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االقتصاد والمخدرات والهجرة في صلب محادثات 
قمة قادة أميركا الشمالية الثالث

 أعلنت أوتاوا وواشنطن أنهما توصلتا إلى حل 
 )NEXUS( ‘‘إلعادة إطالق برنامج ’’نكسوس

بشكل مناسب.
و’’نكسوس‘‘ برنامج مشترك بين وكالة خدمات 

الحدود الكندية )ASFC / CBSA( وهيئة 
الجمارك وحماية الحدود )CBP( في الواليات 

المتحدة، ويسمح للمسافرين الحاصلين على موافقة 
مسبقة بعبور الحدود بين كندا والواليات المتحدة 

بسرعة أكبر.
وأُعلن عن التوصل إلى هذا الحل  على هامش 

قمة ’’األصدقاء الثالثة‘‘ في مكسيكو التي 

جمعت الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز 
أوبرادور ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو 

والرئيس األميركي جو بايدن.
ويبدأ العمل باالتفاق الجديد بين البلدْين الجارْين 

الربيع المقبل وهو سيتيح للكنديين إجراء المقابلتْين 
األمنيتْين، واحدة مع مسؤولي الجمارك األميركيين 
واأُلخرى مع موظفي الحدود الكنديين، مباشرة قبل 

السفر إلى الواليات المتحدة، شريطة أن يكونوا 

سيسافرون في وقت قريب وأن يغادروا من مطار 
يتوفر فيه هذا الخيار. البقية ص. 5
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عين على كندا 

المنظمات الصهيونية تشن هجوما على السفير الكندي السابق في مصر 

كندا تشتري 88 مقاتلة ’’إف - 35‘‘ بـ19 مليار دوالر  وتكلفة تشغيلية بـ70 مليار دوالر

د. نزيه خطاطبة 

بعد تولي نتانياهو وطاقم حكومته 
من ائتالف اليمين الفاشي والمتطرف 

, مقاليد السلطة في كيان االحتالل 
وهو يشهد المزيد من االنقسامات 
والخالفات الحادة بين قوى اليمين 

واألحزاب الدينية, ومن يطلقون على 
انفسهم بالعلمانيين والمعتدلين وال 

نقول اليسار .وبلغت االنقسامات حدا 
دفع النائب اليميني  زفيكا فوغل، 

من حزب »القوة اليهودية« اليميني 
المتشدد الذي يقوده وزير األمن 

القومي إيتمار بن غفير الى الدعوة 
العتقال رئيس الوزراء السابق يائير 

البيد، ووزير الدفاع السابق بيني 
جانتس ووزير الدفاع األسبق النائب 

المعارض موشيه يعالون  بتهمة خيانة 
الوطن والتحريض على الحرب , بعد 
المظاهرات العارمة التي شهدتها مدن 
الكيان ضد االئتالف الحاكم , والتي 
أمر وزير األمن القومي إيتمار بن 

غفير قائد الشرطة اإلسرائيلية بالتعامل 
معها وقمعها بالعنف  واستخدام 

خراطيم المياه.  
االنقسام بين اليهود ليس حديثًا، 

وليس مستغربًا، والمجتمع اإلسرائيلي 
ليس متجانسا , واالنقسام الحالي 

بين العلمانيين الذي يشكلون العمود 
الفقري للجيش، وهم أصحاب رأس 
المال، وبين الصهاينة المتدينين، 

الذين يشكلون العمود الفقري للعقيدة، 
وهم أصحاب التوراة، كما قال موشي 
غفني من حزب يهوديت هتوراة، وهو 
قابل للتصاعد، والوصول إلى حرب 

أهلية, ما لم يدرك قادة االحتالل 
وخاصة اليمين الديني ذلك, ويعملوا 

على توحيد المجتمع بتضخيم المخاطر 
الخارجية، وشن حروب خارجية قد 

تكون مع ايران او لبنان, وممكن مع 
األردن وباالساس مع الفلسطينيين 

عبر زيادة القمع واالستفزاز ,  لتوحيد 
اإلسرائيليين، واشغالهم عن انقسامهم 

الداخلي. 
فالمشروع الصهيوني قائم على اقامة 

اسرائيل الكبرى بأعتبارها دولة يهودية, 
واالغلبية بها يجب ان يكونوا يهودًا 

من االن وحتى أشعار آخر ! 

فالحكومة األسرائيلة الجديدة وقبل 
أيام أعلنت أن اليهود فقط لهم الحق 
الحصري في جميع أرض أسرائيل 
ككل بالمعنى التوراتي، وليس ألي 
طرف آخر حقوق هنا ، بأرض ) 

يهودا والسامرة اي الضفة الغربية ( !. 
مما يعني أن حكومة نتانياهو اليمينية 
، بداًل من استخدام عبارة )دولة ذات 
سيادة في أرض إسرائيل( التي كانت 

تستخدمها الحكومات السابقة , تحولت 
الى استخدام صياغة جديدة ومكشوفة 

: )حق حصري ال جدال فيه في جميع 
مناطق أرض إسرائيل”, والتأكيد على 

تطوير االستيطان 
في جميع مناطق أرض إسرائيل وليس 

ألي طرف آخر حقوق هنا، وهذا ال 
يعني فقط تجاهل التطلعات الوطنية 

للفلسطينيين، بل هو إعالن من جانب 
واحد بأن الشعب اليهودي هو فقط 
صاحب الحقوق, وان ان دستورها 

يقوم على يهودية الدولة وبدون حدود 
جغرافيه مرسومة او معروفة.

األمم المتحدة تقر طلب فلسطين فتوى 
قانونية حول ماهية االحتالل

وفي مواجهة ذلك تلجأ السلطة 
الفلسطينية ,التي ال حول لها, الى 
المنظمات الدولية لالستغاثة بها , 
حيث تبنت الجمعية العامة لألمم 

المتحدة مؤخرا  قرارًا يطالب محكمة 
العدل الدولية بالنظر في مسألة 

االحتالل اإلسرائيلي ألراٍض فلسطينية، 
وكان االحتالل يحتاج الى فتوى 

لمواجهته مع ان الغالبية العظمى من 
الدول األعضاء في الجمعية العامة 

تقر ان إسرائيل دولة احتالل . وحاز 
القرار تأييد 87 صوتًا واعتراض 26 

وامتناع 53 عن التصويت، وسط 
انقسام الدول الغربية حول القضية 

وعارضته الواليات المتحدة التي هددت 
السلطة الفلسطينية من مغبة اللجؤ 

للمنظمات الدولية. 
ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن 

تدابير االحتالل الرامية إلى إحداث 
تغيير ديمغرافي بالقدس. ويدعو 

المحكمة الدولية إلى تحديد »العواقب 
القانونية النتهاك إسرائيل المستمر 
لحق الشعب الفلسطيني في تقرير 

المصير«، باإلضافة إلى إجراءاتها 
»لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة 

القدس وطابعها ووضعها«.
ويأتي هذا القرار، بعد نحو أسبوعين 
من تصويت الجمعية األممية ) التي 

ال تملك سلطة التنفيذ كما مجلس 
االمن( بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد 

حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره. 

وقد وصف السفير اإلسرائيلي القرار 
بأنه »وصمة عار أخالقية لألمم 
المتحدة«، مضيفًا »ال يمكن ألي 
منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان 

الشعب اليهودي ُمحتالًّ في أرضه«, 
كما وصف رئيس الوزراء نتانياهو 

القرار »بالحقير ». وقال في شريط 
مصور “القرار الحقير الذي صدر 

اليوم لن يكون ملزما للحكومة 
اإلسرائيلية”.

االحتالل يرد بقوانين عنصرية 

قيادة االحتالل ردت بشكل فوري 
على تحركات السلطة في األمم 

المتحدة بفرض مجموعة عقوبات 
سريعة,  تمثلت باقتطاع حوالي 45 
مليون دوالر من التحويالت المالية, 
وتجميد خطط بناء للفلسطينيين في 
 vip المناطق ج، وسحب بطاقات

والتسهيالت التي ُتمنح لكبار مسؤولي 
السلطة بما فيهم وزير الخارجية رياض 

المالكي، والمندوب الفلسطيني لدى 
األمم المتحدة رياض منصور، وزياد 
أبو عمرو والعالول ، لكنها لم تطال 

الرئيس محمود عباس أو حسين الشيخ 
أو ماجد فرج.

كما صادق الكنيست على 7 مشاريع 
قوانين لسحب المواطنة أو اإلقامة 
من أسرى فلسطينيين بزعم تلقيهم 
تعويضات من السلطة الفلسطينية 

مقابل تنفيذ عمل »إرهابي, و محاربة 
العلم الفلسطيني ومنع رفعه خاصة 
في األراضي المحتلة عام 1948 

والقدس, والبحث كذلك في اقتراح قدمه 
بن غفير العدام االسرى الفلسطينيين, 
ومنح الحصانة المطلقة لجنود وضباط 
قوات االحتالل لقتل الفلسطينيين دون 

خوف من اية عواقب. 
 

وفي مواجهة ذلك تجد السلطة 
الفلسطينية نفسها أمام سيناريوهات في 

غاية الخطورة، اما الخنوع ومواصلة 
لعب الدور الذي يحدده االحتالل 

لها كجهاز اداري امني يدير شؤون 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وينسق 
مع قوات االحتالل ، ومنعها من أي 
تحركات على المستوى الدولي ضد 
دولة االحتالل، عبر استخدام عصا 

سحب المزايا الشخصية لقادة السلطة، 
واقتطاع األموال، وإدخالها في أزمات 

متتالية، أو المواجهة وتحشيد الجماهير 
في مواجهة االحتالل وهو امر 

مستحيل على رومزها, او حل السلطة 
برمتها خلق فراغ  يخشى  االحتالل 
منه كونه سيعيده الصدام المباشر 
مع الجماهير الفلسطينية وسيفيد 

مجموعات المقاومة . 

ومن هنا فان المستويان األمني 
والعسكري في كيان االحتالل يرى  
أهمية استمرار السلطة الفلسطينية، 

بسبب تأثير غيابها في المشهد األمني 
في الضفة الغربية، وزيادة تكلفة العمل 

األمني وإمكان زيادة العمل المقاوم 
هناك، وتحوله إلى حالة عامة أكثر 
تنظيمًا. ولهذا، يعارض العسكريون 

واألمنيون توجهات حل السلطة 
وإنهائها، ويدعون إلى تقوية السلطة 

لتقوم بدورها األمني، على نحو يخفف 
األعباء التي دفعت جيش االحتالل 

إلى نشر أكثر من 55% من قوّاته في 
منطقة الضفة.

وفي نفس القوت ستعمل حكومة 
االحتالل على  إحباط أي عمل تقوم 

به السلطة الفلسطينية في الجانب 
السياسي، بما في ذلك التحرك الدولي، 

وفي المحاكم الدولية. وستعمل 
حكومة اليمين على منع أي محاوالت 

للمصالحة الفلسطينية الداخلية، انطالقًا 
من أنها تمثل تهديدًا ببناء كيان 

سياسي للفلسطينيين. وبناء عليه، لن 
تسمح حكومة االحتالل بإجراء أي 

انتخابات تتعلق بمنظمة التحرير أو 
الرئاسة أو المجلس التشريعي، بل 

ستعمل على أن يكون خليفة الرئيس 
عباس أكثر طواعية وأكثر قبواًل للواقع 

الذي تراه.فهل ستسير األمور وفقا 
الهواء نتانياهو وحكومته الفاشية ام 
ان هناك قوال اخر للمقاومة والشعب 

الفلسطيني؟ 

إسرائيل الفاشية منقسمة على نفسها 
في غياب مشروع فلسطيني عربي لمواجهتها

شنت المنظات الصهيونية في كندا هجوما 
عنيفا ومنسقا على السفير الكندي السابق 

في مصر فيري دي كيركهوف  والذي يعمل 
اآلن أستاًذا في جامعة أوتاوا ومستشارًا 

للمعهد الكندي العربي لنشره مقاال يؤكد من 
خالله أن إسرائيل لم تسعى قط إلى السالم 
مع الفلسطينيين . وفي مقاله له بتاريخ 31 
كانون األول )ديسمبر( في صحيفة البريس 
بعنوان: »حكومة نتنياهو في إسرائيل: أسوأ 
هدية لمن يحلمون بالسالم« ، يقول فيري 

دي كيركهوف  ، أن رئيس الوزراء نتنياهو 
»أعلن مؤخرًا عن برنامج لمصادرة االرض 
وتوسع هائل في االستيطان واالستعمار«.

المنظمات الصهيونية وخاصة هونست 
ريبورتينج تدعي حق إسرائيل وامتالكها 

الملكية القانونية الكاملة لألراضي الواقعة 
داخل الخط األخضر التي احتلت في العام 

1948، وكذلك  الضفة الغربية التي تسميها 
)يهودا والسامرة(.وتقول انه وقبل احتالل 

استيالء إسرائيل لهذه األراضي في حرب 
األيام الستة عام 1967 والتي تدعي انها 

موطن لليهود تاريخيا منذ ثالثة آالف عام(، 
لم تكن هناك دولة قومية فلسطينية موجودة 
على اإلطالق , ان اسرائيل استولت عليها 
دفاعاعن النفس ضد الجيوش العربية التي 

تسعى إلى تدميرها, وان اسرائيل تواجه 
هجمات إرهابية يومية تنطلق من مناطق 

مناطق الضفة الغربية . 
الحكومة الكندية متواطئة مع مواقف هذا 
اللوبي وال تفعل شيئا للي ذراعة ولجمه, 

حتى انها لم تعلق على وصول قوى اليمين 
الفاشية لسدة الحكم في كيان االحتالل 

وزيادة حدة القتل والقمع الذي يتعرض له 
الشعب الفلسطيني وتعتبر ذلك شان داخليا 

,حتى انها صوت ضد كافة القرارات الدولية 
في الجمعية العامة التي تؤيد حق تقرير 

المصير للشعب الفلسطيني وإصدار فتوى 
من محكمة الجنيات الدولية بخصوص 

االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية. 
كما انها لم تعلق على اي من القوانين 

الفاشية التي تعمل حكومة االحتالل 
على اقرارها بما فيها سحب الجنسية من 
المقاومين الفلسطينيين واالسرى االمنيين 

ومنع رفع العلم الفلسطيني وغيرها. 

أكدت وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند يوم 
الثالثاء أّن كندا اختارت في النهاية مقاتلة 
’’إف - F( ‘‘35-35( من إنتاج شركة 

’’لوكهيد مارتن‘‘ األميركية، ال مقاتلة 
’’غريبن‘‘ )Gripen( من إنتاج شركة 

’’ساب‘‘ )Saab( السويدية، لتحل مكان 
طائرات سالحها الجوي المتقادمة من طراز 

.)18-CF( »18 – سي إف«
وتوصلت كندا إلى اتفاق مع الواليات 

المتحدة و’’لوكهيد مارتن‘‘ لشراء 88 طائرة 
’’إف - 35‘‘ بقيمة 19 مليار دوالر، 

أوضحت الوزيرة أناند في مؤتمر صحفي 
افتراضي.

وإذا كان عدد المقاتالت التي ستشتريها كندا 
وميزانية البرنامج معروفْين، فإّن اإلعالن 
الصادر يضع حدًا آلمال ’’ساب‘‘ التي 
احتلت المركز الثاني في عملية المنافسة 

بين العروض.
وكانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في 

أوتاوا قد احتفظت بحق اللجوء إلى الشركة 
السويدية فيما لو فشلت المفاوضات النهائية 
التي أعلنت في أواخر آذار )مارس( الفائت 

أنها ستجريها مع األميركيين.
وشكت ’’ساب‘‘ أواخر أيلول )سبتمبر( من 
أّن أوتاوا بدأت تفاوض واشنطن و’’لوكهيد 
مارتن‘‘ لشراء الـ’’إف - 35‘‘، مجادلًة 

بأّن مفاوضات من هذا النوع لم يكن 
من المفترض أن تكون جزءًا من عملية 

المناقصة لشراء كندا مقاتالت جديدة.
 وتبرر أنيتا أناند، وزيرة الدفاع الوطني, 

شراء كندا للطائرات الى انه  سيضمن هذا 
األسطول الجديد من المقاتالت الجوية قدرة 

كندا على الوفاء بالتزاماتها العسكرية في 
بالدنا وسيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها في 
إطار قيادة الدفاع الجوي ألميركا الشمالية 
)’’نوراد‘‘( ومنظمة حلف شمال األطلسي 

)’’ناتو‘‘(.
وتتوقع حكومة ترودو قدرة تشغيلية كاملة 

لألسطول بمجمله بين عامْي 2032 
و2034. وسيبلغ عمر مقاتالت ’’سي إف 
– 18‘‘ الحالية 50 عامًا في عام 2032.

وأشارت الحكومة إلى أّن ’’هذا هو أكبر 
استثمار لسالح الجو الملكي الكندي في 
السنوات الـ30 األخيرة‘‘، وأضافت أّن 

االستحواذ على المقاتالت ’’سيتم بشكل 
تدريجي‘‘. وفي مؤتمرها الصحفي أكدت 

وزيرة الدفاع المعلومات التي أوردتها وكالة 
الصحافة الكندية الشهر الماضي والتي تفيد 
بأّن الوزارة ستحصل على شريحة أولى من 

16 طائرة ’’إف - 35‘‘ ثم تجري طلبيات 
ُأخرى خالل السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن تتسلم كندا الطائرات األربع 
األولى في عام 2026، لكّن هذه الطائرات 

سُتنشر بدايًة في الواليات المتحدة فيما 
يقوم سالح الجو الملكي الكندي بإعداد 

المرافق الالزمة لها في قاعدتْي باغوتفيل في 
مقاطعة كيبيك وكولد ليك في مقاطعة ألبرتا. 

وسيتدّرب الطيارون والفنيون الكنديون في 
قواعد أميركية خالل هذه التحضيرات.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة 
الكندية يوم الجمعة إنه من غير المتوقع 

وصول طائرات الـ’’إف - 35‘‘ إلى كندا 
قبل عام 2029.

وخالل إحاطة فنية سبقت اإلعالن الرسمي، 
قّدر هؤالء المسؤولون التكاليف اإلجمالية 
القتناء المقاتالت الـ88 وتشغيلها خالل 

العقود المقبلة من الزمن بـ70 مليار دوالر.

بقية المنشور على الصفة االولى: 
وهذا خبر جيد للمسافرين الكنديين الذين يذهبون 
إلى الواليات المتحدة بشكل متكرر، خاصة وأن 

’’نيكسوس‘‘ توقف عن العمل خالل جائحة 
كوفيد-19.

إاّل أّن عملية إعادة إطالق البرنامج، الذي بدأت 
في األشهر األخيرة، تباطأت بسبب بروز خالف 

كندي أميركي حول الحماية القانونية التي 
ستوفَّر لموظفي الجمارك األميركيين المنتشرين 

على األراضي الكندية. وأبقى هذا الخالف 
مكاتب ’’نكسوس‘‘ في كندا مغلقة ألكثر 

من ثالثة أشهر بعد إعادة فتحها في الواليات 
المتحدة.

وسيطر االهتمام  بتعزيز الروابط االقتصادية 
بين كندا والواليات المتحدة والمكسيك في قلب 

المناقشات في قمة قادة أمريكا الشمالية في 
مكسيكو.

لكن من أجل تعزيز التماسك االقتصادي في 
أميركا الشمالية، سيتعّين على رئيس الحكومة 

الكندية جوستان ترودو والرئيس األميركي 
جو بايدن والرئيس المكسيكي أندريس مانويل 

لوبيز أوبرادور أن يتناولوا بشكل مباشر مسألة 
الحمائية التجارية.

ويساعد انفتاٌح أكبر لقطاع السيارات األميركي 
وقطاع الطاقة المكسيكي وقطاع األلبان الكندي 
على تحقيق الهدف المشترك، وبالتالي ضمان 
قدر أكبر من االستقاللية لدول أميركا الشمالية 

الثالث.
وتجادل الواليات المتحدة بأّن سوق األلبان 
الكندي، الخاضع لنظام إدارة العرض الذي 
يحمي المنتجين الكنديين، يحرم المنتجين 

األميركيين من الوصول العادل إلى الزبائن 
في كندا. وتّدعي واشنطن أيضًا أّن المكسيك 
تخّص، وبشكل غير منصف، موّردي الطاقة 

الوطنيين بمعاملة تفضيلية.
من جهتهما، تأخذ المكسيك وكندا على الواليات 

المتحدة عدم التعاطي بإنصاف فيما يتعلق 
بكيفية تعريفها المحتوى األجنبي في سالسل 
التوريد لقطاع صناعة السيارات لديها. ولن 

تدور المناقشات الثالثية حول القضايا التجارية 
فقط، فهي ستتناول أيضًا مسائل الهجرة وتهريب 
المخدرات واألحداَث األخيرة التي هزت البرازيل.

ووصل ترودو إلى مكسيكو برفقة زوجته، 
صوفي غريغوار ترودو. وشارك رئيُس الحكومة 
الكندية في لقاء مع قادة أعمال من دول أميركا 
الشمالية الثالث. وفي المساء انضم إلى بايدن 

ولوبيز أوبرادور في عشاء ُدعيت إليه أيضًا 
زوجاتهم.

أّما الرئيس األميركي فوصل إلى العاصمة 
المكسيكية مساء األحد بعد زيارة إلى الحدود 

الجنوبية للواليات المتحدة. وهذا المكان متوتر 
سياسيًا بسبب الهجرة غير الشرعية إلى الواليات 

المتحدة، وسيناقش بايدن هذا الموضوع مع 
نظيره المكسيكي.

وترتبط دول أميركا الشمالية الثالث بـ’’اتفاقية 
كندا والواليات المتحدة والمكسيك‘‘، وهي 

النسخة الجديدة من اتفاقية التجارة الحرة ألميركا 
الشمالية )’’نافتا‘‘ - NAFTA(، وتّم التوقيع 

على نسختها النهائية في كانون األول )ديسمبر( 
.2019

وتحدث الرئيس االمريكي في وقت متأخر 
السبت على تويتر عن رحلته مشيرا إلى 

»الحاجة لتوسيع المسارات القانونية للهجرة 

المنظمة«، وقال »يمكننا القيام بكل ذلك مع 
الحد من الهجرة غير الشرعية في الوقت ذاته«.
ورافق الرئيس األمريكي إلى الحدود وزير األمن 
الداخلي أليخاندرو مايوركاس الذي دعا األحد 
في حديث مع شبكة »أيه بي سي« إلى »حل 

إقليمي« ألزمة الهجرة.
وكان البيت األبيض أعلن الخميس عن إجراءات 

لمحاولة تخفيف الضغط على الحدود بعد 
تسجيل اعتقال أكثر من 230 ألف شخص في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
من الجدير بالذكر أنه سيسمح لما يصل إلى 

30 ألف مهاجر بدخول الواليات المتحدة شهريا 
من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويال لكن سيتعين 

عليهم الوصول جوا حتى ال يزيدوا عبء عمل 
حرس الحدود على األرض.

وفي المقابل، ستتم إعادة أولئك الذين يعبرون 
الحدود بشكل غير قانوني بسهولة أكبر بحسب 

البيت األبيض.

الفنتانيل القاتل 
وتطغي على القمة مأساة مخدر الفنتانيل 
الصناعي الذي يعد أقوى بـ50 مرة من 
الهيرويين وتشرف على إنتاجه كارتالت 

مكسيكية مع مكونات كيميائية تستورد من 
الصين، على ما تفيد وكالة مكافحة المخدرات 

األمريكية .
ومن المعلوم أن ثلثي الوفيات الـ108 آالف 

الناجمة عن جرعات زائدة في الواليات المتحدة 
العام 2021 عائدة إلى مواد أفيونية صناعية. 

أما كميات الفنتانيل المضبوطة في 2022 وحده 
فتتجاوز الكمية الضرورية لقتل الشعب األمريكي 

برمته بحسب الوكالة.

وقال براين نيكولس مسؤول الخارجية األمريكية 
لشؤون أمريكا الالتينية إن الواليات المتحدة 
تسعى إلى »توسيع تبادل المعلومات« مع 

المكسيك حول المركبات الكيميائية و«تعزيز 
الوقاية«.

وفي المقابل، عمدت المكسيك قبل زيارة بايدن 
إلى إلقاء القبض الخميس على أوفيديو غوسمان 

أحد كبار تجار الميثامفيتامين خالل عملية 
أسفرت عن سقوط عشرة قتلى في صفوف القوى 

األمنية و19 في صفوف كارتل سينالوا.
وقال الخبير األمني ريكاردو ماركيس »عندما 

تعقد اجتماعات كهذه فمن الثابت أن السلطات 
المكسيكية لديها دائما شيء تقدمه عاجال أم 

آجال« معتبرا أن عملية التوقيف ال تؤثر على 
هيكلية كارتل سينالوا الذي تمتد شبكاته في 50 

دولة.
وسيكون التغير المناخي مطروحا على جدول 

أعمال المحادثات، ال سيما وأن البلدان المشاركة 
في مؤتمر األطراف حول المناخ )كوب27( 

أعلنت في مصر عن مشروعات للطاقة 
المتجددة تتضمن استثمارات بقيمة 48 مليار 
دوالر، فيما تعهدت خالله المكسيك بتحسين 
أهداف خفض الغازات الدفيئة بحلول 2030.
وجرى البحث خالل القمة القمة في قضية  

استغالل الليثيوم ونقل مصانع تجميع سيارات 
كهربائية وبناء ستة مصانع للطاقة الشمسية 

من الجانب المكسيكي وبحث سبل التعاون في 
مجال الطاقة النظيفة.

وكاالت
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الحكومة الفدرالية تخفض الضريبة على البيوت القديمة في حالة وجود مسن 
GTA فيما يتوقع ارتفاع على ضريبة األمالك في تورونتو الكبرى

تقّدم الحكومة الفدرالية منذ األول من كانون 
الثاني )يناير( الحالي تخفيضًا ضريبيًا 

جديدًا لمساعدة الكنديين الذين يختارون أن 
يقيم معهم والداهم أو أحد أقاربهم المسنين 
أو من ذوي اإلعاقة. ويستهدف التخفيض 
الضريبي الجديد النفقات المتعلقة بأعمال 

تجديد منزل من شأنها أن توِجد ضمنه 
مسكنًا ثانيًا يتيح لشخص مسن أو معاق 

اإلقامة فيه، فيكون قريبًا من أحد أفراد 
أسرته أو أقاربه.

ويمثل التخفيض الضريبي 15% من المبلغ 
األدنى بين النفقات المؤّهلة و50,000 

دوالر، فيكون حده األقصى 7,500 دوالر.
ل للتخفيض  ويجب إنشاء المسكن المؤهَّ

الضريبي لقريب يزيد عمره عن 65 عامًا 
أو يعيش مع إعاقة. ويمكن أن يكون هذا 

القريب جّدًا أو جّدة، أو أحد الوالدْين، أو ابنًا 
أو ابنة، أو حفيدًا أو حفيدة، أو شقيقًا أو 

شقيقة، أو عّمًا أو عّمة، أو خااًل أو خالة، 
أو ابن شقيق أو ابن شقيقة، أو ابنة شقيق 

أو ابنة شقيقة.
ويعرَّف المسكن الثاني بأنه ’’مسكن مستقل 

له مدخل خاص ومطبخ وحّمام ومساحة 
للنوم‘‘. ويمكن أن يكون بناًء جديدًا أو 

مسكنًا تم إنشاؤه على مساحة موجودة ’’لم 
تكن تلبي بعد متطلبات مسكن ثاٍن‘‘.

وعالوة على ذلك، يجب أن يكون المنزل 
الذي يتم تجديده مأهواًل، أو على األقل أن 
يكون من المتوقع بشكل معقول أن يصبح 
مأهواًل في غضون األشهر الـ12 التي تلي 

أعمال التجديد.
ُيشار إلى أّن بعض النفقات، المتعلقة على 
سبيل المثال بشراء أجهزة منزلية كهربائية 
أو بتكاليف التدبير المنزلي، ليست مؤّهلة 

للحصول على هذا التخفيض الضريبي 
الفدرالي الجديد.

ارتفاع الضريبة في اونتاريو 

على صعيد متصل نشرت سي بي سي  
CBC News  تقريرا اشارت من خالله أن 
التخفيضات الجديدة في الرسوم التي يمكن 

أن تفرضها المجالس المحلية على الشركات 
التي تبني المنازل يمكن أن يكون لها 

تأثير كبير على الضرائب العقارية لمالكي 
المنازل في بعض مدن منطقة تورونتو 

الكبرى GTA ، حيث قالت إحدى البلديات 
إن الضرائب العقارية يمكن أن تزيد عن 

الضعف.
في أواخر العام الماضي ، أقرت حكومة 

المقاطعة مشروع القانون 23 ، قانون 
بناء المزيد من المنازل بشكل أسرع ، 

والذي يلغي بعض الرسوم التي تفرضها 
البلديات على المطورين مقابل الحق في 

بناء أنواع معينة من المنازل - وهي أموال 
تقول البلديات إنها تعتمد عليها لتوفير 

خدمات مثل الطرق والمجاري والنقل العام 
والمتنزهات والمكتبات.

ويقول الجزء األكبر من تلك البلديات إنه ال 
يزال من غير الواضح كيف ستواجه الخسارة 

الهائلة في اإليرادات.
وقال توم مراكاس رئيس بلدية أورورا »من 
الواضح أننا في مأزق نوعا ما«. »هذا ما 

أسمعه من البلديات األخرى أيًضا.«
وقال إنه يتطلع إلى زيادة محتملة في 

ضريبة العقارات بنسبة 6 في المائة في 

العام المقبل ، أو تخفيضات في الخدمات 
للمساعدة في تعويض النقص المتوقع في 

اإليرادات البالغ 29 مليون دوالر على مدى 
السنوات العشر المقبلة.

وتتفاوت الزيادات الضريبية المتوقعة ما بين 
100 في المائ إلى 15 في المائة.

عندما قدمت مشروع القانون الشهر الماضي 
، قالت حكومة المحافظين إن هدفها هو 

المساعدة في الوصول إلى بناء 1,5 مليون 
منزل جديد في السنوات العشر المقبلة. من 
خالل إلغاء رسوم التطوير ، يمكن للبلديات 

أن تفرض رسوًما على المنازل ذات األسعار 
المعقولة - تلك التي تمثل 80 في المائة 

من متوسط السوق أو أقل - تعتقد المقاطعة 
أنه يمكن أن تحفز المطورين على بناء 

المزيد من المنازل بتكلفة أرخص للمشترين.
وقد اتهم وزير الشؤون البلدية ستيفن كالرك 
بلديات مثل تورنتو بتخزين رسوم التنمية في 
الصناديق االحتياطية ، بداًل من إنفاقها على 
تحسينات المجتمع ، ورفع رسوم التنمية إلى 

مستويات باهظة.

وكتب كالرك في مقال افتتاحي في نوفمبر 
 ، GTA في تورونتو ستار: »في أجزاء من
على سبيل المثال ، ارتفعت رسوم التطوير 
بأكثر من 600 في المائة في السنوات الـ 

13 الماضية«.

»تورنتو وحدها اقترحت زيادة أخرى بنسبة 
46 في المائة خالل العامين المقبلين - 
حتى مع وجود وفرة من رسوم التنمية في 
صندوق احتياطي بأكثر من 2,3 مليار 

دوالر. في الواقع ، تقدر المقاطعة أن 
البلديات في جميع أنحاء أونتاريو لديها 

حوالي 9 مليارات دوالر احتياط في صناديق 
التنمية غير منفقة.

لكن بعض السياسيين في GTA يشككون 
في ذلك.

قال جون توري ، عمدة تورنتو:«لقد قمنا 
بتخصيص األموال التي في بعض الحاالت 

نحن مطالبون قانوًنا بتجنيبها من خالل 
تشريعات المقاطعات ... ويتم وضع الباقي 

جانًبا ألن هناك مشاريع قمنا بجمع هذه 
األموال من أجلها ، لبناء شبكة صرف 

صحي هنا أو بارك هناك. إنفاقها قبل أن 
تبني المشروع على شيء آخر لن يكون 

عمال مسؤواًل ».
تتوقع MIssissauga خسارة حوالي 

مليار دوالر من العائدات مما يؤدي إلى 
قفزة بنسبة ثمانية إلى 10 في المائة في 
الضرائب العقارية. يقول الموظفون هناك 
إن ذلك سيضيف حوالي 500 دوالر إلى 
متوسط فاتورة الضرائب على منزل تبلغ 

قيمته حوالي 730 ألف دوالر ، باإلضافة 
إلى 180 دوالرًا إضافًيا على فواتير المياه 

الخاصة بالساكنين.
على مستوى المقاطعة ، قالت رابطة بلديات 

أونتاريو إن التغييرات في رسوم التنمية 
ستخلق عجزا في ميزانية البلديات 5 مليارات 

دوالر وستجد دافعي الضرائب يدفعون 
الفاتورة ، إما في شكل ضرائب ممتلكات 

أعلى أو تخفيضات في الخدمة او قلياًل من 
االثنين.

مستقبل سوق العقارات في كندا بعد حظر األجانب من شراء العقارات السكنية

مع بداية العام الجديد دخل قانون حظر 
شراء العقارات السكنية، على األجانب، حيز 

التنفيذ بشكل رسمي، بهدف إتاحة المزيد 
من المنازل للسكان المحليين الذين يواجهون 

أزمة في اإلسكان حسب راي الحكومة 
الكندية . 

واستثناء من هذا الحظر، فإن القانون يسمح 
لألفراد مثل الالجئين والمقيمين الدائمين من 

غير المواطنين بشراء منازل.
وكانت الحكومة الكندية قد اكدت في 

أواخر ديسمبر، أن الحظر سينطبق فقط 
على مساكن المدينة وليس على الممتلكات 

الترفيهية مثل البيوت الصيفية.
وتفرض الحكومة الفدرالية غرامة قدرها 

10,000 دوالر على غير الكنديين الذين 
يشترون عقارات سكنية في انتهاك لهذا 

الحظر، وكذلك على أّي شخص يساعد في 
إجراء صفقة عقارية محظورة.

ووفقًا للقانون، في حال اإلدانة ’’يمكن 
للمحكمة العليا في المقاطعة التي يقع فيها 

العقار السكني )...( إصدار أمر، بناًء على 
طلب الوزير، بإجبار بيع العقار السكني‘‘. 
وال يمكن تحقيق ربح من عملية البيع هذه.

وتم اقتراح اإلجراء المؤقت لمدة عامين من 
قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو خالل 

حملته االنتخابية لعام 2021 عندما أدى 
ارتفاع األسعار إلى جعل ملكية المنازل 

بعيدة عن متناول العديد من الكنديين.
هل سيؤثر القرار فعليا على خفض 

األسعار؟
يرى العديد من الخبراء ان قرار الحظر 

المفروض على المشترين األجانب، والذين 
يمثلون أقل من خمسة في المئة من ملكية 

المنازل في كندا، وفقا لوكالة اإلحصاء 
الوطنية، لن يكون له األثر المنشود في 

جعل المنازل ميسورة التكلفة, مع انه وفقا 
لجمعية العقارات الكندية، انخفض متوسط 

أسعار المنازل من ذروة تجاوزت 800 

ألف دوالر كندي في بداية عام 2022 إلى 
ما يزيد قليال على 630 ألف دوالر كندي 

)465 ألف دوالر أمريكي( الشهر الماضي.
ويعتقد بعض منتقدي القانون أّن ارتفاع 

أسعار المنازل في كندا متأثر بقّلة العرض 
أكثر من تأثره بالطلب األجنبي.

وحسب المؤسسة الكندية للقروض العقارية 
والسكن )CMHC – SCHL(، وهي 

مؤسسة فدرالية، تحتاج كندا لبناء ما ال يقل 
عن 3,5 ماليين مسكن جديد بحلول عام 
2030 من أجل بلوع مستوى من القدرة 

االقتنائية لجميع الكنديين مجددًا.
شكل سوق العقارات واسعارها والتقلب في 
السوق واالنخفاض المتواصل في االسعار 

وعدم القدرة على الشراء ,واحد من أهم 
الموضوعات التي اثارت قلق السكان في 

عام 2022 .
ولكن بعد عام من الزيادات المستمرة في 

أسعار الفائدة من قبل بنك كندا ومحدودية 
مخزون المنازل في جميع أنحاء البالد ، 
من المقرر أن يكون لعام 2023 قصة 

سوق مختلفة تترك العديد من مالكي المنازل 
والمشترين المحتملين والمستأجرين يتساءلون 
عما سيحدث, وان يكون العام الجديد نقطة 
تحول للعديد من الذين يرغبون في دخول 

السوق سواء للبيع او الشراء.
توقعات العديد من خبراء العقارات تشير الى 

ان استقرار األسعار الذي جرى في نهاية 
عام 2022 سيستمر حتى عام 2023, كما 

ان أسعار اإليجار ستظل مرتفعة.
العديد من أجزاء منطقة تورونتو الكبرى 

GTA تشهد حالًيا سوًقا للمشتري بمعدالت 
فائدة أعلى وقدرة على تحمل التكاليف .

بالنسبة للمشترين ، فان ذلك يعني وجود 
عدد أقل من المنافسين ، وانخفاض 

األسعار وزيادة الخيارات في السوق. وفي 
الوقت نفسه ، سوف يتمتع البائعون بميزة 

المبادلة ، ومنافسة منخفضة في العروض ، 

واغراءات اكبر على االنتقال إلى الضواحي 
.

وحسب راي البعض فانه عندما يطمأن 
الناس لما ستكون عليه الخطوة التالية 

لبنك كندا ويشعرون بالراحة تجاه األسعار 
الموجودة اآلن ، سنرى بالتأكيد المزيد من 

األشخاص يعودون إلى السوق.
أين تتجه األسعار في عام 2023؟

إذن ماذا يعني السوق المتوازن بالنسبة 
ألسعار المساكن في العام المقبل؟

اعتبارًا من نوفمبر ، وحسب جمعية العقارات 
الكندية TRREB فان متوسط سعر المنزل 
في GTA كان 1،079،395 دوالرًا ، وهو 
ما يمثل انخفاًضا بنسبة 7,2 في المائة عن 

نوفمبر 2021. عند تقسيمه حسب أنواع 
العقارات ، فإن متوسط سعر البيع لمنزل 
منفصل في GTA كان 1،390،162 

دوالرًا و 708،636 دوالرًا للشقة.
ويعتقد العديد من االقتصاديين والشركات 

العقارية أن نمو األسعار سيستمر في 
االنخفاض بشكل طفيف في عام 2023.

في الواقع ، تتوقع RE / MAX أن متوسط 
سعر المنزل في GTA سيشهد انخفاًضا 
بنسبة 12 في المائة تقريًبا على أساس 

سنوي في عام 2023 ، فرق سعر يقارب 
142 ألف دوالر عن عام 2022.

وقالت كارين يوليفسكي ، كبيرة مسؤولي 
 Royal LePage التشغيل في شركة

في مقابلة مع سي بي 24 ، في توقعات 
أسعار المنازل لعام 2023 الصادرة هذا 
الشهر: »شهدت مدينة تورنتو والمناطق 

المحيطة بها بعًضا من أشد االنخفاضات 
في األسعار في البالد منذ أن بدأت أسعار 

الفائدة في االرتفاع في وقت سابق من 
هذا العام«. »نعتقد أن الجزء األكبر من 

تصحيح األسعار في GTA قد حدث 
بالفعل وأن العودة إلى المزيد من االتجاهات 

الطبيعية تلوح في األفق.«

ويتوقع خبراء اخرون ارتفاع المبيعات مرة 
أخرى بحلول منتصف العام المقبل ، على 

افتراض استقرار أسعار الفائدة واستعادة 
ثقة المستهلك. ومن المتوقع , أن يواجه 
المشترون الذين كانوا ينتظرون استقرار 
األسعار , منافسة متزايدة عند دخولهم 

مرة أخرى في دورة الشراء ، وتحديدًا في 
قطاع الشقق ذات األسعار المعقولة ، وإن 
لم يكن عند المستويات التي شهدناها في 
عام 2021 وأوائل عام 2022, وستكون 
هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في المخزون 

في السنوات القادمة لتلبية الطلب الهامشي 
وزيادة عدد الوافدين الجدد«.

اسعار االجارات
على الرغم من التوقعات بمزيد من 

االنخفاض في اسعار المساكن في عام 
2023 ، فالتوقعات تشير الى ارتفاع في 

اسعار اإليجارات.
تعد تورنتو ثاني أغلى سوق إيجارات في 

كندا ، حيث بلغ متوسط إيجار غرفة 
نوم واحدة 2،551 دوالرًا في ديسمبر ، 

بزيادة قدرها 22,5 في المائة على أساس 
سنوي ، وفًقا لموقع Rentals.ca و 

Urbanation. عالوة على ذلك ، بلغ 
متوسط سعر الشقة المكونة من غرفتي نوم 

3363 دوالرًا في تورنتو هذا الشهر ، بزيادة 
قدرها 21,5 في المائة على أساس سنوي.

وبالتالي فانه مع ارتفاع الطلب على وحدات 
اإليجار إلى مستوى قياسي  ،فمن المتوقع 

ارتفاع اسعارها.
وأشار تقرير ُنشر في وقت سابق من الشهر 

الماضي إلى أن نقص العرض وانخفاض 
الوحدات السكنية والتأخير او إلغاء العديد 

من مشاريع االسكان الجديد,  بسبب 
ارتفاع التكاليف , سيسهم في ارتفاع أسعار 

اإليجارات في األشهر المقبلة.

التقرير الشهري للسوق العقاري لشهر كانون االول2022 
TRREB حسب مجلس تورونتو العقاري

مهند يونان, 
وكيل عقارات, تورونتو 

صدر في تورونتو أونتاريو في الخامس 
من كانون الثاني 2023 - شهد سوق 

 GTA اإلسكان في منطقة تورونتو الكبرى
تعديال خالل سنة 2022 بالمقارنة مع سنة 

2021. مشكلة تحمل القدرة على الشراء 
للبيوت و الناتجة من نقص العرض المتوفر 

للبيع تفاقمت بسبب االرتفاع المستمر في 
أسعار الفائدة التي أقرها بنك كندا المركزي .

» بعد البداية القوية جدا في بداية السنة, 
اتجهت مبيعات المنازل الى االنخفاض 
خالل فصلي الربيع و الصيف من سنة 

2022, شكلت الزيادة القوية في معدالت 
الفائدة لبنك كندا المركزي مزيدا من االعاقة 

لقدرة التحمل في تكاليف اإلسكان. بعدم 
ارتياح من مكتب المشرف على المؤسسة 
المالية ) OSFI ( الختبار اجهاد القرض 

العقاري او ضوابط القروض العقارية 
االخرى بما فيها فترات الرهن العقاري, 

انخفضت أسعار بيع البيوت لتخفف من 
تأثير زيادة نسبة الفائدة للقروض العقارية. 
مع ذلك, بدأت أسعار البيوت باالستقرار 
في نهاية فصل الصيف, مما يشير الى 
احتمالية ان موجة التعديل الكبيرة التي 
حصلت في السوق العقاري قد وصلت 

الى النهاية » حسب قول الرئيس اإلقليمي 
 TRREB الجديد لمجلس تورونتو العقاري

. - Paul Baron

كانت هنالك 75,140 عملية بيع مسجلة 
خالل نظام TRREB MLS في سنة 

2022 - بانخفاض 38,2%  بالمقارنة 
مع ما سجل في سنة 2021 بعدد 

121,639. بلغت عدد العروض الجديدة 
للبيع 152,873 - بانخفاض بنسبة  %8,2 

بالمقارنة مع 166,600 عملية بيع جديدة 
في سنة 2021. تظهر البيانات الشهرية 

الموسمية للمبيعات واالسعار استقرارا للسوق 
في اتجاهات المبيعات او االسعار منذ نهاية 

فصل الصيف.
 

» بينما سيطرت مبيعات واسعار المنازل 
على العناوين الرئيسية في سنة 2022, 

كذلك استمرت مشكلة البيوت الجديدة 
المتوفرة المعروضة للبيع. عدد البيوت  
المعروضة للبيع في سنة 2022 كانت 
منخفضة مقارنة مع سنة 2021. ذلك 

ساعد في توضيح سبب الدعم الذي وجدته 
أسعار البيع خالل االشهر االخيرة. شمل 

النقص بالعرض سوق اإليجار أيضا. حيث 
اصبح االيجار اكثر شائعا خالل هذه الفترة 
التي ارتفعت بها سعر الفائدة, هذه الظروف 

المشددة لوضع سوق االيجار تبعها زيادة 
في معدالت مبالغ اإليجار وبمرتبتين رقمية 
»    حسب ما جاء في قول كبير محللي 

سوق تورونتو العقاري جايسن ميرسر 

كان معدل سعر البيع لسنة 2022 
-  1,189,850 $ بزيادة بنسبة %8,6 
بالمقارنة مع 1,095,333$  في سنة 

2021. هذه الزيادة اعتمدت على البداية 
القوية في تلك السنة 2022. هذه النسبة 
لنمو االسعار مقارنة بالسنة التي سبقتها. 
أخذت وتيرة نمو االسعار باالعتدال منذ 

ربيع عام 2022 صعودا.

التقرير مرفق يوضح التفاصيل باألرقام. 

من  الجوي  للدفاع   NASAMS أنظمة  شراء  تعتزم  كندا 
الواليات المتحدة بقيمة 400 مليون وتسليمها ألوكرانيا

أعلن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء 
الكندي جاستين ترودو، أن الحكومة الكندية 
تعتزم شراء أنظمة NASAMS الصاروخية 

للدفاع الجوي من الواليات المتحدة بقيمة 
تزيد عن 400 مليون دوالر  لتسليمها 

 ألوكرانيا.
وجاء في البيان الصادر في أعقاب لقاء 
ترودو مع الرئيس األمريكي جو بايدن 
في العاصمة المكسيكية مكسيكو، يوم 

الثالثاء، أن »رئيس الوزراء أبلغ الرئيس 
بأن كندا ستشتري من أجل أوكرانيا أنظمة 

NASAMS للدفاع الجوي األمريكية 
 الصنع«.

وأضاف البيان أن ترودو وبايدن بحثا 
 الوضع في أوكرانيا خالل لقائهما.

بدورها، أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا 
أناند في أعقاب اتصالها الهاتفي بنظيرها 

األوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن هذا 
»سيكون أول تبرع بأنظمة الدفاع الجوي 

 ألوكرانيا من جانب كندا«.
وأضافت أن هذه األنظمة »ستسمح بحماية 
البنية التحتية الحيوية من الطائرات المسيرة 

 والصواريخ والغارات الجوية«.
يذكر أن أوكرانيا حصلت على بطاريتين من 
أنظمة NASAMS من الواليات المتحدة في 
الخريف الماضي. وتعهدت واشنطن بتقديم 

ما مجموعه 8 بطاريات من تلك األنظمة 
ألوكرانيا.

لم يوضح أناند كيف تمكنت الحكومة 
الكندية من التصرف بهذه السرعة في 

الحصول على نظام الدفاع الجوي ألوكرانيا 
بينما استمر الخالف لفترة طويلة حول 

مشروع مماثل للجيش الكندي.
لكن مكتبها أضاف في بيان ، »نواصل 

العمل من أجل شراء معدات الدفاع الجوي 
األرضية للقوات المسلحة الكندية - والوزيرة 

أناند ملتزمة بإنجاز ذلك ، على النحو 
المبين في سياستنا الدفاعية.«

وكان الجيش الكندي بدون قدرة دفاع 

جوي منذ عام 2012 وحاول خالل العقد 
الماضي إقناع الحكومات بشراء مثل هذه 

المعدات.
وقد تم تجهيز الجيش الكندي في عام 
1989 بأحدث أنظمة الدفاع الجوي 

 .ADATS المضادة للدبابات المعروفة باسم
تم شراؤها لحماية قواعده العسكرية  في 

ألمانيا ، ولكن بعد وقت قصير من تسليم 
ADATS ، انتهت الحرب الباردة وتفكك 
االتحاد السوفيتي ,  وأعيد شحن األنظمة 
إلى كندا. تم استخدام ADATS أحياًنا 

لألمن الداخلي ، بما في ذلك الحماية من 
التهديدات الجوية المحتملة خالل قمة 

مجموعة الثماني في ألبرتا في عام 2002.
وُيضاف نظام الدفاع الجوي الصاروخي 

هذا إلى المركبات المدرعة الجديدة ومدافع 
الهاوتزر والكاميرات العالية التقنية لتجهيز 

طائرات بدون طيار والذخائر والبزات 
العسكرية الشتوية التي قدمتها كندا حتى 

اآلن ألوكرانيا لصد الغزو العسكري 
الروسي.

وقّدمت كندا مساعدات عسكرية وإنسانية 
ألوكرانيا تفوق قيمتها 3,4 مليارات دوالر 
 منذ بداية هذا الغزو قبل نحو 11 شهرًا.
على صعيد متصل أكدت وزارة الدفاع 
األمريكية، أن القوات األوكرانية ستبدأ 

األسبوع المقبل التدريب على استخدام أنظمة 
صواريخ »باتريوت« المضادة للطائرات في 

 قاعدة بوالية أوكالهوما األمريكية.
ووفقا له، يتوقع األمريكيون تدريب 90-

100 فرد عسكري أوكراني بسرعة الستخدام 
وصيانة أنظمة »باتريوت« في غضون 

بضعة أشهر، والتي تم تضمين البطارية 
األولى منها في أحدث حزمة مساعدات 

ألوكرانيا. وأوضح رايدر، أن قاعدة »فورت 
سيل« لديها مركز تدريب حيث يتم تدريب 

القوات على استخدام مدافع مضادة 
 للطائرات من دول حليفة للواليات المتحدة.

المصدر: وكاالت
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األمن  مجلس  في  والفلسطيني  اإلسرائيلي  السفيرين  بين  حاّدة  مواجهة 
الدولي على خلفية اقتحام بن غفير لالقصى واالحتالل يعاقب السلطة

بن غفير يقود إسرائيل إلى الجحيم وهذا ما نتمناه

األمن  مجلس  عقدها  طارئة  جلسة  شهدت 
الدولي الخميس لبحث تداعيات زيارة قام بها 
وزير إسرائيلي لباحة المسجد األقصى بالقدس 
السفير  بين  حامية  مواجهة  المحتلة  الشرقية 
“تجاوزًا  حصل  ما  اعتبر  الذي  الفلسطيني 
للخط األحمر” ونظيره اإلسرائيلي الذي سّخف 

المسألة برّمتها.
والثالثاء أجرى وزير األمن القومي اإلسرائيلي 
الجديد إيتمار بن غفير زيارة إلى باحة المسجد 
الفلسطينيون  اعتبرها  خطوة  في  األقصى، 
“استفزازية” وأثارت موجة تنديد دولية واسعة، 
المتحدة،  الواليات  جانب  من  ذلك  في  بما 

الحليفة التاريخية إلسرائيل.
وبناء على طلب من الصين واإلمارات العربية 
ظهر  بعد  األمن  مجلس  اجتمع  المتحدة، 
الخميس للبحث في هذه الزيارة التي يعتبرها 
الفلسطينيون “اقتحامًا” لباحة الحرم القدسي، 
لدى  الشريفين  الحرمين  القبلتين وثالث  أولى 

المسلمين.
وباإلضافة إلى أعضاء المجلس الـ15، شارك 
والفلسطيني واألردني في  السفراء اإلسرائيلي 
ساعتين  استمّرت  التي  العلنية  الجلسة  هذه 

وتخّللتها نقاشات حامية للغاية.
السفير  قال  االجتماع  قاعة  دخوله  وقبيل 
اإلسرائيلي جلعاد إردان للصحافيين “أنا فعاًل 
أّي  هناك  ليس  ألّنه  لماذا؟  حقًا.  مصدوم 
سبب على اإلطالق لعقد هذه الجلسة الطارئة 
اليوم. ال شيء. إّن عقد جلسة لمجلس األمن 

حول ال شيء هو أمر عبثّي حقًا”.
 

طالبت  واإلسالمية  العربية  الدول  وكانت 
ُيصدر  بأن  الدولي  األمن  مجلس  األربعاء 
الوزير  بها  قام  التي  للزيارة  صريحة  إدانة 

اإلسرائيلي واستغرقت 15 دقيقة.
ونفى إردان أن تكون زيارة الوزير بن غفير 
عن  خروجًا  أو  األقصى”  للمسجد  “اقتحامًا 
باألماكن  المتعّلق  التاريخي  الراهن”  “الوضع 

المقّدسة في القدس.
– “لكّل يهودي الحّق بالزيارة” –

“لكّل  أّنه  على  اإلسرائيلي  السفير  وشّدد 
يهودي الحّق في زيارة جبل الهيكل”، التسمية 

اليهودية لباحة الحرم القدسي.
قصيرة  زيارة  بأّن  االّدعاء  “إّن  وأضاف 
جلسة  إلى  تؤّدي  أن  يجب  تمامًا  وشرعية 
طارئة لمجلس األمن هو ألمر مثير للشفقة”.

قاعة  إلى  اإلسرائيلي  السفير  دخل  وعندما 
مجلس األمن عاد وكّرر خطابه نفسه.

المّتحدة  األمم  لدى  الفلسطيني  المندوب  ورّد 
عنيف  هجوم  بشّن  منصور  رياض  السفير 
على السفير اإلسرائيلي والحكومة اإلسرائيلية 
والعنصرية”، من دون  “االستعمارية  الجديدة 
أن يوّفر في انتقاده مجلس األمن نفسه الذي 
أصدر على مّر العقود الماضية قرارات عديدة 
بشأن النزاع اإلسرائيلي-الفلسطيني ظّل كثير 

منها حبرًا على ورق.
خط  “أّي  مطّول  خطاب  في  منصور  وقال 
لكي  تتجاوزه  أن  إسرائيل  على  ينبغي  أحمر 
+كفى+  النهاية  في  األمن  مجلس  يقول 

ويتحرك تبعًا لذلك؟ متى ستتحركون؟”.
األربعاء  صرّح  الفلسطيني  السفير  وكان 
األمّمية  المنظمة  مقّر  في  الصحافيين  أمام 
بنيويورك وقد أحاط به عشرات السفراء العرب 
والمسلمين أّنه “من مسؤولية المجتمع الدولي 
أن يقّرر الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي 
والمسيحية  اإلسالمية  ومواقعها  القدس  في 

وحمايتها”.
المسلمين  لغير  يمكن  الراهن،  الوضع  وفي 
محّددة  أوقات  في  األقصى  باحة  زيارة 
ذلك  ومع  فيها.  الصالة  يمكنهم  ال  ولكن 
الزوّار من  السنوات األخيرة أعداد  زادت في 
الذين يصّلون في كثير من  القوميين  اليهود 

األحيان خلسة في المكان، في خطوة يعتبرها 
الفلسطينيون والكثير من دول الشرق األوسط 

“استفزازًا”.
الدولة  الثالثاء  حّذر  األبيض  البيت  وكان 
العبرية من أّن أّي عمل أحادي في المواقع 

المقّدسة بالقدس الشرقية هو “غير مقبول”.
والخميس قال الدبلوماسي األميركي في األمم 
المّتحدة  الواليات  إّن  وود  روبرت  المّتحدة 
والفلسطينيين  اإلسرائيليين  من  كاًل  “تحّض 
الستعادة  الالزمة  الخطوات  اّتخاذ  على 
في  الخسائر  من  المزيد  وقوع  ومنع  الهدوء، 
األرواح، والحفاظ على إمكانية حّل الدولتين”.
لدى  برس  فرانس  لوكالة  سؤال  على  ورّدًا 
ختام  في  األمن  مجلس  قاعة  من  خروجه 
بـ”إجماع  الفلسطيني  السفير  رّحب  الجلسة، 
الوضع  عن  للدفاع  األمن(  مجلس  )أعضاء 
القائم”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أّنه لم يكن 
يعّول على أّي إجراء ملموس من جانب األمم 

المّتحدة ضّد إسرائيل
معاقبة السلطة 

على  عقوبات  االحتالل  سلطات  وفرضت 
السلطة وقيادتها ردا على تحركها في األمم 
المتحدة تمثلت باقتطاع ماليين الدوالرات من 
األحد  يوم  ألغت  كما   , المالية  التحويالت 
الفلسطيني  الخارجية  بوزير  خاصة  بطاقة 
الضفة  في  تحركاته  تسهل  المالكي  رياض 

الغربية المحتلة.
وقال مكتب وزير الخارجية إن حرس الحدود 
اإلسرائيلي صادروا بطاقة الشخصيات المهمة 
الضفة  إلى  عبوره  لدى  بالمالكي  الخاصة 

الغربية المحتلة قادما من األردن.
اإلسرائيلية  الدفاع  وزارة  باسم  متحدث  وأكد 
قرار  تنفيذ  من  جزء  بأنه  ووصفه  حدث  ما 

حكومي صادر يوم الجمعة.
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
في تصريحات لمجلس الوزراء نقلها التلفزيون 
القرار تضمن “عقوبات على شخصيات  إن 

فلسطينية بارزة” وإجراءات أخرى.
لقرار  الفلسطينية  السلطة  “تروج  وأضاف 
األمم  في  إلسرائيل  مناهض  متعصب 

المتحدة”.
وذكرت وزارة الحرب اإلسرائيلية أمس السبت 
لثالثة  المهمة  الشخصيات  بطاقات  أن 
مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين ألغيت ردا 
على زيارتهم االسير المحرر كريم يونس من 
عرب منطقة 1948 أفرج عنه بعدما قضى 

40 عاما في السجن لقتله جنديا إسرائيليا.
بموجب  تصدر  التي  البطاقات،  وتسهل 
لتسعينيات  تعود  إسرائيل  مع  مؤقتة  اتفاقات 
الضفة  حدود  عبر  التحرك  الماضي،  القرن 
الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل مع األردن 
ومن األراضي التي يديرها الفلسطينيون إلى 

داخل منطقة 1948.
اإلسرائيلي  القومي  األمن  وزير  وقرر 
زيارة  على  القيود  تشديد  غفير  بن  إيتمار 
لألسرى  العرب  )البرلمان(  الكنيست  أعضاء 
فرضها  عقوبات  عقب  وذلك  الفلسطينيين، 
وسحب  الفلسطينية  السلطة  على  االحتالل 

مزايا من بعض المسؤولين.
وقالت هيئة البث اإلسرائيلية الرسمية إن بن 
غفير أبلغ رئيس الكنيست أمير أوحانا بإلغاء 
اآللية التي يمكن بموجبها ألي عضو كنيست 

زيارة األسرى.
ووفق هيئة البث، فإن بن غفير ذكر في رسالته 
اجتماعات  أن  »أعتقد  الكنيست  رئيس  إلى 
أعضاء الكنيست مع السجناء األمنيين تهدف 
إلى إعطاء دفعة لهؤالء السجناء، وقد تؤدي 

إلى التحريض والترويج للدعاية اإلرهابية«.
»العظمة  رئيس حزب  المتشدد  الوزير  وختم 
اليهودية« رسالته بالقول إنه »آن األوان لوقف 
لدعم  بزيارات  أسمح  لن  اإلرهابيين،  تدليل 

اإلرهاب والتحريض عليه خالل مناوبتي«.
اإلسرائيلّية  الحكومة  بأّن  عاقالن  يختلف  ال 
الجديدة ماضية في تحّدي واستفزاز األمتْين 
العربّية واإلسالمّية، وأكثر من ذلك المجتمع 
األمم  فيها  بما  الدولّية،  والمؤسسات  الدولّي 
الُمتحّدة، وبصفتها دولًة مارقًة بامتياٍز ال ُتقيم 
االحتالل  دولة  ُتواِصل  الدولّية  للقرارات  وزًنا 
التصّرف بفلسطين التاريخّية وفق ما جاء في 

التوراة بأّنها )أرض الميعاد( لليهود.
 والالفت أّن هذه الخطوات من رئيس الوزراء 
الشركاء  الفاشيين  نتنياهو ومجموعة  بنيامين 
في حكومته لم تدفع األنظمة العربّية، وليس 
التطاول  هذا  أمام  لالنتفاض  الشعوب، 
ومحاولة إعادة كتابة التاريخ، أْي أّن األنظمة 
العربّية وعلى نحٍو خاصٍّ الُمطّبعة لم ترَق إلى 
ُمستوى الحدث، واألخطر من ذلك، أّن رئيس 
يتحّدثون  به  والمحيطين  اإلسرائيلّي  الوزراء 
اإلبراهيمّية  التطبيع  اتفاقيات  توسيع  عن 
لتشمل دواًل عربّيًة وإسالمّيًة أخرى على مبدأ 

)السالم ُمقاِبل السالم(.
 

واسعة  محافل  أّكدت  السياق،  هذا  وفي   
مرة  ألول  أّنه  االحتالل  دولة  في  االطالع 
منذ قيام إسرائيل، تتضّمن المبادئ التوجيهية 
األساسية للحكومة اإلسرائيلية الجديدة الجملة 
ال  حصري  حق  اليهودي  “للشعب  التالية: 
جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل”، 
تّم  أّن “مصطلح )أرض إسرائيل(  إلى  الفتًة 
توسيعه هذه المرة: حق الشعب اليهودي في 
)أرض إسرائيل( هو حق حصري وال جدال 

فيه”.
موقع  من  شنايدر  طال  المحللة  وبحسب   
عبارة  “ُتستخدم  العبرّي،  إسرائيل(  )زمان 
يراد  عندما  شائع  بشكل  إسرائيل(  )أرض 
بالمعنى  ككل  إسرائيل  أرض  إلى  اإلشارة 
يهودا  تشمل  التي  األراضي  أي  التوراتي، 

والسامرة”، أْي الضّفة الغربّية الُمحتّلة.
 المحللة أوضحت أّن “الصياغة الواردة في 
بالفعل  أشارت  للحكومة  العريضة  الخطوط 
الدينية(  )الصهيونية  حزب  قوة  تنامي  إلى 
داخل  سموتريتش،  بتسليئيل  الفاشّي  بقيادة 
الحكومة، ُمضيفة أّن وزيرة الخارجّية السابقة 
تسيبي ليفني حاولت خالل السنوات القصيرة 
التفاقية  السعي  والثالثين،  الثالثة  للحكومة 
عّين  نتنياهو  لكن  الفلسطينيين،  مع  سالم 
مبعوثه الشخصي، المحامي يتسحاق مولخو، 
إلى جانبها للحرص على أْن تسعى إلى هذا 

الهدف فقط دون الوصول إليه”.
 عالوة على ذلك، شّدّدت شنايدر على أّنه “في 
اضطراب  في  إسرائيل  دخلت   ،2019 عام 
سياسي وفي أصعب أزمة في تاريخ البالد. 
بعد ثالث حمالت انتخابية وبداية تفشي وباء 
الكنيست  عضو  تخلى  العالم،  حول  كورونا 
بيني غانتس في مارس 2020 عن الشراكة 
)أزرق  في حزب  لبيد  يائير  مع  أقامها  التي 
نتنياهو،  إلى حكومة برئاسة  أبيض( وانضم 
األمن حتى  في منصب وزير  الصمود  بنية 
التفاق  وفًقا  الوزراء  رئاسة  منصب  تولي 

تناوب مع نتنياهو.”
 ولفتت المحللة إلى أّن “هذه المرة أيًضا تم 
وضع الصيغة المقبولة” وهي: “اعتقاًدا منها 
بأّن للشعب اليهودي حق غير قابل للتصرف 
إسرائيل،  أرض  على  سيادة  ذات  دولة  في 
اليهودي،  للشعب  والتاريخي  القومي  الوطن 
السالم،  وتعزز  األمن،  الحكومة  ستعزز 

وتضمن سالمة وأمن مواطني الدولة”.
 و”لكن”، أضافت المحللة، “في العام 2020 
تتظاهر  للحكومة  العريضة  الخطوط  تعد  لم 
بنيتها التعامل مع مسألة التوصل إلى تسوية 
أْو اتفاق ولم تذكر الفلسطينيين في جملة أو 

في نصف جملة.”

 وقالت إّن “الوضع لم يتغير كثيرًا في الخطوط 
العريضة للحكومة السادسة والثالثين، بقيادة 
حذف  تّم  حيُث  لبيد،  ويائير  بينيت  نفتالي 
القضية السياسية بشكل شبه كامل، باستثناء 

عبارة )السعي الدائم للسالم(.
 ورأت أّن “األساس الذي بنيت عليه الحكومة 
حمالت  وأربع  الحادة  السياسية  األزمة  كان 
التركيز  األطراف  وقررت  متتالية،  انتخابية 
التوصل إلى  التي تمكنت من  القضايا  على 
كامل  جناح  يعارض  بينما  بشأنها،  اتفاقات 
على  حلٍّ  أّي  التعريف  بحكم  الحكومة  في 
الساحة الفلسطينية، وتطرقت معظم الخطوط 
وتجاهلت  والمجتمع  االقتصاد  إلى  العريضة 
وهكذا  الفلسطينيين،  مواجهة  في  التحديات 
اليمين  أّدت  التي  الجديدة،  الحكومة  وصلت 
السادسة  الحكومة  لتصبح  الخميس  يوم 

لنتنياهو”.
 وشّدّدت المحللة على أّن الخطوط العريضة 
التالية:”للشعب  الفقرة  الجديدة  للحكومة 
اليهودي حق حصري ال جدال فيه في جميع 
أنحاء أرض إسرائيل. ستعمل الحكومة على 
أنحاء  جميع  في  االستيطان  وتطوير  تعزيز 
والجوالن  والنقب  الجليل  في  إسرائيل،  أرض 
على  الحكومة  وستعمل  والسامرة،  ويهودا 
الحفاظ  مع  جيراننا  جميع  مع  السالم  تعزيز 
التاريخية  ومصالحها  إسرائيل  أمن  على 

والوطنية”.
 مما يعني أّنه في الحكومة السابعة والثالثين، 
بداًل من استخدام عبارة )دولة ذات سيادة في 
إلى  إسرائيل  إسرائيل( تحولت حكومة  أرض 
فيه  صياغة حديثة: )حق حصري ال جدال 

في جميع مناطق أرض إسرائيل”.
هناك تغيير دراماتيكي في الصياغة. تظهر 
الخطوط  جميع  في  فيه”  جدال  “ال  عبارة 
“الحصري”  الحق  ولكن  تقريبا،  العريضة 
إسرائيل”  أرض  أنحاء  جميع  “في  ووجودها 
ذلك،  إلى  باإلضافة  جديدان.  تعريفان  هما 
تم التأكيد على تطوير االستيطان في جميع 
يهودا  ذلك  في  بما   – إسرائيل  أرض  أجزاء 
والسامرة )رغم أن الحكومات السابقة تعاملت 
مع هذه المسألة أيضا، في أقسام منفصلة(.

اإلسرائيلية  “الحكومة  أّن  المحللة  ورأت   
في  الحصرّي  الحق  لها  أّن  أعلنت  الجديدة 
جميع مناطق أرض إسرائيل وليس ألي طرف 
يعني فقط تجاهل  آخر حقوق هنا، وهذا ال 
التطلعات الوطنية للفلسطينيين، بل هو إعالن 
من جانب واحد بأّن الشعب اليهودّي هو فقط 

صاحب الحقوق.”
للحكومة  العريضة  الخطوط  إلى  ُيضاف   
االئتالفية  االتفاقات  في  كثيرة  بنود  أيًضا 
تتناول تغييرًا جذرًيا في سياسة  التي  الحالية 
عدوان  منذ  الُمحتّلة  األراضي  في  إسرائيل 

.1967
بند  تّم تضمين  المثال،   وهكذا، على سبيل 
يقترح “صياغة وتعزيز  االتفاقات  في بعض 
في  السيادة  تطبيق  خاللها  من  يتم  سياسة 
وتقييم  التوقيت  اختيار  مع  والسامرة،  يهودا 
لدولة  والدولية  الوطنية  المصالح  جميع 

إسرائيل”.
“هناك  إّن  القول  إلى  المحللة  وخُلصت   
أيًضا كما هو معلوم بنود في الميزانية ونقل 
صالحيات اإلدارة المدنية والتعامل مع البنية 
ذكر  يتم  ولم  الغربية،  الضفة  في  التحتية 
كلمة الضّم، لكن معنى هذه البنود هو ضم 
فعلي للمنطقة )ج(، بحسب اتفاقيات أوسلو”، 

بحسب تعبيرها.

يبدو أن وزير األمن القومي إيتمار بن غفير 
مصمم على إثارة انتفاضة تسمى باسمه، ولن 
يرتاح حتى يجر الحكومة اإلسرائيلية والجيش 
من  متهورة  مغامرة  إلى  اإلسرائيليين  وجميع 

شأنها أن تحّول إسرائيل إلى دولة منبوذة.
هآرتس  بصحيفة  الكاتب  يراه  ما  هذا 
)Haaretz( اإلسرائيلية تسفي باريل، محذرا 
من أن بن غفير بذلك سيكون المسؤول عن 
ووضع  نهائيا  الفلسطينية  السلطة  إسقاط 
إسرائيل في مسار تصادم متسارع مع الدول 
معها،  سالم  اتفاقيات  أبرمت  التي  العربية 
الغربية  والدول  المتحدة  الواليات  عن  ناهيك 

بشكل عام.
بن  الجديد  الشرطة  قائد  إن  باريل  وقال 
انتفاضة  في  تسبب  الذي  نفسه  هو  غفير 
الخط  مدن  طالت  التي   ،2021 مايو/أيار 
األخضر ونتجت عنها موجة عنف في المدن 
واليهود،  العرب  فيها  يتعايش  التي  والبلدات 
مشيرا إلى أن الشرارة األولى لتلك االنتفاضة 
الهافا  جماعة  نظمتها  احتجاجات  كانت 
اليمينية المتطرفة عند بوابة دمشق، وأشفعت 
باستفزازات في حي الشيخ جرّاح، وها هو بن 
غفير نفسه يتجول اآلن في المدن مع نشطاء 

المنظمة.
من  أكثر  اآلن  يحدث  ما  أن  الكاتب  ويرى 
الوزير  بين  القوى  لتوازن  آخر  اختبار  مجرد 
ومرؤوسيه، وأن بن غفير جعل رئيس الوزراء 
دمية؛  مجرد  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
مضيفا أن وزير األمن القومي الجديد هو نفسه 
الوزير الذي سيقرر سياسة إسرائيل الخارجية 
أنه هو من سيحدد  كما  اآلن فصاعدا؛  من 
بالجبهة  يتعلق  فيما  الجيش  أولويات  ترتيب 
التي ستشتد سخونة في الضفة الغربية وغزة.

الواجهة  هو  يكون  قد  نتنياهو  أن  وأضاف 

زيارة  وبعدها  لإلمارات،  الرسمية  زيارته  في 
صديقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
لكن بن غفير هو بالفعل الذي يملي جدول 

األعمال.
وختم الكاتب تحليله بأن نتنياهو بدأ على الفور 
فترة واليته الجديدة كرئيس للوزراء باالحتيال 
غفير  بن  أقنع  بأنه  يتظاهر  وهو  والخداع، 
مشددا  القدسي،  الحرم  إلى  زيارته  بتأجيل 
على أن نتنياهو بهذا السلوك يعرض للخطر 
اإلسرائيليين  المدنيين  حياة  مباشر  بشكل 
الشرطة والجنود وأمن  والفلسطينيين وضباط 

إسرائيل.
قال وزير األمن القومي اإلسرائيلي إيتامار بن 
غفير، الليلة الماضية، إن “زيارته/ اقتحامه” 
يخفي  ولم  سرًا،  يتم  لم  األقصى  للمسجد 
“زيارته” إلى هناك، وقد شاهده العالم بأكمله.
 14 قناة  مع  لقاء  خالل  غفير  بن  وادعى 
لتهديدات  تستسلم  لم  حكومته  أن  العبرية، 
“اإلرهابية”،  بـ  التي وصفها  “حماس”  حركة 
ال   .. حماس  لتهديدات  نستسلم  “لم  قائاًل: 
يمكن أنا ونتنياهو أن نقبل بأن ال يسمح أحد 

لنا بالدخول للحرم القدسي”.
وأضاف: “نتنياهو يوافقني الرأي.. يجب أن 
ال نستسلم لتهديدات المنظمات الفلسطينية”.

بأن  ألحد  تسمح  لن  الحكومة  “هذه  وتابع: 

تفعله .. سنضرب  يملي عليها ما يجب أن 
بيد بحديد كل من يحاول تهديدنا”.

وفي مقابلة أخرى مع قناة 12 العبرية، قال 
بن غفير، إنه سيعاود اقتحامه لألقصى ولكن 
وتحديد  ذلك  عن  اإلعالن  بالضرورة  ليس 

الوقت، وفق “فلسطين األن”.
 

وأضاف: “هذه الحكومة ال تهتم لتهديدات أحد 
ولكن يجب أن ال نخبر بحماس بكل شيء 
.. اليهود يتعرضون لالضطهاد ويحرمون من 
الدخول إلى الحرم القدسي وهذا وضع يجب 

أن يتغير”.
وبحسب قناة 12 العبرية، فإن نتنياهو طلب 
الشاباك  رئيس  مع  الجلوس  غفير  بن  من 
وأن  لألقصى،  اقتحامه  لتنسيق  بار،  رونين 
رئيس الجهاز األمني أبلغه أنه ال يوجد أي 
هناك  أن  استخباراتية  تقديرات  أو  معلومات 
خوف من أي تصعيد في حال قام بذلك ولكن 
في نفس الوقت ال يوجد دافع للقيام بمثل هذه 

“الزيارة”.
أن  العبرية،  كان  ريشت  قناة  ذكرت  فيما 
اقتحم  غفير  بن  أن  أكدت  األمنية  الجهات 
ألسباب  واقية  سترة  يرتدي  وهو  األقصى 
مع  باألمس  اتفق  أنه  إلى  مشيرًة  أمنية، 
نتنياهو على أن تجري عملية االقتحام بشكل 

ذلك  تأجيل  منه  نتنياهو  يطلب  ولم  طبيعي 
كما ذكر أمس.

كيف  يعرف  كان  نتنياهو  فإن  للقناة،  ووفًقا 
سيكون رد العالم على اقتحام بن غفير ومع 

ذلك سمح له باقتحامه.
وفي ذات السياق كشفت وسائل إعالم عبرية، 
تجر  قد  والتي  الخطوة،  األربعاء، عن  اليوم 
المنطقة إلى حرب دامية بين فصائل المقاومة 

واالحتالل اإلسرائيلي.
فإن  هيوم”،  “يسرائيل  صحيفة  وبحسب 
حرب  إلى  المنطقة  تجر  قد  التي  الخطوات 
بن  اقتحام  بعد  واالحتالل،  المقاومة  بين 
غفير لألقصى، هو تسهيل حركة اليــهــود في 

المسجد األقصى.
ووفقًا للصحيفة، فإن منظمات “جبل الهيكل” 
القومي  األمن  بوزير  يسمى  ما  من  طلب 
لتسهيل حركة  طلبات  بعد  غفير،  بن  يتمار 

المستوطنين في المسجد األقصى.
ومن هذه الطلبات، فتح جميع أبواب المسجد 
المسجد  لفتح  إضافة  اليــهــود،  أمام  األقصى 
وفتح  األعياد،  في  اليــهــود  أمام  األقصى 
ساعات  في  اليــهــود  أمام  األقصى  المسجد 

المساء.
من  الهيكل”،  “جبل  منظمات  طالبت  كما 
األقصى  المسجد  عن  اإلعالن  غفير،  بن 
كمان مقدس ألداء الشعائر المقدسة والسماح 

بإدخال األدوات المقدسة لصلوات اليــهــود.
تشمل  المطالب  أن  إلى  الصحيفة  ولفتت 
أيًضا السماح بدخول مستوطنين بشكل فردي 

للمسجد األقصى وليس في جماعات.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن المنظومة 
القريب  في  الطلب  بدراسة  ستبدأ  األمنية 

العاجل.

مقاطعة بريتيش كولومبيا تمنح مشتري المنازل ثالثة أيام إللغاء صفقة الشراء

أصبحت بريتيش كولومبيا أول مقاطعة كندية 
لصالح  أيام  ثالثة  مدتها  استراحة  تفرض 
لشراء  اتفاق  توقيع  بعد  العقارات  مشتري 

مسكن.
لصالح  هذه  الجديدة  الحماية  فترة  إيجاد  وتّم 
الوقت  من  مزيدًا  منحهم  بهدف  المشترين 
المعاينة  عملية  أو  التمويل  عملية  لتنظيم 

للمسكن بعد قبولهم االتفاق.
مزيدًا  المشترين  اإلضافية  األيام  هذه  وتمنح 
من الوقت للنظر فيما إذا كانت عملية الشراء 
مناسبة لهم في وقت تحصل فيه عمليات بيع 
عقارات تحت ضغوط مرتفعة وفي ظل ارتفاع 

أسعار الفائدة.
الجديد،  الديمقراطي  الحزب  حكومة  وتعتقد 
اليساري التوجه، في بريتيش كولومبيا أّن هذه 
تفاصيل تّم التغاضي عنها كثيرًا في الماضي.
المشترين  من  العديد  كان  عام 2021  وفي 
في المقاطعة على استعداد للتخلي عن تدابير 
حماية، مثل عملية معاينة المنزل، لكي يقبل 
كانت  الظاهرة  هذه  أّن  إاّل  الباعة عرضهم. 

أقل انتشارًا في عام 2022.

العقارية  ’’الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  لكّن 
في بريتيش كولومبيا‘‘ )BCREA(، تريفور 
الجديدة  للقواعد  يكون  أن  في  يشّك  كوت، 

تأثير على السوق الحالية.
كل معاملة تأتي اآلن مرفقة بشروط وعمليات 
سوق  إلى  عدنا  ولقد  للمنزل،  وتقييم  معاينة 
متوازنة حيث يمكن للمشترين أن يأتوا ويكونوا 
كوت،  تريفور  عن  ومتعقلين.نقال  عقالنيين 
في  العقارية  ’’الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس 

بريتيش كولومبيا‘‘
وبرأي كوت، حتى في سوق عقارية نشطة، 

ال تكفي فترة انتظار مدتها ثالثة أيام إلحداث 
من  أطول  وقتًا  يستغرق  األمر  ألّن  تغيير، 
ذلك إلجراء المعاينة وسواها من أوجه الدعم 

لعملية الشراء.
في عام 2021 ، قّدمت ’’الجمعية العقارية 
في بريتيش كولومبيا‘‘ 34 توصية لحكومة 
إدراج  فترة  ضمنها  من  كولومبيا،  بريتيش 
لمنع  للعقارات  أيام  خمسة  مدتها  إلزامية 

عروض التنمر.
كان  أيام،  ثالثة  المشتري  منح  من  ’’بداًل 
)العمل بالتوصية( سيمنح كّل طرف، بما في 

ذلك البائع، خمسة أيام، ليكون األمر عاداًل 
للجميع  الوقت  سيمنح  ذلك  وكان  ومعقواًل. 

وليس لجانب واحد‘‘، يقول كوت.
وتقول الحكومة إّن المشترين الذين يتراجعون 
أيام  الثالثة  فترة  خالل  بيع  صفقة  عن 
دوالرًا  قدرها 250  إلغاء  لرسوم  سيتعرضون 
شراء  سعر  من  دوالر  ألف   100 كّل  عن 
المعامالت على  أخذ  المنزل، وذلك لضمان 

محمل الجد.
في  كونروي،  كاترين  المالية،  وزيرة  وقالت 
بيان إّن اإلجراءات الجديدة ستحمي المشترين 

وتعزز ثقة الجمهور في السوق العقارية.
وتفيد بيانات ’’الجمعية العقارية في بريتيش 
بيع  كولومبيا‘‘ عن حصول 4,512 صفقة 
لمساكن في تشرين الثاني )نوفمبر( 2022، 
نفسه  بالشهر  بتراجع يزيد عن 50% مقارنًة 

من عام 2021.
تشرين  في  المباع  المنزل  سعر  معدل  وبلغ 
دوالر،   904,000 الفائت  )نوفمبر(  الثاني 
األول  كانون  في  دوالر  بـ984,000  مقارنًة 

)ديسمبر( 2021.

إيران تكشف تفاصيل جديدة تنشر ألول مرة حول اغتيال أكبر عالم نووي في البالد وعالقة البريطاني علي رضا أكبري بالعملية

نشرت وكالة األنباء اإلسالمية اإليرانية 
الرسمية مقطعا مصورا اليوم الخميس قالت 
إنه يظهر أن المواطن البريطاني اإليراني 

علي رضا أكبري لعب دورا في اغتيال 
محسن فخري زاده، أكبر عالم نووي بالبالد، 
في عام 2020. وقالت وسائل إعالم رسمية 

إيرانية أمس األربعاء إن إيران حكمت 
باإلعدام على علي رضا أكبري، نائب 

وزير الدفاع السابق الذي يحمل الجنسيتين 
اإليرانية والبريطانية التهامه بالتجسس 

لصالح بريطانيا. ووصفت بريطانيا حكم 
اإلعدام الصادر على رضا أكبري بأن 
دوافعه سياسية وطالبت باإلفراج عنه 

على الفور. وكان أكبري حليفا مقربا لعلي 
شمخاني، األمين العام للمجلس األعلى 

لألمن القومي اإليراني، والذي شغل منصب 

وزير الدفاع بين عامي 1997 و2005 
وحينها كان أكبري يشغل منصب نائبه.

وقالت وزارة االستخبارات اإليرانية إن أكبري 
“كان أحد أهم عمالء جهاز االستخبارات 

البريطانية في إيران، وكان مصرحا له 
بدخول بعض المراكز الحساسة للغاية 
في البالد… وقدم أكبري عن علم تام 

معلومات إلى جهاز تجسس العدو”. وترى 

االستخبارات الغربية على نطاق واسع أن 
العالم العسكري اإليراني البارز محسن 

فخري زاده، الذي ُقتل في هجوم عام 2020 
خارج طهران، هو العقل المدبر للجهود 

اإليرانية السرية لتطوير أسلحة نووية. ونفت 
طهران ذلك.
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ترامب وبايدن يقعان في نفس حفرة اخفاء الملفات السرية
  فمن يخرج منها أوال وكيف؟

سرية  وثائق  على  العثور  قضية  شكلت 
الرئيس  يشغلها  كان  التي  المكاتب  أحد  في 
األمريكي جو بايدن، مادة جدلية، خصوصا 
بعد الفضيحة المماثلة لسلفه، دونالد ترامب.

ينفي  بايدن  نفس  في  يقعان  وبايدن  ترامب 
علمه بمحتوى وثائق رسمية سرية تم العثور 

عليها في مكتبه السابق
وقد أفادت شبكة “سي إن إن” األمريكية نقال 
عن مصدر مطلع بأن من بين الوثائق السرية 
التي تم العثور عليها في مكتب الرئيس جو 
متعلقة  استخباراتية  مذكرات  كانت  بايدن 

بأوكرانيا وإيران وبريطانيا.
وأوضح المصدر لـ”سي إن إن”، يوم الثالثاء، 
العثور  تم  التي   10 الـ  السرية  الوثائق  أن 
عليها في مكتب بايدن الخاص، تعود للفترة 

بين عامي 2013 و2016.
ترامب  احتفاظ  سابقا  وصف  الذي  بايدن 
بمئات من مثل هذه السجالت في منزله في 
منتجع »مار إيه الغو« في فلوريدا، بأنه فعل 
»غير مسؤول«، نفى هذه المرة علمه بمحتوى 
السابق،  ُعثر عليها في مكتبه  التي  الوثائق 
والتي تعود لفترة عمله نائبا للرئيس األسبق، 

باراك أوباما.
وقد شكل هذا الموضوع الجديد، مادة رئيسية 
بايدن  إدارة  يحمل  الذي  الجمهوري،  للحزب 
مسؤولية عدد كبير من الملفات، ومن بينها 
الجنوبية،  الحدود  على  المهاجرين  أزمة 
البالد.  في  االقتصادية  األوضاع  وتدهور 
وكان ترامب من أوائل المعلقين على »وثائق 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  مطالبا  بايدن«، 

بمداهمة منازل بايدن، والبيت األبيض.
كما أن عددا من السياسيين الجمهوريين الذين 
صرفوا النظر عن اكتشاف مواد سرية خالل 

لمنزل  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  مداهمة 
الموقف  من  غضبهم  عن  أعربوا  ترامب، 

المشابه الذي وقع فيه بايدن.
في  الرقابة  لجنة  رئيس  هؤالء،  بين  ومن 
مجلس النواب، جيمس كومر، الذي قال في 
خزنها  التي  السرية  الوثائق  إن  سابق  وقت 
ترامب »لن تكون أولوية« لجنته، وأصدر بيانا 
وصف وفيه وجود وثائق سرية بحوزة بايدن 
بأنه فعل »غير مسؤول«، مضيفا: »في ظل 
واألرشيف  العدل  وزارة  جعلت  ترامب،  إدارة 
الرئاسية  السجالت  لقانون  االمتثال  الوطني 
للرئيس  المعاملة  نفس  نتوقع  أولوية قصوى. 
بايدن، الذي يبدو أنه احتفظ بمستندات سرية 
لعدة  آمنة،  غير  بيئة  في  الئق  غير  بشكل 

سنوات«.
أما النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور غرين، 
العام  المدعي  محاسبة  يجب  أنه  فاعتبرت 

»ميريك غارالند، ووزارة العدل، إذا لم يعاملوا 
جو بايدن بالطريقة نفسها التي يعاملون بها 

الرئيس ترامب«.
وقالت في تغريدة على »تويتر«: »أخذ جو 
بايدن وثائق سرية من البيت األبيض عندما 
الرئيس  نائب  يملك  ال  للرئيس.  نائبا  كان 
سلطة رفع السرية، فقط الرئيس يمكنه ذلك. 
جريمة  هذه  سرية.  وثائق  بايدن  جو  سرق 
خطيرة للغاية. ال تستطيع وزارة العدل وهيئة 
األمر  هذا  من  التخلص  الوطني  األرشيف 

واضطهاد ترامب«.
أما عضو الكونغرس، روني جاكسون، الذي 
أن  اكتشاف  تم  »لقد  »تويتر«:  عبر  كتب 
بايدن لديه مستندات مصنفة سرية تم تخزينها 
بشكل غير صحيح في أحد مكاتبه الخاصة. 
الغارة  أين  الفدرالي؟  التحقيقات  مكتب  أين 
هذا  في  للعدالة  نظامان  لدينا  الدراماتيكية؟ 

البلد: واحد لهم واآلخر لنا«.
مكتب  يحول  »بايدن  أن  جاكسون  واعتبر 
التحقيقات الفدرالي إلى شرطته السرية. هذه 

اإلدارة هي عدو الشعب األمريكي«.
كيفن  النواب،  مجلس  رئيس  أشار  بدوره، 
بايدن  اكتشاف وثائق  أنه »تم  إلى  مكارثي، 
متسائال:  األخيرة«،  االنتخابات  قبل  السرية 
فوق  أنهم  يعتقدون  مداهمته؟  تتم  لم  »لماذا 

القانون«.
من جهة أخرى، فإن الديمقراطيين الذي دانوا 
علنا تصرف ترامب، كانوا حذرين في تعليقهم 

على تصرف بايدن.
وقال النائب الديمقراطي، آدم شيف: »ال نرى 
أي دليل على النية المتعمدة )لتصرف بايدن 
مع الوثائق(، أو إعاقة العدالة، كما نرى في 

حالة دونالد ترامب ومار إيه الغو«.
واتهم النائب الديمقراطي األخر، بيت أغيالر، 
الجمهوريين بـ »النفاق«، وقال إن بايدن اتبع 
الوثائق  بتسليم  قام  حيث  المتبعة«  »العملية 

بمجرد اكتشافها.
لم  أنه  هذا واعتبرت شبكة CNN األمريكية 
الكشف  عمليات  تأتي  أن  الممكن  من  يكن 
بالنسبة  أسوأ  وقت  في  بايدن  وثائق  عن 
لبايدن، خصوصا أنها تأتي في ظل تشكيل 
لجنة جديدة للتحقيق فيما إذا كانت الحكومة 
األمريكية قد تم »تسليحها« سياسيا من قبل 

الديمقراطيين.

وقالت الشبكة  إنه »مهما كانت وقائع قضية 
مجلس  في  الجمهوريين  فإن  بايدن،  وثائق 
النواب لديهم فرصة جديدة يمكنهم استخدامها 

بهدف إلحاق الضرر بالرئيس بايدن«.

انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب االمريكي بعد مخاض عسير 
فأّي مستقبل ينتظر األحزاب االمريكية التي تنخرها الخالفات؟

بدايٌة أقّل ما يقال عنها »كارثية« 
للجمهوريين في مجلس النواب األميركي، 

بعد »مخاٍض عسير« الختيار رئيس 
للمجلس، رغم أغلبية المقاعد التي حصدوها 

في االنتخابات األخيرة. كشفت الحادثة 
التي لم تحصل منذ قرن، شّدة الخالفات 

بين األحزاب التقليدية في الواليات المتحدة، 
والتي لم تعد تقتصر على التراشق السياسي 

بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بل 
امتدت لتشمل تيارات الحزب الواحد بين 

جمهوري-جمهوري، وديمقراطي–ديمقراطي، 
مع بروز تيارات مختلفة بمصالح متضاربة 

تتوزع على مجموعات ضغط.
نجح الجمهوريون أخيرًا في الجلسة رقم 15، 
بانتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب 

بعد عمليٌة استمرت على مدار 4 أيام، 
وشهدت مماطالت، واّتهامات وشتائم بين 
الجمهوريين أنفسهم. فبداًل من الدخول في 

مواجهة مع »البيت األبيض«، بدأت تيارات 
الحزب »تأكل بعضها البعض«، وفق ما 

تصف صحيفة » لوتان« الفرنسية. 
وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة 

النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب 
التي كانت تعرقل انتخابه. وانتهت بذلك 
حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس 

منذ أكثر من 160 عاًما، ما ُينذر بنقاشات 
نشطة جًدا في البرلمان في العامين 

المقبلين.
ويستغّل النوّاب المؤّيدون لترامب، األكثرّية 
الضئيلة التي حّققها الحزب الجمهوري في 
انتخابات منتصف الوالية في تشرين الثاني/

نوفمبر، لفرض شروطهم.
ولم يرضخ هؤالء إال بعد الحصول على 

ضمانات أساسية من أبرزها إجراء يهدف 
خصوصا إلى تسهيل إطاحة رئيس مجلس 

النواب.
»مخاض عسير« قبل الفوز

»ال تحّولوا انتصارًا عظيمًا إلى هزيمٍة كبيرة 
ومحرجة«، رسالٌة بعثها الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب قبل أيام، لحّث أعضاء 
حزبه على الوقوف خلف مكارثي، في 

محاولٍة منه لتوحيد صفوف الحزب، لكّن 
االستماع إلى رسالته لم يكن بالسهولة التي 

توّقعها األخير.
 218 صوتًا من أصل 223  للجمهوريين 

في المجلس، كان يريدهم مكارثي للفوز 
برئاسة النواب من الجلسة األولى، إال  أن 

الخالفات حالت دون ذلك. وفي الجولة 
الـ15، تمّكن مكارثي من أخذ مطرقة 

نانسي بيلوسي، بعد حصوله على  216 
صوتًا أهّلته للفوز. صّوت لصالحه بعض 

معارضيه من كتلة الحرية في الحزب 
الجمهوري، بينما أبطل آخرون أصواتهم 
لتنخفض عتبة الفوز إلى 216 بداًل من 

.218
وفي مقارنٍة سريعة لألصوات التي حصل 
عليها خالل الجلسات السابقة، هناك 21 

جمهوريًا صوتوا ضّده، علمًا أّن اعتراض 5 
نواب فقط من حزبه كان يكفي لمنع انتخابه، 

وهو ما يكشف حجم الخالف العاصف 
بالحزب الجمهوري.

وبالعودة إلى أسباب الخالف بين 
الجمهوريين حيال مكارثي، ال بد من الرجوع 
إلى ما بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في 

السادس من يناير/كانون الثاني 2021. 
موقف األخير الداعي إلى استقالة ترامب، 
كان »القّشة التي قصمت ظهر الحزب«، 

رغم تبّدل موقف األخير، ودعمه لترامب في 
العديد من الملفات الحقًا.

اقرأ أيضًا: »بلومبرغ«: بعض وزراء ترامب 
طالبوه باالستقالة بعد أحداث الكابيتول

يأخذ هذا الفريق على مكارثي أّنه ال يؤمن 
بشيء وليست لديه أيديولوجيا. نائب فلوريدا 

مات غايتس انتقده بكونه محسوبًا على 
شركات التكنولوجيا، وال يريد أي تشريع 

يحّد من سلطاتها. وأشار غايتس إلى أّن 
مكارثي، أحد كبار الجمهوريين، يصّدق 

مزاعم التدخل الروسي في االنتخابات 
الرئاسية التي فاز بها ترامب، كما صّوت 
بشكٍل أعمى لحزم المساعدات العسكرية 

الموجهة ألوكرانيا.
»إغراءات للفوز«

يعلم الجمهوريون جيدًا، أّن المماطلة 
في انتخاب رئيس للمجلس، ستكون لها 

انعكاسات خطيرة على البالد التي تعاني 
من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية. 
ومن دون انتخاب للرئيس، ال يمكن للنواب 

أن يؤّدوا اليمين، وبالتالي لن يقّروا أّي 
مشروع قانون في البالد. وبرغم ذلك، حاول 
فريٌق من المعارضيين في الكتلة المحافظة 

بالحزب - بعد خيبة األمل التي أصيب 
بها الحزب في االنتخابات النصفية بحدوث 

»موجة حمراء« يسيطر بها على مجلسي 
الكونغرس- اغتنام الفرصة لتحقيق مكاسب 

لطالما سعوا إليها منذ أشهر.
إغراءات سياسية عديدة قّدمها مكارثي مقابل 

حصد الدعم. ومن ضمن ذلك، وعٌد بعدم 
دعم المرشحين من الصناديق المالية التابعة 

له، في االنتخابات التمهيدية الجمهورية ذات 
المقاعد المفتوحة في بعض المناطق، وفق 

ما كشفت وسائل إعالم أميركية.
وعرض مكارثي أيضًا تغييرات على قواعد 
مجلس النواب، من شأنها أن تسمح لعضو 

واحد بفرض التصويت على عزل رئيس 
مجلس النواب، إضافًة إلى موافقته على 

وضع أعضاء من كتلة الحرية في اللجان 
الرئيسية، بما في ذلك لجنة القواعد.

الديمقراطيون »يشمتون«
في مقابل التراشق الكالمي بين أعضاء 

الحزب الواحد، ووصف نائب فلوريدا مات 
غايتس لمكارثي » بالتمساح«، وجد الحزب 
الديمقراطي في الخالف الجمهوري مساحًة 
للسخرية. هذه االنقسامات وصفها العضو 
الديمقراطي حكيم جيفريز ساخرًا »بالنميمة 
وطعنات في الظهر«، داعيًا الجمهوريين 
»إلى التوقف عن ذلك، لكي يتمكن حزبه 
من العمل في خدمة الشعب«. من جهته، 
رأى زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك 
شومر، أّن »الهرج والمرج الذي تسبب به 

النواب الجمهوريون هذا األسبوع، ليس 
سوى مثال آخر على دفع الجناح المتطرف 
لحزبهم بقيادة الرافضين لنتائج االنتخابات، 

نحو مزيٍد من الفوضى«.
شراسة المعركة االنتخابية الرئاسية المقبلة

ُتبرز االنقسامات الواضحة داخل األحزاب 
التقليدية وفيما بينها، حجم الشراسة التي 

ستشهدها معركة االنتخابات الرئاسة 
المقبلة، وخاصة بين أعضاء الحزب الواحد. 

»فالفشل المتكرر والمهين في انتخاب 
مكارثي«، يمثل وفق صحيفة »الفايننشال 

تايمز« »خطرًا وجوديًا« على الحزب 
الجمهوري، واصفًة ما يجري »باالنحدار 

الوظيفي للجمهوريين«.
وبالعودة إلى الخلف قلياًل، يلحظ جيدًا 

كيف أخفق الجمهوريون في السيطرة على 
الكونغرس في االنتخابات النصفية، نتيجة 

الخالفات القائمة فيما بينهم. ووفقًا لعدد من 
المسؤولين السابقين في البيت األبيض، فإّن 

أهم أسباب الفشل »تعود إلى سوء التقدير 
االستراتيجي وسوء قراءة الستطالعات 

الرأي واالقتتال الداخلي والمناورات من وراء 
الكواليس«. وهو ما يعني أن هناك احتمااًل 

لتكرار السيناريو في االنتخابات الرئاسية 
المقبلة 2024.

وفي هذا السياق، يقول موقع أكسيوس« 
األميركي نقاًل عن عدٍد من المشرعين 

األميركيين: »الجميع يريد أن يكون القائد«، 

عازيًا ما يشهده الحزب من إخفاقات متكررة 
إلى »تعقيدات المحافظين المعاصرين، 

وتضاؤل القوة القيادية للجمهوريين«.
أرقام استطالعات الرأي، والتي أظهرت 
خالفًا بين الجمهوريين على من سيتزعم 

الحزب في المرحلة المقبلة، ترّجح فرضية 
أن تشهد المعركة الرئاسية المقبلة المزيد من 

الخالفات. ووفقًا الستطالع أجرته شركة 
»yougov«، هناك 42 % من الجمهوريين، 

والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، الذين 
يفّضلون على ترامب، رون دي سانتيس، 

وهو حاكم والية فلوريدا«. وهو األمر الذي 
يدركه ترامب، ما استدعاه إلى تحذير دي 

سانتيس من خوض االنتخابات، قائاًل: 
»سيؤذي نفسه بشدة«.

هذه نبذٌة عن الخالفات بين الجمهوريين، 
ولكّنها بطبيعة الحال ال تقّل أهّمية عن تلك 
التي تعصف بالديمقراطيين أيضًا. األخير 

يشهد صراعات وانقسامات كان أحدثها 
خالٌف بشأن قدرة بايدن على الترشح مرّة 

ثانية. وبحسب االستطالع الذي أجرته 
شبكة CNN  قبل أشهر، فإّن  75% من 
الديمقراطيين ضّد ترشحه مجددًا للرئاسة.

وفي تقرير يكشف الخالف القائم، يورد موقع 
»THE HILL« األميركي أّن »الحزب 
الديمقراطي يتعّرض ألزمة توجهات في 
السياسات الداخلية، وذلك عقب بروز 

خالفات بين تيار تقدمي جديد، والتيار 
البراغماتي القديم، األمر اّلذي ينذر بانشقاق 

داخل صفوفه«. 
وبالتوازي مع االنقسامات الحادة التي 

تشهدها األحزاب التقليدية، توضح المؤشرات 
تبّداًل في المزاج الشعبي العام، من مدافع 

شرس عنها إلى رافض لسياساتها على 
الصعيد الداخلي والخارجي. وأظهر 

استطالع رأي أجرته جامعة »سوفولك« 
و«USA Today«، ونشرته صحيفة 

»نيويورك بوست«، أّن غالبية األميركيين 
يريدون رئيسًا عمره أقل من 65 عامًا، 

ويرفضون ترشح ترامب وبايدن مجددًا، ما 
يكشف حجم المأزق الذي تتعرض له هذه 

األحزاب، والذي يهدد وجودها.
وهو ما يعيد إلى الواجهة التنبؤات العشرة 

التي أطلقها ديمتري ميدفيديف نائب الرئيس 
الروسي وتوقع حدوثها في العام الميالدي 

الجديد، وأبرزها تفكك الواليات المتحدة، 
وتفاقم أزماتها الداخلية، ومدى احتمالية 

تحققها؟

قوات فاغنر الروسية تفرض سيطرتها على وسط مدينة سوليدار 
و بريغوجين ينفي الرواية األمريكية بشأن »ملح« سوليدار

جامعة هارفارد ترفض تعيين مدير هيومن رايتس السابق 
بسبب انتقاده إسرائيل

اعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك 
الشعبية دينيس بوشيلين، أن مدينة سوليدار 
داخل الجمهورية، أصبحت تخضع بالفعل 

 لسيطرة القوات الروسية.
وقال بوشيلين: »اليوم، وفقا للمعلومات التي 

لدي، أصبح مركز مدينة سوليدار بالفعل 
 تحت سيطرة وحدات فاغنر«.

كما أكد الروسي يفغيني بريغوجين، مؤسس 
شركة »فاغنر« العسكرية، أن وحدات 

»فاغنر« سيطرت على وسط مدينة 
سوليدار، التي يدور القتال من أجلها في 

 األيام األخيرة.
وقال بريغوجين: »وحدات فاغنر العسكرية 

الخاصة، سيطرت على كامل أراضي مدينة 
سوليدار، وتمركزت في وسط المدينة، حيث 
 تدور المعارك.. وسيعلن عدد األسرى غدا«.

وتجري منذ عدة أيام معارك ضارية 
في مدينة سوليدار، في محاولة القوات 
األوكرانية إبقاءها تحت حكمهم، لكن 

قامت القوات الروسية، رفقة قوات جمهورية 
دونيتسك، ومجموعات »فاغنر«، بإخراجهم 

 وفرض السيطرة على المدينة.
وقامت وحدات الهجوم الجبلي 128، و46 

لواء المشاة الجوي 46 و61 من القوات 
األوكرانية في المدينة، بتغيير مواقعها 

على عجل واالنتقال إلى الضواحي الغربية 
 والجنوبية الغربية للمدينة.

ويقوم الجنود من مجموعات »فاغنر«، 
بتطهير وتأمين المناطق المحصنة للقوات 
األوكرانية في بودغورودني، حيث قامت 

وحدات »الموسيقيون« التابعة لـ »فاغنر«، 
بشن هجوم في منطقة كراسنايا غورا 

 وبراسكوفيفكا.
وتحدث مؤسس مجموعة »فاغنر« رجل 

األعمال يفغيني بريغوجين، مع مقاتليه داخل 
مناجم الملح المحررة في مدينة سوليدار، 
وأعطاهم مازحا ملحا أوكرانيا حتى يتركوه 

 في المدينة بعد تحريرها.
وقال بريغوجين: »حتى ال يكون هناك 
حديث في الواليات المتحدة األمريكية 

أننا نقاتل من أجل الملح، أعطي الملح 
األوكراني لمتخصصي التعدين في سوليدار، 

 عندما نمر في المدينة، اتركه هناك«
وكان مسؤول في البيت األبيض قد 

صرح منذ أيام بأن من أسماه »حليف 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، يفغيني 

بريغوجين، مهتم بالسيطرة على الملح 
والجبس من المناجم في سوليدار«، حيث 

أضاف المسؤول األمريكي إن »هناك 
مؤشرات على أن الدوافع النقدية هي الدافع 

وراء هوس روسيا وبريغوجين بباخموت 
 )أرتيوموفسك(«.

ويشتق اسم المدينة »سوليدار« من اسم 
الملح باللغة الروسية »سول« Sol ، بترقيق 
الالم، أي مدينة الملح، فيما وصفت بعض 
وسائل اإلعالم الغربية سيطرة روسيا على 

سوليدار بأنه بمثابة »رش للملح على جروح 
أوكرانيا«. من جانبها حاولت بعض وسائل 
اإلعالم األخرى التشكيك في حقيقة إغالق 

 الروس لمداخل المدينة.

وتعود أهمية الوضع في منطقة أرتيوموفسك، 
المركز اللوجستي الرئيسي، لكونه سيسمح 
لروسيا بوضع قواتها المدفعية في مواقع 

جديدة، وزيادة الضغط على خطوط اإلمداد 
األوكرانية المؤدية إلى مدينة أرتيوموفسك، 
وبالتالي اختراق الجبهة الممتدة على خط 
أرتيوموفسك-سيفيرسك، حيث تقع المدينة 

على عدد من الطرق الرئيسية في المنطقة، 
وستسمح السيطرة عليها بالتحرك نحو المدن 

الكبيرة التي ما زالت تسيطر عليها كييف 
 في دونباس، مثل سالفيانسك وكراماتورسك.

وقد بدأت مناجم الملح في سوليدار 
العمل نهاية القرن التاسع عشر، وتقدر 

االحتياطيات هناك بنحو 13 مليار طن، 
وخالل حقبة االتحاد السوفيتي، تم استخراج 
ما يصل إلى 40% من الملح في البالد من 

تلك المنطقة، وحتى قبل بدء الصراع في 
شرق أوكرانيا كانت منتجات مصنع الملح 
»أرتيوم سول« تباع إلى 22 دولة حول 

 العالم.
وتتمتع المدينة بأهمية استراتيجية ويفتح 

تحريرها الطريق أمام تحرير كامل 
األراضي في دونباس. وفيما يلي المقومات 

االستراتيجية واالقتصادية التي تتمتع 
 بها مدينة سوليدار:

- تقع على بعد 10 كيلوميترات من مدينة 
 أرتيوموفسك االستراتيجية.

- تقع مدينة سوليدار في منطقة دونباس 
 الصناعية.

- تتوسط خط دفاع القوات األوكرانية 

 بين أرتيوموفسك - سيفيرسك.
- تمر عبر سوليدار شبكة من الطرق 

 والسكك الحديدية تستخدم لإلمداد.
- تحرير مدينة سوليدار يقطع خطوط 

اإلمداد عن قوات كييف بين أرتيوموفسك - 
 سيفيرسك.

- استخدمت سلطات كييف أماكن استخراج 
الملح تحت األرض كمستودعات لتخزين 

 األسلحة.
- يبلغ تعداد سكان مدينة سوليدار نحو 

 10 آالف نسمة.
- مساحة مدينة سوليدار 12,31 كيلومتر 

 مربع.
- تمتلك مدينة سوليدار شبكة كهوف تعدين 

الملح والجص تمتد إلى أكثر من 160 
 كيلومترا.

- تمتلك مدينة سوليدار احتياطيات ضخمة 
 من الملح تقدر بنحو 13 مليار طن.

- تورد مدينة سوليدار الملح إلى عشرات 
 الدول.

المصدر: نوفوستي

صرّح المدير السابق لمنظمة »هيومن رايتس 
ووتش« كينيث روث، بأّن جامعة »هارفارد« 

األميركية منعت تعيينه في مركز تابع لها 
لدراسات حقوق اإلنسان، بسبب انتقادات 
كان قد وّجهها لـ »إسرائيل« خالل عمله 

السابق.
وذكرت صحيفة »ذا نايشن« األميركية أّن 
مركز »كار« لسياسة حقوق اإلنسان التابع 

لكلية »هارفارد كينيدي«، عرض على روث 
العمل معهم، وذلك بعد فترٍة وجيزة من 

تقاعده كمدير للمنظمة الدولية في نيسان/
أبريل.

وبّينت الصحيفة أّنه »بعد أسبوعين، أخبر 
العميد، أستاذة حقوق اإلنسان في كلية 

كينيدي كاثرين سيكينك، أن روث لن ُيسمح 

له بتولي المنصب ألن »هيومن رايتس 
ووتش« متحيزة ضد إسرائيل، ومديرها 

السابق كتب تغريدات تنتقدها«.
ونقلت صحيفة »الغارديان« البريطانية عن 
روث أن اللقاء تم من خالل اتصال عبر 

الفيديو، وأجراه مع عميد كلية هارفارد، 
دوغالس إلمندورف. وأضاف: اللقاء كان 
ودودًا لنحو نصف ساعة«، قبل أن يسأله 
األخير إن كان لديه أعداء، ليجيبه روث 

بأّن »لدي الكثير«.
وأشار روث إلى أّنه »كان واضحًا أّنه يريد 

أخذ الحديث إلى إسرائيل، ولم يكن يريد 
أن يسمع كيف عوقبت من قبل الصين، 
أو ُفرضت علي عقوبات روسية، أو عن 

تعرضي لهجوم من قبل رواندا، والسعودية. 

أراد أن يعرف تحديدًا ما هو موقفي من 
إسرائيل؟«.

واتهم تقرير لهيومن رايتس ووتش، 
في أبريل/نيسان 2021، »إسرائيل« 

بانتهاج سياسات الفصل العنصري بحق 
الفلسطينيين.

وأضاف روث للـ »غارديان« أن المنظمة 
تغطي دواًل عدة، وأن »إسرائيل« تستحق 

االنتقاد ألن هناك تزايدًا في قمعها 
للفلسطينيين، وأن ما ترتكبه في األراضي 
المحتلة هو فصل عنصري وجريمة ضد 

اإلنسانية.
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تركيا تسّد »الثقب األسود«:
 نهاية »االئتالف السوري«

اقتحام برازيليا الفاشي: تحذير للطبقة العاملة

تركيا تبحث عن “تمويل إعادة توطين الالجئين 
و المستشار” أقطاي” حاول “يكحلها.. عماها”

 عالء حلبي
يعيش »االئتالف السوري« الُمعارض، هذه 

األّيام، أزمة مالية خانقة أّدت إلى توّقف 
معظم نشاطاته، في وقت بدأت فيه عملية 

مساءلة داخلية بين أعضائه والهيئات 
التابعة له، للبحث في أسباب الوصول 

إلى هذه المرحلة، والتي وصفْتها مصادر 
سورية معارضة، تحّدثت إلى »األخبار«، 
بأنها »حرجة وقد تؤّدي إلى وْأده«. وكانت 

تلك األزمة بدأت قبل نحو سّتة أشهر، 
إْثر قيام تركيا بقْطع مصادر التمويل عن 

»االئتالف« على خلفية فْتحه قنوات َتواصل 
مع جهات خارجية، من بينها الواليات 

المتحدة التي حاولت فرض سيطرتها عليه، 
ضمن خّطتها إلعادة التصعيد السياسي في 
سوريا. ثّم عاد هذا الشّح وانحسر نسبيًا، مع 
استئناف أنقرة تمويل حليفها السوري خالل 
الشهرَين الماضَيين - بعدما حصلت منه 

على تعّهدات بعدم االنخراط في أّي مشروع 
سياسي من دون العودة إليها -، وتحديدًا 
في أعقاب الجولة التي نّظمتها الخارجية 

األميركية ألعضاء »االئتالف« في 
نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة 

لألمم المتحدة في أيلول الفائت.
وأْفضت المراجعة الداخلية الجارية حاليًا، 

والتي كان طالب بها بعض األعضاء 
لمعرفة سبب تدهُور الوضع المالي 

لـ»االئتالف«، في خطواتها األولى، إلى 
الكشف عن العديد من ملّفات الفساد المالي، 

ومن بينها صرف رواتب ومكافآت غير 
منطقية لعدد من األعضاء، باإلضافة 

إلى صرف فواتير إقامة وتنّقالت سياحية 
آلخرين تحت ستار »الجوالت السياسية«، 
األمر الذي أّدى إلى فقدان معظم أموال 

»صندوق االحتياط« الخاّص بتأمين 
التدّفقات المالية في حاالت الطوارئ، 

وفق ما َتكشفه المصادر نفسها. وَتلفت 
هذه األخيرة إلى أن األزمة المالية الخانقة 
التي يعانيها »االئتالف«، أّدت إلى وْقف 
صْرف رواتب الموظفين، باإلضافة إلى 

تراُكم إيجارات عدد من العقارات التي يتّم 
استعمالها كمكاتب ربط، فضاًل عن عدم 

التمّكن من دفع تكاليف حجوزات الزمة لعدد 
من االجتماعات، من بينها اجتماع دوري 
لـ»الهيئة العامة«. وباإلضافة إلى ملّفات 

الفساد العديدة التي فاقمت الوضع، تتحّدث 
ه تركي جاّد إلنهاء  المصادر عن وجود توجُّ

»االئتالف« بشكل تدريجي، بعد التوّصل 
إلى قناعة مفادها بأن هذا التشكيل »مجّرد 
ثقب أسود« ال طائل منه، في ظّل وجود 
هيئات أخرى أكثر فاعلية، وذات تأثير 

حقيقي على األرض، ِمن ِمثل المجالس 
المحّلية التي انهمكت تركيا في مأسستها، 

و»هيئة التفاوض« التي باتت تمّثل الواجهة 
الرسمية للمعارضة السورية في المحافل 

الدولية، إلى جانب »الحكومة المؤّقتة« التي 
باتت تعمل بشكل مستقّل عن »االئتالف« 

على الرغم من أنها ُولدت من رِحمه.

توّصلت تركيا إلى قناعة مفادها بأن 
»االئتالف« »مجّرد ثقب أسود« ال طائل 
منه.  وعانى »المجلس الوطني السوري« 

)أّول تشكيل للمعارضة السورية عقب اندالع 
الحرب في سوريا(، وِمن َبعده »االئتالف« 

الُمعارض، من حالة انقطاع تاّم عن 
الشارع، في ظّل استقرار أعضائهما في 

فنادق خارج البالد )معظمهم في تركيا(، 
األمر الذي خلق فجوة كبيرة في التواصل 
بينهما وبين المواطنين الذين ُيفترض بهما 
تمثيلهم. وهكذا، اسُتثمرت هذه التشكيالت 

إعالميًا فقط خالل السنوات العشر الماضية، 
في وقت ظّلت فيه الفصائل الموجودة 
على األرض هي العنصر األقوى في 

المشهد، وصواًل إلى محاولة تركيا اليوم 
إعادة ضْبطها، عبر دْمجها في جسم واحد، 

ووْضعها تحت كنف »الحكومة المؤّقتة« 
كبديل داخلي لترتيب األوضاع بعد توسيع 
مساحة عمل المجالس المحّلية، فيما تتوّلى 
»هيئة التفاوض« تمثيل الواجهة السياسية 

للمعارضة. وفي هذا اإلطار، َتلفت 
المصادر المعاِرضة إلى أن أنقرة لمست 

رْفض دمشق التعامل مع »االئتالف« 
أو االعتراف به ممثِّاًل عنها، وميلها إلى 
التعامل مع »هيئة التفاوض« التي تمّثل 

شرائح أوسع، علمًا أن اللقاءات بين وفَدي 
الحكومة و»الهيئة« كانت توّقفت على 

خلفية تجميد مسار »اللجنة الدستورية«.
وفي ما يتعّلق بمسألة محاوالت أميركا جذب 

»االئتالف« إلى صّفها، يبدو أن تركيا 
توّصلت إلى قناعة بأن الواليات المتحدة لن 

تستمّر في هذه الخطوات، في ظّل وجود 
بدائل أكثر قوّة على األرض، ما زالت تتحّكم 

بها أنقرة. ولعّل ذلك هو ما يفّسر التوّجه 
األميركي أخيرًا نحو توسيع قنوات التواصل 
مع المجتمع المحّلي، والسعي لخْلق توازن 

عربي - كردي في مناطق »اإلدارة الذاتية« 
التي يخضع معظمها للسيطرة األميركية، 
باإلضافة إلى منطقة التنف التي أعادت 
واشنطن هيكلة الفصائل الموجودة فيها. 
وُتضاف إلى ما َتقّدم المحاولة األميركية 

الحثيثة الستيالد معارضة جديدة تنشط من 
داخل الواليات المتحدة، باالعتماد على عدد 

من األميركيين من أصول سورية كواجهة 
سياسية ُتحّضرها واشنطن للمرحلة المقبلة.

بالنتيجة، لم َيمت بعد »االئتالف« كتشكيل 
سياسي سوري معارض بشكل نهائي، على 
الرغم من حالة »الكوما« التي عاشها منذ 

نشأته. وعلى رغم محاوالت بعض أعضائه 
إعادة تأمين التدّفقات المالية الالزمة 

الستمراره، إاّل أن المصادر ترى أن هذه 
المحاوالت لن تؤّدي إلى أّي نتائج طّيبة. 
وحتى لو آلت إلى توفير تدّفقات جديدة، 

فستكون هذه األخيرة بمثابة »مخّدر« مؤّقت، 
لن يقي االئتالف النهاية الحتمية المتمّثلة 

في حّله نهائيًا، بعد ثبات فشله طيلة 
السنوات الماضية، وفق تعبير المصادر.

وضع المستشار الرئاسي التركي الدكتور ياسين 
أقطاي نفسه في مشهد جدلي يسبق االنتخابات 

الرئاسية في بالده ويتجاوز ظهوره االعالمي 
عند محطة مشهد الالجئين السوريين مجددا 

بصيغة نتج عنها تساؤالت عما يجري في 
الحزب الحاكم وفي الدائرة القريبة ن الرئيس 

رجب  طيب آردوغان.
وشغلت تصريحات منقولة فعال عن أقطاي 

األوساط السياسية واالعالمية في أنقرة 
وإسطنبول خصوصا وانها طالت الملف االكثر 

اثارة للجدل في المعادلة التركية وهو ملف 
الالجئين السوريين فيما قرر اقطاي بعد غياب 
طويل عن مسرح االحداث الظهور االعالمي 

االول له منذ اشهر تقريبا عشية االنتخابات التي 
تنشغل فيها البالد مثيرا زوبعة من التساؤالت 
تجاوزت حتى الموضوع الذي تحدث فيه لقناة 

البلد المحلية بخصوص اللجوء السوري.
وقالت مصادر برلمانية تركية مطلعة بان 

تصريحات الدكتور ياسين أقطاي بخصوص 
مدينة حلب تحديدا أثارت جدال واسعا في 

القصر الجمهوري وبين افراد الطاقم االستشاري 
العامل مع آردوغان وكذلك على مستوى رئاسة 

الوزراء وفي أوساط الحزب الحاكم خصوصا 
وان أقطاي فيما قاله واثار الجدل والتجاذب كان 

كما صرح الحقا يمثل نفسه وليس الحزب او 
حتى قصر الرئاسة ومكتب الرئيس.

لكن التفسيرات التركية المحلية لتصريح أقطاي 
المثير للجدل متزاحمة واخذت اكثر من زاوية 

فالرجل صاحب راي قديم في مجال احكام 
السيطرة على مدينة حلب شمالي سورية 
وموصوف في اسطنبول في انه بمسافة 

بعيدة عن الرئيس الذي يعمل مستشارا له منذ 
عامين ال بل يحتفظ بمالحظات وخالفات مع 
شخصيات نافذة في الدائرة المقربة من الرئيس 

وصناعة القرار.
وكان أقطاي الذي يجيد التحدث بالعربية قد 

فجر الغاما من االسئلة عندما صرح بان افضل 
وسيلة إلعادة توطين الالجئين السوريين في 

بالده وتمكين اقامتهم في وطنهم هو خضوع 
مدينة حلب للسيطرة التركية .

 الحقا شرح اقطاي بان تصريحه تعرض 
لتحريف وبان ما قصده هو سيطرة االمم 

المتحدة بالتعاون مع تركيا.
وإزاء التفسيرات التي طالت تصريح أقطاي 

الناري اضطر للتقدم بتوضيح الحق قال فيه 
بان ما تحدث به هو تحليله الشخصي فقط 

وليس موقف الدولة الرسمي وال موقف الحزب 
الحاكم.

ويبدو ان حديث اقطاي عن مدينة حلب 
واخضاعها للسيطرة اغضب وازعج وزير 

الخارجية مولود شاويش وطاقمه كما تسبب 
بمساءالت في اللجنة المختصة في البرلمان 

التركي وهي لجنة يسيطر عليها الحزب الحاكم 
اضافة الى ان مستشارين للرئيس اردوغان 

خططوا إلصدار بيان او تصريح يتنصل من 
مضمون ومنطوق تصريح الدكتور اقطاي.

ووصف برلماني تركي نافذ تصريح أقطاي بانه 
أقرب إلى التسبب بالعمى للعين عند محاولة 

تكحيلها.
 واالعتقاد من باب التكهن والتحليل هو ان 

تصريح اقطاي كان يمكن له ان يفسد ترتيبات 
مقررة فعال قبل االنتخابات الرئاسية المقبلة لعقد 

لقاء قمة بين الرئيس آردوغان ونظيره السوري 
بشار االسد ، االمر الذي دفع بعض األطراف 

التهام تصريح اقطاي بعدم البراءة مع ابرازه 
عمليا في المضمون والشكل لسلسلة خالفات ال 

يستهان بها في ادارة الطاقم العامل مع الرئيس 
التركي.

 وتراهن الحلقات القريبة من الرئيس التركي على 
التقارب المفترض بين الزعيمين لتجديد التفويض 

السياسي االقليمي وتنفيذ خطة اردوغان التي 
يبحث لها عن تمويل بنفس الوقت وتخاطب 

مطالب شعبية تركية تحت عنوان اعادة توطين 
الالجئين السوريين في مناطق حدودية بين 

البلدين.

االسد : اللقاءات مع تركيا يجب أن تكون مبنية 
على إنهاء “االحتالل

وفي لقاء ه مع  ألكسندر الفرنتييف المبعوث 
الخاص للرئيس الروسي فالديمير بوتين والوفد 
المرافق له في دمش يوم الخميس قال الرئيس 
السوري بشار االسد  في اول تعقيب له على 
دعوة اردوغان لعقد لقاء قمة أن هذه اللقاءات 
حتى تكون مثمرة، فإنها يجب أن تبنى على 

تنسيق وتخطيط مسبق بين سورية وروسيا من 
أجل الوصول إلى األهداف والنتائج الملموسة 
التي تريدها سورية من هذه اللقاءات، انطالقًا 
من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب 

المبنية على إنهاء االحتالل ووقف دعم 
اإلرهاب.

وقبل اندالع النزاع العام 2011، كانت تركيا 
حليفًا اقتصاديًا وسياسيًا أساسيًا لسوريا. وجمعت 

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عالقة 
صداقة باألسد، حسب وكالة االنباء الفرنسية.

لكّن العالقة بين الطرفين انقلبت رأسًا على عقب 
مع بدء االحتجاجات ضد الحكومة السورية، 

ودعت أنقرة بداية حليفتها إلى إجراء إصالحات 
سياسية، قبل أن يدعو إردوغان األسد إلى 

التنحي.
وقدمت تركيا على مر السنوات الماضية دعمًا 

للمعارضة السياسية والفصائل المقاتلة في 
سوريا.

ومنذ العام 2016، إثر ثالث عمليات عسكرية 
ضد المقاتلين األكراد، باتت القوات التركية 

وفصائل سورية موالية لها تسيطر على منطقة 
حدودية واسعة في شمال سوريا.

وتعتبر دمشق التواجد العسكري التركي في 
شمال البالد “احتالاًل”.
– لقاء ثالثي جديد –

وبعد قطيعة استمرت 11 عامًا، برزت خالل 
الفترة الماضية مؤشرات تقارب بين الطرفين، 
تّوجها في 28 كانون األول/ديسمبر الماضي 

لقاء في موسكو بين وزراء الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار والسوري 

علي محمود عباس.
كذلك، لم يستبعد الرئيس التركي خالل 

تصريحات سابقة لقاء مع األسد معتبرًا أن “ال 
مجال للنقمة في السياسة”.

ومن المفترض أن يلتقي وزيرا خارجية تركيا 
وسوريا قريبًا.

ولم يحدد حتى اآلن موعد للقاء الذي كان 
يفترض أن يعقد الشهر الحالي، وفق ما قال 
وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو 

لصحافيين أتراك خالل زيارة إلى رواندا 
الخميس.

وتلعب روسيا دورًا رئيسيًا لتحقيق تقارب بين 
حليفيها اللذين يجمعهما “خصم” مشترك 

يتمثل بالمقاتلين األكراد الذين يتلقون دعمًا 
من واشنطن في معاركهم ضد تنظيم الدولة 

اإلسالمية، فيما ترى فيهم أنقرة امتدادًا لحزب 
العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا ضدها 

منذ عقود.

تحدث مقال في »موقع اإلشتراكية العالمية 
اإللكتروني«، عن التهديد المحدق بالديمقراطية 

في البرازيل بعد انتخاب لوال دا سيلفا رئيسًا، 
من قبل أنصار الرئيس اليميني السابق 

بولسونارو وتياره المتطرف، وال سيما من 
قبل جنراالت الجيش الذين تلوح في أذهانهم 
ذكريات مرحلةالستينات والسبعينات، عندما 
حكمت الديكتاتورية العسكرية البالد لعقدين.
وقع الهجوم في برازيليا، عاصمة البرازيل، 
بعد أسبوع واحد بالضبط من تولي الرئيس 

المنتخب منصبه،عن »حزب العمال«. وَشنَّ 
الغزوة حشٌد فاشي، من أنصار الرئيس السابق 

جايير بولسونارو، الذين يعمدون إلى دهورة 
الديمقراطية في أكبر بلد في أميركا الجنوبية، 

بشكل ال يمكن كبحه.  
في خطاب الرئيس دا سيلفا االفتتاحي 

أمام حكومته، أقّر لوال بالطابع االستثنائي 
لالنتخابات األخيرة. وأعلن أن مشروعًا 

استبداديًا سيطر على مواقع جوهرية في 
القطاع العام وحاول اإلطاحة بالديمقراطية في 

البرازيل، لكنه فشل.
المخاوف التي عددها دا سيلفا تشّكل مصدر 

قلق لماليين البرازيليين، الذين يدركون أّن 
الرئيس المستبد السابق، بولسونارو، يحاول 
على مدى الشهرين الماضيين قلب النتائج 

الحقيقية لالنتخابات األخيرة. 
مع ذلك، أكد الرئيس دا سيلفا، للشعب 

البرازيلي، أنه تّم التغلب على »التهديدات 
الرهيبة« لجماعات اليمين المتطرف بقيادة 
بولسونارو. واعتبر أن »الجبهة ديمقراطية« 

لكل القوى السياسية، استطاعت أّن تسحق 
الفاشية بشكل نهائي في البرازيل، وأّن 

الديمقراطية هي الرابح األكبر.
لكن األحداث كشفت عن عكس ادعاءات 

دا سيلفا، منذ يوم »التنصيب«، حيث نّفذت 
الشرطة البرازيلية طوقًا أمنيًا غير مسبوق 
بسبب التوقعات بأعمال إرهابية محتملة 

لعصابات بولسونارو.
ومن المستغرب أن تكون وحدات الشرطة 

التي أّمنت حفل تنصيب دا سيلفا، هي عينها 
التي رافقت الغوغاء الفاشيين لالستيالء على 
مقار الحكومة، في هجوم الثامن من الشهر 

الجاري.
وردًا على األحداث غير العادية، تحّركت 
حكومة »حزب العمال« ومؤسسات الدولة 

لقمع األعمال اإلرهابية، وأصدر لوال مرسومًا 
بالتدخل الفيدرالي في مقاطعة العاصمة 

برازيليا، مما يسمح لحكومته بالسيطرة على 
األمن واالستعانة بضباط من جميع أنحاء 

البالد.  ووفقًا للحكومته، فإّن هذه اإلجراءات 
ستضمن »مرة أخيرة وإلى األبد أّن هذا لن 
يحدث مرة أخرى«. كما تم تفريق معسكر 

أنصار بولسونارو، والمجموعات التي 
اعتصمت امام أبواب مقار الجيش الوطني، 

منذ أعالن نتائج االنتحابات األخيرة. 
كذلك، اعتبر وزير العدل البرازيلي فالفيو 
دينو، أّن »البالد تّتجه نحو تثبيت النهج 
المؤسسي للدولة والمجتمع في البرازيل، 

وخلص دينو، الذي حكم والية مارانهاو نيابة 
عن الحزب الشيوعي الماوي البرازيلي، إلى 

القول إّن »القوات المسلحة البرازيلية ظّلت 
حتى اآلن وفية للشرعية الديمقراطية، وإنذ 

األسوأ قد انتهى«. 
عالوة على ذلك، سارع المحللون السياسيون 

في وسائل اإلعالم البرازيلية، إلى شجب غزوة 
بولسونارو، واعتبارها هزيمة »كاملة« للحركة 

اليمينية المتطرفة في البرازيل، وأّن مشهد 
الفوضى الذي ظهر خالل الهجوم، سيؤدي 

إلى تقوية الرئيس دا سيلفا، ولو بشكل مؤقت.
هذه التقييمات خاطئة تمامًا، وعلى وجه 
الخصوص، في ادعاء الوزير دينو، بأّن 

الجيش ال يزال حتى اآلن مخلصًا للشرعية 
الديمقراطية. وهذا أمر يتعارض مع الواقع 

تمامًا.
فخالل األشهر القليلة الماضية، تدّخلت القوات 

المسلحة بطريقة غير مسبوقة في السياسة 
البرازيلية. أصدر القادة العسكريون مذكرات 

رسمية تدين المسؤولين المدنيين بسبب 
حديثهم بشكل سلبّي عن القوات العسكرية. 

كما أثار الجيش اتهامات كاذبة بخطر تزوير 
االنتخابات قبل موعدها بوقت ليس بالقصير.
في غضون ذلك، دافع الضباط الكبار عن 
التظاهرات حول الثكنات العسكرية، والتي 

تدعوهم إلى القيام بانقالب، باعتبارها »حركة 
شعبية« مشروعة. وهذا يجري في بلد استولى 
فيه الجيش على السلطة عام 1964 وحكمه 

عن طريق دكتاتورية دموية لمدة عقدين.
وعالوة على ذلك، التزم الجيش الصمت 

بشأن االستعدادات لهجمات األحد، والهجمات 
العنيفة السابقة من قبل أتباعهم الفاشيين.

بدأ اقتحام المباني الحكومية وتّم تنظيمه عند 
بوابات مقّر الجيش في برازيليا، وهي منطقة 

محظورة، حيث ُسمح للفاشيين بالبقاء من قبل 
الجنراالت.

فحقيقة تعاون الجيش حتى اآلن مع 
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة، ال تتعارض 
مع موقفها السابق وال تمثل انعطافة سياسية. 
وفي الواقع، بولسونارو، وكل المنخرطين في 

اليمين المتطرف في البرازيل، والمتورطين 
في األحداث األخيرة في السر،  أدانوا جميعًا 

الغزوة باعتبارها انحرافًا عن الديمقراطية.
ومن الواضح أّن منظمي الهجوم الفاشي في 
برازيليا متجّذرون بعمق في الدولة، وخاصة 

في الجيش. والهجوم المذكور ال يمّثل هزيمة 
للمؤسسة العسكرية، بل على العكس من ذلك، 

فإّن »تعاونهم« مع إدارة حزب العمال في 
مواجهة هذه األزمة لن يمنحهم سوى مساحة 

أكبر في الحكومة، مما يمّكنهم من دفعها إلى 
اليمين أكثر من أي وقت مضى، بينما ال 

يزالون يستعدون لإلطاحة بها في أقرب فرصة 
ممكنة.

إّن ما قامت به الفاشية في برازيليا يعّد بمثابة 
التحذير األكثر جدية، بمواجهة االنفجار 
البركاني لتناقضات الرأسمالية، حيث يتّم 

تأجيج خطاب التطرف على الصعيد العالمي.
وال ينبغي أن ُينظر إلى إقامة الديكتاتوريات 

الفاشية، حتى في قلب البلدان الرأسمالية، على 
أنه احتمال بعيد المنال. إلى جانب خطر 
اندالع حرب إبادة نووية، فإن هذا التهديد 

حقيقي تمامًا.

الشيشان َيهجرون سوريا: أوكرانيا أْولى بـ»الجهاد«!
بعد بضعة أشهر من اختفائه من الساحة 
السورية، َظهر أخيرًا قائد جماعة »أجناد 

القوقاز«، »عبد الحكيم الشيشاني« أو رستيم 
آزيف، في أوكرانيا، حيث انضّم وجماعته 
إلى »الفيلق الدولي« الذي أّسسته كييف 
الجتذاب المقاتلين األجانب إلى صّفها. 
وإذ تتطّلع االستخبارات األوكرانية، من 

وراء نشر فيديو ترحيبي بـ»الشيشاني« إلى 
استقطاب نظرائه المتمترسين في سوريا، فإن 
خروج المزيد من هؤالء إلى »ساحة المعركة 
الجديدة« يبدو محتومًا )سرْت أنباء بالفعل 
عن مغادرة ُمقاتلين من »جماعة األلبان« 

أيضًا إدلب(. ومّما يعّزز تلك التوّقعات 
انتفاء حاجة تركيا إلى »الجهاديين« على 
األراضي السورية، وَتشّكل مصلحة أكيدة 

لها في التخّلص منهم، فضاًل عن أن »هيئة 
تحرير الشام« المسيِطرة على إدلب وريفها 

لم توّفر وسيلة أصاًل للتخّلص منهم

فتحت الحرب في أوكرانيا الباب أمام قْسم 
من »الجهاديين« الذين قاتلوا في سوريا، 
وخصوصًا أولئك الذين َقِدموا من القوقاز 

وبعض دول آسيا مثل التركستان، للخروج 
من األراضي السورية، ونْقل »ساحة 

المعركة« إلى تخوم روسيا، في ظّل ترحيب 
الحكومة األوكرانية بهم من جهة، والضغوط 

المتزايدة التي بدأت تماَرس عليهم بشكل 
يومي في سوريا من جهة أخرى. وفي 
وقت َيصعب فيه رْصد عمليات انتقال 

»الجهاديين« وإعادة تشكيلهم في أوكرانيا 
بدّقة، كْون هذه العمليات تتّم بشكل بطيء 

ومستتر وراء متغّيرات ميدانية عديدة، 
يتصّدر المشهَد الدوُر التركي الواضح في 

هذا المجال - أقّله خالل الشهور األولى من 
الحرب الروسية - األوكرانية -، وال سيما 

لناحية توّرط األجهزة االستخباراتية في توفير 
ُطرق انسحاب آمنة للمقاتلين من الساحة 

السورية - بعدما يّسرت بنفسها إدخالهم إليها 
-. ويندرج هذا التوّرط في إطار سعي تركيا 
إلبعاد »الجهاديين« عن حدودها الجنوبية، 

خصوصًا في ظّل انتفاء الحاجة إليهم، 
وَتحّولهم من أداة في المعركة إلى قنبلة قد 
ُيلحق انفجارها أضرارًا ال يمكن َتوّقعها في 

الداخل التركي.

وفي السابع من الشهر الحالي، نشر 
الحساب الرسمي لالستخبارات األوكرانية 
على »تويتر«، تسجياًل مصوَّرًا ترحيبيًا 
بـ»عبد الحكيم الشيشاني«، الذي أصبح 

يقاتل، وفق التسجيل، ضمن »الفيلق 
الدولي« الذي أّسسْته أوكرانيا الستقطاب 

ُمقاتلين من خارج البالد، والذي يضّم أفرادًا 
من أوروبا وآسيا، وحتى الواليات المتحدة، 
ويتلّقى مختلف أنواع الدعم. وجاء ظهور 
»الشيشاني«، الذي يبدو أن االستخبارات 

األوكرانية تسعى من خالل نْشر التسجيل 
الخاّص به إلى استثماره في اجتذاب مزيد 
من »الجهاديين«، بعد بضعة أشهر من 

اختفائه، إثر معارك ومواجهات بين فصيله 
الذي كان يتمركز في ريف الالذقية، 

و»هيئة تحرير الشام« التي قادت حملة 
عة ضّد »الجهاديين« غير السوريين،  موسَّ
بدأت نهاية عام 2021، واستمّرت حتى 

منتصف عام 2022 بشكلها العسكري، قبل 
أن تّتخذ شكاًل أمنيًا في أعقاب إحكام زعيم 
»الهيئة«، أبو محمد الجوالني، قبضته على 

إدلب وريفها وصواًل إلى ريف الالذقية.

تهدف االستخبارات األوكرانية من وراء نشر 
تسجيل ترحيبي بـ»الشيشاني« إلى جذب 

مزيد من »الجهاديين«
ومع اختفاء »الشيشاني«، ظهرت تكّهنات 

عديدة حول مصيره، خصوصًا أنه تزاَمن مع 

افتتاح مراكز لتجنيد »الجهاديين« وإرسالهم 
إلى أوكرانيا، وفق مصادر تحّدثت إلى 

»األخبار« في شهر آذار من العام الماضي 
)راجع: انطالق عمليات التجنيد في الشمال 

السوري: حيَّ على الجهاد في أوكرانيا(، 
غير أن مصادر »جهادية« أّكدت انتقاله 
وجماعته إلى تركيا فعاًل، قبل أن َيظهر 
في أوكرانيا. وتخّللت دخوَل »الشيشاني« 
إلى األراضي التركية بعُض العراقيل، من 
بينها توقيفه بضعة أيام، بحسب المصادر 

نفسها، قبل أن يتّم إخالء سبيله، ليكمل 
طريقه إلى »أرض الجهاد الجديدة«. وُيعتبر 
»الشيشاني« أحد أبرز الوجوه »الجهادية« 
القوقازية؛ إذ قاد في سوريا جماعة حملت 

اسم »أجناد القوقاز«، وقاتلت على جبهات 
عّدة أبرزها ريف الالذقية، وهو يتمّتع مع 
جماعته بخبرة كبيرة في مجاالت القتال 

كْونه خاض حروبًا عديدة، من بينها حرب 
الشيشان الثانية، قبل أن َيخرج مع ُمقاتليه 

عام 2009 إلى تركيا كمنًفى اختياري، 
وَيظهر الحقًا في سوريا.

وَيفتح ظهور »الشيشاني« في أوكرانيا 
الباب على مصراَعيه الستقطاب مزيد من 

»الجهاديين«، وهو الهدف الذي تتطّلع 
االستخبارات األوكرانية إلى َتحّققه. ويأتي 

ذلك فيما ال يزال مصير مئات »الجهاديين« 
الذين قامت »هيئة تحرير الشام« باعتقالهم 
خالل حمالتها األمنية والعسكرية مجهواًل، 

ح انتقالهم إلى »أرض  األمر الذي يرجِّ
المعركة الجديدة« في أوكرانيا، حيث َيلقون 
ترحيبًا كبيرًا - على عْكس ما يعاَملون به 
على الساحة السورية حاليًا -، باإلضافة 

إلى تلّقيهم مختلف أنواع الدعم، والذي يصل 
إلى حّد اعتبارهم »متطّوعين« يحظون بقبول 

واشنطن، ويستطيعون غْسل أنفسهم من 
صفة »اإلرهابيين« التي رافقْتهم في سوريا.
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عقاب إسرائيلي مضبوط للسلطة 
 رام اهلل ال تغضب والتنسيق باٍق باٍق باٍق

احمد العبد

مع سريان العقوبات اإلسرائيلية ضّد السلطة 
الفلسطينية، لم يطرأ جديد في رّدة فعل 
األخيرة طالما أن العقاب لم َيطل هرم 

القيادة، بل ظّل مضبوطًا بما ال يسمح 
بانهيار السلطة أو تفكُّكها، وإْن كانت تلك 
رغبة اليمين المتطّرف المكبوحة - لغاية 
اآلن - من جانب المؤّسسة األمنية ِلما 

لهذا االنحالل من مترّتبات لن تقوى 
لها. في هذا  »دولة« إسرائيل على تحمُّ

الوقت، تمضي حكومة الفاشّيين في تنفيذ 
مخّططاتها، ولعّل في مقّدمها مخّطط ضّم 
الضفة، فيما تستمّر رام هللا، من جانبها، 
بسياسة »التنسيق األمني« من دون حّتى 

التهديد بتعليقها

 دخلت العقوبات اإلسرائيلية ضّد السلطة 
الفلسطينية حّيز التنفيذ، مع توقيع وزير 
المالية، بتسلئيل سموتريتش، يوم أمس، 

قرار اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال 
ه السلطة  المقاصة الفلسطينية، رّدًا على توجُّ
إلى محكمة العدل الدولية. وبموجب القرار، 
سيتّم تحويل 139 مليون شيكل من أموال 

السلطة إلى عائالت قتلى االحتالل في 
العمليات الفدائية، على أن ُيحسم هذا المبلغ 

من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل 
لرام هللا شهريًا، وذلك استنادًا إلى ُحكم 

صدر، قبل ثمانية أشهر، عن نائب رئيس 
المحكمة المركزّية في القدس، في ما ُيعرف 
بـ»ملفات اإلرهاب«، وجاء فيه أن »السلطة 
الفلسطينية هي المسؤولة عن هذه الحوادث، 

ومن ثّم فمن الضروري دْفع تعويضات 
لعائالت« القتلى.

وكانت »اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون 
األمن القومي« )الكابينيت( قد صادقت، 

الخميس، على فرض عقوبات ضّد 
السلطة الفلسطينية، رّدًا على ما سّمته 

»قرار الفلسطينيين خوض حرب سياسّية 
وقضائّية« ضّد تل أبيب، مؤكدة أن 

»الحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة 
بعناق، وسترّد عليها كّلما استدعى األمر 

ذلك«. وتشمل عقوبات »الكابينيت«، 
»تحويل قرابة 139 مليون شيكل من 

أموال السلطة )الضرائب( إلى المستهَدفين 
من عمليات الفلسطينيين«، و»حسم فوري 
لدفعات السلطة« إلى األسرى الفلسطينيين 

وعائالت الشهداء في عام 2022، و»تجميد 
خطط بناء للفلسطينيين في المناطق ج«، 

و»سحب منافع لشخصيات مهّمة تقود 
الصراع القضائي السياسي ضّد إسرائيل«، 

في إشارة إلى بطاقات vip والتسهيالت التي 
ُتمنح لكبار مسؤولي السلطة. ووفق اإلعالم 

العبري، فإن من بين الشخصيات التي 
ستطالها العقوبات، وزير الخارجية رياض 
المالكي، والمندوب الفلسطيني لدى األمم 

المتحدة رياض منصور، وزياد أبو عمرو، 
لكنها لن تطال الرئيس محمود عباس أو 

حسين الشيخ أو ماجد فرج. وبدأت إسرائيل 
تطبيق هذه العقوبات مع إعالن وزير 

األمن اإلسرائيلي، يوآف غالنط، مساء 
السبت، سْحب تصاريح الدخول من ثالثة 

مسؤولين كبار في »مركزية« حركة »فتح«، 
هم: نائب الرئيس محمود العالول، عضو 

»اللجنة المركزية« عزام األحمد ورئيس 
»المجلس الوطني الفلسطيني« روحي فتوح، 

على خلفّية زيارتهم األسير المحّرر، كريم 
يونس، في بلدة عارة في الداخل المحتّل، 

فيما ُسحبت بطاقة vip من وزير الخارجية، 
صباح يوم أمس.

وسيسارع سموتريتش، ووزير األمن القومي 
إيتمار بن غفير، إلى تشريع ما يستطيعان 
من قوانين وقرارات ضّد الفلسطينيين، بما 
يرضي شهوة اليمين المتطّرف ويلّبيها، اذ 
قال األّول إن العقوبات المعتَمدة »ليست 

سوى البداية«، مضيفًا إن »َمن يعمل ضّدنا 
سيدفع ثمنًا باهظًا«. لكّن أطرافًا في حكومة 
االحتالل، وتحديدًا المستوى األمني، ال تريد 
أن تصل العالقة مع السلطة الفلسطينية إلى 
القطيعة بما يتسّبب بانهيارها، ولهذا، تروّج 

إسرائيل، خلف الكواليس وفي اتصاالتها 
مع السلطة، أن العقوبات المفروضة هي 

»المتصاص الغضب«، وثْني رام هللا عن 
حراكها الدبلوماسي. ووفق »القناة 13« 

العبرية، تحّدث مسؤولون إسرائيليون كبار، 
خالل عطلة نهاية األسبوع، إلى كبار 

مسؤولي السلطة المقرّبين من »أبو مازن«، 
ونقلوا إليهم رسالة تطالبهم بـ»التفكير ملّيًا 
في أّي خطوة سياسية أخرى، مثل التوّجه 
إلى محكمة العدل الدولية، ألن الحكومة 
الجديدة تعتزم الرّد بقسوة على مثل هذه 

اإلجراءات«. وخالل المحادثات، أوضحت 
إسرائيل: »)أننا( لسنا معنّيين بالتصعيد، 

وليس لدينا نّية إلضعاف السلطة الفلسطينية 
أو حّلها«، فيما رّد مقرّبون من عباس بالقول 

إنهم »قلقون للغاية« من خطوة الحكومة.

تدرك السلطة أن وجودها مهّم للغاية 
إلسرائيل والواليات المتحدة، وأن أحدًا لن 

يسمح بانهيارها أو تفكُّكها
وجرت، خلف الكواليس أيضًا، محاوالت 
لفرض عقوبات أوسع على الفلسطينيين، 

لكن المؤسسة األمنية عارضت، على اعتبار 
أن إسرائيل ال تستطيع أن ُتلحق الضرر 
بالشعب الفلسطيني وباقتصاده، بل هي 

سترّكز النار على القيادة. وذكرت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« أن رئيس الحكومة، 

بنيامين نتنياهو، اختار »عقوبات غير 
مشدَّدة« ضّد السلطة، بسبب خشيته من 

انهيارها، مخالفًا رغبة وزراء حكومته الذين 
طالبوا بإجراءات عقابية »مشدَّدة«، وهو ما 

دفعه إلى تشكيل فريق مكّون منه ومن أربعة 
وزراء آخرين: المالية، الجيش، الخارجية 

والشؤون االستراتيجية، التخاذ قرار في هذا 
الشأن، الفتة إلى أن اإلجراءات لم ُتعجب 
اإلدارة األميركية، غير أنها لم تعّبر عن 

ذلك، علمًا أن الفلسطينيين توّجهوا إليها لحّل 
هذه القضّية.

وعلى رغم إدانة مسؤولين فلسطينيين قرارات 
االحتالل، إاّل أنه ال ُيتوقَّع أن تؤّثر على 
مستويات العالقة بين إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية، وتحديدًا على مستوى التنسيق 
األمني، وال سيما أن األخيرة كانت قد أوقفت 
سابقًا التنسيق مع العدو في أعقاب اقتطاعه 
قيمة ما تدفعه لألسرى وعائالت الشهداء، 

لكنها عادت إلى العمل به، وعادت العالقات 
بين الجانَبين أفضل مّما كانت عليه، من 

دون أن تتراجع إسرائيل عن قرارها. وطالما 
أنها لم تشمل هرم القيادة، يبدو أن السلطة 

ستبلع العقوبات األخيرة، علمًا أنها َلِبنة 
المخّططات اإلسرائيلية للمرحلة الالحقة، 

وأهّمها مخّطط ضّم الضفة الغربية. ولهذا، 
ُيعّد قرار مْنع البناء الفلسطيني في المناطق 

المصّنفة »ج«، والتي تشّكل 62% من 
مساحة الضفة، خطوة أولى على طريق 

الضّم، علمًا أن االحتالل كان يسمح ببناء 
محدود في تلك المنطقة وبشروط تعجيزية، 

في مقابل تقديم تسهيالت للبناء االستيطاني، 
ويبعث برسالة مفادها بأن شريان الحياة 
بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية هو بيد 

االحتالل من خالل أموال المقاصة التي 
بات يتحّكم بها بشكل مطلق ويستخدمها 

البتزاز السلطة متى وكيفما شاء.

وفي الموازاة، تدفع الحكومة اإلسرائيلية 
إلى إحداث تغيير جوهري في أوضاع 

المسجد األقصى؛ ولعّل زيارة بن غفير تمّثل 
خطوة أولى في هذا االتجاه، وإطالق يد 

االستيطان في الداخل المحتّل وتحديدًا في 
النقب، وتوفير كل المتطّلبات لضّم الضفة 

الغربية وتحويل مدنها إلى كانتونات معزولة 
بعضها عن بعض، بما يسهم في إضعاف 
السلطة من دون حّلها أو تفكيكها، أي بما 
يجعلها أقرب إلى مجلس بلدي كبير إلدارة 

شؤون الفلسطينيين بما ال يتجاوز دور 
سلطة الحكم الذاتي أو السلطة الخدماتية. 

وال ُتظهر األخيرة أّي بوادر أو مؤشرات 
إلى تغيير عالقتها مع إسرائيل، أو تنفيذ 

قرارات المجلَسين »المركزي« و»الوطني« 
لـ»منظمة التحرير«، كما ال ُتظهر أّي 
انطباعات لتغيير األوضاع الداخلية، 

سواء بتجديد شرعية المؤسسات من خالل 
انتخابات الرئاسة أو المجلس التشريعي، أو 

إنهاء ملّف االنقسام الفلسطيني، والتوّقف 
عن مالحقة المقاومة المسّلحة في الضفة، 

وإطالق انتفاضة شعبية عارمة، كما لم 
تستطع إحداث أّي تغيير يؤّدي إلى تراجع 

الدول المطّبعة عن عالقتها مع إسرائيل 
التي تعمل على التحضير لـ»مؤتمر النقب 

الثاني« بمشاركة دول عربية.
تدرك السلطة الفلسطينية أن وجودها مهّم 
للغاية إلسرائيل والواليات المتحدة والدول 

األوروبية، وأن أحدًا لن يسمح بانهيارها أو 
تفكُّكها، وهي ضمانة تريحها، وتبقيها بمعزل 
عن اتخاذ أّي قرارات في مواجهة إسرائيل. 

لكن حتى تلك الضمانة، تبدو محّل شّك 
في ظّل سيطرة اليمين الفاشي على مفاصل 
هه الحثيث  الُحكم في دولة االحتالل، وتوجُّ
لترجمة مخّططاته التي ستصطدم في وقت 

من األوقات بمقاومة الفلسطينيين، سواء 
قبلت السلطة أو عارضت.

كندا تسجل رقًما قياسًيا جديًدا للهجرة مع 430 ألف وافد جديد في عام 2022

قال وزير الهجرة شون فريزر في بيان 
صحفي يوم الثالثاء إن الحكومة الفيدرالية 

الكندية قد وصلت إلى هدفها المتمثل 
باستقبال 431645 مقيًما دائًما جديًدا في 
عام 2022. حطمت أوتاوا الرقم القياسي 
السابق المسجل في عام 2021 ، عندما 

استقبلت كندا أكثر من 401 ألف مقيم دائم 
جديد.

تم تحديد الرقم القياسي السابق للهجرة في 
عام 1913 ، عندما رحبت كندا بأكثر من 
400 ألف وافد جديد ، وفًقا لبيانات هيئة 

اإلحصاء الكندية.
وقال فريزر في البيان  »يمثل اليوم معلًما 
هاًما لكندا ، حيث سجل رقًما قياسًيا جديًدا 

للوافدين الجدد الذين تم الترحيب بهم في 

عام واحد, »إنها شهادة على قوة ومرونة 
بلدنا وشعبه«.

واضاف ان الوافدون الجدد يلعبون دورًا 
أساسًيا في سد النقص في العمالة ، ورفد 
المجتمع الكندي بمواهب جديدة ، وإثراء 

مجتمعنا ككل. أنا متحمس لرؤية ما يخبئه 
المستقبل وأتطلع إلى عام تاريخي آخر 

في عام 2023 حيث نستمر في الترحيب 
بالوافدين الجدد.

في عام 2022 ، عالجت دائرة الهجرة 
والالجئين والمواطنة الكندية )IRCC( ما 

يقرب من 5,2 مليون طلب للحصول على 
اإلقامة الدائمة واإلقامة المؤقتة والمواطنة 

- ضعف عدد الطلبات التي تمت معالجتها 
في عام 2021 ، وفًقا للبيان الصحفي.
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التحقيقات األوروبية تتجاوز ملف سالمة إلى ملف انفجار المرفأ 
 اللبنانيون بين خيارين: الالعدالة أو االستعمار القضائي

ابراهيم األمين
يشهد لبنان، بدءًا من اليوم، فصاًل جديدًا 
من الخطوات التي تعكس االنهيار الذي 
أصاب مؤسساته كافة، وتشير إلى نوع 

الوصاية التي يريد الغرب ممارستها على 
اللبنانيين، بحجة عدم أهلية مؤسساتهم 

الرسمية ومسؤوليهم. واألكثر خطورة هو أن 
 التدخل يتم من خالل بوابة القضاء.

منذ اإلعالن عن نية وفود قضائية أوروبية 
القدوم إلى لبنان للتحقيق في ملف حاكم 

مصرف لبنان رياض سالمة، برزت مواقف 
داخلية متضاربة. قسم غير قليل من 

الجمهور وبعض النخب رحب بالتدخل 
الخارجي، ال بل هّلل له، مبررين ذلك 

بتواطؤ القضاء اللبناني أو عجزه، وبأن 
القضاء األوروبي أكثر جدية، وسيحقق 
نتائج عمالنية ال يمكن القضاء اللبناني 

 الوصول إليها.
من جهة أخرى، برزت أصوات، ليست كثيرة 
كما تظهر المؤشرات اإلعالمية والعمالنية، 
تحذر من خطورة فتح الباب أمام هذا النوع 

من الوصاية الغربية، خصوصًا أن لبنان 
سبق أن تعرض منذ سنوات طويلة، 

وخصوصًا منذ 17 تشرين األول 2019، 
ألبشع أنواع التدخل من العواصم األوروبية 

والغربية بقيادة الواليات المتحدة وفرنسا 
وألمانيا. كما أن مشكلة القضاء اللبناني ال 

تبرر تسليم البالد وقضائها إلى جهات 
خارجية بمعزل عن هويتها، وهو ما يفترض 

أن يكون موقفًا مبدئيًا، خصوصًا لدى 
 أدعياء السيادة.

لكن واقع الحال أن من بيدهم األمر لم 
يتصرفوا على هذا النحو. الحكومة اللبنانية 
ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء األعلى 
بوصفه أعلى سلطة قضائية والنيابة العامة 

التمييزية المعنية مباشرة باألمر، ومن خلفهم 
الحكومة والقوى السياسية والمجلس النيابي، 

والنقابات المهنية والمراكز البحثية 
القانونية... كل هؤالء لم يبادروا إلى أي 
موقف لمنع استغالل المشاكل اللبنانية 
الداخلية لفرض وصاية خارجية على 

القضاء. ال بل على العكس، سمح هؤالء 
للسفراء األجانب في لبنان بممارسة الضغوط 
والترهيب، وإال كيف يمكن للسفير األلماني 

السيئ الذكر أندرياس كيندل التنقل بين 
مكاتب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء 

والمدعي العام التمييزي إلعطاء أوامر مهددًا 
بعقوبات أوروبية ضد كل قاض أو موظف 
يعرقل التحقيقات في لبنان. والتهويل نفسه 

مارسه الفرنسيون وغيرهم، ما أدى إلى حال 
من الذعر في أوساط سياسيين وقضاة 

وحتى إعالميين، وانتهت إلى »مخرج« ال 
يعطل الوصاية الخارجية على لبنان، 

ويعطيها شكاًل »لطيفًا« عبر »وجود« ممثل 
 عن السلطات اللبنانية المعنية.

وال يبدو أن الوصاية اآلتية ستتوقف عند 
ملف رياض سالمة. إذ إن مراسالت 

الجهات األوروبية تضمنت أسماء قضاة 
تحقيق ال يعملون في ملف حاكم مصرف 

لبنان، خصوصًا في المراسلة الفرنسية التي 
تضمنت اسم قاضي التحقيق الفرنسي في 

جريمة تفجير مرفأ بيروت، والذي طلب 
تحديد موعد له )في 24 الجاري( مع 

المحامي العام التمييزي صبوح سليمان 
المكلف من النيابة العامة اإلشراف على 

ملف التحقيقات في المرفأ. ولم يعرف ما إذا 
كان القاضي الفرنسي قد طلب أيضًا موعدًا 
لالجتماع مع القاضي طارق البيطار، علمًا 

أن األخير استقبله في 27 أيار الماضي 

برفقة مندوب عن النيابة العامة الفرنسية. 
وطلب الفرنسيون يومها االطالع على 

تحقيقات البيطار الذي رفض التجاوب، 
وأبلغهم بأن التحقيقات سرية وعندما ينتهي 
منها ويعّد قراره الظني يحق لهم االطالع 

 عليها من خالل النيابة العامة.

الوقائع ال تشير بالتحديد إلى ما يريد 
القاضي الفرنسي، لكن منطق األمور يشير 
إلى أنه يقوم بعملية جس نبض، في ضوء 
موافقة لبنان على فتح األبواب أمام تدخل 
كبير للقضاء األوروبي في قضية سالمة. 
وهو هنا يجرب حظه، فربما يحصل أيضًا 

على تغطية لتولي تحقيقات إضافية في 
ملف المرفأ من دون أن يعرف لبنان شيئًا 

 عما يقوم به.
عمليًا، يبدو وكأن الجانب األوروبي يريد 

إضفاء شرعية على عمله في لبنان بطريقة 
ملتوية. برر البعض في بيروت فتح األبواب 
بأن الوفود ستعمل تحت إطار المعاهدة التي 

أقرتها األمم المتحدة عام 2003 ودخلت 
حيز التنفيذ عام 2005، والتي انضم إليها 
لبنان عام 2008 بموجب القانون الرقم 33 

الذي صدقه مجلس النواب عام 2008. 
وباتت ملزمة للبنان. لكن المعاهدة المذكورة 
تقول بأنه في حالة كالتي أمامنا اليوم، فإن 
أي طلب تعاون قضائي من دولة أوروبية 
إلى لبنان، يفترض أن يقوم وفقًا للقوانين 

اللبنانية وبما ال يتعارض معها. كما تجيز 
المعاهدة للبنان أن يرفض الطلب األوروبي 

طالما أنه يقوم بالتحقيقات في الجريمة 
 نفسها. وبالتالي نعود إلى أصل المشكلة؟

في وقت سابق، أنهى القاضي جان طنوس 
التحقيقات األساسية في قضية االختالس 

وتبييض األموال التي يشتبه أن حاكم 
مصرف لبنان قام بها بالتعاون مع شركاء 

في لبنان وخارجه. ومع أن القاضي تعرض 
للتعطيل والعرقلة مرارًا من السلطات 

السياسية، كما حصل يوم طلب رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي من النائب العام 

التمييزي سحب طنوس من أحد المصارف 
مهددًا باالستقالة، إال أن األخير وغيره ممن 

عملوا في إدارة الملف، استخدموا عمليًا 
التهويل الغربي واألوروبي على لبنان إلجبار 

مصرف لبنان والمصارف على تسليم 
القضاء اللبناني الكشوفات الخاصة 

بحسابات رجا سالمة شقيق رياض سالمة. 
وهي الكشوفات التي تشرح بصورة مفصلة 

مصير 200 مليون دوالر جرى تحويلها من 
الخارج إلى لبنان وتم تسييلها بطرق مختلفة 

وعبر حسابات مختلفة وبمشاركة آخرين 
عبر النظام المصرفي. وهي جزء من 

األموال التي يشتبه القضاء في أن سالمة 
 اختلسها عبر شركة »فوري«.

وبدل أن يستكمل طنوس التحقيقات من 
خالل البحث في هذه الحسابات، تلقى طلبًا 
من عويدات بأن يعد االدعاء ويرسله إليه، 
ليطلب من أحد العاملين معه االدعاء على 

سالمة. وبالتالي ضم كشوفات حسابات رجا 
إلى الملف. بالفعل، أحال عويدات الملف 
إلى القاضي زياد أبو حيدر الذي خالف 

القانون ورفض االدعاء ثم طلب إعفاءه قبل 
أن يتنحى، ومن ثم ضاعت المسؤولية. 

وفيما كان في إمكان عويدات تكليف قاض 
آخر بالمهمة، تؤكد أوساطه أن أي قاض لم 

يقبل بهذه المهمة، بينما لم يطلب هو من 
القاضي طنوس االدعاء، من دون تفسير 
لهذه الخطوة، علمًا أن أوساطًا قريبة من 

الرئيس السابق ميشال عون أشارت إلى أن 

منع طنوس من القيام بالمهمة جاء نتيجة 
 طلب مرجعيات سياسية.

عمليًا، ما حصل هو أن لبنان عطل 
التحقيق في ملف سالمة وترك األمر 

 للخارج.
في ملف المرفأ، حصل ما هو أكثر خطورة، 

إذ إن السلطات القضائية المعنية لم تبادر 
إلى حماية التحقيق بل عملت على حماية 
القاضي المحقق. علمًا أن البيطار يفترض 
أنه يطبق القوانين اللبنانية المرعية اإلجراء، 

مثله مثل أي قاض آخر. وبدل أن يعمد 
مجلس القضاء بالتعاون مع وزارة العدل إلى 

إيجاد حل لمشكلة الريبة في عمله، من 
خالل تكليف قاض آخر بالمهمة، عمد إلى 

تعطيل الملف برمته، واستغل العراك 
السياسي حول الملف لوقف التحقيقات، ثم 
عمد مجلس القضاء إلى استجرار ضغوط 

خارجية إلرغام اآلخرين على السير في 
عمل البيطار وإسقاط كل التحفظات عنه. 
بالتالي، فإن مجلس القضاء انتهى كما في 
ملف سالمة إلى تعطيل التحقيق وإلى فتح 
الباب أمام الخارج لتولي المهمة وحده أو 

 تحت وصايته.
وبمعزل عن كل كالم سيقال عن أن رفض 
دور القضاء الخارجي هو تبرير للمجرمين 

لإلفالت من العقاب، سواء في ملف سالمة 
أو ملف المرفأ، فإن مراجعة آللية تبادل 

المعلومات مع القضاء األوروبي والدولي في 
الملفين، تشير إلى ما يعزز الشكوك في 

األهداف الفعلية للتدخل القضائي الخارجي. 
إذ حتى اللحظة، لم يحصل لبنان بعد على 
أي مادة خاصة تحدث فرقًا في المعلومات 
الموجودة في الملف اللبناني الخاص بمرفأ 

 بيروت.
أما في ملف سالمة، فإن القضاء األوروبي 

رفض التعاون الجدي. إذ بينما قدم لبنان 
كل ما هو موجود من نتائج تحقيقات )ما 

عدا كشوفات رجا سالمة ومعلومات أخرى 
قليلة( فإن األوروبيين لم يبادروا إلى تسليم 
لبنان أي معطيات خاصة حول التحقيقات 

الجارية في أوروبا. بل تم اطالع لبنان على 
خالصات لبعض التحقيقات، كما اطلع 

لبنان من اإلعالم على إجراءات قضائية 
 اتخذت بحق المشتبه فيهم.

هل تم اتخاذ إجراءات بحق شركاء سالمة 
من العاملين في مصارف أوروبية في فرنسا 

 وسويسرا وألمانيا ولوكمسبورغ؟

وبما أن الملف يتعلق بعمليات تبييض أموال 
في أوروبا، ويشتبه في أن سالمة اختلسها 

من لبنان، قامت الجهات األوروبية 
بالتحقيقات مع المصارف األوروبية المعنية 

وعددها ليس بقليل، فهل تم استدعاء أو 
اتخاذ إجراءات بحق شركاء سالمة من 

مصرفيين وسواهم من العاملين في مصارف 
أوروبية رفيعة في فرنسا وسويسرا وألمانيا 

 ولوكمسبورغ؟
عمليًا، ما يحصل هو نتيجة طبيعية لإلرباك 

)إن لم يكن أكثر( من جانب لبنان 
والسلطات المعنية فيه، سياسية كانت أو 

قضائية أو حتى مدنية. وبذلك يجري تخيير 
اللبنانيين بين تعطيل متعمد للقضاء اللبناني 

في ملفي سالمة والمرفأ، بما يزيد قناعة 
الناس بعدم إمكان تنفيذ العدالة في لبنان، 

وبين فتح األبواب أمام وصاية، بل استعمار 
قضائي خارجي سيقوم بما يتجاوز المصالح 

اللبنانية، وهو يمثل جهات تريد من لبنان 
 الكثير.

معلوم أن السياسيين المسؤولين في الدولة 
يتحملون المسؤولية الرئيسية عما يجري. 

لكن، ال يمكن إعفاء الجسم القضائي بكل 
مستوياته، وكذلك نقابة المحامين ودعاة 

السيادة، وأصحاب الرأي القانوني الحر، من 
مسؤولية تسهيل هذا االستعمار المهين. 

تكفي اإلشارة، بالشكل، إلى أن التحقيقات 
األوروبية ستجرى في قاعة محكمة التمييز، 

وهي أعلى محكمة لبنانية، حيث سيجلس 
قاضي تحقيق على منصة ال تطابق حالة 
التحقيق مع شاهد أو مشتبه فيه أو مدعى 

عليه، بل تصلح للمحاكمات فقط. وإلى 
جانب ذلك، سيقبل القضاء اللبناني اإلهانة 

بأن يكون مستمعًا أو مترجمًا أو ناقاًل للكالم 
بين قضاة ومحققين جنائيين أجانب وبين 

 مواطنين لبنانيين.
على أن هناك أمرًا أخيرًا، يتجاهله المعنيون، 

وهو أن االستعجال األوروبي إلتمام 
التحقيقات قبل االدعاء اللبناني، سيتيح 
للجهات القضائية األوروبية اإلسراع في 
إعداد المحاكمات وإصدار األحكام بحق 

المدانين المحتملين، وهذا في حال حصوله، 
سيعّرض اللبنانيين لسرقة أموالهم مرتين، مرة 

عندما أخذها سالمة ومرة عندما أخذها 
األوروبيون، ألن القانون الدولي يتيح لهم 

مصادرة األموال طالما هم من تولى القضية 
ووصل بها إلى خواتيمها.

نصوص اتفاقيات “الليكود” مع شركاء االئتالف الحكومي.. 
نتنياهو يتعهد بسحب المواطنة وتعزيز االستيطان وضم المستوطنات

نشر الكنيست اإلسرائيلي )البرلمان(،  
نصوص االتفاقيات التي أبرمها حزب 

“الليكود” اليميني مع األحزاب الشريكة له 
في الحكومة الجديدة التي يترأسها زعيمه 

بنيامين نتنياهو.
ويلزم القانون الحزب بعرض نصوص 

االتفاقيات على الكنيست قبل 24 ساعة من 
عرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة.

واالتفاقيات بين “الليكود” من جهة وأحزاب 
اليمين “الصهيونية الدينية” و”نوعام” و”القوة 

اليهودية” و”شاس” و”يهودوت هتوراه” من 
جهة أخرى.

وقالت هيئة البث اإلسرائيلي )رسمية( إن 
االتفاق االئتالفي بين “الليكود” و”الصهيونية 

الدينية” يتضمن موافقة على إقرار مشروع 
قانون يجيز سحب المواطنة أو مكانة مقيم 

من فلسطيني وإبعاده عن إسرائيل.
وأضافت: “ينص مشروع القانون على أنه 

يمكن إبعاد مواطن إسرائيلي أو شخص من 
سكان القدس الشرقية إلى مناطق السلطة 

الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة( إذا 
ارتكب عملية عدائية وحصل من السلطة 

على إيراد مالي مقابل ذلك وبسبب قضائه 
محكومية في السجن”.

كما ينص االتفاق على “شرعنة” بؤر 
استيطانية صغيرة أقامها مستوطنون على 
أراضي الضفة الغربية، دون موافقة مسبقة 
من الحكومة اإلسرائيلية، في غضون 60 

يوما من تشكيل الحكومة.
أما صحيفة “هآرتس” اإلسرائيلية فقالت: 
“وينص بند في االتفاقية ذاتها على أن 

االئتالف سيصدر قانوًنا يفرض ضريبة على 
التبرعات المحولة من الحكومات األجنبية 
إلى المنظمات غير الحكومية اإلسرائيلية، 
على أن يتم سن القانون في غضون 180 

يوًما”.
وبدوره قال المركز القانوني لحقوق األقلية 

العربية في إسرائيل “عدالة” في تصريح 
مكتوب أرسل نسخة منه لألناضول، إن 

الخطوط األساسية ألولويات حكومة نتنياهو 
“تشكل إعالًنا واضًحا وصريًحا عن توجهات 
الحكومة العنصرية والقمعية وتعزيز الفوقية 

اليهودية وتعزيز الفصل العنصري”.
ولفت المركز في هذا الصدد إلى “البند 

األول منها والذي ينص على أحقية اليهود 
في كل أرض فلسطين التاريخية، وكذلك 

العمل على تعزيز مكانة القدس كاملة 
كعاصمة إلسرائيل وتعزيز االستيطان في 

األراضي المحتلة”.
وأضاف أن هذه االتفاقيات تهدف إلى 
“تعزيز التمييز العنصري الممنهج ضد 

المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والتعامل 
معهم العتبارهم أعداء”.

وكانت أحزاب وسطية وعربية إسرائيلية 
وجهت انتقادات إلى السياسات المعلنة 

للحكومة الجديدة.
من جهتها، شجبت الرئاسة الفلسطينية اليوم 

األربعاء، إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو عن الخطوط العريضة 

لحكومته اليمينية الجديدة بتعزيز االستيطان 
في الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو 
ردينة في بيان إن إعالن نتنياهو “مخالف 

لجميع قرارات الشرعية الدولية وأبرزها 
القرار رقم )2334( الصادر عن مجلس 

األمن الدولي، والذي أكد أن االستيطان في 
األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 

الشرقية، جميعه غير شرعي”.
وأضاف أبو ردينة أن هذه التصريحات 

“تشكل تصعيدا خطيرا وسيكون لها تداعيات 
على المنطقة”.

وتابع “على الحكومة اإلسرائيلية اليمينية 

الجديدة، أن تدرك بأنه دون االمتثال لقرارات 
الشرعية الدولية، فلن يتحقق أي شيء، وأنه 

لن تبقى هناك أي مستوطنة على أراضي 
دولة فلسطين المستقلة”.

وأكد أنه بدون دولة فلسطينية مستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك 

أمن أو استقرار في المنطقة.
وختم أبو ردينة بأن “على اإلدارة األمريكية 
أن تحول أقوالها إلى أفعال، حيث التزمت 
بحل الدولتين وبدون ذلك لن يكون هناك 

استقرار في المنطقة”.
من جهته، حذر إسماعيل هنية رئيس 

المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
“حماس” مساء األربعاء من مخاطر 

سياسات الحكومة اإلسرائيلية الجديدة قبل 
ساعات من إعالنها رسميا.

وقال هنية في تصريح صحفي مكتوب 
وزع على الصحفيين إن “األولوية للشعب 
الفلسطيني في مواجهة أولويات الحكومة 
اإلسرائيلية الجديدة هي المقاومة والوحدة”.
وأضاف أن “االستيطان سيواجه بتصعيد 
المقاومة وتوسيع رقعتها، والضغط بكل 

الوسائل المتاحة القتالع المستوطنين ودولة 
الكيان المحتل من كل أرض فلسطين”.
وتابع قائال “على الجميع أن يدرك أن 

االتجاهات السياسية والفكرية لقادة االحتالل 
وحكوماته خاصة الراهنة، تضع الوضع 

برمته على صفيح ساخن”.
وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني “خاصة في 

القدس والضفة الغربية ومسنودا من جميع 
المناطق سيواصل إبداعات وطرق المقاومة، 

ولن ترهبه التهديدات، وسوف يتجاوز كل 
الحدود ويباغت المحتل ومستوطنيه حتى 

يرحلوا عن أرضنا وقدسنا وعودة شعبنا 
وتحرير أسرانا”.

ومن المقرر أن يتم غدا التصويت إلعالن 
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة في الكنيست 
)البرلمان( بزعامة بنيامين نتنياهو، والتي 

ستضم ائتالف من أحزاب اليمين المعروفة 
بمواقفها المناهضة للفلسطينيين والعرب.

دعا وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، 
مساء األربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إلى مواصلة التنسيق األمني بين 

الجانبين، محذرا من الخطوات التي تقودها 
فلسطين ضد إسرائيل باألمم المتحدة، 

بحسب إعالم عبري.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه غانتس 
قبل ساعات من انتهاء واليته، مع إعالن 

رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو عن 
تشكيلة حكومته وعرضها أمام الكنيست 

)البرلمان( لنيل الثقة وسيخلف غانتس في 
منصب وزير الدفاع يؤاف غاالنت، وفق ما 

أعلن نتنياهو في وقت سابق األربعاء
وشدد غانتس، على “أهمية العالقة التي 

تطورت بين جهاز األمن اإلسرائيلي 
والمستوى السياسي والسلطة الفلسطينية”، 

وفق قوله.
وتطرق إلى “المخاوف األمنية اإلسرائيلية 
فيما يتعلق بعزم السلطة الفلسطينية اتخاذ 

خطوات ضد إسرائيل في األمم المتحدة وفي 
محكمة العدل الدولية في الهاي”.

وقال غانتس في هذا الصدد لعباس: 
“التحركات الدولية ضد إسرائيل مثل تلك 
التي تسعى السلطة الفلسطينية لدفعها في 
األمم المتحدة، ستضر في نهاية المطاف 

بالجمهور الفلسطيني، وفوق كل شيء 
ستجعل من الصعب في المستقبل الدفع 

نحو عملية سياسية بين الطرفين”.

األناضول

ضابط مخابرات أميركي سابق: قرار بوتين بالحرب أفسد المخططات الغربية

قال ضابط المخابرات األميركي المتقاعد، 
سكوت ريتر، إّن موسكو استبقت خطط 
كييف لالستيالء على دونباس، وتجرأت 

على الوقوف في وجه الغرب، مما سمح لها 
باالستيالء على المبادرة االستراتيجية.
وصرّح ريتر، في مقابلة مع صحيفة 

»غلوبال تايمز« الصينية، بأّنه »لم يعد 
باإلمكان تسمية حلف شمال األطلسي 

والواليات المتحدة بمشاغبين ال يجرؤ أحد 
على مقاومتهم. لقد تجرأت روسيا وأبلغت 

الغرب بأن هناك حدودًا لصبرها، وقد 
أظهرت أنها تستطيع بذل جهود كبيرة في 

الرد على أفعال الدول الغربية«.
كما أشار ريتر إلى أن قرار الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين بإجراء عملية عسكرية 
خاصة صدم الدول الغربية، حيث لم يأخذ 

أي منها روسيا على محمل الجد.
وأضاف: »نحن نعلم اآلن أنه ال أوكرانيا وال 
ألمانيا وال فرنسا أخذت اتفاقيات مينسك على 

محمل الجد. لقد استخدموا البروتوكوالت 
كغطاٍء إلنشاء جيش حلف شمال األطلسي 

قادر على حل مشكلة دونباس عسكريًا، 
لكن روسيا أحبطت خططهم، بينما لم يعتقد 

الغرب أن موسكو ستقرر القيام بعملية 
عسكرية«.

وبحسب ريتر فإن التحالف بقيادة واشنطن 
كان واثقًا من عجز موسكو على مقاومة 

الغرب الجماعي.
وسبق أن أشار تقرير لصحيفة »بوليتيكو«، 

إلى أن »دول الناتو خصصت بشكٍل 
فردي عشرات المليارات من الدوالرات لدعم 
أوكرانيا باألسلحة والمساعدات المالية، فيما 
قدمت الواليات المتحدة مساعدات عسكرية 
بلغت 19,7 مليار دوالر منذ بداية الحرب 

في شباط/فبراير«.
وجّدد بوتين قبل يومين تأكيده أّن روسيا 
ستواصل تطوير القدرات القتالية للقوات 

المسّلحة وإنتاج أسلحة واعدة، مشيرًا إلى أّن 
منظومة الصواريخ »تسيركون« قادرة على 

حماية أمن البالد بشكل فّعال.
وسبق أن قال بوتين، إّن »إمكانات روسيا 

وقدراتها العسكرية تزداد بشكٍل دائم«، 

مضيفًا: »مهمتنا اليوم تنفيذ اإلجراءات 
لتطوير  قواتنا وتحديثها بشكل شامل، ونحن 

نعرف قوّة الناتو المستخدمة في الحرب«.



M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

2223 www.meshwarmedia.comwww.meshwarmedia.com لالعالن 3027664-416لالعالن 416-3027664 meshwarmedia@hotmail.com         meshwarmedia@hotmail.com         JAN 13,2023, Issue 324JAN 13,2023, Issue 324منوعات          منوعات

اشتهرت أذربيجان قديمًا بتجارة الحرير 
والتوابل. وعلى مفترق الطرق بين أوروبا 

وآسيا، كان طريق الحرير الشبكة التجارية 
التي تربط الشرق بالغرب. وفي القرن التاسع 

عشر، كانت مدينة شاكي بمثابة مركز 
عالمي لصناعة الحرير. فما هي حال هذه 

المدينة األذربيجانية الساحرة؟
تقع مدينة شاكي الصغيرة، المدرجة على 

قائمة اليونسكو للتراث العالمي، قبالة سفوح 
الغابات الكثيفة لجبال القوقاز الكبرى 

بأذربيجان.
وكان طريق الحرير العظيم بمثابة سلسلة 

التوريد البرية األسطورية التي سمحت بإمداد 
البضائع الصينية للوصول إلى روما القديمة 

من القرن الثاني قبل الميالد.
وفي العالم القديم، بغياب القطارات أو 

الطائرات، كان نقل السلع القّيمة يتّم عبر 
مساحات شاسعة غير مضيافة من أوراسيا، 

يتطّلب فرًقا مجهزة جيًدا من الحيوانات، 
وعادة تكون اإلبل التي تسافر في 
مجموعات، وتعرف باسم القوافل.

وتبحث القوافل عادًة عن مكان آمن 
للتوقف فيه، عبارة عن حاويات متينة ذات 

جدران، حيث يمكن للتجار العثور على 
السكن والمعيشة. تطورت هذة الحاويات 

إلى ما يعرف باسم »كارافانسيرايس«، أي 
قصور القوافل، التي توزّعت على طول 
طرق التجارة، التي تعد بمثابة النموذج 

األولي لنزل المسافرين، في عصر ما قبل 
المحركات.

ورغم ما يشي به االسم، كان طريق الحرير 

شبكة منتشرة وليس محض »طريق« واحدة، 
وكانت التجارة تتمثل في بضائع عدة وليس 

الحرير فقط.
وكان الفلفل والتوابل مطلوًبا أيًضا في 

أوروبا، في مرحلة ما قبل العصور 
الوسطى، بينما تدفق الكثير من الفضة 

والذهب شرًقا لدفع ثمن هذه البضائع 
الثمينة، حيث واجهت روما أزمة في ميزان 

المدفوعات خالل القرن الثالث الميالدي 
على نطاق يذكرنا بالديون الكبيرة الحالية 

للعالم المستحقة للصين.

فرصة جيوسياسية
شهدت األقسام األكثر شهرة من طريق 

الحرير، مثل صحراء آسيا الوسطى وإيران، 
اضطرابات عدة في العديد من الفترات 

التاريخية، من انعدام أمن أو توتر السياسة 
الدولية، إلى قطع الطرق الرئيسية.

وكانت الطرق عبر القوقاز تزداد شعبية 
عندما كانت ظروف التجارة غير مؤاتية 

عبر العالم الفارسي.
ويمكن النظر إلى المشاكل الجيوسياسية 
اليوم في كل من إيران وروسيا على أنها 

مرحلة أخرى من هذا القبيل.
ويرمز »طريق الحرير« في القرن الحادي 

والعشرين بشكل واضح إلى خط السكك 
الحديدية الذي افتتح حديًثا بين إسطنبول 
وباكو، والذي ُيطلق عليه »طريق الحرير 

الحديدي«، ويوازي خط أنابيب باكو-
تبليسي-جيهان لنقل النفط في معظم مساره.

وكما هي الحال في األيام الخوالي، مع 
تزايد أحجام التجارة تأتي مجموعة من 

الفوائد المرتبطة، ليس أقلها إعادة اكتشاف 
الطبقات القديمة من تاريخ طريق الحرير في 
المنطقة، كحافز لمزيد من التجارة والسياحة.

موروثات طريق الحرير األخرى
كان أحد األسباب التي أدت إلى تحّول 
مدينة شيكي إلى مركز للحرير، تدمير 

العاصمة اإلقليمية السابقة الشماخي 

بالحصار العسكري )1742( والزالزل 
)خاصة 1859(. ومع ذلك، ال تزال بقايا 

طريق الحرير األخرى في مكان آخر.
وتعد مدينة باكو اليوم أكبر وأغنى مدينة في 
أذربيجان، لكنها كانت غير مهمة نسبًيا قبل 

»الطفرة النفطية« في أواخر القرن التاسع 
عشر.

وتمثلت فترة تألقها السابقة بين القرنين 
الثاني عشر والخامس عشر، وقد نجت 

أربع قصور قوافل حجرية صغيرة من تلك 
الحقبة. واعتبارًا من أواخر عام 2022، 

خضع كل من »خان مولطاني« الذي يعود 
للقرن الرابع عشر و«خان بخارى« من 

القرن الخامس عشر، للتجديد، كجزء من 
»إعادة اكتشاف« أذربيجان لتراث طريق 
الحرير. ومن أجل استعادة شبكة طريق 

الحرير في أذربيجان بالكامل، ينتظر إعادة 
ربط أخير، أي طريق التجارة النابض 
بالحياة تاريخًيا على طول نهر أراز، 

الذي يتدفق عبر دولة حدودية بين تركيا، 
وأرمينيا، وإيران، وأذربيجان.

وبسبب النزاعات الدولية، أصبحت مساعي 
النقل عبر هذا الطريق الذي شّكل أحد 

أهم خيوط التجارة في المنطقة بالعصور 
الوسطى، مشلواًل لعقود.

ولكن إذا أعيد إحياء هذا الطريق مستقباًل، 
فإن الرحلة السحرية إلى تركيا عبر مدينة 

ناختشيفان القديمة )في منطقة معزولة 
بأذربيجان( يجب أن تكون مجّدًدا ممرًا 

رئيسًيا للتجارة والسياحة.

 االقتصاد الروسي في 2022 بعد أن سعت الواليات المتحدة وأوروبا إلى تدميرهطريق الحرير في أذربيجان.. ما حكاية أعظم شبكة تجارية في التاريخ؟

صحفي مصاب بالتوحد يحرج ماكرون: أنت قدوة يجب أن ال تتزوج معلمتك!
ما جنوه من ارباخ خالل الجانحة خسروه في العام 2022

عمالقة التكنولوجيا خسروا 344 مليار جنيه إسترليني في عام 

خمسيني باكستاني لديه 3 زوجات ويبحث عن الرابعة ويحصل على طفله الـ60

تتوقع وزارة المالية الروسية أن ينخفض 
االقتصاد الروسي في 2022 بنسبة %2,7، 
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف 
إن تراجع الناتج المحلي اإلجمالي الروسي 

في العام 2022 سيكون %2,7.
كذلك توقع وزير المالية الروسي أن يستمر 

انخفاض االقتصاد الروسي في العام 
2023. وأشار إلى أنه على الرغم من 

االنخفاض إال أن التراجع ليس في خانة 
العشرات.

وعلى صعيد متصل، صرح رئيس مجلس 
الدوما الروسي فياتشيسالف فولودين، 

بأن االقتصاد والنظام السياسي في روسيا 
تجاوزا عام 2022 بنجاح، على الرغم من 

العقوبات الواسعة المفروضة.
وقال البرلماني الروسي في معايدة بمناسبة 

العام الجديد نشرها في تطبيق »تلغرام« 
اليوم الخميس: »في العام المنتهي )2022( 

توقعت واشنطن وبروكسل انهيار اقتصاد 
بلدنا، حيث توقعت أن يتجاوز التضخم 
مستوى 100% وأن يبلغ سعر صرف 

الروبل 200 روبل للدوالر وهبوط في الناتج 
المحلي اإلجمالي بنسبة 25%.. فشلت 
خططهما.. رغم الضغط غير المسبوق 
وتطبيق أكثر من 13 ألف إجراء تقيدي 

ضد بالدنا، تجاوز النظام الذي أنشأه رئيسنا 
والنموذج االقتصادي )الصعوبات( مما يثبت 

فعاليته«.

وشدد رئيس مجلس الدوما الروسي على أن 
الحكومة تفي بجميع االلتزامات االجتماعية 
تجاه المواطنين، ودعا إلى مواصلة العمل 

لتجاوز العقبات وحل المشاكل.
وقال: »مع التغلب على التحديات نصبح 

أقوى.. العام القادم يجب أن يكون عام 
التنمية.. السعادة والصحة ونتمنى لكم 

التوفيق.. عام سعيد 2023!«.

وواجهت روسيا هذا العام عقوبات غربية 
غير مسبوقة وتوقعت السلطات المالية 
الروسية في البداية سيناريوهات قاسية، 

إذ توقع البنك المركزي الروسي في أبريل 
الماضي انخفاض االقتصاد الروسي في 
2022 بنسبة 8% - 10%، فيما توقعت 

وزارة التنمية االقتصادية تراجعا بنسبة 
7,8%، لكن االنخفاض الفعلي بات أقل 

من هذه التوقعات لذلك بدأت السلطات في 
تحسين التوقعات.

ووفقا لوزارة التنمية االقتصادية الروسية 
سينخفض   الناتج المحلي اإلجمالي في 

عام 2022 بنسبة 2,9%، وفي عام 
2023 من المتوقع حدوث انخفاض بنحو 

0,8%، فيما ال يستبعد النائب األول لرئيس 
الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف أن يسجل 
االقتصاد الروسي انخفاضا بمعدل أقل من 

.)%0,8-(

توقعات لسوق الطاقة في 2023
كتب االقتصادي يفغيني سميرنوف، في 

»إزفيستيا«، حول ما ينتظر سوق الطاقة 
العالمية في العام 2023.

وجاء في المقال: في العام 2022، ربما 
تشهد أسواق النفط والغاز العالمية أكثر 
التحوالت دراماتيكية في العقود األخيرة.
تحديد سقف ألسعار النفط والغاز مع 

سياسات دول االتحاد األوروبي متعددة 
االتجاهات وغير المنسقة، سوف يثبت، في 
العام المقبل، مرة أخرى، عجز أوروبا عن 
مواجهة الوضع الحالي غير المستقر في 

أسواق الطاقة بشكل فعال.
على ما يبدو، كما لم يحدث من قبل، اقتربنا 
من وضع يتخلى فيه العالم القديم عن موارد 
الطاقة الروسية. وبالنسبة لألسواق العالمية، 
فإن وجود نقص في النفط والغاز في بعض 

األسواق )في أوروبا( وفائض في أسواق 
أخرى )في روسيا( يتطلب تغييرات أساسية 

في نماذج التجارة الدولية بمواد الطاقة الخام 
في 2024-2023.

في الوقت نفسه، سيكون من الصعب أيًضا 
على روسيا أن تجد أسواًقا جديدة إلنتاجها 

الفائض من النفط والغاز وتوفير البنية 
التحتية للتصدير إلى بلدان بديلة. هنا، 

يعتمد الوضع إلى حد كبير على الصين، 
وإلى أي مدى سيعود الطلب على موارد 

الطاقة هناك بعد رفع قيود الحجر الصحي.
يجب أن يؤخذ في االعتبار أن عقوبات 

الدول الغربية ضد مصادر الطاقة الروسية 
ال تجد دعًما من المصدرين الرئيسيين 

اآلخرين- دول أوبك، التي سوف تستمر في 
خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام 2023. 
وحتى الزيادة المتوقعة في اإلنتاج األمريكي 
ال يمكن أن يكون لها تأثير يعوض بشكل 
جدي عن هذا االنخفاض. يجري السحب 

من احتياطيات النفط االستراتيجية األمريكية 
بكميات هي األكبر على مدى سنوات 

عديدة.
كلما ابتعدنا عن العام 2022، سوف تظهر 
بشكل أوضح عواقب الصدمات الحالية في 

سوق الطاقة العالمية. ومع ذلك، فهناك 
احتمال أن يصبح العام 2023 أكثر قسوة 
بالنسبة للطاقة واالقتصاد في أوروبا، حيث 

تقوم روسيا بتخفيض اإلمدادات أكثر، 
وسوف تستجر الصين المزيد من الغاز 

الطبيعي المسال.

المصدر: نوفوستي

تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
لموقف محرج بعد أن سأله صحفي مصاب 
بالتوحد عن عالقته بزوجته بريجيت، وكيف 
ارتبط بها وهي معلمته. وقال أحد الصحفيين 
المصاب بالتوحد، خالل جلسة مع محاورين 

 ،»Le Papotin« مصابين بالتوحد من
وهو منفذ تأسس عام 1990 في مركز 

للرعاية النهارية في باريس: »إنك الرئيس، 
يجب أن تكون قدوة وال تتزوج معلمتك!«.
وقوبل السؤال بالضحك، ووصفهم القائم 

بإجراء المقابلة بأنهم »صحفيون غير 
عاديين« ويشتهرون بطرح مثل هذه األسئلة 
الجريئة. ورد ماكرون: »أنت ال تختار من 

تحب. لم تكن معلمتي حقا، لقد علمتني 
المسرح. هذا ال يهم«.

وقوبل رد الرئيس على السؤال بضحكات 
خافتة، وقال أحد الصحفيين: »لقد كانت 

إجابة ذكية«. فأجاب ماكرون: »هذا 

صحيح! أنت تراجع إجاباتي بالفعل.
»ليس األمر كما لو كانت معلمة 

الرياضيات«. وقال ماكرون وهو يتطلع إلى 
الصحفي مازحا: »أحاول التفاوض«.

والتقى ماكرون )45 عاما(، ببريجيت )69 
عاما(، عندما كانت ُتدرس األدب لفتاة 
تبلغ من العمر 15 عاما في مدرسة ال 

بروفيدانس الثانوية.
كما سئل ماكرون في اللقاء مع الصحفيين 

المصابين بالتوحد عما إذا كان »لديه الكثير 
من المال؟«، فأجاب بأن ما يكسبه اآلن أقل 

مما كان يحصل عليه في منصبه السابق 
كمصرفي.

واختتم ماكرون اللقاء بشكر الصحفيين، 
وقال: »أسئلتكم نقلتني إلى ميدان لم 

أشارك فيه في مقابالت أخرى مع صحفيين 
آخرين«.

المصدر: ديلي ميل

 Tesla شهد الرجال المسؤولون عن شركات
و Meta و Amazon سابًقا، باإلضافة 

إلى عدد كبير من اآلخرين - انخفاًضا حاًدا 
في ثرواتهم مع انخفاض األسهم.

وبحسب موقع )اليوم السابع(، فقد جعلت 
عدد من العوامل عام 2022 عاًما 

صعًبا بالنسبة للتكنولوجيا، بما في ذلك 
مشكالت سلسلة التوريد، وتضاؤل اإلنفاق 

االستهالكي، وانخفاض مشاركة الناس 
مع انتهاء عمليات اإلغالق الخاصة بـ 

Covid-19، وهذا يعني أن شركات مثل 
Meta و Amazon اضطرت إلى فصل 

آالف العمال لمحاولة خفض تكاليفهم.
وانخفض صافي ثروة رئيس شركة تسال 

وتويتر »إيلون ماسك« 132 مليار دوالر 
)110 مليارات جنيه إسترليني(، مما جعله 

يفقد لقبه كأغنى شخص في العالم، وفقًا 
لصحيفة »مترو«.

وخسر منافس ماسك في الفضاء جيف 
بيزوس 84 مليار دوالر )70 مليار 

جنيه إسترليني( وخسر مارك زوكربيرج، 
الذي يمضي قدًما في خططه لتشكيل 

»ميتافيرس« 81 مليار دوالر )67 مليار 
جنيه إسترليني(، بينما اعتاد زوكربيرج أن 

يصنف باستمرار ضمن أغنى 10 أشخاص 
على هذا الكوكب، فقد وصل اآلن إلى 

المركز 25 تقريًبا، حتى هؤالء المليارديرات 

في مجال التكنولوجيا الذين تمكنوا من إبعاد 
أنفسهم عن العناوين الرئيسية خسروا أموااًل 
أكثر مما ستراه مجتمعات بأكملها في أي 

وقت مضى.
وخسر سيرجي برين والري بيج، مؤسسا 

جوجل 44,6 مليار دوالر )37 مليار جنيه 
إسترليني( و 43,4 مليار دوالر )36 مليار 

جنيه إسترليني( على التوالي بينما رأى 
الرئيس السابق لشركة مايكروسوفت بيل 

جيتس ثروته تتضاءل بمقدار 29 مليار 
دوالر )24 مليار جنيه إسترليني(.

وعلى الرغم من أن جيتس لم يعد يدير 
Microsoft، إال أنه ال يزال يحتفظ 

بالكثير من أسهم الشركة، وانخفضت أسهم 
مايكروسوفت بنحو 30% هذا العام.

وكانت األسهم التقنية تتراجع طوال العام، 
ولم تظهر األمور أي عالمات على التحول، 
في ختام سوق S&P 500، انخفض سهم 

Apple بنسبة 1,4% و Netflix بنسبة 
3,7%. لكن أكبر انخفاض على المؤشر 
بأكمله كان Tesla، حيث انخفض بنسبة 
11,4%، أوقفت شركة تصنيع السيارات 
الكهربائية اإلنتاج مؤقًتا في مصنع في 
شنغهاي، وفًقا لتقارير منشورة، ويشعر 

المستثمرون بالقلق بشأن استمرار مشاركة 
.Tesla على حساب Twitter في Musk

أصبح رجل باكستاني يبلغ من العمر 50 
عاما، ولديه 3 زوجات، أبا للمرة الـ60.

وفي تغريدة على »تويتر«، رحب، سردار 
جان محمد خان خلجي، بابنه رقم 60 

وأطلق عليه اسم حاج خوشال خان.
وسردار جان طبيب يعيش بالقرب من مدينة 

كويتا، ولديه عيادة في منزله، معروف في 
المجتمع بأسرته الضخمة. وعلى الرغم من 
أن لديه 60 طفال، يأمل في الزواج برابعة 

إلنجاب المزيد.
وذكر أن 5 من أبنائه فارقوا الحياة. وحاليا 

جميع أطفاله اآلخرين بصحة جيدة.
وقال جان: »لقد طلبت من جميع أصدقائي 

مساعدتي في العثور على فتاة لزواجي 
الرابع«. ومضى يقول إنه يتطلع إلى إنجاب 
المزيد من األطفال، مع تفضيل البنات أكثر 

من األبناء.
وعلى الرغم من بحثه عن زوجة جديدة، 

إال أن زوجاته الثالث أخبرنه بأنهن سعداء 
بإنجاب المزيد من األطفال.

وباإلضافة إلى توسيع عائلته بشكل أكبر، 
يريد جان الحصول على منزل يمكنه 

استيعاب جميع أفراد أسرته.
وفيما يتعلق باألنشطة الترفيهية، أشار جان 
إلى أنه يحب السفر مع أسرته، لكن المسألة 

باتت مستحيلة، ألنه سيحتاج إلى عدة 

سيارات ليأخذ جميع أفراد 
عائلته في رحلة.

ويحلم جان أن يصطحب 
أطفاله إلى كل أنحاء 

البالد، قائال: »إذا 
أعطتني الحكومة 

حافلة، يمكنني بسهولة 
اصطحاب جميع أطفالي 

إلى كل باكستان«.
وعندما سئل كيف يتذكر 
جميع أسماء أطفاله، قال 

مازحا: »لما ال؟«

الجنيه المصري يهوي لمستوى قياسي جديد عند 32 للدوالر في سابقة تاريخية

زلزال اقتصادي شهدته مصر يوم االربعاء 
بعد هبوط عملتها الوطنية إلى أدنى مستوى 

في تاريخها.ال صوت يعلو اليوم فوق صوت 
األزمة االقتصادية العاتية التي تمس األمن 

القومى المصري، وسط دعوات لتغيير 
جوهري في السياسة واالقتصاد سواء بسواء.
فقد تراجع الجنيه المصري إلى 32 جنيها 

أمام الدوالر في تعامالت متقلبة يوم 
األربعاء.

وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة 
ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من 
اإلصالحات النقدية والمالية عندما اتفقت 

على حزمة دعم مالي بثالثة مليارات دوالر 
مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف 

عنه تقرير صدر عن الصندوق أمس 

الثالثاء.
وكانت البالد تئن بالفعل تحت وطأة ضغوط 

مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا 
بعائدات السياحة وترفع تكلفة استيراد 

السلع األولية وتدفع المستثمرين األجانب 
إلى سحب أكثر من 20 مليار دوالر من 

االقتصاد.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء أمس الثالثاء 
أن التضخم السنوي ألسعار المستهلكين 

في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر 
كانون األول إلى 21,3 بالمئة، وهو أعلى 

مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا توقعات 
المحللين.

توصلت مصر والمقرض الدولي، في 
الخريف الماضي، إلى اتفاق تمويل بقيمة 

3 مليارات دوالر، والذي يسمح للقاهرة 
أيضا بالحصول على تمويالت من شركاء 

دوليين آخرين، بما يمكنها من إغالق الفجوة 
التمويلية التي تواجهها.

وجاء ذلك بعد عام شهدت فيه مصر 
ضغوطا قاسية فيما يتعلق بسعر الصرف 

مع نزوح جماعي لألموال الساخنة المستثمرة 
في أدوات الدين، ما أدى إلى انخفاض كبير 

في قيمة الجنيه. سجلت العملة المصرية 
نحو 15,70 مقابل الدوالر قبل عام بالتمام 

من اآلن.
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السبب »األكبر« الوحيد الرتفاع ضغط الدم يتمثل في مكون شائع!

خاطرة: رحلة يوم
راوية الوادي 

تورونتو

حقائبه  يحزم  و  ثيابه  النهار  يلملم  أن  قبل 
يأتي غدأ، يسألك هل  راحاًل بدون وعٍد بأن 
من حبيٍب اشتاق القلب لرؤياه و األذن لسماع 
صوته ... ألٍخ تحبه لقاءه و ال تراه ... فاغنم 
لهم:  قل  و  حين  من  به  بقي  ما  اليوم  من 
أحبكم كل وقٍت وحين.. و في القلب لكم معزة 

و لذكراكم حنين.

و كل من عليها مسافر، وإن لم تكن لبيتك 
مغادر فأأليام مراكب كلنا لها راكب. و تختلف 
منا  يعرف  ال  ربما  و  نتقابل  قد  و  وجهتنا 
اآلخر يومًا، و لكن حتما لبعضكم لقاء ... 
طال زمانه أم قصر، فيكتب زمن الوقت من 
حلوه الدقائق و الساعات التي تجري نرجوها 

المكوث أكثر، ولكن التمني ... رحلة المسافر 
الذي يشتاق للوصول الي محطة السعادة و 

و  يقاس  بالساعات  ليس  والعمر  و  األمان. 
البطول الزمان و ال بقصره، العمر باألحبة 

حولك يزينون حولك األماكن وبالطيب الذي 
زرعته و أنت تتنقل بين الناس و في المجالس 

من طيب الخصال و حلو الكالم.

نرى األيام أرقامًا و هي عمر كتب لنا فيه ما 
نراه .. ال ما نتمناه. لكن بالقلب عيون تبصر 
مطرًا  الغيم  في  تري  و   ... حين  كل  النور 
يسقي القلوب فيورق فيها اإليمان بالخير، و 
تنتظر بعد المطر ربيع يورق، و بعضهم يظن 
أنه ماءٌ ينتهي في باطن األرض و في ظلمة 
الثري..... فال القلب يبصر و ال العين ترى.
يا عيون قلبي أراكم و كيف ال أراكم و أنت 
القلب سكنه و سكانه و سكينته  في صروح 
و قمره و شمسه فال يهم ما أسماء األيام و 
ال عددها .... فالعمر زمنه نكتبه أنا و أنتم 
من  أنتم  و  مواعيد،  بال  القرب  و  بالوصل 

جعلتم كل نهار في حياتي عيد.

من زيادة الوزن إلى التدخين، يمكن لعوامل 
الخطر المختلفة أن تضع األساس الرتفاع 

ضغط الدم.
وكما هو الحال مع العديد من الحاالت 

األخرى، يلعب نظامك الغذائي أيضا دورا 
كبيرا. واألسوأ من ذلك، أن أحد أكثر أسباب 
ارتفاع ضغط الدم شيوعا هو أحد المكونات 

الشائعة المضمونة في خزانة مطبخك.
وتشرح Blood Pressure UK: »الملح 

يجعل جسمك يحتفظ بالماء. إذا كنت تأكل 

كثيرا، فإن الماء الزائد في دمك يعني أن 
هناك ضغطا إضافيا على جدران األوعية 

الدموية، ما يرفع ضغط الدم. إذا كنت 
تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإن 

الكثير من الملح سيرفعه أكثر، وقد يعني أن 
أي أدوية لضغط الدم تتناولها ال تعمل كما 

ينبغي«.
عالوة على ذلك، فإن خفض تناول الملح 

»سيبدأ في إحداث فرق بسرعة كبيرة، حتى 
في غضون أسابيع«، وفقا لمنظمة ضغط 

الدم في المملكة المتحدة.
وتؤكد NHS البريطانية أن البالغين يجب 
أن يأكلوا أقل من ستة غرامات من الملح 

 Blood Pressure يوميا. وتضيف
UK: »معظم الملح الذي نأكله مخفي في 
األطعمة التي نشتريها جاهزة، مثل الخبز 
والبسكويت وحبوب اإلفطار والصلصات 
والتوابل، فضال عن الوجبات الجاهزة«.

في الواقع، يمثل هذا الملح المخفي حوالي 
ثالثة أرباع )75%( من الملح الذي يأكله 

الناس. وهذا يعني أن كمية صغيرة فقط 
تأتي من الملح الذي تضيفه إلى الطبخ 

أو على المائدة. وتقول المؤسسة الخيرية: 
»تحقق من معلومات التغذية الموجودة 

على ملصقات الطعام لمعرفة ما إذا كانت 
منخفضة أو متوسطة أو عالية في الملح، 
وقارن بينها وبين المنتجات األخرى للعثور 

على الخيارات الصحية«.
المصدر: إكسبريس

طعام »يصنع العجائب« وفاكهة محبوبة.. كيف نخفض الكوليسترول الضار؟

خبيرة تغذية تكشف فوائد كأس الماء المثالي قبل الفطور

قيل له إنه لن يعيش أكثر من عام لكنه جرب دواء جديدا وتعافى من السرطان

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يزيد 
مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية، ويلعب النظام الغذائي اليومي دورا 
أساسيا في تحديد هذه النسبة.

وتقول طبيبة القلب األميركية، إليزابيث 
كلوداس، في مقال لها على شبكة »سي 

أن بي سي« األميركية إن تعاطي األدوية 
ليس الحل الوحيد لخفض الكوليسترول، ألنه 

يمكن تحقيق ذلك أيضا من خالل اختيار 
نوع األطعمة التي نتناولها.

وتقول الطبيبة، التي نشرت عشرات 
المقاالت العلمية وألفت كتابا عن أهمية 

الوقاية من أمراض القلب: »تلعب األطعمة 
دورا رئيسيا في خفض كوليسترول البروتين 

الدهني منخفض الكثافة LDL، أو ما يسمى 

الكوليسترول »الضار« الذي يراكم الدهون 
في الشرايين«.

وتعد مستويات الكوليسترول بشكل عام 
من المؤشرات المهمة على صحة القلب، 

وبالنسبة للكوليسترول »الضار« تكون 
المستويات المنخفضة أفضل، وذلك ألنه 

يتراكم في جدران الشرايين فتصبح متصلبة 
وضيقة، وفق »مايو كلينك«.

وتشير الطبيبة إلى أن خفض نسبة 
الكوليتسرول »الضار« ال يعني ضرورة 
اتباع نمط غذائي صارم، بل فقط إدخال 

بعض التعديالت »الطفيفة«.
ونصحت الطبيبة بخمسة أطعمة يمكنها 

المساعدة في تحقيق هذا الهدف وهي:
الشوفان، ألنه غني باأللياف التي تقلل 

من امتصاص الكوليسترول في الجهاز 
الهضمي. واأللياف بشكل عام مفيدة من 
ناحية تجنب ارتفاع األنسولين الذي يرفع 
بدوره مستويات الكوليسترول »الضار«.

اللوز، وهو قد يخفض نسبة الكوليسترول 
»الضار« مع الحفاظ على أو حتى زيادة 

الكوليسترول »النافع«. ويمكن أيضا تناول 
البندق والجوز والفستق للحصول على نفس 

الفائدة.
بذور الشيا.. نظرا ألنها غنية بأحماض 

أوميغا 3 الدهنية. وتشير دراسات إلى أن 
استهالك حتى غرام واحد يوميا منها يخفض 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدموية بنسبة 16 في المئة.

البروكلي.. الخضراوات عموما مفيدة 

لخفض الكوليسترول، والبروكلي على وجه 
الخصوص يمكن أن »يصنع العجائب« 
فهو غني باأللياف القابلة للذوبان. ومن 

الخضراوات األخرى المفيدة لخفض 
الكوليسترول السبانخ وُكرُنب بروكسل 

والكرنب األخضر.
البطيخ، وهو من الفواكه المفضلة لكثير 

من الناس. يحتوي البطيخ على مادة 
الليكوبين بشكل طبيعي، وهي مادة تخفض 
الدهون في الجسم. من الفواكه األخرى التي 
تخفض الكوليسترول التفاح والعنب والفراولة 

والحمضيات واألفوكادو.

كشفت الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة 
التغذية الروسية، كيف يجب أن يكون كأس 
الماء »المثالي« وفوائده قبل وجبة الفطور.

وتقول الخبيرة في حديث لصحيفة 
»إزفيستيا«: »من أجل إطالق عمل أجهزة 
الجسم في الصباح، يجب شرب كأس ماء 

مفلتر أو ماء الينابيع أو الماء الذائب، وليس 
ماء الصنبور الذي يحتوي على شوائب 
عديدة. كما أن الماء المغلي ال يصلح 

أيضا، ألن المعالجة الحرارية للماء تؤدي 
إلى تغيرات هيكلية تفقده خصائصه المفيدة. 

كما ان المياه المعدنية ليست أفضل بديل 

ألنها تحتوي على نسبة عالية من الغازات«.
وتؤكد الخبيرة، على أن درجة حرارة الماء 

الذي نشربه على معدة فارغة يجب أن 
تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

وتقول: »الماء البارد والمثلج غير مريح 
للجهاز الهضمي. ألن درجة الحرارة في 

المعدة هي 37 درجة مئوية وفي األمعاء 
38 درجة مئوية. لذلك يهيج الماء البارد 

الغشاء المخاطي للمعدة واألمعاء وتنقبض 
األوعية الدموية، وتبطؤ عملية التمثيل 

الغذائي، وتتفاقم مع هذا المشكالت التي 
يعاني منها الشخص في الجهاز الهضمي 

مثل الحرقة واالنتفاخ واإلمساك«.
وتضيف، من األفضل شرب الماء في حالة 

الجلوس وبرشفات صغيرة، وليس جرعة 
واحدة. كما يجب أال تزيد كميته عن 450 
مليلترًا، ومن ثم تناول وجبة الفطور في مدة 

أقصاها نصف ساعة.
وتشير إلى أنه هناك بعض االستثناءات 
بالنسبة لفوائد إضافة عصير الليمون أو 

الزنجبيل أو العسل إلى الماء.
وتقول: »يمكن شرب الماء مع الليمون 

فقط في حالة عدم وجود حموضة وحرقة 
وحساسية من الحمضيات. أما الماء مع 

الزنجبيل، فإنه يساعد على إزالة الوذمة 
)الوذمة edema;عبارة عن تورم ناتج عن 

السوائل الزائدة المحتبسة في أنسجة جسمك( 
وله تأثير طفيف مضاد للبكتيريا. ولكن ال 
ينصح بتناوله في حالة اإلصابة بأمراض 

الجهاز التنفسي وارتفاع درجة حرارة الجسم. 
ألن الزنجبيل يرفع درجة حرارة الجسم 

ومستوى ضغط الدم. أما الماء مع العسل، 
فهو في الواقع ماء مع السكر، لذلك يمكن 

أن يسبب الحرقة واالنتفاخ في الصباح 
وكذلك زيادة الوزن«.

المصدر: صحيفة »إزفيستيا«

قيل له إنه لن يعيش ألكثر من 12 شهرا 
بسبب إصابته بسرطان القنوات الصفراوية، 

لكنه اآلن بصحة جيدة، وجسده خال 
من السرطان، بحسب ما نشرته صحيفة 

 )The Independent( اإلندبندنت
البريطانية.

ذلك ما حدث مع المواطن البريطاني 
روبرت غلين )51 عاما(، الذي كان ال 

يستطيع النوم من شدة األلم بسبب سرطان 
القنوات الصفراوية، وهو نوع نادر من 

السرطان يصيب الكبد، وتشير اإلحصائيات 
البريطانية إلى أن نحو ألف شخص 

يصابون به سنويا في بريطانيا، ويتمكن %5 

فقط من العيش لنحو 5 سنوات من بعد 
التشخيص.

ونقلت اإلندبندنت عن غلين قوله إن حياته 
تغيرت بعد أن قبل بالمشاركة في تجربة 
طبية بمؤسسة كريستي الصحية، حيث 
أظهرت نتيجة التحاليل التي أجريت له 

أن الورم يحمل أعدادا كبيرة من »الطفرات 
الجينية في الخاليا«، مما يشير إلى أنه قد 

تكون لديه استجابة جيدة للعالج.
وأضافت أن غلين بدأ في استخدام دواء 

للعالج المناعي تمت الموافقة على 
استخدامه في معالجة أنواع السرطان 

األخرى، بما في ذلك سرطان الرئة والكلى 

والمريء، حيث تم الجمع بين العالج 
عن طريق التنقيط الذي يساعد الجهاز 

المناعي على محاربة السرطان، مع العالج 
الكيميائي.

وأكدت اإلندبندنت أنه ال يمكن الكشف عن 
اسم العقار لكونه ما يزال في طور تجربة 

عالج سرطان القناة الصفراوية.
ومع بدء العالج، فوجئ غلين بأن الورم 
تقلص بشكل كبير من 12 سنتيمترا إلى 

2,6 سنتيمتر، فيما تقلص ورم الغدة 
الكظرية من 7 سنتيمترات إلى 4,1 

سنتيمترات.
واكتشف األطباء أن ما تبقى من األورام 

مجرد نسيج من الخاليا الميتة، ما يعني أن 
الدواء قتل جل الخاليا السرطانية النشطة، 

فيما سيخضع غلين للجراحة في أبريل/
نيسان المقبل الستئصال ما تبقى من األورام 

الخبيثة بجسده.
وصرح غلين لإلندبندنت بأنه لم يكن ليبقى 
على قيد الحياة لوال أنه قبل المشاركة في 

تجربة العقار الجديد، معبرا عن فرحته 
العارمة بـ«عودته« إلى الحياة مجددا.

المصدر : إندبندنت

هكذا يمكن للصداقة السامة أن تدمر حياتك.. 
وهكذا يمكنك الحد منها

ليندا هي ُمحررة صحفية مّرت بأزمة قاسية 
حينما بدأت عالقة بصديقتها الُمقربة تتحول 

بشكل سلبي، تقول إن صديقتها المقربة 
منذ سنوات عديدة كانت ممثلة شابة، كانتا 

مختلفتين تماما من نواٍح متعددة، لكنهما 
اهتمتا بشدة ببعضهما بعضا، تحدثتا كثيرا 
حتى وقت متأخر من الليل وضحكتا معا 

كثيرا.
جاء التغيير في ديناميات عالقة ليندا 

بصديقتها تدريجيا، فمع نمو حساب صديقة 
ليندا المصرفي وشرائها منزال أجمل من 

منزلها األول، بدأت في اإلدالء بتعليقات 
الذعة حول »اإلستوديو« الصغير الذي 

تعيش به ليندا ومواردها المالية المتواضعة. 
تقول ليندا عن هذا، وفق ما نقلته كاثي 
ماكوي المعالجة المتخصصة في شؤون 

األسرة في مقال بمجلة »سايكولوجي 
توداي«: »لم أشعر بالغيرة من صديقتي، 

لقد كنت أحب وظيفتي والمكان الذي كنت 
أعيش فيه، وكنت سعيدة جدا ألجلها. لكنها، 

أكثر فأكثر، عاملتني على أنني أقل منها. 
بدأت في االتصال بي في العمل، وكانت 

تطلب مني القيام ببعض المهام الخاصة بها 
خالل ساعة الغداء«.

جاءت الضربة القاتلة لصداقة ليندا عندما 
عرضت عليها صديقتها فرصة ترك الوظيفة 

التي تعلم أنها تحبها لتصبح مساعدتها 
الشخصية المباشرة. رُبما كانت هذه هي 
القشة التي قصمت ظهر البعير، تقول 

ليندا: »حينما رفضت ُصدمت، ووصفتني 
بأنني حمقاء وال ُأقدِّر لها صنيعها، ابتعدت، 
وأصبحنا غرباء عن بعضنا بعضا. صحيح 

أنني أفتقد القرب الذي شعرنا به تجاه بعضنا 
بعضا يوما ما، لكنني ال أفتقد السمية التي 

شعرت بها في نهاية صداقتنا«
كشفت التحليالت متعددة املستويات 

أن النساء واألشخاص ذوي املستويات 
التعليمية األعلى واألشخاص الذين 

يعيشون في بلدان أكثر مساواة من الناحية 
االقتصادية يضعون قيمة أكبر للصداقات، 

ووجدت الدراسة أن إعطاء األولوية 
للصداقات في احلياة قد ارتبط بتحسني 

الصحة والرفاهية.
وفقا للعديد من الدراسات، هناك صلة 
موثوقة بني الدعم االجتماعي والصحة 
العقلية والبدنية، وأحد املصادر املهمة 

للحصول على هذا الدعم االجتماعي هو 
األصدقاء.)4( مينحنا األصدقاء إحساسا 

قويا بالرفقة، ويخففون من مشاعر 
الوحدة، ويساهمون في تعزيز ودعم احترام 

الذات والرضا عن احلياة. كشفت بعض 
الدراسات أيضا أن الصداقة تؤثر على 

الصحة في بعض األحيان بدرجة أكبر من 
العالقات الزوجية والعالقات مع الوالدين. 

يساعد األصدقاء أيضا األفراد على ترسيخ 
سلوكيات صحية في حياتهم، فمثال ترتبط 
رؤية صديق يحاول إنقاص الوزن بالتزام الفرد 

باحلفاظ على وزن صحي.
لكن »الصداقة« ليست جيدة في مطلقها، 

فهي تُبكينا وتؤملنا ورمبا تضرنا أحيانا، متاما 
كما تُضحكنا وتدعمنا وتعزز رفاهيتنا 

في أحيان أخرى. ميكن أن ينتشر االكتئاب 
والسلوكيات الصحية السلبية أيضا من 

خالل شبكات األصدقاء، فالبعض قد مييلون 
إلى االنتحار والتدخني واألشكال األخرى 

لتعاطي اخملدرات بشكل كبير عندما يحيط 
بهم أقران يعانون من هذه املشكالت.)6(

لكن هناك نوع متخفٍّ من الصداقات 
السلبية، هذا الصديق ال يدفعك لتناول 

اخملدرات أو اجلرمية، لكنه يستنزفك عقليا 
ويعرف جيدا طريقه إلحباطك وتثبيط 
عزميتك. مييل اخملتصون اليوم إلى وصف 
هذا النوع من الصداقات بـ«الصداقات 

السامة« )1(. تقول باميال داف، مستشارة 
الصحة العقلية، إن بعض الصداقات قد 

تكون »سامة« منذ البداية، وبعضها اآلخر 
يكشف عن تلك الصفة مبرور الوقت.

في »الصداقات السامة« تشعر أن صديقك 
ليس سعيدا من أجلك وال يُراعي أو يهتم 

مبصلحتك، وهذا يُفقدك تدريجيا ثقتك 
به. عندما يهينك أحد األصدقاء بانتظام، 

ويؤذيك ويجعلك تشعر باأللم، سواء بشكل 
مقصود أو غير مقصود، فمن احملتمل أن 

تكون صداقتك ليست صحية.
أيضا إذا أخبرت صديقك بسرٍّ ما، وفي 

اليوم التالي وجدت أن دائرتك االجتماعية 
بأكملها تعرف تفاصيل ما قلته لصديقك، 
فهذه عالمة يجب أال تُهملها. صحيح أنه 
ميكن ألي شخص أن يخطئ ويقول أشياء 

يجب أال يقولها، لكنَّ »األصدقاء السامني« 
يستمتعون بنشر األسرار التي يُدركون جيدا 

أنها أشياء يجب أال تُقال، حتى إذا طلبت 
منهم بوضوح احلفاظ على خصوصية ما 

أخبرتهم به. 
لكن مهال، قبل أن تُصدر حكما على أحد 

أصدقائك بأنه »صديق سام«، يجب معرفة 
أن كل شخص مّنا يتعّرض أليام جيدة وأخرى 

سيئة. إذا مررت أنت نفسك بيوم سيئ، 
فقد جتد نفسك في نهايته تتصرف ببعض 

الغلظة والسوء، حتى مع األحباء. لذا، 

سيكون عليك التمييز الدقيق بني »الصديق 
السام« حقا والشخص الذي مير بيوم 

سيئ. الصديق اجليد الذي مير بيوم سيئ قد 
يفاجئك برد فعل غير متوقع أو يبدو بعيدا 

عن منط تصرفه املُعتاد، لكن من احملتمل 
أن يعتذر مبجرد أن تهدأ األمور. بينما مييل 

»األصدقاء السامون« إلى اتباع منط ثابت من 
التصرف والسلوك، وهو أنهم لن يُظهروا 

الكثير من الندم على أي شيء يفعلونه، ورمُبا 
لن جتد لديهم أدنى رغبة في التغيير، حتى 

عندما يدركون أنهم جعلوك تشعر بالسوء.
هناك مالحظة مهمة ينبغي اإلشارة إليها 

في هذا السياق. في كثير من املواقف، ال 
يعني ظهور عالمات »الصداقة السامة« 

أن صديقك شخص سيئ في مطلقه، 
بل يعني فقط أنه سيئ بالنسبة لك في 

هذا الوقت من حياتك. أحيانا نفرط في 
استخدام عبارة »الصديق السام« عندما 
نعني فقط أننا لم نعد نتوافق معا أو لم 
تعد اهتماماتنا متوافقة، لكن هذا املعنى 
قد ال يُشير إلى »سمية« العالقة، بقدر ما 
يُشير إلى عدم التناسب بني األصدقاء في 

ذلك التوقيت. 
إنهاء »الصداقة السامة« ليس ترفا

نت أنك في  حسنا، اآلن بفرض أنك تيقَّ
صداقة سامة، وأن »تغيير« سلوك صديقك 

ليس ممكنا، فهنا عليك أن تتخذ قرار 
»الترك« وإنهاء العالقة. إنهاء صداقتك 

»السامة« ليس ترفا،)1( فغالبا ما جتعلك 
»الصداقات السامة« متوترا باستمرار أو 

جتعلك حتمل صورة ذاتية سلبية. من احملتمل 
أن جتعلك االنتقادات املستمرة من »الصديق 
السام« تشعر بالسوء جتاه نفسك، تخيل أن 

شخصا قريبا منك تثق به وقد تأمتنه على 
معرفة أدق أسرارك وتفاصيل حياتك، لكن 

هذا الشخص دائما ما يُشكك في قدراتك أو 
يشير باستمرار إلى عيوبك، هذا من شأنه أن 

يؤدي إلى زيادة شكوك في ذاتك.
هذا التشكك في قيمتك الذاتية، للمفارقة، 

سيجعلك راضيا عن الصداقة ومقاوِما 
إلنهائها، ألن صورتك عن نفسك شديدة 
السلبية بينما صورتك عن هذا الصديق 

ال تزال إيجابية، وبالتالي يُدمي هذا من »دورة 
السمية«. عندما تبدأ في تصديق األشياء 

السلبية عن نفسك تبدأ في الشك في 
نقاط قوتك وقدراتك، وهو ما يؤثر سلبا على 

تقديرك لذاتك واحترامك لها.)9(
من املشاعر السلبية األخرى التي تُعاني 
منها بسبب االنتقادات الدائمة املتكررة 

املوجهة لك من »صديقك السام« هو أنك 

تلوم نفسك على سلوكياته هو. عندما 
ينتقدك »صديقك السام« قد تعتقد أنك 

تستحق ذلك. رمبا تظن أنه ال يقدم لك 
الدعم ألنك تطلب املساعدة أكثر مما ينبغي، 

لذلك حتاول تعويضه عن طريق القفز إليه 
كلما احتاج إلى شيء ما.(

في غضون ذلك، تزيد »صداقتك السامة« 
من مستويات التوتر لديك. التوتر هو 

الطريقة التي تستجيب لها أجسامنا 
للضغط النفسي. غالبا ما نشعر بالتوتر 

عندما نختبر شيئا يهدد إحساسنا بالذات 
أو عندما نشعر أن لدينا القليل من التحكم 

في املوقف، وساعتها تُنتج أجسادنا 
هرمونات التوتر التي تؤدي إلى استجابة 

»املواجهة أو الهروب« )Fight or flight(، على 
املدى الطويل، ميكن أن يؤثر ذلك على صحتنا 

اجلسدية والعقلية. عندما تكون متوترا، 
يتحكم اجلهاز العصبي الال إرادي بجسمك، 

ويؤثر على وظيفة أعضائك الداخلية، مثل 
القلب واملعدة واألمعاء، هذا ما يجعل التوتر 

يؤدي إلى زيادة في معدل ضربات القلب 
والتنفس. 

يَُعدُّ تقليل التوتر إحدى الفوائد الرئيسية 
للصداقات القوية، في املقابل فإن »الصداقة 

السامة« تزيد من شعورك بالتوتر، ورمبا 
بالوحدة والعزلة أيضا. ال تتعجب من فكرة 

الشعور بالوحدة رغم صداقتك، فـ«الصداقة 
السامة« جتعلك تشعر بالتجاهل بسبب 

غياب الدعم والتواصل. املشكلة األكبر أنك 
إذا متسكت بـ«صداقتك السامة«، فإن هذا 

يعني أن عالقاتك األخرى سُتعاني أيضا، 
حيث ميكن أن تبدأ »صداقة سامة« واحدة 

في تسميم العالقات الوثيقة األخرى ببطء 
ولكن بثبات، وهذا بدوره يدفعك إلى املزيد 

من االنعزال والوحدة.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

الشركات  إحدى  في  النبيذ  متذوق  توفي 
الوظيفة  عن  الشركه  فأعلنت  املشهوره 
إلجراء  املتقدمني  ضمن  من  وكان  الشاغره 
املقابله رجل سكير بثياب رثة ، فحاول املدير 
صعب  بإختبار  املنصب  عن  إبعاده  املسؤول 

فأحضروا له قدحا من النبيذ فتذوقه
وقال :كابرنيت فرانك من التوت البني معتق 
ملدة 150 يوم ومعطر بزهر القرنفل ، ونسبة 

الكحول  % 13
تذوقه  آخر  قدح  بإحضار  وأمر  املدير  تعجب 
التوت  من  األبيض  :مسقط  وقال  السكير 
معتق  باملشمش  مطعم  الداكن  األصفر 

ملدة 140 يوم ونسبة الكحول  % 11:5
طالبا  لسكرتيرته  غمز  و  املدير  صعق 
من  قدحا  فأحضرت  شكل,  بأي  التصرف 

بولها !!! ، تذوقه السكير وقال :
عازبة شقراء ، عمرها 25 سنه ، وحامل في 
توأم الشهر الثالث !!! ، وإن لم أحصل على 

الوظيفه ، سأقول من هو والد الطفل

جناح مفرط
لهم  حلفت  و   .. صغيره  شركه  مسكونى 
سنتني  خالل  فى  دى  الشركه  أن  بشرفى 

هتكون من أفضل الشركات..
و من يوم ما مسكتها و أنا مش بنام..

بدأت التطوير من أول حلظه..
شلت البالط القدمي و عملت األرضيات كلها 
عملت  و  القدميه  التكييفات  رخام..شلت 

تكييف مركزى..غيرت الديكورات متاما..
شاااامل  تغيير  أعمل  عاوز  كنت  بصراحه 

يليق بالشركه..
و  الشركه خلصت  اللى فى  السيوله  لكن 

أنا فى نص مشوار التطوير..
من  أستلف  و  مكن  شوية  أبيع  اضطريت 

الشركات التانيه..
عشان  سيوله  محتاج  لسه  املوضوع  لكن 

مستقبل الشركه..الزم أربط احلزام..
شوية  سرحت  و  العمال  مرتبات  قللت 

موظفني..
عشان  املوظفني  و  العمال  طبعا  و 
يعملوا  بدأوا  لشركه  انتماء  معندهومش 
مشاكل..و كل ما يخشوا مكتبى و يشوفوا 
التطويرات اللى تعملت فيه يحقدوا و يطلع 

السواد اللى جواهم..
أحيد  لن  هدف  مبدأ..ولى  صاحب  أنا  لكن 

عنه مهما حصل..
أرصف  عشان  الشركه  أرهن  اضطريت 
ليليه  اضاءات  أعمل  و  أشجرها  و  املداخل 

تليق بشركه محترمه..
منى  طلب  الشركه  له  رهنت  اللى  البنك 

أوفر عماله و أبيع شوية مكن كمان..
احلقيقه أنا وفرت و بعت..

تبان لكل  التطويربدأت  نتيجة  واحلمد هلل.. 
الناس..

كل اللى رايح و اللى جاى عمال يبص على 
اللى  العمل  الشركه..مش مصدقني حجم 

مت..
معجزه بكل املقاييس..

احنا عملنا معدالت غير مسبوقة فى اجناز 
أعمال ارخام و الدهانات و عملنا أرصفه مش 
و  أمريكا  فى  الشركات  أفضل  فى  موجوده 

يحتاج  كان  سنه  فى  عملناه  اللى  أوروبا..و 
سنني..

لكن  احتبسوا  الشركه  أصحاب  صحيح 
كله يهون.. و بعدين ان شاء اهلل ملا يخلص 
عشان  همشى  دماغى  فى  اللى  التطوير 
التطوير  أنا يهمني  انا مش غاوى مناصب.. 
الشركه  هسيب  مش  انا  عموما  و  بس..  و 
دى غير ملا التطوير يخلص ألن دى أمانه فى 

رقبتى و ربنا هبحاسبنى عليها..
و مش هيهمنى شوية الكالب اللى عماله 

تنبح دى طاملا القافله تسير واحلمدهلل.

الصبح رحت عاخملبر مشان حلل دم...
سألني الدكتور ) فطران ؟(

قلتلو ) له يا دكتور شو جايني جنربك (
متسطح  الدكتور  لهلئ  ليش  مابعرف 

عضهرو وعم يضحك..!!!

يوم  اي  للثاني  االول  بقول  حماصنه  اثنيني 
ولدت قالو يوم االثنني

قالو وانت قالوو يوم اجلمعة قالووو حاجتك 
كزب اجلمعة عطله

حمصي راح يعّزي سألهم :
 كيف مات؟

  قالولو :رصاصة على جبينه
قال: اهلل ستر عينه !!

ليش احلمصي بينادي على الدهان يا معلم
 وعلى االستاذ كمان يا معلم ؟

 ألنو االثنني بيتعاملو مع حيطان

حكمة

الموت  فراش  على  لبناني  زعيم  توصية 
ألبنه...  ابني الحبيب ؛

 هذا انا اليوم على فراش الموت, وقد افارق 
ساعات  وربما  أيام  أو  أشهر  خالل  الحياة 
,  إال ان بالي مشغول بمستقبلك ومستقبل 

العائلة من بعدي ...
العشرات  أيام معدودة , سأترك لك   خالل 
بل المئات من العقارات والسيارات واالمالك 
في  الدوالرات  ماليين  بمئات  تقدر  واموال 

الداخل والخارج …
في  عاما   25 من  أكثر  امضيت  فأنا 
وسرقة  نهب  في  ونهارا  ليال  أعمل  السلطة 
من  الضرائب  ودافعي  الدولة  خزينة  اموال 
اللبنانيين , وال اخاف عليك من خسارة هذه 
الثروة , فأنت وأخوتك خريجي اغلى وارقى 
من  وتتمتعون   , العالم  وجامعات  مدارس 
العلم والخبرة الكافية للمحافظة عليها وإدارة 

شركات واموال العائلة...
 أال انني تركت لك يا بني شي اكبر واعظم 
وانني   , والعقارات  واالموال  الشركات  من 
نادم اني لم يتسن لي الوقت الكافي ألعلمك 
كيفية أدارته والحفاظ عليهم.. ولم يتسن لي 
ان أعلمك فنون وأصول النهب ولكن خذها 

يا بني مع األيام القادمة...
 لقد تركت لك يا بني حزب سياسي كبير 
 200 من  أكثر  ومعه  الفساد,  وطن  في 
عند  السلطة  في  سيبقونك  غنم  رأس  الف 
ومستعدون   , وحزبية  انتخابية  مناسبة  كل 
اصبع  أجل  من  البلد  واشعال  لإلنتحار 
الحفاظ  بني  با  فواجبك   , الصغير  إجرك 

على هذه األغنام...
 تذكر يا بني

  العدو الحقيقي ليس الخصم السياسي الذي 
االعالم  وسائل  في  ونهاجمه  يهاجمنا  تراه 
األول  حليفنا  هو  الخصم  فذاك   , والمنابر 
ولدينا معه عشرات من المصالح االقتصادية 
المتقاسمة والمشتركة الناجمة عن الفساد في 

هذه الدولة...
السياسية  أألزمات  كافة  ان  بني  يا  تذكر 
مع  عليها  ُمتفٌق  مسرحيات  سوى  ليست 
اغنامنا  على  للحفاظ  السياسي  خصمنا 
واغنامهم , وأخفاء فسادنا وفسادهم في هذه 

الدولة...

 يا بني ال تترك اي مناسبة وطنية , محلية 
تبرز  ان  بدون  دينية  او  , عالمية  قومية   ,
عضالتك السياسية في وسائل االعالم عبر 
اطلق  اضطررت  وأن   , األغنام  تجييش 

بعض الشعارات الطائفية التقليدية...
بعض  الطائفية  الشعارات  مع  واطلق   
الشعارات التي تدعو الى اصالح ومكافحة 
الفساد , ولكن إياك تنفيذها , فنحن بحاجة 
للشعارات الرنانة للحفاظ على النظام الحالي, 
والمشاكل   , الشخصية  لمصالحنا  والفساد 
الكهرباء والمياه والنفايات  الحياتية كأزمات 
المشاكل  عن  الناس  إللهاء  المرأة  وحقوق 

االساسية المنبثقة عنها...
 العدو الحقيقي يا بني هم هوالء الذين يريدون 
االصالح ومكافحة الفساد في هذا الوطن , 

وعليك التصدي لهم بشتى الوسائل...
لتهديدهم  خرافنا  من  الزعران  ارسل   
في  خونهم   , جسديا  عليهم  واإلعتداء 
من  لك  تركتها  التي  االعالمية  الوسائل 
مواقع  على  وصفحاتنا  والراديو  التليفزيون 
التواصل االجتماعي عبر نشر تقارير كاذبة 
عن عمالتهم لمخابرات خارجية ال تنوي إال 
الشر في لبنان , لفق لهم التهم امام المحاكم 

الوطنية التي نتمتع بنفوذ واسع فيها...
 احذر من ان تندم في يوم ال ينفع فيه الندم, 
حقوقها  على  لبنان  في  الغنم  فيه  وتستفيق 
وتمسك   , نخرجها  التي  الفساد  ومسلسالت 
االخير  سالحك  فهو  الطائفي   بالنظام 

األوحد الناجح واألخير ...
ألبنائك  تسلمها  ان  واوصيك  امانة  أسلمك 

واحفادك ...
عشت وعاشت العائلة مع المذهب والذهب 

والدوالر .

حكاية اليوم

حكاية من التراث الروسي
هذا الطفل عمره سنوات عشر يرتجف من 
البرد يقف حافي القدمين أمام واجهة مخزن 
لبيع األحذية و ال يتحرك يرنو الى االحذية 

الدافئة اقتربت منه سيدة و سألته :
إلى  تنظر  أنت  و  إهتمامك  يثير  الذي  ما 
هذه الواجهة البلورية و بماذا تفكر ؟ أجاب 

الطفل :
أدعو هللا أن يعطيني زوجًا من هذه األحذية
المخزن  الطفل و دخلت  بيد  السيدة  اخذت 
ازواج   6 تعطيها  أن  البائعة  من  طلبت  و 
ساخنة  مياه  احضار  ورجوتها  جوارب 
طلبت  ما  كل  احضرت  البائعة  بشكير  و 
قامت  قفازيها و  السيدة  السيدة نزعت  منها 
بغسل ارجل الطفل و تنشيفها بالبشكير هنا 
الجوارب  أزواج  احضرت  قد  البائعة  كانت 
الست البسته السيدة احداها ووضبت الباقي 
الذي  الحذاء  له  اشترت  و  للطفل  واعطته 
أراده و مسحت على رأسه و قالت له : بدون 

شك تشعر أنك االن أحسن
الطفل  لتذهب عندها  السيدة ظهرها  ادارت 
شدها من يدها و رمقها بعين دامعة وسألها 

:  أأنِت زوجة الرب ؟
) ال تحدثني عن هللا دعني أراه في أعمالك (

روسيا تستعد لتدمير الدوالر
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

كما اتضح، فإن اثنين من تنبؤات دميتري مدفيديف 
ليس لديها فحسب فرصة للتحقق، وإنما هي في واقع 
األمر خطة العمل لروسيا في السنوات القليلة القادمة 

)بل إنني أرى أن نصف تنبؤاته كذلك(.
دعونا نتذكر بعض ما جاء في تنبؤات مدفيدييف:

9- نقل جميع أسواق األوراق المالية الرئيسية 
واألنشطة المالية من الواليات المتحدة وأوروبا إلى 

آسيا.
10- انهيار نظام بريتون وودز المالي، بما في ذلك 
انهيار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ورفض 

اليورو والدوالر كعمالت احتياطية عالمية، عودة 
المعيار الذهبي، واالنتقال إلى االستخدام النشط 

للعمالت الرقمية.
تم التقدم بمشروع قانون لمجلس الدوما إلدخال 

الروبل الرقمي إلى التداول، حيث تقدم به مجموعة 
من النواب برئاسة أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة 

مجلس الدوما لشؤون السوق المالية، ما يشير إلى أن 
احتمال اعتماد القانون يقارب %100.

ستنشئ هذه القوانين أساسا لنظام دفع رقمي موثوق 
وسريع وآمن ورخيص. في الوقت نفسه، لن تكون 

هذه المنصة نظاما ذي بيئة منفصلة، مثل العمالت 
المشفرة، وإنما ستكون جزءا من نظام الدفع الروسي، 

وسيكون من الممكن تحويل الروبالت الرقمية إلى 
الحساب الشخصي، وبعدها سيكون من الممكن 

سحبها في شكل نقدي.

كان بنك روسيا قد أعلن في وقت سابق أنه يخطط 
لبدء اختبار الروبل الرقمي على عمالء حقيقيين 

اعتبارا من أبريل 2023، فيما قد يتم إطالق عملية 
تبادل الروبل الرقمي بالعملة األجنبية وفتح المحافظ 

من قبل غير المقيمين اعتبارا من عام 2024.
وبنك روسيا ال يسمح فحسب، وإنما يشجع كذلك 

على استخدام الروبل الروسي خارج البالد. بل إن 
القيود المفروضة على سحب الروبل إلى الخارج 

بالبنوك قد رفعت، وإذا تم طرح الروبل الرقمي 
للتداول، فسيكون الشركاء األجانب قادرين بسهولة 

ودون خوف من العقوبات على الدفع بالروبل الرقمي 
ألي معامالت تجارية مع الشركاء الروس.

عالوة على ذلك، تقدم روسيا عرضا للحصول على 
وضع الروبل كعملة احتياط عالمية وعملة تداول 

عالمية. وإذا تمت استعادة المعيار الذهبي، كما يتوقع 
مدفيديف، بمعنى ارتباط الروبل بالذهب، فسيصبح 
الروبل الروسي على الفور العملة العالمية األكثر 
موثوقية، على األقل لفترة من الوقت. وبعد إدخال 

معيار الذهب من قبل البلدان األخرى، سيكون الروبل 
من بين 3-4 عمالت احتياطية عالمية موثوق بها، 

حيث تحتل روسيا المرتبة الخامسة في العالم من 
حيث احتياطي الذهب متفوقة على الصين، ولديها 
ميزان تجاري إيجابي، أي أنها لن تنفق، بل ستراكم 

احتياطياتها من الذهب.
ومع ذلك، أظن أن خطط القيادة الروسية ال تنتهي 

عند هذا الحد. فبالعودة إلى الربيع، تحدث بوتين عن 
نيته تحويل مدفوعات الصادرات الروسية إلى الروبل، 

ومن الصعب القيام بذلك بدون تحويل عملية التسعير 
إلى الروبل، ولذلك يجب أن يكون التضخم في 

الروبل عند حدوده الدنيا، ويجب أن تكون الثقة في 
الروبل عالية. فإذا كان الروبل مربوطا بالذهب، سيتم 

استيفاء هذا الشرط.
وتتعلق إحدى نقاط تنبؤات مدفيديف بنقل البورصات 

والمراكز المالية من الواليات المتحدة األمريكية 
وأوروبا إلى آسيا، حيث يتم تحديد أسعار الموارد 
اآلن من قبل البنوك األمريكية والبريطانية، ويتم 

التالعب بالسلع الرئيسية بما في ذلك الذهب والنفط 
والغاز والحبوب. وإذا كانت روسيا تتاجر في مواردها 

بالروبل، فمن المرجح أن يتم تحديد أسعارها في 
البورصات الروسية.

وهنا ال يسعنا إال أن نتذكر اليوان الرقمي وفكرة عملة 
البريكس الرقمية.

وقد أدخلت الصين بالفعل تداوال محدودا لليوان 
الرقمي، من باب التجربة حتى اآلن، في السوق 

المحلية. وأعتقد أنه في المستقبل القريب، خاصة إذا 
ما تقدمت روسيا في هذا المسار، ستسرع الصين 
نحو االستخدام الكامل لليوان الرقمي، بما في ذلك 

معامالت التجارة الخارجية.
لقد دعا شي جين بينغ دول الخليج إلى استخدام 
اليوان في تجارة النفط خالل زيارته لشبه الجزيرة 
العربية، وأعتقد أن التنفيذ الكامل لليوان الرقمي 

سيؤدي إلى إزاحة الدوالر بسرعة كبيرة، على األقل 
من التجارة الخارجية للصين، بما في ذلك مع ممالك 

النفط في الخليج.

ومن الواضح أن عملة البريكس، إذا نشأت، ستكون 
رقمية. ربما لن يتم إنشاؤها مطلقا، وسيتم استخدام 
اليوان والروبل الرقميين بدال من ذلك، خاصة إذا 

كانت العملتين مربوطتين بالذهب.
في الربع الثالث من العام 2022، اشترت البنوك 
المركزية في العالم حوالي 400 طن من الذهب، 
وهي أكبر كمية على اإلطالق منذ بداية الرصد.
لذلك يبدو أن دميتري مدفيديف قريب جدا من 

الحقيقة حينما يتحدث عن إدخال معيار الذهب، 
وتخلي الكوكب الوشيك عن الدوالر واليورو كعمالت 

احتياطية عالمية.
إن فقدان هذا الوضع للدوالر يعني ببساطة كارثة 
اقتصادية للواليات المتحدة األمريكية، وعجزا فوريا 
عن سداد الديون، وتخفيضات في الميزانية، وعدم 

قدرة على الحفاظ على الجيش، وأعمال شغب 
وفوضى، وحرب أهلية، وانهيار للبالد.

وكما أسلفت أكثر من مرة، فإن القتال في أوكرانيا هو 
ساحة معركة ثانوية بين الواليات المتحدة األمريكية 

وروسيا، حيث محورها األساسي هو االقتصاد. 
ولم توجه روسيا بعد الضربة الرئيسية، إال أنه يبدو 

وكأنها تستعد للقيام بذلك خالل العام أو العامين 
المقبلين.. وهذا بالمناسبة، يفسر رغبة القيادة الروسية 

في تقليل حدة القتال في أوكرانيا.
لنرى مدى السرعة التي ستتحرك بها روسيا في هذا 
المسار، لكن ما يبدو لي أنه بإمكاننا القول إنه بعد 

عام أو قبل ذلك، سيتم تنفيذ هذه الخطط.

من هو »اإلنسان الحر«؟!

صبحي غندور*

بعض الناس )كأفراٍد أو كجماعات( تكون 
إرادتهم ُمسّيرة من ِقَبل آخرين، بفعل ظروف 

الحاجة أو بسبب الضغوط وعناصر القوة 
التي تفرضها إرادة البعض المتمّكنين 

بالمال أو بالسلطة وفق ما ُيعرف بمصطلح 
»الترغيب والترهيب« أو »القدرة على المنح 

والمنع«. وهنا يحصل الفارق، بين مْن 
إرادتهم الذاتية مشلولة ويعيشون حياتهم 
في خدمة إرادة آخرين، وبين من إرادتهم 

حرّة لكن يعانون من »الترهيب أو المنع«. 
فالّناس هم على درجاٍت في المعرفة والعلم، 

أو بعناصر القوّة بمعناها الشامل للقوى 
المادية والمعنوية )المال والنفوذ والسلطة 

وأدوات القمع(. وفي الحاالت كّلها، تتوّفر 
للبعض إمكانات التحّكم بآخرين، وإعالء 

أو تهميش من يرغبون. ويحصل هنا 
أيًضا الفارق بين من يرضون العيش في 

حالة الرضوخ إلرادة اآلخرين، فتكون 
إرادتهم ُمهمَّشة، حّتى لو لمعت أسماؤهم 

في المجتمعات، وبين من يرفضون هيمنة 
اآلخرين على إرادتهم، ويصّرون على 

مواجهة الواقع المرفوض رغم كّل العقبات.
إّن المعيار في الحياة، من وجهة نظري، 

هو منطَلق اإلنسان ومبادئه التي ُترشد 
أعماله، وليست النتائج التي تترّتب على 
هذا المنطلق والمبادئ، حيث يسقط هنا 

شعار: »الغاية تبّرر الوسيلة«. فال يجوز 
مثاًل لكاتٍب أن يجعل »قلمه« مرهوًنا فقط 

إلرادة اآلخرين من أجل تأمين »بحبوبة 
العيش« أو بحًثا عن الشهرة أو عن 

»األمان الجسدي«. لذلك، من المهّم لدى 
كل إنسان معرفة مدى استعداده لرفض أو 
قبول هيمنة »إرادة اآلخر« كمبدأ. فكم من 
أسماء بارزة تتصّدر المجتمعات، وبعضها 
يصل أصحابها إلى مواقع مسؤولة عالية، 

كرئاسة دول أو حكومات، لكن إرادتهم تكون 
مرهونًة آلخرين، معلومين كان هؤالء أم 

مجهولين. وكم من أصحاب إرادٍة مستقّلة، 
ال نعرفهم وال نسمع عنهم، ثّم نكتشف الحًقا 
دورهم الكبير في تغيير مجتمعات أو أحوال 

جماعات. فالتهميش الذي يحصل لهؤالء هو 
خاضٌع لنسبّية المكان والزمان، ال لطبيعة 

أعمالهم أو ما قد تنجزه أعمالهم وافكارهم في 
المستقبل. هو أمٌر مشابٌه تمام الّشبه، بين 

إنساٍن حرٍّ في تفكيره وعمله وإرادته غير أّنه 
بسبب حرّيته هذه معتَقٌل في سجٍن، وبين 

آخر طليق لكنه مستعَبٌد من ِقَبل آخرين رغم 
أّنه يملك جاًها أو مااًل أو سلطة. فَمن، في 

هاتْين الحالتين، هو »اإلنسان الحر«؟!
فخيٌر لإلنسان المفّكر أو الكاتب أو 

اإلعالمي أو الناشط في خدمة الناس، 
أن يكون خاضًعا للتهميش اإلعالمي أو 

»الحصار« المالي أو االجتماعي، من أن 
يكون فكره أو قلمه أو نشاطه مسّيرًا من 
آخرين، رغم لمعان اسمه هنا أو هناك.
ولعّل في تجارب اإلعالميين والكّتاب 

عموًما، الكثير من المحّطات التي يكون 
فيها الخيار هو بين »التهميش« وحرّية 

الفكر والكتابة والعمل من جهة، أو التلميع 
والثراء، لكن مع تجيير الفكر والقلم لصالح 

جهاٍت و«أجندات« محّددة.
األمر نفسه ينطبق على المراكز والمؤّسسات 
الثقافية وعلى المنابر اإلعالمية، حيث نجد 

الكثير منها يخضع لتأثيرات »الممّول« 
ومصالحه حّتى وإن تناقضت مع المبادئ 

التي قامت عليها هذه المراكز والمؤّسسات. 

فقد تكون في »أجندة الممّولين« أولويات 
قضايا ومسائل ليست بالضرورة هي 

األولويات العملية لهذه المؤّسسات، لذلك 
يحصل الخيار هنا أيًضا بين »راحة العمل« 

أو »راحة الضمير«!!.
وإذا كانت أبرز سمات المرحلة الراهنة 

عربيًّا هي هيمنة سياسات المحاور والتشرذم 
العربي، واالنقسامات والصراعات القائمة 

على مضامين طائفية ومذهبية وإثنية 
وإقليمية، مع استمرار تهميش القضية 

الفلسطينية وأولوية الصراع مع إسرائيل، فإّن 
من ينشط فكريًّا وعمليًّا من المؤّسسات أو 

من اإلعالمين والكّتاب لتصحيح مسار هذه 
المرحلة، داخل المنطقة العربية وخارجها، 

ُيصبح من »المهّمشين« أو من »المغضوب 
عليهم«!. فالواقع السلبي العربي الراهن 
هو حصاد لما جرى زرعه في السنوات 
الماضية، ولما يتّم التشجيع عليه فكرًيا 

وإعالمًيا من جهاٍت محّلية وخارجية، نافذة 
وقادرة، ولها مصالحها فيما يحدث من 

صراعاٍت وانقسامات. 
وال أعلم ِلَم تراود ذهني صورٌة أتخّيل فيها 

معظم العرب كّلهم أشبه بمساجين في معتقل 
كبير، ومدراء السجن األجانب ووكاالؤهم 

الضباط المحّليون يتركون للسّجانين »حرّية 
الحركة« في التعامل مع المسجونين في 

زنزاناٍت متفاوتة الدرجة والخدمات ..
في هذا السجن الكبير، يتصارع بعض 

المعتقلين مع أنفسهم على مقدار المساحة 
المخّصصة لهم في كّل زنزانة، ويشتبك 
آخرون مع بعضهم البعض فقط ألّنهم 

عاجزون عن صّب غضبهم مباشرًة على 
ضابط السجن أو حّتى على السّجان األجير 

نفسه!
وكما في السجون العادية، كذلك في 

صورة هذا »السجن العربي« الكبير، يفرز 
المعتقلون أنفسهم إلى مجموعات يتزّعم كلٌّ 

منها األشّد عنفًا، وتكون معايير الفرز أحيانًا 
إثنية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية، أو 
رّبما مجّرد مصالح نفعية مشتركة!. لكن 
أخطر ما في صورة هذا »السجن العربي 
الكبير« هو دور مدير السجن في تشويه 

أجساد وقيم المعتَقلين.

هكذا هو حال األّمة العربية طيلة العقد 
الماضي وما حصل فيه من انشداٍد كبير 

إلى صراعاٍت داخلية وإقليمية، في ظّل 
هيمنٍة أجنبية على مصائر البالد العربية 
واستغالٍل إسرائيلي كبير لهذه الصراعات 

واألزمات. وضحايا هذه الصراعات العربية 
ليسوا فقط من البشر والحجر في األوطان، 
بل الكثير أيضًا من القيم والمفاهيم واألفكار 

والشعارات.
فالحرّية والديمقراطية أصبحتا مطلبين 
يتناقضان اآلن، فالنماذج الديمقراطية 
المعروضة، أو المفروضة، تقوم على 

قبوٍل باالحتالل أو بالوصاية األجنبية على 
األوطان من أجل الحصول على آلياٍت 
ديمقراطية في الحكم!. أّما المقاومة ضدَّ 

االحتالل اإلسرائيلي، فقد أصبحت »مذهبًا« 
لدى الرافضين لها، فإذا كنت تتحّدث عن 
ضرورة مقاومة إسرائيل، فأنت »فارسي« 

أو »متشّيع« حتى لو كنت من المسيحيين 
العرب أو من سكان قطاع غزة!.

التشويه يحصل أيضًا للصراعات الحقيقية 
في الماضي والحاضر، ولألهداف المرجوّة 

في المستقبل، ولمواصفات األعداء 
والخصوم واألصدقاء، بحيث لم يعد واضحًا 
من هو العدّو ومن هو الصديق، وفي أيِّ 

قضيٍة أو معركة، ولصالح من؟!.
إّن الخروج من هذا السجن العربي الكبير 

يتطّلب أواًل  إعادة تعريف »اإلنسان العربي 
الحر« وكسر القيود الدامية للشعوب، وفّك 
أسر اإلرادة العربية من الهيمنة الخارجية، 
اإلقليمية والدولية، وتحرير العقول العربية 

من تسّلط الغرائز والموروثات الخاطئة.
ورحم هللا الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم 
الشابي حينما استبق في قصيدته المشهورة 
عن: »وال بّد لّليل أن ينجلي.. وال بّد للقيد 
أن ينكسر«، قوله: »إذا الشعُب يومًا أراد 

الحياة«... فهنا تكون البداية لكي يستجيب 
القدر!.

*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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أميركا االكثر استفادة اقتصاديا من استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا

ترتفع األصوات في القارة األوروبية التي  تقول إن 
واشنطن تعمل على إطالة أمد الحرب في أوكرانيا 
ألنها المستفيد األكبر من تبعاتها وآثارها السلبية 

التي خلفتها على اقتصاديات دول أوروبا الغربية، 
وتنادي على القادة األوروبيين بالعمل على تبني 

إستراتيجية موحدة من أجل إيقاف هذه الحرب.
في الوقت ذاته، ترفض إدارة الرئيس جو بايدن 
هذه االدعاءات، وتذكر أن الكونغرس قد وافق 

قبل أيام على تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية 
جديدة بقيمة 44,9 مليار دوالر، تضاف إلى 50 
مليار دوالر أرسلتها الواليات المتحدة بالفعل هذا 

العام لمساعدة أوكرانيا.
وترى دراسة لمركز الدراسات السياسة 

واإلستراتيجية بواشنطن أن »شركاء واشنطن 
األوروبيين يعانون أكثر بكثير نتيجة العواقب 
االقتصادية لدعمهم ألوكرانيا وارتفاع تكاليف 

الطاقة العالمية مقارنة باألميركيين. وبينما بلغ 
التضخم في الواليات المتحدة 7,7% في نوفمبر/

تشرين الثاني 2022، فإنه وصل إلى 11,1% في 
المملكة المتحدة، و11,6% في ألمانيا، و%14,3 

في هولندا خالل نفس الشهر«.
أوروبا تعاني من تبعات الحرب

وقبل أسابيع، هاجم بعض مسؤولي االتحاد 
األوروبي إدارة الرئيس جو بايدن، واتهموها بجني 
ثروة من الحرب الروسية على أوكرانيا، وتحدث 

مسؤول أوروبي رفيع لصحفة بوليتيكو وقال »في 
الوقت الذي تعاني فيه دول االتحاد األوروبي 

اقتصاديا على عدة أصعدة، تحقق الواليات 
المتحدة الكثير من األرباح ألنها تبيع المزيد 

من الغاز وبأسعار أعلى، وألنها تبيع المزيد من 
األسلحة«.

وجاءت هذه التعليقات في وقت شهدت فيه أوروبا 
غضبا متزايدا بسبب الدعم الحكومي األميركي 
لبعض القطاعات، وهو ما يؤثر بالسلب على 

الصناعات األوروبية.
ودعا مسؤول السياسة الخارجية األوروبية جوزيب 
بوريل واشنطن إلى االستجابة للمخاوف األوروبية، 
وقال إن »أصدقاءنا األميركيين يتخذون قرارات لها 

تأثير اقتصادي علينا«.
كما أدى النزاع المتزايد حول قانون بايدن للحد 

من التضخم )IRA( -وهو حزمة ضخمة من 
التخفيضات الضريبة ودعم لبرامج الطاقة البديلة- 

إلى وضع المخاوف بشأن حرب تجارية عبر 
األطلسي على رأس جدول القضايا عبر األطلسي 

مرة أخرى.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ارتفاع 
أسعار الغاز في الواليات المتحدة ليس »وديا«، 

ودعا وزير االقتصاد األلماني واشنطن إلى إظهار 
المزيد من التضامن والمساعدة في خفض تكاليف 

الطاقة.
وبينما تحاول دول االتحاد األوروبي تقليل 

اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية، فإنها 
تتحول إلى الغاز األميركي، لكن السعر الذي 

يدفعه األوروبيون هو ما يقرب من 4 أضعاف 
تكاليف الوقود نفسها في أميركا، ثم هناك الزيادة 

المحتملة في الطلبات على المعدات العسكرية 
األميركية الصنع، حيث ينفد عتاد الجيوش 
األوروبية بعد إرسال األسلحة إلى أوكرانيا.

وترفض واشنطن هذه الشكاوى مبررة أن ارتفاع 
أسعار الغاز في أوروبا هو نتيجة للغزو الروسي 
ألوكرانيا، وحرب بوتين بسالح الطاقة ضد أوروبا.

وشدد مسؤول أميركي على أن تحديد أسعار 
الغاز للمشترين األوروبيين يعكس قرارات السوق 

الخاصة، وليس نتيجة ألي سياسة أو إجراء 
للحكومة األميركية، وأضاف أنه في معظم 

الحاالت ال يذهب الفرق بين أسعار التصدير 
واالستيراد إلى مصّدري الغاز الطبيعي المسال في 
الواليات المتحدة، لكن إلى الشركات التي تعيد بيع 
الغاز داخل االتحاد األوروبي، وأكبر مالك أوروبي 

لعقود الغاز األميركية الطويلة األجل هو توتال 
الفرنسية، على سبيل المثال.

تدهور االقتصاد األميركي
من المحتمل أن تكون اآلثار االقتصادية القصيرة 
المدى للحرب محدودة بالنسبة للواليات المتحدة، 

ألن عالقاتها التجارية مع أوكرانيا وروسيا 
متواضعة، على الرغم من أن ارتفاع األسعار العام 

بسبب الحرب يضغط على التضخم لألعلى.
ووصل التضخم في الواليات المتحدة إلى 

مستويات عالية بعد اتفاق حزمات الدعم المالي 
الضخمة في أعقاب الصدمة االقتصادية وإغالقات 

كوفيد-19، وأدت بداية الحرب إلى تفاقم المشكلة 
على مستوى العالم، مما دفع االحتياطي الفدرالي 
إلى البدء في التشديد برفع أسعار الفائدة 5 مرات 

العام الجاري.
وطبقا لدراسة صدرت مؤخرا عن خدمة أبحاث 

الكونغرس، وهي الجهة البحثية التي تمّد أعضاء 
مجلسي النواب والشيوخ، لم يكن هناك أبدا عالقة 

اقتصادية كبيرة تجمع الواليات المتحدة بروسيا.
»ومع ذلك، قد يكون للعقوبات آثار كبيرة على 

شركات وقطاعات أميركية محددة تعمل مع 
روسيا. على سبيل المثال، قد تكون هناك مخاوف 

بشأن تعرض مؤسسات مالية أميركية لخسائر، 
وانخفاض القدرة التنافسية للشركات األميركية. 

وتتركز المخاوف أيضا على ما إذا كان انخفاض 
إمدادات الطاقة الروسية يمكن أن يؤدي إلى 

ارتفاع أسعار الغاز وتفاقم التضخم داخل الواليات 
المتحدة«، طبقا للدراسة.

كما ُيظهر تقرير لبنك االحتياطي الفدرالي في 
داالس، أن »الحرب الروسية على أوكرانيا -والتي 

مثلت ضربة لالقتصاد العالمي مما أضعف 
التعافي من جائحة كوفيد-19، هي ما أدى إلى 
تفاقم التضخم المرتفع بالفعل. وفي هذا السياق، 
يواجه االقتصاد األميركي رياحا معاكسة كبيرة، 
من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والمواد 

الخام«.
قطاع الطاقة وشركات السالح والدوالر

وقّدرت وحدة األبحاث في مجلة »إليكونوميست« 
)Economist( أن أهم تأثيرات الحرب األوكرانية 

على االقتصاد األميركي هي على النحو اآلتي:
ستؤدي الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع   •

األولية العالمية، مما يغذي التضخم ويؤثر على 
النمو االقتصادي األميركي.

ستعزز الواليات المتحدة إنتاج الوقود   •
األحفوري، وتعزز مكانتها كمصدر رئيسي 

 ،)LNG( للطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال
للمساعدة في تلبية الطلب في أوروبا.

إال أن التراجع االقتصادي األميركي خالل 
2022 عرف استثناء فيما يتعلق بقطاعي الطاقة 
والسالح، فقد لجأت الدول األوروبية إلى الواليات 

المتحدة للمساعدة في سد فجوات الطاقة، في 

الوقت الذي تبحث فيه عن موردين بديلين للنفط 
والغاز، في محاولة للحد من وارداتها من الطاقة 

الروسية. وعززت واشنطن اإلنتاج المحلي، 
وأصبحت بالفعل مصّدرا كبيرا للطاقة )رابع أكبر 
مصدر للنفط الخام في العالم وثاني أكبر مصدر 

للغاز الطبيعي(.
ويتوقع أن تظل الواليات المتحدة أكبر مورد للغاز 

الطبيعي المسال في أوروبا عام 2023، ومن 
المرجح أن يولد هذا إيرادات أكبر للمصدرين 
األميركيين بعد أن سجلت عام 2022 أرقاما 
قياسية، وبلغت عائدات بيع الغاز األميركي 
ألوروبا إجمالي 35 مليار دوالر حتى نهاية 

سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ8,3 مليارات 
دوالر خالل نفس الفترة من عام 2021، وفقا 

.)EIA( لبيانات إدارة معلومات الطاقة األميركية
من ناحية أخرى، دفع انخفاض مخزونات السالح 

في الدول األوروبية الضطرار الغربية منها إلى 
تقديم طلبات جديدة للحصول على سالح أميركي، 

لتعويض ما تم تقديمه ألوكرانيا.
وبالفعل، ارتفعت سلة أسهم كبرى شركات 

إنتاج األسلحة األميركية خالل العام الحالي. 
ففي الوقت الذي انخفض فيه مؤشر  »إس آند 
بي S&P( »500 500( بنسبة 24% خالل 
2022، حققت أسهم شركات منتجي السالح 

مثل »نورثروب جرومان«، و«لوكهيد مارتن«، 
و«جنرال ديناميكس«، و«بوينغ إل 3 هاريس«، 
و«ليودوس« القابضة؛ زيادة بنسبة 5,8% خالل 

نفس الفترة.
كما عزز الدوالر من قوته بسبب الحرب، إذ 
ابتعد الكثير من المستثمرين حول العالم عن 

أوروبا، واعتبروا أن الواليات المتحدة تعد مالذا 
ماليا مضمونا ألن أوروبا وعمالتها لم تعد آمنة، 

وارتفعت قيمة الدوالر على مدى العام أمام اليورو 
من دوالر واحد مقابل 0,94 يورو في بداية العام، 
ليصل الدوالر إلى 1,05 يورو في أكتوبر/تشرين 

األول الماضي، قبل أن يستقر عند 0,94 هذا 
األسبوع.

المصدر : الجزيرة

لقد اعمتنا  الدعاية الغربية !!!
بقلم الروائي والفيلسوف التشيكي  االمريكي 

أندريه فليتشك
 ونحن نحّطم جدار برلين ، كّنا نظّن أّننا 

نقتحم باب الحرية ، فإذا بنا نقتحم باب 
السوق الذي أصبحنا سلعًا فيه 

»هاينر موللر«
« كيف قمنا ببيع االّتحاد السوفييتي 

وتشيكوسلوفاكيا, مقابل أكياس التسّوق 
البالستيكّية » !!!

 لقد ولدت في لينينغراد ،  أّمي نصف روسية 
ونصف صينية )فنانة ومهندسة معمارية( 
؛  كان والدي عالمًا نووّيًا ؛كانت طفولتي 

مشتركة بين لينينغراد وبيلسن ، بيلسن مدينة 
صناعية تقع في الطرف الغربي مما كان 

يدعى تشيكوسلوفاكيا ، ..
كانت المدينتان مختلفتين .. كّل منهما تمّثل 

شيئًا أساسّيًا في التخطيط الشيوعي ، وهو 
نظام قام دعاة الغرب بتعليمنا أن نكرهه ..
لينينغراد هي واحدة من أكثر المدن إثارًة 

للدهشة في العالم ، حيث تضّم أكبر المتاحف 
ومسارح األوبرا والباليه والساحات العاّمة .. 

بيلسن مدينة صغيرة الحجم ، ويبلغ عدد 
سكانها 180,000 نسمة فقط ؛ ولكن عندما 
كنت طفاًل ، كانت تضّم العديد من المكتبات 
الممتازة ودور السينما  ودار األوبرا والمسارح 
الطليعية والمعارض الفنية وحديقة حيوانات 

مخّصصة للبحث واألشياء التي ال يمكن أن 
نجدها )كما أدركت الحًقا بعد فوات األوان 
( حتى في المدن األميركية التي يبلغ عدد 

سكانها مليون نسمة .. 

* كان لدى المدينتين )الكبيرة واألخرى 
الصغيرة( ، وسائل نقٍل عامٍّ ممتازة ، وحدائق 
واسعة وغابات في أطرافها ، كان في بيلسن 
عدد ال يحصى من مرافق رياضة التنس ، 
ومالعب كرة القدم ، وحتى مالعب الريشة 

الطائرة ، وجميعها مجانية ..
كانت الحياة جميلًة ، وكان لها معًنى ؛ كانت 

غنيًة ؛ ليس بالمال ، ولكنها غنية على 
الصعيد الثقافي والفكري والصّحي .. كانت 

المعارف المجانية بمتناول الجميع و بسهولة، 
والثقافة في كّل زاوية من الشوارع ، والرياضة 

للجميع . كان اإليقاع بطيئًا ؛ كان هناك 
الكثير من الوقت للتفكير والتعّلم والتحليل .. 

) لكنها كانت أيًضا ذروة الحرب الباردة (
  كّنا شباًنا متمردين يسهل التالعب بهم 

. لم نكن راضين أبًدا عّما أُعطي لنا . لقد 

أخذنا كّل شيء كأمر مسّلٍم به . كّنا نلتصق 
بأجهزة استقبال الراديو ، في الليل ، لنستمع 

إلى إذاعة بي بي سي، صوت أمريكا ، راديو 
أوروبا الحرّة وخدمات البّث األخرى التي 

تهدف إلى تشويه سمعة االشتراكية ..
وأتذكر حينها كيف قامت المجّمعات 

الصناعية االشتراكية التشيكية ببناء مصانع 
كاملة ، من مصانع الحديد إلى مصانع 

السّكر ، في آسيا والشرق األوسط وأفريقيا 
من منطلق التضامن . لكننا لم نكن نرى أّي 
مدعاٍة للفخر في ذلك ، ألن أجهزة الدعاية 
الغربية كانت تسخر ببساطة من مثل تلك 

المشاريع .. 
كانوا يعرفون، وما زالوا يعرفون اليوم ، كيفية 

التالعب بأدمغة الشباب ..
في لحظٍة ما ، تحّولنا إلى شباٍب متشائم ، 

ننتقد كل شيء في بالدنا ، من دون مقارنة ، 
حتى من دون القليل من الموضوعية ..

في ذلك الوقت ، أضحت أكياس التسّوق 
البالستيكية الغربية رمزًا للمكانة االجتماعية 

!!!!!!!!!! تعرفونها ؛ هذه األكياس التي 
نجدها في بعض المتاجر أو المخازن الكبرى 

الرخيصة  ..
عندما أفكر في األمر ، بعد بضعة عقوٍد ، 

ال أكاد أصّدق ذلك : شباب وشاّبات متعّلمين 
، يسيرون بفخٍر في الشوارع ، ويعرضون 
أكياس التسّوق البالستيكية الرخيصة التي 
دفعوا مقابلها أموااًل كبيرة . ألنها آتية من 

الغرب !! ألنها ترمز إلى النزعة االستهالكية 
! ألنه قيل لنا أن النزعة االستهالكية أمر 

جيد !
 قيل لنا إنه يجب أن نرغب في الحرية. 

الحرية على الطريقة الغربية. قيل لنا إنه يجب 
علينا »النضال من أجل الحرية«.

من نواٍح كثيرة ، كّنا أكثر حريًة من الغرب . 
أدركت هذا عندما وصلت إلى نيويورك ورأيت 
مدى ضعف تعليم األطفال الذين في عمري 

، ومدى سطحية معرفتهم بالعالم .. كما 
كان هناك القليل من الثقافة في مدن أميركا 
الشمالية متوسطة الحجم ، ونسبة كبيرة من 

األمية .. 
كنا نريد، كنا نطالب بالجينز من العالمات 

التجارية المعروفة ، كنا نرغب بوجود 
األسطوانات الموسيقية الغربية اإلنتاج ؛ لم 

يكن األمر يتعّلق بالجوهر وال بالرسالة . كان 
العمى ؛ لقد أعمتنا الدعاية الغربية ..
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قراءة في اهم كتاب صدر في الغرب عن النزاع في الشرق األوسط: 
أساطير بال نهاية الواليات المتحدة ،إسرائيل 

والنزاع العربي – اإلسرائيلي 1917- 2020

قصة قصيرة: المرض الخبيث

قصة قصيرة:
سمير جبور/ كندا 

صدر مؤخرا في الواليات المتحدة كتاب 
في غاية أألهمية يعالج النزاعين : العربي 
– اإلسرائيلي بصورة عامة ،والفلسطيني-

أإلسرائيلي بصورة خاصىة ، ربما يكون فريدا 
من نوعه يصدر بلغة اجنبية اذ يبحث في 
القضية الفلسطينية بمنتهى النزاهة واألمانة 

والصدق للكاتب جيروم سليتر
Methologies without End
 The US, Israel, and the
                                  Arab-Israeli Conflict
Jerome Slater

من هو المؤلف؟
البروفيسور جيروم سليتر استاذ متقاعد 

متخصص بالعلوم السياسية .وعمل محاضرا 
في جامعة والية اوهايو )1966-1963( 

وفي جامعة والية نيويورك في بافلو 
)1967-1999( وعمل محاضرا في العلوم 
السياسية في معهد فولبرايت في جامعة حيفا 

)1998( . والقى العديد من المحاضرات 
في اسرائيل في مناسبات مختلفة . ووضع 

ثالثة كتب ونشر اكثر من خمسين مقالة في 
مجالت مهنية بارزة .

يحتوي هذا الكتاب على تاريخ النزاعين 
العربي- أإلسرائيلي وأإلسرائيلي – 

الفلسطيني منذ نهاية الحرب العالمية األولى 
وحتى يومنا هذا. ويشمل أبرز األدبيات 

المتوفرة والتي تغطي التاريخ الكامل للنزاعين 
. وهو يدحض األساطير الرائجة ، وال 

سيما اإلدعاء ان العرب هم المسؤولون في 
األساس عن هدر فرص السالم .ويجمع 

بعض أألدبيات البارزة التي تغطي التاريخ 
الكامل للنزاع العربي – اإلسرائيلي.

يقع هذا الكتاب في 393 صفحة اضافة 
الى 100 صفحة خصصها للحواشي 

مستخدما مئات المصادر الموثوقة بلغات 
مختلفة اقتباسا واستشهادا.

يتتبع ج. سليتر النزاع منذ نشأته الى الوقت 
الحالي مؤكدا ان سياسات الواليات المتحدة 
في المنطقة والسياسات أإلسرائيلية ناجمة 

الى حد بعيد عن نسج أساطير خاطئة 
في الغالب . على سبيل المثال ان معاملة 

اسرائيل للفلسطينيين بعد سنة 1948 تخالف 
زعمها انها ديموقراطية حقيقية، وان االدعاء 

بان الدول العربية رفضت التفاوض مع 
اسرائيل على مدى عقود ،انما هو ادعاء 

غير صحيح. وقد أسفر رواج هذه األسطورة 
في كل من الواليات المتحدة واسرائيل عن 
نتائج مدمرة لجميع الفرقاءالمعنيين. وفي 

الحقيقة ان التاريخ الحقيقي هو عكس 
هذه أألساطير :اسرائيل والواليات المتنحدة 
هما اللتان أضاعتا ، وتجاهلتا او عطلتا 

عن سابق اصرار وتعّمد ،العديد من 
الفرص لتحقيق تسويات حل وسط للنزاعين 
اإلسرائيلي -العربي واإلسرائيلي الفلسطيني .

وفيما يبحث سليتر في التاريخ الكامل للنزاع 
منذ بدايته وحتى نهاية الحرب العالمية 

األولى ، وصوال الى عهد نتنياهو, يخلص 
الى القول: ان »تفنيد العديد من هذه 

أألساطير انما هو ضروري كخطوة اولى 
تجاه حل النزاع العربي- أإلسرائيلي..«

على سبيل المثال، وصف )وعد( إعالن 
بلفورالذي » منح اليهود الحق في اقامة دولة 

يهودية » في فلسطين بانه »غير مقنع«.
وعن قرار التقسيم سنة 1947 ، اكد سليتر 
أن قبول اسرائيل لمشروع التقسيم بانه كان 
»تكتيكا مؤقتا لكسب الوقت حتى تكتسب 

اسرائيل القوة الكافية للسيطرة على فلسطين 
كلها« )ص. 348(.

ويالحظ المؤلف ،إن »تاريخ اسرائيل 
المعاصرة انما هو موضوع خالفي جدا . 

فمنذ إعالن بلفور مرورا بحرب أأليام الستة 
وحتى الهجوم الحالي على غزة ، تسود 

روايات مشحونة ايديولوجيا وروايات مضادة 
خوضا لمعركة الهيمنة ليس في اسرائيل 
وحسب وانما في العالم بأسره.ففي نظر 

الواليات المتحدة و اسرائيل ، فان القضية 
أإٌلسرائيلية انما هي اكثر القضايا نزاهة ...«
لدى التركيز على دور الواليات المتحدة في 
النزاع وأعمال اسرائيل ، يعرض هذا الكتاب 

»سياسات الهزيمة الذاتية للبلدين – تلك 
السياسات التي ادت الى امتداد امدٍ النزاع 

وابتعاده عن الحل«.
ويتابع المؤلف انه من البديهي ،ان »لكل 

امة سرديات او روايات خاصة بها بالنسبة 
الى تاريخها الذي تتخلله اساطير زائفة 
ومضللة وغالبا ما تنطوي على نتائج 

مدمرة لذاتها ولغيرها . بالنسبة الى اسرائيل 
وحليفتها التي ال غنى لها عنها –الواليات 

المتحدة - فان األسطورة المركزية هي ان » 
العرب لم يفوتوا فرصة اال ما فوتوها« كما 

اعلن اباايبن في سنة 1973...بينما الحقيقة 
التاريخية هي على العكس من ذلك. اذ ان 
اسرائيل والواليات المتحدة اضاعتا مرارا او 
فوتتا عن سابق اصرار وتعمد ، العديد من 

الفرص للتوصل الى تسويات حل وسط 
للنزاعين اإلسرائيلي – العربي واإلسرائيلي 

– الفلسطيني«. وتؤكد أألبحاث التاريخية، 
يقول المؤلف في صفحة 4 من الكتاب ، 
انه«رغم األدبيات الواسعة اإلنتشار التي 

تبحث في حيثيات النزاع ، بيد انه لم يصدر 
كتاب حديث يغطي التاريخ الكامل للنزاع 

ويقدم تحليال إنتقاديا للمسائل التاريخية 
الرئيسية واإلختالفات منذ نشأته بعد الحرب 

العالمية األولى حتى وقتنا الحاضر. وال 
سيما فرص تحقيق السالم وما ينبغي 

تغييره من اجل عدم هدر اية مبادرات في 
المستقبل«.

ويضيف البروفيسور سليتر ان هذا الكتاب 
موجه اساسا الى » الجمهور المثقف 
وطلبة خريجي الكليات الذين يدرسون 

النزاع ، وأألكاديميين والصحافيين المعنيين 
بالسياسات الدولية والسياسة الخارجية 

للواليات المتحدة والمتحصصين في النزاع 
العربي- اإلسرائيتي ...« .

إن »الهدف الشرعي للدفاع عن النفس ال 
يبرر النكبة » اذ ان »طرد او نزوح 700-
750 ألف فلسطيني من قراهم ومنازلهم في 
اسرائيل)فلسطين(، خوفا على حياتهم انما 

هو خوف مبررتماما في ضوء المذابح التي 
ارتكبتها القوات الصهيونية«)ص. 350 (.

إن الحروب التي شنتها اسرائيل على الدول 
العربية وعلى الفلسطينيين لم تكن مبررة ، إذ 

كان الغرض منها التوسع. على سبيل المثال 
،خالل السنوات األولى من عمر النزاع 

السوري – اإلسرائيلي ، رفض اإلسرائيليون 
مرارا وتكرارا التوصل الى اتفاقات سالم مع 

سوريا التي طالبت اسرائيل بألتخلي عن 
أحالمها لضم جنوب سوريا اليها وال سيما 
مرتفعات الجوالن ً)ص.355( . وبدال من 
ذلك راحت اسرائيل تنتهك اتفاقيات الهدنة .

اليمين اإلسرائيلي هو الذي احبط 
المفاوضات مع سوريا . فقد »انهى نتنياهو 

المفاوضات معها لدى نشوب الحرب األهلية 
في سوريا بدعم من إدارة ترامب«) ًص. 

.)356
نتنياهو أحبط جميع التسويات المقترحة

رصد المؤلف مواقف نتنياهو من جميع 
التسويات المقترحة منذ انتخابه رئيسا 
للحكومة اإلسرائيلية في العام 2009 

ومن ثم في 2013 و2015 ففي كل مرة 
»عارض بكل بساطة جميع مشروعات 

التسوية المطروحة ، ليس مع الفلسطينيين 
وحسب ، وإنما ايضا مع العالم العربي 
بأكمله . وعارض المعاهدات السلمية 

مع مصر وأألردن وتجاهل مبادرة السالم 
العربية .وبالنسبة الى التسوية السلمية مع 

الفلسطينيين ، فقد عارض نتنياهو اتفاقيات 
اوسلو، ومقترحات كامب ديفيد وطابا ومعالم 

)التسوية( التي اقترحها كلينتون ، ورفض 
حتما اتفاقيات جينيف ، ناهيك عن رفضه 

للتنازالت اإلضافية التي كان اولمرت ياخذها 
في اإلعتبار«.

واضاف سليتر ،«يعتبر نتنياهو دهماويا 
)Demagogue ( يسترضي الجناح 
اليميني اإلسرائيلي لكي يحافظ على 

سلطته السياسية . ثم ان نتناياهو ليس 
مستهترا وحسب ، وانما ايضا متمسك دائم 
بايديولوجية »اسرائيل الكبرى« . وبالتالي ، 
فانه يصف الضفة الغربية بأنها » اليهودية 
والسامرة » إشارة الى...اسرائيل التوراتية ، 

والتي تنتمي الى اليهود وحدهم والى اسرائيل 
المعاصرة« ) ص 318(.

وعرض البروفيسور جيروم سليتر » 
أألساطير اإلسرائيلية« حيث كتب ان 

النزاعين العربي- أإلسرائيلي وأإلسرائيلي – 
الفلسطيني اسفرا عن العديد من أألساطير 
التي دحضتها التحقيقات التاريخية كليا، 
ولكنها ال تزال سارية على نطاق واسع، 

والسيما في اسرئيل وفي الواليات المتحدة ، 
وهي تسفر عن نتائج مدمرة لقضية السالم .

والجدير بالذكر ان البروفيسور سليتر قد 

اصدر في العام 2002 كتابا اكد فيه 
الحقائق التي شدد عليها في كتابه األخير . 
وكان عنوان ذلك الكتاب »إ نهيار العملية 

السلمية الفلسطينية - اإلسرائيلية : أين 
الخلل ؟

ويذهب المؤلف في هذا الكتاب إلى استنتاج 
أن إسرائيل وليس الفلسطينيين هي التي 
تتحمل النصيب األكبر من المسؤولية، 

ليس عن االنهيار األخير للعملية السلمية 
فحسب، بل عن سائر مجريات الصراع 
اإلسرائيلي-الفلسطيني منذ عام 1948. 

وقد أسهمت المساعدات االقتصادية 
والعسكرية األمريكية، ومعها الدعم السياسي 
والدبلوماسي شبه الالمحدود إلسرائيل، في 

تمكين إسرائيل
من تجاهل المصالح والمطالب المشروعة 
المتصلة بالعدالة األخالقية للفلسطينيين، 
وكذلك تجاهل الرأي الدولي. كما أسهم 

أيضًا الدعم األمريكي الملحوظ وغير الحكيم 
إلسرائيل في نزاعها مع الفلسطينيين في 

تمكين إسرائيل من تجاهل مصالحها.
الخالصة: يتبين من خالل متابعة تحليالت 

البروفيسور جيروم سليتر وآرائه الجريئة 
وحصافته ،انه متعمق في النزاع في الشرق 

األوسط وكأنه عايش أألحداث منذ بداية 
النزاع. وتميز في كتاباته وتحليالته وتعليقاته 

في الكتاب بالصدق وألموضوعية وعدم 
أألنحياز الى اي فريق واثبت انه يتمتع 

بضمير حي ,وأمانة متناهية ودقة علمية في 
نقل المعلومات ووفرتها. ناهيك عن انه يسند 
كل معلومة اوردها في الكتاب الى مصادر 

موثوقة وأراء خبراء بارزين في النزاع .
والحق يقال ، وفي ضوء قراءة هذا الكتاب 

، يبرهن البروفيسور سليترعلى نزاهة متناهية 
وقول الحق غير آبه لما قد يتعّرض له 

من حمالت تهجمية من قبل اوساط اللوبي 
الصهيوني ودوائر اليمين األميركي المنحاز 

للمشروع الصهيوني.
ومن هنا تكمن أهمية هذا الكتاب الذي قد 

يشكل مرجعا امينا وموضوعيا ونزيها ودقيقا 
وحياديا لجدميع الذين يدرسون هذا النزاع 
، بدال من الرجوع الى المصادر الغربية 
المنحازة للصهيونية واسرائيل. واستطيع 
القول ان كتاب جيروم سليتر هو اول 

سجل موضوعي شامل يصدر في الغرب 
يتبنى الرواية الفلسطينية ويعرّي الروايات 
الصهيونية واإلسرائيلية والغربية وال سيما 

األميركية .

حسين علي غالب بابان
أكاديمي وكاتب مقيم في بريطانيا

يتطلع األب عبر الزجاج الذي يفصله عن غرفة ابنته 
بحزن و الدموع ال تفارق عيناه ، يتقدم نحوه الطبيب 
و عندما يصل إليه ينظر نحوه و الحزن ظاهر على 

مالمح وجهه و يقول له :
-  أسف اآلن أبنتك تعيش لحظاتها األخيرة و ليس 

بمقدوري فعل شيء..؟؟
أنزل رأسه إلى األرض و قال للطبيب :

- هذا هو القدر المؤلم الذي ال مهرب منه حسبي هللا 
و نعم الوكيل..!!

 يتحرك الطبيب بهدوء و يبتعد عنه و بعدها دخل 
غرفة ابنته ،و نظر إليها و تطالعه ابنته وهي مستلقية 

على السرير و التعب و اإلرهاق يغطيها ،و تقول 
بصوت خافت و متقطع :

-أبي لماذا تبكي ماذا يحدث..؟؟
أجابها األب على الفور :

-  ال شيء فقط ألم بسيط في عيني و هذا األمر 
يجعلها تدمع.

و إذ هي ترد : هل هذا األلم ناتج عن مرض خبيث 
مثلي .

نظر لها و عالمة التعجب واضحة في نظراته، و قال 
لها: من قال لك عن مسألة المرض الخبيث…!!

- أبي أنا أعرف بهذا الموضوع منذ بدايته ،و قد 
سمعتك في أحد المرات و أنت تتحدث بهذا الموضوع 

مع الطبيب.
أنزل األب رأسه إلى األرض فهو غير قادر على 

مواجهة المرض الذي يفتك بابنته ،و إذا تقول أبنته :
-أبي ساعدني على الوقوف فأنا أشعر اليوم 

بالفرحة..؟؟
قال األب وهو يتقدم لكي يوقف أبنته :

- من أين يأتي الفرح بعد اآلن..!!
قالت البنت:

-  لقد سمعت أحد المرضى هنا يقول ، بأن الفتاة 
التي تصاب بمرض خبيث تصبح بالجنة حسناء 

كالعروس..؟؟
تزداد الدموع المنهمرة من عيون األب ،و يبتعد عن 
أبنته التي استطاعت بمساعدته الوقوف رغم مرضها 

و ضعفها.
تتقدم الفتاة بخطوات بسيطة ،و تقول :

- سوف أرقص ألنني عروس..؟؟
و بعدها ترتمي على األرض و يتقدم األب نحوها و 

يضمها على صدره ،و هي تقول بصوت خافت :
- أنا عروس…أنا عروس..!!

و بعدها يجمد جسدها و تتوقف عن الكالم، و عيناها 
البريئتين متوجهتان للسماء و يقول األب :

- نعم اآلن أنتي عروس في الجنة يا ابنتي الجميلة.

ِ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 وَالرَّوَاِتب  ِإنََّها اَل َتْشَترِي َشْيًئا َوَهَذا َأوَُّل َالشَّ
ُ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 

اَعَة  َعْن ُحُقوِقِه ، َفجل همه َاْلُوُصول َالسَّ
َالثَّاِمَنَة

وَاْلُمَغاَدرََة َعَلى َالثَّاِلَثة َوَكَأنَُّه ُمَبْرَمٌج َعَلى َذِلَك
َكَرُجٍل آِلي، َما َهَذا َالدَّْرِس َالَِّذي َيَتَعلَُّمُه؟

َأْخُذُه َاْلَكاَلُم ِباْنِدَفاِع َيا َأِخي َهَذا َالرَّاِتِب اَل 
ْهِر  ي ِاْحِتَياَجاِت َاْلَعاِئَلِة َوَبْعَد ُمْنَتَصِف َالشَّ ُيَغطِّ

َتْبَدُأ َاْلُمَعاَناُة واََل ُترِيُد َالرُّْبَع ِديَنار،
َهْل َأَتَبرَُّع َلَك ِبَعَشرَِة َدَناِنيَر؟

وََأزِيُد َأيَّاَم ُمَعاَناِتي ، َهْل َأْقَسَم َلَك ِبَأنَِّني َأْكرَُه
ْهِر أِلَنَّ َاْلَجِميَع َيْنَتِظُروَنِني واََل َأْسَتِطيُع  َأول َالشَّ
ِسَوى َأْن َأْخذَلُهْم ، َنَظر َاْلُمَتَسوِّل َلُه ِبَعَجٍب !!
ُف َوَتَلبُس َماَلِبَس َأِنيَقة  َوَقاَل َلُه .. َأْنَت َاْلُمَوظَّ
َ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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األم في األدب الروسي
ين_دوستويفسكي_والكسي_تولستوي

إذا ما زلت تؤمن بالحياة ؟!
- كنت ال أؤمن بها، ولكنني آمنت منذ قليل، 

حين تعانقنا أنا وأمي..وبكينا !
في  ياراسكولينكوف  أمك  أعطتك  ماذا  ياترى 
ذلك العناق، كي تغير قناعاتك ؟  ويضيف 
فيقول : أنا لست مؤمنا. ومع ذلك طلبت من 
أمي أن تصلي من أجلي وأن تدعو هللا لي .
#بولخيريا_الكسندروفنا  أم  من  أجملها  وما 
الجريمة  رواية  بطل  راسكولينكوف  والدة 
المرض  أصابها  التي  األم  تلك  والعقاب, 
والجنون . بعد أن حكموا على ولدها بالسجن 
فأخذت تقرأ مقالة راسكولينكوف كل يوم بغير 
انقطاع وال ملل . إلى أن يغلبها النعاس وترقد 
أن ولدها  فجأة  اعلنت  . وذات صباح  للنوم 
بترتيب  وأسرعت  العاجل  القريب  في  سيعود 
األثاث  ونظفت  غرفته  له  وهيئات   . الشقة 
الستائر . ومسحت األرض وانتظر  وغسلت 

إلى َاخر الليل ولم يعد راسكولينكوف فما طلع 
الصباح حتى كانت في حالة هذيان ثم ماتت 

بعد اسبوعين حزنًا على ولدها .
دوستويفسكي  بطل  #راسكولينكوف  اشبه  ما 
الكسي_تولستوي،  بطل  #بالضابط_يجور 
ذلك الضابط الذي احترقت دبابته في الحرب 
وجهه  احترق  فقد  هو،  اال  فيها  من  وقتل 
وتشوه  حتى بانت عظامه، لم تنفع معه كل 
لم  ياجور  له  ُاجريت  التي  التجميل  عمليات 
يعد يؤمن بالحياة،فذلك الشاب الجميل الذي 
تنتظره حبيبته للزواج بعد العودة من الجيش، 
فقد كل أماله وتطلعاته بسبب ما تعرض له، 
لكنه لم يفقد حنينه لرؤية أمه وأباه، فيخجل 
أن يذهب اليهم بهذا الشكل المشوه المخيف 
ويخاف عليهم أن يشاهدوه  على هذه الحالة !
وحنينه  اإلنسانية  فطرته  ياجور  يتمالك  لم 
لكنه يقرر عدم األفصاح عن  لرؤية والديه، 
نفسه، فمن المؤكد أنهما سوف ال يعرفانه بعد 
الذي جرى عليه، وفعاًل  الكبير  التشويه  هذا 

ينجح ياجور في خطته، فقد ذهب الى البيت 
الذان اتعبتهم الحياة،  ولم يتعرف عليه والده 
ودعى لهم بأنه صديق ولدهم وجاء  ينقل لهم 
الزيارة،  انهاء  يقرر  سالمه واشتياقه، وحينما 
تضع والدته العجوز رسالة في يده، طالبة منه 

أن يسلمها لولدها ياجور !
يصل  أن  وبعد  ويغادر  والدته  رسالة  يأخذ 
قد  بها  فاذا  ليقرأها  والدته  يفتح رسالة  مكانه 
كتبت : مرحبا ياولدي العزيز أنني اخاف حتى 
أن اكتب لك وال أدري كيف افكر لقد جاءنا 
رسول منك شخص طيب جدا لكن وجهه قبيح 
ومشوه وعليه آثار حروق، واردا أن يمكث أيام 
عندنا لكنه رحل فجأة ! ومن يومها يا ولدي 
ال انام الليل ويخيل لي انت الذي زرتنا والدك 
يوبخني على هذه األفكار ويقول : لقد مسك 
الجنون ايتها العجوز لو كان هذا ولدنا لكشف 
التخفي ؟  الى  يدعوه  الذي  نفسه ما  لنا عن 
يصر  االم  قلب  ولكن  والدك  كالم  فأصدق 
على رأيه حتى اني حينما اخذت معطفه کي 

انظفه ضممته الى صدري وبكيت اكتب لي 
ياولدي بحق المسيح خبرني بالحقيقة ام تراني 

فعال اصابني الجنون !
يبكي ياجور بحرقة بعد أن قرء رسالة والدته !

التخفي عن  الى  اليأس  اوصله  الذي  ياجور 
أقرب الناس اليه فاذا به بعد قرأت تلك الكلمات 
ينقلب، ويشتعل به الحب واألمل وحب الحياة 
اعتذار،  رسالة  أمه  إلى  فيكتب  جديد  من 
ويتعانقان  له  لتأتي  شيء  بكل  لها  ويعترف 
ببكاء گ تعانق راسكولينكوف و والدته الذي 

اعاده له ايمانه بالحياة .

اروع  #مكسيم_ األم، وما  ايتها  اروعِك  ما 
أصواتنا  فلنرفعّن    : يقول  حينما  غوركي 
المنتصرة  الحياة  ينبوع   . األم  للمرأة  تمجيدًا 
على الدوام،  فلننشدن تسابيح التمجيد للمرأة 
األم .  القوة الوحيدة التي يحني الموت رأسه 

امامها !

ألستعادة  تتهيأ  المتحدة   الواليات  ان  يبدو 
ان  بعد  اليونسكو  منظمة  في  عضويتها 
عام  ترامب  ادارة  عهد  في  منها  انسحبت 
2019 بسبب انضمام دولة فلسطين كعضو 

دائم في المنظمة.
أمام  الطريق  األمريكي  الكونجرس  ومهد   
إدارة الرئيس جو بايدن للعودة إلى اليونسكو 
واعطى مشروع الموازنة الذي اقره  الكونجرس 
يوم الخميس بايدن سلطة دفع مئات الماليين 
عضوية  الستعادة  المتأخرة  المستحقات  من 

الواليات المتحدة في المنظمة الدولية.
وبموجب هذه العودة ستكون الواليات المتحدة 
وستعود  لليونسكو  األكبر  المالي  المانح 

دوالر  مليون   80 بمبلغ  بحصتها  للمساهمة 
موازنة  من  بالمائة   22 يعادل  بما  سنوًيا 
تدفع  ان  عليها  عودتها  ولضمان  المنظمة. 
اشتراكاتها عن 4 سنوات وتقدر بنحو 320 

مليون دوالر.
من  الكونغرس  اقره  الذي  القانون  ويتطلب 
الرئيس بايدن أن يقدم تقريرا  للكونجرس يفيد 
فيه أن عودة الواليات المتحدة لليونسكو من 
مواجهة  من  المتحدة  الواليات  “تمكين  شأنه 
القومية  المصالح  تعزيز  أو  الصيني  النفوذ 

األخرى للواليات المتحدة”.
بأنسحاب  اخر  بند  على  القانون  ويشمل   
إذا  مجددا  المنظمة  من  المتحدة  الواليات 

حصل الفلسطينيون على وضع عضو كامل 
أخرى  وكاالت  أي  أو   ، المتحدة  األمم  في 

تابعة لألمم المتحدة بعد سن القانون.
وتنتهي صالحية هذا القانون في 30 سبتمبر 

2025 ، ما لم يجددها الكونغرس.
التمويل  قطعت  قد  المتحدة  الواليات  وكانت 
الرئيس  إدارة  خالل  األممية  المنظمة  عن 
قبول  المنظمة  قرار  بسبب  أوباما  باراك 
ثم   .2011 عام  مستقلة  كدولة  فلسطين 
انسحبت الواليات المتحدة من اليونسكو عام 
ترامب.   دونالد  الرئيس  إدارة  تحت   2019
اقره  قانون  من  كجزء  األولي  الخفض  جاء 
األسرائيلي  اللوبي  من  بضغط  الكونغرس 

األمم  لوكاالت  الدعم األمريكي  يفرض قطع 
المتحدة إذا اعترفت بدولة فلسطينية مستقلة.

على  ضغوطا  بايدن  إدارة  مارست  وقد    
لها  ثبت  ان  بعد  االقتراح  لتمرير  الكونجرس 
ان خروجها من المنظمة األممية مكن الصين 

من تعميم ثقافتها.
  2017 عام  اعلنت   اليونسكو  ان  يشار   
المدينة القديمة في الخليل موقع تراث محمي 
تم بموجبه تسجيل المسجد اإلبراهيمي  كموقع 
تراثي فلسطيني ما اثار غضب إسرائيل التي 
تمانع عودة  انها ال  الحالية  اعلنت حكومتها 

الواليات المتحدة لليونسكو.

خالد الجيوسي:
دولة  إلى  شمس  الكويتّية  الفنانة  تذهب  لم 
االحتالل اإلسرائيلي في زيارٍة جدلّية لغايات 
التطبيع، هذا ما تقوله األخيرة في استعراض 
أسباب زيارتها للكيان، ولكن نظرة الكويتيين 
الشعبّية لهذه الزيارة، لم ُتقابل إال بالغضب، 
بالدها  دخول  من  شمس  لمنع  والدعوات 

مجدًدا.
الجدل  ُتثير  ما  عادًة  الكويتّية  الفنانة 
بتصريحاتها، ومواقفها، لكّن األضواء تتسّلط 
عليها باألكثر، بعد إعالنها زيارة “إسرائيل”، 
فعاًل  التقت  وقد  وروحانّيات،  طبّية،  لغايات 
ونشرت  بطو،  نادر  والباحث  القلب،  بطبيب 
لها صورة برفقته، ووصلت شمس إلى مدينة 
هرتسيليا في وقٍت سابق، وذلك لتلّقي العالج 
في مركز طّبي إسرائيلي لدى الطبيب بطو، 

وهو ابن مدينة الناصرة.
اعتبروا  شمس،  من  الغاضبون  الكويتيون 
لدولة  وترويجًا  “تطبيعًا”  إلسرائيل  زيارتها 
مركز  في  تواجدت  برأيهم  فهي  االحتالل، 
تطبيع  ذاته  بحّد  وهذا  إسرائيلي،  طّبي 
ومع  احتالل،  بدولِة  منها  واعتراف  وترويج، 
مسؤولين  مع  الكويتّية  الفنانة  تظهر  لم  هذا 
جاءت  زيارتها  بأن  تأكيدها  مع  إسرائيليين، 
لتعّلم التواصل مع الروح، وكانت تنتظر دورها 
ُصورتها  نشرت  أنها  كما  سنوات،  أربع  ُمنذ 
التواصلّية،  الصخرة على حساباتها  قّبة  عند 

ووضعت وسم “شمس في فلسطين”.
ويبدو أن تأكيد الفنانة على زيارتها لفلسطين 
الوزراء  رئيس  نجل  أغضب  إسرائيل،  وليس 
على  عّلق  والذي  نتنياهو،  يائير  اإلسرائيلي 
زيارة الفنانة شمس بالقول: “في إسرائيل أنِت 
أيًضا وسم موقعك  يشير  إسرائيل. هكذا  في 
’هرتسليا’  واليهودية  اإلسرائيلية  المدينة  في 
نسبًة السم األب الروحي للصهيونية وإسرائيل 
ثيودور هرتسل وحيثما اآلن تستمتعين بفنادقها 
ومطاعمها والحانات فيها، تستمتعين بالحرية 
في إسرائيل، حيث ترتدي المرأة ما تشاء، كما 
ال  كنِت  إذا  ُهنا.  الكحول  بشرب  تستمتعين 

تحترمين ذلك وضيافتنا ُأخرجي من ُهنا”.
شمس،  زيارة  ربط  كويتّيون  نشطاء  ورفض 
بأّي تلميحات من قريب أو بعيد، بأنها ُمقّدمة 
بحسبهم  فالكويت  الكويتي،  الرسمي  للتطبيع 
ال ُتقيم عالقات مع دولة الكيان، ولن ُتقيم، 

وجاء ذلك الّرد الكويتي الّصارم من ُنشطائها، 
البداية  بأن هذه  إسرائيلي  على ترويج إعالم 

والطريق ليزور اإلسرائيليون أبراج الكويت.
وهاجم النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي 
اسمها  مغنية  أو  ممثلة  “في  قائاًل:  شمس 
شمس زايرة الكيان الصهيوني ونشرت صور 
لها هناك يجب ُمحاسبتها أو منعها من دخول 

الكويت”.

وفيما ُتثير شمس الكويتّية الجدل في بالدها، 
ُتسّجل  التطبيع،  من  ُمتباينًا  موقفًا  وُتسّجل 
الممثلة األمريكّية الشاّبة جينا أورتيغا، موقفًا 
واحتاللها  االحتالل،  لدولة  ورافضًا  ثابتًا 
العام  تغريدة  نشرت  كانت  حين  لفلسطين، 

2022 دعت فيها لتحرير فلسطين.
صورة  عبارة  الشاّبة،  الفنانة  تغريدة  وكانت 
تّلة  على  تجلس  ُمسّنة  فلسطينّية  لسّيدة 
في  حزام  من  يتدلى  بينما  مدينتها،  وُتراقب 
منه  ُهجرت  الذي  المنزل  مفتاح  خاصرتها 

تحتفظ  الذي  المفتاح  وهو  االحتالل،  وسلبه 
به غالبية العائالت الفلسطينية لبيوتهم القديم 
التي ُأرغموا على مغادرتها لصالح االحتالل 
على  تعليًقا  أورتيجا  وكتبت  والمستوطنين. 

الصورة “حّرروا فلسطين”.
لحملة  باألكثر  أورتيجا  الفنانة  وتتعّرض 
“ُمعاداة  باتهامات  مدفوعة  حالّيًا،  صهيونّية 
“حماس”،  حركة  مع  والتماهي  السامّية”، 
بعد  وذلك  ومواقفها،  تغريداتها  في  والّنبش 
ُمسلسلها  عرض  بعد  واسعًة،  ُشهرُة  تحقيقها 
رعب  مسلسل  وهو  “نتفليكس”،  شبكة  عبر 
أمريكي يحمل اسم “وينزداي”، حّقق ُمشاهدات 
عالية، وصّدر اسم أورتيجا إلى واجهة اهتمام 

المنّصات.
وتخشى دولة االحتالل اإلسرائيلي عادًة من 
ُنجومّية الفنانين والفنانات العالميين الّداعمين 
لجرائمها،  وفضحهم  الفلسطينّية،  للقضّية 

وُتسارع الّتهامهم بُتهمة “ُمعاداة السامّية”.
الممثلة  بموقف  بدورهم  عرب  ُنشطاء  وأشاَد 
وتحريرها،  فلسطين  من  الشاّبة  األمريكّية 
الُجغرافي  ُبعدها  وحتى  سّنها،  ِصَغر  رغم 
عن الحدث الفلسطيني، وانتقدوا مواقف دول 
قاتل  العدّو  الحتضان  ُتسارع  التي  التطبيع 
وُمتطرّفي  لسّفاحي  وُتروّج  بل  الفلسطينيين، 

هذا الكيان الغاصب.

الواليات المتحدة ستعيد عضويتها في اليونيسكو 
وتشترط مواجهة النفوذ الصيني وعدم االعتراف بفلسطين دولة مستقلة

الفنانة الكويتية شمس تثير الجدل بزيارتها كيان االحتالل.. 
بينما الفنانة االمريكية جينا أورتيغا تعادي السامية لدعمها تحرير فلسطين

قصة قصيرة: ذلك تأويل رؤيا يوسف من قبل

محمد دراج 

الطقس كان صيفيا ،المكان كان مليئا بالضباب 
المترامي في الطرقات الطويلة التي حولتها السيارات 
المتروكة عند الحافات اليمني و اليسري إلي ممرات 

صغيرة ضيقة ، الرياح كانت صرصر عاتية ، 
الطقس حرارته بلغت أقصاها و ما اعتدت فال ظل 
فيه يستظل و ال مكان ظليل فيه يستراح من التعب 

....
حملته أمه في عربة صغيرة معها إلي حانوت والده 
المصور في الشارع الممتد حذو حي الجمهورية بعد 

أن عبرت به هنشيرا أرض جرداء قاحلة يقال لها 
»طبه ولد ساسي » تقام فيها السوق األسبوعية كل 
أربعاء و خميس ، تسابق الرياح و تتحدي الضباب 

بوضع نظراتها الشمسية علي شعرها المتناثر ...
كادت األم تنسي تفاصيل رحلتها الشاقة لو لم 

تصطدم العربة الصغيرة بالشاحنة الضخمة المحملة 
بالبضائع . هلكت العربة كلها إال رضيعا بداخلها 

لم يتجاوز الثالثة من العمر حماه هللا من المهلكة ، 
كيف لألم نسيان حادثة كادت تفقدها إبنها الوحيد ، 
الذي إنتظرته طويال أرادت أن تسميه صفوان و لكن 
جده أصر أن يسميه بإسم والده رحمه هللا و كانت أم 
الرضيع تعيش رفقة زوجها في بيت ألم زوجها عيشة 

متواضعة . 
لطالما تمني ذلك الصغير حينما كبر و إشتد عوده 
،كثرت أحالمه ، خذله القريب قبل البعيد ، الداني 
قبل القاصي ، ينادي دون مجيب ، يصيح و يكثر 

من العياط متحديا المآسي دون مغيث أن لو إنتهت 
حياته باصطدام تلك الشاحنة بالعربة الصغيرة التي 

تحمله . ...
وصلت به أمه تحمله وهنا علي وهن بين كلتي يديها 

إلي أبيه ، تقص عليه الواقعة بصوت يكاد يكون 
متقطع عالوة علي رقته من الصدمة ، فناولتها كنتها 

-أخت زوجها_ قليال من الماء لتشرب ،ثم أغلق 
والده حانوته و ألغي جميع عروض التصوير في تلك 
الليلة ذاهبا إلي المسجد ليصلي راكعا ،ساجدا ،شاكرا 

ربه علي فضله ، لكن أمه توجهت إلي الحمام 
لتستحم متخلصة من غبار الحادثة بعد أن تركت 

أبنها عند كنتها سالف ....
إن األب قد شيد بيتا متواضعا بكلتي يديه و قد سلف 

له أن تعلم البناء في الصبي مستفيدا من بضعة 
دينارات بشق األنفس تجمع من أعمال التصوير 
في أعراس الصحب في الدجي ، كي يعيش في 

منزل له يستسع مليا ، فما ترك ال اآلجر في البيت 
تتزين بالدهانات و ال حتي باإلسمنت يكمل مرحلة 
الدهانات و تزين اآلخر باإلسمنت لينطلق إلي بيته 

قبل أن تركب أجهزة الكهرباء و الماء ....
بلغ الصبي سنه الرابعة من العمر ، و كان بين 

أهل و الصحب و الجيران محبوب و كانت العائلة 
بمسلسل يوسف الصديق متأثرة الذي بث حينها في 

كل أصقاع دول عربية مدبلجا دبلجته و ترجمته قناة 
الكوثر الفضائية علي ما أذكر فأطلقوا عليه إسم 
يوسف و لم يكن ذلك إسمه في الحقيقة ، بل هو 
إسم ليوسف الصديق عليه السالم الذي أحبه أهل 

مصر و كنعان كافة لطيبة أخالقه و جدير بالذكر 
أن الصبي يوسف العلوي كان يتوجس في النفس 
خيفة دائما يهاب كل من حوله إن لم تكن الوالدة 

متواجدة برفقته ....
و هتي العائلة تحسم أمرا ما كان مفعوال أن تضع 
الصغير عند المؤدب حسن رحمه هللا يعلمه برفقة 
مجموعة من تالميذه كان فيهم إبن خالة يوسف 

أسامة بدر الدين برفقة ضياء إبن عم أسومة 
متواجدا متواجدا في قاعة المتنصبة خلف مسجد 

حي الصالح .، إال أن يوسفا يشترط دائما بقاء أمه 
بمعيته فهرب من القاعة ما إن خرجت الوالدة زهرة 

منها ليرفض المؤدب الحسن العبيدي رحمه هللا بقاءه 
فيها فما كان من األم سوي أخذ بنيها إلي الروضة 

المتواجدة في نفس الحي و هي روضة حكومية 
بغصة الثمن فرآي في الصبيان يتعلمون و هم 

يلعبون أحب الروضة و ما فيها من أطفال يمرحون 
فرأي مربية الطفولة في صورة أمه ليلح عليها أن 

يبقي فيها و ما يخرج منها و لكن األب قراءه حاسم 
محسوما ، رفض ذلك رفضا مبدئيا . .. 

قائال » الروضة دروسها تهريجيا و تربيتها ترويض 
للطفولة علي الجدال و الشقاق و الرياء و العصيان 

و الكذب و اإلعتداء علي الغيرية ، في حينا بنت 
الخالة ناجية صانعة المسلوقة الرمضانية إسمها أمال 

متخرجة تدرس أطفال الحي كلهم أجمعين بأثمان 
رمزية ستعلمه القراءة النصية و الكتابة الحرفية و 

الحساب الذهنية و تهذب الخلق فيه تجعله حسنية ،
يوسف أعرض عن الخوف و الهلوسة و تمالك 

نفسك فأنت مع جيرانك األقوياء و األمناء ذلك ما 
قاله له أسامة إبن العم محسن الجار الجنب لدار و 

الصاحب بالجنب و الصادق و األمين ... 
مضي الزمن سريعا و صار الطفل في سنه السادسة 

.....
كان ليوسفا جدة ، إسمها مسعودة بنت العيفة بن 
الحاج أحمد رحمهم هللا جميعا، جبهتها تكاد تخلو 

من بالتجاعيد ، تلك التي تصف الحياة التي عاشتها 
بالقاصية تحمل والدها المسؤولية فيم تكبده من عناء 

ألنه لم يدرسها في المدرسة و لم يتركها تزهو مع 
أبناء عمومتها ... ، عيناها بخطوط الكحل االسود 

سواد ليالي الشتاء القارسة مزينة ، بشوشة المحيا 
شعرها أحمر تزينه الحنة العربية األصيلة ، زهرة في 
عقدها الخامس من العمر تراها تمشي نشيطة و قوية 

الخاطر واسعة البال تسعي أن تتهني علي أسرتها 
كاملة تسعي أن تري القادر يعين العاجز في أسرتها 
فطعتيها العقد الثالث من العمر تعتني بالصغير قبل 

الكبير. لطالما استشعر الجميع عظمتها و فضلها 
فلقبوها باألم فضيلة رحمها هللا ، كانت تملك من 

القدرة أوسعها و أخرقها تعتني بالبيت و الدواب في 
غياب الجد الهادي بن محمود الذي يعمل بالطاحونة 
. فبعد أن غادرت أسرة الطفل يوسف منزلها إكترته 
الجدة مسعودة إلمرأة تعرفها و إنتقلت للسكن بمنزل 

إبنها الذي يعمل في العاصمة رفقة أخوها أحمد 
بزازي، الجدة صبورة و حكيمة، لهذا أحبها القاصي 

قبل الداني و القريب و البعيد ...
يوسف أدخل المدرسة ، تلك المدرسة التي ال تبعد 

عن حيه ، مدرسة إسمها حي الطيب المهيري و كان 
يوسف في عمر السادس طفال يافعا يعتبر دراسة 
عمال أكثر مما هي تعلم ، ، ، كان أباه حينما قد 

أغلق حانوته المتواضع و انتهي من أعمال التصوير 
الضنكا و من هللا عليه يعمل في معهد المختلط 

في مخبر العلوم يعد التجارب لألساتذة و كانت في 
األسرة عادة تعرف بتشجيع الطفل في يومه األول 
إلي المدرسة من قبل الجدة فضيلة الحنون رحمها 

الرحمان  
لم يكن مستوي يوسف الدراسي في تلك السنة ال 

بالرديء و ال بالممتاز لكن حياته كانت متوازنة و 
يعيش حياة عادية ....

درس عند والدة صديقه جالل بوزيان الحافظ الكالم 
الرحمان المرتل المبدع  و أخت فنان النجارة مولدي 

الزكراوي الصديق المرافق لوالده المصور السابق 
و كان ما زالت في يوسف من الجبن و الخوف 

عالمات فمرة ذهبت المعلمته نجاة تحادث زميلتها 
شريفة معلمة السنة الثانية فبدأ يوسف يصبح مالئا 

عيناه بالخوف .. كان يجلس في الركن األيسر 
من القاعة في الصف الثاني علي الجانب األيمن 

وضعته المعلمة برفقة زميلة له أما الصف األول من 
نفس الركن ففيه نور الهدي بنت شقيق المعلمة و 

سناء األخظر أما في الصيف األوسط فكانت التقدمه 
التلميذة الحاصلة علي الرتبة األولي و القسم و 

يجلس بجانبها أشرف أبن العسال و في نفس الركن 
أحمد أمين و بالل الرسام المبدع و أنيس و قصي 
أما الركن األيسر ففيها سيرين و حنين و شيماء و 
خلود و هم يعيشون في نفس حي يوسف ... في 

أوقات الراحة تعتني المعلمة الفاضلة نجاة بتالميذها 
و ال تتركعم فرادا يختلطون بالصفوف المتقدمة خوفا 
عليهم و علي سالمتهم و تأتي األمهات لتسأل عن 

أحوال أوالدهن و لتطعمهن و تكسوهن ....
تلك السنة األولي قد ولت لتأتي سنة جديدة يفارق 

فيها يوسف تقريبا جل أصدقائه و يرتقي إلي السنة 
الثانية ليدرس عند المعلم نور الدين بن علي ذلك 

المعلم الجاد في عمله المشجع لتالمذه كان يقدم لهم 
الحلوي كل يوم جمعة و يجازيهم أحسن الجوائر بسبه 

صار يوسف مميزا في دراسته ....
السنة الثالثة سنة مفصالية في حياة يوسف بدأ 

العام الثالث روتينيا في قسم تتزعمه معلمة تدعي 
أنها صعبة و نرجسية تتفاخر بعصاها و تحطيهما 

لمعنويات التلميذ بالثالثات و األصفار في التقييمات 
عالوة علي طلب الال بداغوجي من التلميذ أن يجلسوا 
جلسة معينة علي المقاعد ، يوسف معروف بمعادته 

لإلعتداء علي التلميذ بالضرب من قبل المعلمين 

، يوسف معروف بكرهه الفشل و اإلخفاق ذلك 
الصبي الملهم قرر في سنه الثامنة أن يقاطع دروس 

تلك المعلمة المغرورة و تحدث مع المرشد التربوي 
في حديث ممضي من قبل األستاذ أفالطون عن 
ما يشعر به من قبل معلمة لم تترك له أمال حسم 

المدير األمره بنقل يوسف من القسم جيم إلي القسم 
األلف و هللا غالب علي أمره و لكن الناس ال يعلمون 
يوسف أعرض عن ما جري و انساه من مخيلتك ذلك 

ما قاله المدير رحب األزهر معلم الفرنسية بالتلميذ 
الجديد و محرز أحسن إستضافته إال أن نور الدين 
طاع هللا لم يختلف كثيرا عن المعلمة المغرورة ...

رأي يوسف منام فيه النسيان يستبعد به تحقق 
رجولة الوفية و األنوثة الطاهرة و فكر القوامة إلتقيا 
علي عهد الوفاء الروحي ، الفم و اللسان و اليدان 
و األذنان قد يفسدوا العشق العلوي أما الروح فال 

تفسده البتة في عالم ما فوق الطبيعة أتفقت روحين 
و تعاهدت علي الوفاء و اإلحترام و التقدير عالم ال 
يعرف مميزاته إلي الرحمان و منه بدأ طفولته البريئة 

و صنع مراهقته المليئة بالضيم و شبابه المختلط 
بالكهولة و فكر في تكوين أسرته الطاهرة .

لم يكن يوسف ينتظر تأويال لمنامه بل نفذ ما رأه 
مندفعا نزلة واحدة رأي نفسه رفقة رؤيا يزهوان ، 

يلعبان في أرض تسمي بالكريفات و كانت عالمات 
الحب العلوي الروحي ضاهرة بينهما و كان يحتفالن 

بعرسهما وحدهما و يتبادالن الحب في روحيهما .
من يومها و في الساعة الخامسة إال ربع تحديدا و 
أمام العلن أطفال في عمر الزهور ال يفقهون شيئا 

مما يقول يوسف . 
يوسف يتقدم نحو رؤيا ، ما فعل ذلك من أمره يقبلها 

فيشرح هللا صدره و تحفه مالئكة الرحمة و عالمة 
البراءة بادية علي فمه المالئكي و خدها األيمن 

الطاهر ، عرف عنهما اإلثنان الخلق الكريم يقول 
لها في مشهد يغلب عليه الخشوع أحبك ، لكنها 

أجابت برد بارد مزلل حفظه كل الحاضرين متحدثة 
عن عروق و دماء أجريت فيها ضد العشق العلوي 

المحيد...
يوسف لم يكن يعلم معاني كلمة أحبك أصال كان 

ينقل ما رآه بالمنام نزلة واحدة أمام العلن يوسف لقد 
صدقت الرؤيا و حملت ألما كثيرا ليحمل علي عاتقك 

أمانة بناء جيل من شباب األكمل أفقدته األنترنات 
وعيه و نضجه صار يجعل العشق مخالفا الفطرة 
السوية .....نسي الصبيان الحدث و أكملوا ساعة 

التدارك في الفرنسية ...
مر ذلك العام سريعا و مضت معه القصة و لكنها 

لم تنتهي .
بدأ وعي زمالء يوسف ينضج و بدؤو يعرفون عن 

معني كلمة حب و بدؤو يفسدون عن ما أعترف 
به يوسف من قداسة ، يركبون األحداث ، يكثرون 

من اإلشاعات يقولون يوسف يعانق رؤيا و الشيماء 
تجبده من شعره تبعده عنها و يتداولون ذلك حتي 

بتواجد المعلم حسين الذي أكتفي حينما بالصمت .. 
و كانت األنسة رؤيا صورة ، باردة الدم ال ترد علي 
هته األراجيف و الترهات ، كان بمقدورها إن تشتكي 
بيوسف و لكنه لم يفعله عن أمره و كأن كان وحيا 

مقدسا من عالم الخيال ...
السنة الرابعة كانت سنة مثيرة الجدل و اإلهتمام في 

حياة يوسف فلقد درس عند معلمة إسمها سعدية 
الرزقي في الفرنسية فشعرت بالقليل من الرهبة في 

التعامل معه ألنها تعلم يقينا أن ضد نضام العقوبات 
الجسدية ضد التلميذ لكنه كان يري فيها النور الرافع 
الجهل و يشعر بأنها تسعي إلي نشر العلم و إخفاء 
محبتها ألبناءها التالميذ فكان ال يكترث أن تعاقبه 
و في مقابل ذلك يرفض عقاب سواها مريم معلمة 

الحساب مثال التي قالت له إن أقيمت حرب فيا من 
تخاف من العصا إختبإ تحت فراشك بعد أن تحفر 
حرفت إنزعج المعلمون مما يكنه يوسف للمعلمة 
سعدية من إحترام و تقدير و مجارات لها لختمت 

السنة الرابعة بإكرام يوسف لمعلته سعدية بهته الميزة 
...

تفردت بقية السنوات بتميز يوسف في دراسته إلي 
حين لقاءه بصديقه الكندي زكريا بوعزيز الذي باح له 
ببعض أسرار و تحدثا قليال عن أسرار ما وقع بسبب 
تلك الحادثة في ثمانية سنوات و كان يوسف قضي 
أوقات جميلة مع زكريا و قصي و أسامة بين اللهب 
بالكرة و الصالة و التجوال في األسواق و أكل اللحم 

المشوي الخروف . مضت تلك صائفة سريعا ...
إن إبتعاد يوسف علي رؤيا في تلك السنوات علمه 

أن البعد المسافات بين األحبة يقوي الحب ، و يقوي 
غيرة الخالق من متحابين أنساهم حبهم لبعضهما 
بعضا حب الخالقهما و رسوله  السنة األولي من 

التعليم الثانوي كان يوسف يدرس في مكان بعيد عن 
رؤيا و كان كل همه أن يراها من بعيد ليري برؤياها 

أمال و فرجا و سرورا من جعله هللا بروحها يتعلق 
كان يدور في األحياء لعله يلقاها يلمحها من بعيد و 

يلتقيان و ال يتكلمان إال قليل ...
رأي يوسف مناما أشبه بالرؤيا الصالحة أستاذته 

في الرياضيات تستدعي رؤيا للقسم فتدخل عليهم و 
تسجن نضرات الملئ نحوهما فتقول األستاذة كفي 

محمد ال يحب إلي العظيمات . ثم يطرد الجمع أحد 
العاشقين الصالحين ..

يوسف أيها المؤسور في سجن الهيام هللا يؤذن لك 
بلقاء رؤيا و يسهل عليك أمرا و يعطيك طريقة  في 

ذلك قددا شعبة الرياضيات أصعب الشعب في تونس 
فيها ستلتقيان ...

تمهل يوسف يفكر و لكن الزمن ال يتمهل مضي 
العام سريعا  في الثانية علوم درس مع أنيس و محمد 

الهادي و علي و فردوس و راية و تسنيم و شادي 
و بالل و أيوب نفس الشعبة لكن ال أحد فيهم سوي 
أيوب و شادي و اثنين أخرين غير األسماء المذكورة 

إختارا تلك الشعبة لم يسعف حظ النجاح فيها أحد 
بعد إختياره التقي المتحابين و كأن لم يلتقي جسديا و 

لعلهما لم يفترقا حتي يلتقيا فاألرواح ال تفترق
كره يوسف علوم الرياضيات حين بدأ دراسته في 
الثالثة عند أستاذ الباكلوريا مع أكثرية من زمالئه 
ليعود للدراسة عند أستاذه في دروس الرياضيات 
بدأت السنة الدراسية الثالثة و كان يوسف يسعي 

للنجاح فيها كانت أول ساعة في الفيزياء يدرسها عند 
محمد الخضيري و هو زوج إلبنة عم أبيه و لكنه 
لم يكمل تدريسه و إنتقل ليدرس الباكلوريا بعد أن 
انسحب أستاذ الباكلوريا علي البركوس من تدريس 

تلك الشعبة الصعبة لرسوب أكثر من نصف القسم 
العام الماضي في شهادة الباكلوريا ..

درس في الفرنسية عند األستاذة شروق لتجعله يقبل 
علي دراسة المادة متفائل أن يتحسن فيها و في 

العربية عند الجازية التي جعلته يتقن العربية و يتميز 
فيها كان يدرس التشكيلية كمادة إختيارية لكنه قام 
بتغيرها إلي إسبانية اعتمد علي التاريخ و الجغرافيا 
و اإلسالمية لضمان ما يزيد عن المعدل 12 من 
عشرين أي 60 بالمئة و تحقق أمله في النجاح 

ليواجه أمرا واقعا صعبا تجاوزه أال وهي باكلوريا علوم 
رياضيات ... 

في تلك السنة حري بالذكر أن يوسف أنجز مشروعا 
مع رؤيا في التربية اإلسالمية و قد طلب منه 

األستاذ أن يضع عالمات لزمالئه و أن يشرف 
علي المشروع و كانت ال بد أن تقام ساعة أسبوعي 
للمشروع و لكن لم تقم و كان األعمال فردية ضمها 
يوسف لبعضها و طلب منه الجمع أن يقدم العمل 
بمفرده إلي أن األستاذ فرفض منه األستاذ ذلك و 

طلب من المجموعة أن يقرأ كل واحدة جملة فحول 
العمل إلي مسخرة بأتم معني الكلمة .... و ذكر 

يوسف الجميع بهيامه العلوي لرؤيا في حصة العربية 
قائال 

» و في جوف الليل توحي لي رؤيايا همسا » و برر 
أن يصف رؤيا صالحة فكششت أستاذة العربية ما 

يرمي إليه بأنه يوجه رسالة .
بدأت رحلة يوسف في الباكلوريا علوم رياضيات و 
كانت فرصة للنجاح في كل الشعب األخري عدا 

الرياضيات لتكون الدراسة أسبوعا و الراحة أسبوعا 
آخرا عالوة علي أن فهم الدروس في الرياضيات و 
الفيزياء صعبا بطرق تدريس فاشلة لنضام تعلمي 

تلقيني ال يتجاوب مع شعبة النخبة ... كانت دروس 
باهضة مقتصرة علي ساعتين بخمسين دينار و 

كانت عبارة علي دروس تلقينية ال يمكن أن تالئم مع 
بقية الشعب ال مع الرياضيات فكانت النتائج كارثية 

له و لمجموعة من زمالئه ....
درس يوسف و رؤيا بقسمين مختلفين و كان يوسف 
يري البعد سبب من أسباب الفشل و مقوماته فأقنع 
اإلدارة و تمكن من اإلنتقال إلي القسم اآلخر في 

نصف السنة الدراسية ..
إال أن يوسف كان يخفي حبه علي الجميع و بعض 

النظر نحو كل ما سيكشف ما في روحه من هيام إال 
أن العينان تكشفان األمر لهما لكن بقي الحديث بين 

الرفاق مستورا و لم يخرج ..
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