاكمة عقدت في 14 كانون األول/
ديسمبر عبر تطبيق المادة 35 من قانون 

العقوبات التركي الذي يقضي بفرض حظر 
على النشاط السياسي للمدانين بأحكام سجن 

تتجاوز العامين حتى إنفاذ القرار.

لماذا قد يقع الرئيس التركي في الخطأ 
نفسه الذي ارتكبه العام 2019 بعد إعادة 

االنتخابات البلدية في إسطنبول حيث أتت 
نتيجة التصويت الشعبي لتعّبر عن رفض 

الناخب التركي مصادرة حرية اختياره؟ وما  
المقصود من خطوة يمكنها أن تسيئ إلى 

صورة إردوغان إعالميًا وشعبيًا، وهو الذي 
يعمل على تلميع صورته من خالل زياراته 

االنتخابية للمناطق التركية؟ هل صحيح أنه 
يريد االستئثار ببلدية إسطنبول قبل سبعة 

أشهر من العملية االنتخابية من أجل تمويل 
المجموعات الدينية اإلسالمية  كما تّدعي 

المعارضة؟
وهل كان إمام أوغلو المرشح األوفر حظًا 

في المواجهة االنتخابية مع إردوغان؟ أم أن 
قرار المحكمة قد استعجل المعارضة للكشف 

عن أوراق مرشحها الحقيقي؟ خصوصًا 
أن إشكاالت طغت على طاولة الستة  أي 
طاولة المعارضة، والتي يختلف أعضاؤها 

على اسم المرشح، ما استدعى تدخالت من 
علي باباجان وزير مالية إردوغان السابق 
ورئيس حزب »ديفا« )أحد أحزاب طاولة 
الستة(  والطلب إلى األحزاب المعارضة 
التنّبه إلى أن المستفيد من خالفاتهم هو 
إردوغان، وعليهم االهتمام أواًل بالبرنامج 

وليس المرشح. 

وكان أحمد داوود أوغلو، وزير خارجية 
إردوغان السابق ورئيس حزب »المستقبل«، 

قد رّد على االنتقادات التي وّجهت إلى 
تحالف المعارضة بشأن  تركيزه على 

اإلعالن المتأخر عن مرشحه الرئاسي 
بالتأكيد أن المعارضة تنتظر تحديد الحكومة 

موعد االنتخابات، لتعلن  طاولة الستة 
مرشحها انطالقًا من شهر شباط/ فبراير.  

ورأى بأن تركيز تحالف  الحكم على الترشح 
يهدف إلى اإلخالل بالتوازن داخل طاولة 

الستة، مضيفًا أن »ما يتوقعه إردوغان 
والمجموعة الحاكمة أن تكون هناك مناقشات 
حول الترشح وتنكسر الطاولة« وأكد أنهم أي 
المعارضة »مصممون على التصرف بحكمة 
بصفتهم ستة قادة« لضمان اكتمال خارطة 
طريق االنتقال حتى ال ينتج النظام الجديد 

»رجاًل واحدًا آخر«.

حكم المحكمة هل سيخل بتوازن المعارضة؟

عّبرت مسيرة المعارضة عن سخطها، ورأت 
»أن القضاء ليس مستقاًل. واعتلت ميرال 
اكشينر رئيسة حزب الجيد المنصة إلى 

جانب إمام أوغلو، فيما عّد المراقبون أنها 
قادت الحملة بغياب رئيس حزب الشعب 

الجمهوري كمال كلتشيدار أوغلو الذي يزور 
ألمانيا، وقطع  الرحلة عائدًا إلى إسطنبول 
مصّرحًا عبر الفيديو أن حكم البراءة يجب 
أن يصدر وإال عّد الموضوع مسّيسًا. كما 

خرج الرئيس السابق عبد هللا غل وأحد 
مؤسسي حزب العدالة والتنمية عن صمته 

وطالب بضرورة إعادة النظر في الحكم.

هل ستكون المعارضة أمام إعادة خلط 
األوراق 

ربما تجدر اإلشارة إلى الصراع الذي كان 
قائمًا بين أحزاب المعارضة على المرشح 

منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة المفضل 
لحزب الجيد بسبب نجاحه في إدارة البلدية 
ومحاربته الفساد، ولكونه عضوًا سابقًا في 
الحزب القومي. لكن األمر أثار اعتراض  

رئيس حزب  الشعب الجمهوري لما له 
تأثير في نية المعارضة التحالف مع حزب 

الشعوب الديمقراطي الذي يتمتع بأغلبية 
كردية، وكان ترشح  كمال  كلتشيدار أوغلو  

قد لقي معارضة  بعض المعارضة التي 
تفضل ترشيح إمام أوغلو. 

فهل قرار المحكمة سيجبر المعارضة 
على إعادة خلط  أوراقها  بعد حرق اسم 
إمام أوغلو، ورفض بعضها ترشح كمال 
كليتشيدار أوغلو  بسبب مذهبه العلوي، 
ما يمكن أن يشكل عائقًا في استقطاب 

أعداد كبيرة من الناخبين السنة، واإليحاء 
بأن إردوغان يفضله كمنافس، ما سيجبر 
المعارضة على التفتيش عن مرشح أقوى 
بوجهه أو اإلفصاح عن المرشح الذي لم 

يكشف عن اسمه حتى الساعات األخيرة؟  
ال شك في أنه جرى إحراق مراكب إمام 
أوغلو، فالرجل حتى لو استأنف الحكم 

سوف يحرم من مزاولة حقوقه السياسية، 
على أن ذلك يبقى رهن محكمَتي التمييز 

)في حال االستئناف( والمحكمة العليا. وإلى 
حينه، سيواصل إمام أوغلو عمله وحقوقه 
كالمعتاد، النتظار النتيجة التي يمكن أن 

تصدر بعد سبعة أشهر  أو بعد االنتخابات 
أو بعد عام.

 وكان حزب الشعب الجمهوري قد ركز 
على فضح سياسات الوزراء في الداخل في 
الشأن االجتماعي وقضايا الفساد والمافيات 

والمخدرات واتهام الدولة بالتغافل أو التنسيق 
في بعض األحيان من أجل تحريض الرأي 
العام واتهام إردوغان بمسايرة المجموعات 

الدينية اإلسالمية في مسائل كزواج 
القاصرات واتفاقية إسطنبول للمرأة التي 

ألغاها إردوغان، وأعلن استحداث اتفاقية 
جديدة من داخل رحم المجتمع التركي.

وكان حزب الشعب الجمهوري قد اتهم 
إردوغان بضرب  حقوق اإلنسان والحريات 

الشخصية في تركيا عرض الحائط. في 
الوقت الذي تولى  األعضاء القدامى 

في حزب العدالة والتنمية وفي حكومات 
إردوغان باباجان وداوود أوغلو ومن وراءهم 
عبد هللا غل نقد السياسة االقتصادية واقتراح 

البدائل.

 انتقد داوود أوغلو سياسة إردوغان 
الخارجية، ورأى أن  الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين يفرض على الرئيس التركي 
مصالحة  الرئيس السوري بشار األسد 

من أجل تأجيل ديون تركيا للطاقة، واصفًا 
جهود تطبيع السياسة الخارجية ألنقرة بأنها 
سيئة التوقيت و »مهينة« بهدف تعويض 

الخسارة االقتصادية، وأن الصلة بين جهود 
التطبيع مع الدول والبحث عن الموارد 

للخروج من عنق الزجاجة االقتصادي الذي 
تمر به تركيا يعبر عن موقف يمكن اعتباره 

استخفافًا بتركيا.
تحتدم المواجهة االنتخابية في ظل إخراج 

الصراع إلى الشارع وكشف األوراق 
االنتخابية والبدائل ودفع االستقطاب حول 
السياسات الداخلية والخارجية  التي يرتبط 

بعضها ببعض، في ظل محاولة المعارضة 
التركيز على السياسات الداخلية والتدهور 
االقتصادي من دون ربطه بأزمة كورونا، 
وازدياد التضخم العالمي وحرب أوكرانيا 

بل التركيز على الفساد والمشاريع الكبرى 
التي ترى أنه ال طائل منها،  فيما يصر 

إردوغان على اعتبار مشاريعه الطريق لجعل 
تركيا مركزًا للغاز إلى أوروبا، ونقطة التقاء 
تجارية بين الشرق والغرب من خالل لعبه 

دور الوساطة في الملف األوكراني الروسي 
وأزمة الحبوب التي مكنته من نيل اعتراف 
األميركي واألوروبي والروسي بأهمية دوره. 
يبدو أن على األتراك شد األحزمة فقد بدأت 

المعركة.

تواصل وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو 
)SIU( وشرطة يورك اإلقليمية )YRP( التحقيق 
في إطالق النار الجماعي في عمارة سكنية في 
فوغان شمال تورونتو  ليلة األحد والذي أسفر 

عن مقتل ستة أشخاص ، بمن فيهم مطلق النار 
البالغ من العمر 73 عاًما, فيما اجلت الشرطة 

سكان العمارة حتى وقت متأخر من صباح 
االثنين لضمان السالمة والحفاظ على األدلة. 

وخالل الحادث أطلق المسلح النار على ستة 
أشخاص في طوابق مختلفة. ُقتل خمسة ، بينما 

نقل شخص اخر الى المستشفى. وقال رئيس 
شرطة يورك اإلقليمي جيم ماك سوين وتم 

العثور على الضحايا في عدة طوابق مختلفة 
من المبنى. .

في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم االثنين في 
مقر الشرطة اإلقليمية في يورك حدد سوين 

مطلق النار على أنه فرانشيسكو فيلي.
وقال إن فيلي أصيب برصاصة وقتل في 

الطابق الثالث باشتباك مع الشرطة.
وقال إن ثالثة رجال وامرأتين - جميعهم من 
سكان المبنى - قتلوا ، وأن ثالثة منهم كانوا 
أعضاء في مجلس إدارة العمارة ما يشير الى 

خالف بين القاتل ومجلس االدارة . 
خالف مع مجلس إدارة المبنى السكني

تشير وثائق المحكمة إلى أن رجاًل، يحمل اإلسم 
ذاته لمطلق النار المشتبه به، كان في نزاع 

لبعض الوقت مع مجلس إدارة مبناه السكني. 
فقد رفع فرانشيسكو فيلي دعوى قضائية  في 

عام 2020 ضد ستة من أعضاء مجلس 
اإلدارة، مدعيا أن هؤالء ارتكبوا أعماال إجرامية 

منذ عام 2010.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن فيلي، زعم أن 

اإلداريين مارسوا مضايقات وتعذيب بحقه عمدا 

لمدة خمس سنوات، فيما يتعلق بمشاكل مزعومة 
في غرفة الكهرباء تحت شقته. ورفض القاضي 

جوزيف دي لوكا الدعوى الصيف الماضي 
ووصفها بأنها تافهة. تظهر وثائق المحكمة 

أيًضا أن السيد فيلي كان من المقرر أن يعود 
إلى المحكمة يوم االثنين ، ألن مجلس إدارة 

المبنى السكني يسعى إلى طرده بسبب اإلزعاج.
وتقول وثائق قضائية أخرى إن إدارة المجلس 
السكني سعت عام 2018 إلى إصدار أمر 
تقييدي ضد السيد فيلي، بدعوى ’’التهديد 

واإلساءة والترهيب والمضايقة‘‘ تجاه المجلس 
واإلدارة والعمال والسكان في العمارة السكنية. 

وقال جون دينينو عضو المجلس المذكور اسمه 
في وثائق المحكمة لوكالة الصحافة الكندية، إن 

زوجته أصيبت في المبنى السكني يوم األحد 
وتخضع لعملية جراحية طارئة.

وقالت البنات الثالث لفرانشيسكو فيلي إنهن 

قطعن العالقات معه ألنه كان »عدوانًيا«، وقد 
رفض ’’باستمرار عرضهن له بالمساعدة‘‘. 

وتقدمت النساء الثالث بالتعازي لذوي الضحايا، 
وعبرن عن حزنهن الشديد لما جرى، وجاءت 

تصريحات بنات فيلي في بيان مكتوب أصدرته 
وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو نيابة 

عنهن.
وبحسب أقوالهن، فإن والدهن البالغ من العمر 

73 عاًما ’’قد ارتكب في الماضي أعمال عنف 
في المنزل بحقهن وحق أمهاتهن‘‘. وتصف 

البنات فرانشيسكو فيلي بأنه ’’زوج وأب متسلط 
ومسيء‘‘.إنهن لم يتواصلن مع والدهن منذ 
أكثر من خمس سنوات، وفي ذلك ضمان 

لصحتهن وعافيتهن‘‘. ’’إننا في حداد من أجل 
ذوي الضحايا، ونتشارك معهم في حزنهم على 

فقدان أحبتهم‘‘، تقول بنات فرانشيسكو فيلي.

صبحي غندور*

قليٌل من المفّكرين من يرى احتمال الخطأ 
في فكره أو احتمال اإلصابة في فكر اآلخر. 
وهذا منطلٌق مهم إلمكان نجاح أي حوار بين 

أفكار وآراء مختلفة، إذ مع انعدام هذا المنطلق 
المشترك الذي يتقّبل احتمال الصواب والخطأ 
في كّل رأي، سيسير أي حوار بين رأيين أو 

موقفين مختلفين في طريق مسدود.
عوامل كثيرة تدفع بعض الناس إلى االنحباس 

في خنادق فكرية، فيعتقدون أّنهم بذلك 
يصونون أنفسهم من مخاطر جحافل »الفكر 

اآلخر«، بينما هم  في الواقع يسجنون ما 
لديهم من فكر ورؤى، فال »اآلخر« يصل 
إليها أو يتفاعل معها، وال هم يتطّورون أو 

يكسبون فكرًا جديدًا بل يبقون على ما هم عليه 
جامدين متحّجرين.

هكذا هي أيضًا مشكلة بعض الحركات 
السياسية العربية، أّنها لم تحسن إدراك المفهوم 

الصحيح للمفاهيم المتداولة أو لالنتماءات 
الدينية والقومية، وقام هذا البعض بخلط 
المفهوم الفكري والثقافي مع المضامين 
والمواقف السياسية، فأصبحت أخطار 

الممارسة مقرونة بمفهوم االنتماء أو الُهوّية 
نفسها. من أجل ذلك خرجت مدارس فكرية 

وسياسية تدين »الُهوية العربية« أو هذا 
االتجاه »الديني« أو ذاك »العلماني« أو تلك 
االنتماءات الوطنية، بحاٍل من التعميم لكّل ما 

هو يرتبط بالتّيار »اآلخر«!.
فرفض »العلمانية« بالمطلق، أو الدفاع عنها 
بالمطلق، هو إجحاف بحقِّ المفهوم والتجارب 
التنفيذية له. فالعلمانية، في التجربة األميركية 

مثاًل، هي لضمان حقوق كّل الطوائف 
واألديان ولمنع هيمنة إحداها على األخرى، 

بينما يتّم استخدام العلمانية في تجارب عالمية 

أخرى للحدِّ من دور الدين في المجتمع. 
فأميركا لم تشهد تاريخيًا الصراع الذي جرى 

في أوروبا بين رجال الكنيسة وبين قادة وأمراء 
الدول، ولذلك اختلف المفهوم واختلف التطبيق 

رغم وحدة التسمية. وهذا ينطبق أيضًا على 
الفارق بين التجارب العلمانية الشيوعية وغيرها 
من األنظمة العلمانية الديمقراطية، حيث سعت 
العلمانية الشيوعية لفصل الدين عن المجتمع 

كّله، ال لفصل الدين عن الدولة فقط.
ونجد حاليًا في اإلعالم العربي توزيعًا 

للحركات السياسية العربية إلى مجموعتين 
متصارعتين: »إسالمية«  و«ليبرالية«، دون 

إدراٍك أّن هذه التسميات ال ُتعّبر فعاًل عن 
واقع وعقائد كل الحركات والتّيارات الفكرية 

العربية. إذ هل غير المنتمي لحركٍة سياسيٍة 
تحمل صفًة دينية يعني أّنه غير مؤمن أو 

مسلم أو على تناقٍض مع الدين نفسه؟! وهل 
من هو منتٍم لتّياٍر سياسي ديني يعني أّنه 
رافض للحرّيات وللمجتمعات المدنية التي 
يدعو لها الفكر »الليبرالي«؟!. علمًا أّن 

»الليبرالية« هي مظلومٌة في المنطقة العربية، 
تمامًا كما هي التسميات العقائدية والسياسية 
األخرى. فكثيٌر من الذين كانوا ينشطون في 

بالد العرب باسم »الليبراليين« كانوا يجّسدون 
عمليًا نهج وسياسة من كانوا ُيعرَفون في 

الواليات المتحدة باسم »المحافظين الجدد«، 
وليس نهج أو سياسة »الليبراليين« األميركيين. 

فالتّيار »الليبرالي« اآلن في أميركا هو تّياٌر 
رافض لسياسة الهيمنة األميركية على العالم 
وللتدّخل في شؤون الدول األخرى ولحروب 

اإلدارات السابقة، وهو التّيار الذي رفض 
استمرار الوجود العسكري األميركي في العراق 

وأفغانستان، وهو التّيار الرافض للتمييز بين 
الناس على أساس الدين أو العرق أو اللون. 

كما أّن رموزًا في هذا التّيار تناهض االحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي العربية. فهل هذه هي 

سمات بعض الجماعات العربية الحاملة 
لتسمية »الليبرالية؟!.

فالتوافق على فهٍم مشتَرك لمعنى ومضمون 
أي مصطلح فكري هو المدخل األهم ألي 

عمل مؤسساتي أو جهد فكري متعّدد اآلراء. 
هذا األمر ينطبق حّتى على ما يندرج تحت 

خصوصياٍت قائمة داخل األمَّة الواحدة. 
فالحلُّ ال يكون برفض المصطلح لمجّرد 
اختزان مفاهيم عن تجارب محّددة سلبية 

تحمل تسمية المصطلح نفسه، إذ المشكلة هنا 
أّن المصطلحات كّلها تعّرضت إلى تجارب 

تطبيقية سلبية ومسيئة، بما في ذلك شعارات 
الحرّية والديمقراطية.

أيضًا، فإّن التشويه حدث وال يزال يحدث في 
البالد العربية لمصطلحات فكرية ولمفاهيم 

كانت هي األساس في تغيير إيجابي بكثير 
من أرجاء األمَّة العربية، وفي مراحل زمنية 
مختلفة، بينما تنتعش مفاهيم ومصطلحات 

أخرى تحمل أبعادًا سلبية في الحاضر 
والمستقبل إذا ما جرى الركون إليها أو التسليم 

بها. فمصطلح »الشرق األوسط« أصبح 
أكثر تداواًل اآلن من تعبير »األمَّة العربية«. 

ومصطلح »المصالح الطائفية والمذهبية« 
أضحى أكثر انتشارًا من الحديث عن 

»المصلحة الوطنية«. و«التدخل العسكري 
األجنبي« تحّول إلى »تحرير من نظام أو 
إرهاب«! و«الخصخصة« أصبحت بدياًل 
لواجبات الدولة في التخطيط االقتصادي 

الشامل وفي ضمان »العدل االجتماعي«، 
أّما »الديمقراطية« فجرى اختصارها في آلياٍت 

انتخابية ودمغ األصابع بالحبر!.
ولعّل أبرز المضامين المعطاة اآلن لمفهومْي 

»الشرق« و«الغرب« هي قضايا تمّيز بين 
كتل الشعوب )وليس الدول( على أسس 

سياسية وعقائدية وثقافية. فالغرب هو 
مصطلح يعني اآلن الشعوب التي تعتمد 

األنظمة السياسية الديمقراطية ونظام االقتصاد 
الحر وتأخذ بالمنهج العلماني في الحكم.

وبالتالي، فإّن دولًة مثل أستراليا الموجودة 
في أسفل الكرة األرضية، والتي هي غير 
معنّية جغرافيًا بتوزيع العالم بين »الشرق« 
و«الغرب«، أصبحت اآلن دولًة فاعلة في 

معسكر »الحضارة الغربية«!
وقد وجدت إسرائيل ومن يدعمها من دول 

»الغرب« األوروبي واألميركي مصلحة كبيرة 
في هذه التسميات التي تجعل منها »دولة 

غربية« و«شرق أوسطية« معًا. إذ أّن تسمية 
»الشرق األوسط« تنزع الهوّية العربية عن 

المنطقة فتقضم منها دواًل عربية وتضيف إليها 
إسرائيل بكّل ما تمّثله األخيرة من ثقل عسكري 

وسياسي واقتصادي »غربي«.
فمبدأ توزيع العالم إلى »شرق« »غرب« 
هو حالة نسبية وال مضمونًا علميًا لها، 

واالختالل في ميزان التسميات حاصل كيفما 
نظرنا إلى دول »الشرق« و«الغرب«. أّما 
على »الجهات« األخرى، أي »الشمال« 

و«الجنوب«، فنجد تصنيفًا مختلفًا يعتمد على 
التمايز االجتماعي واالقتصادي بين دول 

شمال الكرة األرضية ودول جنوبها. هو تمايٌز 
يقوم على مستويات الفقر والثراء، وعلى مدى 
التخّلف والتقّدم في الحياة االقتصادية والنظم 

االجتماعية.
وفي الحالتين: تقسيم العالم إلى »شرق« 

و«غرب« أو إلى »شمال« و«جنوب«، هناك 
مسؤولية أولى عن االختالف الحاصل بين 
المجتمعات، وهي مسؤولية اإلمبراطوريات 

االستعمارية التي حّققت تقّدمها السياسي 
واالجتماعي عن طريق قهر شعوٍب أخرى 
واحتالل أراضيها، ونهب ثرواتها الوطنية 

وإضعاف عناصر وحدتها االجتماعية، فأفرز 
ذلك كّله على مدار عقوٍد من الزمن تنميًة في 
بلدان أوروبا وشمال أميركا مقابل تخّلٍف في 

معظم المجتمعات األخرى.
وبينما شعوٌب كثيرة في »شرق« األرض 
و«غربها«، وفي »شمالها« و«جنوبها«، 

خُلصت إلى قناعة بضرورة نبذ العنف بين 
بلدانها وداخل مجتمعاتها الخاّصة، وباعتماد 
الّنهج الديمقراطي في الحكم والعالقات بين 
المواطنين واألوطان، تزداد لألسف حاالت 
االنقسام الّداخلي في معظم أرجاء المنطقة 

العربية، وتتعّمق المفاهيم و«الهوّيات« 
اإلنشطارية في كّل أرجاء األمَّة على حساب 
»الُهوّية الوطنية« الواحدة و«الهوّية العربية« 

المشتركة!. 
فهاهي المنطقة العربية تعيش اآلن مخاطر 
التهديد للوحدة الوطنية كمحّصلة لمفاهيم أو 
ممارسات خاطئة لكلٍّ من الوطنية والعروبة 

والدين. وقد عانى العديد من األوطان العربية، 
وما يزال، من أزمات تمييز بين المواطنين، أو 
نتيجة ضعف بناء الدولة الوطنية مّما أضعف 

الوالء الوطني لدى الناس، وجعلهم يبحثون 
عن أطر فئوية بديلة لمفهوم المواطنة الواحدة 

المشتركة.
هناك حاجٌة ماسة لبناء مجتمعات عربية 

جديدة تقوم على الجمع بين الفهم السليم لألّمة 
العربية الواحدة القائمة على خصوصيات 

متنوعة، وبين الوالء للوطن الواحد القائم على 
أسس سليمة في الحكم والمواطنة...

.. وهناك حاجٌة لالتفاق على »البوصلة 
العربية المشتركة«، كأساس لتحديد من هو 

»العدّو«، وإلنقاذ األّمة من حال الضياع في 
هذا الزمن الصهيوني الردئ!.

إّنه لواقع حال عربي ال يعّبر فقط عن أزمة 
فهم المصطلحات، إذ لو كان األمر كذلك 
ألضحى الحل في طباعة قاموس جديد!. 
حقيقة المشكلة هي أّن وراء كل مصطلح 
مشوَّه، أدوارًا خارجية مشبوهة أو تجارب 

محلية سيئة، وبعض هذه التجارب السيئة 
مستمرٌّ في الحكم، والبعض اآلخر في 

المعارضة! ومن هنا يمكن البدء في اإلصالح 
عبر تصحيح المفاهيم واالتفاق أواًل على 
»المشترك« ال على »القاسم«، ثّم العمل 

السلمي المتواصل لتغيير الواقع العربي الذي 
تكثر فيه »الخنادق« وتقّل فيه »الجسور«!.
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن

رحيل عبد الرؤوف المحتسب 
الذي رفض بيع متجره قرب الحرم اإلبراهيمي للمستوطنين بـ100 مليون دوالر

توفي فجر اليوم األربعاء، المرابط في 
المسجد اإلبراهيمي في الخليل عبد الرؤوف 

المحتسب،  وقالت مصادر محلية إن 
المرابط المحتسب، توفي إثر سكتة قلبية 

 مفاجئة فجر اليوم.
وعبد الرؤوف المحتسب يبلغ من العمر 

)61 عاًما(، يملك متجرا ومنزال في البلدة 
 القديمة بمدينة الخليل.

تعرض المحتسب خالل السنوات الماضية 
للترهيب من المستوطنين، باإلضافة 
إلغراءات لبيع المنزل والعقار مقابل 

 عروض مادية خيالية.
رفضه بيع العقارات الخاصة به ومنزله 

يعود إلى أن قيمة هذه العقارات المعنوية 
أكبر بكثير من نظيرتها المادية. ومن أشهر 

جمل المحتسب التي تحدث بها لوسائل 
اإلعالم »سأرفض كل أموال األرض، 

ولن أخون أرضي أو شعبي، المال جيد، 
لكن فقط عندما يكون نظيفًا«. وعلى مدى 

40 عامًا ظل  المواطن الفلسطيني عبد 
الرؤوف المحتسب صامدا، فيما استخدمت 

قوات االحتالل كافة أساليب الترهيب 

والبطش بحقه ليرحل عن بيته، إال أنه 
شكل رمزا للصمود والتحدي،  بينما يواصل 
االحتالل )اإلسرائيلي( تقديم إغراءاته لعبد 

الرؤوف المحتسب من مدينة الخليل جنوب 
 الضفة الغربية المحتلة.

 ويعود السبب وراء تلك اإلغراءات إلى أن 
التاجر عبد الرؤف المحتسب، يملك منزال 

ومحال تجاريا يقع وسط منطقة السهلة 
في البلدة القديمة، ويطل على المسجد 

اإلبراهيمي. فيما وصلت إغراءات االحتالل 
والمستوطنين للمحتسب، إلى مبلغ مئة 

 مليون دوالر مقابل بيع محله للمستوطنين.
وقال أن العرض كان من يهودي ثري يقيم 
في أستراليا يدعى جوزيف كوتنك بواسطة 

سائق حافلة يدعى بوعز، لكن اإلجابة كانت 
دائما أن حجرا واحدا في منزله أغلى من 

 الماليين التي عرضوها.
وأضاف أن العروض تضمنت حمايته 

وترحيله إلى أستراليا أو أي دولة يختارها، 
لكنه رفض، قائال: »كل أموال الدنيا ال 

تساوي ذرة تراب من أرض مدينة خليل هللا 
 إبراهيم«.

وتوجه المحتسب إلى الحكام العرب مطالبا 
إياهم بأن يهتموا بالفلسطينيين في ظل 

اإلغراءات في الخليل والقدس، وفي ظل 
الضغوط التي يتعرضون لها لدرجة أن 

بعضهم يدفع مبالغ كبيرة وكأنه يعيد شراء 
 منزله الذي يملكه.

وتمنى المحسب أن يموت في منزله على 
بعد أمتار من المسجد اإلبراهيمي، وأن يدفن 
في مقبرة المدينة القريبة منه، وهو ما تحقق 

 له.
وتفاعلت جهات رسمية وأهلية ووسائل إعالم 
ونشطاء مع حدث وفاة المحتسب المفاجئ، 

مذكرين بمقاطع من أقواله ولحظات 
 صموده.

يشار إلى أن عدد المستوطنات في محافظة 
الخليل نحو 30 مستوطنة؛ وأكثر من 

25 بؤرة استيطانية، فيما تفرض سلطات 
االحتالل إغالقا شامال على البلدة القديمة.
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استشهاد االسير ناصر أبو حميد في سجون االحتالل
ابن عائلة تختصر معاني الوطن

مع استشهاد األسير الفلسطيني ناصر 
أبو حميد في سجون االحتالل، بعد 

أعوام طويلة من المرض العضال ورفض 
االحتالل اإلفراج الصحي عنه، ومع تصاعد 

التهديدات لألسرى الفلسطينيين في سجون 
االحتالل في ظل حكومة يمينية متطرفة، 

وقيادة إيتمار بن غفير لملف السجون، يبرز 
ملف األسرى بصورة كبيرة كأبرز التحديات 

أمام الفلسطينيين، وتحديدًا قيادة المقاومة 
الفلسطينية، التي أعلنت أن هذه الملف 

هو الملف األهم على طاولتها خالل الفترة 
الحالية.

فقد أعلنت هيئة شؤون االسرى والمحررين 
يوم الثالثاء، عن استشهاد األسير القائد 
ناصر أبو حميد )50 عاًما( من مخيم 

األمعري، في مستشفى »أساف هروفيه«، 
جرّاء سياسة االهمال الطبي المتعمد »القتل 
الطبي«، التي تتبعها إدارة سجون االحتالل 

بحق األسرى المرضى.
وكانت سلطات االحتالل قد نقلت ظهر  
االثنين، االسير ابو حميد بشكل عاجل 
من سجن »الرملة« إلى مستشفى أساف 

هروفيه، بعد تدهور خطير جدا طرأ على 
حالته الصحية.

وعم االضراب الشامل كافة نواحي الحياة 
في االراضي الفلسطينية  الضفة الغربية 

والقدس المحتلة  وقطاع غزة، احتجاجا على 
وفاة األسير ناصر أبو حميد نتيجة اإلهمال 

الطبي من قبل االحتالل
وكان الوضع الصحي لالسير ابو حميد 

بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ 
أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من 

آالم في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب 
بورم في الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 
10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى 

سجن »عسقالن«، ما أوصله لهذه المرحلة 
الخطيرة، والحقا وبعد إقرار األطباء بضرورة 

أخذ العالج الكيميائي، تعرض مجددا 
لمماطلة متعمدة في تقديم العالج الالزم له، 
إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها بعد انتشار المرض 

في جسده, ورفضت سلطات االحتالل 
االفراج عنه لنقله للخارج لتلقي العالج , او 

السماح له بالموت بين اسرته . 

وقرر وزير امن االحتالل اإلسرائيلي بيني 
غانتس، صباح يوم األربعاء، عدم تسليم 

جثمان الشهيد ناصر أبو حميد لعائلته.
وادعت وسائل إعالم إسرائيلية أّن قرار 

غانتس عدم إعادة جثمان األسير أبو حميد 
يأتي استنادًا إلى قرار سابق لـ«الكابينت«، 

ينص على »احتجاز جثامين األسرى 
الذين يتوفون في السجون أو منفذي 

العمليات بهدف إعادة األسرى والمفقودين 
اإلسرائيليين«.

وقررت عائلة الشهيد أبو حميد عدم فتح 
بيت عزاء له إلى حين اإلفراج عن جثمانه، 

وقالت في بيان لها: »لن نتقبل العزاء 
بابننا الشهيد القائد إال بعد أن يتحرر 

جسده الطاهر ومعه سائر جثامين الشهداء 
المحتجزة لدى االحتالل في مقابر األرقام 

وداخل ثالجات االحتالل«.
 الشهيد األسير أبو حميد كان محكوما 

بالسجن المؤبد سبع مرات و)50( عاما. 
وتعرض لالعتقال األول قبل انتفاضة 

الحجارة عام 1987 وأمضى أربعة أشهر، 
وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن 
عامين ونصف، وأفرج عنه ليعاد اعتقاله 

للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه 
االحتالل بالسجن المؤبد، أمضى من حكمه 

أربع سنوات حيث تم اإلفراج عنه مع 
اإلفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، 

إال أن االحتالل أعاد اعتقاله الحقا وحكم 
عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.

كان األسير الفلسطيني ناصر أبو حميد 
يعرف النهاية؛ نهاية المرض والوجع 

والحياة. رأى الموت مقباًل، فنظر في عينيه، 
ولم يقبل أن يتراجع لحظة عن مواقفه 

الواضحة والمعلنة على امتداد حياته. قالها 
بوضوح رغم وهن المرض في آخر أيامه: 

لن أقدم استرحامًا للصهيوني!
والدته، جبل الصبر، لطفية أبو حميد، 

أكدت موقف ابنها: »قيل لناصر أن يقدم 
طلب استرحام من رئيس دولة االحتالل، 

لكنه رفض، وسيبقى شامخًا رغم كل 
الظروف«، موضحة: »لو كنا نقبل بتقديم 

طلب العفو، لما كان ناصر وأشقاؤه ناضلوا 
ودخلوا السجون«.

إخوته في سجون االحتالل أربعة، وكلهم 
محكومون بالمؤبدات، بينهم 3 اعتقلوا 

معه إبان انتفاضة األقصى عام 2002، 
هم نصر ومحمد وشريف، وإسالم الذي 

اعتقل عام 2018 بعد قتله جنديًا من وحدة 
دوفدوفان في مخيم األمعري. كل إخوته 

رفضوا تقديم طلب استرحام ألخيهم القائد، 
وأعلنوا أن إرث الشهداء الذي يمثلونه ال 

يسمح لهم بطلب العفو من العدو. 

وصية ناصر: أترك خلفي شعبًا بطاًل 
عظيمًا 

كان ناصر يعرف أن األشياء كلها ستنتهي 
به إلى االستشهاد. قال ألمه إنه مشروع 
شهادة. وهو قرر أنه شهيد حين قرر أن 

يقاوم، فحمل الحجر في االنتفاضة األولى، 
والسالح في الثانية. وبصفته قيادي ميداني 

في االنتفاضتين معروف بلقب األسد المقنع, 
أتعب ناصر االحتالل. وهو عرف انه شهيد 

حين سجن مرة أولى وثانية وثالثة ورابعة، 
وحين قارع السجان يومًا بعد يوم على مدى 

سنوات طوال، قبل أن يتمكن منه الورم 
السرطاني الذي واجهه بكل شجاعة.

في كل مرة يفرج االحتالل عن ناصر، كان 
يعود إلى السالح ومعه كثر، بينهم إخوته. 

عّده االحتالل من أخطر المقاومين في 
الضفة الغربية، نظرًا إلى دوره المحوري في 
تأسيس كتائب شهداء األقصى وقيادتها في 
انتفاضة األقصى، وحكم عليه بالسجن 7 

مؤبدات وفوقها 50 عامًا.
طلب ناصر، ابن قرية السوافير الشمالية 

المهجرة عام 1948، االستشهاد، ال 
االسترحام. سعى لنهاية اختارها بقلب 

ثابت وخطى ال تهتز. وزع وصاياه على 

أمه وإخوته األسرى قبل أن يسلم جسده 
التعب لموت رحيم؛ موت رحمه من أوجاع 

السرطان والبوسطة والسجن، وحرره من 
تعب التنقل من السجن إلى المستشفى، 

ورجوعًا إلى السجن، في أيام حياته األخيرة.
عندما عاد ناصر إلى سجن عسقالن آخر 

مرة، استقبله األسرى بحفاوة. رفعوه على 
األكتاف وهتفوا له أنه قائد ليس له مثيل. 
يقولون إنه كان سعيدًا بمعرفة مكانته في 

قلوب إخوته ورفاقه. 
قال ألسرته في آخر زيارة له في سجن 
الرملة بكل اعتزاز وفخر: »أودع شعبًا 
عظيمًا«. أسرته نقلت إلى شعبه رسالة 

القائد العظيم: »أنا ذاهب إلى نهاية الطريق، 
ولكني ُمطمئن وواثق بأنني أواًل فلسطيني 
وأنا أفتخر، تاركًا خلفي شعبًا عظيمًا لن 

ينسى قضيتي وقضية األسرى«
كرمنا ناصر أبو حميد حين كان يستحق منا 
التكريم. كرمنا وأكرمنا كثيرًا قبل تلك اللحظة 
في 27-11-2022. ومذاك، بدأت صحته 

بالتدهور سريعًا حتى النهاية. كرمنا حين 
اعتقل للمرة األولى - كان عمره 12 عامًا 
- من مخيم األمعري قرب رام هللا، الذي 

انتقلت إليه أسرته من مخيم النصيرات في 
غزة حيث ولد، وكرمنا كل مرة انحاز فيها 
إلى السالح بعد قضائه ما مجموعه 33 
عامًا في األسر، وحين حاول االحتالل 

اغتياله ونجا مرارًا، وحين ابتلع مسكنات ألم 
تافهة أمام أهوال وجع السرطان، ولم يقبل 

التراجع لحظة عن تاريخه المقاوم. 
ناصر الذي برز الورم من قفصه الصدري، 

كما نقلت أسرته في آخر زيارة له في 
السجن، دخل غيبوبة نقل على أثرها من 

عيادة الرملة التي يسميها األسرى »المسلخ« 
إلى مستشفى إسرائيلي أسلم فيه الروح، 

لكن االحتالل أراد إضفاء مسحة »إنسانية« 
على إعدامه ناصر باإلهمال الطبي، فسمح 

ألسرته بزيارته بشكل استثنائي لتوديعه، 
ولكنهم في الحقيقة ودعوا جثمانه المسجى 
بين اآلالت الطبية وحراس أمن »إسرائيل« 
الخائفين من رجل جّرده المرض من آخر 

أنفاسه.
في 20 كانون األول/ديسمبر 2022، 
انتهت رحلة ناصر أبو حميد في هذه 

األرض.

هل يموت ناصر »المثال«؟ 
يتناقلون في أرمينيا مثاًل معبرًا عن المجازر 

الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب 
األرميني مطلع القرن الماضي: »حاولوا 
دفننا، لكنهم لم يعلموا أننا بذور«. كذلك 

الشعب الفلسطيني. كذلك كل شعب تمارس 
ضده حرب إبادة جماعية. وناصر ابن 
الشعب الفلسطيني، وابن عائلة تختصر 

معاني الوطن بكل سمو وتصميم.
ناصر ليس الشهيد األول في أسرته. سبقه 
أخوه عبد المنعم إلى الشهادة عام 1994. 

ودع ناصر 4 إخوة في السجون، ليلتقي أخًا 
آخر في العالم اآلخر، وليلتقي 232 أسيرًا 
عرف منهم كثرًا وعرفوه، وتبادلوا مشاعر 
المحبة ورفعة الرأس في السجون، قبل أن 
يسبقوه إلى االستشهاد ويصيروا أيقونات 

لشعبهم وللحركة األسيرة.
ناصر كان فردًا، ثم أسرة، ثم حالة يومية 

تتكرر في البالد التي أعطاها روحه. تاريخ 
هذه البالد شاهد على دفن بذور تنبت في 

وديانها وقراها ومدنها ألف زهرة وشوكة 
وشجرة، وكلها تقاتل.

 ناصر أبو حميد المثال لن يغادر حقًا. 
لن يغادر أبدًا. جثمانه قد يبقى أسيرًا مع 

جثامين 9 شهداء أسرى لدى االحتالل حتى 
انتهاء مدد محكومياتهم. 

على األقل، لن يغادر ناصر قبل أن تدفنه 
أمه التي حرمت من زيارته وزيارة إخوته 
طوياًل في سجونهم، وهدم بيتها 5 مرات 
بسبب مقاومتهم. أم ناصر هي المقاومة 

األولى التي ربت هؤالء األبطال. هي بدورها 
مثال لما كتبه قبل اكثر من خمسين عامًا 
شهيد فلسطين غسان كنفاني: هذه المرأة 
تلد األوالد فيصيروا فدائيين.. هي تخلف 

وفلسطين تأخذ«
وقد قالت  أم ناصر الثكلى مرتين كلمتها 

مع عائلتها في بيان نعي أسدها وأسد 
فلسطين: »لن نتقبل العزاء بابننا القائد 

إلى أن يتحرر جسده الطاهر، ومعه سائر 
جثامين الشهداء العظام المحتجزة لدى 

االحتالل الفاشي في مقابر األرقام وفي 
الثالجات«.

ناصر ابن  هذه األم, وهو كبر في كنف 
هذه العائلة. وضعه في سياقه العائلي 

واالجتماعي المقاوم يسهم في فهم صالبته 
وقدرته على مواجهة السجان والمرض معًا 

وفي الوعي بمعنى استشهاده أسدًا هصورًا لم 
تقَو عليه قوة, مهما بلغت.

 ناصر باٍق في ذاكرة شعبه ووجدانه، وهو 
يتمدد تمامًا مثل ماء المطر في النسغ 

والجذور الجافة بعد طول عطش.
وعلى مر التاريخ، أنبتت أرض فلسطين 

الزيتون والتين والشهداء واألنبياء والحرية. 
ناصر أبو حميد رأى فلسطين حرة، وذهب 

إليها مبتسمًا واثقًا. هل يخلف حر ميعاد 
النور؟
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لم يبح شي جين بينغ ومحمد بن سلمان لبعضهما بكل شيء
الواليات المتحدة ستخفض سعر النفط العربي

من عزلة »األتقياء« إلى امتيازات الحكم.. 
كيف أصبح الحريديم قوة سياسية في كيان االحتالل االسرائيلي؟

رضا زيدان

أثار اعتقال أحد الشّبان المتشددين من 
الحريديم على يد الشرطة اإلسرائيلية في 
القدس المحتلة، قبل أيام، مخاوف شرائح 
إسرائيلية من تنامي قوّة المتدينين واّتساع 

ظاهرة تمّردهم على القانون في »إسرائيل«.

ما عزز المخاوف لدى تلك الشرائح، كانت 
المفاوضات االئتالفية الهادفة إلى تأليف 

الحكومة اإلسرائيلية المقبلة برئاسة نتنياهو، 
إذ اتفق زعيم حزب »الليكود«، وحركة 

»يهدوت هتوراة«؛ وهي إحدى الحركات 
الدينية التي ُتمّثل التيار الحريدي، على 

خطوة تعزز النفوذ السياسي للحريديم، من 
بينها توفير فرص عمل ألتباع التيار في 

القطاع العام في »إسرائيل«.

يقول روغل آلفر في صحيفة »هآرتس« 
اإلسرائيلية إّن نسبة الوالدات الحريدية 

مشكلة ُتهّدد وجود »إسرائيل«، ويرى أّن 
»إسرائيل« الليبرالية والعلمانية، الطامحة 
إلى »ازدهاٍر اقتصادي كبير وإلى نظاٍم 

ديمقراطي«، لن تصمد مع نسبة الوالدات 
الحريدية في العقود المقبلة.

ويردف آلفر أّن »الجمهور الحريدي يستخدم 
الوالدات سالٍحًا في حربه على الجمهور 

العلماني للسيطرة على إسرائيل، لذلك يخشى 
الجمهور العلماني التمدد الحريدي الحثيث«.

من هم الحريديم؟
الحريديم طائفة يهودية متطرّفة، ُتطّبق 

الطقوس الدينية من خالل التفاصيل الدقيقة 
للشريعة اليهودية، وقد سمتها الصحافة 

اإلسرائيلية »أمهات الطالبان«.
وكلمة »حريديم« هي جمع لكلمة »حريدي« 

وتعني »التقي«، وربما يكون االسم مشتقًا 
من الفعل »َحَرَد« الموجود في اللغة العربية 

بمعنى اعتزل أو اعتكف.
والحريديم يرتدون عادًة أزياء يهود شرقي 
أوروبا، وهي معطف أسود طويل وقبعة، 
إضافًة إلى »الطاليت« وهو شال خاص 

بصالة اليهود غالبًا ما يكون أبيض اللون.
وُيطلق رجال الحرديم ذقونهم حتى تصل 

إلى صدورهم، وُيرسلون شعورهم وتتدلى من 
خلف آذانهم خصالت شعر مجدولة. أما 
نساء الحريديم فيرتدين لباسًا يكاد يطابق 

البرقع.
وتعليقًا على الموضوع، قال الحاخام بنيزري 

في موقع »يور جويش نيوز« إّن الطائفة 
اعتمدت هذا اللباس »بسبب مخاوف بشأن 

حال تدهور الحياء في المجتمع اليهودي 
المتشدد«.

ووفقًا لبيانات دائرة اإلحصاء المركزية 
لعامي 2018-2019، فقد بلغ عدد اليهود 
المتدينين في »إسرائيل« مليونًا و250 ألفًا، 

وتسكن في القدس المحتلة النسبة الكبرى 
منهم بواقع ٪36.

وتبلغ نسبة الحريديم 13,6٪ من سكان 
كيان االحتالل، ويتضاعف عددهم كل 10 
أعوام، ومن المرّجح أن تكون نسبتهم عام 

2028 أكثر من الخمس، وفي عام 2059 
ستتخطى نسبتهم 34,6٪ من إجمالي عدد 

السكان.
ويبلغ متوسط عدد المواليد في األسرة 

الحريدية 10 أطفال فما فوق. ويتزوج ٪85 
من الرجال الحريديم من المجتمع نفسه، وال 
يعمل 50٪ من هؤالء، بل يقضون معظم 

أوقاتهم في المدارس الدينية، أّما النساء 

فيخرجن للعمل في أماكن قريبة من سكنهن 
في المجاالت المختلفة.

امتيازات اقتصادية وعسكرية للحريديم في 
حكومة نتنياهو

في انتخابات الكنيست اإلسرائيلي، في آذار/
مارس 2020، كانت األحزاب اليمينية 

هامشية، وحصلت على أصواٍت أقل بكثير 
من العتبة االنتخابية، لكن في االنتخابات 

األخيرة، التي ُأقيمت في تشرين الثاني/
نوفمبر الماضي، بدا األمر مختلفًا جدًا، فقد 

صعدت األحزاب المتشددة دينيًا.
ومع اعتزام رئيس مجلس وزراء االحتالل 
الُمكّلف بنيامين نتنياهو تشكيل حكومته، 

يحاول مغازلة المتشددين للوقوف إلى 
جانبه، وذلك لسطوتهم على الجمهور، إذ 
يغريهم إما بمناصب أو بمكاسب خاصة.

وذكرت قناة »كان« اإلسرائيلية أّن من بين 
هذه المكاسب ما تقرر وفق االئتالف بين 
»الليكود« و«يهدوت هتوراة«، الذي ُيمّهد 
الطريق أمام انضمام األخيرة إلى الحكومة 

المقبلة، إذ جرى التوافق على إعفاء الشباب 
الحريديم الذين يتنافسون على فرص عمل 
من الحصول على اللقب الجامعي األول 

)بكالوريوس(، على أن ُيكتفى بعرض 
المتقّدم للوظيفة ما يثبت أّن لديه خبرة 5 

سنوات بمجال العمل.
ولفتت القناة إلى أّن الخطة ترمي إلى رفع 

تمثيل نسبة الحريديم الذين يعملون في 
مؤسسات القطاع العام من 7,5٪ حاليًا إلى 

12٪ بحلول عام 2027.
وأوضحت أّن االتفاق تضّمن قائمة من 

العقوبات التي ستفرضها حكومة نتنياهو 
على المؤسسات والشركات التابعة للقطاع 
العام في حال لم تلتزم تطبيق الخّطة، في 
المقابل منح المؤسسات التي تحرص على 

استيعاب الحريديم بعض المزايا.
وكشفت صحيفة »غلوبس« االقتصادية أّن 
نتنياهو وافق على أن تمنح الحكومة المقبلة 

100 ألف شيكل )نحو 30 ألف دوالر( 
لكل أسرة حريدية فقط، ترغب في شراء شقة 

سكنية.
ولفتت الصحيفة إلى أّنه بحسب االتفاق 

الذي جرى التوصل إليه بين الليكود وحزب 
»يهدوت هتوراة« الحريدية، فإّن زعيم الحزب 
الحاخام إسحاق غولدكنوبف، الذي سيتولى 
منصب وزير اإلسكان في الحكومة المقبلة، 

هو الذي سيتولى بلورة سياسات اإلسكان 
واإلشراف على تطبيقها. وما يفاقم التكلفة 

المادية لهذا االتفاق حقيقة أّن الحريديم 
ُيطالبون بأن يجري بناء 15 ألف وحدة 

سكنية لهم سنويًا.

وتخطط الحكومة اإلسرائيلية إلنشاء مدينة 
جديدة لليهود المتدينين قرب مدينة بئر 

السبع في السنوات القليلة المقبلة. وسُتقام 
المدينة على أراضي قرية تل عراد البدوية 

وقرى بدوية فلسطينية أخرى، بعد طرد 
سكانها الفلسطينيين بذريعة إقامتهم غير 

القانونية، وستستوعب المدينة الجديدة التي 
ستحمل اسم »كسيف« 100 ألف يهودي 

من الحريديم.
أما بالنسبة إلى خدمتهم العسكرية في 

»الجيش« اإلسرائيلي، فهم ال ُيؤدون الخدمة 
العسكرية ُمستغلين االتفاق الذي توّصل إليه 
رئيس وزراء االحتالل ديفيد بن غوريون مع 

المرجعيات الدينية الحريدية والذي ُيعفي 
أتباع التيار من الخدمة بشرط تفرغهم للتعليم 

الديني.
لذلك، فإّن مجموعات قليلة ال تساوي ربع 

الحريديم يخدمون في »الجيش« في وحدات 
خاّصة ال يوجد فيها اختالط مع الُمجّندات، 
وأهم الوحدات التي ينخرطون فيها هي وحدة 

»ناحل«.
ويلجأ الشباب الحريديمي إلى المعاهد الدينية 
للفرار من الخدمة العسكرية اإلجبارية، ومع 
أّن عدد المطلوبين للخدمة العسكرية خالل 
العام 2020 يتجاوز النصف مليون، لكن 
عدد من انخرطوا بالخدمة ال يتجاوز 130 

ألفًا.
ويحصل كل شاب يلتحق بالمعاهد الدينية 

على راتب شهري بواقع 4000 شيكل 
)1140 دوالرًا( طيلة مّدة دراسته التي قد 

تصل إلى 3 أعوام، وبعدها تسقط عنه 
الخدمة العسكرية اإلجبارية في »الجيش«.
وهذه إحدى النقاط التي عززت الكراهية 
بينهم وبين العلمانيين الذين يعتبرون أّن 

المتدينين عالة على الدولة لحصولهم على 
ميزانيات ضخمة، وفي المقابل ال يعملون 

وال يخدمون في »الجيش«.

الحريديم قوّة سياسية صاعدة
في السنوات األخيرة، وبعد أن عاد ممثلو 
الطوائف الحريدية على اختالفهم العرقي 

إلى الكنيست، استطاع ممثلوهم أن يتحولوا 
إلى محور مهم في موازين القوى السياسية 

لتشكيل الحكومات في »إسرائيل«، وإلى 
مركب أساسي ومؤّثر لتشكيل حكومات 
نتنياهو في مواجهة المعسكر العلماني.

اليوم لدى الحريديم أحزاب في الكنيست 
اإلسرائيلي، أبرزها: »شاس« وهم اليهود 
الحريديم السفارديم )الشرقيون(، وحزب 

»يهودت هاتوارة« وهم الحريديم األشكيناز 
)الغربيون(.

وقد حصل »شاس« في االنتخابات األخيرة، 

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على 
11 مقعدًا ضمن الكنيست، وهو يملك نفوذًا 

ليس بالهين من خالل مؤسساته التعليمية 
المنتشرة في الكيان اإلسرائيلي.

يتمّيز هذا الحزب بموقفه الرافض تمامًا 
لوقف االستيطان، ويرفض أيضًا حتى مجّرد 
التفاوض بشأن مصير ووضع مدينة القدس 
المحتلة، ويطالب هذا الحزب الدول العربية 

بتعويض اليهود الذين هاجروا منها إلى 
»إسرائيل«.

أما الحزب الثاني، فهو »يهودت هاتوارة«، 
والذي يرفض أّي تفاوٍض مع الفلسطينيين، 
وينطلق من المنطلقات العنصرية المدعمة 

من الرؤية التوراتية، وُيشّكل هذا الحزب 
حاليًا ركنًا أساسيًا من أركان تحالف قوى 

اليمين العلماني التقليدي واليمين في نسخته 
الصهيونية الدينية. وحصل الحزب على 7 

مقاعد في االنتخابات األخيرة.
وتتمتع هذه األحزاب أو الحركات بنفوٍذ 

كبير، وبقاعدة جماهيرية واسعة في 
أوساط المستوطنين الذين ُيمثلون قاعدة 
صلبة لهذه الحركات المتطرفة، وهو ما 

قد ُيحدث تغيرات نوعية في بنيتي الكيان 
والمجتمع اإلسرائيلي الذاهب أكثر فأكثر 

إلى مزيٍد من التطّرف والعنصرية، رغم أّن 
بنية كل األحزاب اإلسرائيلية هدفها واحد، 
وهو استعمار أرض فلسطين، والعودة إلى 

»أورشليم« أرض الميعاد، وفق زعمها.
وعن سّر تنامي قوّة أحزاب وحركات 

الحريديم، توضح دراسة أعّدها رئيس »معهد 
شوِرش للدراسات االقتصادية االجتماعية«، 

البروفسور دان بن دافيد، لمركز مدار 
الفلسطيني أّن العامل الحاسم في االنتخابات 
اإلسرائيلية خالل العقود األخيرة هو »توجه 

المتدينين نحو اليمين، وخاّصة منهم 
الحريديم، الذين ازدادت نسبتهم من مجموع 

األصوات )أصحاب حق االقتراع( بأكثر من 
3 أضعاف، منذ السبعينات وحتى اآلن«.

بدوره، ُيرجع الباحث في المجتمع الحريدي 
في »معهد إسرائيل للديمقراطية«، حاييم 

زيخمان، تنامي قوّة الحريديم في المجتمع 
اإلسرائيلي إلى التزام أنصار األحزاب 

بالتصويت ألحزابها، وتوّجه حزبي »شاس« 
و«يهدوت هتوراة« إلى فئات شعبية شرقية 

فقيرة غير حريدية للتصويت ألحزابها، مقابل 
خدمات تعليم وخدمات أخرى ذات طابع 
اقتصادي اجتماعي، إضافًة إلى التزايد 

السكاني المّطرد، إذ يبلغ معّدل والدة المرأة 
الحريدية الواحدة 7 أطفال، وهي من أعلى 

النسب في العالم.
وعن مخاطر الحريديم على »إسرائيل«، 

يقول روغل آلفر »هآرتس«، إّن نسبة 
الوالدات الحريدية ُتعّد إشكالية في أبعاٍد 

عدة: بيئيًا »إسرائيل« ُمكتظة جدًا وال 
يمكنها مجاراة الزيادة المتوقعة من نسبة 
الوالدات الحريدية وسيكون هناك انفجار 

سكاني، اقتصاديًا نسبة الوالدات الحريدية 
تعني ارتفاعًا دراماتيكيًا في مستوى الفقر 
في »إسرائيل« في العقود القريبة، سياسيًا 

الحريديم لديهم كتلة ناخبين وهم ضد 
الديمقراطية والقيم الليبرالية، أخالقيًا نسبة 

الوالدات الحريدية تعني استغالاًل سيئًا 
للعلمانيين الذين يعملون ويدفعون ضرائب، 

عكس الحريديم الذين ال يعملون.
ُتشير أرقام نسبة الحريديم وتناميهم داخل 

الكيان اإلسرائيلي، وحصولهم على عدٍد ال 
يستهان به من مقاعد الكنيست، إلى أّن 

هناك تحوالٍت عميقة في »إسرائيل« سيكون 
لها آثار على المجتمع نفسه المنقسم بين 

متدين وعلماني، وكذلك سيعزز االنقسامات 
داخل المؤسستين العسكرية واألمنية.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

بعد الزيارة األخيرة التي قام بها الرئيس الصيني 
شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية، 
بدأ الجميع يتحدث عما كنت أكتب عنه لعدة 

سنوات: محكوم على المملكة العربية السعودية 
والصين بالتحالف نظرا لظروف تكامل 

اقتصاداتهما. وانتقال الرياض إلى المعسكر 
الصيني، أو باألحرى محاولتها القيام بذلك 

ليس سوى مسألة وقت. ولكن، هل ستنجح تلك 
المحاولة؟

 بالفعل، خالل الزيارة، كان الطرفان يغرقان في 
مظاهر التعاطف المتبادل وإشارات االهتمام، 

وكانت الكلمات من كال الجانبين مفعمة 
بالدفء، وتم توقيع عدد من االتفاقيات التي 

تصل قيمتها إلى 50 مليار دوالر، وتبدو اآلفاق 
االقتصادية للتعاون رائعة.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج ربما تكون عظيمة 
بالنسبة للعالم القديم، الذي خرج فعليا من أبواب 
التاريخ. في العالم الجديد، يمكن أن تنهار كل 
المخططات العمالقة التي يخطط لها الرياض 

وبكين بخطوة واحدة من الواليات المتحدة 
األمريكية كقصور من الرمال.

بمعنى أنه من الممكن اعتبار نتائج الزيارة غير 
مؤكدة نظرا لغياب القرارات فيها بشأن قضيتين 

رئيسيتين وهما: تحويل تجارة النفط السعودية 
إلى اليوان على األقل في التجارة الثنائية مع 
الصين، والضمانات األمنية للمملكة العربية 

السعودية.
لقد تحدث الوفد الصيني بالفعل عن تجارة النفط 
باليوان، إال أن األمر لم يتجاوز حدود الكلمات، 

حيث توجد صعوبة هنا: فبحسب نتائج شهر 
سبتمبر من العام الجاري، كان استيراد السلع 

والمواد الخام من السعودية إلى الصين ضعف 
صادرات البضائع الصينية إلى السعودية، 

أي أن المملكة العربية السعودية ستتمتع دوما 
بفائض من اليوان، وهو أمر يصعب للغاية 
استثماره في مكان ما بشكل مربح. فتحرير 

أسواق األسهم واألسواق المالية في الصين لم 
يتم بعد، والعملة الصينية أقل سيولة من العملة 

األمريكية. ربما يؤدي إدخال اليوان الرقمي 
للمدفوعات الدولية في المستقبل القريب إلى 

تسريع هذه العملية، لكن الصين نفسها، حتى 
اآلن، ليست مستعدة تماما ليصبح اليوان عملة 

تجارية واحتياطية عالمية.
ومع ذلك، يمكن لألطراف، كبداية، تحويل جزء 

على األقل من تجارة النفط إلى اليوان.
إال أن القضية الرئيسية تظل هي الضمانات 

األمنية.

من الواضح أن الواليات المتحدة األمريكية 
تستعد حاليا للحرب بنشاط، وربما ليس مع 
روسيا بقدر ما هي مع الصين، حيث يشير 

اإلخالء العاجل لصناعة أشباه الموصالت من 
تايوان إلى الواليات المتحدة إلى أنه لم يتبق 
سوى القليل من الوقت قبل الصراع المفتوح. 
يدعم هذا االفتراض أيضا النقص في رقائق 

الحواسيب اآللية، والذي ظهر فجأة قبل عام في 
جميع أنحاء العالم، يبدو أن الواليات المتحدة 

اشترت بشكل عاجل هذه المكونات لالحتياطي 
االستراتيجي.

لن تتمكن الرياض من تنفيذ خططها المشتركة 
مع بكين، إال إذا كانت في المعسكر الصيني، 

وكان بإمكانها بمفردها أو بمساعدة الصين 
تأمين طرق التجارة البحرية منها وإليها. ومع 

ذلك، فإن ذلك غير مرجح في السنوات القليلة 
المقبلة، وإذا بقيت السعودية في المعسكر 
األمريكي، فيمكن إهالة التراب على معظم 

االتفاقيات الموقعة اآلن.

لكن األمور حتى أسوأ بالنسبة للرياض، حيث 
أن صادرات النفط السعودية إلى حلفاء الواليات 
المتحدة في آسيا متساوية تقريبا في الحجم مع 

الصين، وهي أكبر مستهلك للنفط السعودي.
ونحن نرى اآلن بداية تقسيم العالم إلى مخيمات 

معزولة عن بعضها البعض، بما في ذلك في 
االقتصاد. ومع بداية الصراع الصيني األمريكي 

المفتوح، ستصبح هذه العزلة أكثر صرامة. 
وإذا اختارت المملكة العربية السعودية الواليات 

المتحدة، فإنها ستفقد صادراتها إلى الصين، 
وإذا اختارت العكس، فعندئذ يوجد احتمال كبير 

لتوقف صادراتها إلى اليابان وكوريا وغيرها 
من الدول الحليفة للواليات المتحدة أو تحديدها 
بشدة. وسيتم تقييد األرباح السعودية على األقل 

عدة مرات بسقف لسعر النفط، ما سيترك 
السعوديين مع الفتات.

وفي حالة نشوب صراع بين الواليات المتحدة 
األمريكية والصين، وأيا كان الجانب الذي 

ستختاره المملكة العربية السعودية، فإنها ستخسر 
على أي حال جزءا كبيرا من صادراتها النفطية. 

أو باألحرى، في عالم تهيمن عليه الواليات 
المتحدة، فإن المملكة العربية السعودية محكوم 
عليها بخسارة نصف صادراتها. ويرجع التوتر 

الحالي في عالقات الرياض وواشنطن، من بين 
أمور أخرى، إلى حقيقة أن السعودية مهتمة 

بهزيمة الواليات المتحدة، على الرغم من خشيتها 
اإلعالن عن ذلك.

إال أن هذا ليس كل شيء.
فهناك نظرية تقول إن الواليات المتحدة تريد 

البقاء وتجديد هيمنتها من خالل تدمير الصناعة 

األوروبية ونقلها إلى أراضيها. وبعد ذلك، 
بمساعدة الحرب في أوروبا، ستثير الواليات 

المتحدة هجرة جماعية للسكان البيض في أوروبا 
عبر المحيط إلى الواليات المتحدة، وهو ما من 
شأنه أن يؤجل األزمة الديموغرافية والعرقية فيها 

لنصف قرن إضافي.
ومع ذلك، في حين أن هذه مجرد نظرية، 

فلنفترض أن الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا 
على نفس خط المواجهة وستعمالن معا على 

الرغم من كل تهديدات ماكرون وشولتس 
بحرب تجارية ضد الجهود األمريكية الصطياد 

الصناعة األوروبية.
الغرب الموحد نفسه يرفض النفط الروسي، ويريد 

منع وصوله إلى األسواق العالمية. في الوقت 
الذي يحاول فيه الغرب أن يوفر لنفسه فرصة 

الحصول على الموارد بسعر أقل من خالل 
فرض سقف على أسعار النفط والغاز.

وتلك هي االستراتيجية األساسية للغرب حتى 
نهاية وجوده كـ »مليار ذهبي«.

وكل هذه الملحمة بشأن »التحول األخضر«، 
وضرائب الكربون، والضرائب »البيئية« على 

البضائع من البلدان الفقيرة التي تستخدم مصادر 
الطاقة األحفورية، ليست سوى مظهر من 

مظاهر هذه االستراتيجية.
والسقف الحالي ألسعار النفط الروسي هو 

الخطوة األولى في هذا االتجاه، ثم سيكون هناك 
الغاز الروسي، ثم النفط السعودي واإلماراتي، 
فالغاز القطري. وسيتم تنفيذ ذلك بغض النظر 

عن تطور األحداث في أوكرانيا أو تايوان. 
والغرب سيسرق عرب الخليج، بغض النظر 
عن المعسكر الذي يتواجدون فيه، ألن طاقة 

»المليار الذهبي« ينبغي أن تكون رخيصة.
وسقف السعر هو ضريبة استعمارية طويلة 

األجل على العالم بأسره خارج »المليار 
الذهبي«، وسيتم توسيعه الحقا ليشمل فئات 

جديدة من السلع. ففي الحرب، يمكنك إسقاط 
ورقة التوت »الخضراء« والسرقة عالنية.

سيتم ضخ النفط العربي إلى أوروبا، وإنتاج 
فائض من النفط الرخيص للغرب، بينما لن 

يكون لدى البقية ما يكفي منه.
وبالتالي، تود المملكة العربية السعودية 

االنضمام إلى الصين، إال أنني ال أعتقد أن هذا 
سيحدث حتى تلوح هزيمة الواليات المتحدة في 

األفق.
ولن تكون الصين قادرة على النمو بهدوء 

وبشكل غير محسوس، بل ستضطر إلى شحذ 
كافة قواتها المتاحة للمواجهة، على حافة قدراتها 
أو ما وراءها، وحتى النجاح في هذه الحالة، إذا 
ما اندلعت الحرب في السنوات العشر القادمة، 

فلن يكون مضمونا.
لهذا، لن يكون هناك عالم ثنائي القطب، وتظل 

روسيا وستظل العبا رئيسيا في العالم، وال 
أستبعد أن تكون الضمانات األمنية للسعودية 

جماعية.

قضى أربعة عقود في سجون االحتالل..
 40 ألف رسالة من طلبة فلسطين وفاء لألسير كريم يونس

أطلق نادي األسير الفلسطيني، بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم، حملة »40 ألف رسالة 

وفاء من طلبة فلسطين إلى عميد األسرى 
كريم يونس« مع اقتراب موعد حريته بعد 

40 عاما من األسر، في سجون االحتالل 
 اإلسرائيلي.

وداخل إحدى قاعات مدرسة بنات البيرة 
الثانوية الجديدة، وزعت على الطالبات أوراق 

مسطرة فارغة، في أعالها صورة األسير 
كريم يونس، لكتابة رسائلهن له تحت عنوان: 

»برقية تهنئة بالحرية لعميد أسرى فلسطين 
 القائد المناضل كريم يونس«.

وعملت طالبات أخريات على رسم صور 
لوجهه وأخرى تعبيرية عن اعتقال األطفال، 
وكانت أخرى تعزف على آلة العود وتردد 

 أغاني وطنية بصوت عذب.

 حفل استقبال
وينوي نادي األسير ووزارة التربية والتعليم 

اختيار أفضل 20 رسالة كتبها الطالب من 
مدارس الوطن، وتسليمها لألسير كريم يونس 

 في حفل استقباله الذي سيقام برام هللا.
ومن المقرر اإلفراج عن األسير كريم 

يونس، يوم الخامس من يناير/كانون الثاني 
2023، بعد 4 عقود من االعتقال في 

 سجون االحتالل اإلسرائيلي.

 ترقب وانتظار
يشار إلى أن عائلة األسير كريم يونس 
-بمسقط رأسها في بلدة عارة بالداخل 

الفلسطيني- تترقب يوم السادس من يناير/
كانون الثاني 2023 على أحر من الجمر، 
لتضرب موعدا مع الحرية وإنهاء 4 عقود 

من االنتظار للحظة تحرر نجلها عميد 

األسرى الفلسطينيين من غياهب سجون 
 االحتالل اإلسرائيلي.

وقد دخل األسير يونس )66 عاما( في 
السادس من يناير/كانون الثاني الماضي 
عامه الـ40 في األسر، ويقبع في سجن 

»هداريم«، حيث اعتقل في الـ23 من 
العمر بزعم اختطاف وقتل جندي إسرائيلي 
واالنتماء لحركة فتح واالنخراط بالمقاومة 

 المسلحة.
وسجلت الحركة األسيرة منذ عام 1967 

أكثر من مليون حالة اعتقال ألسرى 
فلسطينيين وعرب، وضمنهم آالف من 

فلسطينيي 48 الذين اعتقلوا وأدينوا بدعم 
النضال الفلسطيني وقضوا عقوبات متفاوتة، 

إضافة إلى آالف منهم الذين اعتقلوا بعد 
النكبة وخالل فترة الحكم العسكري الذي 

 استمر حتى نهاية عام 1966.
المصدر : الجزيرة
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أعلن مصدر مسؤول لوكالة أنباء الشرق 
األوسط الرسمية في مصر، أن القاهرة 
سددت الشهر الماضي نحو 1,5 مليار 

دوالر مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية 
للدولة.

وأوضح المصدر أن مصر ملتزمة لعقود 
طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، ولم 

تتخلف يوما عن سداد أية مديونيات عليها، 
مشيرا إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر 

يمثل نحو 34,1٪ من الناتج المحلي 

اإلجمالي وهو مازال في الحدود اآلمنة.
وتتراكم العديد من الديون على الدولة 

المصرية، خاصة بعد حصولها على عدة 
قروض في سنوات قليلة بدأت منذ عام 

2016 ثم عام 2020 وانتهت بقرض هذا 
العام.

أظهرت بيانات للبنك المركزي زيادة في 
قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو 12,3 

مليار دوالر في الربع األول من العام 
الجاري مقارنة بما كان عليه في نهاية 

ديسمبر 2021 بنسبة زيادة ٪8,5.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 
155,7 مليار دوالر في نهاية مارس 

الماضي مقابل نحو 145,5 مليار دوالر 
في نهاية ديسمبر 2021 )أكتوبر إلى 

ديسمبر(، بحسب بيانات حديثة نشرها البنك 
المركزي على موقعه اإللكتروني.

كما ارتفع الدين الخارجي بذلك على أساس 
سنوي بنحو 23 مليار دوالر، مقارنة بما 
كان عليه في نهاية مارس 2021 حينما 

سجل نحو 137,9 مليار دوالر.
وتضاعفت ديون مصر 3 مرات خالل 

الـ10 سنوات األخيرة، خاصة بعد 
االضطرابات التي شهدتها البالد منذ عام 
2011، حيث بلغت الديون عام 2011 

تقريبا 34,4 مليار دوالر، ثم قفزت خالل 
عامين 10 مليار دوالر تقريبا.

وبحصول مصر على قرض الـ9 مليارات 
دوالر سيرتفع إجمالي الديون الخارجية، إلى 

166 مليار دوالر تقريبا.
المصدر: وكاالت

مصر تسدد جزءا من ديونها خالل شهر.. 
فكم بلغت منذ 2011 حتى 2022؟

حفيده ينتمي لـ«مجتمع الميم«.. كيف تطور موقف بايدن من زواج المثليين؟

شنق نفسه بمنزله.. طفل مصري ضحية جديدة لـ »تشارلي«

مفاجأة جديدة في مسار تحقيقات لوكربي قد تورط ألمانيا وتبرئ ليبيا: 
شاهد يطلب المثول أمام المحكمة

سوريا تكشف باألرقام حجم خسائرها جراء سرقة الواليات المتحدة لنفطها

وّقع الرئيس جو بايدن الثالثاء على مشروع 
قانون »احترام الزواج« الذي من شأنه تقنين 
زواج المثليين ومختلطي األعراق، وذلك في 

مراسم احتفالية بالبيت األبيض.
وفي الوقت الذي أشار فيه عدد من المعلقين 

إلى تطور موقف بايدن على مدار العقود 
الماضية ليصبح أكثر قبوال وأكثر ليبرالية 

في القضايا االجتماعية الخالفية خاصة في 
تعاليم كنيسته الكاثوليكية، أشارت تقارير 

إلى أن أحد أحفاد الرئيس ينتمي إلى مجتمع 
»إل جي بي تي كيو« )LGBTQ( الذي 

يشمل المثليين والمتحولين جنسيا.
وقال بايدن »بينما نقترب خطوة واحدة في 

رحلتنا الطويلة لبناء اتحاد أكثر كماال، يجب 
أال نتوقف أبدا عن القتال من أجل المساواة 
الكاملة لمواطنينا من جماعات »إل جي بي 
تي كيو« المثليين والمختلفين جنسيا، وجميع 

األميركيين«.
ولدى بايدن 7 أحفاد تتراوح أعمارهم من 

سنتين إلى 28 عاما، وربما لم تشر التقارير 
الصحفية السم الحفيد احتراما لخصوصيته 
خاصة أنه/أنها، قد يكون/تكون أصغر من 

18 عاما.
تغير المواقف

وتغير موقف بايدن والشعب األميركي 
صعودا في اتجاه القبول بهذه القضية 

على مدار العقود األخيرة. وتقول مؤسسة 
غالوب الستطالعات الرأي، إنه في عام 

2004 قال 42٪ من األميركيين إنهم 
يدعمون زواج المثليين، واليوم ترتفع النسبة 
إلى 68٪، وفقا الستطالع أجرته اإلذاعة 
الوطنية »إن بي آر« )NPR( األسبوع 

الماضي.
وكون أن الرئيس األميركي لديه حفيد من 

فئة الـ«إل جي بي تي كيو«، فقد ساهم ذلك 
في تغيير موقف الجد على مدار العقود 

األخيرة.
ففي تسعينيات القرن الماضي، ومثل العديد 
من أعضاء مجلس الشيوخ اآلخرين، أدلى 

بايدن بسلسلة من التصريحات التي أضرت 
بالسعي من أجل حقوق المثليين، في قضايا 

قطع التمويل عن المدارس العامة التي 
كانت »تشجع أو تدعم المثلية الجنسية 

كبديل للنمط التقليدي«، وصوال إلى قانون 
الدفاع عن الزواج في عام 1996 الذي 

عرف الزواج على أنه بين رجل وامرأة ومنع 
االعتراف الفدرالي بزواج المثليين.

وكنائب للرئيس السابق باراك أوباما، غّير 
بايدن موقفه تماما، وصرح في لقاء تلفزيوني 

عام 2012 أن »الزواج يدور حول من 
تحب، وهل ستكون مخلصا للشخص الذي 
تحبه؟.. سواء كانت زيجات من مثليات أو 

رجال مثليين أو مغايرين جنسيا«.
واليوم، وكرئيس، قام بايدن بتوبيخ قانون 

والية فلوريدا الذي يقيد المعلمين الذين 
يتحدثون عن التوجه الجنسي أو الهوية 

الجنسية، واصفا إياه بأنه »بغيض« وتعهد 
»بمواصلة الكفاح من أجل الحماية والسالمة 

التي يستحقها الجميع«. ثم جاءت خطوة 
توقيعه التاريخي على قانون احترام الزواج 

الذي يلغي القانون السابق لعام 1996.
حماية الزواج مختلط األعراق

وشهدت الواليات المتحدة كذلك تغييرا شامال 
في الرأي العام والقبول المجتمعي فيما 

يتعلق بالزواج بين مختلطي األعراق منذ 
عام 1967 عندما قضت المحكمة العليا في 
قضية لوفينغ ضد فرجينيا، بأن حظر الزواج 

بين األعراق غير دستوري.
وفي عام 1958، عندما عرضت مؤسسة 

غالوب السؤال ألول مرة، قال 4٪ فقط 
من األميركيين إنهم يوافقون على الزواج 

بين السود والبيض، وبحلول عام 2021، 
وصلت الموافقة إلى ٪94.

وفي عام 1967، بلغت نسبة الزيجات بين 
مختلفي األعراق 3٪ فقط بين األميركيين، 
بينما وصلت النسبة اآلن إلى 19٪ على 

األقل، وفقا لمركز بيو لألبحاث.
الخوف من مصير حق اإلجهاض

ال يضمن مشروع القانون الحق في الزواج 
فقط بين المثليين ومختلطي األعراق، بل 

إنه يجعل من الضروري أن تعترف الواليات 
األخرى بزواج المثليين خارج حدود الوالية، 

وأن األزواج المثليين يحق لهم الحصول 
على نفس المزايا الفدرالية ألي زوجين 
آخرين، مثل مزايا الضمان االجتماعي 

والتأمين الصحي.
وزادت المخاوف من إقدام المحكمة العليا، التي 
يتمتع فيها المحافظون بأغلبية 6 أعضاء مقابل 
3 ليبراليين، على إلغاء حق زواج المثليين كما 

فعلت مع حق اإلجهاض.
وفي عام 2015، أقرت المحكمة الدستورية 

العليا حكما تاريخيا يمنح المثليين حق الزواج 
في جميع أنحاء البالد في القضية المعروفة 

 Obergefell( »باسم »أوبرجيفل ضد هيدجيز
vs Hodges(. وتضاعف الضغط لتمرير 

الحماية الفدرالية لزواج المثليين واألعراق بعد أن 
ألغت المحكمة العليا حق اإلجهاض.

ففي اليوم الذي صدر فيه حكم المحكمة العليا 
التاريخي في يونيو/حزيران الماضي بإلغاء 

حق اإلجهاض في قضية »رو ضد ويد« على 
المستوى الفدرالي، ومنح الواليات سلطة تشريعه، 

نوه القاضي المحافظ كالرنس توماس إلى 
ضرورة إعادة النظر في حق المثليين بالزواج، 
وحق األزواج في اتخاذ خياراتهم بشأن وسائل 

منع الحمل.
ويلغي القانون الجديد -الذي بدأ رسميا من 

أمس الثالثاء- قانونا قديما اسمه »الدفاع عن 
الزواج«، الذي عّرف الزواج بأنه بين رجل 

وامرأة. وينص القانون الجديد على أن تحترم 
الواليات صالحية تراخيص الزواج خارج الوالية، 

بما في ذلك الزواج بين المثليين والمتحولين 
ومختلطي األعراق.

تمرير القانون
 )CNN( »وفي حديث شبكة »سي إن إن

األميركية، قال ديفد بونيت، الناشط الديمقراطي 
في مجال حقوق المثليين والمتحولين جنسيا، 
والمؤيد لبايدن، إن »توقيع مشروع القانون ال 

يمكن أن يأتي في لحظة أكثر أهمية. لقد أظهر 
بايدن دعمه طول عقود من الزمن للحقوق 

المدنية للمثليات والمثليين، وتوقيع قانون الزواج 
هو إعادة تأكيد على ذلك خالل هذا الوقت الذي 

تتعرض فيه الحقوق لالعتداء«.
وأضاف »أعتقد أننا هنا ردا على اإلجراءات 

والتكتيكات البغيضة والتمييزية من قبل الكثيرين 
في الجناح اليميني والكثيرين الذين يريدون 

تفكيك الحقوق التي ناضلنا بشدة من أجلها لفترة 
طويلة«.

وبعد تمرير القانون أمس، لم يعد بإمكان 
المحكمة العليا التدخل وإلغاء قانون »زواج 

المثليين« بعدما أقرته األغلبية في الكونغرس 
ووقع عليه الرئيس.

الجزيرة

في محاولة منه حملاكاة حتدي الـ«تيك توك« 
املنتشر حالياً بني طالب املدارس والذي يعرف 

بـ«حتدي تشارلي« أو »لعبة الشياطني«، 
أنهى طفل مصري حياته شنقاً داخل منزله.

وبدأت القصة بعثور أسرة في منطقة 
بهتيم التابعة ملدينة شبرا اخليمة مبحافظة 
القليوبية على جنلها الطفل البالغ 12 عاماً 

مشنوقاً داخل غرفة نومه.
ومت إخطار األجهزة األمنية بالقليوبية 

بالعثور على جثة الطفل ويدعى مصطفى 
مشنوقا بواسطة حبل داخل غرفة نومه 
مبنزله، حيث فوجئت والدته عقب عودتها 

إلى املنزل بحال ابنها.
مقطع من »تيك توك«

وكشفت والدة الطفل خالل التحقيقات 
أنها عثرت على مقطع فيديو كان إلى جانبه 

عن كيفية استخدام »لعبة الشياطني« 
أو حتدي »تشارلي« كما يطلق عليه، عبر 

تطبيق »تيك توك«.
وتوصلت األم إلى أن جنلها الضحية كان 

يحاول تقليد اللعبة فأقدم على شنق 
نفسه بواسطة حبل، وفارق احلياة، ومت إيداع 

جثمان الطفل املستشفى حتت تصرف 
جهات التحقيق التي صرحت بالدفن عقب 

ورود الصفة التشريحية وطلب حتريات 
املباحث حول الواقعة.

لعبة الشياطني
وتنطوي لعبة »تشارلي« أو »لعبة 

الشياطني« على وضع قلم رصاص فوق اآلخر 
على قطعة ورقة مكتوب عليها »نعم ..ال«، 

حيث يحيط بهما مربع مقّسم إلى أربعة 
 noو yes أقسام ومكتوب في كل جزء عبارة

موزعة بالتساوي.
ومن ثم يتم إطالق أحكام يقوم الالعب 

بتنفيذها كقطع الشرايني أو االنتحار شنقاً 
أو غيرها، حيث إنها أشبه بألعاب التواصل 

الروحاني مثل »ويجا«، وتعتبر أحد الطقوس 
املكسيكية التقليدية القدمية، ويقال إن 

الالعبني الذين هم في العادة من األطفال 
أو املراهقني، يتواصلون مع روح طفل يدعى 

»تشارلي« الستدعائه ثم سؤاله وإجابته 
تكون بـ«ال« أو »نعم«.

يذكر أن لعبة »تشارلي« بدأت في االنتشار 
على نطاق واسع منذ عام 2015 وراح 

ضحيتها العديد من األطفال واملراهقني من 
كافة أنحاء العالم.

كشف مالك شركة »ميبو« لالتصاالت 
السلكية والالسلكية السويسرية، إدوين 

بوليي، معطيات جديدة بشأن قضية تفجير 
»لوكربي« قد تدفع نحو تبرئة ليبيا وتورط 

ألمانيا.
وفي منشور عبر »فيسبوك«، طالب بوليي 
القضاء األمريكي بدعوته كشاهد، لصالح 

ليبيا، في المحاكمة المرتقبة للمواطن الليبي 
أبو عجيلة مسعود الذي يثار جدل حول 
تسليمه إلى السلطات األمريكية بصفته 

متورطا في القضية.
وأوضح بوليي أنه يمكن إثبات عدم 

صحة أدلة البرامج واألجهزة الحاسمة في 
التحقيقات، موضحا أنه تم التالعب بشريحة 
»أم أس تي ـ 13« المستخدمة في التفجير، 

ولم تثبت هذه األدلة إال بعد المحاكمة.
وقال إن شركته تنصح القضاء األمريكي 

بدعوة مزيد من الشهود الستجوابهم، من بين 
ضباط وخبراء من شرطة اسكتلندا بناء على 
شكوى جنائية ضدها، وهي اآلن قيد النظر 

في اسكتلندا منذ 11 نوفمبر 2020، مؤكدا 
أن »شريحة التفجير المزعومة ظهرت ألول 
مرة في فرانكفورت ولهذا السبب تمت تبرئة 

مدير المحطة األمين خليفة افحيمة«.

وشدد على أن »الليبي عبد الباسط المقرحي 
ال عالقة له بمأساة لوكربي، وأنه لم يشتر 
مالبس ومظلة من صاحب المتجر أنتوني 

غوتشي بمتجر »بيت ماري« ولم تكن هناك 
حقيبة »سامسونايت« تخص أي راكب 

على متن الرحلة المغادرة من مالطا إلى 
فرانكفورت«.

وأوضح أن »هذه الحقيبة يمكن تخصيصها 
في فرانكفورت ألي راكب، وبالتحقيق في 

وثائق تحميل األمتعة تم التوصل إلى هذا 
االستنتاج أيضا، ورغم ذلك تم االدعاء 

بأن حقيبة »سامسونايت« بها علبة متفجرة 

خرجت من مطار مالطا وأسقطت الطائرة 
فوق لوكربي، بينما لم تتم إثارة أي اعتراض 

في المحكمة حول سبب تسليم األمتعة«.

تشهد سورية اسوء مراحل االزمة االقتصادية 
والمعيشية بسبب الحصار الذي تفرضه 

الواليات المتحدة وفق قانون “قيصر” والذي 
يحرم ماليين السوريين من مقومات الحياة 

األساسية. وشهدت األسابيع الماضية نقصا 
حادا في الوقود والغاز المنزلي، ما أدى الى 
شل حركة النقل والموصالت في عدة مدن 
سورية، وإضافة الحكومة يوم عطلة اليام 

العطل االسبوعية، وارتفعت ساعات انقطاع 
التيار الكهربائي ووصلت الى 23 ساعة 
في اليوم، ما اثر في قطاعات عدة وادى 
الى توقف عدد من المصانع وحركة نقل 

البضائع.
 وكان وزير النفط والثروة المعدنية في 

الحكومة السورية “بسام طعمة” قد ارجع ما 
آلت اليه األوضاع ان أزمة شح المحروقات 

المتفاقمة مؤخرا إلى الفساد الذي يطور 
أساليبه في القطاع النفطي، وإلى العقوبات 

الغربية المفروضة على البالد التي أصبحت 
مشددة مؤخرا، وإلى “العدوان التركي” األخير 

على سوريا الذي خلف أضرارا كبيرة في 
المنشآت النفطية شمال شرقي البالد.

وبدأت  أولى بوادر انفراج في االزمة مع 
وصول ناقلتا نفط خام إيرانيتين بحمولة 

مليون، و700 ألف برميل، وثالث نواقل 
غاز بحمولة تقّدر بنحو 6500 طن غاز، 

وفق “الخط االئتماني” اإليراني.
كشفت الخارجية السورية عن قيمة الخسائر 
المباشرة العتداءات القوات األمريكية على 

أراضيها، وقالت إنها تبلغ 25,9 مليار 
دوالر، منها 19,8مليار دوالر حجم خسائر 

النفط والغاز المسروق.
وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية يوم 

األربعاء: »آخر اإلحصاءات تبرز أن 
قيمة الخسائر المباشرة العتداءات القوات 

األمريكية والميليشيات والكيانات اإلرهابية 
التابعة لها على األراضي السورية قد بلغت 
25,9 مليار دوالر، ناجمة عن سرقة النفط 

والغاز والثروات المعدنية بقيمة تقدر بـ19,8 
مليار دوالر، وتخريب وسرقة المنشآت بـ 
3,2 مليار دوالر، إضافة إلى األضرار 

الناجمة عن قصف طيران ما يسمى 
بالتحالف الدولي الالشرعي للمنشآت النفطية 

والغازية بقيمة تقدر بـ 2,9 مليار دوالر«.
ولفتت الخارجية إلى أن الخسائر غير 

المباشرة تتجاوز الـ86 مليار دوالر، وهي 
تمثل قيمة فوات اإلنتاج )النفط الخام، الغاز 

الطبيعي، الغاز المنزلي، مشتقات نفطية، 
ثروات معدنية( نتيجة انخفاض اإلنتاج 

عن المعدالت المخططة في ظروف العمل 
الطبيعية، وبالتالي فإن إجمالي قيمة خسائر 

القطاع النفطي السوري قد بلغ 111,9 
مليار دوالر.

ونددت الخارجية بالنهب المستمر لثروات 
وخيرات سوريا من  قبل القوات األمريكية: 

»قوات االحتالل األمريكي والميليشيات 
المرتبطة به تواصل نهبها المنّظم للنفط 

والقمح وغيرهما من الموارد األساسية 
والثروات الوطنية للشعب السوري«.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي مجددا 
بالتحرك العاجل واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لوقف النهب، ووقف انتهاكات القانون 
الدولي وأحكام الميثاق التي ترتكبها الواليات 

المتحدة األمريكية وحلفاؤها، وضمان 
التعويض عنها، وإنهاء الوجود الالشرعي 

للقوات األمريكية، وإعادة حقول النفط والغاز 
التي تحتلها تلك القوات للدولة السورية، 

والرفع الفوري وغير المشروط لإلجراءات 
القسرية الالشرعية، بما يتيح االرتقاء 

بالوضع اإلنساني وتوفير الظروف المناسبة 
للعودة الطوعية اآلمنة والكريمة للمهجرين 

والالجئين إلى وطنهم.
و في مقال بعنوان سوريا بقيت بال وقود 

كتبت ماريانا بيلينكايا، في »كوميرسانت«، 
حول أزمة غير مسبوقة يعانيها الشعب 
السوري: تواجه سوريا أزمة اقتصادية 

غير مسبوقة. هناك نقص حاد في الوقود 
في البالد، ما أدى إلى مشاكل في جميع 
القطاعات تقريًبا. األسبوع الماضي وحده، 
تضاعفت أسعار البنزين تقريًبا، ووصلت 
الليرة السورية مقابل الدوالر إلى مستوى 

قياسي جديد في االنخفاض. وبحسب األمم 
المتحدة 90٪ من سكان البالد يحتاجون 

إلى مساعدات إنسانية. السلطات الرسمية 
تعلل ما يحدث بالعقوبات الغربية.

وقد تطرقت وكالة »أسوشيتد برس«، مثل 
العديد من وسائل اإلعالم األخرى، إلى 

وضع الوقود في سوريا في مقاالتها.
بالعودة إلى أوائل ديسمبر، أعلنت السلطات 

السورية أن البالد لم تتلق وقودا منذ أكثر 
من 50 يوًما.

قبل اندالع الصراع في سوريا، في العام 
2011، كانت البالد تنتج نحو 380 

ألف برميل من النفط يوميًا، وكان 250 
ألف برميل منها يستهلك محليا، والباقي 

ُيصّدر. اآلن، انخفض اإلنتاج، حيث تقع 
أكبر حقول النفط السورية في شرق البالد 

وتسيطر عليها القوات الكردية المدعومة من 
الواليات المتحدة. فبحسب معطيات وزارة 
النفط السورية، تنتج المناطق الخاضعة 

لسيطرة دمشق حاليًا نحو 80 ألف برميل 
يوميًا. في الوقت نفسه، تخضع شحنات 

المنتجات النفطية والوقود النهائي إلى 
سوريا لعقوبات االتحاد األوروبي والواليات 
المتحدة. وفي الواقع، كانت إيران وبعض 

الشركات الروسية الخاصة فقط تشارك في 
األمر )محاولة إمداد سوريا بالوقود(، وكانت 
تخضع أيًضا للعقوبات الغربية بشكل دوري.

تسببت أزمة الوقود واالقتصاد عمليا في 
احتجاجات في محافظة السويداء جنوبي 
البالد، حيث جزء كبير من السكان من 

الطائفة الدرزية. وقتل متظاهر وشرطي في 
المواجهات. وقد تمت تسوية الوضع بعد 

تدخل مشايخ الدروز، إنما بقيت المخاوف 
من اندالع احتجاجات مماثلة في أجزاء 

أخرى من البالد.

صراع الرجولية و النسوية
حسين علي غالب بابان

أكاديمي وكاتب مقيم في بريطانيا

تيار جديد كاسح يضم الرجال فقط ، 
وبالتأكيد نقطة تواجدهم أوروبا ، ينادون 

بحقوق الرجل ويذكرون أنهم باتوا مهمشين 
وأنهم يشعرون أنهم أقلية ، بسبب القوانين 
الداعمة لحقوق المرأة التي تتبنى كل دولة 

بأنها تتبناها ، وبسبب تفشي الحركات 
والتيارات الداعمة لـ »النسوية« .

»الرجولية« باتت اآلن تجمع رموز كبار 
في المانيا والسويد سرا ، وتستغل منصات 

مواقع التواصل االجتماعي لبث أفكارها 
وأهدافها ، والكثير مما تقدمه لألسف الشديد 
مقزز ومرفوض ، أحدهم يدعو لعدم الزواج 
وآخر يدعو لتبني قرار بين األعضاء بعدم 
أعطاء الوظائف للنساء أو تأجير المساكن 
لهم وااللتفاف على القوانين . أحد علماء 
االجتماع برر بروز »الرجولية« بأنها ردة 
فعل طبيعية لحالة الفراغ االجتماعي التي 

يعيشها الطرفان ، السؤال الذي يطرح نفسه 
بعد انقسام المجتمعات األوروبية تحديدا بين 
»الرجولية« و »النسوية« كيف سوف يكون 

شكل هذه المجتمعات ، التي تعاني منذ 
السبعينات من هذا القرن من التحرر وتفشي 

االباحية الجنسية ورفض فكرة تكوين أسرة 
وعدم تحمل أي مسؤولية ..؟؟

نحمد هللا أننا بألف خير فنحن شعوب تعشق 
الحياة وتحب التكاثر ، ونعم ال أنكر عندنا 
ظواهر اجتماعية مرفوضة لكنها تبقى قليلة 

جدا ال تذكر مع االنفجار السكاني عندنا ، 
والمضحك باألمر كله أننا اآلن نشهد بداية 

الصراع بين »الرجولية » و » النسوية« 
وبعدها سوف يركز الطرفان نقدهم القاسي 
لمجتمعاتنا ،وبأننا وحوش وجهلة وال نحترم 

حقوق اإلنسان و نقتقد للحياة الطبيعية ومن 
ثم يفتحون أبواب الهجرة لنا ألنهم يعانون 

من نقص في الكوادر البشرية في كل 
المجاالت .
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10 أطعمة فائقة لتعزيز صحتك
انتشر في السنوات األخيرة على نطاق واسع 

مصطلح »األطعمة الفائقة« في إشارة إلى 
أنها أطعمة غنية من الناحية التغذوية، 

وبالتالي فهي جيدة لصحة الفرد.
ورغم أن هناك جدال حول تصنيف 

»األطعمة الفائقة« واإلشارة إلى أنه مجرد 
مصطلح تسويقي، إال أن هناك مجموعة من 
األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية 

للجسم، والتي يمكن أن تكون مفيدة لنا 
خاصة في أشهر الشتاء الباردة.

تقول أخصائية التغذية كايتلين كولوتشي 
إنه رغم استخدام مصطلح األطعمة الفائقة 
كوسيلة شائعة بين الشركات إلبراز بعض 

األطعمة وبيع المنتجات بالذات، إال أن 
هناك الكثير من الفواكه والخضروات التي 

تتواجد في مطابخنا عادة، والتي تحتوي 
على العديد من الفوائد الصحية بالفعل.

وطرحت كايتلين قائمة مكونة من عشرة 
أطعمة »فائقة« وقدمت شرحا لفوائدها 

الصحية.
البيض

يحتوي البيض على مجموعة كبيرة من 
الفيتامينات والمعادن، وهو مصدر كبير 

للبروتين.
فهو يحتوي على فيتامين A للمساعدة في 
 E الحماية من العدوى والمرض وفيتامين

المفيد لصحة األعصاب وفيتامين D للحفاظ 
على صحة العظام والعضالت وهو موجود 

في عدد قليل جدا من األطعمة األخرى.
ويحتوي البيض أيضا على مجموعة من 
فيتامينات B، التي تدعم وظائف الخاليا 

القوية.
ويحتوي على عشرة معادن منها الكالسيوم 

المفيد للعظام والزنك الذي يدعم جهاز 

المناعة والحديد الذي يعزز الطاقة.
الموز

الموز غني بالبوتاسيوم بشكل خاص - أحد 
أهم أمالح الجسم - باإلضافة إلى المعادن 

التي تسمى اإللكتروليتات.
ويعزز الموز صحة القلب والهضم أيضا، 

نظرا الحتوائه على مضادات األكسدة 
واأللياف.

 
الشوفان

الشوفان عبارة عن حبوب كاملة خالية من 
الغلوتين ومصدر كبير لأللياف الغذائية، 

كما أنه يحتوي على فوائد يمكن أن تساعد 
في تقليل الكوليسترول.

إنه يساهم في صحة القلب والحفاظ على 
الوزن الصحي، ويحتوي على البروتين الذي 

يساعد المرء على البقاء شبعًا لفترة أطول.
ويحتوي الشوفان على مجموعة من 

 B العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامينات
والحديد والزنك والمغنيسيوم، ما يعزز الطاقة 

ووظيفة األعصاب.
البرقوق )الخوخ(

لطالما كانت هذه الفاكهة شائعة في ما 
يتعلق بفوائدها الصحية ألن سكريات 
السوربيتول ومحتوى األلياف العالي 

يساعدان على منع اإلمساك.
وهذه األلياف مفيدة بشكل خاص لصحة 
الجهاز الهضمي، ولكن البرقوق يحتوي 

أيضا على مضادات األكسدة.
وللحصول على كل الفوائد، تناول الفاكهة 

كاملة وليس عصير البرقوق فقط.
العدس

يمكن أن يكون العدس بديال للحوم كجزء 
من نظام غذائي صحي أقل احتواء للدهون 

المشبعة.
وهو مصدر كبير لحمض الفوليك، الذي 

 B يمكنه تعويض أنواع فقر الدم وفيتامينات
واأللياف الغذائية.

ويساعد األمعاء على أداء وظيفتها وعاداتها 
الصحية وعلى استقرار مستويات السكر 
في الدم. كما أنه مصدر جيد للبروتين 

الذي نحتاجه إلصالح الخاليا وصنع خاليا 
جديدة.

 
اللوز

تحتوي المكسرات مثل اللوز، الذي يعد 
مثاال صحيا بشكل خاص، على الكثير من 

فيتامين E، الذي يحارب الجذور الحرة، 
وفيتامين B2 الذي يساعد على معالجة 
التهاب األعصاب المساهم في الصداع 

النصفي.
كما أنه يحتوي على األلياف الغذائية التي 

يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول في 
الدم.

الفطر
يعد الفطر مصدرا كبيرا للسيلينيوم ، وهو 

مكون من البروتينات واإلنزيمات التي تحمي 
من االلتهابات وتلف الخاليا.

كما أنه يساعد على التمثيل الغذائي وصحة 
الغدة الدرقية.

وإذا عّرضت الفطر ألشعة الشمس لمدة 24 
 D ساعة قبل الطهي، فسوف يصنع فيتامين

الذي تشتد الحاجة إليه خاصة في األشهر 
الباردة والتي يقل فيها ظهور الشمس، ما 

يجعله »طعاما خارقا حقيقيا«.
البروكُّلي

الخضار الورقية الخضراء الداكنة مليئة 
بالمغذيات والبروكولي غني بالحديد وحمض 

الفوليك اللذين يعززان الطاقة.
كما أنه غني بفيتامين C، وفي الواقع، 

توفر 45غ من البروّكولي النيء 70٪ من 
فيتامين C اليومي الموصى به.

ويفضل طبخ البروكلي على البخار، بدال 
من سلقه، لالحتفاظ بهذه الفيتامينات.

 
الثوم

يعد الثوم من األطعمة المفضلة في مجال 
الحماية من نزالت البرد، كونه غنيًا بمركب 
األليسين الصحي الموجود أيضا في البصل 

والكراث.
ويساعد األليسين على منع الجذور الحرة 

ويوقف انتشار البكتيريا.
ويمكن فرم الثوم قبل عشر دقائق من 

استخدامه في الطهي وتركه حتى يرتاح 
ويطلق المزيد من األليسين.

القهوة
للقهوة خصائص رائعة مضادة لألكسدة وهي 
غنية بشكل خاص بالبوليفينول والفالفونويد 

المعروفين بخصائصهما المضادة 
لاللتهابات. ويمكن أن تساعد أيضا على 

أداء وظائف القلب واألوعية الدموية وصحة 
األمعاء.

المصدر: ذي صن

دراسة: القراءة بغرض المتعة تقوي ذاكرة كبار السن

تحتل القراءة مرتبة عالية باستمرار في 
تصنيفات الهوايات األكثر شيوًعا. تتميز 

تلك الهواية بأنه يمكن للمرء ممارستها 
بمفرده وفي أي وقت أو مكان، ومن الممتع 
أيًضا القيام بها مع األصدقاء، فضاًل عن 

فوائده التواصل االجتماعي من خالل تبادل 
واستعارة الكتب الشيقة.

 Neuroscience وفقا لما نشره موقع
 Frontiers in نقاًل عن دورية News

Psychology، اكتشف فريق من الباحثين 
في معهد بيكمان للعلوم والتكنولوجيا 

المتقدمة سبًبا آخر لحب هواية القراءة 
هو أنه يمكن أن يساعد في الحفاظ على 

مهارات الذاكرة مع التقدم في العمر.

الذاكرة العرضية وذاكرة العمل
قالت ليز ستاين مورو، الباحثة في معهد 
بيكمان والتي تشغل أيًضا منصب مدير 
مختبر تعليم الكبار وعضوة هيئة تدريس 

في قسم علم النفس التربوي وكبيرة الباحثين 
في الدراسة، إن إحدى القدرات العقلية، 

التي تعززها القراءة، هي الذاكرة العرضية، 
أو ذاكرة األحداث، والتي تسمح للشخص 
بتذكر ما حدث في الفصول السابقة من 

الكتاب وفهم القصة المستمرة، مشيرة إلى 
أن القدرة األخرى هي الذاكرة العاملة والقدرة 
على االحتفاظ باألشياء في ذهن المرء بينما 
ينخرط في عمليات عقلية أخرى. وأوضحت 
أن ذاكرة العمل تساعد على تتبع األشياء، 

التي حدثت في الفقرات األخيرة بينما يواصل 

القراءة.
التقدم في العمر

وأضافت دكتورة مورو أن كل من الذاكرة 
العرضية والذاكرة العاملة تميل إلى التدهور 

مع التقدم في العمر، لكن القراء العاديين 
يمارسون هذه المهارات بشكل روتيني في 

سياقات مختلفة.
وقالت دكتورة مورو إن »هناك أدبيات قوية 

للغاية ُتظهر أن هناك عالقة بين الذاكرة 
العاملة وفهم اللغة والذاكرة طويلة المدى. 

يبدو أن ذاكرة العمل تتراجع مع تقدم العمر، 
ولكن هناك الكثير من االختالفات، خاصة 

بين كبار السن«.
العالقة السببية

إن اللغز المحيط بالعالقة بين القراءة 

والذاكرة هو ما إذا كانت القراءة تساعد على 
تحسين الذاكرة أو إذا كانت قدرات الذاكرة 

العاملة القوية تحسن مهارات فهم القراءة. إن 
معرفة اتجاه السببية سيكون له آثار مهمة 
على أنواع العالجات التي يمكن أن تساعد 

في الحفاظ على الذاكرة طوال حياة الفرد.
أجرت دكتورة ستاين مورو وفريق الباحثين 

متعدد التخصصات، الذي ضم باحثي 
معهد بيكمان وهم دكتور دانيال النو، أستاذ 
علم وظائف األعضاء الجزيئي والتكاملي، 
وبروفيسور آرون باربي، أستاذ علم النفس، 
دراسة الختبار العالقة السببية بين القراءة 

والذاكرة وتحديد أيهما يساعد اآلخر.

90 دقيقة 5 أيام 8 أسابيع

قام الباحثون باختيار مجموعة من الكتب 
الشيقة والجذابة وتم توزيعها على كبار السن 
المشاركين في الدراسة عبر أجهزة الكمبيوتر 

اللوحية تم إعارتها لهم طوال مدة الدراسة. 
تم أيًضا تحميل أجهزة الكمبيوتر اللوحية 

مسبًقا بتطبيق مخصص يسمح للمشاركين 
بتتبع تقدم القراءة واإلجابة على استبيانات 

إضافية.
قام المشاركون بالقراءة لمدة 90 دقيقة 

في اليوم، خمسة أيام في األسبوع، لمدة 
ثمانية أسابيع. أكملت مجموعة تحكم نشطة 
منفصلة ألغاز الكلمات على األجهزة اللوحية 

الخاصة بهم بداًل من القراءة أثناء تتبع 
تقدمهم باستخدام نفس التطبيق المخصص.

نتائج مشجعة
قالت دكتورة مورو إن مجموعة المشاركين، 

الذين قاموا بممارسة القراءة لمدة ثمانية 
أسابيع أظهروا تحسينات كبيرة في الذاكرة 
العاملة والذاكرة العرضية. بعبارة أخرى، 

أوضحت الدراسة أن القراءة المنتظمة 
والمتفاعلة عززت مهارات الذاكرة لدى كبار 

السن.
يفتح االرتباط السببي بين القراءة والذاكرة 

عدة طرق جديدة للعالجات المستقبلية 
لحاالت مثل مرض الزهايمر. ويمكن أن 
يستكشف العمل البحثي المستقبلي الفوائد 

طويلة المدى للقراءة أو إمكانية تكييف 
عالج القراءة حسب الذوق الشخصي للفرد 

في الكتب.

قاعدة الـ5 ساعات التي يّتبعها أشهر أثرياء العالم.. تعرف إليها
لقد دخلت بيتك للتّو في نهاية يوم مرهق في 
العمل. أنت جائع ومرهق، وترغب فقط في 
التقاط أنفاسك. تأخذ شيًئا لتأكله ثم تجلس 

أمام التلفزيون. بعد بعض الوقت تدرك أنك 
شاهدت للتو 5 حلقات من أحدث عرض 

على نتفليكس.
قد يكون هذا أمرا جيدا في بعض األحيان، 
فنحن جميًعا بحاجة إلى طرق للتخلص من 
الضغط والراحة من العمل، لكن ذلك ليس 
من العادات الصحية، لذلك يقضي أكثر 

األشخاص نجاًحا في العالم وقت فراغهم في 
التعلم.

 )entrepreneur( نشر موقع إنتربرينور
تقريرا أكد فيه أن أكثر األشخاص نجاًحا 

على هذا الكوكب، يخصصون ساعة يومًيا 
للقراءة والتعلم.

وجاء فيه أن األمر ليس سرا، فقد وجد 
توماس كورلي خالل دراسته التي استمرت 
5 سنوات وشملت أكثر من 200 مليونير 
عصامي، أنهم ال يشاهدون التلفزيون. بداًل 

من ذلك، قال 86٪ منهم إنهم يقرؤون، 
ولكن ليس من أجل المتعة فقط، كما 

أشار 63٪ ممن شملتهم الدراسة إلى أنهم 
يستمعون إلى كتب الصوتية أثناء تنقالتهم 

الصباحية.
وقد كتبت الخبيرة في الشؤون النفسية 

شونسيه مادوكس: »ليس سرًا أن الناجحين 
يقرؤون. يقال إن المليونير العادي يقرأ 

كتابين أو أكثر شهرًيا«. وبناء على ذلك، 
فهي تقترح على الجميع »قراءة المدونات، 

والمواقع اإلخبارية، واألدب الخيالي والواقعي 
خالل الفترة التي يكونون فيها خارج العمل 
حتى يتمكنوا من الحصول على مزيد من 
المعرفة«، وإذا كنت كثير التنقل، فاستمع 

إلى الكتب الصوتية أو البودكاست.
قد تقول: من لديه الوقت للجلوس والقراءة؟ 

بين العمل واألسرة يكاد يكون من المستحيل 
إيجاد وقت فراغ. وأنا أتفهم ذلك إلى حّد ما 
بصفتي رائد أعمال وأًبا. لكن إذا كان باراك 

أوباما يستطيع أن يجد وقتا للقراءة أثناء 
وجوده في البيت األبيض، فما عذرك؟ حتى 

أنه ينسب للكتب الفضل في نجاحه في 
الخروج من فترة رئاسته بخير.

لرئيس أوباما ليس الزعيم الوحيد الذي ينسب 
نجاحه إلى القراءة، حيث إن بيل غيتس 
ووارن بافيت وأوبرا وينفري وإيلون ماسك 

ومارك كوبان وجاك ما، قرّاء شرهون أيضا. 
وقد صرَّح غيتس لصحيفة نيويورك تايمز 

بأن القراءة »هي إحدى الطرق الرئيسية التي 
أتعلم من خاللها، وهي كذلك منذ أن كنت 

طفاًل«.
ولنا أن نتساءل كيف يجدون الوقت للقراءة 

يومًيا؟ والجواب هو أنهم يلتزمون بقاعدة 
الساعات الخمس.

قاعدة الساعات الخمس
وضع مايكل سيمونز مؤسس »إمباكت« 
)Impact( قاعدة الساعات الخمس التي 
كتب عنها على نطاق واسع. وهي تقوم 
على مفهوم بسيط للغاية، مقتضاه أنه 

بغض النظر عن مدى انشغال األشخاص 
الناجحين، فإنهم يقضون دائًما ما ال 

يقل عن ساعة يومًيا- أو 5 ساعات في 
األسبوع- في التعلم أو التدريب، ويفعلون 

ذلك طوال حياتهم المهنية.
ويتتبع سيمونز منشأ هذه الظاهرة فيرجعها 
إلى بن فرانكلين، الذي كان يخصص وقًتا 
للتعلم باستمرار. كان فرانكلين يقوم بذلك 

عموما في الصباح، ويستيقظ مبكرًا للقراءة 
والكتابة، كما كان يضع أهدافا شخصية 
ويتابع نتائجه، وانطالًقا من روح نوادي 

الكتاب اليوم، أنشأ نادًيا للحرفيين والتجار، 
كانوا يجتمعون فيه لمتابعة تطوير الذات، 

وكان فرانكلين يجرب معلوماته الجديدة 
ويطرح أسئلة تحفز على التأمل كل صباح 

ومساء.
أنشطة القاعدة الثالثة

تبنى القادة الناجحون اليوم قاعدة فرانكلين 
المتعلقة بالساعات الخمس من خالل تقسيم 

القاعدة إلى 3 أنشطة:
اقرأ: أصحاب الماليين العصاميون، بمن 
فيهم مارك كوبان ودان غيلبرت، ومالك 

كليفالند كافالييرز، يقرؤون ما بين ساعة 
و3 ساعات يومًيا. وقد تعّلم إيلون ماسك 

كيفية بناء الصواريخ، وهو ما قاده إلى 
 )SpaceX( »تطوير مشروع »سبيس إكس
من خالل القراءة. وإلى جانب توسيع نطاق 
معرفتك، يقول جاك ما المؤسس المشارك 

لشركة »علي بابا« )Ali Baba( إن 
»القراءة يمكن أن تمنحك بداية جيدة، هذا 
غالًبا ما ال يستطيع أقرانك الحصول عليه. 

مقارنة باآلخرين، من المرجح أن يعرف 
القراء إستراتيجيات الصناعات األخرى 

وتكتيكاتها«.
وحتى إذا كنت ال تستطيع االلتزام بساعة أو 
أكثر من القراءة كل يوم، فابدأ بـ20 إلى 30 

دقيقة. وأنا أحرص على أن يكون عندي 
دائًما كتاب يرافقني، لذا عندما أكون في 

انتظار بدء اجتماع أو في غرفة االنتظار 
في مكتب الطبيب، يمكنني القراءة بدال من 
إضاعة الوقت على هاتفي الذكي. ويمكنك 
أيضا تجربة الكتب الصوتية أثناء تنقالتك 

اليومية أو أثناء ممارسة الرياضة.
تأّمل: تتضمن أنشطة قاعدة الساعات 

الخمس أيًضا التفكير والتأمل. قد يكون ذلك 
من خالل مجرد التحديق في الحائط أو 

تدوين أفكارك. على سبيل المثال، مؤسسة 
 Spanx( »شركة »سبانكس سارا بليكلي
Sara Blakely( هي صحفية تمارس 

الصحافة منذ سنوات عديدة.

إن التركيز على الماضي يمنحك فرصة 
للتعلم من األخطاء التي ارتكبتها من قبل، 

وكذلك تقييم ما فعلته بشكل صحيح. ونتيجة 
لذلك، ستكون مؤهال أكثر لتحقيق أهدافك 

وتحسين حياتك.
وقد وجدت دراسة أجرتها جامعة تكساس 
عام 2014، أن الراحة العقلية والتفكير 

يحّسن مهارات التعلم. ولكن أنصحك أن 
تبدأ بخطوات صغيرة، خصص 5 أو 10 
دقائق يومًيا، ثم زد المدة بالتدريج حتى ال 

تشعر باإلرهاق.
تعرف إلى األسئلة التي تريد طرحها. التزم 
بسؤالين أو ثالثة فقط. على سبيل المثال، 

إذا حضرت مؤتمرًا فاسأل: »ما النقاط 
الرئيسية؟«، و«كيف يمكنني تطبيق هذا 

على عملي؟«.
جّرب: النشاط الثالث واألخير هو التجربة 

السريعة. أصبح بن فرانكلين وتوماس 
إديسون من رواد المخترعين والمفكرين 

بسبب تجاربهم، وقد أصبح لدينا اآلن خدمة 
بريد »جيميل« ) Gmail( ألن شركة غوغل 

سمحت للموظفين بتجربة أفكار جديدة.
وسبب كون التجارب مفيدة للغاية، هو: أنك 
تتعامل مع حقائق ال افتراضات، كما تمكنك 

التجارب من معرفة األشياء التي نجحت 
من غيرها، وعليه يمكنك التعلم من أخطائك 

والحصول على آراء اآلخرين. وأفضل ما 
في األمر هو أن التجربة ال تستغرق وقًتا 
طوياًل. ففي معظم األوقات، تقوم بتجربة 

اختبار من خالل نفس األنشطة التي تؤديها 
دون اختبار.

حتى أن جاك ما يوصي بتطبيق المعرفة 
التي تعلمتها على سيناريو من واقع الحياة. 

على سبيل المثال، بعد قراءة كتاب عن 
التعاون والعمل الجماعي، يمكنك القيام 

بعمل تطوعي جديد الستخدام هذه المعرفة.
عندما تجعل التعلم عادة، فمن المرجح أن 

تكون أكثر نجاًحا وإنتاجية في مجاالت 
مختلفة من حياتك، ومن خالل االستثمار 
في تنمية عادة القراءة لديك، يمكنك التأكد 

من أنك تنّمي قدراتك وشركتك يوميا.
المصدر : الصحافة األميركية

رجل الثلج والجيران
الثلوج تهطل في بريطانيا 

البريطاني  الصديق  كتب  المناسبة  وبهذه 
للرجل الممل ، له ،هذه الرسالة:

لقد هطلت الثلوج  في لندن مساء  أمس…
فقمت بصنع رجل الثلج Snowman  صباح 
اليوم.   مرت بقربي سيدة مؤيدة لحقوق المرأة، 
 Snow وقالت لي: لماذا لم تصنع امرأة الثلج

woman ؟
فصنعت امرأة الثلج  بجانب رجل الثلج.

لكنها احتجت على كبر صدر امرأة الثلج وأن 
في ذلك استهداًفا خبيًثا للمرأة.

بأن  وطالبا  فاحتجا  المثليان،  الجاران  أما  
  .Two Snow men (يكونا رجلي ثلج

أو امرأتي ثلج. 
أما جاري الرجل المتحول / المرأة ، فطالب 
فكها  يمكن  اطراف  مع  واحد   ثلج  برجل 

وتغييرها حسب الطلب. 

أما الجاران النباتيان فقد غضبا وقاال إن جزرة 
األنف هي من الخضار ويجب أن تؤكل ال 

أن تستخدم  كديكور لرجل الثلج. 

كما اتهمني الجيران بالعنصرية  ألن التمثالين 
أبيضان.

أصر  فقد   ، االوسط  الشرق  من  جاري  أما 

على تغطية رأس امرأة الثلج بالحجاب. 
جاءت الشرطة واتهمتني بإهانة الجيران.  

كما طالبت  جارتي › النسوية‹ أمام الشرطة 
الثلج ألنها  امرأة  يد  المكنسة من  أزيل  بأن  
توحي بأن المرأة هي المسؤولة عن األعمال 

المنزلية.
حضر ممثل  منظمة المساواة بين الجنسين 

وهدد بإخراجي من  منزلي. 
حضر فريق التلفزيون اإلخباري وسألني كيف 
أستطيع أن أميز بين رجل الثلج وامرأة الثلج، 
اتهموني   ”Snow Balls  “ اجبت:  وعندما 

بالتعصب  الذكوري.
اتهموتي  التلفزيوني،  التقرير  بثوا  وعندما 
النساء،   ضد  والتمييز  والتعصب  باالرهاب 
وبإثارة  وإهانتهم،،  المثليين،  من  وبالتحسس 

المشاكل  اثناء الطقس السيء. 
وعندما عرفوا أن لدي عائلة، قرروا أن يحموا  
المراكز  أحد  في  بوضعهم  مني  أطفالي 

المجتمعية. 
واليمينيون  اليساريون  المتظاهرون   خرج 
المثليون   و  االجتماعيون   والمؤثرون 
الجنسين  بين  المساواة   ودعاة  والمتحولون 

مطالبين بوضعي في السجن. ..
ثم ذاب الثلج.  

عليه  أصبح  لما  ملخص  هذا  الخالصة: 
اليوم ، وكل هذا بسبب ما  يطلقون  عالمنا 

عليه السياسة السليمة للمجتمع الحديث
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

اإلمام  فقام  املسجد...  أمام  احلمار  مات 
باإلتصال برئيس البلدية و قال له : يا سعادة 

الرئيس لقد مات حمار أمام املسجد،
يا  املطلوب  ما هو   : البلدية  رئيس  له  فقال 

شيخ ؟
و  مسؤولي  على   : قال  و  اإلمام  عليه  رد 
موظفي البلدية أن يأتوا ليأخذوا احلمار من 

أمام املسجد،
فأراد رئيس البلدية أن يضحك على اإلمام

: يا شيخ حني كنت أدرس علمونا  فقال له 
أنكم أنتم من يقوم بغسل و دفن املوتى!!!!

: كالمك صحيح  و قال له  فرد عليه اإلمام 
! و لكن قلنا من الواجب أن نخبر أهل امليت 

حلضور اجلنازة قبل الغسيل والدفن

قاضي بحلب من بيت }خشبة{ ..
منشان  }جمعة{   اسمه  حرامي  جابولوا 
خشب  مستودع  سرقة  على  يحاكمه 

بيستعملوه دعم ألسقف الباتون .
قدرت  شلون  جمعة  يا  احكيلنا   : القاضي 

تسرق اخلشبات من املستودع.
طالعتهن  ياسيدي  واهلل   : جمعة  احلرامي 
خشبة   بطيز  خشبة  عالية  طاقة  من 

خشبة بطيز خشبة حتى خلصو ا . 
؛  قلو  خشبة  بيت  من  وألنه   : القاضي 

حكمتك احملكمة سنتني سجن.
احلرامي

 جمعة: أف سيدي سنتني كتير شلون بدي 
أقضيهن.

القاضي : بسيطة  بتقضيهم جمعة بطيز 
جمعة  جمعة بطيز جمعة

كتب الفنان بشار اسماعيل عبر صفحته :
الى  بالدخول  مكتبه  مدير  من  استأذنت 

مقامه املهيب فأذن لي بكل سرور
أنا : صباح اخلير سيدي املسؤول ...

املواطن  حبيبي  يا  النور  صباح  املسؤول 
ثم  صمته  من  أنا  وتلعثمت   !! ...وصمت 
طلبت  لقد  بصراحة   : له  وقلت  جترأت 

مقابلتك ألسألك سؤاال واحدا ..
املسؤول : تفضل..

عددكم  يتجاوز  ال  املسؤولون  انتم   : أنا 
العشرة آالف فكيف تسيطرون وتتحكمون 

برقابنا ونحن نتجاوز العشرين مليون ؟؟
نظر الى وجهي وقال : أنا أعرف بأنك مؤمن 

باهلل وبكالم اهلل
قلت بخشوع : ونعم باهلل

فقال : )كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن اهلل( ...

وحدة اجلرائم اإللكترونية ستالحق من ينشر 
يٌنصح  لذا  الكراهيه  على  حتث  خطابات 

بالنشر من صفحة الزوجة
اهلل يقدرنا على فعل اخلير

شعبيه  أكالت  مطعم   دخلنا  بقول  واحد 
نتعشى فيه انا وصديقي..

طويل  اعالن  مسويني  املطعم  اصحاب 
عريض : »فووووول باللحم«

طلبنا اكل لشخصني …
تاع  املاعون  مسحنا  حتى   اكلنا  اكلنا.. 

الفول.. وال بنّي اللحم.. والهم يحزنون ..
دعينا صاحب املطعم.. طلع رجال كبير في 

السن..وقلنا له :
- وين اللحم اللي بالفول؟؟

 .. الولد«  ابو  : »جبنة  : اهلل يحفظكم  قال 
شفتوا  بداخلها ولد؟؟

قلنا :  ال
بداخلها  شفتوا   ...« البقرة  ابو  اجلنب  قال:« 

بقرة؟؟
قلنا  : ال 

 قال : دولة القانون.. شفتوا فيها قانون ؟؟
قلنا  : ال 

قال:  هيئة تشجيع االستثمار شفتو منها 
إستثمار  !؟

قلنا :  ال
شفتو  اإلصالح   شعار  رافعني  اللي   : قال 

منهم اي اصالح ؟!
قلنا : ال 

ساكتني....وادفعوا  وانتو  تعشوا  اذن  قال 
حسابكم وربنا معكم..

حكمة

عاش  وفاته  ..قبل  كافكا  العالمي  األديب 
تجربة عظيمة جًدا كتب عنها ..

في حديقة في برلين لفتت إنتباهه طفلة تبكي 
ُبحرقة ، بسبب أنها فقدت ُدميتها ، عرض 
عليها أن يساعدها في البحث لكنه لم يجد 
شيئا«. فاقترح عليها أن ترجع لبيتها و أن 

يقابلها في اليوم التالي ليبحثوا مجدًدا ..
لكن في البيت ، قّرر كافكا أن يكتب رسالة 
على لسان الّدمية للطفلة ؛ ويسّلمها لها في 
ضاعت  الّدمية  أّن  واثقا  كان  ألّنه  الموعد 

لألبد . الّرسالة كانت :
)صديقتي الغالية توّقفي عن البكاء أرجوِك ، 
إّني قّررت الّسفر لرؤية العالم و تعٌلم أشياء 
ما  كّل  عن  بالّتفصيل  سُأخبرك   ، جديدة 

يحدث لي يومًيا ( ..
لم  التي  للطفلة  الّرسالة  قرأ  تقابلوا  عندما 
تتوقف عن االبتسامة والفرحة وسط دموعها 

.
وهذه لم تكن الرسالة الوحيدة، كانت البداية 
فيها  ،تحكي  بينهم  ورسائل  لقاءات  لسلسلة 
وبطوالتها  مغامراتها  عن  للفتاة  الّدمية 

بأسلوب ممتع جميل جّذاب .
للبنت  كافكا  أهدى  المغامرات  إنتهاء  بعد 
دمية جديدة كانت مختلفة تماًما عن القديمة 

.
ومعها آخر رسالة على لسان الُدمية :
)األسفار غّيرتني ، لكن هذه أنا ( ..

كافكا  بدمية  محتفظة  بقيت  و  الفتاة  َكبرت 
إلى أن جاء يوم واكتشفت رسالة أخيرة ثانية 
فيها  دميتها وجاء  في معصم  مخّبأة  كانت 
: األشياء التي ُنحّب معّرضة للفقدان دوًما 

لكن الحّب سيعود دوًما بشكل مختلف

حكاية اليوم

سؤ الظن !!!
... إتصل بصديقه قائاًل له :

»أنا قادم مع زوجتي لنسهر عندكم«.. 
قال الصديق :

صغير  طلب  لي  لكن   .. وسهاًل  »أهاًل 
منك«.. 

قال :
»ما هو؟«..

قال الصديق :
»أريد أن تشتري لي قالب حلوى من أفخر 

المحالت عندكم مع كذا وكذا«..
قال :

»لماذا ؟ أمن أجلنا؟«..
قال الصديق :

»ال ... اليوم أود اإلحتفال مع ابني بنجاحه 
ولم يتسنَّ لي الخروج ... وأريد أن أفاجئه 

باإلحتفال دون أن يشعر«. 
وبالفعل قام بشراء ما يلزم ودفع مبلغًا كبيرًا 

من المال ...
وعندما وصل تم اإلحتفال وتمت السهرة بكل 
فرح ... وفي نهاية السهرة قال له صديقه :

»بقيت قطعة كبيرة من الحلوى.. أرجوك ال 
تكسفني، خذهما ألوالدك«..

له  يدفع  أن  دون  وودعه  العلبة  وأعطاه 
النقود..

ظل طوال الطريق يشتمه ... ويشتم الوقت 
الذي قال له سيأتي ليسهر عنده ... 

عنه  تخفف  أن  السيارة  في  زوجته  حاولت 
ربما  وبأنه  له  يدفع  ان  نسي  ربما  بأنه 

سيتذكر غدًا .
بينما هو يقول : 

أدب  وقلة   ... مقيت  استغالل  هذا  بل   «
واحترام«..

وصل الى البيت وهو ال يزال غاضبًا ونادى 
أوالده ليعطيهم قطع الحلوى فتح العلبة وإذا 
به يجد بداخلها رسالة شكر ... مع المبلغ_

كامال« ... وعبارة :
»أعرف انك كنت لن تأخذ النقود مني ... 
لذلك وضعت المبلغ دون علمك في العلبة 

 ..«
ولم   ... والخجل  بالصدمة  الرجل  أصيب 

يدِر مايفعل ..
سأل زوجته :»هل أطلب منه أن يسامحني 

لسوء ظني؟«..
قالت له : »األفضل أال تطلب !.. 

هو كان يظن أنك لن تأخذ منه المبلغ ... 

فدعه على حسن ظنه بك«.

السائح والمكاري
ُيحكى أّن سائحًا استأجر حمارًا من »مكاري« 
ركب عليه وسافر برفقة هذاالمكاري. وعند 
الحمار  ظهر  عن  السائح  نزل  الظهر 
أن  أراد  ظلياًل  مكانًا  يجد  لم  ولّما  ليتغّدى، 
يجلس في ظل الحمار فمنعه المكاري وقال:
»أنا أّجرت الحمار لكنني لم أؤّجر ظّله بل 

احتفظُت به لنفسي«.
قال السائح:

» ولكن ظّل الحمار هو من توابع الحمار 
أتمّتع  أن  لي  ويحق  عنه  فصله  يمكن  وال 

به«.
الى  وتطّور  الرجلين  بين  الجدال  واحتدم 

مشاحنة وشجار.
فهرع  القرى  إحدى  من  بالقرب  ذلك  وكان 
السائح  بين  وفصلوا  القرية  رجال  من  عدد 
والمكاري وعندما علموا أن موضوع الخالف 
بينهما هو »ظّل الحمار« تنّطح أحد رجال 

القرية فقال:
»أنا أقول إن ظل الحمار هو حق من حقوق 

مستأجر الحمار«.
فانبرى له رجل من الجانب اآلخر وقال:

لصاحب  هو  الحمار  ظل  إن  بل  »ال 
الحمار«.

األول  الرجل  رأي  الحاضرين  بعض  فأّيد 
وبدأ  الثاني  الرجل  لرأي  آخرون  وتحّمس 
تطور  أن  لبث  وما  الجدال  وحمي  النقاش 
رجال  بين  واقتتال  ومدافشة  مشاتمة  الى 

القرية..
عندئذ ركب السائح على الحمار وانصرف 
منقسمين  القرية  أهل  وبقي  المكاري  مع 
ومتقاتلين حول قضية ظل الحمار الى يومنا 

هذا..!

عن  االثنين،  اليوم  دانماركية،  قناة  اعتذرت 
قبل  مذيعيها  أحد  أطلقها  عنصرية  تصريحات 
القدم  المنتخب المغربي لكرة  أسبوع بحق العبي 
وطريقة احتفاالتهم مع عائالتهم عقب الفوز على 
البرتغال 1-0 ضمن منافسات الدور ربع النهائي 

من كأس العالم »قطر 2022«.
سورين  الدانماركية   )News 2  TV( قناة  مذيع 
 NEWS( برنامجه  خالل  شبه  قد  كان  ليبرت، 
مع  المغربي  المنتخب  العبي  احتفال   )& Co
قطر  مونديال  في  انتصار  كل  عقب  أمهاتهم 

بـ«عائلة القرود«.
بوفال  سوفيان  للمهاجم  الفيديو  ذلك  جمال  رغم 
وهو يرقص مع والدته فرحًا على أرض الملعب 
البرتغالي,  المنتخب  على  التاريخي  الفوز  بعد 
العميق  العاطفي  وتأثيره  سامية  بمعان  والمحّمل 
والمتابعين، عربيًا  المشاهدين  الماليين من  على 
وعالميًا، إال أن هناك دائمًا من يرى في الجمال 
لؤمًا  التضحية  وفي  كراهية  المحبة  وفي  قبحًا، 
وخبثًا.. إنهم بشر من نوع آخر ال تسقط نظراتهم 
على نجاح إال وحاولوا جاهدين تشويهه وتدميره 
حاقنين من حولهم بجرعات سلبية … هكذا قامت 
واالستهزاء  بالسخرية  الدنماركية  القنوات  إحدى 
من تلك اللقطة اإلنسانّية عبر نشرها صورة لقردة 
إلى  اإلشارة  بعد  وذلك  البعض  بعضها  تعانق 
أهاليهم  مع  قطر  في  المغاربة  الالعبين  احتفال 
وقد  بغيضة…  عنصرية  تعكس  للمقارنة  كمادة 
أثار ذلك غضبًا كبيرًا في صفوف كل المتابعين 

العرب والمشجعين للفريق المغربي.
وعقب أيام من بث الحلقة على منصات التواصل 

واحد،  آن  في  والغضب  الجدل  من  حالة  وإثارة 
عّبرت  بيان،  لنشر  الدانماركية  القناة  اضطرت 
أدلى  الذي  المذيع  واعتذار  اعتذارها  عن  فيه 

بالتعليقات، مؤكدة أنها »عنصرية ومهينة«.
وأرفق ناشطون، مقاطع مصورة، من الحلقة التي 
رفع فيها مقدم الحلقة صورًة لـ3 قرود، بينما كان 
مضيٌف آخر في الحلقة يشير إلى معانقة عائلة 

القرود لبعضهم بعضا.
وأضافت القناة، في بيانها، »بغير قصد، أصبحت 
المغربي  المنتخب  العبي  بين  مقارنة  هذه 

وعائالتهم، وصورة لعائلة من القرود، والتي رفعها 
المضيف سورين ليبرت«.

وعّبرت رئيسة التحرير في القناة، آن ميت سوين، 
هذا  »كان  قائلة،  وقع  لما  »الشديد«  أسفها  عن 
خطأ واضحا ونحن نعتذر عنه«، مؤكدة أن القناة 

»ستأخذ ذلك مستقبال بعين االعتبار«.
إصبع السبابة.. معاداة للسامية!

األلمانية   )Welt( »فيلت«  قناة  بّثت  أيام،  وقبل 
لكرة  المغربي  المنتخب  العبي  بين  يربط  تقريرًا 
القدم وتنظيم الدولة )داعش(، بسبب رفعهم إصبع 

ربع  في  البرتغال  على  بفوزهم  احتفاال  السبابة 
نهائي كأس العالم »قطر 2022.

التقرير الذي تم حذفه من موقع يوتيوب في وقت 
المنتخب  من  العبين  لـ3  صورة  تناول  الحق 
المغربي، وقد حملوا العلم المغربي ورفعوا إصبع 

السبابة في غرفة تبديل المالبس.
تعرض  الجاري،  األول  ديسمبر/كانون  وفي 10 
الصحافة  من  لهجوم  المغربي  المنتخب  العبو 
 )Taz( »األلمانية، حيث اتهمت صحيفة »تاتس
بـ«معاداة  األطلس«  »أسود  العبي  األلمانية 

السامية«.
ويبقى السؤال كيف يجرؤ بعض األشخاص على 
االستهزاء من لحظات رائعة تجمع بين أم وابنها 
في  قال،  ومن  تضحياتها؟  بتتويج  تحتفل  وهي 
البعض  لبعضها  القردة  في ضمة  إن   ، األصل 
شيئًا  عكست  إن  الضمة  تلك  مضحكة؟  مادة 
فهي ال تعكس سوى لوحة من التضامن واألخوة 
والمحبة الجامعة بين تلك الكائنات الجميلة.. إنها 
البشر، ومن  يفتقدها بعض  التي قد  القيم  أسمى 
دونها ال يمكن أن نبني مجتمعات سليمة صالحة 

تحتضن المعاني اإلنسانية.
القناة  على  حكر  هي  العنصرية  هل  ولكن 
المقابل  بالطبع ال… فنحن نرى في  الدنماركية؟ 
المنتخب  العبي  أصول  إلى  كثيرة  إشارات 
الفرنسي القادمين من أفريقيا.. وهذا ما كان جليًا 
هؤالء  أن  لو  كما  العربية.  ميديا  السوشيل  في 
الالعبين ال يصلحون أن يكونوا فرنسيين إال إذا 

كانوا من ذوي البشرة البيضاء؟!

قناة دانماركية تعتذر لالعبي منتخب المغرب 
عن إساءة »عنصرية ومهينة«

أكذوبة أسمها إعالم حر!
زيد شحاثة

خطير هو الدور الذي يقوم به اإلعالم في 
حياتنا.. فرغم أنه وسيلة لتوعية اإلنسان, وشرح 

مختلف جوانب القضايا والمسايل له, ونقل 
ما يجري من حوله في العالم إلطالعه عليه, 

وكذلك نقل وجهات نظره وإيصالها للعالم, 
وتوحيد توجهاته حول مختلف الشؤون, وغيرها 
كثير من الجوانب اإليجابية المهمة.. لكن له 

جوانب سلبية خطيرة وكبيرة..
صناعة الرأي العام قصية ليست بسيطة وبالغة 
التعقيد, وصارت علما ومهارة وفنا إحترافيا, بل 

وصار سالحا خطيرا جدا.. يستخدمه من يجيده 
بل وصار هناك سعي إلجادته, فأستخدمته 
الدول ضد بعظها البعض, في سبيل تحقيق 
مصالح معينة, أو ضغطا ومحاولة لتغيير 

مواقف أو ما شابه..

عدد غير قليل من المواقف واألحداث التي 
إستطاع اإلعالم فيها, أن يصنع حدثا أو يغير 
إتجاهاته الجماهير فيه.. من خالل إستغالله 

للقنوات الفضائية, ومواقع التواصل االجتماعي 
التي هي األخرى, صارت أداة خطيرة رغم 
فقدانها لبريقها األخاذ السابق, لكنها الزالت 

مؤثرة ولنا فيما يجري في بعض البلدان العربية 
دليل واضح.. المؤسف في القضية أن اإلعالم 
في مجمله الظاهر, ورغم ما يدعيه من حرية 

وحيادية هو أبعد ما يكون عن ذلك.. فرغم 
أن القناعة بفكر أو أيديولوجية معينة, ليس 
عيبا أو منقصة وهو حق أصيل لكل إنسان 
ومنهم اإلعالميون.. لكن العار في أن تكون 
معايير هذا اإلعالمي مزدوجة ومتغيرة, تبعا 

للقرب والبعد من القناة والوسيلة التي يعمل فيها 
اإلعالمي, أو الحزب والجهة التي تمول القناة 

وتدعمها, أو تبعا لما يدفع لإلعالمي نفسه 
أحيانا! الواقع يثبت يوما بعد أخر أن قضية 

وجود » إعالم حر« ما هي إال أكذوبة أو وهم 
ال حقيقة واقعية له.. فربما هناك حرية لإلعالم, 
وبالقدر الذي يسمح به النظام الموجود ويريده, ال 

بمقدار ما يجب أن يكون, أما وجود إعالم حر 
فال يوجد مثل هكذا وصف ينطبق على أي حالة 

إال ما ندر..
ما يؤيد ما سبق مراجعة بسيطة لمواقف بعض 

القنوات واإلعالمين, منها على سبيل المثال 
موقف الصحف البريطانية واألمريكية, خالل 

الحرب الروسية األوكرانية, أو موقف قناة 
)BBC( وبعض الصحف األلمانية من قطر, 

خالل بطولة كأس العالم الجارية, رغم ما تسوقه 

من عدم ميلها وحياديتها »المدعاة« لكن الواقع 
أثبت أنها ال تخرج عن سياسات وتوجيهات 

حكوماتها..
يشابه ذلك موقف كثير من اإلعالميين العرب, 

والناشطين والمدونين المحليين, من أحداث 
العراق وغيره من الدول العربية, عند حصول 

إحتجاجات في البلدين.. وغيرها كثير من 
المواقف التي تفضح إزدواجية قبيحة, بل أن 
وصف أمثال هؤالء »اإلزدواجيين« بالمرتزقة 

والمأجورين ال يبعد كثيرا عن حقيقتهم..
اإلعالم وصناعة الرأي العام مهمة حساسة, 
وسلطة واسعة وخطيرة.. ال يصح أن تكون 

أداة إلكتساب المال بطريقة »غير نزيهة« أو 
معاملتها كأي مهنة للتكسب من خاللها, فهي 

تفرض على صاحبها مسؤوليات أخالقية قبل أن 
تكون مهنية..

مونيكا إرتل، »المنتقمة لتيش يڤارا« … 
مونيكا ارتل كانت ابنة المخرج األلماني 

المعروف »هانز ارتل« الذي كان يعتبرها 
فتاته األفضل بين أطفاله، دربها لتصبح 
من أهم المخرجات السينمائيات في ذلك 
العصر لتترك بصمة في عالم السينما 

ليومنا هذا. لكن هذه المبدعة السينمائية 
كان لها اتجاه آخر مباشرة بعد اغتيال 
رمزها تشي جيفارا. سافرت إلى بوليفيا 

وبدأت حراك سياسي وكرست حياتها لخدمة 
أهداف انسانية كايجاد بيوت لألطفال 

األيتام ومساعدة الالجئين في المخيمات 
حيث قبض عليها وسجنت 4 سنوات كانت 

ترسل ألبيها رسالة واحدة كل سنة لتقول 
له »التقلق علي أنا بخير«. في الشهر 
العاشر من عام 1967 تم اغتيال تشي 

جيفارا رمزها األعلى وحبها األبدي، كانت 
تحب »تشي جيفارا«وتعتبره رمزا للنضال 

والثورة .حبها لرمزها األعلى تشي جيفارا 
كان يقلق أباها المخرج وبعد قتله لم تعد 

تلك السينمائية التي تحب العدسة والكاميرا 
بل أصبحت ثورية تريد تحقيق العدالة. 
كانت عنيدة لدرجة أنها قررت أن تنتقم 

من الذين قتلوا تشي، قامت بتحديد واحد 
منهم »روبرتو كنتانيليا بيريز« الذي كان 

مسؤواًل عن قطع يد تشي، تم تعيينه قنصاًل 
لبوليفيا في ألمانيا تكريما النجازه. تتبعته 
وذهبت وراءه إلى ألمانيا وهناك تنكرت 

كصحفية استرالية وطلبت اجراء مقابلة معه 
وتمت الموافقة على طلبها فورا دون الشك 
بنيتها حيث لفتت النظر بجمالها وهدوئها.

جلست معه في المكتب ونظرت في عينيه 
سحبت من حقيبتها مسدسا وأطلقت النار 

عليه ثالث مرات في الصدر. تركت الشعر 
المستعار والمسدس ونظاراتها والحقيبة وورقة 

كتبت عليها أحرف ترمز للثورة البوليفية 
ELN ، تمكنت من الهروب و عادت إلى 
بوليفيا إلى قوات الثوار فأطلقوا عليها لقب 
»المنتقمة لتشي« واصبحت المرأة المطلوبة 
في كل أنحاء العالم. وتناقلت صورها أهم 

الصحف األمريكية مطالبين بالقبض عليها. 
لم يتمكنوا من القبض عليها اال بخيانة من 
خالها كالوس بيربي الذي وشى بها. وفي 
عام 1973 قام الجيش البوليفي باغتيالها 
وذكر والدها في مقابلة تلفزيونية ل ب ب 
س بأنهم قاموا بتعذيبها قبل قتلها بعدها 

دفنوها في مكان غير معلوم بدون اي اشارة 
لقبرها ولم يعثروا على جثتها أبدا. استمر 
أباها بعمل أفالم حتى عام 2000 حيث 

توفي عن عمر يناهز 92 وتحولت مزرعته 
التي سكن بها الى متحف في بوليفيا وبقيت 

المخرجة مونيكا ارتل رمز نضالي للثورة 

البوليفية.
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قصة قصيرة:على نخبك يا رفيق!

ٍف َعَرِبيٍّ قصة قصيرة:َيْوِميَّات ُمَوظَّ

أبو بكر العيادي
كاتب من تونس مقيم في باريس

كّلما شارف األسبوع على نهايته، ترك نادر 
حكيم الّسّكاج المدينة العصرّية خلفه، وجاء 

ينشد الرّاحة في وكره الّدفيء. هو يحّب 
االعتكاف رفقة بعض الرّفاق األوفياء في 
هذا البيت العربي بالمدينة العتيقة. بيت 
ورثه عن أبيه، أحد الوجوه المعروفة في 
سوق الّسّكاجين، فواصل اإلقامة فيه مع 
والدته طيلة مراهقته، ثّم وحده في شبابه، 

فلّما توّظف وتزوّج هجره إلى حّي الّنصر، 
ألّن العودة إليه لم تعد مأمونة إذا تناكرت 

الوجوه واستوطنت أشباُح الّليل مداخَله 
الّضّيقة، الخالي أغلُبها من األضواء. لم 

يكن يريد ألبنائه أن ينشؤوا في بيت ترين 
على غرفه الّرطوبة، ويفتح صحنه على 

الّسماء، مّما يجعل الوصول إلى بيت الرّاحة 
في فصل الّشتاء، حين يشتّد البرد وينهمر 
المطر مدرارًا، أشبه برحلة شاّقة، خاّصة 
إذا أراد أحدهم أن يفّك حصره في جوف 

الّليل. هو ال يذكر هذه الّتفاصيل أمام رفاق 
يتأّلمون مثله ألوضاع الّشعب البائسة، وهو 
يعرف أّنهم يقيمون مثله في الّشقق الفاخرة، 
ويأنفون مثله من ارتياد بارات الفنادق، تلك 

التي تمّثل في نظرهم جميًعا صورة عن 
انحراف الّنظام منذ االستقالل، حين رفع 

شعار “الّسياحة تغنينا عن الفالحة.”
كان يجالسهم كي يستمعوا له أكثر مّما 

يسمع منهم، ويرفض أن ينادى بلقبه، مذ 
عّيره به أحد الّسّجانين، فصاروا ال ينادونه 

إال بنادر الحكيم. وفي كّل مرّة يكون قد أعّد 
لهم ُسفرة بها ما ال يلّذ الّشراُب والّنقاُش من 
دونه: بيض مسلوق وأجبان ومقّشرات شّتى 
وعلب بيرّة، وعلبة سيجار كوبّي فاخر لكّل 

راغب، يقّدمها لهم وهو يقول بتفّكه: “هللا 
يرحم والديها، الَمدام!” ألّن كّل ما في جيبه 

وما يستر جسده الّطويل الّناحل من خير 
زوجته، منذ أن ُفصل من الّتدريس النخراطه 

في العمل الّسياسّي.
حين َيقدم الرّفاق، يكون الّسّكاج قد هّيأ نفسه 

بوصفه متحّدث الجماعة، ال رأي إال ما 
يرى، وال قول يعلو على قوله، وهم يمتثلون 
له امتثال الّضيف لرّب البيت، وُموِقد نار 

الِقرى. يجرع قليال من زجاجة “بيكس” التي 
يخّيرها على “سلتيا”، برغم دعواته المتكّررة 

في اجتماعاته باألنصار إلى ضرورة تشجيع 
اإلنتاج المحّلّي، ِلما نما إلى علمه من 

ظروف تصنيع البيرّة الوطنّية، حيث اإلهمال 
والقذارة وكثرة الفئران العائثة في مستحضرات 
المشروب، فضال عن طرق خلطه وتخزينه. 

“تيبورغ” كانت شرابه المفّضل، تذّكره 
بزعماء المنطقة األسكندنافّية، الذين دافعوا 

مثله عن حقوق الّشعوب المغلوبة على 
أمرها، وناضلوا إلعالء قيم الحّق والعدل، 

داغ هامرشولد، أولوف بالمه، وخاّصة 
هانز بليكس الذي فضح كذب األميركان 
في حربهم على العراق. ولكّن تلك البيرّة 

الّسويدّية انقطعت اآلن، ولم يبق غير البيرّة 
الهولندّية، هاينكن، وهذه البيرّة األلمانّية 

التي كّلف من يأتيه منها بصناديق معلومة 
كّل أسبوع، احتفاء بلقاءاته “الّسياسّية” مع 

الرّفاق للّنظر في مستقبل البالد.
في المربوعة، غرفة مرّبعة مقّشرة الحيطان، 
على يسار البهو الّضيق المسقوف، ُجعلت 

لالستقبال، بها كنبة قديمة من الخشب 
المنقوش، وأربعة كراّسّي من الخشب نفسه، 
وفي وسطها مائدة مستطيلة واطئة مغّطاة 

بسماط حال لونه البّنّي، يجلس في الّصدارة، 
كزعيم يشرف من عِل على من هم دونه 
رتبة، يشعل سيجاره الهافاني، ذاك الذي 
كان يدّخنه الرّفيقان تشي غيفارا وفيدل 

كاسترو، بّرد هللا ثراهما، يسحب نفًسا طويال 
يغور لضغطه فّكاه فيبدو عليهما تجويفان 
داكنان، يكّور شفتيه فإذا فمه، والّسيجار 
الغليظ مرشوق بينهما، مثل أست دجاجة 
تبيض، ينفث بعدها سحائب ال يحتملها 

حتى المدمنون على الّتدخين، ويظّل يمسك 
به بين إصبعين معروقتين، قبل أن يضعه 

على المنفضة ليزيل نّظارته عن عينيه 
ويمسحها بمنديل أبيض، حّتى وإن كانت 

العدستان نظيفتين، خاليتين من غبار أو 
بصمة. وتلك عادة مستحكمة لم يستطع 
منها فكاًكا منذ دفعه أحد الّسّجانين مرّة 

دفعة أوقعت نّظارته. غامت األشياء أمامه 
لحظتها، وداس عليها دون أن يشعر، فإذا 
زجاجها مشروخ قليال، وإذا هو يمسحه بين 

الحين والحين لعّل الّرؤية تّتضح، حّتى 
صارت لديه عادة ال ينفّك عنها إن بليل أو 

نهار، وحيًدا أو برفقة جمع من الرّفاق.
عندما يتحّدث إليهم، يشفع حديثه بمقوالت 
لماركس ولينين وروزا لوكسمبورغ وأندراي 
جدانوف منّظر الواقعّية االشتراكّية، وإذا 
ورد على لسانه اسم مثّقف مّمن نهجوا 

نهجه، أضاف إليه بصفة آلّية “عضوّي 
على المنوال الغرامشي”، تلك العبارة التي 
تكاد تكون على لسانه أشبه بعبارة “رضي 
هللا عنه” في أفواه خصومه من اإلخوان، 
ولم يكن قد قرأ عن أولئك المفّكرين سوى 

شذرات متفرّقة أّيام الجامعة، ولكن كان له 
من قوّة الّذاكرة ما يجعله يلتقط ما يلهج به 

رفاقه القدامى، الذين قضى أغلبهم نحبه في 
زنزانات الّصمت.

في الّلقاءات الماضية، كان الحديث يدور 
حول الّصراع المحتدم بين معسكرين، 

معسكر األزالم، ومعسكر اإلخوان، وكان 
الّسّكاج ال يني يذّكر الرّفاق بأن الحياد 

هو المسلك القويم. “دعوهم يأكل بعضهم 
بعًضا، كان يقول، ففي نزاعهم حّتى الموت 

فرصة كي ننهض على أجداثهم.” وحين 
يبدر من أحدهم اعتراض: “ولكن ما العمل 

إذا خرج أحدهما من المعركة ظافرًا؟” 
يرشف الّسّكاج جرعة من شرابه تتقّبض لها 
عضالت فكّيه، يمّر بكّفه على شنبه يمسح 

بلله، يتمّطق بصوت مسموع، ثّم يهّز رأسه 
بالّنفي ليؤّكد بأّن مآلهما مًعا هزيمة نكراء، 
قاتلة، لن ينهضا من بعدها أبدا. ويضيف: 

“وبزوالهما، سوف يخلو لنا الجّو ونقّدم 
للجماهير الّشعبّية ما تتوق إليه… سوف 
نكون لها الّنصير الذي يلّبي مطامحها”. 
وحين يالحظ ثاٍن: “كيف ذلك وخطابنا 

لم يعد مسموًعا؟ ال بّد من مراجعة جذرية 
لفلسفتنا الّسياسّية، ومن تغيير حقيقّي”، 

يقّطب الّسّكاج جبينه ويعبس عبسة يلتقي 
فيها حاجباه، يزحف على مخاطبه بنظرة 

ثقيلة متجّهمة، ويذّكره بالّثوابت التي ال محيد 
عنها مهما كان الّثمن، فـ”في التنّكر لها 

خيانة للمبادئ، وللمناضلين الذين ضّحوا 
بأرواحهم من أجلها”، قال وهو يسند ظهره 

إلى مقعده كمن نطق بالحكمة واستراح.
ولكّن كلي المتصارعين أصيب في مقتل 

هذه المرّة، بعد القرارات التي عّطلت 
الحكومة والبرلمان ونوّابه؛ فما العمل، وقد 

بات الحكم بيد خصيم مبين؟
“هذا انقالب، قال الّسّكاج، نعم، انقالب، 
وال يمكن إال أن نعترض عليه بشّدة، بقوّة 

القانون.”
– أال نخدم بذلك المعسكرين المتنازعين؟ 

سأل أحدهم.
– أال نخشى أن يحشرنا قائد االنقالب في 

زاوية خصومه؟ أردف ثاٍن.
– تعرفون أّننا قاومنا أشرس منه، قال 

الّسّكاج وهو يكّور قبضته في تحّد، 
ونالنا منه ما َخِبرتم، ولم نركع. لقد ُخلقنا 

لمعارضة كّل نظام قائم. ذلك قدرنا.
عّلق األّول: “والنتيجة؟”

– الّنتيجة! تسألني عن الّنتيجة! أنسيت أّننا 
باقون على العهد من أّيام الجامعة؟ لم َتثننا 

الرّياح العواتي، أبًدا، ولم نقايض مواقفنا 
بالعطايا والمناصب، ولم نبع ذّمتنا ألّي 

حاكم، وفي ذلك شرف لنا، لو تدري، عظيم.
وكأّنه لمس في وجه مخاطبه عدم اقتناع، 

أضاف:
“حسُبنا فخرًا أّن الّتاريخ سيذكر أّننا تمّسكنا 
بالمعارضة، معارضة الحاكم، أّي حاكم، 

مدى الحياة.”
ورفع قارورته باعتداِد َمن أفحم سامعيه:

“على نخبكم أّيها الرّفاق األصالء!”
فجاُروه في حركته، ورّددوا بصوت واحد وهم 

يرفعون قوارير البيكس:
“على نخبك يا رفيق!”

ِبَقَلًم: أ. َخاِلْد َالزَُّبوِن - َكاِتٌب ِفَلْسِطيِنيٌّ

رَّاِف َاآْلِليِّ َمَع ِبَداَيِة ُكلِّ َشْهٍر َيِقُف َأَماَم َالصَّ
ِلَيْأُخَذ رَاِتَبُه َوُهَو ُيَتْمِتُم،

َماَذاَسَأِفَعْل ِبِه؟
رَاُب وَاْلَكْهرََباُء وَاْلَماُء وَاْلَقاِئَمُة َعاُم وَالشَّ َالطَّ

َتُطوُل، َضْغٌط َعَلى َقْلِبِه َوُروِحِه، َهِذِه 
َاْلَوِظيَفة َالَِّتي

اَل ُتْغِني واََل ُتْسِمُن ِمْن ُجوٍع وََأْصَبَح َأِسيرًا 
َلَها،

َوِعْنَدَما َأرَاَد َاْلَعَمُل َبْعَد َالدَّوَاِم َأَصاَبُه ُدوَاٌر
َوَتَعٌب َنْفِسيٌّ َفُهَو َلْم َيَتَصوَّْر َأْن َيْأُمرَُه َأَحٌد 

ِبَنْقِل َاْلِبَضاَعِة ِمْن َهَذا َاْلَمَكاِن ِإلى آَخر وََأْن 
يحمَل أَْغرَاَض َالزََّباِئِن ِإَلى َسيَّارَاِتِهْم ، َيا َلُه 

ِمْن ُشُعوٍر َمْمُزوج ِباأْلََلِم وَاْمِتَهاِن َاْلَكرَاَمِة 
، َفآَثَر َتْرك َاْلَعَمِل َوَلْم ُتْفِلْح َاأْلُُموُر َمَعُه 

َفاْلَوِظيَفُة َجَعَلْتُه اَل َيَتَقبَُّل ِسَوى َما ُيْؤِمُن ِبِه 
ِمْن َمَباِدئ َتحفظ َلُه َهْيَبته َالَِّتي َتْجَعُلُه

َداِئًما َفِقيرًا َوَمْعُروًفا َلَدى َأْصَحاِب َاْلِبَقاَلة 
وَالدَّوَاِجِن وَاْلُخَضاِر، ِحَساٌب َداِئٌم َعَلى َالدِّيِن 

اَل َيَكاُد َيْنَقِطُع ، َهْلَوَساٌت َكِثيرٌَة َتَتزَاَحُم 
ِفي َعْيَنْيِه، َوِفي َطرِيِق َاْلَعْوَدِة، َكِثيٌر ِمْن 

ارِِع، ِنَساٌء وََأْطَفاٌل، َوُدَعاْء  َاْلُمَتَسوِِّليَن ِفي َالشَّ
اَل َيَتَوقَُّف ِلُمَساَعَدِتِهْم ِبَما يقدُر َعَلْيِه،

اَلَحَقُه َصْوٌت َعاٍل َتَبرََّع َيا َأِخي أِلَْطَفاٍل 
ِجَياِع َوِشرَاِء َالدَّوَاِء َلُهْم َوَجزَاَك َاَُّ ُكلَّ 

َخْيٍر ، َكاَن َيْشُعُر َأنَُّه ِبَحاَجِة َأنَّ َيَتَبرَّع َلُه 
َالنَّاُس.. َلْو َيْعَلُم َهَذا َاْلُمَتَسوِّل َوْضعُه َلَحِزَن 

َعَلْيِه َوَلْم َيْطُلْب ِمْنُه َشْيًئا،
َتَوقََّف َقِلياًل َوَقاَل ِفي َنْفِسِه َلَعلَّ َالتََّبرَُّع ِبَشْيٍء 
َبِسيٍط َسَيْجِلُب َاْلَخْير َاْلَكِثير َوَلْن تفرَق َكِثيرًا 
ِفي َحَياِتِه َااِلْجِتَماِعيَِّة ، َوضع ِبَيِميِنِه َوَكَأنَُّه 
ا َوَضَعُه ، وََأْقَفَل  َأرَاَد َأنَّ اَل َتْخَجُل َشَماَلُه ِممَّ

َعاِئًدا
وَِإَذا ِبَصْوت مِلئ ِباْلَغَضِب

َما َهَذا؟ رُْبع ِديَناِر

َهَذا َما ُأَقدُِّر َعَلْيِه
َوَماَذا َسَأْفَعُل ِبَها؟

ْهِر  ِإنََّها اَل َتْشَترِي َشْيًئا َوَهَذا َأوَُّل َالشَّ
وَالرَّوَاِتب ُمَتَوفِّرَة َوَنْسَتِحقُّ َأْفَضَل ِمْن َهَذا ِإالَّ 

ِإَذا ُكْنُت َبِخياًل َوَهَذا َطْبُعَك .
َتَفاَجَأ ِمْن َهَذا َاْلَكاَلِم َاْلَقاِسي ، رَاِتٌب اَل َيْكِفي

َوُمَتَسوٌِّل َيْسَتْقِوي َعَلْيِه ِبَهَذا َالرَّْفِض ِلَتَبرُِّعِه
َاْلَبِسيِط َوُهَو َلْم َيْسَتِطْع َيْوًما َأْن َيَتَبرََّم َأْو 
ُيَداِفُع َعْن ُحُقوِقِه ، َفجل همه َاْلُوُصول 

اَعَة َالثَّاِمَنَة َالسَّ
وَاْلُمَغاَدرََة َعَلى َالثَّاِلَثة َوَكَأنَُّه ُمَبْرَمٌج َعَلى َذِلَك

َكَرُجٍل آِلي، َما َهَذا َالدَّْرِس َالَِّذي َيَتَعلَُّمُه؟
َأْخُذُه َاْلَكاَلُم ِباْنِدَفاِع َيا َأِخي َهَذا َالرَّاِتِب اَل 

ي ِاْحِتَياَجاِت َاْلَعاِئَلِة َوَبْعَد ُمْنَتَصِف  ُيَغطِّ
ْهِر َتْبَدُأ َاْلُمَعاَناُة واََل ُترِيُد َالرُّْبَع ِديَنار، َالشَّ

َهْل َأَتَبرَُّع َلَك ِبَعَشرَِة َدَناِنيَر؟
وََأزِيُد َأيَّاَم ُمَعاَناِتي ، َهْل َأْقَسَم َلَك ِبَأنَِّني َأْكرَُه

ْهِر أِلَنَّ َاْلَجِميَع َيْنَتِظُروَنِني واََل  َأول َالشَّ

َأْسَتِطيُع ِسَوى َأْن َأْخذَلُهْم ، َنَظر َاْلُمَتَسوِّل َلُه 
ِبَعَجٍب !!

ُف َوَتَلبُس َماَلِبَس  َوَقاَل َلُه .. َأْنَت َاْلُمَوظَّ
َأِنيَقة َوَتْشُكو ِمْن َاْلَحَياِة َوَعَلى َأَقلِّ َتْقِديٍر 

َأْسَتِطيُع َأْن أَِعيَش َعَلى َالرَّغِم ِمْن ُجُلوِسي 
َساَعاٍت َطِويَلًة َأْسَتْجِدي َالنَّاس ِإالَّ

َأنَِّني َأِجُد ُقوت َيْوِمي وََأْسَتِطيُع َأْن َأْضَمَن 
أِلَواَْلِدي َحَياًة َسِعيَدًة ِعْنَدَما أَُعوُد ِإَلْيِهْم 

ْهَر ُدوَن ُمَعاَناِتِهْم َشَظَف  ِباْبِتَساَمٍة َتْكِفيِهْم َالشَّ
َاْلَحَياِة، ِإَذا ُكْنُت ُمْحَتاًجا َيا َأِخي َفْخَذ َهِذِه 
َالدََّناِنيِر َوَنْحُن ِإْخوٌَة واََل َتْخَجُل َفاْلَماُل ُكلُُّه 

ِلَِّ،
لْم َيِدر َسِعيٌد َماَذا َيُقوُل َفَهِذِه َأوَّل َمرٍَّة ُيَحاِوُل
َم َلُه ُمَساَعَدة، َوَلِكنَُّه َتَرَكُه َوُهَو  َأَحدُهْم َأْن ُيَقدِّ
ُيَتْمِتُم َعَلْيَك َأْن َتْصَنَع َحَياَتَك اَل َأْن َتْنَتِظَر 

ُروف ِلَتَغّيِر َحَياتَك.. َالظُّ
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بور قصيدة لم تْكتب بعد عبد الصَّ

رشدي الماضي 
حيفا 

ُيِطلُّ ِمن نافذة القصيدة، ُيطلُّ بوجِهه االسمر 
بَأنفِه  أم  والسَّ الّتيه  زمن  شمُس  لفحتُه  الذي 
بَشفٍة  متبوع  الِعزَِّة،  بشارِب  المزّين  الكبير 
ُسفلى مملؤة ومدالة قليال، ووجٍه اتَّشَح بفيض 
من الجمال والنُّبل والتََّأّمل لكنُه بقي معجونًا 
َنْقدّي وعدم  ُظلم  عاناه من  لما  كاوية  بمرارة 
انصاِفِه كما يستحّق وُغِمَط َحقَُّه َتَجنّبًا، وهكذا 
ُمْقتلعا  غريبًا،  ُمعّذبا  متألما  الزَّمن،  تركه 
حّية  ومجروحا، حتى نال وبجدارة لقب، »الضَّ

بامتياز«...
علينا  ُيطّل  الحزينة  الّرمادّية  المالمح  بهذه 
َتصدََّر  الذي  بور  الصَّ عبد  صالح  شاعرنا 
طليعَة  المأساوي،  المشهد  هذا  من  بالرّغم 
في  ووقف  مصر،  في  الحديثين  الّشعراء 
في  الحديث  الّشعر  ُروّاد  َمَع  األّول  ف  الصَّ

العالم العربي.  

وهو الذي اعتَبرُه عميُد َأدبنا طه حسين َأحَد 
الّدكتور  المعروف  النَّاقد  اعترف  كما  َأبناِئِه، 
اإِلثنين  َأّول  بور  الصَّ َأنَّ  عصفور،  جابر 

اّللذين علَّماُه حيث َتعلَّم مْنه الثَّقافة.
ما ال شك فيه َأنَّ صورَتُه ستظّل محفورًة في 
ذاكرتنا، وسيبقى ُكْرِسيُُّه في الحركة الّشعرّيِة 
الحديثة في موِقِعِه حيُث ينبغي له َأن يكون، 
بيِت  في  نزوره  أن  علينا  ِلزامًا  كان  لذلك، 
ليظلَّ  عام،  كلَّ  رحيِلِه  ذكرى  في  »ابداعه« 

ميناء الرَّحيل وميناء الوصول… 
َأّما عن سيرتِه فنضيف َأنَُّه رأى النور في 21 

َأّيار في مدينة الزقازيق.
القاهرة وتخرج  ِبُكلّيِة اآلداب بجامعة  والتحق 

عام 1951
فحرر  حافة،  الصَّ ُثمَّ  التَّدريس  في  عمل 
مجلََّة  وترَأس  اليوسف«  »روز  مجلة:  في 

»الكاتب« وانتهى رئيسًا للهيئة العامة للكتاب 
وتوفي عام 1981، له ابنتان معتزة وَمّي.

لكم،  َأقوُل  بالدي،  في  الناس  دواوينِه  ومن 
واالبحار  الليل  شجر  القديم،  الفارس  أحالم 

في الذَّاكرة. 
وله َأيضًا مسرحيات شعرية، كمأساة الحاّلج، 
مسافر ليل، ليلى والمجنون، وبعد أن يموت 

الملك…
كذلك كتب عدة مؤلفات في الّنقد اأَلدبي.

المثّقف  وهو  شاعرنا  يؤّكد  كان  وقد  هذا 
َشْمُس  هي  ليست  معارَِفُه  َأّن  والموقف 
المعارف لذلك َسَعى َأن يقبض على الّشعر 
لغِة  رأس  في  فسّجل  عنُه:  بحِثِه  خالل  من 
لم  التي  هي  إليِه  قصائدِه  أَحبَّ  أنَّ  ابداِعِه، 

يكتبها بعد…  

أفاد تقرير إخباري بأن ميغان ماركل واألمير 
هاري يجنيان على األرجح 244 ألف جنيه 
إسترليني )300 ألف دوالر( في الدقيقة مقابل 

مسلسلهما الجديد على منصة »نتفليكس«.
الذي بلغت  الوثائقي  الفيلم  وتضمنت حلقات 
لم  إسترليني، صورا  جنيه  مليون   88 قيمته 
إلى  وأطفالهما،  للزوجين  قبل  من  تعرض 
جانب مقابالت معهما وأصدقائهما المقربين.

وأعطى دوق ودوقة ساسكس خالل الحلقات، 
لمحة عن حياتهما، على الرغم من مطالبتهما 
المستمرة بالخصوصية، وانتقادهما المتواصل 

لتطفل الصحافة عليهما.
دقيقة( حقائق  الوثائقي )360  الفيلم  وكشف 
غير ممعروفة تخص حياتهما )هاري وميغان( 
وتضمن  البريطانية،  الملكية  العائلة  داخل 
لقطات عائلية حميمة وصورا خلف الكواليس.
وانتقد المطلعون داخل القصر الملكي الفيلم، 
زاعمين أنه لم يطلب من العائلة الملكية التعليق 
قبل إطالقه، على الرغم من افتتاح المسلسل 
بالكلمات التالية: »رفض أفراد العائلة الملكية 

التعليق على محتوى هذه السلسلة«.
الخميس  يوم  »نتفليكس«  منصة  وبدأت 
هاري  األمير  عن  وثائقية  سلسلة  عرض 
وزوجته ميغان، وسط جدل واسع في بريطانيا 
وسيتم  الترويجي.  إعالنها  عن  الكشف  منذ 

عرض حلقة جديدة في 15 ديسمبرالجاري.
أن  سكوبي  أوميد  السلسلة  كاتبة  وأوضحت 
حلقات   6 على  يتوزع  الذي  المسلسل  هذا 

حبهما  قصة  من  اآلخر  الجانب  »سيتناول 
)هاري وميغان( والصعوبات التي واجهاها«.

وقال هاري)38 عاما( إنه كان مرعوبا من أن 
وسائل اإلعالم سترفض ميغان )41 عاما(، 
موافقة  على  أيضا  يحصل  أن  يجب  وكان 
جدته الملكة إليزابيت حول العالقة مع ميغان.
تعرض  لم  صورا  الوثائقي  الفيلم  وتضمن 

ميغان  من  هاري  األمير  لطلب  قبل  من 
الزواج، حيث شارك الزوجان بعض اللقطات 
ممسكا  واحدة  ركبة  على  هاري  تظهر  التي 
بصندوق الخاتم في يد واحدة، بينما كان كلب 
ميغان جالسا بجانبه والشموع تحيط بالمكان.

مميزا  كان  العرض  يوم  إن  الزوجان  وقال 
وبينما  زيارته،  تعودا  كوخ  إلى  ذهبا  حيث 

كانت ميغان تحمص الدجاج كان هاري في 
الحديقة يجهز األجواء للقيام بطلبه.

ويتذكر هاري ذلك اليوم قائال: »فتحت زجاجة 
شمبانيا بينما كانت ميغان تحمص دجاجة.. 
حيث  هذا  تصرفي  من  ميغان  استغربت  لقد 
قالت لي أنت ال تشرب الشمبانيا أبدا، ما هي 
المناسبة؟ فأجبت بأنني ال أعرف، لقد شعرت 

بأنني أرغب بفتحها«.
»غي«  كلبها  لها  جلبت  »لقد  وأضاف: 
بالطائرة من الواليات المتحدة، وحصلت على 

15 شمعة كهربائية وضعتها في الحديقة«.
وتابعت ميغان: »لقد كان على ركبة واحدة، 
للغاية  سعداء  كنا  »نعم«،  أقول  وكنت 

ومتحمسين«.
الخميس  أمس  »نتفليكس«  منصة  وبدأت 
هاري  األمير  عن  وثائقية  سلسلة  عرض 
وزوجته ميغان، وسط جدل واسع في بريطانيا 
وسيتم  الترويجي.  إعالنها  عن  الكشف  منذ 

عرض حلقة جديدة في 15 ديسمبرالجاري.
أن  سكوبي  أوميد  السلسلة  كاتبة  وأوضحت 
حلقات   6 على  يتوزع  الذي  المسلسل  هذا 
حبهما  قصة  من  اآلخر  الجانب  »سيتناول 

والصعوبات التي واجهاها«.
عن  بالكشف  الفيلم  على  القائمون  ووعد 
ساسكس  ودوقة  دوق  تخلي  قصة  مالبسات 

عن واجباتهما الملكية.
المصدر: »إكسبريس«

بسرعة قياسية، بدأت المسلسالت الرمضانية 
الخريطة  عن  تختفي   30 الـ  الحلقات  ذات 
الدرامية في شهر الصوم. فمن يتابع األعمال 
باتت  اإلنتاج  شركات  أّن  يالحظ  العربية، 
القصيرة  الحلقات  ذات  المشاريع  نحو  تتجه 

التي ال يتعّدى عددها الـ 15 حلقة.

رمضان  موسم  أن  يبدو  المنطلق،  هذا  من 
الخريطة،  شكل  في  تغيرات  سيشهد   2023
للخدمات  »المتحدة  شركة  أعلنت  بعدما 
اإلعالمية« في مصر عن تقديم 6 مسلسالت 
ستكون ذات 15 حلقة فحسب. وربما سيرتفع 

العدد بعدما تتضح الخريطة بشكل نهائي.
بطولة  زكي  منى  تلعب  السياق،  هذا  في 
خالد  )تأليف  الوصاية«  »تحت  مسلسل 
وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير( 
قليلة، ويجمع  أيام  قبل  انطلق تصويره  الذي 

علي  أمين،  نسرين  دياب،  الممثلين:  أيضًا 
الطيب وغيرهم.

بطولة  لعبه  عن  أخيرًا  أمين  أحمد  وأعلن 
وإخراج  كّتاب  )ورشة  »الصفارة«  مسلسل 
عن  الشركة  تعلن  لم  إسماعيل(.  عالء 
مع  التعاقدات  تنتهي  ريثما  العمل  تفاصيل 
أبطاله، على أن ينطلق التصوير في كانون 

الثاني )يناير( المقبل.
تجربة  النبوي  خالد  يخوض  جانبه،  من 
مؤديًا  رمضان  في  القصيرة  المسلسالت 
يحمل  مسلسل  في  الشافعي  اإلمام  شخصية 
االسم نفسه )تأليف ورشة مريم نعوم وإخراج 

السوري الليث حجو(.
على الضفة نفسها، يلعب طارق لطفي بطولة 
محمد  )سيناريو  زوج«  »مذكرات  مسلسل 
أحمدي(،  مريم  وإخراج  المالك  عبد  سليمان 
جالل  ياسر  فيه  يخوض  الذي  الوقت  في 

تجربة مشابهة في مسلسل »عالقة مشروعة« 
)تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي(. 

مسلسل  في  غانم  سمير  دنيا  ستطل  كذلك، 
قصير سيتم الكشف عن تفاصيله قريبًا.

كم تقاضى هاري وميغان عن كل دقيقة من فيلمهما على نتفليكس؟

رمضان 2023: أهاًل بالمسلسالت القصيرة

قصة قصيرة: مزمار قمر الذئب الدموي

سارة صالح شطا
كاتبة من مصر

في ليلة من ليالي ديسمبر يرتفع صوت 
مزامير الجن في السماء، وتمر األرض 

بين الشمس والقمر، لتتوارى الشمس خلف 
األرض، ويتحرك القمر في ظل األرض 

الذي تعكسه الشمس، مكماًل دورته مكتسبًا 
ظال شديد الحمرة عند رؤيته من األرض، 

في مشهد خسوف يخترقه عواء الذئاب 
كمزامير تدق أبواب السماء، فيكتمل القمر 

مستوهجًا بلون قرمزي، وتغطيه مجموعة من 
السحب السوداء في شكل ذئب.

يعم الظالم الكون ويلتف بعاصفة جليدية 
كأنها أنفاس تنين تلقي بأغصان األشجار 

المهشمة في الشوارع، تزداد كثافة الثلج 
حتى يغطي البيوت واألشجار، فتتعالي 

أصوات أشبه بطلقات الرصاص من الشقوق 
التي تحدث بجذوع األشجار، فتسقط جذوع 
األشجار على خطوط الكهرباء التي تسقط 
بدورها علي األرض وتتلوى مثل األفاعي 

وهي تبصق شررًا كهربائيًا أزرق يحّول كل 
ما حوله إلى ألوان ال حصر لها، تصعق 

النظر وتميت القلب.

بدأ الظالم ينسدل تدريجيًا، وتهدأ العاصفة 
قليال، لكن البرد بدأ يشتد محواًل كل ما حوله 

أقرب إلى عظام ثلجية ميته براقة مختلفة 
األحجام.

تتباعد السحب تدريجيًا كاشفة عن وجه 
القمر. فيلمع الثلج الذي حول الشوارع 

إلى سطح أبيض براق يخترق هذا الظالم 
القابض لألرواح.

عواء شيء ما آت من ال مكان وكل مكان، 
مثل عواء الذئاب. بدا أنه آت من ال مكان 

وكل مكان، مثله مثل ضوء القمر الذي 
يغمر الكون آت من ال مكان وكل مكان.

إنها مراحل تحول القمر إلى ذئب دموي 
متجسدًا في شكل ذئب يطل بعينيه 

الحمراوين من السماء المظلمة، يهر بصوت 
مرعب يضج تدريجيًا الي أن يصير عواء 

أشبه بمزامير الجن في السماء.

بعدها يبدأ الذئب الدموي يرتفع على حافة 
السماء ويركض نحو األرض بقوة نارية 
بفرائه المشعث باللون األحمر البرتقالي 
في لهيب النجوم وعيناه شعلتان ناريتان 

براقتان… ذو يدين آدميتين.. ولكن قد حلت 
المخالب مكان األصابع.. كأنه شيطان 

يمكن أن يكون في أي مكان وأي موضع أو 
هيئة…

إنها بداية تحالف القمر مع الشيطان ليرقصا 
رقصة الموت على مزامير الجن.. على تيار 

أخضر ذهبي هادئ من ضوء النجوم… 
ليتغير شكل القمر الدموي لياًل ويتحول إلى 
مستذئبة تتجول في الغابات وهي تتظاهر 
بأنها ذئب بال ذيل كي تتصيد فرائسها في 

الغابات..

تبدأ المستذئبة البحث عن حبيبها البشري 
ذي الساعدين العضليين الموشمين حتى 

تجده وتقرر مراقبته كل يوم لياًل.

وفي إحدى الليالي كان حبيبها ينهي عمله 
في لحظات متأخرة جدا، وكان المكان خاليًا 
تمامًا فأسره نسيم الليل الهادئ الذي يحرك 

أوراق الشجر على حدود الغابة.

لبث بعض الوقت يتنسم الهواء، متأماًل 
ضوء القمر األحمر الذي مأل سماء الليل 

وراح بريقه ينعكس على األرض. كان يتذكر 

شبابه األول وحبه القديم.

في هذا الضوء الهادئ سمع صوتًا خافتًا، 
ورأى غصون الشجر تحت الشرفة تهتز 

وتتباعد.

شعر أنه ليس على ما يرام تلك الليلة، 
مريض أو مرهق ربما. إذ ذاك وقع نظره 

على فنجان قهوته المعدني المفضل ووجده 
يلمع كالمرآة، وفي سطحه العاكس المقوس 

رأى شيئًا ال يصدق.. شيئًا جعله خائفًا، 
وبينما هو يستدير صدم بذراعه فنجان 

القهوة، فيسقط أرضًا ولطخت القهوة المكان، 
حرك ساعديه وندت عنه صرخة ألم في نبرة 
خائفة. نعم هو خائف، لقد نسي وزنه الثقيل 

وعضالت ساعديه المفتولة.
نسي كل شيء إال المستذئبة التي تقف هنا 
أمامه على قدميها الخلفيتين، وتمشي كما 

تمشي المرأة وتحدق فيه بعينيها الجاحظتين 
الحمراوين الالمعتين زافرة أنفاسها الحارة 

في وجهه كأفعى تقذف لهبًا أخضر ذهبيًا 
له رائحة البارود. الضوء األحمر يلمع على 
فرائها ويمنحه بريقًا قرمزيًا. ها هي تتضخم 

أمامه كالسحر األسود أو كوحوش أفالم 
الرعب. وحش خرج من الشاشة فجأة. ها 

هي تتحرك حوله ببطء محاولة تشمم رائحة 
ضعف الضحية. تتقلص شفتها العليا التي 

لونها مثل لون الكبد، كاشفة عن أنياب 
صفراء طويلة حادة.

يحاول حبيبها النظر إلى اللون األحمر الذي 
يتوهج في عينيها، يشعل عود ثقاب في 

وجهها ليخيفها، ينطلق منه بعض الشرر، 
فيحرق شعيرات دقيقة في يديها، تتراجع 

المستذئبة إلى الوراء للحظة، وتطلق زئير 
ألم وغضب يخترق أبواب السماء.

تتعالى أصوات مزامير الجان في السماء 
يخالطها المزيد من العواء، تنقض المستذئبة 

على حبيبها فيسقط أرضا. فيض من 
الدم يخالطه زفيرها الحار ممزوجا باللون 

األحمر، إذ تغوص أنيابها في عضلة ظهره.

يتأرجح حبيبها واقفًا على قدميه مصدومًا 
ال يستطيع التنفس. لكن صدمته ما هي إال 
عاطفة حب سوداء. يستيقظ من صدمته، 

ويستشعر النزف في ظهره، يحاول الصراخ 
وهو يشتم رائحة الفراء المحروق يمأل أرجاء 
المكان، بينما ضوء القمر الدموي يسبح من 

النافذة.

يشعر فجأة أن شيئًا ما يتغير داخله. وجهه 
يلتوي وأنفه يتسطح ويطول، يزداد بدانه. 

قميصه القطني ينتفخ ويتمدد، فجأة تتمزق 
الخياطة، تثب خصالت شعر قوية من 
صدره لتزداد كثافة وتمأل أنحاء الجسم 

والوجه. شفتاه الرقيقتان تتشققان لتكشف 
عن أنياب حادة وغليظة. يداه تتحوالن إلى 

مخالب. صار وجهه الباسم الرقيق شيئًا 
حيوانيًا وعيناه البنيتان صارتا خضراوين 

ذهبيتين مخيفتين.

صوته لم يعد صوته، تحول إلى نوع من 
العواء المتواصل. يقفز من النافذة، ليكون 

ضوء القمر الدموي آخر ما يراه حبيبها 
المذؤوب الممسوخ. ليتحقق تحالف رقصة 

موت القمر الدموي مع الشيطان على 
مزامير الجان. في ضوء اللون القرمزي 

المميز لخسوف القمر.
قيل “إن الشيطان يسير بيننا في كل مكان.. 

عند اكتمال القمر الدموي دورته، يتخذ أي 
وضع ليتجسد ويحيي رقصة الموت”.

وكذا الحب يشبه الموت أحيانا.
إنها حبيبته قاتلة الليالي القمرية، عادت 

لتشاركه رقصة الموت على مزامير الجن.

أترغب في نسيان حبيبتك السابقة؟
 الكشف عّما يمكن أن يساعدك على نسيان الذكريات السيئة!

يوجد لدينا جميعا أشياء نفضل نسيانها، 
سواء كان ذلك شريكا سابقا أو لحظة 

محرجة بشكل خاص.
واآلن، وجد الباحثون أن تشغيل األصوات 

للناس أثناء نومهم يمكن استخدامه 
لمساعدتك على نسيان الذكريات السيئة.

ويأمل الفريق، من جامعة يورك، أن تمهد 
النتائج الطريق لتقنيات تساعد على إضعاف 

الذكريات المؤلمة والتطفلية.
بالنسبة للدراسة، قام الفريق بتجنيد 29 
مشاركا، تعلموا زوجين متداخلين من 

الكلمات - على سبيل المثال ديفيد بيكهام 
والدراجة كزوج واحد، والدراجة والقلعة كزوج 

ثان.
وعند تعلم كال الزوجين، سمعوا أيضا كلمة 

»دراجة« يتم عزفها بصوت عال.
ثم ذهب المشاركون إلى النوم وعندما دخلوا 

في الموجة البطيئة - المعروفة أيضا باسم 
النوم العميق - تم تشغيل كلمة »دراجة« 

مرة أخرى.
وبمقارنة األداء بحالة التحكم، حيث لم يتم 
تشغيل األصوات المرتبطة أثناء النوم، تم 
تعزيز ذاكرة أحد الزوجين بينما بدا أنهما 

ينسيان ارتباط الزوج اآلخر.
وقال الدكتور باردر جونسن، المعد األول 

للدراسة: »على الرغم من أن نتائج دراستنا 
ال تزال تجريبية للغاية في هذه المرحلة، 

إال أن النتائج تزيد من إمكانية زيادة وتقليل 
القدرة على استدعاء ذكريات معينة عن 

طريق تشغيل إشارات صوتية عندما يكون 
الفرد كذلك نائما. ويمكن لألشخاص الذين 
عانوا من الصدمة أن يعانوا من مجموعة 

واسعة من األعراض المؤلمة بسبب ذكرياتهم 
عن تلك األحداث. وعلى الرغم من أن 

الطريق ال يزال بعيدا، إال أن اكتشافنا يمكن 
أن يمهد الطريق لتقنيات جديدة إلضعاف 
تلك الذكريات التي يمكن استخدامها إلى 

جانب العالجات الحالية«.
وكان وجد بحث سابق أن تعلم زوج من 

الكلمات وتشغيل صوت مرتبط بذلك الزوج 
أثناء النوم يحسن ذاكرة المشاركين بالنسبة 

إلى زوج الكلمات عندما يستيقظون في 
الصباح.

لكن هذه هي المرة األولى التي يظهرون 
فيها خفضا في ذاكرة زوج من الكلمات، ما 

يشير إلى أن من الممكن التسبب في نسيان 
انتقائي من خالل تشغيل األصوات المرتبطة 

أثناء النوم.
وقال المعد الكبير الدكتور ايدان هورنر: 

»العالقة بين النوم والذاكرة رائعة. نحن نعلم 
أن النوم أمر بالغ األهمية لمعالجة الذاكرة، 

وعادة ما تكون ذاكرتنا أفضل بعد فترة من 
النوم. وتظل اآلليات الدقيقة المستخدمة 

في اللعب غير واضحة، ولكن أثناء النوم 
يبدو أن الروابط المهمة تتعزز ويتم تجاهل 

الروابط غير المهمة«.
وأوضح الدكتور هورنر أن التأثير من 

المحتمل أن يحدث بسبب شكل من أشكال 
المنافسة بين الذكريات المتداخلة.

وقال: »قد يكون من الممكن أخذ جانب 
واحد من ذاكرة العالم الحقيقي السابقة - 
على سبيل المثال موقع معين حيث وقع 

حدث ما - وربط ذلك بحدث جديد«.
 Learning & ُنشرت النتائج في مجلة

.Memory
المصدر: ديلي ميل
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