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من هم الكنديون المعتقلون في مخيمات شمال شرق سوريا؟
ما يزال 43 كنديًا على األقل، من بينهم 30 
رجال،  وستة  نساء  سبع  إلى  باإلضافة  طفاًل 
محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا، 

تديرها القوات الكردية باشراف امريكي.
أمرت  قد  أوتاوا  في  الفدرالية  المحكمة  وكانت 
األسبوع الماضي بإعادة 23 كنديًا، 13 طفاًل 
وست نساء وأربعة رجال، ُمحتَجزين منذ سنوات 
في تلك المخيمات وسبق ان التحقوا بصفوف 

داعش االرهابية .
عدد  ما  هناك؟  المطاف  بهم  انتهى  كيف 
ظروف  هي  ما  هناك؟  اآلخرين  المحتجزين 

عيشهم؟
حسب ليتا تايلر مديرٌة مساعدة في قسم األزمات 
والنزاعات في ’’هيومن رايتس ُووتش‘‘ والتي 

حزيران  بين  الكنديين  هؤالء  من  العديد  التقت 
هؤالء  من  كثيرون  فان  وأيار2022   2019
الكنديين يعيشون في مخيمْي الروج والهول حيث 
البالغين واألطفال  المئات من األشخاص  لقي 
حتفهم بسبب القتال الدائر في المنطقة أو جراء 
النقص في الرعاية الطبية واإلقامة في أماكن 

غير صحية، تشرح تايلر.
الـ23  الكنديين  إّن  قالت  الفدرالية  المحكمة 
زمنية  مهل  ’’ضمن  كندا  إلى  إعادتهم  يجب 
الـ20 اآلخرون، ومن  الكنديون  أما  معقولة‘‘. 
ضمنهم 17 طفاًل، فال يزال مصيرهم مجهواًل.

ولدوا  األطفال  هؤالء  من  عشرة  لتايلر،  ووفقًا 
وألمهات  مفقودون،  معظمهم  كنديين،  آلباء 
أجنبيات. ’’تم إبالغ هؤالء األمهات أنه يمكن 

قبول أطفالهن لعودة محتملة )إلى كندا(، لكن 
تايلر،  تقول  مرافقتهم‘‘،  بوسعهّن  يكون  لن 
 )...( معقول  غير  ’’عرض  هذا  أّن  مضيفة 
ففي نظر القانون الدولي ُيعطى لّم شمل األسرة 
أهمية قصوى‘‘. ’’يجب النظر في األمر على 
أساس كل حالة على حدة )...( لتجنيب هؤالء 

األطفال صدمات إضافية‘‘، برأي تايلر.
وصل معظم الكنديين المحتجزين حاليا ابتداًء 
الخالفة  لدولة  لالنضمام   2014 عام  من 
’’الدولة  نفوذ  كان  داعش, حيث  اعلنتها  التي 
اإلسالمية‘‘ في سوريا والعراق يتنامى وجذب 
هذا التنظيم التكفيري أعدادًا كبيرة غير مسبوقة 
من األجانب من أكثر من 100 دولة. وحسب 
تقرير لألمم المتحدة انضم إليه أكثر من 25 

ألف مقاتل أجنبي بين عامْي 2014 و2015.
منذ زوال ’’دولة الخالفة‘‘، التي أنشأها تنظيم 
’’الدولة اإلسالمية‘‘، في عام 2019 شكلت 
الذين انضموا  الجهاديين  مسألة إعادة زوجات 
إلى هذا التنظيم وأطفالهم مسألة حساسة للغاية 

في العديد من الدول.
الذين  الكنديين  جميع  فان  تايلر  ليتا  وحسب 
ال  والروج  الهول  مخيمْي  في  إليهم  تحدثت 
يريدون سوى أمر واحد: العودة إلى كندا. إنهم 
كان  إذا  فيها  السجن  لقضاء عقوبة  مستعدون 

ذلك يسهل إعادتهم إليها. 
نقال عن راديو كندا
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عين على كندا 

سفير  إسرائيل في كندا يستقيل احتجاجا على حكومة نتنياهو

ردا على مجزرة جنين وجرائم االحتالل االسرائيلي
قيادة السلطة الفلسطينية تقّرر اخيرا وقف التنسيق األمني

حكومة كندا تنتقد العقوبات التي يفرضها االحتالل على السلطة الفلسطينية
وتباين في مواقف مراكز القوى اليهودية 

ترودو يصف قرار التعاقد على تطبيق ArriveCAN بانه » غير منطقي » بنك كندا رفع األربعاء سعر الفائدة مجددا 
قال رئيس الوزراء جاستن ترودو يوم االثنين فهل الوقت االني مناسب لشراء بيت؟

أن  الفعال”  وغير  المنطقي  “غير  من  إنه 
تمنح مؤسسة الخدمات العامة عقوًدا بماليين 
شخصين  من  مكونة  شركة  إلى  الدوالرات 

تعاقدت من الباطن على تنفيذ تطبيق
 ArriveCAN الذي كان يلزم كل قادم الى 
كندا تعبئته قبل الوصول خالل جانحة كوفيد. 
في  البيروقراطيين  كبار  من  ترودو  وطلب  

كندا التحقيق في األمر.
وقد أدلى ترودو بهذه التصريحات بعد نشر  

جلوب آند ميل تقريرا كشف ان شركة 
 GCstrategies تعاقدت من الباطن على 
في  دوالر  9 ماليين  دوالر من  مليون   8.3
التطبيق  بتطوير  المتعلقة  الفيدرالية  العقود 

لست شركات خارجية.
وفي اجابته عن سؤال لماذا لم تقم الخدمات 
من  المقاولين  هؤالء  توظيف  من  العامة 
الباطن أو أداء العمل بنفسها؟  اجاب ترودو 
للتو  الذي طرحته  السؤال  بالضبط  “هذا هو 

على الخدمة العامة”.
 واضاف “من الواضح أن هذه الممارسة تبدو 
تأكدت  وقد  للغاية  فعالة  منطقية وغير  غير 
في  يبحثون  المجلس  في  المدققين  أن  من 
عقود الشراء للتأكد من أننا نحصل على قيمة 
مقابل المال وأننا نقوم باألشياء بطريقة ذكية 

و بطريقة منطقية “.
بالطبع   الوباء,  انتشار  أثناء   “ انه  ويبرر 
كانت السرعة جوهرية لمساعدة الناس ، ولكن 
تنفذ  أنها  من  نتأكد  ان   علينا  مبادئ  هناك 

بشكل سليم.”
تم  إنه  الكندية  الحدود  خدمات  وكالة  تقول 
الميزانية  في  دوالر  مليون   54 تخصيص 
لتشغيل وتطوير تطبيق ArriveCAN حتى 
عن  الحكومة  توقفت  والذي  القادم  مارس 
تطبيقه , وجرى اطالقه أثناء الوباء لضمان 
كندا  إلى  يصلون  الذين  المسافرين  امتثال 
على  وحصولهم  الوبائية  الحدودية  للتدابير 

اللقاح .
األخيرة  األسابيع  في  الثانية  المرة  هي  وهذه 
تحمل  الوزراء  رئيس  فيها  يتجاهل  التي 
الخدمة  مع  التعاقد  قرارات  عن  المسؤولية 

العامة.
 CBC News في الشهر الماضي ، كشفت
الكندية  والمشتريات  العامة  الخدمات  أن 

)PSPC( منحت شركة
بقيمة  عقًدا   Sinclair Technologies  
 2021 عام  في  أمريكًيا  دوالرًا   549،637
لبناء وصيانة نظام ترددات الراديو )RF( لـ 

.RCMP
 Sinclair المتعاقدة   الشركة  يقع مقر  بينما 

 ، االصلية  االم  الشركة  فإن   ، أونتاريو  في 
Norsat International ، مملوكة لشركة 
عام  منذ   Hytera الصينية  االتصاالت 
2017.و تمتلك الحكومة الصينية حوالي 10 
Hytera من خالل صندوق  المائة من  في 

استثماري.

في ذلك الوقت ، وعد ترودو بالنظر في كيفية 
منح العقد وتعهد بضمان أن “كندا لن توقع 
عقوًدا مع الشركات فقط لكونها تقدم العطاء 
األقل ومن ثم تدير ظهرها وتتركنا معرضين 

للعيوب األمنية.”

قدم سفير كيان االحتالل االسرائيلي في كندا 
رونين هوفمان  استقالته يوم األحد، احتجاًجا 
على سياسات الحكومة الجديدة ، مما يجعله 
القرار   فهو  بهذا  بذلك,  يقوم  مبعوث  ثاني 
فرنسا  في  إسرائيل  سفيرة  خطى  على  يسير 
بالتنحي. اهتمامها  عن  بالمثل  أعلنت   التي 

يش  حزب  في  عضوان  المبعوثين  وكال 
يائير  قبل  من  سياسًيا  معينين  وكانا  عتيد 
الخارجية  وزير  منصب  شغل  الذي  لبيد 
السابقة. الحكومة  في  الوزراء   ورئيس 

السفير  قال  تويتر،:  على  له  تغريدة  في  و 

هوفمان “يشرفني تعييني من قبل رئيس الوزراء 
إسرائيل  دولة  لتمثيل  البيد[  ]يائير  السابق 
 وخدمتها كسفير في كندا قبل أكثر من عام.
وولكن ، “مع االنتقال إلى الحكومة الجديدة 
أجبرتني   ، إسرائيل  في  مختلفة  وإلى سياسة 
نزاهتي الشخصية والمهنية على طلب تقصير 
 منصبي والعودة إلى إسرائيل هذا الصيف”.
وتابع، “سأستمر في خدمة دولة إسرائيل هنا 
يتم  حتى  والسرور  العاطفة  بنفس  كندا  في 
العام.  هذا  من  وقت الحق  في  بديل  تعيين 
مع  العمل[  ]مواصلة  إلى  “أتطلع  وكتب، 

 جميع زمالئي وأصدقائي حتى ذلك الحين”.
وضوًحا  أكثر  المانيا  في  السفيرة  وكانت  
أنها  موضحة  استقالتها  خطاب  في 
ظل  في  إسرائيل  بخدمة  فخورة  كانت 
على  تقوم  دولة  لتمثيل  األخيرة  الحكومة 
القانون. يحكمها  التي  الديمقراطية   القيم 

وقالت إن الحكومة الجديدة تتكون من أحزاب 
المنصوص  المبادئ  تلك  تنتهك  برامج  لها 
وإعالن  للبالد  األساسية  القوانين  في  عليها 

استقاللها.

قّررت قيادة السلطة الفلسطينية وقف التنسيق 
أعقاب  في  االسرائيلي  االحتالل  مع  األمني 
في  االحتالل  قوات  ارتكبهتها  التي  المجزرة 
خاللها  واستشهد  الخميس  يوم  جنين  مخّيم 
الستينات  في  امرأة  بينهم  فلسطينيين   10
آخرين  فلسطينيًا   20 وأصيب  عمرها،  من 
اقتحام  خالل  جدّا,  خطيرة  بعضهم  بجروح، 
لم  المقابل،  وفي   . للمخيم  االحتالل  قوات 
إصابات  بوقوع  اإلسرائيلي  االحتالل  يعترف 
المقاومة  أّكدت  بينما  كعادته،  صفوفه،  في 
سقوط عدد من القتلى في صفوف االحتالل، 
وتحدثت وسائل إعالم عبرية عن مقتل ضابط 

واسقاط طائرة مسيرة اسرائيلية.
وفي ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، 
قال نبيل أبو ردينة، قّررت القيادة الفلسطينية 
حكومة  مع  األمني  التنسيق  أّن  اعتبار 

االحتالل لم يعد قائمًا اعتبارًا من اآلن”.
وكانت القيادة الفلسطينية اتخذت نفس القرار 
غير مرة في العامين 2019 و2020، لكّن 

تنفيذه لم يأخذ منحى جديًا على األرض.
وّقعتها  التي  السياسية  االتفاقيات  وتنّص 
في  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل 
1993 على حصول تنسيق أمني بين قوى 
األمن الفلسطينية والقوات االسرائيلية لمكافحة 

“اإلرهاب”.
أبو  بحسب  الفلسطينية،  القيادة  قّررت  كما 
ردينة، “التوّجه الفوري لمجلس األمن الدولي 
لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، 
اإلجراءات  ووقف  السابع،  الفصل  تحت 

األحادية الجانب”.
للمحكمة  عاجل  بشكل  “التوّجه  وقّررت 
التي  المجزرة  ملف  الدولية إلضافة  الجنائية 
ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي في جنين 

الى الملفات التي تم تقديمها سابقًا”.
اإلسرائيلي  للتغّول  تصّدت  المقاومة  وكانت 
المقتحمة  الخاصة  القوات  اكتشاف  عقب 
ألبان،  شاحنة  داخل  تخفيها  بعد  للمخيم 
التي أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام 
إضافة  االنفجار،  شديدة  بعبوات  استهدافها 

إلى إطالق نار بشكل مباشر بعد محاصرتها. 
لـ»سرايا  التابعة  جنين«  »كتيبة  قالت  كذلك، 
»الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح  القدس«، 
االحتالل  قوات  استهدفت  إنها  اإلسالمي«، 
والعبوات  الرصاص  من  كثيفة  بصليات 
مباشرة  إصابات  وجود  إلى  الفتة  المتفجرة، 
أسقط  كما  االحتالل.  جنود  صفوف  في 
المقاومون طائرة استطالع من نوع »دورون« 

تابعة لجيش االحتالل.
يأتي ذلك في وقت عم اإلضراب محافظات 
شهداء  أرواح  على  “حدادا  الغربية  الضفة 
من  وتنديد  غضب  بيانات  وسط  جنين” 

الفصائل الفلسطينية.
الشامل  “اإلضراب  إلى  “فتح”  ودعت حركة 
مع  التماس  ونقاط  بقعة  كل  في  والتصعيد 
لردع  العام  والنفير  اإلسرائيلي،  االحتالل 
االحتالل عن االستمرار باالستفراد في جنين 
ومخيمها”.فيما توعدت فصائل المقاومة بالرد 
المناسب دون تحديد مكان ونوع الرد بواسطة 
الصواريخ من غزة او  عمليات في الداخل. 

المّتحدة  الواليات  أعربت  فعل  رد  اول  وفي 
الخميس عن أسفها لقرار السلطة الفلسطينية, 
الدبلوماسيين  كبيرة  ليف،  باربرا  وقالت 
األوسط،  الشرق  لشؤون  األميركيين 
للصحافيين “من الواضح أّننا ال نعتقد أّن هذه 
اّتخاذها  يجب  التي  الصحيحة  الخطوة  هي 
من  أّنه  “نعتقد  اللحظة”.وأضافت  هذه  في 

التنسيق  على  الطرفان  يبقي  أن  جدًا  المهم 
فيتعّين  أمر،  من  هناك  كان  وإذا  األمني، 

تعزيز التنسيق األمني بينهما”.
الخارجية  وزير  يتوجه  ان  المقرر  ومن 
فبراير  مطلع  في  بلينكن  أنتوني  األميركي 
إلى كيان االحتالل  والضفة الغربية المحتلة 
أعمال  وقف  على  سيحض  حيث  ومصر 

العنف. 
بنيامين ِنتنياهو وائتالفه الفاشي يحاول  من 
خالل ارتكاب هذه المجزرة و تصعيد جرائمه  
حرِف  من  الفلسطينيين  بحق  واستفزازاته  
األنظار عن أزماته الداخلّية،  وِمئات اآلالف 
بإسقاط  ُيطالبون  الذين  الُمتظاهرين  من 
ُحكومته الفاشّية وتوجيهم باتجاه عدو خارجي  

لتوحيد المجتمع االسرائيلي ، 
عقةبات  فرض  نتانياهو  لحكومة  وسبق 
الى  لتوجهها  الفلسطينية  السلطة  على  قيادة 
الجنايات  الدولية وخاصة محكمة  المنظمات 
االحتالل   بخصوص  فتى  الصدار  الدولية 
والذي نال موافقة الغالبية من الدول االعضاء 

 .
و أكدت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة 
أنها تلقت رسميا طلبا من الجمعية العامة 
لألمم المتحدة إلبداء رأي استشاري بشأن 

العواقب القانونية الحتالل إسرائيل لألراضي 
الفلسطينية.

 ومن المتوقع أن تعد المحكمة قائمة 

بالدول والمنظمات التي سُيسمح لها بتقديم 
إفادات كتابية، لكن البيان الصحفي لم يقدم 
معلومات إضافية حول اإلطار الزمني لتلك 
العملية. وفي آراء استشارية سابقة، حددت 
المحكمة أيضا جلسات استماع، لكن من 

المرجح أن يستغرق األمر عدة أشهر على 
األقل قبل تحديد مواعيد.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها الهاي، 
والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي 

أعلى محكمة تابعة لألمم المتحدة تتعامل 
مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة 

رغم أنها ال تملك سلطة إنفاذها.
وفي تحرك نددت به دولة االحتالل ورحب 

به الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة 
لألمم المتحدة من محكمة العدل الدولية 

الشهر الماضي تقديم رأي استشاري حول 
التبعات القانونية »لالحتالل )اإلسرائيلي( 
واالستيطان وضم )األراضي( … بما في 

ذلك اإلجراءات التي تهدف إلى تغيير 
التركيبة الديموجرافية وطبيعة ووضع مدينة 
القدس واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية 

لتكريس هذه السياسة«.
ويطلب قرار األمم المتحدة أيضا من 
المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير 

هذه السياسات والممارسات على “الوضع 
القانوني لالحتالل” وما هي العواقب 

القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول ولألمم 
المتحدة من هذا الوضع.

ووصف رئيس وزراء االحتالل بنيامين 
نتنياهو طلب إبداء رأي محكمة العدل 

الدولية بأنه “قرار بغيض”.
وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل 

الدولية فيها رأيها في الصراع بين إسرائيل 
والفلسطينيين في 2004، حينما حكمت 

بعدم قانونية جدار الفصل العنصري 
اإلسرائيلي. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة 

إن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة »أقيمت في انتهاك 

للقانون الدولي«”.

نتانياهو  حكومة  الكندية  الخارجية  انتقدت 
اإلسرائيلية لفرضها اجراءات عقابية تستهدف 
الوقت  في  تؤكد  فيما   ، الفلسطينية  السلطة 
نفسه على تقديم الدعم اال محدود لالحتالل 

االسرائيلي  في األمم المتحدة.
وفي بيان صادر عن الخارجية الكندية بتاريخ 
16 جانيوري اعربت الوزارة عن قلقها الشديد 
إزاء اإلجراءات العقابية التي اتخذتها حكومة 
قد  الفلسطينية ، والتي  السلطة  اسرائيل ضد 
حل  و  المنطقة  استقرار  على  اثارها  تترك 

الدولتين.
اإلجراءات  معارضتها  عن  الوزارة  واعربت 
أو  إسرائيل  بها  تقوم  التي  الجانب  األحادية 
المقصود  يكون  قد   ( الفلسطينية  السلطة 
في  تساهم  (والتي  الدولية  للمحكمة  التوجه 
تصلب المواقف وال تساعد في قضية السالم”.

ومع ان كندا تدعم محكمة الجنايات الدولية 
عارضت  أنها  إال   ، المتحدة  لألمم  التابعة 
مؤخرًا قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة 
شرعية  لتقييم  فتوى  بتقديم  المحكمة  يطالب 
احتالل إسرائيل لألراضي التي تم االستيالء 
عليها في عام 1967, هذا القرار الذي حظي 
االعضاء  الدول  من  الغالبية  موافقة  على 
والمانيا  وكندا  المتحدة  الوالت  وعارضته 

وايطاليا وبعض الدول المناصرة السرائيل. 
بيان  انتقدت  كندا  في  الصهيونية  المنظمات 

الخارجية الكندية ودافعت عن االحتالل : 
الرئيس   ، فوغل  كوفلر  شيمون  انتقد  حيث 
التنفيذي لمركز الدراسات اإلسرائيلية واليهودية 
انه  واعتبر  الكندية  الخارجية  بيان   ،  CIJA

“معايير مزدوجة”.
الحكومة  ،فان  رايه  حسب   , ناحية  فمن   
معارضتها  عن  وتكرارًا  مرارًا  اعربت  الكندية 
لمحاوالت السلطة الفلسطينية لالستغالل غير 
المناسب لألدوات الدولية مثل محكمة العدل 
نزع  أو  إسرائيل  لعزل  جهودها  في  الدولية 
الشرعية عنها ؛ ومع ذلك ، يبدو أن كندا ال 
تمارس أي رد فعل أو ضغوطات عندما تتابع 

السلطة الفلسطينية مثل هذه الممارسات “.
فان   ، إسرائيل  ترد  وعندما  انه  ويضيف، 
واعتبر  علًنا.,  ذلك  تنتقد  الكندية  الخارجية 
هي  السلطة  ضد  االسرائيلية  العقوبات  ان 
بمثابةإجراءات محدودة الظهار  عدم رضاها 

عن قرارات السلطة الفلسطينية. “
وطالب فوغل الحكومة الكندية بدعم إسرائيل 
لعائالت  المدفوعات  وقف  في  وتاييدها 
الفلسطينيين االسرى أو المصابين أو الشهداء 
الذين يصفهم باالرهابيين,  قتلوا في الهجمات 

على اسرائيليين.
كندية  يهودية  منظمات  اعربت  جانبها  من 
حكومة  لقرار  انتقادها  عن  السالم   تدعم 
السلطة  على  عقوبات  بفرض  إسرائيل  

 ، موران  بن  ويصف  الفلسطيني,  والشعب 
الجديد  إسرائيل  لصندوق  التنفيذي  المدير 
الكندي ،بيان الخارجية الكندية بانه يتماشى 
مع السياسات الكندية التقليدية بشأن إسرائيل.

“البيان  صحفية  تصريحات  في  وقال 
الحكومات  وسياسة  الكندية  القيم  مع  يتوافق 
أمن  حماية  على  والقائمة  الكنديةالسابقة 

للشعب  المصير  تقرير  واحترام حق  اسرائيل 
الفلسطيني.”

على  متفقون  الكنديين  معظم  ان  على  واكد 
أن عدم تأجيج الصراع  ويعتبرونه أمرا مهما 
نتانياهو  حكومة  تخالفه  الذي  االمر  وهو   ,

المتطرفة. 

د. نزيه خطاطبه

سعر  رفع  االربعاء عن  يوم  كندا  بنك  اعلن 

الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية مما 
يجعله يصل إلى 4.5 في المائة,  مؤكدا في 
الوقت نفسه ان هذا الرفع سوف يكون االخير 

لسعر الفائدة .
في  تسببت  التضخم  لمواجهة  البنك  معركة 
الكثير من األضرار الجانبية، من المتوقع أن 
تؤدي تكاليف االقتراض المرتفعة إلى إبطاء 
النشاط االقتصادي بشكل ملحوظ في األشهر 
والمستهلكين  الشركات  تراجع  بسبب  القادمة 

عن اإلنفاق.
 ، العقارات  لسوق  كبير  تسبب بضرر  كما   
 20 بنسبة  األسعار  متوسط  انخفض  حيث 
ديون  وزيادة  )فبراير(  شباط  منذ  المائة  في 

المستهلكين.
هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يرفع 
فيها البنك سعر الفائدة ، مما يجعل اقتراض 
وخاصة  للمستهلكين  تكلفة  أكثر  األموال 
في  التخبط  من  ويزيد  والشركات,  للعقارات 
صعوبة  اكثر  البيع  ويجعل  العقارات  سوق 
تفوق  التي  خاصة  البيوت  اسعار  ويخفض 

المليون دوالر .  
والسؤال الذي يطرح نفسه هل الوقت مناسب 
ارتفاع  مع  مقارنة  بسيطة  بحسبة  ؟  للشراء 
 20 بحوالي  البيوت  سعر  وانخفاض  الفائدة 
يستطيع  لمن  الحالي  الوقت  فان  المئة  في 
الحصول على قرض , مناسب اكثر للشراء , 

حيث انه من المتوقع ان يستقر السوق خالل 
النصف الثاني من العام الجاري, حيث قدر 
البنك نمو االقتصاد الكندي بنسبة ٪3.6 في 
عام 2022 ، أقوى قلياًل مما كان متوقعًا في 
النمو حتى  المتوقع أن يتوقف  أكتوبر, ومن 
منتصف عام 2023 ، ثم ينتعش في وقت 
الحق في النصف الثاني للعام 2023 والعام 
القادم, ومن ثم , وفي حالة بدء البنك بخفض 
اسعار  فان  التضخم,  تباطؤ  مع  الفائدة,  
البيوت وخاصة الشقق سوف تعاود الصعود 
.وبالتالي فان من يشتري االن سوف يشتري 
بسعر منخفض  سوف يرتفع قريبا فيما يعاود 
سعر الفائدة المرتفع االن الى االنخفاض .  
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مظاهرات إسرائيل: حرب أهلية أم زوالها أم بقاء الحكومة أم تغييرها؟

وزيرة الدفاع الكندية تعرب عن كرمها خالل زيارتها الوكرانيا
 بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية

سينغ يحذر من تخصيص نظام الرعاية الصحية في كندا 
ويهدد بسحب الثقة من حكومة ترودو

األربعاء  يوم  إلى كييف  مفاجئة  خالل زيارة 
، أعلنت وزيرة الدفاع الكندي أنيتا أناند عن 
للجيش  الكندية  الجنود  ناقالت  بمئات  التبرع 
دوالر  مليون   90 حوالي  بقيمة  األوكراني 
من  دوالر  مليون   500 من  جزء  وهي   ،
المساعدات العسكرية اإلضافية التي وعد بها 

ترودو في نوفمبر.

للتبرع  النقاب عن خطط  أناند  أنيتا  وكشفت 
ألوكرانيا ب 200 ناقلة جنود مدرعة إضافية 
في  روسيل  ميسيسوجا  مصنع  يصنعها 

أونتاريو.
 ، الماضية  شهرًا  عشر  االثني  مدار  على 
قدمت كندا أكثر من 5 مليارات دوالر على 
ذلك  في  بما   , ألوكرانيا  مساعدات  شكل 
األسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة وقذائف 
عن  فضاًل   ، والتدريب  والمركبات  المدفعية 

المساعدات اإلنسانية واالقتصادية.
عن  كندا  أعلنت   ، الماضي  يونيو  في 
مدرعة  قتالي  دعم  مركبة   39 تقديمها  
جديدة )ACSVs( - 30 طًنا ، ذات ثماني 
أونتاريو,    ، لندن  في  تصنيعها  تم  عجالت 
 General Dynamics شركة  بواسطة 

Land Systems Canada ، وكان مقررا 
 , الكندي  الجيش  إلى  األصل  في  تسليمها 

وبدال من ذلك سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.
وياتي إعالن أناند بعد أسبوع من شراء كندا 
 )NASAMS( أرض-جو  صواريخ  لنظام 
بقيمة 400 مليون دوالر من الواليات المتحدة 
كهدية ألوكرانيا - وهو نفس النظام الذي ال 
يمتلكه الجيش الكندي ويحاول مسؤولو الدفاع 

الكنديون شرائه منذ أكثر من عقد.

في حديثه للصحفيين في ساسكاتون في وقت 
سابق من هذا األسبوع ، قال رئيس الوزراء 
ألوكرانيا  ’’سنقّدم  للصحفيين  ترودو  جاستن 
ما هو ضروري لها كي تتمكن من االنتصار 
على روسيا‘‘،على سؤال عّما إذا كانت كندا 
إلى  رئيسية  قتال  دبابات  إلرسال  مستعدة 

أوكرانيا, مضيفا 
إن الوقت لم يحن بعد ألن ترسل كندا دباباتها 

إلى أوكرانيا.

األلمانية   Leopard 2s كندا  تستخدم 
الدبابات  أولية ، لكن تصدير  قتال  كدبابات 
من  موافقة  سيتطلب  أوكرانيا  إلى  الكندية 

الحكومة األلمانية.

ومع ذلك ، فان ألمانيا مترددة حتى االن في 
دباباتها  بإرسال  ليوبارد  لمستخدمي  السماح 
إلى اوكرانياحيث اعلن المستشار االلماني ان 
بالده لن تسمح بارسال دباباتها الى اوكرانيا 
طالما ان الواليات المتحدة لم ترسل دباباتها .

و أعرب المستشار أوالف شولتز عن قلقه من 
أن ذلك قد يخل بالتوازن الدقيق, بين توفير 
الدفاع عن النفس الوكرانيا, وبين الزج بالدول 
الغربية والناتو إلى عمق الصراع المستمر منذ 
بالسماح  المخاطرة  أو   ، عام  من  يقرب  ما 
للتكنولوجيا العسكرية الغربية بالوقوع في أيدي 

روسيا أو الصين.

الديمقراطي  الوطني  الحزب  زعيم  هدد 
جاغميت سينغ يوم الخميس من أن الحزب   
لحكومة  المقدم  الدعم  سحب  في  سينظر 
يمرر  لم  إذا  ترود,  بزعامة  الليبرالية  األقلية 
مشروع قانون الصيدلة هذا العام, وفي حالة 
خصخصة  لمنع  شروط  الحكوم  تضع  لم 

الرعاية الصحية.
والليبراليين  المحافظين  من  كل  سينغ  واتهم 
في  العامة  الصحية  الرعاية  نظام  بتعريض 

كندا للخطر.
البرلمان  في  حزبه  نواب  مع  له  كلمة  وفي 
جاستن  الوزراء  رئيس  سينغ  اتهم   , الكندي 
المقاطعات  حكومات  لرؤساء  بالغمز  ترودو 
لتغيير أنظمة الرعاية الصحية بشكل جذري 

وخصخصتها.
وكان كل من رؤساء حكومات أونتاريو وألبرتا 
و مانيتوبا) يقودها محافظون(, اطلقوا مؤخرا 
الكندية  الصحية  الرعاية  لخصخصة  خطة 
الوزراء  رئيس  فان  سينغ  وحسب  العامة. 
فيما   , لمنعهم  يفعل أي شيء  لم   ، ترودو  
يشجعهم   , بويليفري  بيير  المحافظين,  زعيم 

على ذلك.
حزب  يقودها  التي  اونتاريو  حكومة  وكانت 
المحافظين برئاسة فورد قد اعلنت يوم االثنين 
عن خطتها لتوسيع وزيادة العمليات الجراحية 
في  الخاصةالربحية  العيادات  الى  المحولة 
المقاطعة. وهذا االمر تفكر به حكومتا ألبرتا 
ومانيتوبا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في 

الرعاية الصحية.
بعد إعالن أونتاريو خطتها، عقب ترودو إنه 
لتقديم خدمات أفضل  منفتح على اي أفكار 

للكنديين في مجال الرعاية الصحية.
ويعتقد الديمقراطيون ان األموال العامة التي 
النظام الخاص تذهب هدرا, وأن  تذهب إلى 
توسيع دور القطاع الخاص الطبي لن يؤدي 
إال إلى زيادة المنافسة مع القطاع العام على 

الموارد البشرية النادرة.
استخدام  الفيدرالية  الحكومة  سينغ  وطالب 
للرد  تصرفها  تحت  الموجودة  الضغط  اوراق 
تحاول  التي  المقاطعات  حكومات  على 
االعتماد على مؤسسات طبية خاصةإليجاد 

حلول.

وقال سينغ “في الواقع ، لدى رئيس الوزراء 
وأثناء  الطبية,  الرعاية  لحماية  اآلن  الفرصة 
التفاوض على التمويل مع المقاطعات ، نتفق 
 , قيود”. مضيفا  جميًعا على ضرورة وضع 
يكون  أن  يجب  الشروط  هذه  أحد  أن  أعتقد 
شركات  تكون  ان  الخصخصةورفض  رفض 
ال  الصحية.  الرعاية  تتولى  للربح  هادفة 
لفواتير للمرضى مقابل أي شيء, ال لتفكيك 
الممرضات واألطباء  ، وإرسال  المستشفيات 

إلى العيادات الربحية.”
الحزب  عن  المنبثقة  العمل  مجموعة  وتقول 
استراتيجية  إلى  حاجة  هناك  ان  الديمقراطي 
وطنية للتوظيف في نظام الرعاية الصحية ، 
الدكتور  اونتااريو  برلمان  في  النائب  ويقول 
عادل شمجي ، أطلق دوج فورد وسيلفيا جونز 
هذا األسبوع خطة من شأنها أن تسمح بإجراء 
والتشخيصية  الجراحية  اإلجراءات  بعض 
المستشفيات.  خارج  خاصة  عيادات  في 
مليون حالة طبية   22 هناك   ، أونتاريو  في 
متراكمة وأكثر من 1.1 مليون عملية جراحية 
، لذلك كان من الممكن أن تقدم خطتهم خيارًا 
على  وتظهر  االنتظار  قوائم  يختصر  مهًما 

انها خطة جيدة. 
اال انه وبداًل من ذلك ، قدموا اقتراًحا سيؤدي 
الجودة  منخفضة  خاصة  صحية  رعاية  إلى 
وغير موثوقة وربحية. لم يتمكنوا من اإلجابة 
سالمة  ضمان  كيفية  حول  أسئلة  أي  على 

المرضى ، وجودة الرعاية ، وكيف سيمنعون 
من  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين 
باإلضافة  العامة.  مستشفياتنا  من  الخروج 
إلى ذلك ، قالوا إنهم سيتجهون إلى شركات 
للربح حيث تتعارض مصالح  خاصة تهدف 
المرضى ومصالح المستثمرين في كثير من 
األحيان, وطالب المواطنين بتكثيف جهودهم 

وعدم السماح بذلك.
الرعاية  أن  من  عميق  بقلق  أشعر  وقال 
بشكل  و  فقط  متاحة  االفتراضية,  أصبحت 
ببطاقات  الدفع  يمكنهم  الذين  ألولئك  متزايد 
مع  عملت  لقد  بهم.  الخاصة  االئتمان 
الصحية  الرعاية  في  المصلحة  أصحاب 
مثل جمعية أونتاريو الطبية ووسائل اإلعالم 

لتسليط الضوء على هذه المشكلة.
اتحاد  مجلس  رئيسة   ، بروسك  بيا  وتقول  
في  عمالية  منظمة  ،أكبر  الكندي  العمال 
البالد ، والتي لها عالقات وثيقة مع الحزب 
اإلستراتيجية  هذه  مثل  إن  الديمقراطي, 
كندا  أنحاء  جميع  في  الحكومات  ستساعد 
العاملين في  على توظيف وتدريب واستبقاء 

مجال الرعاية الصحية.
وطالب زعيم الحزب الديمقراطي في خطابه 
األربعاء بوضع حلول مثل تدريب المزيد من 
الممرضات واألطباء,ومنح تراخيص للعاملين 
المهاجرين  من  الصحية  الرعاية  مجال  في 

والقادمين الجدد للعمل في المستشفيات.

في مارس 2022 ، وقع الديمقراطيون الجدد 
اتفاقية ثقة ودعم مع الحزب الليبرالي الحاكم 
بقيادة ترود لمنحه األصوات الالزمة لتمرير 
موافقة  مقابل  الحكومة,   وحماية  الميزانية 
في  أالوليات  من  عدد  تنفيذ  على  الليبراليين 
خطة  وخاصة   , الديمقراطي  الحزب  برنامج 

فارماكير ، وخطة رعاية األسنان. 
الحزبين  اتفاق  ألزم   ، المثال  سبيل  على 
حكومة ترودو على إقرار قانون كندا للرعاية 
الصيدالنية في عام 2023 ، وتوفير األدوية.

رعاية  تغطية  توسيع  تم   ،  2022 عام  في 
سن  دون  األطفال  لتشمل  الفيدرالية  األسنان 
عن  دخلها  يقل  التي  األسر  في  عاًما   12
, كان من  االتفاق  ألف دوالر. وحسب   90
العام  هذا  التوسع  يتم  أن  أيًضا  المفترض 
لتشمل  األسنان  عالج  خدمة  تغطية  في 
عاًما   18 العمر  من  البالغين  األشخاص 
من  يعانون  الذين  واألشخاص  السن  وكبار 

إعاقات في األسر ذات الدخل المتوسط.

الحزب  فان  باالتفاق  االخالل  حالة  وفي 
الديمقراطي قد يتراجع عن تاييد اقرار الميزانية 
الفيدرالية المقبلة لعام 2023 وستكون حكومة 

ترودو في مهب الرئيس .
سي بي سي 

بقلم: هاني المصري

دولة  فاشية،  حكومة  الديمقراطية،  على  انقالب 
هذه   … عصيان  تمرد،  أهلية،  حرب  دينية، 
بعد  اإلسرائيلي  المشهد  في  بقوة  تتردد  الكلمات 
منذ  تطرًفا  األكثر  بأنها  وصفت  حكومة  تشكيل 
تأسيس إسرائيل، وترددت هذه األوصاف والكلمات 
على ألسنة قادة وموظفين كبار، ورؤساء حكومة 
العدل  محكمة  ورئيسة  سابقين،  حرب  ووزراء 
العليا، وجنراالت سابقين، وديبلوماسيين سابقين، 
وحتى  “الهايتك”،  في  ومشتغلين  أعمال،  ورجال 
إسرائيل  بزوال  يؤذن  يجري  ما  فهل  حاخامات، 
وتتحقق النبوءة عن زوالها مع اختالف التوقيت؟ 
فقد كان توقع زوالها في العام الماضي، وها هي 
يمكن عند البعض أن تزول في هذا العام، وبحد 
يسمى  لما  تحقيًقا   ،2027 العام  حتى  أقصى 
“لعنة األجيال”، التي سبق أن تحدث عنها الشيخ 
كاًل  ولكّن  نفسه،  نتنياهو  وبنيامين  ياسين  أحمد 

منهما ألسباب وأهداف وقراءات مختلفة.
كالعادة، إزاء كل قضية كبيرة مثل ما يجري حالًيا 
في إسرائيل، تختلف وجهات النظر بين من يهول 
بما يجري، ويبشر أو ينذر بالحرب األهلية وقرب 
زوال إسرائيل، وبين من يهون مما يجري ويتعامل 
معه وكأنه خالف عادي وتعارك في إطار لعبة 
األمر  يعطي  أن  يحاول  من  وبين  الديمقراطية، 
وهل  وآفاقه،  وأسبابه  خلفياته  في  ويبحث  حقه 
يختلف عما حدث سابًقا أم ال، وإذا كان يختلف 

فإلى أي حد؟
ترامب،  دونالد  أنصار  تمرد  عندما  نذكر  كما 
وهاجموا الكونغرس تمرًدا على نتائج االنتخابات 
الديمقراطية األميركية،  الرئاسية، هناك من نعى 
واعتبر ما يحدث انقساًما ال رجعة عنه، فانتصرت 
المؤسسة على محاولة التمرد عليها من دون أن 
باالنقسام  تنذر  عالمات  تكاثر  عدم  ذلك  يعني 
هذه  ولكن  األميركية،  المتحدة  الواليات  داخل 
وإنما  فترة قصيرة،  في  تحدث  تاريخية ال  عملية 
تحتاج إلى وقت وال تسير دائًما في خط مستقيم 

وال في اتجاه واحد.
تفسيره من دون  يمكن  إسرائيل ال  ما يجري في 
االستعماري  المشروع  بطبيعة  أساًسا  نربطه  أن 
إلى  وانتقاله  وجذريته،  وخصائصه  االستيطاني 
التهديد  تحييد  استطاع  أن  بعد  أعلى  مرحلة 
ملًفا  بوصفه  معه  التعامل  وفرض  الفلسطيني، 
أمنًيا اقتصادًيا، وساعده على تحقيق هذا الهدف 
السياسي  االنقسام  الكبير وقوع واستمرار وتعمق 
والجغرافي والمؤسسي الفلسطيني، وانحدار الموقف 
الرسمي العربي إلى مستوى انطالق موجة جديدة 
من التطبيع، ضمت دواًل عربية ليست من دول 
المواجهة، وال على تماس بأي شكل مع إسرائيل؛ 
ما جعل العالقات معها أخطر؛ إذ تسير باتجاه 
أن  يحاول  أميركي  إسرائيلي  عربي  حلف  إقامة 
يسد الفراغ الناجم من تراجع، وال أقول أفول، الدور 

األميركي في المنطقة.

الموضوع الفلسطيني لم يعد تهديًدا وجودًيا
أكبر دليل على ما سبق أن الخالفات التي تعصف 
الموضوع  إلى  إسرائيل حالًيا ال تمت بصلة  في 
الفلسطيني، فهناك التقاء )على الرغم من التطرف 
الزائد من الحكومة الحالية( بين الغالبية العظمى 
تصفية  هدف  على  إسرائيل  في  األحزاب  من 
القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، والخالف 
ما بينها ليس على الهدف، وإنما على األسلوب، 
بين من يريد أن تكون هناك سلطة وحكم ذاتي 
يمكن أن تتطور إلى “دولة” ال تملك من مقومات 
الدول إال االسم من دون مساس باألمن والسيادة 
من  وبين  الميعاد”،  “أرض  كل  على  اإلسرائيلية 

يرفض أي تعبير عن الهوية الفلسطينية.
الفلسطيني ال  المواطن  بأن  التالقي  هذا  ويظهر 
حكومة  وإجراءات  سياسة  في  كبيرًا  فرًقا  يلمس 
أو  بينيت  نفتالي  أو  نتنياهو  بنيامين  برئاسة 
وتوسيع  مستمر،  اليومي  فالقتل  البيد،  يائير 
مستمر،  المنازل  وهدم  مستمر،  االستيطان 
إلى ترسيخ وترسيم  واقتحامات األقصى والسعي 
التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي مستمر، 
وراء  العسكري  العدوان  وشن  الخانق  والحصار 
مستمر،  غزة  قطاع  على  العسكري  العدوان 
وطمس  ويتعّمق،  مستمر  العنصري  والفصل 

بعيًدا  بتصفيتها  حلها  ومحاولة  الالجئين  قضية 
عن بالدهم فلسطين مستمر.

الخالفات بين اليهود جدّية
األزمة في إسرائيل نابعة من خالفات جدية حول 
طبيعة النظام علماني أم ديني أم خليط بينهما، 
وتعريف اليهودي، ودور التوراة في الحياة اليومية، 
وتدخل  إسرائيل،  تحتاجه  الذي  التعليم  ونوع 
البيروقراطية  والمهمات  األعمال  في  السياسيين 
الليبرالية، وبين  العلمانية  بين  والمهنية، والصراع 
األصولية الدينية الشعبوية، ومبدأ فصل السلطات 
من  بين  القضاء،  سلطة  خصوًصا  واستقاللها، 
يحاول أن يحافظ على هيبة ما للقضاء، ومن يريد 
أن ُيخضع القضاء للكنيست، ويضرب بذلك أهم 

ركن من أركان أي دولة ديمقراطية.

أم حكومة وحدة  إسرائيل،  أم زوال  أهلية،  حرب 
وطنية، أم بقاء الحكومة الكهانية؟

إذا تساءلنا هل ستقود األزمة الراهنة في إسرائيل 
إلى الحرب األهلية وزوال إسرائيل، أو إلى سقوط 
أن  أو  وطنية،  وحدة  حكومة  وتشكيل  الحكومة 

تعمر وتمضي سنة أو سنتين أو كل فترتها؟
سنجد أن سيناريو الحرب األهلية والزوال مستبعد 
ذلك ألن  والمتوسط؛  المباشر  المديين  كلًيا على 
ومتعود  ومرن  وراسخ  قوي  إسرائيل  في  النظام 
المختلفة  التيارات  بين  والصراع  التنافس  على 
في الحركة الصهيونية، وألن إسرائيل دولة قوية 
ومتقدمة اقتصادًيا وعسكرًيا وتكنولوجًيا، ومستوى 
دخل الفرد السنوي فيها وصل إلى 55 ألف دوالر 
للفرد، وهو من أعلى المستويات في العالم، وألن 
األغلبية الكبيرة الحاسمة من أعضاء الكنيست من 
اليمين والخالف الدائر بين يمين ويمين من دون 
المعسكر  داخل  والخالف  لليسار،  يذكر  وجود 
قومي  ويمين  متطرف  ديني  يمين  بين  الواحد 
ليبرالي متطرف ويمين ليبرالي أقل تطرًفا، وهناك 
الجيش  في  خصوًصا  ممثلة،  قوية  عميقة  دولة 

وأجهزة األمن.
كما أن هناك حرًصا غربًيا، وخصوًصا أميركًيا، 
على عدم انزالق إسرائيل إلى حرب أهلية أو إلى 
الزوال. لذا، ما دامت الواليات المتحدة األميركية 
يشبه  قوي  جناح  وفيها  العالم  في  دولة  أقوى 
الصهيونية الدينية، وما دام اللوبي الصهيوني في 
الغرب قوًيا والمسيحيين الصهاينة لهم قوة مركزية 
داخل أميركا وهم مؤيدون للصهيونية الدينية في 
مرشحهم  فوز  في  كبيرة  فرصة  ولهم  إسرائيل، 
الرئاسية  االنتخابات  في  منهم  قريب  مرشح  أو 
إلى  قريًبا  األمور  تتجه  فلن  القادمة،  األميركية 

حرب أهلية.
وإذا كان سيناريو الحرب األهلية والزوال مستبعًدا، 
فإن سيناريو استمرار األزمة وتعمقها وتصاعدها 
مرجح، وهذا سيقود إلى سيناريوهات عدة؛ حيث 
تحقق  ال  تسوية  على  لالتفاق  محاوالت  هناك 
لن  ولكنها  مطالبها،  فيها كل  الدينية  الصهيونية 
تقبل بعدم تحقيق أي شيء، خصوًصا أن هناك 
بالسيطرة  آخرين  ووزراء  نفسه  لنتنياهو  حاجة 
على القضاء لوقف المالحقات القانونية ضدهم، 
طمأن  إذ  متناقضة؛  رسائل  نتنياهو  يرسل  لذلك 
بزمام  ممسك  بأنه  كله  والعالم  األميركية  اإلدارة 
األمور وكأنه على خالف كبير مع حلفائه، وأنه 
لن يقدم على إصالحات من دون تحقيق أوسع 
إجماع عليها، بينما أكد لحلفائه في الحكومة أنه 
الذي  البرنامج  وفي  اإلصالحات  في  سيمضي 
الناخب  انتخبها  والذي  عليه،  الحكومة  اتفقت 

اإلسرائيلي على أساسه.
ويظهر هذا التناقض في إزالة البؤرة االستيطانية 
في شمال الضفة ألنها غير قانونية، فهو قال بعد 
قانوني.  إنه مع االستيطان، ولكن بشكل  إزالتها 
لذا، سيمضي في شرعنة البؤر االستيطانية غير 
الشرعية وفق االتفاقات الذي عقدها مع شركائه 
بالحكومة، كما أنه أقال أرييه درعي، تنفيًذا لقرار 
بإيجاد  وعده  نفسه  الوقت  وفي  العليا،  المحكمة 
طريقة إلعادته، ووراء كل ذلك سيحرص نتنياهو 
أن  يدرك  ألنه  حكومته؛  على  يحافظ  أن  على 
البديل منها أسوأ له ولحزبه وحلفائه ولن يمكنه من 
اإلفالت من المالحقات القضائية، ولكن سيطبق 
واحدة  مرة  وليس  بالتدريج،  معهم  عليه  اتفق  ما 
وبشكل ال يثير ردود فعل داخلية وإسرائيلية كبيرة. 

الخان  ملف  بتحريك  لهم  يسمح  أن  يمكن  وهنا، 
القانون  ضمن  وغيرهما  جراح  والشيخ  األحمر 
اإلسرائيلي الذي هو أصاًل عنصري ومنحاز لما 
إحداث  على  يركز  أن  يمكن  كما  اليمين،  يريده 
بتأجيل  السعودية، مع وعد  بالتطبيع مع  اختراق 
الضم، وعلى تشديد الحصار، وربما المبادرة إلى 
العدوان ضد إيران، وهذا ليس سهاًل وثمنه باهٌظ 
الوحدة  حكومة  سيناريو  يتقدم  فقط  وحينها  جًدا، 

الوطنية.
المعارضة اإلسرائيلية ليست ضمن سقف واحد

الحالية  الحكومة  بقاء  سيناريو  من  يعزز  ما 
مع  التعامل  كيفية  حول  مختلفة  المعارضة  أن 
الصراع  يكون  أن  يريد  من  فمنها  الحكومة، 
أساًسا من داخل المؤسسات، والكنيست تحديًدا، 
إلى  األمور  دفع  وعدم  الحكومة،  مع  والتفاوض 
كسر العظم، ومنها من يريد المضي حتى النهاية 
واالحتجاجات  الشارع  طريق  عن  إلسقاطها 
من  سيمكنها  بقاءها  ألن  والعصيان؛  والتمرد 
تبقى من مفاصل في  التمكن والسيطرة على ما 
الحكم خارج سيطرة اليمين القومي والديني األكثر 
تطرًفا. ولكن في المقابل، لن يقف اليمين القومي 
الشارع،  إلى  وسيلجأ  األيدي،  مكتوف  والديني 
شارع مقابل شارع، وهو مستعد أن يمضي حتى 
قادر  وهو  الحكومة،  على  للحفاظ  الشوط  نهاية 
المظاهرات  تراجع  إلى  سيؤدي  ما  الحشد؛  على 

وتأثيرها إلسقاط الحكومة.

أي دور لفلسطيني 48؟
الفلسطينيين  تجعل  أن  تريد  المعارضة  أن  كما 
للمعارضة  رديف  احتياط  مجرد  إسرائيل  داخل 
المساواة  في  مطالبهم  تبني  دون  من  اإلسرائيلية 
وإنهاء االحتالل وإسقاط نظام الفصل العنصري، 
المنى عودة حكومة البيد أو شبيهة  وكأن غاية 
الحالية  للحكومة  الطريق  التي مهدت  بها، وهي 
لذلك  كبير،  حد  إلى  اليمين  مع  تماهت  عندما 
نالحظ أن بعض أعضاء الكنيست من المعارضة 
يصوتون لصالح قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين 
من  وهذا  إقرارها،  أعماله  جدول  على  أو  أقرها 
شأنه إخراج ثقل كبير من المعركة ضد الحكومة، 
أو جعلهم، وهذا أفضل، يخوضون ضد الحكومة 
ولكن  نفسه،  االتجاه  في  تضرب  موازية  معركة 

بالسير منفردين وبأهداف مختلفة.

في  يمد  الفلسطيني  والتوهان  واالنقسام  الضعف 
عمر حكومة نتنياهو

من األسباب التي قد تساعد على بقاء الحكومة 
الوضع  أن  سريًعا،  األقل  على  سقوطها  وعدم 
وتائه،  وضعيف  مهلهل  والعربي  الفلسطيني 
ويسير  ومتعمق،  مستمر  الفلسطيني  واالنقسام 
واالرتهان،  الضعف  من  المزيد  نحو  بالسلطتين 
إسقاط  هدف  على  ولو  الفلسطينيون  توحد  فلو 
برنامج الضم والتهجير والتهويد ألسقطوه وأسقطوا 
العوامل األخرى  الحكومة، آخذين باالعتبار كل 
هذا  لها،  والخارجية  الداخلية  الكبيرة  والمعارضة 
إذا توحد الفلسطينيون وخاضوا معركة فاعلة مع 
الحكومة، معتمدين على المقاومة الشاملة المثمرة 
من دون تنازالت مخلة وال مغامرات غير محسوبة، 
وال تقديم ذرائع تستخدمها الحكومة لتوجيه ضربات 
والتهويد  الضم  برنامج  وتنفيذ  للفلسطينيين  قوية 
أوسع  بمعدالت  العنصري  والفصل  والتهجير 
من  للخروج  الحكومة  تحاول  أن  فيمكن  وأكبر، 
الفلسطينيين وحزب  مع  الموقف  بتصعيد  مأزقها 
هللا وإيران، واالحتمال األكبر شن عدوان عسكري 

على قطاع غزة؛ ألنه الحلقة األضعف، وتكثيف 
الضفة  على  االستيطاني  االستعماري  العدوان 

الغربية والقدس، ومناطق )ج( تحديًدا.

إسرائيل قوية، ولكن تعاني من نقاط ضعف كثيرة 
جًدا تنتظر من يستغلها

ما سبق ال يقلل على اإلطالق من نقاط الضعف 
والمشروع  إسرائيل  منها  تعاني  التي  الكبيرة 
على  القدرة  عدم  أبرزها:  من  التي  الصهيوني، 
وعدم  إسرائيل،  إلى  اليهود  معظم  أو  كل  جذب 
ال  الذي  الفلسطيني  الشعب  نصف  طرد  تحقيق 
يزال صامًدا على أرض وطنه، وعدده أكبر من 
اليهود، وعدم تصفية القضية الفلسطينية وإزالتها 
كل  من  الرغم  على  إذ  األعمال؛  جدول  من 
الحروب والهزائم والمجازر والعواصف التي هبت 
المتحدة  الواليات  وانحياز  العربية  المنطقة  على 
للمشروع  االمتداد  بوصفها  إلسرائيل  المطلق 
االستعماري الذي يستخدم للسيطرة على المنطقة 
والتبعية  التخلف  أسيرة  وإبقائها  برمتها  العربية 
الفلسطيني  الشعب  يزال  فال  والفقر،  والتجزئة 
متمسًكا بقضيته، ويناضل من أجل تحقيقها، على 

الرغم من تراجع مكانتها، طال الزمن أو قصر.
عند  البارزة  مكانتها  الفلسطينية  للقضية  أن  كما 
مونديال  في  جرى  وما  كله،  العالم  وفي  العرب 
الذي  التطبيع  وأن  ذلك،  على  بارز  دليل  قطر 
بدأ من عشرات السنين ال يزال واقًفا عند الحكام 

ومرفوض من الشعوب العربية.
األخرى  الضعف  عناصر  من  الكثير  هناك 
الذي سلط الضوء عليها د. وليد عبد الحي، في 
بيت  “ثقوب في  بعنوان  الذي كتبه  المهم  المقال 
اإلستراتيجي،  العمق  فقدان  وأبرزها:  العنكبوت”، 
الجغرافية  والخاصرة  المساحة  صغر  يدل  كما 
الضيقة، والخلل الديمغرافي؛ حيث يشكل العرب 
يفوق  فلسطين  كل  في  والعرب   ،20% حوالي 
مواقف  تحول  من  والقلق  اليهود،  عدد  عددهم 
الواليات  إسرائيل، خصوًصا  تجاه  الكبرى  الدول 
المتحدة، والشعور بالتحول الهادئ في الرأي العام 
الفرعية  والثقافات  الفلسطينيين،  لصالح  الدولي 
في إسرائيل )عرب، وأشكناز، وصابرا، وسفارديم 
والخشية من  إلخ(،  ومتدينين …  … وعلمانيين 
في  اإلقليمية  القوى  في  التحوالت  انعكاسات 
الشرق األوسط على األمن اإلسرائيلي، ومشاعية 
الصغيرة  التنظيمات  تجعل  قد  التي  التكنولوجيا 
قادرة على إنتاج أسلحة متطورة أو غير تقليدية، 
األوسط،  الشرق  في  النووي  االحتكار  وإنهاء 
والخوف من انعكاسات العولمة والنزعة العلمانية 
اإلسرائيلي،  للمجتمع  اليهودية  الهوية  على 
نموذج  هي  االحتالل  ودولة  الطبقية،  والتباينات 
العالمي، إضافة  لالتجاه  معاكسة  فهي  ينقرض، 
اإلسرائيلي،  المجتمع  في  الفساد  نسبة  تزايد  إلى 
وغياب القيادات الكاريزمية، والتكدس الحضري، 
فإسرائيل من ضمن الدول األعلى بين دول العالم 
خسائر  تجاه  والحساسية  السكانية،  الكثافة  في 
فضاًل  الحربية،  المعارك  في  البشري  العنصر 
عن القلق من الصورة الذهنية لليهودي في الذهن 
العربي، والمكانة الدينية لفلسطين، وأخيرًا مستوى 

االستقرار السياسي.
كما يالحظ، فإن هناك نقاط ضعف كبيرة وكثيرة 
جًدا بانتظار من يستغلها، من خالل بلورة رؤية 

إستراتيجية متكاملة قادرة على االنتصار.
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هل يكون عّباس الرئيس األخير؟

هل أوقفت دول الخليج الغنية مساعداتها 
لحلفائها في مصر واألردن بشكل نهائي؟

كتاب اسرائيلي يكشف اسرار جديدة حول اغتيال الشهيد عماد مغنية
 ودور السفارة االمريكية في دمشق في نقل القنبلة

يصادف الرابع عشر من شباط )فبراير( المقبل 
الذكرى الـ15 الغتيال الشهيد عماد مغنية في 
مرآب سيارته في دمشق بقنبلة زرعتها خلية 
نشر  المناسبة  وبهذه  الموساد  لجهاز  تابعة 

الخبير العسكري واألمني اإلسرائيلي يوسي.
وقد نشر ميلمان، الذي يعمل محلاًل للشؤون 
العسكرّية في صحيفة )هآرتس( العبرّية فصاًل 
على  اعتمد  الذي  الصحيفة،  في  كتابه  من 
أبيب،  تل  أمنّيٍة واسعة االطالع في  محافل 
وأّكد فيه أّن عماد مغنية، كان الهدف األّهم 
للتصفية، حتى أكثر من األمين الّعام لحزب 
المسؤول  كان  ألّنه  هللا،  نصر  حسن  هللا، 
التي أحرجت وأربكت  الفدائّية  العمليات  عن 
إسرائيل، الفًتا إلى أّن الرجل كان حذرًا للغاية، 
ويُشّك كثيرًا، وفوق كّل ذلك، كان يملك المقدرة 
على الهروب واالختفاء من أجهزة المخابرات 

التي كانت ُتالحقه.
رؤساء  من  اثنْين  أّن  على  الكتاب  شّدّد 
الحكومة في إسرائيل، أرئيل شارون وأولمرت، 
ومئير  هليفي  إفراييم  الموساد،  رئيسْي  منحا 
دغان التصريح بتنفيذ عملية تصفية مغنّية، 
التي شاركت  الفًتا إلى أّن أجهزة المخابرات 
بشكٍل فّعاٍل في جمع المعلومات كانت من: 
األردن،  بريطانيا،  فرنسا،  الُمتحّدة،  الواليات 
ساهمت  حيُث  السعودّية،  والعربّية  مصر 
في  المذكورة  الدول  من  دولٍة  كّل  مخابرات 
أّن  عن  كاِشًفا  وتبادلها،  المعلومات  جمع 
ما  والذي على  األّولّي،  اإلسرائيلّي  الُمخطط 
يبدو لم ينجح، كان اغتيال مغنّية في حرب 
صاروٍخ  بواسطة   2006 عام  الثانية  لبنان 

ُمضادٍّ للطائرات ُيطَلق عليه من طائرٍة.
األمنّية  بالمؤسسة  الضبط  كبار  عن  ونقاًل   
في تل أبيب أّكد ميلمان في كتابه أّن مغنية 
كان يملك قدراٍت خارقٍة في التخطيط وتنفيذ 
ويهودّيٍة،  إسرائيلّيٍة  أهداٍف  ضّد  العمليات 

الكويت،  مثل  عربّيٍة  أهداٍف  إلى  باإلضافة 
عن  هللا  حزب  قبل  من  المسؤول  وكان 
هو  وعملًيا  وسورّية،  إيران  مع  االتصاالت 
فإّن  ولذا  هللا،  حزب  في  الجيش  أقام  الذي 
اغتياله من قبل إسرائيل، شّدّد المؤّلف، اعُتبر 
الحزب  على  الصعب  من  ألّنه  إستراتيجًيا 
يملك جميع  أّنه كان  له، علًما  البديل  إيجاد 

أسرار الحزب ونصر هللا.
 الكاتب اإلسرائيلّي كشف النقاب أيًضا عن 
أّن أجهزة المخابرات التي كانت ُتالِحق مغنية 
وجدت صعوبًة بالغًة في تعقّبه، إْذ أّنها كانت 
تملك صورًة واحدًة له وهو في الـ 22 من عمره 
بيروت،  في   TWA طائر  مقطورة  في  وهو 
ولكْن فيما بعد، أشار ميلمان إلى أّن عمياًل 
للموساد زّود ُمشغّليه بصورٍة محتلنٍة لمغنية، 
 )CIA( مؤّكًدا أّن وكالة المخابرات المركزّية
لكثرة  تعقّبه  فشلت عّدة مرّاٍت في محاوالتها 

عمليات التجميل في وجهه لتغيير مالمحه.
ووفًقا للكتاب، في العام 2007 بعد ما أسماها 
لبنان  في حرب  بـ”هزيمة” حزب هللا  الكاتب 
الثانية باتت زيارات مغنية لدمشق أكثر، وغدا 
الرجل أّقل حنكًة وحيطًة وحذرًا، األمر الذي 
المخابرات  ووكالة  الموساد  مهمة  من  جعل 
جمع  وتّم  أكثر،  سهلًة  األمريكّية  المركزّية 
داغان  الموساد  وقام رئيس  المعلومات عنه، 
اجتمع  حيُث  واشنطن،  إلى  خاطفٍة  بزيارٍة 
هايدن،  مايكل  األمريكّي،  نظيره  إلى  هناك 
ُمشترٍك  تنفيٍذ  على  بينهما  االتفاق  تّم  حيُث 
لعملية االغتيال، وبعد ذلك، أوضح المؤّلف، 
لواشنطن  بزيارٍة  أولمرت  الوزراء  رئيس  قام 
حيث اجتمع إلى الرئيس بوش، الذي أصدر 
االستعداد  بمواصلة   CIA الـ  لرئيس  أوامره 

لتنفيذ عملية اغتيال مغنية.
وطبًقا لما جاء في الكتاب فقد قامت المخابرات 
األمريكّية بتهريب القنبلة التي أعّدتها إسرائيل 

الغتيال مغنية إلى دمشق عن طريق األردن، 
عبر سفارة واشطن بالعاصمة السورّية، وهناك 
تّم تسليمها لعمالء الموساد، وفي الـ 12 من 
شهر سباط )فبراير( من العام 2008، وصل 
مغنية إلى البيت الذي كان يستأجره بدمشق، 
حيُث قام عمالء الموساد بتفجير القنبلة التي 
أّدت إلى مصرعه على الفور، وفق المصادر 
اإلسرائيلّي  األمنّي  الخبير  عليها  اعتمد  التي 

في كتابه.
 الكتاب يبرز عدد من النقاط الرئيسية والمهمة  
بعضها جديد، والبعض اآلخر شبه معروف:

أوال: قال المؤلف ان مغنية كان يحتل المكانة 
قائمة االغتيال اإلسرائيلية النه  األولى على 
ويقف خلف  الدهاء،  قمة  في  كان شخصية 
جميع العمليات الفدائية التي استهدفت دولة 
او  المحتلة  فلسطين  داخل  سواء  االحتالل 
انطالقا من جنوب لبنان، وهي العمليات التي 

أحرجت دولة االحتالل وأذلتها.
ثانيا: قرار اإلغتيال صدر عن ايهود أولمرت 
ومئير  حينها،  في  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
وبعد  المنفذة،  األداة  الموساد  رئيس  داغان 
الحصول على “مباركة” الرئيس األمريكي في 

حينها جورج بوش االبن.

المؤلف سرا خطيرا جدا، يجب  ثالثا: كشف 
صنعها  التي  القنبلة  أن  وهو  بجدية  أخذه 
تم  اإلغتيال  في  إستخدامها  وجرى  الموساد 
نقلها عبر السفارة االمريكية في األردن وربما 
في  نظيرتها  الى  الدبلوماسية  الحقيبة  عبر 
دمشق وجرى تسليمها لخلية التنفيذ الموسادية 

في العاصمة السورية.
رابعا: ان عددا من الدول العربية “المعتدلة” 
لعبت دورا مباشرا في تنفيذ هذه العملية من 
خالل مشاركة أجهزة استخباراتها في عملية 

جمع المعلومات عن الرجل وتحركاته.

القائد مغنية نجا من ثالثة عمليات  خامسا: 
اغتيال احداها بصاروخ طائرة مسّيرة، وال توجد 
له اال صورة واحدة ُأخذت عندما كان عمره 
22 عاما، وكان ال يظهر في العلن، وأجريت 

له عدة عمليات لتغيير مالمح وجهه.
السفارة  دور  الى  صراحة  يشير  الكتاب 
فهي  وبالتالي  االغتيال  في عملية  االمريكية 
توحي  مثلما  بريئة  دبلوماسية  قالعا  ليست 
“قواعد” الرتكاب  وانما  االمريكية،  السرديات 
الموثقة  الحقيقة  وهذه  واالغتياالت،  الجرائم 
تستخدم  قد  اإلسرائيلي  المؤلف  كتاب  في 
من قبل بعض الجهات الى مبرر القتحامها 
مثلما  المستقبل،  في  وربما  الماضي  في 
حدث في طهران، وغير مستبعد ان يكشف 
الكتاب عن معلومات سرية عن دور بعض 
هذه  االغتيال  عملية  في  العربية  الحكومات 
من خالل تسهيالت لوجستية، والمشاركة في 
الشهيد وتحركاته عبر  المعلومات عن  جمع 

أجهزتها األمنية.
لجيش  الفعلي  المؤسس  ُيعتبر  مغنية  القائد 
“حزب هللا” وتطويره بحيث أصبح احد أبرز 
القوى الضاربة في “الشرق األوسط” وتوريط 
دولة االحتالل في أضخم هزيمة منيت بها، 
ونقصد هنا حرب تموز )يوليو( عام 2006، 
المفجر )خطف جنديين إسرائيليين(  فقد هيأ 

وقاد المعركة بكفاءة عالية جدا.
ضخما  جهاديا”  “ارثا  ترك  مغنية  الشهيد 
التنظيم  من  عالية  درجة  على  قواته  وجيشا 
والتسليح والخبرة، إنتصر في جميع المعارك 
 150 اآلن  يملك  وبات  فيها،  شارك  التي 
منها  كبيرة  نسبة  األقل  على  صاروخ  الف 
من النوع الدقيق عالوة على آالف المسّيرات 
االنتحارية، استعدادا لخوض المعركة القادمة 

التي يراها كثيرون بأنها باتت قريبة.

مئة يوم على حكومة السوداني: »الصدرّيون« عائدون إلى الشارع

نبيل عمرو

المستويات  الذي يفرض على كّل  الموضوع 
في فلسطين أن يكون محّل اهتمامها ومثار 
عباس.  محمود  الرئيس  خالفة  هو  نقاشها، 
في  كان  الذي  المونديال،  مباريات  حتى 
وجد  العاّم،  الشعبي  االهتمام  مركز  حينه 
الفلسطينيون مساحات بينها للحديث في أمر 
الخالفة. خصوصًا أّن اإلعالم اإلسرائيلي ال 
يكّف عن بّث أخبار وتسريبات عن هذا األمر 
تكاد تكون يومية. ونظرًا إلى تجاهل اإلعالم 
الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي، إال بعض 
من  الحكاية  لهذه  ومحدودة،  متناثرة  كتابات 
أساسها، فإّن ما يأتي من إسرائيل هو مصدر 

المعلومات األساسي للنقاش.

البرغوثي أواًّل يليه هنّية ثّم عّباس
في هذا السياق ُفرضت أسماء كّلها من مراتب 
عليا في حركة فتح. وبين حين وآخر ُتنشر 
فيها  التركيز  يجري  رأي  استطالعات  نتائج 
غالبًا على ثالثة أسماء: محمود عباس رئيس 
مبكرًا  أعلن  الذي  البرغوثي  ومروان  فتح، 
تنافسه على الموقع من داخل سجنه المؤّبد، 

وإسماعيل هنّية رئيس حركة حماس.
واحدة  نتيجة  المتكّررة  االستطالعات  لهذه 
وُتظهر  عباس،  على  هنّية  تفّوق  ُتظهر 

وتبدو  هنّية،  على  البرغوثي  تفّوق  أيضًا 
في  ثابتة  الثالثة  لحظوظ  المئوية  النسب 
عن  استنساخ  وكأّنها  االستطالعات،  كّل 

االستطالع األّول وحسب.

الرئاسية  االنتخابات  أّن  من  الرغم  على 
مستبَعدة الحدوث على األقّل في عهد الرئيس 
عباس وعهد حركة حماس وحالة البرغوثي، 
بين  نقاش  مركز  تزال  ما  الخالفة  أّن  إال 

النخب والناس العادّيين
فوضى المعلومات تضرب الفلسطينّيين

الرئاسية  االنتخابات  أّن  من  الرغم  على 
مستبَعدة الحدوث على األقّل في عهد الرئيس 
عباس وعهد حركة حماس وحالة البرغوثي، 
بين  نقاش  مركز  تزال  ما  الخالفة  أّن  إال 
النخب والناس العادّيين، بل ُينسب إليها، عن 
حّق أو بدونه، كّل حدث داخلي وكّل تسريب 
يجد سبيله إلى وسائل التواصل االجتماعي. 
الوسائل، تضّرر  وبفعل طغيان وهيمنة هذه 
به  واستبّدت  كثيرًا،  الفلسطيني  العام  الرأي 
والخالصات.  المعلومات  فوضى  من  حالة 
وحالة كهذه تجد دائمًا َمن يوّظفها لمصلحة 
استثمار  عملّية  أخطر  في  وذلك  أجندته، 
للعفوّية والفضول الشعبيَّين التلقائيَّين. والناس 
عادة ال يدّققون كثيرًا في ما يقرأون ويشاهدون 

ويسمعون.
على  ومركزه  الخالفة،  موضوع  في  النقاش 
يقود  المتداولة،  األسماء  بورصة  األغلب 
وال  دقيقة  إجابة  ال  الفرص  عن  تساؤل  إلى 
المعنّيين  تقريبّية عنه. هنا يظهر دور  حتى 
فرصة  يرّجح  منهم  فكّل  باللعبة،  الخارجّيين 
الثلج،  كرة  مبدأ  وفق  اآلخرين،  على  واحد 
فكّلما تكّرر اسم أكثر من غيره أصبح مرّشحًا 
أّنه  ُيقدَّم في مرحلة معّينة على  تلقائيًا، وقد 

الوحيد المؤّهل للفوز.

تعاظم مشكلة الوصول للرئاسة
والفرص  األسماء  عن  الحديث  جانب  إلى 
وهنا  اآللّيات،  عن  مواٍز  حديٌث  ينتشر 
من  بها  يختّص  ظاهرة  إلى  االنتباه  يجدر 
المتنافسين  المرّشحين  من  أسماؤهم  ُتَتداول 

واحدة:  بجملة  يلتزم  فكّلهم  المتصارعين،  أو 
لكن  االقتراع”،  صندوق  من  يخرج  “الرئيس 
األفق  في  صندوق  ظهور  عدم  حال  في 
كأن  البديلة،  اآللّيات  عن  أحاديث  فتجري 
التوافق محّل صيغة االنتخاب،  تحّل صيغة 
أو ُتعتَمد الهياكل الباقية في منظمة التحرير 
دائرة  تّتسع  أو  المنتَخبة،  الهياكل  عن  بدياًل 
المؤّثرة  والقوى  الدول  تشمل  حتى  اآللّيات 
في الحالة الفلسطينية بحيث قد ُيتوافق على 

شخص وعلى اآللّيات التي تأتي به.
لكن بفعل كّل ذلك نغادر مشكلة فنتوّغل في 
مجموعة مشاكل أكثر صعوبة أساسها انعدام 
البديلة  للصيغ  والشعبية  الدستورية  الشرعية 
البدائل  تأّهل  وعدم  العامة،  االنتخابات  عن 
فالتوافق  للنجاح.  عنها  الحديث  يجري  التي 
الذي لم يحدث طوال خمس عشرة سنة وأكثر 
يتّم  لن  االنقسام،  وهي  األهّم،  القضّية  على 
على مرّشح إن ُضِمن فوزه فلن ُيضَمن تمكُّنه 
من القيادة ما دامت الصيغة واآللّية اللتان أتتا 

به محكومتين لقوى أكثر فاعلية منه.

والفرص  األسماء  عن  الحديث  جانب  إلى 
ينتشر حديٌث مواٍز عن اآللّيات، وهنا يجدر 
ُتَتداول  من  بها  يختّص  ظاهرة  إلى  االنتباه 
أو  المتنافسين  المرّشحين  من  أسماؤهم 

المتصارعين
َمن  مع  السؤال:  من  بّد  ال  اإلطار  هذا  في 
“فتح”  بين  ومن؟  من  وبين  أساسًا؟  التوافق 
أو  المترّبصة  “حماس”  وبين  المنقسمة 
األغلبية الشعبية الخارجة عن التبعية التلقائية 

للفصائل؟
أّما اعتماد ما بقي من هياكل لمنظمة التحرير 
محّل  أساسًا  الهياكل  فهذه  رئيسًا،  تنتج  كي 
فكيف  إدانة،  وحتى  وتشكيك  ومقاطعة  نزاع 
تنجح والحالة هذه أن تكون بدياًل مقنعًا عن 

االنتخابات العامة؟
من  الخارجي  التدّخل  يبرز  السياق  هذا  في 
إلى  وإيصاله  مرّشح  تفضيل  أو  تبّني  أجل 
سّدة الرئاسة. لو كان هذا ُمجديًا لنفع في إنقاذ 
مشروع العالم السلمّي الذي انهار أمام أعين 
الدوالرات  مليارات  من  الرغم  على  مؤّسسيه 

التي  الفّعاليات  ومئات  عليه،  ُأنفقت  التي 
ُنّظمت من أجله، فإذا بنا نرى بعد كّل ذلك 
مرحلة  انهيار  بل  فقط  مشروع  انهيار  ليس 

بأسرها قامت عليه.

ما العمل؟؟
إيجاد  في  المتدّخلين  كّل  أخفق  اآلن،  حتى 
من  جميعهم  يبدأ  السؤال.  هذا  عن  إجابة 
نقطة بدأها غيرهم وينتهون إلى نقطة انتهى 
أّن  األمر  هذا  في  والمعضلة  غيرهم.  إليها 
اعتمدوا  أكثرهم،  وما  جميعًا،  المتدّخلين 
السبب  هو  الذي  القائم  الوضع  مع  التكّيف 
في المعضلة الستخراج حّل منه، وهذه هي 

الوصفة األكيدة للفشل الحتمّي.
فيها  فإّن  االنتخابات،  جرّبوا  لهم  قيل  لو 
تراتبية  سيقترحون  لكّنهم  فسيوافقون  المخرج، 

ال تجعلها صعبة وحسب، بل مستحيلة.

إذًا صار منطقيًا التساؤل مع استحالة عمل 
عنها:  الحديث  يجري  التي  جميعًا  اآللّيات 
ُمجَمٍع  رئيس شرعي  آِخر  عباس  يكون  هل 
عليه وخارٍج من صندوق االقتراع حتى إشعار 
ال  وحلواًل  فرصًا  األقدار  تخّبئ  أم  آخر؟ 

نعرفها، ويلوح أمامنا طيف لبنان؟

بيان  او  تصريح  أي  اآلن  حتى  يصدر  لم 
مؤتمر  النعقاد  الحقيقي  السبب  عن  يكشف 
ظبي  أبو  في  التشاوري  السداسي  القمة 
المتحدة  العربية  االمارات  دولة  عاصمة 
بحضور قادة أربع دول خليجية، الى جانب 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل 
األردني الملك عبد هللا الثاني،، والقرارات التي 
كانت  سياسية  أعماله،  ختام  في  اتخاذها  تم 
الكثير من  الذي يطرح  اقتصادية، األمر  او 
بينية كبرى، وربما  األسئلة، ويمهد لخالفات 

تغيير خرائط التحالفات القائمة حاليا.
السعودية  من  كل  عنها  غابت  التي  القمة 
والكويت انعقدت بشكل أساسي من أجل إنقاذ 
المالية  االزمة  من  واألردن  مصر  من  كل 
الخانقة التي تمر بها حكومتا البلدين، خاصة 
الدولي  النقد  صندوق  طالب  التي  مصر 
عاجلة  قروض  او  منح  بتقديم  الخليج  دول 
لها بقيمة 14 مليار دوالر فورا لتمكينها من 
تسديد فوائد قروضها السنوية للصندوق حتى 
ان  ويبدو  أخرى،  قروض  تقديم  من  يتمكن 
اآلن،  حتى  تجاوب  أي  يلق  لم  الطلب  هذا 
مما ينبئ بتطورات مخيفة في الفترة المقبلة، 
خاصة بعد االنخفاض الكبير في قيمة الجنيه 
الفاحش الذي ترتب على  المصري، والغالء 

ذلك.
السيد حسن نصر هللا امين عام “حزب هللا” 
عدم  أسباب  األخير عن  في خطابه  تساءل 
دعم حكومات خليجية لمصر واألردن اللتين 
مبكرين  ووقعتا  االعتدال  محور  في  تقفان 
وتقيمان  االحتالل  دولة  مع  “اتفاقات سالم” 
عالقات جيدة مع الواليات المتحدة االمريكية، 
اقتصادية متفاقمة؟ وقامت  وتواجهان أزمات 

عليه الدنيا ولم تقعد بعد ذلك بسبب ذلك.
االجابة على هذا التساؤل تكمن في ان الدول 
الخليجية الثرية لم تعد تعير أي اهتمام لهذه 
الدول، وال ازماتها االقتصادية مثلما كان عليه 
ان  خاصة  الماضية،  العقود  طوال  الحال 
الدورين المصري واألردني اإلقليميين تراجعا 
والعسكري،  األمني  الميدانيين  في  خاصة 
وجاءت اتفاقات “سالم ابراهام” لتلغي دورهما، 
القدس  الى  مباشر  “اوتستراد”  طريق  وتفتح 

المحتلة، وفي وضح النهار.
السيد محمد بن جدعان وزير المال السعودي 
اثناء  ومفاجئ  خطير  تحول  عن  كشف 
كشف  عندما  دافس  منتدى  في  مشاركته 
سياسة سعودية جديدة تحتم اجراء إصالحات 
اقتصادية جذرية اذا ارادت الدول ان تطلب 
بالده،  من  مالية  مساعدات  على  وتحصل 

فزمن إعطاء منح وودائع مليارية قد وّلى الى 
غير رجعة، حسب رأيه.

ان  مفرداتها  تقول  جدا  واضحة  الرسالة 
الذي  الفساد  على  والقضاء  أوال،  اإلصالح 
يتربع اجرائه على قمة شروط الدول الخليجية 
المانحة، أي ان هذه الدول باتت تتبنى شروط 

صندوق النقد الدولي، ان لم تكن أخرى أكثر 
المعنية مع هذه  الدول  تتجاوب  فهل  شراسة 
والمنح  الودائع  زمن  انتهى  وهل  الشروط؟ 

المجانية الى غير رجعة؟

فقار فاضل

في  الصدري«  »التّيار  ُتعاود  الرغبة  أن  يبدو 
ألزم  الذي  السياسية  العملية  عن  انعزاله  إنهاء 
إلى  أخرى  مرّة  والعودة   ،2022 عام  بها  نفسه 
بذلك  أنبأت  دينامياته.  مع  والتفاعل  المشهد 
أخيرًا عّدة مؤّشرات، من بينها الدعوة إلى إحياء 
صالة الجمعة الموّحدة، وتحشيد بعض المنّصات 
اإللكترونية غير الرسمية المقرّبة من التّيار لتنظيم 
احتجاجات شعبية واسعة أمام البنك المركزي وفي 
كّل المحافظات. ويرصد »الصدري« اّتساع فجوة 
الخالفات بين قوى »اإلطار التنسيقي« التي تدعم 
حكومة السوداني، ال سيما وأن التّيار ُيراهن أيضًا 
على فشل مساعي الحكومة في تدبير شؤون الدولة 
ومعالجة األزمات السياسية والخدمية واالقتصادية 
والمالية، وخاصة ارتفاع سعر الدوالر أمام العملة 
المحّلية وعدم إقرار الموازنة المالية لعام 2023. 
في المقابل، يسعى »ائتالف إدارة الدولة«، الذي 
قْبل  السابقين  الصدر  وحلفاء  »التنسيقي«  يضّم 
معالجة  إلى  السياسي،  المشهد  من  انسحابه 
سلسلة  خالل  من  الصرف،  سعر  ارتفاع  أزمة 
اجتماعات َعقدها مع السوداني في منزل رئيس 
الوزراء األسبق، نوري المالكي. كما أن الحكومة 
استبقت خطوات »الصدري« بإعفاء مدير البنك 
مهامه،  من  مخيف،  غالب  مصطفى  المركزي، 

في مسعى إلنهاء أّي ذريعة لالحتجاج.

على أن نائبًا تابعًا للكتلة »الصدرية« المستقيلة 
يؤّكد،  اسمه،  ذكر  عدم  طلب  البرلمان،  من 
السياسي  النشاط  إلى  التّيار  عودة  لـ»األخبار«، 
إن  المستقيل  النائب  ويقول  المقبلة.  الفترة  في 
»جماهيرنا تنتظر إشارة بسيطة من سماحة القائد 
وأن  خاصة  الشارع،  إلى  للعودة  الصدر  مقتدى 
المناطق  من  أغلبها  للتّيار  الجماهيرية  القاعدة 
الذين تضّرروا  اليومي  الُقوت  الشعبية وأصحاب 

المواد  أسعار  وغالء  الدوالر  سعر  ارتفاع  من 
الغذائية«. ويلفت إلى أن »التّيار يقّيم حاليًا عمل 
العملية  إذ إن االنسحاب من  السوداني،  حكومة 
السياسية ال يعني اعتزال المشهد بشكل تاّم، بل 
الفرصة لإلخوة في اإلطار كي  بالعكس أعطْينا 
َيمضوا في تمرير مشروع حكومتهم االئتالفية«. 
وينفي المصدر علمه بأّي موعد للتظاهرات، كما 
قائاًل  الصدر،  ِقَبل  من  توجيهات  صدور  ينفي 
إن »السّيد حاليًا مكتٍف باالهتمام بالجانب الديني 

ومراجعة ُكتب والده الشهيد«.

لكن محّللين آخرين قريبين من التيار، تحّدثوا إلى 
وفي  قريبة.  تحّركات  وقوع  احتملوا  »األخبار«، 
غالب  اإلعالم،  كلية  أستاذ  يؤكد  السياق،  هذا 
الدعمي، أن »ارتفاع سعر الدوالر، إذا بقي على 
حاله، فالتظاهرات قادمة ال محالة من ِقَبل أنصار 
التّيار الصدري«، معتبرًا أن »تخفيض السعر غير 
ممكن اآلن، ولذا، فالتظاهرات يمكن أن تحصل 
تكون  أن  بالضرورة  ليس  ولكن  لحظة،  أّي  في 
تحت إشراف التّيار«. ومن هنا، َيعتبر الدعمي أن 
»كّل السيناريوات محتَملة، في ظّل ضغط الشارع 
المواد  من  الكثير  أسعار  في  الفاحش  واالرتفاع 
الغذائية«، محتِماًل أن تكون »التظاهرات المقبلة 
بالشراكة بين الصدريين وغير الصدريين«. ويلفت 
بعد  المقبلة  للتحّركات  الرئيس  »العنوان  أن  إلى 
الدوالر«،  »نزِّل  سيكون  يوم،  المئة  ُمهلة  انتهاء 
»جذع  ملعب  في  العراقيون  به  هتف  ما  وهذا 
النخلة« في بطولة »خليجي 25«، وقد يمتّد إلى 
مطالب أخرى«، مستدِركًا بأن »ال أحد يستطيع 
إذا  فاشلة«، بل  العراقية  يقول إن »الحكومة  أن 
استطاعت خْفض الدوالر، فستستطيع إيقاف كّل 
كبيرة  احتجاجات  هناك  تكون  ولن  التظاهرات، 
للمواطنين«.  الخدمات  تقديم  في  االستمرار  مع 
ُيذكر أنه بعد ارتفاعه الكبير، عاد الدوالر وتراَجع 
جزئيًا خالل اليوَمين الماضَيين، من 1650 دينارًا 
يعطي  قد  ما  في  دينارًا،   1590 إلى  للدوالر، 

االّتجاه  َتعّزز  إذا  خاصة  سماح،  فترة  الحكومة 
»النزولي« أو على األقّل توّقف الصعود.

نائب »صدري« مستقيل: جماهيرنا تنتظر إشارة 
بسيطة من »القائد« للعودة إلى الشارع

السياسي،  والمحّلل  الكاتب  يرى  المقابل،  في 
عصام حسين، أن »السوداني في موقف حرج، 
تخمة  من  التنسيقي  اإلطار  معاناة  بسبب  وذلك 
في القيادات وفي األهداف السياسية«، موضحًا 
وهذا  معّين،  سياسي  هدف  لديه  »كّل حزب  أن 
بالتأكيد يتعارض مع تطّلعات الحكومة التي تريد 
»السوداني  أن  ويضيف  المواطن«.  ترضي  أن 
السيطرة  حول  اإلطاري  الصراع  فّخ  في  اآلن 
الدولة،  في  الموجودة  االقتصادية  الموارد  على 
حاليًا  الموجودة  المالية  المبالغ  أن  وخصوصًا 
 250 حّد  إلى  تصل  وقد  األحزاب،  لهذه  مغرية 
مليار دوالر، فضاًل عن أن ميزانية 2020 كانت 
ميزانية  إلى  تحّولت  أنها  بمعنى  موجودة،  غير 
2023، والمبالغ الموجودة فيها تصل إلى 150 
مليار دوالر، إضافة إلى احتياطي النقد الموجود 
في البنك المركزي«. ويلفت حسين إلى أن »رئيس 
الوزراء لم يتدّخل في تفاصيل تشكيل الحكومة، 
األميركي من  الجانب  ُأبرمت مع  االّتفاقات  ألن 
ِقَبل نوري المالكي وعمار الحكيم وبموافقة قيس 
فيها«،  يد  للسوداني  تكن  لم  وبالتالي  الخزعلي، 
معتبرًا أن »االتفاقات الخارجية والصراع الداخلي 
على المناصب يمنعان تقدُّم السوداني ولو لخطوة 
اندالع  »احتمال  يستبعد  ال  هنا،  ومن  واحدة«. 
الدوالر«،  ارتفاع سعر صرف  بعد  االحتجاجات 
معربًا عن اعتقاده بأن »ابتعاد التّيار بدايٌة لرسم 

سياسة جديدة في المراحل المقبلة«.

السياسي،  الباحث  يستشعر  نفسه،  السياق  وفي 
مناف الموسوي، أن »نزول أنصار »الصدري« 
تتحّرك  لم  إذا  حًا  الشارع مجّددًا، صار مرجَّ إلى 

بشكل  الدوالر  أزمة  لمعالجة  السوداني  حكومة 
التي  المهلة  »عن  بمعزل  أنه  معتبرًا  عاجل«، 
منحها التّيار لحكومة السوداني، يبدو واضحًا أن 
األخيرة ستفشل نتيجة المحاصصة بين األحزاب 
نفسه،  االّتجاه  وفي  السلطة«.  على  المتصارعة 
يرى السياسي العراقي، ياسين عزيز، أن »حكومة 
تنفيذ  يتّم  لم  حيث  الكثير،  تحّقق  لم  السوداني 
البرنامج  البنود والفقرات المهّمة التي جاءت في 
الحكومي، خاصة في ما يتعّلق بالتفاهمات سواًء 
مع الجانب الكردي أو حتى الُسّني«، مضيفًا أن 
وعود  الفترة حكومة  هذه  بقيت خالل  »الحكومة 
في  تنفيذ«.  حكومة  هي  مّما  أكثر  وتصريحات 
ثّمة َمن يرى أن »الكابينة« استطاعت  المقابل، 
اإلطار،  هذا  وفي  اإلنجازات.  بعض  تحقيق 
إلى  حديث  في  راضي،  داخل  النائب  يعتقد 
»األخبار«، أن »حكومة السوداني نجحت في 
تحقيق بعض األهداف التي تخّص الخدمات 
وأيضًا  الفاسدين،  الفقراء ومحاسبة  ومساعدة 
حّققت هدوءًا في الملّف األمني ولو نسبيًا«. 
ويرى راضي أن »أزمة الدوالر الحالية افتعلْتها 
جهات خارجية، على رأسها الواليات المتحدة، 
للضغط على حكومة السوداني، ألن األخيرة 
الفقراء،  لصالح  واضحة  بجّدية  تعمل  بدأت 
فضاًل عن فرضها قيودًا على البنك المركزي 
الشارع  وتهييج  المهّمة  المصارف  وبعض 
العراقي لغرض اإلطاحة بالسوداني«. وُيعرب 
عن اعتقاده بأن »ُمهلة المئة يوم قد َتصلح في 
بلد مستقّر ومثالي، لكن في بلد ِمثل العراق، 
كاملة  تقييم عمل حكومة  المعقول  غير  من 
ظّل  وفي  سياسي،  انسداد  إثر  على  جاءت 
البرنامج  تنفيذ  لبدء  مالية  موازنة  عدم وجود 

الحكومي، خالل هذه الفترة القصيرة«.
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مساٍع أميركية لتهشيم الئتالف السوري, 
وهيئة تحرير الشام تبدأ تصعيدًا مضبوطًا

المواطن المصري الحيران بين الدولة والقطاع الخاص

أوكرانيا تحرض المنظمات اليهودية 
على إدانة مقارنة الفروف اجراءات الغرب تجاه روسيا بالمحرقة

هل تشهد األيام القادمة إنهيارا للجيش األوكراني؟

حث المتحدث باسم وزارة الخارجية األوكرانية 
المنظمات اليهودية اليوم الخميس على إدانة 
الروسي سيرجي  الخارجية  لوزير  تصريحات 
تتخذها  التي  اإلجراءات  فيها  قارن  الفروف 

دول الغرب تجاه روسيا بالمحرقة.
شكلت  المتحدة  الواليات  إن  الفروف  وقال 
“المسألة  لحل  األوروبية  الدول  من  تحالفا 
بها  سعى  التي  نفسها  بالطريقة  الروسية” 
أدولف هتلر إلى “حل نهائي” للقضاء على 

يهود أوروبا.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وكتب 
األوكرانية أوليج نيكولينكو على تويتر “ندعو 
المنظمات اليهودية إلى إدانة تصريح سيرجي 
الروس  بين  يساوى  الذي  المخزي  الفروف 
ذات  دولة  على  عدوانية  حربا  يشنون  الذين 
سيادة وبين اليهود الذين قتلوا على يد النازيين 

خالل المحرقة”.
وقال “يجب عدم التسامح مع معاداة السامية 

التي ترعاها الدولة في روسيا”.
أبدت إسرائيل اعتراضها، مساء  ومن جهتها 
األربعاء، على تشبيه وزير الخارجية الروسي 
المتحدة تجاه  الواليات  سيرغي الفروف نهج 
موسكو بـ “الحل النهائي”، معتبرة أنه ال يمكن 
فترة  و”أحلك  الجارية  األحداث  بين  المقارنة 

في تاريخ البشرية”.
إن  قال الفروف  األربعاء،  سابق  وقت  وفي 
واشنطن شكلت ائتالفا من دول أوروبا لحل 
التي  نفسها  بالطريقة  األوروبية”  “المسألة 
سعى بها الزعيم النازي أدولف هتلر إلى “حل 

نهائي” إلبادة يهود أوروبا.
وأضاف الفروف في تصريحات للصحفيين: 

“باستخدامهم )أمريكا والغرب( أوكرانيا وكيلة 
لهم فإنهم يشنون حربا على بالدنا بالطريقة 

نفسها: الحل النهائي للمسألة الروسية”.
استخدم  نازي  مصطلح  النهائي”  و”الحل 
إلى  لإلشارة  الثانية  العالمية  الحرب  إبان 
خطة للتعامل مع اليهود، دعت إلى ترحيلهم 
لمعسكرات االعتقال وإبادتهم، وهي ما عرفت 

الحقا بـ “الهولوكوست”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
إن  الفروف،  تصريحات  على  ردا  بيان  في 
وأحلك  نوعه،  من  فريد  حدث  “الهولوكوست 

صحيفة  بحسب  البشرية”،  تاريخ  في  فترة 
“يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأضاف المتحدث، أن “المقارنة بين األحداث 
إلبادة  لهتلر  النهائي  الحل  وخطة  الجارية 

اليهود أمر غير مقبول”.
يتعرض  التي  االولى  الحملة  ليست  هذه 
بعد  لحملة  تعرض سابقا  فقد   , لها الفروف 
تصريحه أن هتلر كان دمه يهوديا من جده .

المنظمات  تواطؤ  الفروف  هاجم  ان  وسبق 
وهاجم  األوكرانية،  النازية  مع  اليهودية 
)الرئيس  زيلينسكي  فالديمير  آنذاك  الفروف 

مع  يتحالف  الذي  “اليهودي  األوكراني( 
النازيين األوكرانيين”، بحسب الفروف.

كما تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عّباس 
الى حملة إسرائيلّية شرسة قبل عدة اشهر النه  
تجرأ في ُمؤتمر صحافي عقده في ختام زيارة 
دولة  ارتكبتها  “محارق”  عن  تحدث  أللمانيا 
االحِتالل ضّد الِفلسطينيين، وطالبته الُحكومة 
الجهات  بعض  وهددت  باالعِتذار،  األلمانية 
األلمانية بُمقاضاته، ولكن جرى الّتراجع عن 
بالحصانة،  يتمتع  النه  الّتهديدات  هذه  كل 

وأصر على عدم االعِتذار.
ما  كل  في  كبيرة  حساسية  إسرائيل  وتبدي 
التي  “الهولوكوست”  النازية  بالمحارق  يتعلق 
تقول إنه راح ضحيتها نحو 6 ماليين يهودي.

وطالب الكونغرس اليهودي باعتذار من رئيس 
الخارجية  وزارة  ان  اال  الروسية,  الدبلوماسية 
االعتبار  في  تأخذ  أن  رفضت  الروسية 
األوروبي,  اليهودي  الكونغرس  ادعاءات 
اليهودي فقد  الوزارة ، إن “الكونغرس  وقالت 
التي  المنظمة  “رأي  وأضافت:  مصداقيته”. 
تجاهلت المستوى الكارثي لمعاداة السامية في 
أوكرانيا لسنوات عديدة ال يستحق االهتمام”.

واستنادًا إلى الوزارة، فإّن المؤتمر اليهودي “لم 
يلحظ الصليب المعقوف )النازي( ورموز قوات 

األمن الخاصة على المقاتلين األوكرانيين”.
وزير  مواقف  على  األبيض  البيت  وعلق 
منسق  ووصف  الروسية،  الخارجية 
األمن  مجلس  في  االستراتيجية  االتصاالت 
القومي األميركي، جون كيربي، بيان الفروف 

بأنه “مهين”.
وكاالت

على وْقع االستدارة التركية نحو دمشق، تشهد 
السوري  الشمال  في  التركي  النفوذ  مناطق 
تغّيرات ميدانية وسياسية عديدة ضمن خطوط 
»الجهادي«  التصعيد  أبرزها  لعّل  متوازية، 
تحرير  »هيئة  ومحاولة  أيام،  منذ  المستمّر 
هادئة  ظّلت  التي  الجبهات  إشعال  الشام« 
مسًعى  في  الماضية،  الثالث  السنوات  طيلة 
منها لتثبيت حضورها عشّية خطوات التطبيع 
المحتَمل السوري - التركي. ويأتي ذلك في 
وقت ُتواصل فيه واشنطن خطواتها المدروسة 
الُمعارض،  »االئتالف«  تهشيم  طريق  على 
وتصعيد وجود معاِرضة جديدة بدأت تحاول 

لعب دور أكبر على الساحة السياسية
ُتواصل »هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة 
تنظيم  فرع  زعيم  يقودها  التي  سابقًا(، 
محمد  أبو  سوريا،  في  السابق  »القاعدة« 
الجوالني، تصعيدها على خطوط التماس مع 
مواقع سيطرة الجيش السوري، عبر هجمات 
ينّفذها »انغماسيون«، معظمهم من جنسيات 
غير سورية، تهدف بشكل أساسي إلى ضرب 
اّتفاق »خفض  حالة االستقرار التي يفرضها 
والذي  تركيا وروسيا،  بين  الموقَّع  التصعيد« 
يشمل المنطقة الممتّدة من ريف حلب وصواًل 
وحماة.  بإدلب  مرورًا  الالذقية،  ريف  إلى 
التي بلغ عددها وفق  الالفت في الهجمات، 
خالل   13 »الهيئة«،  نشرتها  إحصاءات 
األشهر الثالثة الماضية، أن »االنغماسيين« 
يسيطر  متقّدمة  نقاط  اختراق  خاللها  حاولوا 
عليها الجيش السوري لتنفيذ عمليات اغتيال، 
من دون العمل على إحداث أّي تغييرات في 
الجيش  فيه  رّد  وقت  في  السيطرة،  خريطة 
كمائن  بتنفيذ  المحاوالت  تلك  على  السوري 

تمركزهم  مواقع  وقْصف  المقاتلين،  لبعض 
تكثيف  إلى  باإلضافة  إمدادهم،  وخطوط 
وفق  التأّهب،  حالة  ورْفع  المراقبة  عمليات 

مصادر ميدانية تحّدثت إلى »األخبار«.
الفترة  خالل  برز  فقد  المصادر،  وبحسب 
الماضية اّتباع »الجهاديين« أسلوب الهجمات 
المباغتة، من دون السعي إلى السيطرة على 
أّي منطقة يهاجمونها، حيث يتّم العمل عبر 
مجموعات صغيرة، تتوّلى تنفيذ عمليات قصف 
عاجلة وسريعة واالنسحاب إلى مواقع خلفية، 
وهو ما تفّسره المصادر باقتناع الفصائل بأن 
ستؤدي  السيطرة  خريطة  لتغيير  محاولة  أّي 
يعّد  ما  ضّدها،  كبير  عسكري  عمل  إلى 
بمثابة »انتحار جماعي لها«. وذكر »المركز 
الروسي للمصالحة« في سوريا، أمس، أن 3 
جنود سوريين استشهدوا في محافظة الالذقّية 
النصرة«  »جبهة  تنظيم  نّفذه  قصف  إثر 
إدلب  قرى  من  )هاون(  »مورتر«  بقذائف 
على مواقع سيطرة الجيش السوري في قرية 
نخشبة في ريف الالذقية. في المقابل، أفادت 
مصادر »جهادية«، تحّدثت إلى »األخبار«، 
غرفة  تقود  التي  الشام«،  تحرير  »هيئة  بأن 
تعليمات  أصدرت  المبين«،  »الفتح  عمليات 
الهجمات، في  قتلى هذه  أسماء  تداول  بمنع 
ظّل وجود »جهاديين« غير سوريين يشاركون 
نعوات  »جهادية«  صفحات  وتداولت  فيها. 
قضوا  لمقاتلين  الماضية  األيام  خالل  عّدة 
حمزة  »أبو  أبرزهم  السوري،  الجيش  بنيران 
علمًا  الزاوية،  جبل  في  قتل  الذي  الفرنسي« 
التي تشّكلت  الغرباء«  إلى »فرقة  ينتمي  أنه 
عناصرها  جميع  وينحدر   ،2013 عام  بعد 
من أصول فرنسية وإفريقية، ويقودها السنغالي 

الفرنسي عمر أومسن أو عمر ديابي.
 

العمل على خّطتها  المتحدة  الواليات  تابعت 
من  تنشط   جديدة  سورية  معارضة  لتشكيل 

نيويورك وتكون بديلة لـ»االئتالف«

بأن  »الجهادية«  المصادر  أفادت  كذلك، 
»الهيئة«  في  قياديون  أجراها  لقاءات  سلسلة 
درست  األخيرة،  تقودها  التي  الفصائل  مع 
عواقب الهجمات التي يمكن أن تنّفذها ضّد 
تنفيذ  باالتفاق على  لتنتهي  السوري،  الجيش 
تهدف  وآخر،  وقت  بين  صغيرة  عمليات 
»تحرير  تصّدر  إلى ضمان  األولى  بالدرجة 
في  للتوّسع  كبوابة  الميداني  المشهد  الشام« 
الشمال السوري والسيطرة عليه كاماًل، بعدما 
تمّكنت »الهيئة« وفصائل متحالفة معها من 
أيضًا،  عفرين.  على  الكلية  سيطرتها  بسط 
تهدف »الهيئة« من وراء هذه الهجمات إلى 
البعث برسائل إلى أنقرة، التي أعلن الجوالني 
»الهيئة  بأن  دمشق،  نحو  انعطافتها  رفضه 
بسهولة«،  اقتالعها  يمكن  وال  قوية  تزال  ال 
التركية   – السورية  اللقاءات  أن  وخصوصًا 
دمشق  اشتراط  ظّل  في  إدلب،  على  رّكزت 
تسريع وتيرة حلحلة ملّف »الجهاديين« وفْتح 
شّن  مع  وبالتوازي  أولى.  كخطوة  الطرق 
هجمات على مواقع الجيش السوري، أنشأت 
جديدة  نقاط  مجموعة  الشام«  تحرير  »هيئة 
قرب الحدود مع تركيا، بهدف مْنع أّي موجات 
نزوح أو لجوء، وإغالق جميع معابر التهريب 
إليها، األمر الذي فّسرته المصادر بأنه يأتي 
أّي  وسْحب  أنقرة،  عن  الضغوط  لتخفيف 
ذرائع قد تدفع األخيرة إلى الحّد من هجمات 

»الهيئة« على مواقع الجيش السوري. 
بدورها، تابعت الواليات المتحدة العمل على 
خّطتها لتشكيل معارضة سورية جديدة تنشط 
لـ»االئتالف«،  بديلة  تكون  نيويورك  من 
مستغّلًة موجة الغضب ضّد قيادته التي أعلنت 
المضّي ُقُدمًا في خّطة االنفتاح التركية على 
»التحالف  سارع  السياق،  هذا  وفي  دمشق. 
بيانات منّددة  إلى إصدار  الوطني«  السوري 
بـ»االئتالف«، كما لوحظ انتشار وسوم عديدة 
على مواقع التواصل االجتماعي تنادي بحّل 
معارضة  مصادر  أعادْته  ما  وهو  األخير، 
إلى حملة منّظمة تقودها شخصيات مدعومة 
إليه.  الُمشار  المشروع  واشنطن، ضمن  من 
المتحدة  الواليات  تتابع  ذلك،  مع  وبالتوازي 
الشمال  في  عرب  مقاتلين  تجنيد  عمليات 
الشرقي، في محاولة لتحقيق توازن مع األكراد 
تعمل عليه  ما  أنقرة، وهو  لدى  مقبواًل  يكون 
أعادت  التي  الرقة«  ثوار  خالل»جبهة  من 
إحياءها، وربطْتها بـ»التحالف السوري« الذي 
ينشط من نيويورك ويشّكل واجهتها السياسية، 

ضمن مشروع شراكة بينه وبين »قسد«.
في هذا الوقت، تشهد خطوات التقارب السورية 
في  متوّقعة،  ومطّبات  عثرات  التركية   -
واإلصرار  الواضح،  التركي  االستعجال  ظل 
لذلك  واضحة  أرضية  وجود  على  السوري 
التركية  القوات  خروج  إلى  تفضي  االنفتاح 
من األراضي السورية، ووْقف دْعم الفصائل. 
وزيرَي  لقاء  تأخير  إلى  العثرات  هذه  وأّدت 
لقاء  طلب  إلى  أنقرة  ودْفع  البلدين،  خارجية 
ثاٍن على مستوى وزراء الدفاع، توّقع الناطق 
يتّم  أن  كالن،  إبراهيم  التركية،  الرئاسة  باسم 

في منتصف شهر شباط المقبل.

محمد سيف الدولة
•       فى البيان الذي اصدره صندوق 

النقد الدولى فى 16 ديسمبر 2022 عن 
حيثيات وشروط موافقته على اعطاء قرض 
جديد لمصر بقيمة 3 مليار دوالر، وردت 
ثالثة شروط اساسية من ضمن جملة من 

الشروط االخرى وهي:
1(   تقليص بصمة الدولة فى االقتصاد.

2(   بيع اصول الدولة.
3(   تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع 

الخاص.
بعد ذلك ببضعة أيام أعلن البرلمان موافقته 
عن تعديل قانون خاص بصندوق هيئة قناة 

السويس يعطيه الحق فى بيع اصوله.
وبعده بأيام قليلة أيضا أعلن مصطفى 

مدبولي رئيس الوزراء عن موافقة عبد الفتاح 
السيسي رئيس الدولة على وثيقة ملكية 
الدولة، وهي الوثيقة التي قسمت اصول 
الدولة الى ثالث فئات؛ االولى ستباع 

بالكامل والثانية ستكون شراكة بين الدولة 
والقطاع الخاص والثالثة ستحتفظ الدولة 

بملكيتها.
وقبل كل ذلك ومنذ التسعينات وحتى 

يومنا هذا كانت الدولة المصرية تقوم ببيع 
عشرات الشركات فى موجات متالحقة 

من الخصخصة كلما تعرضت لضغوط 
من صندوق النقد الدولي ومن يمثلهم من 

الدائنين واصحاب المصالح.
كل ذلك يثير اليوم مجموعة من التساؤالت 

لدى المراقبين والمهتمين والقلقين من 
االوضاع االقتصادية شديدة التأزم فى 

مصر، وقبلهم جميعا لدى المواطن المصري 
الغلبان والحيران بين الدولة وبين القطاع 

الخاص.
***

التساؤل االول يتعلق بالغموض الشديد 
الذي يحيط ويكتنف كل ما يدور حولنا من 

سياسات وصفقات واتفاقات اقتصادية.
فكل هذا يدور فى الكواليس والغرف المغلقة، 

فى سرية بالغة ال يصل الينا من حقيقتها 
اال قليال.

وتخرج التصريحات الرسمية وكأنها مكتوبة 
ومصاغة بشفرة سرية ال يفهمها ويفك 
طالسمها اال المتعاقدين أو المتواطئين.

والسرية قد تكون مطلوبة فى االمور 

والمسائل التى تتعلق بقضايا االمن القومى.
•       ولكنها يجب ان تكون سرية وطنية 

في مواجهة الجهات االجنبية المعادية 
والمتربصة.

•       وليست سرية مع هذه الجهات فى 
مواجهة الشعوب.

•       خاصة وقد دأبت مؤسسات الدولة 
على اتهامها ليل نهار بالتآمر على الدولة 
من اجل اسقاطها، واتهام كل من يعارضها 

بانه من العمالء لهذه الجهات االجنبية!
***

والتساؤل الثانى:
1(   إذا كانت أصول الدولة هي ملكية 
عامة، فهل يجوز التصرف فيها بدون 

العودة واالحتكام الي الشعب الذى يملكها، 
من خالل مؤسساته “المستقلة” من برلمان 
ونقابات واحزاب سياسية ومنظمات اهلية 

ومراكز بحثية ومنابر اعالمية وغيرها )ان 
وجدت(؟

2(   ووفقا ألي معايير وطنية واستراتيجية 
واقتصادية واجتماعية يتم تصنيف واختيار 
االصول المزمع بيعها والتخلص منها او 

االحتفاظ بها؟
3(   وما هو الدافع الحقيقى للبيع؟ هل هو 

المصلحة الوطنية والجدوى االقتصادية؟ 
أم ألنها تعليمات الدائنين وصندوق نقدهم 

الدولي بسبب افالسنا والعجز عن سداد 
ديوننا؟

4(   وفى هذه الحالة، من هم المسئولون 
عن هذه األزمة وعن اغراقنا فى هذا الحجم 
من الديون الخارجية والداخلية وعن العجز 

عن السداد وتدهور قيمة العملة وزيادة 
التضخم واالرتفاع الهائل فى االسعار وتآكل 

االحتياطي النقدي من الدوالر؟
5(   وما هي الضمانات بأنهم لن يتسببوا 
في افالسنا مرة ومرات اخرى، لنجد أنفسا 
في دوامة جديدة وقروض وشروط جديدة 

وبيوع جديدة لألصول والمقدرات؟
6(   وما هي شروط ومواصفات من له 

الحق في الشراء؟ وهل هم من المصريين ام 
االجانب؟

7(   وان كان المشترى مصريا، فهل 
سيكون له الحق في بيعها الحقا لألجانب 

كما حدث من قبل؟ وما هى ضمانات 
حماية األمن القومى فى مواجهة أى 

اختراقات أو استحواذات أجنبية معادية 
محتملة؟

8(   وما هى درجة استقاللية القرار الوطنى 
فى قبول او رفض الضغوط واالمالءات 

الدولية لبيع االصول المصرية، وفى قبول 
او رفض هوية المشترى؟

***
ثالثا ـ ثم عن مسألة قيادة القطاع الخاص 

لالقتصاد المصرى:
 ان الرهان على القطاع الخاص كان هو 
التوجه والسياسة الرسمية فى مصر منذ 
صدور قانون االنفتاح االقتصادي عام 

1974، وفقا لتوجيهات وتعليمات ومصالح 
النظام الراسمالى العالمى بقيادة الواليات 

المتحدة، وهو ما تم فى إطار عملية اعادة 
بناء مصر )أخرى( بعد حرب 1973، على 
مقاس المصالح األمريكية وأمن )اسرائيل(؛ 
مصر كامب ديفيد التابعة المطبعة المديونة 

المنهوبة من رؤوس االموال االجنبية 
ووكالئها المحليين.

 فماذا فعل لنا وبنا؟ وما هو كشف الحساب 
الختامي ألربعين عاما من اعطاء راية 

القيادة لرؤوس االموال المصرية واالجنبية؟ 
والى ماذا اوصلتنا؟

ان رأس المال يبحث عن الربح، والربح 
فقط، وال يعنيه من قريب أو بعيد أسس 

وأهداف التنمية الوطنية المستقلة أو 
االحتياجات الشعبية واالجتماعية أو 

المشروعات االقتصادية التى لها االولوية 
فى خطط االنتاج وفقا لظروف وطبيعة 

الدولة الذي يستثمر فيها ودرجة تطورها، 
وانما يعنيه فقط المشروعات التى تحقق له 

اكبر عائد فى أقصر وقت.
 كما أن رؤوس االموال المحلية فى البالد 
مثل بالدنا غالبا ما تختار ان تكون وكيلة 

لرؤوس االموال االجنبية فى اسواقنا على أن 
تؤسس وتبنى صناعات منافسة للمنتجات 

االجنبية، وهو ما يجعل منها قطاعا خاصا 
تابعا وغير وطنى.

ولهذه االسباب ومن واقع تجربتنا التاريخية 
معه ايضا، فانه من الخطر ان نسلم قيادة 
اقتصادنا الوطنى فى مصر او فى الى بلد 

نامى الى هذا القطاع الخاص التابع والوكيل 
فى معظمه لرأس المال االجنبى.

•ولذلك تكون الدولة دائما هى الجهة 

األضمن واالكثر أمانا من القطاع الخاص 
ورجال األعمال ورؤوس االموال المحلية 

والمستثمرين االجانب )سمهم ما شئت( فى 
القيادة والتوجيه والتخطيط لعملية التنمية 
وتوظيف كل الموارد واالمكانيات البشرية 

والموارد المادية والمالية الدارة وتنفيذ خطة 
مدروسة ومحددة لالنتاج والتنمية والتطوير 

والنهوض.
وهنا يأتى الوجه اآلخر للمعضلة المصرية 

المستعصية وهو “طبيعة ومواصفات 
وتوجهات الدولة التى يمكنها ان تقوم بهذ 

الدور”.
فيجب أن تكون دولة وطنية مستقلة 

وليست تابعة، نزيهة وأمينة وليست فاسدة، 
ديمقراطية وليست مستبدة، منحازة لغالبية 
الشعب وليس القلية من االغنياء وكبار 

رجال الدولة، تقودها قيادات منتخبة يمكن 
محاسبتها وعزلها واستبدالها ان فشلت 

او اخطئت او انحرفت، وتدير خططها 
ومؤسساتها االقتصادية كوادر وطنية كفؤة 

ومتخصصة ومنتجة وليست بيروقراطية 
وهكذا.

•       وكلها مواصفات غائبة فى الدولة 
المصرية وفى الغالبية العظمى من الدول 
العربية فى العقود الماضية، بل أن الدولة 

فى بالدنا اليوم قد تفوقت على القطاع 
الخاص من رؤوس أموال االجنبية ومحلية 

فى استنزاف المواطن واستغالله وافقاره 
واذالله على كافة المستويات االقتصادية 

والمعيشية والسياسية؟
•       فما العمل؟ وأين المفر؟

•       أتصور انه اذا كان قدرنا اليوم ومنذ 
سنوات طويلة أن شعوبنا تعانى من وطأة 

الفساد والتبعية والطبقية واالفقار واالستغالل 
واالستبداد فى الدول واالنظمة التى 

تحكمها، فان الحل ليس فى بيع أصولهم 
وممتلكاتهم العامة التى صنعوها وراكموها 
على امتداد اجيال، وانما الحل الوحيد هو 
النضال من أجل اصالح الدولة وتحريرها 

وتطهيرها وترشيدها، وهو طريق شاق 
وطويل ومحفوف بالصراعات والتحديات 

والتضحيات، ولكن البديل عنه هو الضياع.  

د. بسام روبين
إن أبجديات التحليل العسكري الصحيح وفقا 
تفوق  تؤكد    األرض  على  القوى  لموازين 
القوات الروسية على تلك األوكرانية ،وقدرتها 
على إنهاء الحرب الدائرة خالل أيام معدودة 
من بدء المعارك ،ولكن هنالك تعديالت حدثت 
اوجدتها فنون الحرب دفعت بالقيادة الروسية 
إلطالة أمد الحرب واستنزاف المعسكر الغربي 
إلحداث حراك سياسي  ضد سياسة القطب 
اإلستراتيجيات  نجحت  ،وقد  لتنويعها  الواحد 
بات  عالمي  عام  رأي  صناعة  في  الروسية 
تقوم  أوكرانيا  في  الدائرة  الحرب  بأن  مقتنعا 
بين روسيا من جهة والمعسكر الغربي بزعامة 
أمريكا من جهة ثانية ،ولو أن روسيا حققت 
الحملة  من  األولى  األيام  خالل  أهدافها 
ألي  تذكر  نكهة  هنالك  كان  لما  العسكرية 
إنتصار روسي ،فروسيا دولة عظمى والجيش 
األوكراني متواضع اإلمكانات والخبرات ،أما 
العالمي ،وقيام  العام  الرأي  تهيئة  اآلن وبعد 
الغرب بتقديم كافة أشكال الدعم ألوكرانيا وفقا 
للشروط الروسية فإن أي نصر سيعني هزيمة 
المعسكر الغربي وتقهقره أمام روسيا العظمى 

،لذلك نرى تحوال ملموسا في اإلعالم المضلل 
الحديث فقط  بدأ  الغرب حيث  والمدعوم من 
الجيش  وتقهقر  الروسية  القوات  تقدم  عن 
ذلك  يوازي  القتال  جبهات  على  األوكراني 
الروسية  المدن  لتأمين  روسية  إستعدادات 
ردة  أي  ضد  روسيا  في  الحيوية  واألهداف 
يمتلك  يعد  لم  الذي  األوكراني  للغريق  فعل 
شيئا ،وال يخشى من اي بلل ،فالدعم الغربي 
معظمه  في  موجها  كان  ألوكرانيا  المادي 
العسكريين  والقادة  السياسية  النخب  لتثبيت 

لثنيهم عن أي إنشقاقات وانهيارات مبكره.
ولكن األمور وكما يبدو خرجت عن السيطرة 
لدى الغرب وبدأت نزاعات تظهر باألفق بين 
في  الحسم  ساعة  ،واقتربت  الغربي  الصف 
ظل تقدم ملموس للقوات الروسية على الجبهة 
الجيش  غالبية  فيها  يتخندق  التي  الشرقية 
الروسية  الخطة  تكون  وربما  األوكراني  
األخيرة تتمثل في اإلطباق على أوكرانيا بشن 
هجوم متعدد المحاور خصوصا وأن الجبهات 
تمتلك  وال  العسكرية  بالقوات  فقيرة  األخرى 
الصمود أمام أي خطة هجومية روسية، وأن 
أي نقل للقوات من الجبهة الشرقية ربما يؤدي 

إلنهيار الجيش األوكراني على كافة المحاور 
،وبذلك تكون روسيا قد حققت ما خططت له.

والتخوف هنا من تمرد الدول الغربية  على 
الشروط الروسية في تسليح الجانب األوكراني 
المدى كطلقه غربية  وبعيدة  متطورة  بأسلحه 
الدخول  قبيل  الغرب  إعتبار  لرد  منها  أخيره 
في تفاوض يقبل بالواقع الجديد ويثبت وقف 
إطالق النار وفقا للمكاسب التي حققتها روسيا 
،وهذا إن حصل قد ينقل الحرب من الحالة 
يتخوف  الذي  النووي  الخطر  إلى  التقليدية 
منه العالم مما قد يدفع بروسيا لتوجيه ضربة 

نووية وفقا لتطورات الموقف. ونتمنى تحقيق 
ما جاء على لسان رئيس األركان األمريكي، 
وهو مطلع على خفايا االمور وعلى موازين 
الوسيلة  هو  التفاوض  أن  يرى  حيث  القوى 

الوحيدة النهاء النزاع.
حبلى  ستكون  القادمة  األيام  فإن  لذلك 
األوكراني  الجيش  ينهار  ،وقد  بالمفآجات 
الغربي ،وتركهم  التعنت  استمرت سياسة  اذا 
للرئيس االوكراني يسرح ويمرح كضيف حامل 

سيف.
عميد اردني متقاعد
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ستيفين والت: سّر العالقة األميركّية اإلسرائيلّية

محمد فرج

العالقات  أستاذا  أصدر   ،2006 العام  في 
الدولية ستيفن والت وجون ميرشايمر دراسة 
في  التأثير  في  اإلسرائيلي  اللوبي  دور  حول 
دار  آنذاك،  األميركية.  الخارجية  السياسة 
وتعرَّضت  الّدراسة،  هذه  حول  واسع  جدل 
للكيان،  الداعم  التيار  من  شرسة  النتقادات 
ورفضت جامعة “هارفرد” أن يكون اسمها أو 
شعارها موجودين على الغالف، كما رفضت 

مجلة “The Atlantic” نشرها. 

الدراسة  منه  انطلقت  الذي  األساسي  السؤال 
أو لنقل مشكلة البحث: لماذا تستمّر الواليات 
المتحدة األميركية بدعم “إسرائيل” بهذا الشكل 
المؤّلفين  االستثنائي؟ فهي تعطي - بحسب 
- األولوية ألمن “إسرائيل” منذ العام 1967، 
حتى لو كان ذلك على حساب أمنها، وتقدم 
لها مساعدات مالية كبيرة، حتى في لحظات 
تمنح  إذ  )“إسرائيل”(،  اقتصادها  انتعاش 
 500 نحو  تبلغ  مباشرة  إسرائيلي معونة  كّل 
دوالر سنويًا )بحسب وقت الدراسة في العام 

.)2006

هذه  إنفاق  وجوه  في  تالحقها  ال  أنَّها  كما 
الدول  مع  تفعل  كما  تبتزّها  المساعدات، وال 
األخرى، وتسمح لها بالتطوير العسكري الذاتي 
مستخدمًة هذه األموال، وتسمح لها بالحصول 
على األسلحة األميركية المتطّورة والحّساسة. 
وقد استخدمت حّق النقض “الفيتو” 32 مرة 

من العام 1982 إلى العام 2006. 

إضافًة إلى ذلك، عرقلت كّل مساعي الدول 
العربية إلدراج الترسانة النووية اإلسرائيلية في 
الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  أعمال  جدول 
وعندما تعلن الواليات المتحدة نفسها وسيطًا 
للتفاوض، يكون المشهد تفاوض الفلسطينيين 

مع طرف إسرائيلي بعلمين لـ”دولتين”. 

يناقش الكاتبان في الّدراسة عددًا من األسباب 
المحتملة لكّل ذلك، ويقومان بتفنيدها، واحدًا 
األسباب  هذه  تصنيف  ويمكن  اآلخر.  تلو 
التي ناقشاها تحت عنوانين كبيرين: هل ثمة 
الدعم؟  هذا  تبرر  كبرى  استراتيجية  مصلحة 

هل ثمة ضرورة أخالقّية مقنعة؟ 

استراتيجّية  مصلحة  األولى:  الحّجة  نقاش 
كبرى

في الدراسة، يرى الكاتبان أن دور “إسرائيل” 
خالل الحرب الباردة كان قائمًا على احتواء 
والمواجهة  المنطقة،  في  السوفياتي  التمدد 
العسكرية مع حلفائه في مصر وسوريا، وتدعيم 
العالقة مع حلفاء الواليات المتحدة، والتعاون 
االستخباراتية،  المعلومات  تقديم  في  معهم 
في  مبالغة  ثمة  بأنَّ  أيضًا  يعّلقان  ولكنهما 
أهمية هذا الدور؛ فالواليات المتحدة لم تستطع 
الثورة  مواجهة  في  “إسرائيل”  على  االعتماد 
اإلسالمية في إيران، واضطرت إلى االعتماد 
على قوات التدخل السريع الخاصة بها، ومن 

خالل قواعدها العسكرية الحقًا.

هو  آخر  مثااًل  ويطرحان  الكاتبان  يستطرد 
احتالل العراق في العام 2003؛ فعلى الرغم 
االحتالل،  عمليَّة  تجاه  “إسرائيل”  لهفة  من 
تقدم  أن  نفسه  الوقت  في  تستطع  لم  فإنها 
أن  كما  المتحدة،  للواليات  كافية  مساعدة 
لتسّبب حرجًا  المعلنة كانت  مجرد مشاركتها 
للدول العربية التي أعلنت تحالفها الواضح مع 

الواليات المتحدة. 

نقاش الحجة الثانية: مبررات أخالقية

يعتبر الكاتبان أنَّ المبررات “األخالقية” التي 
تقّدمها الواليات المتحدة األميركية للدفاع عن 
“إسرائيل” هي مبررات واهية. وقد فّندا الحجج 
ضعيفة  “إسرائيل”  )أن  األربع  “األخالقية” 
ديمقراطية،  زميلة  وأنها  باألعداء،  ومحاطة 
وأن  سابقة،  جرائم  بسبب  عانوا  اليهود  وأن 
السلوك اإلسرائيلي يتفوق أخالقيًا على سلوك 

أعدائها(، وبالترتيب، كالتالي:

بناؤه  يمكن  ما  كل  “إسرائيل”  بنت  أواًل: 
لحماية نفسها عسكريًا. وفي حربها في العام 
1948م، كانت تمتلك القوة العسكرية الكافية.

تاريخها  في  المتحدة  الواليات  دعمت  ثانيًا: 
عددًا كبيرًا من الديكتاتوريات، وكانت أولويتها 
لذلك،  االستراتيجية.  مصلحتها  هي  األولى 
يبدو ذلك مبررًا واهيًا، وال سّيما أّن “إسرائيل” 
يهودية،  “دولة”  أنها  على  صراحة  ُأنِشئت 
وليس في ذلك أي انسجام مع مبادئ الواليات 

المتحدة الليبرالية.

الفلسطينيون  يتحّمل  أن  منطقيًا  ليس  ثالثًا: 
ضريبة “جريمة تاريخية” ليس لهم عالقة بها، 
كما أن بن غوريون نفسه قالها بوضوح: “من 
المستحيل إجالء العرب من دون إكراه؛ إكراه 

وحشي”.
سواء  وحشيًا،  “إسرائيل”  سلوك  كان  رابعًا: 
ذلك  يتضّمن  خارجها.  أو  فلسطين  داخل 
بالعنف،  العربية  “دولة” في األراضي  إنشاء 
وطرد  مصر،  ضّد   1956 العام  وحرب 

السكان من الجوالن...

ة الحقيقّية للدعم في نظر المؤّلفين  الحجَّ
تنطوي  الحقيقّية  الحّجة  أنَّ  الكاتبان  يعتبر 
على دور اللوبي اإلسرائيلي، وهما ال يصفان 
هذا اللوبي كقوة “خفية وسرابية”، كما يفّضل 
األفراد  من  مجموعة  وإنما  تعريفه،  الكثير 
بنشاط على صياغة  تعمل  التي  والمنظمات 
مؤيد  اتجاه  في  األميركية  الخارجية  السياسة 
لـ”إسرائيل”، ومن ذلك “اإليباك” والصهيونية 

المسيحية.

نتائج  في  التأثير  نشاطاتهم  وتتضّمن 
الكونغرس،  وقرارات  األميركية  االنتخابات 
ودعم المرّشحين المؤيدين لـ”إسرائيل”، والعمل 
لها،  الداعمين  غير  المرشحين  إفشال  على 
واعتماد قاعدة منع انتقاد السياسة اإلسرائيلية، 

مهما كانت )حتى لو كان من ذلك الضغط 
على “إسرائيل” في وقف بناء جدار الفصل 
الّضخمة،  المالية  والتبرعات  العنصري(، 
 think”الـ وبناء  اإلعالم،  بوسائل  والتالعب 
tanks” على شاكلة معهد واشنطن، والتغلغل 
Cam- “في األوساط األكاديمية )راقب موقع 

محاربة  على  يعمل  الذي   ”pus watch
األكاديميين المعارضين للرواية اإلسرائيلية(.

 Foreign“ رأي قديم جديد لستيفين والت في
”policy

بوليسي”  “فورين  مجلَّة  في  ورد  مقال  في  
في 27 أيار/مايو 2021، يشير الكاتب إلى 
العالقة  إلنهاء  اآلن  مناسبًا  بات  الوقت  أنَّ 
ويقول:  “إسرائيل”،  مع  الخاصة  األميركية 
األميركي  االقتصادي  الدعم  أن  “صحيح 
سنويًا،  دوالر  مليار   3 إلى  يصل  إلسرائيل 
دولة  على  كبيرًا  عبئًا  يشكل  ال  ذلك  أنَّ  إال 
يصل حجم اقتصادها إلى 21 تريليون دوالر. 
إسرائيل  حماية  في  األساسي  العبء  يكمن 
في الجانب السياسي، وال سيَّما أن إدارة جو 
المتحدة  للواليات  الهيبة  إعادة  تحاول  بايدن 
من خالل التركيز على شعارات الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان، وتحاول توظيفها في مواجهة 

الصين وروسيا”.

مع  الخاّصة  العالقة  تبدو  والت،  وبحسب 
“إسرائيل” مؤذية الستراتيجية بايدن؛ فمحاولة 
شعارات  على  التركيز  المتحدة  الواليات 
مع  تستوي  ال  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية 
 3 الصدور  من  األمن  مجلس  مسودة  منع 
شحنة  على  الموافقة  مع  تستوي  وال  مرات، 

أسلحة ُتقّدر قيمتها بـ735 مليونًا. 

المّتحدة  الواليات  انشغال  أنَّ  الكاتب  يورد 
عن  انتباهها  صرف  ما  كثيرًا  بـ”إسرائيل” 
وترتيبات  والوباء  كالمناخ  أخرى،  ملفات 
المعاملة  وأن  أفغانستان،  من  الخروج 
الخاّصة لـ”إسرائيل” عّقدت خطوات المعالجة 
األميركية لملفات في الشرق األوسط، وعلى 
العالقة  هذه  أنَّ  كما  النووي،  االتفاق  رأسها 
ة عقدت المعالجة األميركية لما جرى  الخاصَّ
عن  دائمًا  البحث  إلى  ودفعتها  مصر،  في 
اضطرتها  كما  “حماس”،  لحركة  معاٍد  تيار 
إلى غّض البصر عن الممارسات السعودية 

)اغتيال خاشقجي والحرب على اليمن(. 

المشتركة  دراسته  في  والت  ستيفن  آراء  بين 
في  الجديد  مقاله  في  وآرائه  ميرشايمر،  مع 
الـ”Foreign policy”، تبقى األبواب مفتوحة 
الكيان  أهمية  بين  المقبلة،  المرحلة  على 
المتحدة  للواليات  االستراتيجية  الصهيوني 
العالقة.  هذه  أعباء  تحمل  في  وإمكانيتها 
لذلك، ثمة مالحظات ال بد من التوقف عندها 

وتأملها جيدًا: 

الصهيوني  الكيان  إلى  النظر  يمكن  أواًل: ال 
اإلمبريالية  فكرة  إلى  النظرة  إطار  خارج 
كان  لها.  متقدمة  قاعدة  واعتباره  األميركية، 
كذلك  وهو  بريطانيا،  مع  نفسه  الدور  هذا 
نقل  ننسى  ال  ونحن  المتحدة،  الواليات  مع 
“إسرائيل” من منطقة العمليات العسكرية في 
أوروبا إلى منطقة العمليات العسكرية الوسطى 

في المراحل األخيرة من إدارة ترامب.

استنزاف  في  الكيان  أّداه  الذي  الدور  إنَّ 
المعادي  الستينيات،  في  الناصري  المشروع 
أساسًا لإلمبريالية األميركية، هو دور مشابه 
لذلك الذي أداه في دعم العصابات المسلحة 
في سوريا. وكما يقول المفّكر نعوم تشومسكي، 
وقت  استخدامها  يمكن  ذخيرة  “إسرائيل”  إن 

اللزوم.
دور  تفكيك  في  والت  آراء  تعني  ال  ثانيًا: 
للقضية  جوهريًا  دعمًا  اإلسرائيلي  اللوبي 
يطرحها  أفكار  فثمة  فلسطين،  في  التاريخية 
الخارجية  للسياسة  النصيحة  تقديم  في سياق 
د عدم الوصول إلى  األميركية، وأخرى تتقصَّ
وطبيعة  الفلسطيني  التاريخي  الحق  جوهر 

الصراع الصفرية. 

ثالثًا: مع الدور الشرس الَّذي يمارسه اللوبي 
اإلسرائيلي، ال يمكن إغفال الطبيعة المشتركة 
للكيانين، األميركي واإلسرائيلي، القائمة أساسًا 
المهاجر،  االستيطاني  المجتمع  فكرة  على 
وحجم المشتركات في أدبيات بناء الكيانين، 

الصهيونية والصهيونية المسيحية. 

الوكالة  أو  الشراكات  مساحة  رابعًا: 
ما  الطرفين  بين  تجمع  التي  االستراتيجية 
النقاشات  كّل  من  الرغم  على  قائمة،  زالت 
الدائرة حولها، ومن ذلك التعاون االستخباراتي 
النمو  إلى  إنابة مرشحة  والسيبراني ومهمات 

في الخليج وأفريقيا.

هل يدفع »المجتمع« اإلسرائيلي 
ثمن ِنفاق »اليسار« الصهيوني وازدواجية معاييره؟

محمد هلسة

لم ُيحقق مجتمع الهجرة االستيطاني اليهودي 
والثقافية  االجتماعية  حدوده  »إسرائيل«  في 
زالت  وما  بعد،  نهائي  بشكٍل  والسياسية 
العالقة  مفاصل  تحكم  االستقرار  عدم  حالة 
»الدولة«  شكل  حول  المختلفة  أطيافه  بين 
دولة  أم  ليبرالية«  »ديمقراطية  وماهيتها، 

»هلخاه« شريعة دينية!.

ولضمان إرساء ُأسس نظاٍم اجتماعي توافقي 
»الدولة«،  في  والمتدّينيين  العلمانيين  بين 
اعُتمدت سياسة »التسويات« كمرجعية ناظمة 
الحريديم  بين  أو  والدولة  الدين  بين  للعالقة 
»اليساريين«،  والعلمانيين  »المتدينين« 
من  المنبثقة  الثانوية  القضايا  كل  وَشِملت 
طبيعة  حول  األساسي  الجوهري  الخالف 
الدين عن  وفصل  دستورها،  مثل،  »الدولة« 
في  »الحالل«  على  والحفاظ  »الدولة«، 
ُقدسية  على  والحفاظ  العامة،  المؤسسات 
اليهودي  الديني  التعليم  ومكانة  السبت،  يوم 

المستقل، وغيرها.

بين  الخالفات  لحِل  الترتيب  هذا  استمر 
األحزاب العلمانية والدينية بهدف تمكينها من 
»التعايش معًا«، وضمان االستقرار السياسي 
إلى  إسرائيل«  »دولة  ظل  في  واالجتماعي 
اليوم. لكن، يبدو أن هذا الترتيب الذي استمر 
كإطاٍر ناظٍم لعالقات الشرائح المختلفة داخل 
تغييرات  َتطاَلُه  أن  وشك  على  »الدولة«، 
جوهرية ُتهّدُد بَنسِفه مع اعتالء اليمين الديني 

الفاشي للحكم.

الليبرالي  الصهيوني  »اليسار«  ساهم  فكيف 
ولماذا  الفاشي،  المتطرف  اليمين  تمدد  في 
بعد  اآلن  »اليسار«  هذا  احتجاجات  تتعالى 

وصول اليمين إلى الُحكم؟ 

إلى  الصهيوني  »اليسار«  فلسفة  تستند 
افتراض أن »دولة إسرائيل« يمكن أن تكون 
»دولة«  تكون  وأن  ديمقراطية،  يهودية  دولًة 
احتالٍل في الوقت ذاته، وأنه ال تناقض بين 

اليسار والصهيونية.

ِبُحب  التمسك  استمرار  »اليسار«  أراد 
»إسرائيل« من جهة، ومعارضة االحتالل من 
الصهيونية  جوهر  بأن  معتقدًا  أخرى،  جهة 
والعنف  العسكرية  النزعة  يشمل  الذي 
والعنصرية والشوفينية، يمكن أن يتعايش مع 
َيُضّر  االحتالل ال  وأن  للعالم،  يسارية  نظرة 
برنامج  استند  لذا  إسرائيل«،  »دولة  بشرعية 
حزب العمل، بصفته الممثل الرئيسي لليسار 
لبناء  الصهيونية  الروح  إلى  الصهيوني، 

»الدولة« والهجرة واألمن.

حجُم  يتبّدى  الوراء،  إلى  سريعٍة  وبنظرٍة 
سكوت  من  النهج  هذا  ألحقه  الذي  الضرِر 
»اليسار اإلسرائيلي« على أفعال اليمين ضد 
تشجيع  في  مساهمته  ومدى  الفلسطينيين، 
إمكانية  ستار  تحت  وتمدده  اليمين  هذا 
»اليساري«  برنامجه  بين  »اليسار«  توفيق 
ونظرته الصهيوينة. بل يتبّدى أكثر حجم ما 
بحق  إيذاٍء  من  الصهيوني  »اليسار«  اقترفه 
الحكم  في  وجوده  خالل  سواء  الفلسطينيين، 
العمل«،  »حزب  الحقًا  ثم  مبام«  »حزب 
ألفعال  التام  وإقراره  بُسكوته  الحكم  أو خارج 

اليمين وفاشيته بل والتغطية عليها.

تعاطى »اليسار« اإلسرائيلي بغض  ولطالما 
الطرف تارًة وباإلسناد تارًة أخرى إلى كل ما 
ارُتِكَب بحق الفلسطينيين من قتٍل وإيذاء مادي 

ومعنوي، ولم يرمش ِجفن األحزاب التي تّدعي 
انتسابها إلى »اليسار« لُكل تلك الفظاعات.

»اليسار«  َضعُف  ينبع  ال  الواقع،  في 
الصهيوني أمام اليمين ومساهمته في وصوله 
الصهيونية  بين  التناقض  من  الحكم،  إلى 
أن  حقيقة  من  بل  فقط،  اليسارية  واألفكار 
من  وال  االحتالل،  من  ُيعاِن  لم  »اليسار« 
نيرانه  ظلت  الذي  المتطرف  اليمين  سطوة 

موّجهة نحو العرب والفلسطينيين َحصرًا.

لـ«اليسار«  َسَمَح  »الرمادي«  الوضع  هذا 
في  كبيرة  مصلحٌة  لديه  يكن  لم  ُمريح  بواقٍع 

السعي لتغييره.

في مثل هذا الواقع السياسي، فإن االفتقار إلى 
»إلحاح األمر« في ما يتعلق بحياة »اليسار« 
سياسات  طرح  من  باالنسحاب  له  يسمح 
االحتالل،  يخص  ما  في  السياسي  التغيير 
بالنسبة  تكلفة«  »أقل  بشعاراٍت  واستبدالها 

إليه، كمقاومة الفساد على سبيل المثال.
سلطته  »اليسار«  فقد  كلما  الواقع،  في 
السياسية وقدرته على التأثير في الواقع اتجه 
إلى تبني نظرياٍت ذات نبرة أكثر يمينية، مع 
تفسيراٍت أكثر عمومية في ما يتعلق بالواقع 
طويلة  لفترة  حاضرًا  كان  ما  وهو  السياسي، 
في الخطاب السياسي اإلسرائيلي ولم يؤِد إلى 

نجاح »اليسار«، بل عّمق َفَشَله.

لم يجرؤ هذا »اليسار« على أن يرفع عقيرته 
طرح  أو  اإلسرائيلي،  اليمين  مواجهة  في 
مساراٍت عملية ُتفضي إلى حٍل سياسي، بعيدًا 
اليمين  يتبناه  الذي  والقتل  القوة  منطق  من 

اإلسرائيلي.

الصهيوني  »اليسار«  أحزاب  تراخي  إن 
بأنه  وصف  حكومي  ائتالٍف  في  وضعفها 
»ائتالُف تغيير«، بمشاركة اليسار الصهيوني 
هذا  مظاهر  من  آخر  مظهٌر  هو  والعرب، 
الخارطة  ُقطبي  بين  التماهي  هذا  التواطؤ. 
السياسية في »إسرائيل« في ما يخص القضية 
الحقوق  مع  التعاطي  وكيفية  الفلسطينية 
اإلسرائيلي  الوعي  في  عّزز  الفلسطينية 
العام السلوك اليمني تجاه كل ما هو مرتبٌط 

بفلسطين وقضيتها.

اليمين  هذا،  بسلوكه  »اليسار«  شّجع  لقد 
اإلسرائيلي الفاشي وسمح بتمّدده؛ إيمانًا منه 
بأنه ما دامت أجندة اليمين وبرامجه الفاشية 
موّجهة ضد الفلسطينيين فال ريب في ذلك، 
باالحتجاج  الصوت  رفع  إلى  حاجة  وال 
ويكفي بعض العتب »الشخصي« اإلعالمي 

مسبوق  غير  ضررًا  سّبب  ما  الخجول، 
وبالتأكيد  والُمنَتخبين،  الناخبين  بين  بالعالقة 
الخريطة  من  األيمن  الجانب  لمصلحة 

السياسية اإلسرائيلية. 

الذي  الصهيوني،  »اليسار«  إلى  بالنسبة 
يعيش ُعقدة اتهامه إسرائيليًا بالتفريط الدائم، 
َيخلق تضامنًا  بأنه  السلوك  تبرير هذا  يمكن 
مع مواقف »األغلبية اليهودية«، إذ ال يمكن 
التناقضات  لحل  الصهيونية  من  الخروج 
وهو  »اليسار«،  يعيشها  التي  الداخلية 
بإشارات  باالحتفاظ  باالستمرار  يسمح  كذلك 
»الفضيلة« للمواقف اليسارية، وال يؤدي إلى 
على  حوله،  يلتفون  الذين  أولئك  »تنفير« 
ِقلتهم، إذ يميل معظم »اليهود اإلسرائيليون« 
إلى تعريف أنفسهم في سياٍق قومي، وتؤدي 
معارضة الرموز أو األفكار الوطنية القومية 
إلى تقويض إمكانية التضامن مع »اليسار« 

الصهيوني.
غياب  أن  لالفتراض  معقول  أساس  هناك   
مرتكز أيديولوجي لدى »اليسار« غير مرتبٍط 
»دولة  أو  اليهودية  القومية  أو  بالصهيونية 
أدى  اليهودي،  للشعب  كدولة  إسرائيل« 
وتقوية  األيديولوجي  التطرف  استمرار  إلى 

العناصر الراديكالية والعنيفة.

واليوم، إذ تنقلب أجندة اليمين اإلسرائيلي إلى 
استحقاقاٍت  الحكم  اعتالؤه  ويفرض  الداخل 
داخلية »ُمخيفة« تطال هامش الحياة العامة 
والعلمانيين  لـ«اليساريين«  متاحًا  كان  الذي 
وفق منطق »التسويات« الذي سبقت اإلشارة 
مغبة  من  ُمحّذرين  يعلو  ُصراخهم  فإن  إليه، 
القطاعات  الديمقراطية وحقوق  بقيم  المساس 

المختلفة كالنساء والمثليين وغيرها.

الذي  »اليساري«  النفاق  وهذا  االنتقائية  هذه 
يرى أنه يجوز المساس بكرامة شعب بأكمله 
يقع تحت سطوة االحتالل وقتله وتشريده، في 
لمجرد  أهلية  حرٍب  من  ُمَحّذرًا  ينتفض  حين 
يراها  أفكاٍر  طرَح  اإلسرائيلي  اليمين  محاولة 
مخالفًة لقيمه الليبرالية هو الذي قاَد، من بين 
أموٍر أخرى، إلى هذا التغّول اليميني الفاشي 

في »إسرائيل« اليوم.

التي  االحتجاجات  على  سريعة  وبنظرة 
أطلقتها رموز هذا التيار »اليساري« السياسية 
والفكرية، والشعارات التي يرفعونها نجد أنه ال 
إشارة في ما ُيطرح من اعتراضاٍت على سلوك 
هذا اليمين تجاه فلسطين والفلسطينيين، إنما 
الداخلية  تأخذ احتجاجاتهم طابع »التخوفات 
هو  ما  كل  ضد  اليمين  من  الحصرية« 

»يهودي« فقط!.

بحق  اإلعدام  عقوبة  طرح  من  ضير  فال 
توسيع  من  مانع  وال  الفلسطينيين،  األسرى 
أمنية  صالحية بن غفير ومنحه صالحيات 
أوسع لقمع الفلسطينيين، وال بأس في سحب 
لكّن  إلخ..  »مخربين«  تسّميهم  من  جنسية 
منع مسيرٍة للمثليين أمٌر فظيع، والفصَل بين 
النساء والرجال على الشواطئ ال يقل فظاعة، 

ما دام َيمسُّ »اليهود« دون سواهم!.

نفهم  أن  يمكننا  ربما  األوسع،  اإلطار  وفي 
التصريحات  بعُض  تصُدر  لماذا  أيضًا 
غفير  بن  يمينية  من  الُمحّذرة  األميركية 
»إسرائيل«  على  وانعكاسها  وسموترتش 
وصورتها واستقرارها. فالواليات المتحدة التي 
تفّوقه  نشأته وضمنت  منذ  الكيان  هذا  رََعت 
النوعي العسكري، ووّفرت له الغطاء السياسي 
مزيد  ليقلقها  يكن  لم  الدولية،  المحافل  في 
التي  وهي  للفلسطينيين،  واإليذاء  القتل  من 
تعاملت مع حكومة نتنياهو اليمينية وتعاملت 
اليهودي،  البيت  زعيم  بينت،  نفتالي  مع 
الذي ال يقل يمينيًة وتطرفًا عن بن غفير أو 
سموترتش، بل هي قلقٌة من أن يؤدي وصول 
هذا اليمين الفاشي إلى تفكك »إسرائيل« من 
الداخل، وتخشى على »إسرائيل« من ذاتها، 
إذ لن ينفعها حينها الفيتو األميركي أو العتاد 
تتدخل  أن  لها  فكيف  المتطور،  األميركي 
»إسرائيل«  من  المتطرفة  »إسرائيل«  لتحمي 
اقتحام  تداعيات  تزال  وال  تطرفًا!،  األكثر 
الساحتين  في  حاضرة  األميركي  الكابيتول 
»إسرائيل«  تصمد  فهل  والدولية،  األميركية 
أمام تجربة مماثلة يقودها مجنونْيها بن غفير 

وسموترتش؟
الموجودة  األداتية  األيديولوجية  أفرَغت  لقد 
النظام  خريطة  من  األيسر  الجانب  على 
السياسي اإلسرائيلي، »النضال اليساري« من 
لالنتهازية  معركة  ساحة  إلى  وحّولته  محتواه 
وحده  السياسي  الوجود  في  هدفها  تجد  التي 
أن  من  وبداًل  معه.  تأتي  التي  الهيمنة  وفي 
إبقاء  حقيقة  اإلسرائيلي  »اليسار«  يحارب 
من  االحتالل  تحت  الفلسطينيين  ماليين 
بسلوكه  يساهم  أساسية،  مدنية  حقوق  دون 
المنافق في زيادة تجنيد أولئك الذين يدعمون 
الصهيوني  المشروع  هذا  في  اليوم  اليمين 

االستعماري.
مواقف  تبني  استمرار  يمكن  ال  ببساطة، 
الذين  ألن  اليهود،  لغالبية  الذاتي  التعريف 
اليهودي  المصير  تقرير  في  الرغبة  لديهم 
عنيفة  عنصرية  لفكرة  أسرى  الواقع  في  هم 
ِبِجد  العمل  يّدعون  كانوا  لو  حتى  وشوفينية 
إلنهاء االحتالل، وها هم اليوم يدفعون ثمن 

نفاِقهم وازدواجية مواقفهم.
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طالبت بتفعيل المقاومة بعد فشل خيارات السلطة
حركة فتح في كندا تحتفل بذكرى انطالق الثورة الفلسطينية 

نظمت الجمعية العربية الفلسطينية في مدينة 
ميسيساجا , مساء االحد, حفال كبيرا  بمناسبة  
الذكر 58 النطالقة الثورة الفلسطينية , حضره 
وادار   . الفلسطينية  العائالت  من  العشرات 
الحفل السيد نبيل نصار الذي رحب بالحضور 
بحق  باالعتراف  الكندية  الحكومة  وطالب 
ومقاطعة  الفلسطيني  للشعب  المصير  تقرير 
عليه  والضغط  االسرايلي  االحتالل  كيان 
لوقف جرائم القتل اليومية التي ترتكبها قواته 
ضد الفلسطينيين . وطالب السيد رشاد صالح 
انتهاج  الفلسطينية  العربية  الجمعية  رئيس 
السلطة  خيارات  فشل  بعد  المقاومة  خيار 
المقاومة  لفتح سوى خيار  يبقى  لم  انه  وقال 
والتمسك  الفلسطينية  الجماهير  واستنهاض 
عن  التخلي  وعدم  فلسطين  كامل  في  بحقنا 
اي جزء خلتل المفاوضات وقبل التوصل الى 
الفلسطينية  الحقوق  كافة  يضمن  ملزم  اتفاق 
واقامة  ديارهم  الى  الالجئين  عودة  فيها  بما 
الدولة المستقلة . وطالب السلطة بالتخلي عن 
بعد  االحتالل  تخلى عنه  الذي  اوسلو  اتفاق 
ان حقق اهدافه منه ، ووقف التنسيق االمني 
الذي يخدم االحتالل ويجري العمل به رغما 
واشار   . له  الفلسطيني  الشعب  رفض  عن 
تتلقى  الفلسطينية  االمنية  االجهزة  ان  الى 
ميزانيتها من المساعدات االمريكية ولذلك فان 
فتح  ابناء  ودعا   . محدودة  امامها  الخيارات 
جرائم  لمواجهة  السالح  وحمل  المقاومة  الى 
قوات االحتالل والمستوطنين كما دعا اجهزة 
االمن لتحمل مسؤولياتها الوطنية باوقوف مع 
 ، االحتالل  وليس عن  عنه  والدفاع  الشعب 
الحركة  استنهاض  الى  فتح  ابناء  دعا  كما 

واشعال الثورة حتى النصر الكامل . 
ركز  فتح  كلمة  ستة  ابو  حامد  السيد  والقى 
االوضاع  اصالح  ضرورة  على  خاللها 
التحية  وجه  كما  االنقسام  وانهاء  الفلسطينية 
كريم  المحرر  االسير  والى  المقاومين  لكافة 

يونس .
في  االكاديمي  ميسرة  الدكتور  القى  كما 
الفلسطيني  للوضع  تحليلية  كلمة  البرازيل 
تحدث فيها عن تطور البرنامج الوطني من 

ارض  كافة  على  الديمقراطية  الدولة  برنامج 
الى  واليهود  الفلسطينيين  تضم  فلسطين 
جزء  على  الدولة  باقامة  المرحلي  البرنامج 
من فلسطين ودور القائد ابو اياد في بلورته، 
الى حالة  اوسلو . واشار  اتفاق  الى  وصوال 
االنقسام التي يعانيها الفلسطينيون وعدم وجود 
لمواجهة  وطني  مشروع  او  وطنية  مرجعية 
المشروع الصهيوني االستيطاني االستعماري 
وطالب الجاليات الفلسطينية في كندا والخارج 
االسرائيلية  الرواية  لدحض  جهودها  بتنسيق 
والصهيونية وزيادة دعمها للشعب الفلسطيني 

الصامد على ارضه . 
للفنانة  فنية  بلوحات  القاعة  جدران  وزينت 
التشكيلية الفلسطينية هنادي بدر التي تصور 
القضية  من  وجوانب  الطبيعية  المناظر 
نورس  الفنان  الحفل  واحيا   . الفلسطينية 

باغاني وطنية فلسطينية

تونس: 14 يناير بين ورطة السلطة ومأزق المعارضة

اسيا العتروس

مزيد  وقع   على  و  التاييد  االنكارو  بين 
االنقسامات و االزمات أطفأت تونس شمعة 
 14 لثورة  عشرة  الثانية  الذكرى  في  اخرى 
تذكر  اهدافا  تسجل  أن  دون  لكن  و  جانفي 
لعلنا  المؤجلة …و  الديموقراطية  على مسار 
فرصة  كان  الحدث  أن  اعتبرنا  اذا  نبالغ  ال 
أخرى ضائعة العادة ترتيب االولويات و دفع 
المخاطر في بلد أصبح رهينة ورطة السلطة 

و مأزق المعارضة…
– المالحظة االولى: التي وجب االشارة اليها 
أنه رغم الحضور االمني المكثف و رغم كل 
في  المعارضة  احتجاجات  لتقييد  المحاوالت 
الشعبية  الذاكرة  الواضح أن  الموعد فان  هذا 
ذكرى  الغاء  لقرار  لالستجابة  مستعدة  ليست 
14 جانفي من الذاكرة و أن الشارع التونسي 
برغم اختالفاته ال يزال ينظر الى هذا التاريخ 
على انه سجل هروب الرئيس زين العابدين 
الى  الشعب  تطلع  معه  اعلن  و  علي  بن 
بدونها ال  التي  الحرية و  الكرامة والعدالة و 

مجال للحديث عن الديموقراطية …
– المالحظة التالية: و هنا بيت القصيد  ال 
يعني اطالقا أن هذا الحضور للمعارضة و 

اختار كل منها  الحقيقة معارضات  هي في 
قادرة  أو  مقنعة  كانت  للتظاهر  مربع خاص 
اغلبها  أن  االرجح  و  الصفوف  توحيد  على 
كان يبحث عن “عذرية سياسية” جديدة بعد 
انتهاء مدة الصالحية و ثبوت العجز و الفشل 
في تقديم االفضل لبلد يتخبط في االزمات …
برئيس  تتعلق  وهي  الثالثة:  المالحظة  ـ 
الجمهورية الذي يستمد قوته من دعم المؤسسة 
بؤس  و  من  ضعف  ايضا  لكن  و  االمنية 
الغنيمة  عقلية  بها  استبدت  التي  المعارضة 
فخسرت ثقة الرأي العام الذي بات يعتقد في 
الجامح  الطموح  يدفعها  تحركاتها  أن  اغلبه 
للوصول الى السلطة و ليس االنشغال بانقاذ 

تونس من االنهيار …
واالرجح أن في غياب اتحاد الشغل عن   هذا 
الموعد ما يفترض ان هناك اكثر من رسالة 
هذه  في  ارسالها  الشغيلة  المنظمة  ارادت 
المرحلة لعل أهمها انها ال تزال تحافظ على 
و  قرطاج  و  حشاد  قلعة  بين  معاوية  شعرة 
تجنب المهالك و هي كثيرة  لعل و عسى..

بجولة  جانفي   14 ذكرى  سعيد  استبق  لقد 
امنية في شوراع  استعراضية في ظل حماية 
الموعد  لهذا  اعالن رفضه  العاصمة و جدد 
لخصومه  االهانة  درجة  الى  امتعاضه  و 
غضبه  كل  عليهم  صب  الذين  ومعارضيه 

كما في كل مرة ..و كل هذا أمر معلوم و 
متوقع بعد أن بات باالمكان استباق االحداث 
صاحب  رأس  في  يجول  ما  بعض  قراءة  و 

السلطة  ..
ال خالف أن سعيد متابع جيد لكل ما يكتب 
و لكل ما يحدث في اوساط المعارضة و هو 
حريص على تقزيمها  و تحقيرها و لكن هذا 
يترك  أن  اختار  لمن  قوة   ليس دوما عنوان 
لصديقه و مرافقه رضا لينين مهمة التصريح  
عن  للتأويالت  المجال  يفسح  و  عنه  نيابة 
موقع و دور الصديق اللغز في تحديد مستقبل 
البالد و العباد , تماما كما أنه مستمع جيد 
لما يقال و لكنه ال ينصت لكل ما يقال و في 
هذا ايضا استخفاف بالجميع و اصرار على 

شعار من “ليس معي  فهو ضدي”.
للتهوين من االزمة  واالرجح أن كل محاولة 
في  واالقتصادية  االجتماعية  و  السياسية 
بالدنا مجانب للصواب و مرشح للتطور الى 
أكثر من سيناريو يرفض سعيد التعاطي معه 

حتى االن …
سعيد  يحاول  الذي  التحدي  أن  جيدا  ندرك 
مرتبط  القادمة  القليلة  االيام  في  مواجهته 
الثانية  االنتخابية  المحطة  رهان  بكسب 
نتائج  صفعة  وتجاوز  التشريعية  لالنتخابات 
الدورة االولى في 17 ديسمبر الماضي عنوان 

الثورة التي يسعى سعيد لفرضها على الجميع 
بكل الطرق ..و االكيد ان كسب هذا الرهان 
ال يتوقف عند حدود النفخ في نسبة المشاركة 
تقديم  القادم ولكن في  االنتخابي  الموعد  في 
التونسيون  يحتاجها  التي  والبدائل  الحلول 

للخروج من دائرة الضياع …
هذا  و  النتائج  و  باالنجازات  تقاس  السياسة 
ان  يدركوا  الذين  التونسيون  يفتقده  ما  اكثر 
بتأخر  يتقدم  تتقدم  و ان من ال  تونس  ال 
بالتأكيد و يجني االنهيار  الجمود و االفالس 
التاريخ  يسجل  ان  الخوف  كل  الخوف  …و 
الرئيس   انه  سعيد  قيس  عهدق  انتهاء  بعد 
االكثر شتما و تخوينا و تقسيما للتونسيين  و 
انه لن يكون مهما بالمرة انه الرئيس االكثر 

نزاهة و نظافة و صدقا للنوايا ..
أخيرا و ليس اخرا لو كانت ثورة 14 جانفي 
طفال لكان اليوم بلغ مرحلة المدرسة االعدادية 
التي يحتاج فيها لكل ظروف التنشئة و التعليم 
و الصحة و االمان لتحمل المسؤولية و الراية 
او  مدمن  الى  يتحول  ال  حتى  و  مستقبال  
متطرف او حراق اومجرم ..زفهل فشلنا في 

تأمين مستقبل جيل الثورة ؟

كاتبة تونسية
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أوروبا قلقة من هجرة الصناعة

توماس فريدمان يناشد الرئيس  بايدن إنقاذ إسرائيل من نفسها

خبير يسمي األسلحة األكثر فاعلية ضد دبابات ليوبارد األلمانية

كتب سيرغي مانوكوف، في »إكسبرت رو«، 
حول إغراءات أمريكية للبزنس األوروبي لنقل 
الواليات  إلى  العجوز  القارة  من  صناعاته 

المتحدة.
وجاء في المقال: شكلت أزمة الطاقة اختبارًا 
أضرت  فقد  األوروبي.  االقتصاد  لقوة  جديا 
أسعار الغاز المرتفعة في العام 2022 بالقدرة 
التنافسية للصناعات األوروبية وأجبرتها على 
بالتزامن  للعمل.  أفضل  ظروف  عن  البحث 
مع األزمة في العالم القديم، تم، على الجانب 
قانون  تمرير  األطلسي،  المحيط  من  اآلخر 
إعانات  يتضمن  والذي  التضخم،  مكافحة 
اقتصاد  تطوير  في  الراغبة  للشركات  سخية 
تعقيد  إلى  القانون  أدى هذا  »أخضر«. وقد 
العالقات بين واشنطن وبروكسل، التي رأت 
فيه إغراءات لدفع البزنس األوروبي لالنتقال 

إلى أمريكا.

في  خاص  بشكل  حادة  الطاقة  أزمة  كانت 
إنتاج  للطاقة:  االستهالك  كثيفة  الصناعات 
واألسمدة  والكيماويات  والمعادن  الزجاج 
والورق والسيراميك واإلسمنت، والتي توظف 
8 ماليين شخص. في ذروة األزمة، أعلنت 
بعض شركات هذه الصناعات بصوت مرتفع 

عن انتقالها إلى الواليات المتحدة، بل وبدأت 
في نقل اإلنتاج عبر المحيط األطلسي.

القادة  فيهم  بمن  كثيرون،  بدأ  لذلك،  نتيجة 
األوروبيون، يتحدثون عن مغادرة الصناعات 
األوروبية.  الصناعة  انهيار  أي  أوروبا، 
هذا  مواجهة  أن  بوليتيكو  صحيفة  وكتبت 

في  بروكسل  أولويات  إحدى  الخطر ستكون 
العام 2023.

في قمة االتحاد األوروبي في ديسمبر، قال 
مدى  جيًدا  يدركون  إنهم  األوروبيون  القادة 
األوروبية  المفوضية  وطالبوا  الوضع،  تعقيد 
الطاقة  أزمة  لمكافحة  تدابير  بوضع  بسرعة 
وأزمة القدرة التنافسية التي تقوض االقتصاد 
الموضوع على رأس  هذا  األوروبي. سيكون 
المقرر  األوروبي  االتحاد  قمة  أعمال  جدول 
عقدها في 9-10 فبراير. ولكن هذه العملية 
الخالفات  بسبب  ومعقدة  صعبة  ستكون 
األوروبي حول  االتحاد  أعضاء  بين  العديدة 
نفسها، يرون،  تدابير محددة. وفي بروكسل 
على  التركيز  ضرورة  شيء،  كل  وقبل  أواًل 
تقديم  تقيد  التي  الصارمة  القواعد  إضعاف 
تسهيل  وعلى  األوروبي،  االتحاد  في  الدعم 

الدعم المالي للقطاع الصناعي.

فريدمان  توماس  األميركي  الصحفي  ناشد 
 The( في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز-
األميركي  الرئيَس   -)New York Times
بالتحول  أسماه  ما  لمنع  التدخَل  بايدن  جو 
التاريخي في إسرائيل إلى معقل غير ليبرالي 

للتعصب وساحة لصراع أهلي رهيب.
أعتاب  على  إسرائيل  أن  الكاتب  وأضاف 
تحول تاريخي من ديمقراطية كاملة إلى شيء 
قوة  إلى  المنطقة  في  استقرار  قوة  أقل، ومن 
هو  بايدن  يكون  وقد  لالستقرار،  مزعزعة 
الشخص الوحيد القادر حاليا على منع رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو وائتالفه »المتطرف« 

من تنفيذ التحّول المذكور.
باختصار  إسرائيل  في  يجري  ما  إن  وقال 
أرثوذكسية  متطرفة،  حكومة  أن  هو  حاليا 
نتنياهو  معسكر  فوز  بعد  تشكلت  متشددة، 
عملية  تقود  األصوات،  من  شريحة  بأصغر 
إليها النصف اآلخر  انتزاع للسلطة ال ينظر 
من الناخبين بأنها فقط فاسدة، ولكنها أيضا 
مهددة لحقوقهم المدنية، وهذا هو السبب في 
زيادة عدد التظاهرات المناهضة للحكومة في 

عطلة نهاية األسبوع.

معادون للقيم األميركية
هذه  في  الوزراء  من  العديد  أن  وأضاف 
وكلهم  األميركية،  للقيم  معادون  الحكومة 

تقريبا معادون للحزب الديمقراطي.
وأوضح أنه قد يتم عرض األزمة الحالية في 
إسرائيل على بايدن على أنها مسألة دستورية 
داخلية يجب أن ينأى بنفسه عن التورط فيها، 
على  ويجب  ذلك،  عكس  على  األمر  لكن 
بايدن أن يتدخل ألن ما يحدث في إسرائيل 
ستكون له نتائج مباشرة على مصالح األمن 

القومي األميركي.
وقال إن األزمة األكثر إلحاحا هي ما يتصل 
العليا  محكمتها  بقيادة  اإلسرائيلية  بالمحاكم 
شرسة  »حامية  كبير  حد  إلى  كانت  التي 
وألنها  العرب«،  فيهم  بمن  اإلنسان،  لحقوق 
بما  التنفيذية،  الفروع  جميع  إجراءات  تراجع 

في ذلك الجيش.
نتنياهو سيضّم الضفة الغربية

وأّكد فريدمان أن حكومة نتنياهو تسعى إلى 
الغربية  الضفة  في  للوضع  جذري  تغيير 
وضمها فعليا، دون اإلعالن رسميا عن ذلك، 
والعقبة الوحيدة أمام تنفيذها ذلك هي المحكمة 

العليا والمؤسسات القانونية في إسرائيل.
الذي  القضائي  اإلصالح  أن  إلى  وأشار 
الكنيست من شأنه  نتنياهو إجراءه في  ينوي 
أن يمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين 
القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، وتقييد 
التشريعات،  إلغاء  على  المحكمة  هذه  قدرة 
حقوق  من  تحّد  قد  التي  التشريعات  خاصة 
األقليات في إسرائيل، وتمكين الكنيست الذي 
يسيطر عليه نتنياهو اآلن من »إعادة تشريع« 

القوانين التي تصدرها المحكمة.
أميركا دعمت إسرائيل في كل شيء

كميات  إلسرائيل  قدمت  أميركا  أن  وأوضح 
االقتصادية،  المساعدات  من  عادية  غير 
والمعلومات االستخبارية الحساسة، واألسلحة 
ضد  تقريبا  التلقائي  والدعم  تقدما،  األكثر 
لديها  إسرائيل  أن  بحجة  األممية؛  القرارات 
نظام قضائي مستقل يطبق بمصداقية قواعد 
القانون الدولي المقبولة على حكومة إسرائيل 
بحماية  األمر  يتعلق  عندما  حتى  وجيشها، 

حقوق الفلسطينيين.
أن  قبل  إنه  بالقول  بايدن  الكاتب  وخاطب 
العليا  المحكمة  وضع  في  نتنياهو  ينجح 
اإلسرائيلية تحت إبطه، عليه أن يقول لرئيس 
بالمصالح  يتالعب  إنه  اإلسرائيلي  الوزراء 
كانت  إذا  عما  يسأله  وأن  األميركية،  والقيم 
هي  الغربية  الضفة  على  إسرائيل  سيطرة 
مسألة احتالل مؤقت أم ضّم جديد، وهو ما 
وأن  الحكومي،  االئتالف  أعضاء  له  يدعو 

يؤكد له أنه لن يتسامح تجاه ذلك.
المصدر : نيويورك تايمز

تحت العنوان أعاله، كتبت لينا كورساك، في 
»موسكوفسكي كومسوموليتس« حول ضغط 
اكتسبت  بأسلحة،  كييف  لتزويد  واشنطن 

روسيا خبرة تدميرها في سوريا.
المفوضية  رئيسة  دعت  المقال:  في  وجاء 
الدول  الين،  دير  فون  أورسوال  األوروبية، 
أنواع  بجميع  أوكرانيا  تزويد  إلى  الغربية 
األسلحة. صرحت بذلك في مقابلة مع شبكة 

سي إن إن.
»ترسانة  مجلة  محرر  قال  الصدد،  وفي 
أن  »يجب  ليونكوف:  أليكسي  الوطن«، 
ومسؤولين  الين  دير  فون  أورسوال  أن  تفهم 
أمريكا.  تخدم  لعبة  يلعبون  آخرين  أوروبيين 
مدافع  بـ(  )أوكرانيا  بتزويدهم  األلمان، 
الدفع،  ذاتية   2000  Panzerhaubitze
ولكن  ذلك.  عند  ستقف  األمور  أن  ظنوا 
ففي  تماًما.  مختلفة  خطًطا  األمريكيين  لدى 
فيما  صعوبات  اآلن  يواجهون  هم  الحقيقة 
يتعلق بإمدادات السالح والمساعدات المالية 
ألوكرانيا. أي أنهم سوف يتوقفون عن تمويل 
فإن  ذلك،  ومع  الوقت.  لبعض  كييف  نظام 
في  حلفائها  على  تضغط  المتحدة  الواليات 
الناتو الذين سيلتزمون بما وعدوا به من أسلحة. 

من أجل تسريع هذه العملية، تم اإلعالن عن 
توريد  عن  المثال،  سبيل  على  أشياء.  عدة 
 2-Challenger و   2-Leopard دبابات 

المصنوعة في بولندا وبريطانيا.
ما هي وسائل التدمير التي لدينا ضد الدبابات 

األلمانية؟
جيد  بشكل  سوريا  في  األكراد  أحرق 
السوفيتية  بالصواريخ   »2A4  Leopards«
القديمة المضادة للدبابات المسماة »مالوتكا«. 
وقد تم ذلك بنجاح جعل الفيلق الثاني بالجيش 
التي  البرية  الهجومية  العملية  يوقف  التركي 
عن  األكراد  ويهاجم  الدبابات،  فيها  شاركت 

بعد بالمدفعية وأنظمة الصواريخ.
ال ينبغي نسيان أن لدينا عددا أكبر بكثير من 
من  وكثيرا  جانبنا،  إلى  تقاتل  التي  الدبابات 
-200 ظهور  للدبابات.  المضادة  األسلحة 

القوات  في  العتاد  من  إضافية  قطعة   300
أنها  من  الرغم  على  األوكرانية،  المسلحة 
على  قادرة  تكون  فلن  معيًنا،  خطرًا  ستشكل 
العسكرية  العملية  في  كبير  تغيير  إحداث 

الخاصة.
ومع ذلك، فإن هذا سيسمح للغرب بحل مشكلة 
أخرى، أال وهي إطالة زمن )المواجهة( قدر 

اإلمكان. فكون العدو غير قادر على الفوز 
في ساحة المعركة، يراهن على تحويل النزاع 
المسلح إلى »حرب استنزاف« تقوض روسيا 

وقدراتها العسكرية واالقتصادية.

واشنطن وباريس تشرحان أبعاد تدخلهما مع البيطار 
 مجلس القضاء: إنقاذ التحقيق أو دفنه؟

 ميسم رزق
ُفتحت نار جهنم على القضاء اللبناني. لكن 
المبارزة  النار.  أشعل  من  هم  القضاء  أهل 
في القرارات القضائية التي شهدها لبنان نهار 
وليل أمس، ليست سوى مقدمة لما هو أكبر، 
البالد  في  األخرى  السلطات  أن  خصوصًا 
منسوب  ارتفاع  وسط  خالفاتها،  في  غارقة 
التدخل الخارجي في كل ما يتعلق بمؤسسات 
لدى  مقلقة  الدولة، وفي ظل وجود مؤشرات 
من  والخارجية  الداخلية  األمنية  األجهزة 
احتمال حصول فوضى تتجاوز االضطرابات 
الفلتان  حد  وتالمس  لبنان  في  االجتماعية 

األمني.
االنقالب  ارتدادات  بقَيت  يومين،  على مدى 
الذي نفذه المحقق العدلي في جريمة تفجير 
مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مستمرة. 
وضَع الجميع أسلحتهم القانونية على الطاولة 
في مواجهة مفتوحة على األسوأ. سارع مدعي 
عام التمييز غسان عويدات، بدعم قضائي، 
أبطلت  التي  القرارات  من  عدد  اتخاذ  إلى 
البيطار،  بها  قام  التي  اإلجراءات  مفعول 
الملف.  تنحيه عن  بالعودة عن  إياها  ُمدشنًا 
وفي تطور بقي مليئًا بـ »األلغاز« السياسية، 
التمييزية »إخالء سبيل  العامة  النيابة  قررت 
منعهم  مع  المرفأ  ملف  في  الموقوفين  جميع 
وقعه  الذي  للقرار  وفقًا  وذلك  السفر«،  من 
عويدات وجاء فيه أن »البيطار المكفوفة يده 
انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه  في قضية 
مولجًا بصالحيات النائب العام لدى محكمة 
التمييز التخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، 
وسلطته  صالحياته  استقى  قد  بذلك  فيكون 
أن هذا  القضائية جمعاء. وبما  الهيئات  من 
العامة  النيابة  على  أيضًا  ينسحب  األمر 
التمييزية فيسري على األصل أيضًا. وبما أن 
كّف اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في 
من  أكثر  منذ  فيه  الموقوفين  إخالء  طلبات 
سنة. وبما أنه باالستناد إلى المادة 9 بفقرتيها 
1 و3 من العهد الدولي الخاص التي أقرت 
في 16-1-1966 ودخلت حيز التنفيذ في 
23-3-1976 والتي صادق عليها لبنان في 
سراح  إطالق  تقرر  لذلك،   ،1972-11-3
الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت 
وجعلهم  السفر  من  ومنعهم  استثناء  دون 
انعقاده  حال  في  العدلي  المجلس  بتصرف 

وإبالغ من يلزم«.
صّعد  الحد.  هذا  عنَد  األمر  يتوقف  لم 
الهيئة  أمام  البيطار  على  باالدعاء  عويدات 
»اغتصاب  بجرم  التمييز  لمحكمة  العامة 
ضابطًا  وأرسَل  المركز«،  واستغالل  السلطة 
الرابية  في  منزله  في  البيطار  إلبالغ  عدليًا 
البيطار  أن  إال  اليوم،  إليه  لالستماع  دعوة 
تسّلم  ورفض  العدلي  الضابط  يستقبل  لم 
الدعوى الموّجهة ضّده. وتطور الصدام بين 
األمنية  األجهزة  تنفيذ  إثر  البيطار وعويدات 
التمييزية  العامة  النيابة  عن  الصادر  القرار 
اعتبره  ما  وهو  الموقوفين،  سبيل  بإخالء 
القانون«،  على  انقالب  »بمثابة  البيطار 
يملك  من  وحده  العدلي  »المحقق  إن  قائاًل 
وبالتالي  السبيل  إخالء  قرارات  إصدار  حق 
ال قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي 
غسان عويدات«. وُنقل عن عويدات قوله إن 
البيطار »كان ينوي تخلية سبيل الجميع تباعًا 
ليعطي شرعية لقراره الهمايوني، فجّردته من 

ورقة االبتزاز«.
ما  لتداعيات  رصد  يسود  المشهد،  هذا  إزاء 
القضاء  إلى مجلس  األنظار  وتتجه  حصل، 
سهيل  القاضي  رئيسه  دعاه  الذي  األعلى، 
خطوات  لمناقشة  اليوم  االنعقاد  إلى  عبود 
هنري  العدل  وزير  لطلب  تلبية  البيطار، 
أشهر،  منذ  األولى  الجلسة  وهي  الخوري. 
كما  نصابها  تطيير  من  عبود  يتمكن  ولن 

فعَل سابقًا لحماية البيطار ومنع تعيين قاض 
رديف.

»أعضاء  إن  لـ»األخبار«  مصادر  وقالت 
وإن  سيحضرون«،  جميعهم  المجلس 
فيها  التداول  جرى  لياًل  حصلت  اجتماعات 
ومن  البيطار،  بحق  سيتخذ  الذي  القرار  في 
بينها تنحيته وتعيين بديل عنه، مشيرة إلى أن 
البيطار اليوم مدعى عليه من الجهة الوحيدة 
التي تملك صالحية االدعاء، ومن المفترض 
أن يتَم تعيين قاض يقوم بالتحقيق معه بجرم 
»اغتصاب السلطة«، وفي حال رفض المثول 
إصدار  حد  إلى  تصل  قد  إجراءات  ستتخذ 

مذكرة توقيف في حقه.

عويدات وحلفاء له يميلون إلى إطاحة البيطار 
نهائيًا ونقل الملف إلى قاض جديد

للحكومة  يحق  ال  إنه  قانونيون  قال  وبينما 
تعيين أو إقالة أي موظف رسمي، فإن أحد 
الحلول يستند إلى كتاب سابق للوزير خوري 
الحالي.  للقاضي  رديف  قاض  تعيين  بطلب 
وهذا يعني أنه في حال قرر مجلس القضاء 
البيطار  اعتبار  فعليه  رديف،  قاض  تعيين 
مخالفًا للقانون وبالتالي تتم إحالته إلى التفتيش 
القضائي الذي يطلب إلى وزير العدل تعيين 
بديل عنه. وإال فإن البيطار في حال لم يحل 
إلى التفتيش يمكنه التصرف على أساس أنه 
القاضي األصيل، وعندها ستكون هناك إما 
صعوبة أمام عمل القاضي الرديف أو تجميد 
الملف كله. علمًا أن الفريق القضائي الموالي 
إلى جانب قوى سياسية،  للقاضي عويدات، 
يميلون إلى قرار إطاحة البيطار نهائيًا ونقل 
حماية  ومحاولة  جديد  قاض  إلى  الملف 

التحقيق ومنع محاوالت تدويله.
ووفق مصادر مطلعة فإن ما قام به البيطار 
فقط.  الداخلي  الصعيد  نتائجه على  تقف  لم 

وبعدما تبين أن الجانبين األميركي والفرنسي 
تدخال في ملف التحقيقات، حصلت تطورات 
واتصاالت خالل اليومين الماضيين، انتهت 

إلى النتائج اآلتية:

أواًل، أبلغت السفيرة األميركية من يهمه األمر، 
بأنها سبق أن التقت القاضي البيطار وأبلغته 
طلب حكومتها إخالء سبيل المواطن اللبناني 
زياد  محمد  األميركية  الجنسية  يحمل  الذي 
التحقيق  أعمال  توقف  أن  باعتبار  العوف، 
وعدم حصول إدانة يجعل من استمرار توقيفه 
نقاشًا  هناك  أن  إلى  وأشارت  تعسفيًا.  حجزًا 
اتهام  احتمال  األميركي حول  الكونغرس  في 
القضائية منها  اللبنانية وخصوصًا  السلطات 
ونقل  رهينة.  واعتباره  العوف  باحتجاز حرية 
متابعتها  إن  قولها  األميركية  السفيرة  عن 
يشبه  ال  البيطار  القاضي  أن  تظهر  للملف 
بقية القضاة وهو ربما يقوم بأعمال ال يوافق 
بالتهور،  يتهم  أو  لبنان  في  الجميع  عليها 
لكن الواليات المتحدة تقدر صموده في وجه 
الضغوط، وخصوصًا أنه يظهر صالبة في 
إنها  السفيرة  قالت  التي  الضغوط  مواجهة 

صادرة عن حزب هللا.
أما السفيرة الفرنسية آن غريو، فقد أوضحت 
وفد قضائي  إرسال  قررت  بالدها عندما  أن 
لملف  المتابع  الوفد  ضمن  من  لبنان  إلى 
كانت  سالمة،  رياض  ملف  في  التحقيقات 
الملف.  عن  اليد  مكفوف  البيطار  أن  تعلم 
وحتى اللقاء الذي حصل بينه وبين قاضيين 
الوفد  معرفة  أساس  على  تم  إنما  فرنسيين، 
تتسلم  لم  ولذلك  مكفوفة،  يده  بأن  الفرنسي 
كما  بالملف،  خاصة  أوراق  أي  منه  فرنسا 
أجرتها  التي  المحاكاة  تسليمه  الوفد  رفض 

السلطات الفرنسية المعنية النفجار المرفأ.
أن »ما يوصف  الفرنسية  السفيرة  وأوضحت 
بتدخل فرنسا إنما هو متابعة من قبل السلطات 

القضائية الفرنسية لحدث سقط بسببه أشخاص 
فرنسيون  مواطنون  أيضًا  وتضرر  فرنسيون، 
الحكومة  الفرنسية، وأن  الجنسية  أو يحملون 
حقيقة  معرفة  إلى  بالتوصل  معنية  الفرنسية 
المتضررين من  لتحصيل حقوق  ما حصل، 
جهة، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة 
أن  إلى  مشيرة  فرنسيين«،  مواطنين  بحق 
»بالدها غير معنية بكل التصرفات التي قام 

بها البيطار خالل األيام األخيرة«.

في السياسة لم تتأخر محاولة توظيف المعركة 
القضائية، فقد دعا حزب »القوات« لـ »عدم 
المس بأمن لبنان«، داعيًا إلى »ترك البيطار 
أن  من  يتخوف  من  وثمة  تحقيقاته«،  يكمل 
يدفع الصراع القضائي الشارع إلى االنفجار.

أماكن  قصدت  الموقوفين  عائالت  وكانت 
سجن الموقوفين، حيث بادرت القوى األمنية 
قرار عويدات، وكان  تنفيذ  المولجة حمايتهم 
البارز االحتفال بإطالق مدير عام الجمارك 
الوطني  التيار  من  القريب  ضاهر  بدري 
باسيل  جبران  التيار  رئيس  بادر  وقد  الحر، 
إلى اعتبار ما حصل خطوة محقة، لكنه قال 
إن المطلوب استمرار التحقيق لكشف الجريمة 

وإحقاق حقوق الضحايا والمتضررين.
الحقًا، وفي خطوة بدت تغطية لقرار عويدات، 
وزارتي  إلى  مذكرة  الحكومة  رئاسة  أصدرت 
اعتبار  فيها  العامة، طلبت  المالية واألشغال 
سبيلهم  المخلى  الفئات  كل  من  الموظفين 
من  ومنعهم  العمل،  عن  توقف  حالة  في 
ممارسة مهامهم التي كانوا يقومون بها سابقًا، 

ووضعهم بتصرف رئاسة الحكومة.
ضحايا  أهالي  من  عدد  تجمع  المقابل  وفي 
وطالبوا  عويدات  القاضي  منزل  أمام  المرفأ 
القاضي  عمل  تعيق  التي  اإلجراءات  بوقف 
البيطار. وتدارس هؤالء في خطوات تصعيدية 

ضد »محاولة إقفال الملف«.
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بوتين يتحدث الول مرة عن موقف مأساوي حدث لوالدته أثناء حصار لينينغراد 
ويكشف عن مصير أخيه ويطالب باالعتراف باإلبادة الجماعية لسكان االتحاد السوفيتي خالل الحرب العالمية الثانية

بعد تحديد شروط للمساعدات,
 السعودية تدرس إلغاء دور وزارات األوقاف العربية في تعامالت الحج والعمرة

طلب وجبة نقانق في ماكدونالدز فتفاجئ أحد الزبائن بكيس يفيض دوالرات!

هل تبدو أكبر سّنا بالنسبة لعمرك؟  
قد تكون أكثر عرضة لهذه األمراض!

جامعة أمريكية تفصل أستاذة فنون عرضت 
لوحة تصور النبي محمد واالخيرة تقاضي الجامعة

كلب يقتل رجال بالرصاص في الواليات المتحدة

روى الرئيس الروسي فالديمير بوتين بعض 
حصار  أثناء  الخاصة  العائلية  القصص 

لينينغراد في فترة الحرب الوطنية العظمى.
وقال بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين 
في الذكرى 80 لرفع الحصار عن لينينغراد 
بطاقة  سرقوا  “لقد  سانبطرسبوغ:  مدينة  في 
للحصول  جاءت  بوالدتي.  الخاصة  التموين 
ذراعها،  على  أحدهم  فضربها  الخبز،  على 

وأمسك بالبطاقة وهرب. وانتهى األمر”.
باإلبادة  االعتراف  أهمية  على  بوتين  وأكد 
خالل  السوفيتي  االتحاد  لسكان  الجماعية 
الحرب العالمية الثانية، حيث قال الرئيس في 
قضية  إن  المحاربين  قدامى  مع  له  اجتماع 
السكان  ضد  الجماعية  باإلبادة  االعتراف 
الحرب  أثناء  السوفيتي  االتحاد  في  المدنيين 
نورنبرغ  محاكمات  للغاية، ألنه خالل  مهمة 
كان من المستحيل تقديم جميع األدلة والنظر 
في جميع الحقائق التي تشهد على هذه اإلبادة 

الجماعية، وفق “روسيا اليوم”.
عثرت  “لقد  بوتين:  فالديمير  الرئيس  وتابع 
إدارة البحث على أخي الذي دفن في مدافن 
أرسلوا  يعرفان،  والداي  يكن  لم  بيسكاريوف، 

أنه  عليها  كتب  الورق  من  قطعة  فقط  لهما 
فقط  شيء.  كل  وهذا  الحصار  أثناء  مات 
قامت  فقد  البحث  إدارة  أما  الحصار.  خالل 
الذي دفن  الموقع  بالبحث حتى عثرت على 
فيه، لذلك أعرف من تجربتي الخاصة أن هذا 

عمل جيد ونبيل”.
الوطنية  الحرب  إن  الروسي   الرئيس  وقال 
العظمى شهدت مشاركة العديد من الجنسيات 

لقوات االحتالل ضد روسيا.
وأضاف: كان األمر دائما كذلك، يكفي فقط 
إعادة قراءة »الحرب والسالم« لليف تولستوي 
من  المختلفة  الجنسيات  تجمعت  كيف  لنرى 
أوروبا لتواجه روسيا في الحرب الوطنية عام 
نابليون بونابرت تحت  1812، حيث وضع 

سيطرته كل قوات أوروبا.
الحرب  في  ذلك  تكرر  فقد  لبوتين،  ووفقا 
أن  بعد   ،1945-1941 الثانية  العالمية 
وفي  لسيطرته،  أوروبا  كل  هتلر  أخضع 
لينينغراد ارتكب الجرائم ممثلون عن  حصار 
جميع دول أوروبا، وتابع: »لم نعلن عن تلك 
ولعدم  التسامح  بذريعة  الوقت  طوال  الجرائم 
إفساد العالقات أو أي خلفية لهذه العالقات. 
إال أن ذلك لم يكن فقط على جبهة لينينغراد، 

وإنما وقع ذلك في كل مكان«.
“ال  إن  األربعاء  الروسي  الرئيس  قال  كما 
شكوك” لديه بشأن االنتصار في أوكرانيا رغم 
قبل  بدأ  الذي  الهجوم  في  ميدانية  انتكاسات 

نحو عام.
سان  في  مصنع  في  لعمال  بوتين  وقال 
إن  الروسية  المدن  أكبر  ثاني  بطرسبورغ، 

النصر “مضمون، ال شّك لدي في ذلك”.
وأضاف أن “وحدة وتضامن الشعب الروسي، 
عمل  وبالطبع  مقاتلينا،  وبطولة  وشجاعة 
سيضمن  العسكري”  الصناعي  القطاع 

النصر.
الروسية،  الدفاع  صناعة  على  بوتين  وأثنى 
لمصّنع  التابعة  المنشأة  في  كلمته  في  وذلك 

الصواريخ الروسي ألماز-أنتي.
وقال “لدينا شيء نعتمد عليه وال يسعنا إال أن 

يلهمنا بأن يكون النصر حليفنا”.
الذكرى  في  رأسه  مسقط  يزور  بوتين  وكان 
حصار  السوفياتية  القوات  لكسر  الثمانين 

لينينغراد، كما كانت تعرف المدينة آنذاك.
تغييره  على  أسبوع  بعد  تصريحاته  وجاءت 
قرار  في  أوكرانيا،  في  الروسية  القوات  قائد 
المعركة  ساحة  في  هزائم  سلسلة  عقب  جاء 

في أوكرانيا العام الماضي.
تطلق  ما  مدة  بشأن  روسيا  في  قلق  ويبرز 
عليه موسكو “العملية العسكرية الخاصة” في 
األولى  السنوية  الذكرى  اقتراب  مع  أوكرانيا، 

للهجوم.
أوكرانيا  في  أهدافه  عن  مجددا  بوتين  ودافع 
حيث أرسل في البداية قواته “لتطهير” الدولة 

الموالية للغرب “من النازيين”.
النازية  أننا نحارب  نقول  أن  لنا  وقال “يحق 

الجديدة”.

حصل شاب أمريكي على مبلغ قدره 5 آالف 
دوالر، عن طريق الخطأ، بعد أن طلب وجبة 
نقانق من مطعم »ماكدونالدز« في الواليات 

المتحدة.
وقال األمريكي جوشيا فارغاس إن »هذا ما 
حدث معه عندما طلب وجبة الطعام من نافذة 
ما  كبيرة حول  المطعم، حيث واجه معضلة 

إذا كان يجب إعادة النقود أم ال«.
ماكدونالدز وسلموني  إلى  وأضاف: »ذهبت 
سندويش النقانق ماك مافن مع هذه الحقيبة 
حزما  أرى  بي  وإذا  فتحتها  وعندما  بالخطأ. 

كثيرة مليئة بالمال«.
التواصل  فيديو على مواقع  وتابع في مقطع 

من  آالف  بضعة  هناك  »كان  االجتماعي: 
الدوالرات في الحقيبة.. هذا مبلغ كبير، لكني 
تساءلت لماذا يفعلون هكذا، ويجب علي أن 

أعيد المبلغ ألني شخص جيد«.
فارغاس:  تساءل  المطعم،  يدخل  أن  وقبل 
هل  أصدقائي..  يا  بي  هذا  تفعلون  »لماذا 
لماذا  المال..  لهذا  حاجتي  مدى  تعرفون 

تضعوني في هذا الموقف«.
فارغاس  أن  »ميترو«  صحيفة  وأوضحت 
أعاد الحقيبة مع مبلغ المال، وسأل موظفي 
أموال  بغسيل  تقومون  »هل  قائال:  المطعم، 
هنا.« وأشارت الصحيفة التي لم تذكر مكان 
المطعم، إلى أن إحدى الموظفات لم تستطع 

تصديق عينيها وبدت مرتاحة وسعيدة للغاية 
وصرخت »يا إلهي، أريد أن أحضنك«.

إلى  فارغاس  عاد  عندما  أنه  وذكرت 
سيارته، قال: »لقد كانوا جميعا يحتضنونني 
وجبات  على  ويبكون.. حصلت  ويشكرونني 
أعدت  ألني  شهر  لمدة  مجانا  ماكدونالدز 
المال.. ليس هذا فحسب، ألني عندما ابتعدت 
بسيارتي اتصلوا بي وأعطوني 200 دوالر.. 
لهذا أقول: »افعلوا الخير أيها الناس.. أرجعوا 
دوالر   200 على  واحصلوا  دوالر  آالف   5
ووجبات طعام مجانية لمدة شهر.. اعتقد أنها 

صفقة رائعة.«
Metro :المصدر

حذر باحثون من أنه إذا كنت تبدو أكبر من 
عمرك الحقيقي، فقد يكون ذلك عالمة على 
بأمراض  اإلصابة  لخطر  عرضة  أكثر  أنك 
وفقدان  العظام  هشاشة  مثل  بالعمر  مرتبطة 

السمع والساد )إعتام عدسة العين(.
حوالي  عمر  هولندا  في  األكاديميون  وخّمن 
2700 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و90 

عاما، استنادا إلى صور وجوههم فقط.
بدوا  الذين  المشاركين  أن  النتائج  وكشفت 
سنوات  بخمس  الفعلي  عمرهم  من  أصغر 

كانت لديهم مهارات تفكير أفضل.
بنسبة  للمعاناة  عرضة  أقل  كانوا  أنهم  كما 
الربع من المشاكل الطبية، مثل إعتام عدسة 

العين.
من  أصغر  تبدو  كنت  إذا  أخرى،  وبعبارة 
صحة  تعكس  أن  المحتمل  فمن  عمرك، 
األمر،  هذا  أعضائك وجسدك وعقلك  أجهزة 
البروفيسورة  الرئيسية  المعدة  ذكرته  لما  وفقا 
الجلدية  األمراض  أخصائية  نيجستن،  تامار 
في  إيراسموس  بجامعة  الطبي  المركز  في 

روتردام.
بين  الصلة  في  التحديد  وجه  على  وُبحث 
المظهر الشاب ومختلف المشكالت الصحية 

الشائعة المرتبطة بالعمر، ووجد أن المظهر 
للشيخوخة  أقل  بمقاييس  مرتبط  الشبابي 

الجهازية.
وأضافت نيجستن: »هذه ليست دراسة نهائية، 
لكنها على األرجح أفضل دراسة حتى اآلن 
يعكس  المدرك  العمر  أن  على  دليال  تقدم 
الدراسة  توضح  الداخلية.  الشيخوخة  أيضا 
األرجح  على  يحدث،  ما  شيئا  أن  بوضوح 
عوامل  وراء  وما  البيولوجي  المستوى  على 
لألشعة  التعرض  مثل  المعتادة  الحياة  نمط 

فوق البنفسجية أو التدخين«.
وجمع الباحثون صورا - مأخوذة من األمام 
يكونوا  لم  شخصا   2679 لـ   - والجانب 
كان  مجوهرات.  أو  مكياج  أي  يضعون 
المشاركون يبلغون من العمر 66 عاما، في 

المتوسط.
ثم قامت لجنة مستقلة مكونة من 27 شخصا 
بتقدير عمر كل منهم بناء على مظهرهم فقط.
وتم إعطاء كل متطوع درجة العمر المدركة، 
بين  الفرق  أخذ  تم حسابها من خالل  والتي 

العمر والعمر المقدر.
وعلى سبيل المثال، الشخص الذي يعتقد أنه 
يبدو أصغر من عمره البيولوجي بسبع سنوات 

سيكون لديه درجة سبع. كلما زادت النتيجة، 
بدا الشخص أصغر سنا. 

راجع  النتائج،  وحساب  األعمار  تقدير  وبعد 
مثل  حياتهم وصحتهم،  نمط  بيانات  الخبراء 

الوزن وعادات التدخين والحالة الصحية.
المجلة  في  ُنشرت  التي  النتائج،  وكشفت 
البريطانية لألمراض الجلدية، أن المجموعات 
التي تبدو أصغر من عمرها بخمس سنوات 

كان أداؤها أفضل في االختبارات المعرفية.
عرضة   ٪15 بنسبة  أقل  المجموعة  وكانت 
المزمن  الرئوي  االنسداد  بمرض  لإلصابة 
في  صعوبات  تسبب  التي  الرئة  أمراض   -
التنفس - وبنسبة 24٪ أقل عرضة لإلصابة 

بهشاشة العظام.
أقل  أيضا  سنا  األصغر  األشخاص  وكان 
العين  عدسة  إلعتام   ٪16 بنسبة  عرضة 
السمع  بفقدان  لإلصابة  عرضة  أقل  و٪24 

المرتبط بالعمر.
وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها، 
التي تستند فقط إلى أدلة المراقبة، تدعم فكرة 
استخدام األطباء لمدى التقدم في العمر الذي 

يبدو عليه الشخص كـ »دليل تشخيصي«.
ولم تفحص الدراسة األسباب الكامنة وراء هذه 

النتيجة.
البيولوجية  العملية  أن  يعتقد  الفريق  لكن 
التي تجعل الوجه يبدو أكبر سنا - مثل قلة 
وراء  أيضا  التجاعيد - هي  وتطور  الدهون 
العظام، والتي  التغيرات في األنسجة وكثافة 

ترتبط بالحاالت الصحية.
والحظ الباحثون أن األشخاص الذين شملتهم 
حاجة  هناك  لذلك  أوروبيين،  كانوا  الدراسة 
لدراسات مستقبلية لفحص ما إذا كانت النتائج 

تنطبق على مجموعات سكانية مختلفة.
المصدر: ديلي ميل

الجامعات  إحدى  في  فنون  أستاذة  قررت 
فصلتها  التي  الجامعة  مقاضاة  األمريكية 
بعد أن اعترضت طالبة مسلمة على عرض 

صور النبي محمد في دورة فنية.
ادارة  دعواها  في  براتر،  لوبيز  إيريكا  وتتهم 
للتمييز  أخضعتها  بانها  »هاملين«   جامعة 
المهنية  الديني والتشهير مما أضر بسمعتها 

والشخصية.
أمور  بين  »من  بيان  في  محاموها  وقال 
إدارتها،  خالل  من  الجامعة  أشارت  أخرى، 
على  براتر  لوبيز  الدكتورة  تصرفات  إلى 
إنكاره.  يمكن  أنها معادية لإلسالم بشكل ال 
التعليقات مثل هذه، التي تم نشرها اآلن في 
الدكتورة  ستتبع  العالم،  حول  إخبارية  تقارير 
قد  مما  المهنية،  حياتها  طوال  براتر  لوبيز 
على  الحصول  على  قدرتها  عدم  إلى  يؤدي 
منصب ثابت في أي مؤسسة للتعليم العالي«.

»هاملين«،  جامعة  رئيس  وأصدر  هذا 
فاينيس ميللر، بيانا قال فيه إن »االتصاالت 
دفعت  األخيرة  الرأي  ومقاالت  والمقاالت 
الجامعة إلى مراجعة أعمالها وإعادة فحصها. 
بعض  في  نخطئ  المؤسسات،  جميع  ومثل 
األحيان«، مضيفا: »من أجل االستماع من 

لغة  استخدام  تم  ودعمهم،  المسلمين  طالبنا 
األكاديمية.  الحرية  تجاه  مشاعرنا  تعكس  ال 
بناء على كل ما تعلمناه، قررنا أن استخدامنا 
لمصطلح »معادون لإلسالم« كان خاطئا«.

ولم يتطرق البيان إلى الدعوى، لكنه قال إن 
الجامعة تدعم الحرية األكاديمية، والتي يجب 

أن تتعايش مع دعم الطالب.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية، 
لدى  بشكوى  سوادنية  مسلمة  طالبة  تقدمت 
رئاسة الجامعة ضد األستاذة المساعدة، تفيد 
وهو  محمد  للنبي  عرضت صورًا  براتر  بأن 

أمر يتنافى مع التعاليم اإلسالمية.
يعد  األمر  أن  الشكوى  في  الطالبة  واعتبرت 
هجوًما على الدين اإلسالمي، وطالبت إدارة 
تلك  في  الالزمة  اإلجراءات  باتخاذ  الجامعة 

الواقعة.
وأضافت الصحيفة، أن براتر عرضت لوحة 
موجودة في واحدة من أقدم الكتب اإلسالمية 
كتبه رشيد  الذي  التواريخ”  “جامع  المصورة، 
الدين طبيب خالل القرن الرابع عشر الهجري، 
وتظهر تلك اللوحة تجسيًدا للنبي محمد وهو 

يتلقى الوحي اإللهي من الملك جبريل.
بالجامعة،  المسؤولون  أن  إلى  وأشارت 

أصدروا اعتذارًا عن تلك اإلساءة إلى الطالب 
المسلمين في محاولة إلخماد حالة الغضب.

ميلر  فاينيس  الجامعة  رئيسة  وتجاوبت 
“احترام  أن  رسالة  في  وأكدت  الشكوى  مع 
الطالب المسلمين يجب أن يحل محل الحرية 
النبي  تصوير   ” أن  مضيفة  األكاديمية”، 
المسلمين  من  للعديد  بالنسبة  يعتبر  محمد 

مخالًفا لعقيدتهم”.
يشعر  أن  المهم  من  “كان  ميلر:  وأكدت 
الطالب  جميع  وكذلك  المسلمين،  طالبنا 
داخل  واالحترام  والدعم  باألمان  اآلخرين، 

وخارج فصولنا الدراسية”.
من جانبها، قالت آرام وداد هللا وهي الطالبة 
الصورة  أن  بالشكوى،  تقدمت  التي  سودانية 
التي جسدت النبي محمد أشعرتها “بالصدمة”، 
مؤكدة أن “األمر ال يمكن أن يكون حقيقًيا”.

براتر  لوبيز  الماضي، عرضت  أكتوبر  وفي 
النبي  تصور  عشر  الرابع  القرن  من  لوحة 
محمد في درس عن الفن اإلسالمي. بالنسبة 
للمسلمين، فإن التصوير المرئي للنبي محمد 

هو انتهاك للعقيدة.
كانت  تحديًدا  لوبيز  عرضتها  التي  اللوحات 
فنانون  ورسمها  وال16   ال14  القرن  من 

مسلمون وُتظهر النبي محمد بمالمح واضحة 
تصوير  إلى  باإلضافة  الوحي،  يتلقى  وهو 
بها  هناك مخطوطة  وكانت  جبريل.  للمالك 

آيات قرآنية.
العثماني  العصر  من  كانت  الثانية  واللوحة 
في القرن 16 وهو يدعو هللا في مكة، لكن 
في تلك اللوحة كان هناك غطاء على وجه 

النبي محمد.
وكاالت

كان  أميركيا  صيادا  بالرصاص  كلب  قتل 
جالسا في المقعد األمامي بمركبة »بيك أب«، 
إثر دوسه على بندقية موضوعة في المقاعد 
الخلفية، ووقع الحادث وسط الواليات المتحدة 

األيام الماضية، حسبما قالت الشرطة.
الماضي-  -السبت  موجودا  الكلب  وكان 
كانت  حيث  بالمركبة،  الخلفية  المقاعد  في 
»معدات الصيد وبندقية«، عندما »داس على 

السالح مما أدى إلى إطالق النار«، وفق ما 
أوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة سامر في 

والية كنساس الريفية.
وهو  الضحية،  أن  إلى  السلطات  وأشارت 
رجل في سن الـ30، كان جالسا بجانب مقعد 
السائق عندما أصيب بالرصاص، وقد »توفي 

على الفور متأثرا بإصابته«.
بحسب  لكن،  متواصال،  التحقيق  يزال  وال 

مرتبط  وقع  ما  فإن  األولية،  المعلومات 
قائد  مكتب  أكد  ما  وفق  صيد«،  »بحادث 
كان  إن  السلطات  تكشف  ولم  الشرطة. 

الضحية صاحب الكلب.
في  واسع  نطاق  على  األسلحة  وتنتشر 
الواليات  في  خصوصا  المتحدة،  الواليات 
الريفية، لدرجة أن عدد األسلحة المتداولة في 

البالد يفوق عدد السكان.

وشديدة  موجعة  تكون  قد  سعودية  ضربة 
لدول الجار العربية واإلسالمية تحت الدراسة 
والتمحيص اآلن وقد تؤدي إلى إثارة الجدل على 
األرجح بعد فاصل زمني قصير من تصريحات 
الجدعان  محمد  السعودي  المالية  وزير 
المساعدات. شروط  وعنوان   بخصوص 

 الضربة الجديدة واستنادا إلى مصادر مطلعة 
تتمثل في إصدار تعليمات جديدة بخصوص 
اآلن. والعمرة  الحج  تأشيرات   اصدار 

قد  حاليا  الرياض  في  يدرس  ما  لكل   ووفقا 
إلغاء  إلى  مستحدثة  تعليمات  الئحة  تؤدي 
واإلسالمية  العربية  األوقاف  وزارات  دور 
ومعامالت  أنماط  ُكل  في  والبعيدة  المجاورة 
أيضا. العمرة  ومناسك  الحج  فريضة   أداء 

وبالُموجب سُتصبح العالقة مباشرة بين الحاج 
على  السعودية  السلطات  وبين  والمعتمر 
وهو  إلكترونيا  للرسوم  المالي  الدفع  يتم  أن 
اصال  الرسوم  تخفيض  إلى  يؤدي  قد  قرار 
عموالت  من  األوقاف  وزارات  يحرم  لكنه 
كانت  اإلدارية  للنفقات  وخصومات  وساطة 
المواطنين. على  الوزارات  تلك   تفرضها 

األوقاف  وزارات  ُيربك  أن  ُيتوّقع   القرار 
موسم  في  دورها  ويشطب  العربية 
لكن  متعددة  السعودية  والمبررات  الحج 
السعودية  في  المعامالت  كل  أن  أهمها 
محضة. إلكترونية  ستكون  جدا   قريبا 

مشروطة   مساعدات 

اعلن  قد  السعودي   المالية  وزير  وكان 
األميركي   عن  »بلومبيرغ«  لموقع 
كيفية  إلى  بالنسبة  السعودية،  في  تحول 
»ما  للبلدان،  المالية  المساعدة  تقديم 
مشروطة  المستقبلية  المساعدات  يجعل 
الموقع. وفق  اقتصاداتها«،  تجديد   بوعود 

الجدعان،  محمد  عن،  »بلومبيرغ«  نقل  و 
هامش  على  الثالثاء،  للموقع،  قوله 
في  العالمي  االقتصادي  المنتدى 
الطريقة  نغير  »نحن  بسويسرا:  دافوس 
اإلنمائية«. المساعدة  بها  نقدم   التي 
تقديم  على  »اعتدنا  الجدعان:  وأضاف 
قيود  دون  من  المباشرة  والودائع  المنح 
نعمل  »نحن  ذلك«، موضحًا:  بتغيير  ونقوم 
في  لنقول  األطراف  متعددة  مؤسسات  مع 
اإلصالحات«. رؤية  إلى  بحاجة  إننا   الواقع 
في  الرائدة  السعودية  قدمت  »لطالما  وتابع: 
المضطربة  لالقتصادات  ماليًا  دعمًا  الخليج 
في المنطقة، من خالل منح وودائع بمليارات 

الدوالرات. ولسنوات، كانت المملكة أكبر داعم 
منفرد لمصر، وقبل نصف عقد قادت مجموعة 
 من الحلفاء األثرياء اآلخرين إلنقاذ البحرين«.
وأشار الجدعان إلى أنه »في اآلونة األخيرة، 
تّم التدخل للمساعدة في استقرار باكستان«، 
الفتًا إلى أّن »النهج الجديد واضح بالفعل في 
الطريقة التي توزع بها المملكة السخاء، ومصر 
 مثال على ذلك«، وفق وزير المالية السعودي. 

قدمتها  التي  المساعدات  إلى  وبالنسبة 
»المملكة  أّن  أوضح  مصر،  إلى  السعودية 
فقط  لمصر  المساعدة  الماضي  في  قدمت 
في شكل ودائع ومنح وإمدادات طاقة. وهذه 
االستثمارات«. ليشمل  تركيزها  توسع   المرة، 

وأشار إلى أّن »المملكة أودعت مرة أخرى 5 
المركزي المصري،  البنك  مليارات دوالر في 
التي  الدعم  حزمة  من  كجزء  جاءت  لكنها 
روجت لصفقات محتملة بقيمة 10 مليارات 
في  السيادية  الثروة  صندوق  بدأ  دوالر، 
في  باالستثمار  الحق  وقت  في  السعودية 

المصري  االقتصاد  من  واسعة  قطاعات 
األدوية«. إلى  والعقارات  التحتية  البنية   من 

يتم  لم  اآلن،  »حتى  أنه  إلى  لفت  كذلك 
من  دوالر  مليار   1,3 سوى  استثمار 
السعودية،  بها  تعهدت  التي  االستثمارات 
عندما استحوذت وحدة صندوق االستثمارات 
في  للدولة  مملوكة  حصص  على  العامة 
 أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة«.

بالده  أّن  السعودي  المالية  وزير  وأكد 
»ستواصل مساعدة مصر ليس بشكل مباشر 
من  بل  فحسب،  والودائع  المنح  خالل  من 
خالل االستثمارات أيضًا«. إال أّن الجدعان 
حكومته  تضعها  قد  التي  الشروط  يحدد  لم 
 على المساعدة المالية لمصر في المستقبل.

بعد  بمساعدات  حظيت  مصر  أّن  يذكر 
ضد  السعودية  تقوده  الذي  التحالف  تأييدها 
حتى  والمستمر   2015 العام  في  اليمن، 
البترول  من  مصر  احتياجات  لتوفير  اآلن، 
لخمس سنوات، خالل عهد العاهل السعودي 
العزيز. عبد  بن  سلمان  الملك   الراحل 

الرئيس  عهد  الرياض  دعمت  أن  وسبق 
جانب  إلى  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري 
المملكة  قدمتا مع  اللتين  والكويت،  اإلمارات 
بعد  لمصر  الدوالرات  بمليارات  مساعدات 
تموز/يوليو  في  مرسي  محمد  الرئيس  عزل 
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في يومه العالمي.. 
طبيبة تكشف فوائد وأضرار الجبن وعالقته بالعشق

إنقاذ أسد بحر ظل على سطح الجليد لمدة 3 أيام بالقرب من جزيرة سخالين

أعراض غير معروفة للسرطان يمكن أن تحدث عند تناول الطعام

19-COVID اكتشاف مركب في »الفلفل اإلندونيسي« واعد في عالج

مقام يوسف في نابلس من األسطورة التوراتية إلى بؤرة للتحّدي الفلسطيني

بمناسبة اليوم العالمي للجبن الذي يحتفل به 
في 20 يناير من كل عام. كشفت الدكتورة 
الروسية  التغذية  خبيرة  ستيسينكو  يكاتيرينا 

فوائد ومضار األجبان.
صحيفة  مع  مقابلة  في  الخبيرة  وتشير 
»إزفيستيا« إلى أن الجبن منتج يتكون 100 
)الماعز،  البقر  حليب  دهون  من  بالمئة 
بالمئة  على 50  يحتوي  كان  وإذا  األغنام(، 
عليه  يطلق  أن  فيجب  النباتية  الزيوت  من 

منتج من منتجات األجبان.
وتقول: »لماذا يحب الناس الجبن؟ لقد اتضح 
أن األجبان تحتوي على حمض أميني يسمى 
عصبي  ناقل  وهو   )PEA( فينيثيالمين 
مسؤول عن العشق. وهذا المركب الكيميائي 
يثير النشوة، وهو مشابه لحمض نووي موجود 
في الشوكوالتة والنقانق. وتحدد القيمة الغذائية 

للجبن استنادا إلى مكوناته«.
بالمئة   30 على  يحتوي  الجبن  وتضيف، 
بالمئة   25-20 عن  يقل  ال  وما  دهونًا 
والكالسيوم  الفوسفور  وامالح  بروتينات 

ومجموعة كاملة من الفيتامينات الموجودة في 
الحليب. والبرتينات الموجودة في الجبن قريبة 
من بروتينات أنسجة وأعضاء الجسم البشري، 
الجبن  أن  كما  فائدة.  األكثر  تعتبر  لذلك 
يحتوي على أحماض أمينية أساسية كالليسين 
مقدمة  يعتبر  الذي  والتريبتوفان،  والميثيونين 
للسيروتونين، الذي يؤثر إيجابيا في المشاعر 

العاطفية.
أن  ننسى  أال  أنه يجب  إلى  الخبيرة،  وتشير 
56 غراما من الجبن )وجبة الجبن القياسية 
(تحتوي على ما ال يقل عن 15 غراما من 
أن  العلم  مع  حرارية.  سعرة  و200  الدهن 
المعدل اليومي المعتمد للدهون هو 70-50 

غرام.

عالية  نسبة  على  األجبان  »تحتوي  وتقول: 
من األمالح. فمثال تحتوي 60 غرام من جبن 
والجميع  الملح.  من  ملغ  على 350  تشيدر 
مستوى  في  للملح  السلبي  التأثير  يعرفون 
في  الملح  مساهمة  أن  كما  الدم.  ضغط 
هشاشة العظام تثير القلق ألن الملح يساعد 
على طرد الكالسيوم من الجسم. لذلك إذا كان 
الشخص يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم 
من  التقليل  األقل  على  فعليه  الزائد،  والوزن 

استهالك الجبن«.
وتضيف، وينصح بالتقليل من استهالك الجبن 
ومنتجات األلبان األخرى كل من يعاني من 
التهاب المفاصل والصداع النصفي. وأظهرت 
تؤثر  األلبان  منتجات  أن  الدراسات  بعض 

سلبا في صحة الرجال.
تماما  التخلي  يعني  ال  هذا  »ولكن  وتقول: 
في  االعتدال  هنا  المهم  الجبن.  تناول  عن 
تناوله 30-50 غرام من الجبن في اليوم مفيد 
للصحة. ومن األفضل تناول الجبن الذي ال 
تزيد نسبة الدهون فيه عن 20-30 بالمئة«.

محمد جرادات
باحث فلسطيني

إلى  اإلسرائيلي  االحتالل  »جيش«  يحتاج 
ساعتين لقطع مسافة 7 كم من حوارة حتى 
وعشرات  جرافات   3 ترافقه  يوسف،  مقام 
اآلليات المدرعة. هذا ما حصل منذ يومين، 
وهذا ما يحصل منذ سنة خلت، وقد تدحرجت 
حتى  جنين  من  عنادها  بكل  الكتيبة  صخرة 
نابلس في زحف تحت نار ال يتوقف أوارها، 
السخرية  إلى  العبرية  الصحافة  دفع  ما  وهو 
هذا  والتساؤل: »هل  نابلس،  في  يجري  مما 
هللا  وحزب  إيران  سيضرب  الذي  جيشنا  هو 

وغزة؟!«.
نسل  وميعاد  إسرائيل  شعب  كرامة  »هنا 
كاللصوص،  اليوم  نعمل  ال  لذا،  إبراهيم. 
إنما كأبناء الملوك، ألن الوقت حان ليتوّقف 
الشعب عن االنحناء، ويأتي لمعانقة يوسف 
في وضح النهار، ويوسف مفتاح العودة إلى 

أرض إسرائيل«.
هذه هي رؤية روعي تسفايغ، قائد لواء السامرة 
رؤية  أيضًا  وهي  االحتالل،  »جيش«  في 
حاخام أقدم مستوطنة في الضفة الغربية، كما 
هللا  نبّي  عظام  استجلبت  توراتية  رؤية  أنها 
يوسف )عليه السالم( من أقاصي مصر إلى 

»شخيم«/نابلس.
في  هللا  نبي  ليس  ولكنه  إذًا،  يوسف  هو 
الواقع  بحقائق  المطرزة  الفلسطينية  الذاكرة 
المشاهد، بل الرجل الصالح يوسف دويكات، 
وإن لم يكن ثمة فرق في االعتقاد اإلسالمي 
الذي  يوسف  هللا  نبّي  كان  فإن  الفلسطيني، 
يجّله اليهود، فله إجالل تاّم عند كل مسلم، 
ولكنها الحقيقة التاريخية المتمثلة بأّن نبّي هللا 
يوسف مات ودفن في مصر، ولم يكن ثمة 
ثبت  ولو  فلسطين،  إلى  رفاته  لنقل  إمكانية 

بما  فلسطينيًا  التبجيل  الستحّق  هنا  مدفنه 
يفوق الصالح يوسف دويكات.

أول  لنقل  أو  نقل رفات يوسف عام 1976 
تنّبه يهودي إلى هذا النقل الذي تم عبر قرون 
خلت، وتحويله إلى مزار يهودي عام 1982، 
للتحدي والمواجهة،  ليتحّول إلى بؤرة ساخنة 
وخصوصًا بعد تثبيت اتفاقية أوسلو العتباره 
في  ذلك  قبل  مسجل  أنه  رغم  يهوديًا،  مزارًا 
إسالميًا  مقامًا  باعتباره  نابلس  أوقاف  وثائق 
المنطقة  طّهر  الذي  المملوكي  العصر  منذ 
الذي  العصر  وهو  والصليبيين،  المغول  من 

شاعت فيه مقامات األولياء.
في  به  تبجح  الذي  الملوكي  تسفايغ  شعور 
نيسان/أبريل 2022، تبّخر بعد شهرين على 
التمام، حين نفش ريشه وخالف تعليمات قائد 
االحتالل،  »جيش«  في  الوسطى  المنطقة 
وقد أمره بأن يواصل دخول »شخيم«/نابلس 
عتمة  إلى  النهار،  ضوء  متجنبًا  كاللص، 

الليل.
الملوكي،  تفاخره  على  تسفايغ  أصّر  وقد 
كمين  عبر  بطنه  في  رصاصة  فاستحقَّ 
القدس«،  »سرايا  في  نابلس  لكتيبة  محكم 
وشاهد الملوك واللصوص كلهم نحيب 300 
تراثنا  جنبات  خلف  يختبئون  وهم  مستوطن 

المملوكي الذي أعاد ترميمه شباب بالطة قبل 
التنبه االستيطاني عام 1976، ليكون مكانًا 

للتعليم والزيارة.
قريبًا من نابلس، نحو جنين، كانت مستوطنة 
»حومش« وقدسيتها المفتعلة قد تبددت عام 
بإخالئها، وصدر  أمر شارون  2005 حين 
بموجب ذلك قانون فك االرتباط، إضافة إلى 
ليعود  والضفة،  غزة  مستوطنات  من  عدد 
»حومش«  إلى   2009 عام  المستوطنون 
المقامة على جبل القبيبات قرب قريتي برقة 
وهي  توراتية،  مدرسة  الفتتاح  الظهر  وسيلة 
إقامة  استمرار وجودها  تطلب  التي  المدرسة 
نفذتها  التي  العملية  بعد  عسكرية  نقاط  عدة 
مجموعة من شباب »الجهاد اإلسالمي« في 
جنين، والتي قتل وأصيب فيها 3 مستوطنين، 
منذ  للمدرسة  حارسًا  يعمل  كان  أحدهم 

افتتاحها.
حاول   ،2005 عام  »حومش«  إخالء  عند 
بعض الجنود التمرد، ورفعوا شعار »حومش« 
بعد  اليوم  يتكرر  ما  وهو  أبيب«،  »تل  مثل 
صعود غالة اليمين المتطرف إلى سدة الحكم 
أنَّ  نتنياهو  اعتبر  وقد  العبري.  الكيان  في 
مستوطنيها  وأن  األجداد،  أرض  »حومش« 
رواد الصهاينة، في وقت سبق لهؤالء الروّاد 
عرضها  صفقة  مع  أشهر  منذ  تعاطوا  أن 

في  إلخالئها  غانتس  الحرب  وزير  عليهم 
جبل  على  »أفيتار«  مستوطنة  تثبيت  مقابل 
الجبل  وهو  أيضًا،  لنابلس  المجاور  صبيح 
وقد  أعوام.  منذ  سلميًا  أصحابه  يكافح  الذي 
الكفاح  هذا  في  شهداء   10 منهم  ارتقى 

السلمي.
الزعامة  عند  التوراتية  القداسة  تناقضات 
السياسية والعسكرية في الكيان العبري تتغّير 
وفق تطورات الميدان، فما هو مقدس اليوم، قد 
يصبح خطرًا أمنيًا في الغد القريب أو مصلحة 
قومية للكيان، وما يهدد حياة اإلسرائيلي حرام 

وفق الشريعة اليهودية.
في  »ياميت«  مستوطنة  أخلى  الذي  شارون 
مرّشحة  كانت  بعدما   ،1982 عام  سيناء 
بعد »تل أبيب« وحيفا ألن تكون ثالث أكبر 
مقام  حّول  الذي  ذاته  هو  ساحلية،  مدينة 
يهودي  مزار  إلى  نفسها  السنة  في  يوسف 
»حومش«،  أخلى  الذي  ذاته  وهو  مقدس، 
فهل تدفع مراهقات نتنياهو وحلفائه بن غفير 
ميدان  نحو  الغربية  الضفة  في  وسموتريتش 
نابلس  أسود«  »عرين  يجعل  عظام،  كسر 
قداسة  المستوطنين  ُتنسي  المظفرة  وكتيبتها 
من  حولها  وما  نابلس  في  المزعومة  العظام 

جبل صبيح حتى »حومش«؟
كانت نابلس منذ أن تشابهت مع دمشق جباًل 
الفلسطيني،  النبض  مقياس  هي  أو  للنار، 
بحسب ما استشف فتحي الشقاقي يومًا وهو 
شموخهما  عبر  لينفث  جبلْيها،  عبير  يتنسم 
إبراهيم  بارودة  أثمرت  والثورة،  للوعي  براعم 
بأن  الفتّي  الجيل  هذا  أوصى  التي  النابلسي 
نابلس  في  اليوم  فالمجد  قدسيتها،  يحفظ 
القداسات  كل  تتبدد عبر صداها  إذ  للطلقة، 
المفتعلة، وكل االتفاقيات الملفقة، من كامب 

ديفيد حتى أوسلو.

قدم رجال الطوارئ من جزيرة سخالين، على 
مساعدة  الروسي  أوخوتسك  بحر  شواطئ 
ألسد بحر كان يرقد على الجليد منذ 3 أيام.

وزارة  في  الصحفية  الخدمة  موظفو  وروى 
الطوارئ الروسية قصة مذهلة عما حدث في 

ذلك اليوم بالقرب من شاطئ سخالين.
فقد عثر مواطن محلي لم يذكر اسمه بالقرب 
بحر  أسد  على  أخوتسك،  بحر  شواطئ  من 

يزن حوالي 80 كيلوغراما.
وكما أوضح الخبراء، أتى الحيوان البحري من 
شق عريض في الماء، فنام على الجليد، ثم 
ضرب المنطقة الصقيع الشديد، ما أدى إلى 

تجمد الممر البحري.
وجاء في التقرير الصادر عن إدارة الطوارئ 
المحلية إنه تم إغالق طريق العودة إلى الماء، 
 3 من  أكثر  البحر  أسد  ذلك قضى  وبسبب 

أيام على سطح  الجليد.
فجاء  الطوارئ،  خدمة  المواطن  واستدعى 
االجتماعيون  والنشطاء  الطوارئ  رجال 
راكبين عربة  التعيس  البحر  ساكن  لمساعدة 

ثلجية.
وتم تحميله على زالجة، ونقله إلى ساحل بحر 
أوخوتسك ،حيث أعادوه إلى  بيئته الطبيعية.

المصدر: اليف

يعد سرطان المريء سادس أكثر أسباب 
الوفيات الناجمة عن السرطان شيوعا في 

جميع أنحاء العالم، بحسب مؤسسة »مايو 
 كلينك«.

ويساعد المريء، أو كما يعرف بأنبوب 
الطعام الذي يمتد من البلعوم إلى المعدة، 
على نقل الطعام الذي نبتلعه من مؤخرة 

 الحلق إلى المعدة ليتم هضمه.
يبدأ سرطان المريء عادة في الخاليا التي 

تبطن المريء من الداخل. ويمكن أن يحدث 
 السرطان في أي مكان على طول المريء.

ويصاب الرجال بهذا السرطان أكثر من 
النساء. وال ُيعرف السبب الدقيق لسرطان 

المريء، لكن التدخين وشرب الكحول 
والسمنة والنظام الغذائي غير الصحي يمكن 

 أن يزيد من خطر اإلصابة.
ويمكن أن تظهر بعض العالمات التي تشير 

إلى اإلصابة بسرطان المريء، عند تناول 
الطعام. وبحسب مؤسسة أبحاث السرطان 

في المملكة المتحدة تتمثل هذه العالمات في 
 ثالثة أعراض:

 صعوبة في البلع

ُيعرف أيضا باسم عسر البلع، ويظهر عند 
 تناول الطعام أو الشرب.

وهناك نوعان من عسر البلع: عسر البلع 
الفموي الذي يصيب الفم أو الحلق، وعسر 

 البلع الذي يؤثر على أنبوب الطعام.
ويمكن أن يؤدي عسر البلع إلى السعال أو 
االختناق عند األكل أو الشرب ويمكن أن 

يشعر الشخص أيضا بأن الطعام عالق في 
 حلقه أو صدره.

يمكن أن يكون سيالن اللعاب المستمر 
عالمة أيضا. ويعد عدم القدرة على مضغ 

الطعام بشكل صحيح والصوت الخشن 
عند األكل أو الشرب من بين عالمات هذا 

 العارض.

 عسر الهضم المستمر وحرقة المعدة

إذا كنت تعاني من حرقة المعدة في معظم 
األيام لمدة ثالثة أسابيع أو أكثر، فيجب 
عليك طلب المشورة الطبية، وفقا لهيئة 

 الخدمات الصحية.

ويمكن أن تكون مشاعر عسر الهضم 
عالمة منذرة، وهي حالة تتمثل في األلم أو 

االنزعاج في الجزء العلوي من البطن )عسر 
 الهضم( أو ألم حارق خلف عظم الصدر.
وقد يتم إعادة الطعام بعد هذه األعراض، 

أحيانا عن طريق األنف، مثل ارتجاع 
 المريء.

ويسبب هذا طعما كريها وحامضا في الفم 
والجهاز األنفي. وقد تحدث كلتا األعراض 

معا أو من تلقاء نفسها، عادة بعد وقت 
 قصير من األكل أو الشرب.

 فقدان الوزن غير المبرر
إلى جانب فقدان الشهية، يمكن أن يكون 

فقدان الوزن غير المبرر عالمة على 

 اإلصابة بسرطان المريء.
وما يقرب من نصف المصابين يعانون من 
هذه األعراض، والتي يمكن أن تكون بسبب 
تناول كميات أقل من الطعام بسبب صعوبة 

 البلع.
ويأتي فقدان الوزن نتيجة النخفاض السعرات 

الحرارية. وقد يجد الشخص صعوبة في 
البلع أو يشعر باأللم عند ابتالع طعامه، ما 

 يعني أنه يأكل أقل وبالتالي ينخفض وزنه.
 ألم في الحلق أو خلف عظم القص

باإلضافة إلى المعاناة من صعوبة البلع، 
يمكن أن تكون عملية البلع مؤلمة أيضا، 

ويمكن أن يظهر هذا األلم كإحساس 
حارق يمكن الشعور به أيضا خلف عظمة 

 الصدر.
كما يمكن أيضا الشعور باأللم في الظهر أو 

خلف عظام الصدر أو بين لوحي الكتف. 
وقد يزداد هذا سوءا عند البلع أو عند 

 اإلصابة بعسر الهضم.
وتشمل األعراض األخرى عودة الطعام، 

والسعال الذي ال يختفي، وبحة في الصوت، 
 وسعال مصحوب بدم وبراز داكن.
وإذا واجه أي شخص أيا من هذه 

األعراض بشكل مستمر أو رأى أنها تزداد 
 سوءا، فيجب زيارة الطبيب.

ويشار إلى أن هذه العالمات قد تكون ناتجة 
عن عدة حاالت أخرى ال تتعلق بالسرطان، 
ولذلك سيكون من المفيد إجراء الفحوصات 

 الالزمة إذا كنت قلقا.
المصدر: ذي صن

اكتشف علماء معهد أنطونيو لوبو أنتونيس 
للطب الجزيئي في البرتغال وجامعة 

كامبريدج البريطانية مركبا فعاال لعالج 
»كوفيد-19«.

 ،ACS Central Science وتشير مجلة
إلى أن العلماء عثروا على المركب 

القلوي piperlongumine ))PL( في 
الفلفل الطويل )الفلفل اإلندونيسي(، الذي 

يستخدم كأحد مكونات دواء شعبي في 
الطب اآلسيوي التقليدي. وقد أظهرت 

نتائج استخدامه على الفئران المخبرية، أن 
لهذا المركب تأثيرا قويا مضادا للفيروسات 
وهو فعال ضد الفيروس التاجي المستجد، 
ما يقلل من التهاب الرئتين ويؤخر تطور 

المرض.
وقد اختبر الباحثون المركب في عالج 

الفئران المصابة بمتغير ألفا ومتغير دلتا 
ومتحور »أوميكرون« للفيروس التاجي 

المستجد، وكان فعاال في الحاالت الثالث. 
وقارنه الباحثونPiperlongumin أيضا 
بدواء plitidepsin، المضاد للفيروسات 

الذي يحقن تحت الجلد الذي كما هو 
معروف يقلل بالفعل من الحمل الفيروسي 

في حالة »كوفيد-19«.

ووفقا للباحثين يمكن إعطاء 
Piperlongumin عن طريق األنف 

ويعتبر أفضل بديل ألن الغشاء المخاطي 
لألنف هو المنطقة الرئيسية لإلصابة بعدوى 

الفيروس التاجي المستجد. وهذه الطريقة 
غير سامة وتبين أن فعاليته أعلى من فعالية 

plitidepsin في عالج الفئران.
المصدر: لينتا. رو

خاطرة: الرايات البيضاء
راوية الوادي 

تورونتو

في قلبي بستاٌن صغير ال حدوَد له …زرعته 
تزوره   .… أزرعه  زلُت  ال  و  سنين،  منُذ 
الفصوُل على وقتها … ال تخطيء المواعيد 
الورُد،  فيه  يزهر  و  األخضُر،  منه  فيورق   ،َ
يذبُل كل  يأتي حيٌن  الشجُر. و  فيه  ينمو  و 
القليل و يجف …. حين ضنَّت  فيِه إال  ما 
الشمُس  نصبت  و  المطر،  بوصِل  السماُء 
خيامها قريبًة … و أطالت المكوَث، فأجدبت 

األرُض و أقحلت.
أحبه بستاني الصغير … الذي ال حدوَد له، 
و  أترقبها،   ..…  ٌ مواعيد  للزرِع  أن  أعلُم  و 
و  ورٍد  من  أحُب  ما  بكِل  ازرعه  أن  أجتهُد 
من شجِر، و إن لم ينبْت من الزهرِ  …… 
من  يورْق  لم  وأن  فسأزرعها،  وردة ….  إال 
األشجاِر إال ورقةً  .. فسأنتظرها… وسأعلُم 

حينها أن رسائلي قد وصلت.. و أن بستاني 
… يعرُف أنَّي ال أيأسُ من رعايتي و حبي 

له.،

لم أعرْف اليأس يومًا .. و األياُم …. مراكُب 
و  أشرعتها،  في  تتالعُب  و  الريح،  تحملها 
تغيُر من وجهتها، وقد تفقُد البوصلةُ صوابها 

أبعُد  هو  لما  لحظٍة  في  الِفكَُّر  فتأخذك   …
َفي ظلمِة  ِفكٌر أخرى تغرقك  الخياِل، و  من 
التمني .. فال ترى سوى ما ترغب في رؤيتِه، 
تبقيك  من  هي   .… َالحقيقِة  لحظة  لكن  و 
َعائمًا على صفحة المحيط الالمتناهي. تقلبَك 
األياُم مع موجها كل يوٍم بسكونها و صفاء 
َمن  قلبك  يهلُع  آخر  يومًا  و  صفحاتها….. 
غضبها و هياجها، فتوقظك من سهوِة الخياِل 
و غفلَة التمني، و لكني لم أطِو أشرعتي يومًا 
خوفًا من العواصِف .. فهي قدر قد كتَب و 
جفَ حبره، و لم أشرُِّعها استسالمًا للهوجاء ، 
رعة  و انتظارًا للغرِق…… راياتي بيضاء مشَّ
باألمِل في غٍد أجمل، و يقينًا بأن ما أزرعُه 
… أحصدهُ .. و أنا فالحٌة بنُت فالحٍ  …. 
في  اليقظِة  بركَة  علمني  و  النوَر،  عشَق 
الصباحِ ،و قاَل لي ذاتِّ مرة: األرُض تحُب 
من يحبها ، و في زرعها و العناية بها … 

راحُة القلِب و كُل االنشراح.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

حالق أملاني لديه محل حالقة في قلب برلني
ذكي جدآ

ال يأخذ املال مقابل احلالقة
جاءه تاجر أملاس أمريكي للحالقة

له  قال  له  يدفع  أن  أراد  ملا  و  بحالقته  قام 
احلالق أنا ال أخذ ماآل و أمنا غايتي فائدة الناس 

فشكره تاجر األملاس األمريكي و غادر
ليفتح  التالي  اليوم  في  احلالق  جاء  ملا  و 
خامت  فيها  احملل  باب  في  علبة  وجد  محله 
أنه من  و علم  بثمن فتبسم  يقدر  أملاس ال 

التاجر األمريكي
و في اليوم التالي جاءه شاب فرنسي يعمل 
ثمن  منه  يأخذ  لم  ايضا  و  للعطور  تاجرآ 
ليفتح  التالي  اليوم  في  جاء  ملا  و  احلالقة 
ثمني  فرنسي  فيها  عطر  محله وجد علبة 
جدآ فتبسم و علم أنه من الشاب الفرنسي
قام  و  عربي  شاب  جاءه  التالي  اليوم  في  و 
له  قال  الثمن  يدفع  أن  أراد  ملا  و  بحالقته 
احلالق أنا ال أخذ ماآل و أمنا غايتي فائدة الناس 

فشكره الشاب العربي و غادر
و ملا جاء اليوم التالي ليفتح محله وجد أكثر 
ينتظروه  احملل  باب  في  من عشرين شخص 

فسألهم من أنتم ؟
حلق  الذي  أحمد  طرف  من  نحن  له  قالوا 

أمس عندك مجاناً.

رجل ثري أوقف سيارته الفاخرة »رينج روفر 
» أمام محل جزار و طلب منه نصف كيلو 
..  وقبل أن يغادر حضر رجل بسيارة »  حلمة 
كبدة  كيلو   ٣ و  كيلو حلمة   ٥ وطلب   « الدا 

وكفته و كوارع !!
غادر  حتى   « روفر  رينج   « ال  صاحب   إنتظر 
صاحب سيارة » الالدا »  و سأل اجلزار بعدما 
شاهده يشتري بكميات كبيرة : ما طبيعة 

عمل هذا الرجل ؟؟ !!
 أجابه اجلزار :  انه ال يعمل !!!

ترك   .. ثريات  أرامل  ثالث  من  متزوج   ولكنه 
موتهم  بعد  طائلة  ثروات  أزواجهن  لهن 
ولديه   « ونامي  » ماكل وشارب  .. وهو فقط  
رصيد بالبنك وال يرغب بتغيير سيارته الالدا 

.
 الثري صاحب الرينج روفر قام  بتغيير طلبه 
من اجلزار إلى ١٠ كيلو حلمة و ٧ كيلو كفتة 

و ٥ كيلو كبدة و ذهب لبيته .
 عندما رأت زوجته ما أحضره سألته إن كان 

عندهم عزومة وهي ال تعلم !!
 قال لها : ال عزومة و ال شي ، عاوز أستمتع 

بثروتي قبل ما يجيلك صاحب الالدا

الزوجة ) تطلب من القاضي ان يطلقها
القاضي : ملاذا يا بنتي

نامي عند غسان  انه كان  : حكى لي  الزوجة 
بس كذاب

الزوجة:  كذاب  انه  اعرفتي  : كيف  القاضي 
ألنه غسان كان نامي عندي

معرض  شاف   ، اليابان   في  عايش  أردني 
ساعات.

قال حلاله : خليني افوت اتفرج ..
لقى حاله مبعرض كبير وخلف املكتب قاعد 

واحد وفي وراه ساعات عاحليط ...
سأله األردني : ليش كل هالساعات وراك ؟!.

قال له : هدول ساعات الكذب..
الواحد كل ما كذب كذبة بيتحرك العقرب 

تبع ساعته ثانية وحدة ..
يعني...

هاي ساعة احلكومة اليابانية ما كذبت وال 
وال  حترك  ما  العقرب  شوف  بحياتها  كذبة 

حركة !!
وهاي ساعة احلكومة األملانية كذبت كذبة 
ثانية  حترك  العقرب  شوف  بحياتها  وحدة 

وحدة ..
ما  و  الساعات  بني  يتفرج  صار  فصاحبنا 

شاف الساعة أردنية.
فسأل املوظف : ساعة حكومتنا وين .. ماني 

شايفها !؟
فقال له : ركبناها عالسقف بدل املروحة

مسؤول في دولة عربية..رن تلفونه..؟!
رقم غريب ومميز كتيير ..؟!

رد املسؤول..ألوووو
املتصل:ألوووو معك القصر

انت فالن الفالني..؟!
وجهو  من  عبيزرب  والعرق  صاحبنا  جاوب 

ومن محل تاني
نعم وبرعشة انا فالن ابن فالن الفالني 

جد  عن  اباً  ونحن  البلد  فدا  روحي  انا  نعم 
بنحب البلد 

وانا منتظر دوري من فترة طويلة لرد اجلميل 
للوطن وكلنا فدا للوطن

 وانا على استعداد لتحمل مسؤولية املهام 
وحرص  وإخالص  امانة  بكل  الي  املوكولة 

ودقة وشرف ونزاهة و.....الخ
ضحك املتصل وقال: اهلل يدمي الوطن....

بس نحن.....
جماعة.........

حلويات القصر !!!!!
في إلنا صينية فاضية عندكم

حبينا نذكركم 
ماتكونوا نسيتوها

حكمة

منه  ووضعت  فقيرة  بفتاة  فقير  رجل  تزوج 
ثالث أوالد، لم تجد منه إال الجفاء والضرب 
اللسان  بذيء  الخلق  سيء  كان  واإلهانة، 
ألحد  يسمع  ال  قلوبهم  فى  الرعب  ملىء 
.... تركهم بدون أن يترك لهم قوت يومهم، 
وتزوج من أخرى لمالها، وهي تزوجت منه 

لقوته وشبابه .
أبناءه  أين  يعلم  ال  سنوات  عشر  مرت 
 ، شبابه  وذهب  قواه  خارت  ،وقد  وزوجته 
ولكن زوجته مازالت بشبابها، فتغير الحال 
معه لم يسمع كلمات كما سبق وظهر الملل 
على الزوجة ،طلبت منه الطالق وتم طرده 
من بيتها ،فضاق به الحال ولم يجد ما يأكله 

حتى قطعه خبز ...
مرت األيام وظهرت عليه عالمات المتسولين 
متسخ الجسد رث الثياب، وكان مبيته تحت 
الخوف  ،وكان يظهر عليه  الجسور  إحدى 
من صوت األقدام التي تقترب منه خوفًا من 

إيداعه إحدى المصحات أو السجون.

الخير  أهل  وصار  والسنين  األيام  مرت 
عليه  ،وعرض  غداء  بوجبة  عليه  يشفقون 
إحدى  إلى  يأخذه  بأن  المساعدة  أحدهم 
المدن القريبة ليعمل عامل نظافة فى إحدى 
و   ، بها  سيارات  كراج  داخل  المستشفيات 
إهتم به هذا الرجل وحّممه و إشترى له ثياب 
نظيفًا  الزوج وأصبح  تغير  ...وهكذا  نظيفة 
سيارة  دخلت  األيام  إحدى  وفي  ما  نوعًا 
فارهة، تقدم الرجل وفتح باب السيارة ويرحب 
به وإذا بسيدة تجلس بجانب صاحب السيارة 
وقد تعرفت عليه تمامًا أنه زوجها وصاحب 

السيارة أحد أبناءه
نظرت إليه نظرة تعجب لسوء حالته ومدى 
تجوب  المرض  وعالمات  وجهه  تغير 
مالمحه، اإلبن ترك أمه فى السيارة لدقائق 
وذهب..... سألت الزوجة زوجها هل تعلم 
من أنا قال نعم أعلم أنِت زوجتي التي تركتِك 
و أوالدي دون وجبة عشاء ، قالت له وهذا 
تعمل  أنت  التي  المستشفى  صاحب  ولدي 

بها عامل تغسل السيارات!
وأنا قد أكرمني هللا وتزوجت بعد طالقي منك 
أحوالنا  تغيرت  وقد  جدًا  ثري  برجل  غيابيًا 
ما كان  قلبك وجفائك  قساوة  لألفضل ولوال 

ولدي أصبح طبيبًا كبيرًا وال باقي أبنائي في 
أعلى المناصب

االمل

يحكى أن فتاة ممددة على فراشها تعاني من 
مرض خطير .. 

الشجرة  تراقب  وهي  الكبرى  أختها  سألت 
بالقرب من نافذتها : 

كم ورقة باقي على الشجرة ؟؟ 
فأجابت االخت بعين يملؤها الدمع : 

لماذا تسألين يا حبيبتي ؟ 
أجابت الطفلة المريضة : 

الني أعلم أن أيامي ستنتهي مع وقوع آخر 
ورقة 

ردت االخت وهي تبتسم : 
بحياتنا  سنستمتع  الحين  ذلك  حتى  إذن 

ونعيش أيامًا جميلة .. 
مرت األيام وتساقطت االوراق وبقيت ورقة 

واحدة 
منها  ظنًا  تراقبها  المريضة  الطفلة  ظلت 
اليوم الذي ستسقط فيه هذه الورقة  أنه في 

سينهي المرض حياتها .. 
ومرت  الشتاء  وبعده   .. الخريف  انقضى 

السنة ولم تسقط الورقة .. 
تستعيد  بدأت  وقد  أختها  مع  سعيدة  والفتاة 

عافيتها من جديد 
انها  حتى شفيت تمامًا فكان أول ما فعلته 

ذهبت لترى معجزة الورقة التي لم تسقط
أختها على  ثبتتها  فوجدتها ورقة بالستيكية 

الشجرة !
العبرة أن : 

األمل روح أخرى ،
إن فقدتها فال تحرم غيرك منها

حكاية اليوم

من زمان كان لكل شي قيمة أكبر ...
كانت الليرة تحكي .. و كان للكلمة معنى ,,

من زمان كان الواحد يتعب كل حياته لحتى 
كان حدا من  ما  و   ، استاذ  يستحق صفة 
طالبه يتجرأ يرفع وجهه و يحط عينه بعين 

استاذه من االحترام ,,
مو كل مين كتب كلمتين صار شاعر ,,
مو كل مين كتب حرفين صار كاتب ..
مو كل مين قرأ كتابين صار ُمثقف ..
مو كل مين حفظ آيتين صار شيخ ..

بعد ما كنا نفيق ع صوت فيروز و تمشي 
و  نصري  و  وديع  اغاني  وقع  ع  حياتنا 
اسمهان  و  كلثوم  ام  مع  االماسي  نمضي 
..صرنا نفيق ع بوس الواوا و تمشي حياتنا 
ع وقع اغاني ) بحبك يا حمار ( و تيرشرش 

..
هأل صرنا بزمن الخفة و الرخص ..

صرنا نوزع االستذة ع اللي بيفهم و ما بيفهم 
, و صار االستاذ بدو رضا الطالب

اما عن الشعر و االدب و الفكر و الثقافة و 
المشيخة فحّدث و ال حرج ..

العربية  اللغة  و  يشيل  مين  قفا  ع  الشعراء 

الثقافة  اللي صار فيها و  صارت تبكي ع 
و  تجارة  صارت  المشيخة  و  حالها  شنقت 
االجرام  و  موهبة  السرقة  و  شطارة  الفساد 

جهادو تمسيح الجوخ مهنة .
القشور و  نلحق  انه صرنا  اللي صار  كل 
هللا  نقول  صرنا  و  بالزبالة  الجوهر  نرمي 

يحميك للي الزم نقلو هللا يمحيك
األمريكية  المتحدة  الواليات  جمال  ملكة  توجت 
بلقب   R›Bonney Gabriel غابرييل   أربوني 
نيو  مدينة  في  أقيم  حفل  في  الكون  ملكة جمال 
أمس  مساء  المتحدة  الواليات  بجنوب  أورلينز 

السبت.
جمال  لملكة  وصيفة  فنزويال  ممثلة  وأصبحت 

الكون.
صعدت  األصل،  فلبينية  وهي  غابرييل،  وكانت 
إلى المسرح في عرض أزياء ملكة جمال الكون 
القمر«،  ترتدى »زي  األسبوع وهى  هذا   2023
احتفاال بذكرى أول هبوط لرواد الفضاء األمريكيين 

على سطح القمر عام 1969.
ضمن   TOP5الـ الى  مشتركات   5 وتأهلت 
مسابقة ملكة جمال الكون الـ71، كلها من البلدان 
األرضية،  الكرة  من  الغربي  النصف  في  الواقعة 
وبورتوريكو،  المتحدة،  والواليات  فنزويال،  وهي 

وكوراساو وجمهورية الدومينيكان.
واستبعدت ممثلة روسيا آنا لينيكوفا )22 عاما(، 

 - روسيا  جمال  »ملكة  لقب  على  الحاصلة 
2022«، وممثلة أوكرانيا فيكتوريا أباناسينكو من 
نصف  إلى  تتأهال  أن  دون  التاج  على  المعركة 

النهائي.
وشاركت 84 ملكة جمال من أنحاء العالم بينهن 
ملكة  مسابقة  في  السبت  مساء  عربيتان  ملكتان 
في   ،»71st Miss Universe« الكون جمال 
األمريكية,  لويزيانا  بوالية  أورليانز  نيو  مدينة 
وشاركت عدد من الحسناوات العرب في المسابقة.
من  زيتون  ياسمينا  هما  العربيتان  والمشاركتان 

لبنان، وإيفلين خليفة من البحرين.

جمال  ملكة  حصدت  قد  زيتون  ياسمينا  وكانت 
لبنان عام 2022، أما إيفلين خليفة فهي عارضة 

األزياء وعازفة البيانو.
وولدت إيفلين خليفة عام 1998، والدها بحريني 
مالية  علوم  تخصص  ودرست  روسية،  وأمها 
ومصرفية، وحصلت على دورات في التايكواندو 
لمستحضرات  الدعائي  الوجه  وكانت  والرقص، 

المكياج »ديور«.
ونالت لقب ملكة جمال البحرين في شهر سبتمبر 

من عام 2022.
بلدة  من  فهي  عاما(،   20( زيتون  ياسمينا  أما 
على  حصلت  وقد  لبنان،  جنوب  في  كفرشوبا 
لعام  لبنان  ملكة جمال  به  احتفظت  الذي  اللقب 
2018 مايا رعيدي ألربع سنوات، بعد تعذر إقامة 

المسابقة خالل السنوات الثالث األخيرة.
ونالت الملكة المنتخبة التي تدرس الصحافة ويبلغ 
كيلوغراما،   51 ووزنها  سنتيمترا   167 طولها 
أن  على  دوالر،  ألف   100 قدرها  مالية  جائزة 
تمثل لبنان في مسابقتي ملكة جمال العالم وملكة 

جمال الكون.
الـ71،  الكون  ملكة جمال  انتخاب  وسُيتوج حفل 
الفائزة في عام 2022 بعد أن تم تأجيل الحدث 

العام الماضي.
وسيتم اختيار 16 متبارية من أصل 84 مشاركة، 
ومن ثم يتم اختيار 5 شابات منهن، ومن ثم 3 
لتنتهي المسابقة باختيار ملكة جمال الكون لعام 

.2022
وأقيم االحتفال األول للمسابقة، األربعاء، في نيو 
أورليانز، وتضمن جوالت بأزياء مختلفة، تمهيدا 

للحفل المنتظر يوم السبت.
ملكة  الختيار  أخرى  مسابقة  تقام  أن  ويرتقب 
من  الحق  وقت  في   2023 لعام  الكون  جمال 

العام الجاري.

ملكة جمال الواليات المتحدة تفوز بلقب ملكة جمال الكون

والية ميشيغان االمريكية تحاول إغالق خط أنابيب نفط كندي
من  جزءا  يعبر  قديم  نفط  أنابيب  خط  أدى 
بين  مواجهة  إلى  العظمى  البحيرات  منطقة 
وينظر  وكندا،  األمريكية  ميشيغان  والية 
الكثيرون إلى نتيجة المعركة على الخط 5، 
األمريكي  األوسط  للغرب  الطاقة  يوفر  الذي 
أنها مقدمة لكيفية موازنة  ووسط كندا، على 
أمريكا الشمالية بين مستقبل الطاقة والتزاماتها 

البيئية.
أنابيب  خط  من  للجدل  إثارة  األكثر  الجزء 
“الخط 5”، هو الجزء الذي يمتد من سوبيريور 
في والية ويسكونسن عن طريق ميشيغان إلى 
سارنيا في كندا ويقع في قاع مضيق ماكيناك 
وهو الممر المائي الضيق بين بحيرة ميشيغان 
وبحيرة هورون، وهما من أكبر البحيرات في 

العالم.
سفينة  مرساة  اصطدمت   ،2018 عام  في 
األنابيب  بخط  المضيق  عبر  تمر  شحن 
مخاوف  أثار  مما   ، أضرارا  به  وألحقت 
طويلة األمد من نشطاء البيئة وغيرهم بشأن 

التسريبات المحتملة.
ريك  آنذاك  ميشيغان  والية  حاكم  أبرم  وقد 
خطوط  تشغيل  شركة  مع  اتفاقية  سنايدر 
األنابيب الكندية إنبريدج لحماية خط األنابيب 
من المزيد من الضرر والحفاظ عليه في حالة 
شركة  تقوم  االتفاق  ذلك  وبمقتضى  تشغيل، 
إنبريدج، إحدى أكبر شركات خطوط األنابيب 
في العالم، ببناء نفق قيمته 500 مليون دوالر 
يتم حفره في الصخور أسفل قاع البحيرة في 

المضيق إلحاطة الخط 5.
عدم  حالة  إنهاء  االتفاقية  من  الهدف  وكان 
اليقين بشأن سالمة خط أنابيب النفط والغاز 
تاريخه  يعود  والذي  للجدل،  المثير  الطبيعي 

إلى 69 عاما مضت.
هل سيتم إغالق الخط 5؟

الحاكمة  أمرت  بعامين،  ذلك  بعد  ولكن 
غريتشن ويتمير، خليفة سنايدر الديموقراطية 
والمعارضة منذ فترة طويلة للخط 5، الشركة 
بوقف عملياتها في المضيق، مما يؤدى إلى 
بأنه “خطر  فعليا. ووصفته   5 الخط  إغالق 
العظمى، وهي  البحيرات  غير معقول” على 
العالم،  في  العذبة  المياه  مصادر  أكبر  من 

ومحرك اقتصادي للمنطقة.

للمعركة  نهاية  األفق  في  تلوح  ال  واآلن، 
المستمرة حول مصير المشروع وخط األنابيب 

والحاجة إلى حماية البحيرات العظمى.
فما زالت التصاريح وتقييمات السالمة واألثر 
الذي  األنبوب،  حماية  نفق  لمشروع  البيئي 

سيستغرق سنوات حتى يكتمل، معلقة.
وتجاهلت شركة إنبريدج أمر الحاكمة ويتمير 
قضائية  لمعركة  نفسها  وأعدت  بالتوقف، 

طويلة ومثيرة للجدل.
وتقول إنبريدج إن خط األنابيب، الذي تتراوح 
دوالر  مليون   2 و   1.6 بين  منه  عائداتها 
يوميا، يعمل بأمان وموثوقية في المضيق منذ 

عقود.
دعوى  ميشيغان  والية  رفعت  المقابل،  في 
قضائية ضد الشركة لفرض إغالق الخط 5. 
والقضية معروضة حاليا أمام محكمة فيدرالية 

أمريكية.
ليكهيد، وهي  نظام  5 جزءا من  الخط  ويعد 
النفط  تنقل  التي  األنابيب  شبكة من خطوط 
المنازل  إلى  الطبيعي من غرب كندا  والغاز 
وبنسلفانيا  وأوهايو  ميشيغان  في  والمصافي 

وأونتاريو وكيبيك.
الطاقة  احتياجات  أغلب  الخط  هذا  ويوفر 
في المقاطعات الكندية في أونتاريو وكيبيك. 
وتحسبا إلغالقه، قامت أوتاوا - التي حذرت 
من أن اإلغالق سيكون له تأثير عميق على 
جانبي الحدود، بما في ذلك الوظائف وسالسل 
القانونية.  إنبريدج  قضية  بدعم   - التوريد 
واستندت إلى معاهدة خطوط أنابيب الترانزيت 

لعام 1977 بين البلدين.
بين  الخام  النفط  تدفق  المعاهدة  وتضمن 
خطوط  أن  طالما  وكندا  المتحدة  الواليات 
القواعد واللوائح  المعنية متوافقة مع  األنابيب 
المختلفة. ويتم اللجوء إلى التحكيم في حالة 

حدوث نزاع.
قبائل  من   12 بدعم  تحظى  ميشيغان  لكن 
في  األصليون(  المنطقة  )سكان  أنيشينابي 
الوالية، الذين يقولون إن الخط 5 يشكل خطرا 

كبيرا للغاية على البحيرات العظمى.
مخاوف من الخط 5 “القنبلة الموقوتة”

التي  للقبائل،  روحية  أهمية  أيضا  للمياه 
تجادل بأنها محمية بموجب حقوقهم التعاهدية 

الدستورية.
باي  منظمة  رئيسة  غرافيل،  ويتني  وتوضح 
مضيق  قائلة:”إن  كوميونيتي،  إنديان  ميلز 
ماكيناك هو محور قصة الخلق بالنسبة لنا”.

الصيد  ممارسة  القبائل  حق  من  إن  وقالت 
“إلى  المنطقة  في  والتجمع  والبحري  البري 
األبد، والخط 5 قنبلة موقوتة يمكن أن تدمر 

ثقافتنا وطرق حياتنا”.
بالنسبة  ومن ناحية أخرى، يعتبر هذا الخط 
حيويا  مصدرا  ميشيغان  سكان  من  للعديد 
حيث  للتدفئة،  الرئيسي  ومصدرهم  للوقود، 
الوالية  احتياجات  من  المئة  في   55 يوفر 
من البروبان )أحد مشتقات الغاز الطبيعي(، 

وذلك بحسب شركة إنبريدج .
آب  شركة  صاحب  هارينغتون،  دان  وُيعد 
المستخدم  للبروبان  رئيسيا  موردا  بروبان، 
للتدفئة في شبه جزيرة ميشيغان العليا، شمال 

مضيق ماكيناك.
وبسبب مخاوفه من إغالق خط األنابيب، قام 
بترتيب طريق إمداد بديل حتى ال يخذل 17 

ألف عميل لديه.
الواقع  في  وضعنا  “لقد  هارينغتون:  ويقول 
بديال هو االعتماد على الشحن عبر السكك 
الحديدية إذا لم نحصل على أي من البروبان 

أو القليل جدا منه من الخط 5”.
فإن  الخط،  تم إغالق ذلك  إذا  إنه  قال  لكنه 
“الغرب األوسط سيتعرض ألذى كبير للغاية”.

وبينما تقول إنبريدج إن مشروع نفق البحيرات 
العظمى من شأنه “القضاء فعلًيا” على فرصة 

حدوث تسرب، يختلف آخرون مع ذلك.
سالمة  خبير  كوبرويتش،  ريتشارد  ويقول 
خطوط األنابيب المستقل الذي عينته منظمة 
النفط  نقل  إن  كوميونيتي،  إنديان  ميلز  باي 
خطر  من  يزيد  مغلق  نفق  “عبر  والغاز 
وصفه  خطر  وهو  كارثي”،  انفجار  حدوث 

بأنه منخفض ولكنه ليس “منعدما”.
كما يقول ديف شواب، خبير علم المحيطات 
المعني بمنطقة البحيرات العظمى، إذا حدث 
أفضل  في  فحتى  األنابيب،  خط  في  كسر 

السيناريوهات، ستكون النتيجة كارثية.
مليون  نصف  من  يقرب  ما   5 الخط  وينقل 

غالون من النفط والغاز الطبيعي يوميا.

تدفق  توقف  لو  حتى  قائال:”لذلك  وأضاف 
النفط على الفور، وهو أمر مستحيل، سيظل 
من  برميل  آالف   5 على  يحتوي  األنبوب 

النفط على األقل”.
ومضى يقول إن “أفضل سيناريو” قد يشهد 
تأثر 700 كيلومتر من الخط الساحلي على 
طول بحيرة هورون وبحيرة ميشيغان، و “في 
أسوأ حالة لتسرب 25 ألف برميل، فإن أكثر 
من ألف كيلومتر من الخط الساحلي في كل 

من كندا وأمريكا سيكون متأثرا”.
من  بتكليف  للمخاطر  مستقل  لتحليل  ووفقا 
والية ميشيغان، يمكن أن يكلف تسرب النفط 
ما يقرب من ملياري دوالر كتعويض، كما أن 
الحشرات  من  للعديد  موطنا  يعتبر  المضيق 
فإن  ثم  ومن  المهاجرة،  والطيور  واألسماك 
كارثة كهذه سوف “تمثل نقطة ال عودة لفقدان 

تلك األنواع”.
الستبدال  خيارات  عن  ميشيغان  وتبحث 
تتضمن  التي  الخيارات  وهي   ،5 الخط 
خطوط  تدفق  لزيادة  ضخ  محطات  إضافة 
أنابيب إنبريدج األخرى، أو نقل المنتج عبر 
وزير  وقال  الحديدية.  والسكك  الشاحنات 
الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون 
لبي بي سي إن هذه الخيارات “أقل أمانا وأقل 

كفاءة وتؤدي النبعاثات أكثر”.
وسيلة  عام  بشكل  األنابيب  خطوط  وتعتبر 
آمنة لنقل الوقود، وبديال أفضل من شاحنات 

الصهريج أو قطارات الشحن.
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طاهي  غضبان القى بقنبلة صراصير في مطبخ مطعم

صاحبة أطول لسان بالعالم.... 
هل سمعت من قبل عن فتاة تلمس عينيها بلسانها؟

  حكومة االحتالل االسرائيلي ترفض تسليم قاٍض مكسيكي 
متورط في قضيتي التجسس والطالب المفقودين

مطبخ  في  طاٍه غاضب 20 صرصورا  أطلق 
أن  بعد  بريطانيا،  في  به  يعمل  الذي  المطعم 
بسبب  المطعم  صاحب  مع  خالف  في  دخل 

عدم دفع أجر إجازة له.
البالغ  ويليامز،  توم  إلى  المحكمة  واستمعت 
من العمر 25 عاما بعدما هدد بإطالق »قنبلة 
المطبخ، حين رفض صاحب  صراصير« في 
الحانة في مدينة »لينكولن« شرق إنجلترا دفع 

أجره.
وقال المدعي العام ديفيد إيغر إن وياليمز نفذ 
تهديده بعد يومين في الحانة التاريخية التي يعود 
تاريخها ألكثر من 170 عاما، مضيفا: »دخل 
ويليامز المكان وأطلق عددا من الصراصير.. 
هنا  المتوطنة  غير  الصراصير  من  أنواع  إنها 

وتستخدم إلطعام الثعابين«.
وتوصلت المحكمة إلى أن الموظفين في الحانة 
ومكافحة  البيئة  بصحة  الفور  على  اتصلوا 

اآلفات وأغلقوا الحانة.

إيغر،  قرأه  بيان  في  الحانة،  صاحب  وقال 
الموظفين  على  المتهم  به  قام  ما  تأثير  »إن 
والعائالت كبير.. األمر ال يتعلق فقط بالشؤون 
بكيفية  يتعلق  األمر  كان  بل  للشركة،  المالية 
انزعاج بقية الموظفين، وخاصة فريق المطبخ، 

مما حدث«.

وأضاف البيان أن الموظفين الذين لديهم أطفال 
التأخر  إلى  اضطروا  إذ  بشكل خاص،  تأثروا 
وضع  بإمكانهم  يعد  ولم  المطبخ  تنظيف  في 
تلك  من  مبكر  وقت  في  الفراش  في  أطفالهم 

الليلة.
وتم إبالغ المحكمة بأن الحانة دفعت 22 ألف 

جنيه إسترليني )26 ألف دوالر( لشركة التأمين 
الخاصة بها لتغطية الضرر الناجم عن ذلك.

جينس:  جيريمي  الدفاع  محامي  قال  وبدوره، 
قبل  من  سيئة  بخيارات  مليئة  قضية  »هذه 
قرارا  واتخذ  مشروع  نزاع  هناك  كان  المتهم... 
بعض  للحصول على  التصالح  من  بدال  سيئا 
التعويض«، الفتا إلى أن ويليامز كان غاضبا 
ألنه كان بحاجة إلى المال إلعالة ابنه الصغير، 
الذي كان تحت وصايته منذ أن كان يبلغ من 

العمر 23 عاما، ما أدى إلى الخالف.
وهي  سابقة  مخالفات  أربع  ويليامز  ولدى 
الضرب وحيازة سالح أبيض والسكر وإحداث 
بالسجن  عليه  القاضية  حكمت  وقد  فوضى، 
قائلة  عامين  لمدة  التنفيذ  وقف  مع  شهرا   17
هذا  انتهكت  إذا  األخيرة.  فرصتك  »هذه  له: 

سأعيدك إلى هنا«.
BBC :المصدر

لسانه طويل«  عبارة »شخص  تكون  ما  عادة 
لإلهانة، لكن ماذا لو كان لإلنسان حقا لسان 
طويل؟ وليس أي لسان، إنه األطول في العالم!
عينيها  تلمس  فتاة  عن  قبل  من  سمعت  هل 
بلسانها؟ إنها حقا قصة غريبة لفتاة أمريكية من 
ميشيغان تدعى أدريان لويس، لديها واحدة من 

أطول األلسنة في العالم.
كان  فقد  عائلتها،  في  وراثي  األمر  أن  يبدو 
لعدد من أفراد عائلة والدة أدريان ألسنة طويلة 
جدا، حيث تقول أدريان: »أشعر كأنني ورثتها، 
أن  عليها  كان  التي  الغريبة  الطفلة  وأصبحت 

تمد لسانها«.

»كان  لسانا طويال:  تملك  التي  والدتها،  تقول 
ولسان جدتها ألمها  لسان طويل جدا،  لجدها 

أيضا«.
لسنوات عديدة، اعتقدت أدريان لويس أن لديها 
أطول لسان في العالم، على الرغم من أنه لم 

يكن لديها أطول لسان في التاريخ.
واعتاد الشابة على ذلك تدريجيا، وبدأت مؤخرا 
في استغالله لصالحها، حيث تمتلك لويس اليوم 
قناتها الخاصة على »يوتيوب«، باإلضافة إلى 
»تويتر«  على  األخرى  الحسابات  من  عدد 
و«إنستغرام« و«فيسبوك«، وتجيب على أسئلة 
حول لسانها وتعرض بعض الحيل المضحكة.

وتأمل أدريان أن تدرج بصفتها صاحبة أطول 
لم  حيث  غينيس،  كتاب  في  العالم  في  لسان 
يقاس لسانها بموسوعة التسجيالت حتى اآلن. 
ألطول  القياسية  لألرقام  غينيس  رقم  يزال  وال 
لسان في العالم 3,98 بوصة )أكثر من 9,9 

سم(.
صاحبة  وتصبح  حلمها  أدريان  ستحقق  فهل 

»أطول لسان في العالم«؟

RT :المصدر

أحد قضاته  تسليم  اإلسرائيلي  االحتالل  رفض 
السابقين إلى المكسيك، رغم تورطه في قضيتي 
برنامج تجسس »بيغاسوس«،  االستحواذ على 
والتحقيق الكاذب في اختفاء 43 طالبًا في عام 

.2014
أخذ  مكسيكي  قاٍض  هو  زيرون  وتوماس 
بعد  عاتقه،  اإلسرائيلي حمايته على  االحتالل 
االتهامات التي الحقته، ردًا على دعم المكسيك 

للقضية الفلسطينية.
حصول  في  أساسيًا  دورًا  زيرون  لعب  كما 
السلطات المكسيكية على »بيغاسوس«، وفعل 
التحقيق في قضية  لتخريب  كل ما في وسعه 
»أيوتزينابا«،  طالب  من  مفقودًا  طالبًا   43
واستخدم البرنامج للتجسس على أسر الضحايا 

والمدافعين عنهم بشكٍل أفضل.
أصبح   ،2018 األول/ديسمبر  كانون  وفي 
تم  الذي  أوبرادور،  لوبيز  مانويل  أندريس 
التجسس عليه أيضًا من خالل »بيغاسوس«، 

رئيسًا للمكسيك.
حصانته  خسر  أن  بعد  زيرون  فّر  بعدها، 
الحكم  إلى  الجديدة  اإلدارة  مع وصول  العالية 
في المكسيك، من بالده إلى كندا ومن ثم إلى 

»إسرائيل«.

وفي حزيران/يونيو 2020، أصدر »اإلنتربول«، 
بناًء على طلب المكسيك، مذكرة توقيف دولية 
بحق زيرون، بتهمة إخفاء األدلة وتعديل مسارح 

الجريمة والتعذيب واإلخفاء القسري.
ورغم مذكرة التوقيف الدولية، نجح زيرون في 
الذي  اإلسرائيلي  االحتالل  لدى  مالذ  إيجاد 

ترفض حكومته تسليمه إلى المكسيك.

وكثفت المكسيك جهودها في العامين الماضيين 
تسليم زيرون، حتى في  لحمل االحتالل على 
بين  المجرمين  تسليم  اتفاقية  وجود  عدم  حالة 

الجانبين.
يرفض  تايمز«،  »نيويورك  لصحيفة  ووفقًا 
للمطالب  االمتثال  اإلسرائيلي  االحتالل 
لوبيز  الرئيس  دعم  معاقبة  بهدف  المكسيكية 

التحقيق  للجنة  المتحدة  األمم  في  أوبرادور 
الفلسطينية  األراضي  في  الممارس  العنف  في 

المحتلة.
ويزعج هذا الوضع عائالت ضحايا »أيوتزينابا« 
رغم  زيرون،  بحماية  االحتالل  يتهمون  الذين 
الطالب  وتعذيب  اإلنسان  لحقوق  انتهاكاته 

المختطفين.
وقبل ثالثة أسابيع، صوتت المكسيك مرة أخرى 
في األمم المتحدة لصالح إحالة قضية االحتالل 
محكمة  إلى  الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلي 

العدل الدولية.
في غضون ذلك، يقيم زيرون في حي خاص 
في »تل أبيب«، بدعم من رجل أعمال بارز في 
مجال األمن السيبراني وتحديد الموقع الجغرافي، 

وفقًا لموقع »كالكاليست« اإلسرائيلي.
مكسيكو  نيو  إلى  توّجهوا  طالبًا  أّن 43  يذكر 
لالحتجاج، واختفوا ليل 26-27 أيلول/سبتمبر 
عناصر  إن  المحققون  ويقول   .2014 عام 
شرطة فاسدين احتجزوهم وسّلموهم إلى عصابة 
مخدرات اعتقدت عن طريق الخطأ أنهم أعضاء 
في عصابة منافسة، غير أن ما حّل بهم ما زال 

موضع خالف.
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قصة قصيرة: ابتسامة ساخرة

قصة قصيرة: وحده أبي يعرف

منتظر الشيخ
كاتب من السعودية

واحد  لون  أنها  حياتنا على  أكره من يصور 
من  أحب  ال  وكذلك  والنقاء،  الصفاء  يسوده 
والحقيقة  والقاتم،  المظلم  بجانبها  يصورها 
والحزن  والشر،  الخير  من  مزيج  حياتنا  أن 
تختلف حظوظنا  واليأس،  والرجاء  والسرور، 
الزمان  أوقات  باختالف  الطبائع  هذه  من 
سعادة  ظاهرها  يكون  قد  والمكان،  والبيئة 
وقد  واضطرابا،  ألما  باطنها  ويكون  ورضا، 
صياغتها  وأعدت  مرارا  القصة  هذه  كتبت 
أعيد  ولماذا  أكتبها،  لَم  أعرف  وال  كثيرا، 
أن  أظن  وأنا  المملة،  الكثرة  بهذه  صياغتها 
القصة التي أريد أن أقصها عليك خليقة أن 
أشّوقك إليها وأنّبهك إلى دقائقها، لهذا ترددت 
فيها ترددا لم أعهده في سابقها، ولعلي أفعل 
القصة  هذه  أخليقة  أنت  لترى  تكلفا،  ذلك 

بالعناية، أم ليس لها خطر وال شأن؟
متزوجة،  معلمة  إيمان،  عن  هنا  وقصتي   
لها طفالن، فتاة وصبي، أنجبتهما في عمر 
مقارب ال يفصل بينهما إال سنتان، وقد بلغ 
زوج  سالم،  ولديها  سنوات،  العشر  أكبرهم 
تحبه حبا شديدا، ويبادلها ذات الحب، وكانت 
حياتها تبدو هادئة، ناعمة البال، ال يخالطها 

قلق، وال يظهر فيها أّي اضطراب.
 عشرة أعوام مرت على زواجها الهادئ، وها 
هي تجهز حجرتها لإلحتفال بعامها الحادى 
وتخفض  السرير،  على  الورد  تنثر  عشر، 
عشاء  وتصنع  الشموع،  وتشعل  األنوار، 

رومانسيا.

بهذه  ينعم  األزواج  كسائر  كان  وسالم   
المواعيد، يستمتع بما تدخره من لذة وبهجة، 
الرضا،  ظاهر  األمسية  تلك  على  أقبل  وقد 
ومتعجال  للنعيم،  متهيئا  االبتهاج،  واضح 

نحوه.
 كان وجه إيمان في تلك الليلة أكثر إشراقا، 
وكان نشاطها في تجهيز هذا الموعد أشد حدة 
من سابقه، وشعر بحاجة في سؤالها عن هذا 
النشاط الالفت، وهذه البهجة “ما أرى أسعد 
المناسبة“،  هذه  استقبال  في  العام  هذا  منك 
أكون  أن  يمنعني  “ما  تضحك  وهي  قالت 
الزمان  من  عقدا  أتممت  وقد  الناس،  أسعد 
في خدمتك ورضاك، هل كانت عشر سنوات 
سعيدة لك؟”، أجابها وهو يبتسم “لم أجد في 
أضافت  بك”،  مّني  أسعد  هو  من  حياتي 
معك  قصرت  “هل  وجهها  تمأل  والسعادة 

البطن  جوعان  يوما  نمت  هل  بشيء؟  فيها 
في  تجد  ولم  األيام  بك  ضاقت  هل  واللذة؟ 
صدري سعة لحمل آالمك؟ هل قصرت يوما 
عن رعاية لك، أو انشغلت عنك باألطفال”، 
تعّجب من أسئلتها الجادة، وأخذها على هزل 
“معاذ هللا أن يظهر منك تقصير، لو حملتني 
تصونني  امرأة  أجد  لن  للماضي،  األيام 
إيمان  من  برزت  ثم  مثلك”،  داري  وتصون 
ابتسامة سخرية، ثم صمت وسهو، ثم نظرة 
تطلقني،  أن  منك  “أريد  بجملة  اتبعتها  جادة 

وتعتقني من هذا الزواج“.
كان  لكنه  لسالم،  مفاجئا  إيمان  طلب  كان   
خليقا بالروية والتفكير، كيف لها بعد كل هذا 
أو  تمازحه،  لعلها كانت  الطالق،  أن تطلب 
أنها تختبره، لم يأخذ سالم طلبها على محمل 
ويعكر  حاله،  ليقلب  كافيا  كان  لكنه  الجد، 
وقلق،  اضطراب  حالة  في  ويجعله  مزاجه، 
أعادت طلبها عليه ثانية، وثالثة ورابعة، حتى 

صار سؤاال جادا، ال هزل فيه.
سؤال إيمان كان يظهر أن الحب قد يجانب 
البغض، وأن األمن يجاور الخوف، وأن بين 
االفتتان واالشمئزاز لحظة، وأن بعد كل هذه 
السعادة سيأتي شقاء، لن يفهم سالم كيف بدأ 

كل هذا، وأين سينتهي.
 كان سؤالها كمن يطلب التقاعد بعد سنوات 
السجن  سنوات  بعد  والحرية  والعمل،  الكد 
والعبودية، لن يحسن سالم في فهم هذه الكيمياء 
في مزاجها، كيف تنتهي ليلة رومانسية بهذا 
الطلب الغريب، كان يطلب منها تبريرا لهذا 
الطلب، وهذا حق بسيط له، بينما كانت تقدم 
الوقت  حان  تعبت،  سخيفة،  يجدها  تبريرات 
ألستريح، كلها تبريرات لم يجدها منطقية، وال 
قولها  في ظاهر  ما  أن  ينظر  وكان  مقنعة، 

أمر باطن لم تبوح به.
تعهده  لم  وشجار  بصراخ،  ليلتهما  وانتهت 
دارهما، ولم يألفه صغارهما، فصارت دارهما 
كأرض كانت مطمئنة، حتى أفسدت اطمئنانها 
غضب أهلها وثوراتهم، أظهرت إيمان جموحا 
جدية  تظهر  بذلك  وهي  سابقا،  منها  ير  لم 
طلبها، وحسم قرارها، إما بالسلم، أو بالثورة.

وأنفقت إيمان أسبوعها تنام في الغرفة وحيدة، 
وينام سالم في غرفة أخرى، ورغم أنهما كانا 
يحاوالن تجنيب طفليهما هذه الثورة، فيقومان 
بدورهما تجاههما بأحسن األمر، ويرعيانهما 
أفضل الرعاية، إال أن الحب الذي كان يسود 
بيتهم صار مفقودا، وأن القطيعة بين والديهما 
صارت جلية وواضحة، وهي كلما ألحت عليه 
بطلب الطالق، ألح عليها يسأل عن السبب، 

ولم  بباله،  يخطر  لم  باحت عن سبب  حتى 
يكن يرغب في سماعه، قالت له أحب رجال 
آخر، وهل الحب جريمة، وقد استعذت باهلل 
من الحرام، وطلبت أبغض الحالل، وأما وقد 
سمعت ما سمعت مّني، فال أظن أنك تقبل 

أن أكون بعد اليوم في ذمتك.
الكالم  هذا  بعد  كسالم  شرقي  برجل  وخليق 
أو  بالضرب،  فيأدبها  إيمان  على  يحمل  أن 
الحبس، ولن يلومه بعد قولها هذا أحد، لكنه 
كظم غيضه، وصّبر نفسه عن األذى، وغادر 
أحد  نحو  بنفسه  وهام  مهموما،  بيته مكسورا 
زوجته،  أمر  عن  يسأله  الدين،  رجال  بيوت 

هل يمسك بها، أم يسرحها بإحسان.
وكانت إيمان ماضية بطريقها هذا، ال تفكر 
بعاقبة، وال تحفل بموعظة، وال تسمع لنصيحة، 

ال من رجل الدين، وال حتى من أهلها.
وكان سالم حزينا، ال يفهم كيف انقلبت حياته، 
وينبذ الوحدة التي صار فيها، فقد كان على 
أّي حال يأنس بإيمان، فيرى في عشرتها راحة 
وروحا، وقد كان ينعم معها بطفولة طفليهما، 
ويرى في ابتسامتهما نعيما وأمال، وقد أشارت 
ابنتها، أو عمال  له عمته بأن جنيا قد لبس 
شيطانيا قد دّس على بابهم، فقلب حالهم من 
هذه  ترفض  نفسه  ولكن  الجحيم،  إلى  النعيم 
أغرقت  أن  بعد  ألما  امتألت  وقد  األفكار، 
عشر سنين في اللذة، وسادها الحزن بعد أن 
إيمان أمر  أسرفت في السرور، لكن ما في 
غريب يدعو إلى التأمل والتفكير، فهي تّدعي 
أن في قلبها حب رجل غيره، وقد راقبها كثيرا، 
والريبة،  الشك  يثير  ما  سيرتها  في  يجد  فلم 
فهي  عنها،  العمل  في  زميالتها  سأل  وقد 
كئيبة الحال في مدرستها، ال تنشغل بهاتفها 
حين تستريح في غرفة المعلمات، كما يفعل 
المشغولون بالحب والهوى، بل تهوي لمكتبها 

ضجرانة مكتئبة، سرحانة بحالها.
فأكثر،  أكثر  بينهما  تبعد  األيام  ومضت 
والتزال تلح في المباعدة حتى أنفقا أسابيع ال 
يلتقيان، وال يتحدثان مع بعضهما، حتى صار 
بأن  سالم  فطن  وقد  صفيق،  حجاب  بينهما 
في إيمان أمرا آخر ليس الحب الذي تدعيه، 
وهو رغم جفائها، أصر على وصالها، فدق 
ناشدها،  الباب،  فتحت  وحين  غرفتها،  باب 
أال ترين كيف أصلك فتجفينني، وأتمسك بك 
يلين،  أن  القاسي  لقلبك  آن  أما  فتخذلينني، 
وأنا أعرف أن ما فيك أمر ال يتصل بالخيانة 
حتى  فيه  أخطأت  بما  تدليني  فهل  بشيء، 
تعاقبيني كل هذا العقاب، كيف نسيت األيام 

الحلوة التي امتألت لذات الصبا والشباب.

قلبي  أسمع  تذرف دمعها: كنت  فقالت وهي 
حتى  والحب،  المودة  حديث  قلبك  إلى  يلقي 
طرق سمعي حديث الخيانة منك، هل تألمت 
وقد  غيرك،  أحب  أني  مّني  سمعت  حين 
سمعت منك حديثا في الهاتف وأنت تلقي هذا 
الحديث على غيري، فعرفت حينها أن قلوبنا 
النفاق،  وتظهر  الحب،  بحديث  تهذي  كانت 
وأن يكذب بعضنا على بعض، كيف تجرأت 
على الخيانة، وأنت الذي شهدت لي بالوفاء 
وحسن العشرة، إن التصريح بالكذب والنفاق 
يجعل  أن  يوشك  التباعد والخصومة  وإعالن 
الكذب والنفاق والتباعد والخصومة أصواًل لما 
الحرية،  بطلب  فعالجتها  حياة،  من  نستأنف 

فهل أذنبت؟

حينها عرف سالم ذنبه، وأقر بخطئه، وأستغفر 
ربه، وطلب العفو من إيمان، ولكن أال تجد 
في قصتيهما أمرا يجب النظر فيه، كيف أننا 
في  الشيء  دام  فإذا  الفناء،  من  مصنوعون 
أيدينا فإننا نفقد اإلحساس به، ولم يشعر سالم 

بالحب إال حينما فقده من إيمان.

إيمان،  عند  والكراهية  الحب  بين  فرق  ال 
والكراهية  الحب  نار  شديد،  اهتمام  كالهما 
كانت نارًا واحد عند إيمان، لكن نار الكراهية 
العذاب والقلق  كانت تحرق كليهما من فرط 

والهم.

يوسف الطاهري
كاتب من المغرب

من  أقرب  هو  أليس  يعرف.  وحده  أبي  نعم 
نهر  من  اغترف  من  أول  هو  وآدم  مني،  آدم 
إال  النهر  نفس  من  نغترف  ال  وألننا  المعرفة. 
مرة يتيمة ال غير، وألن النهر ُتنهكه رياح الزمن 
نرد  رمي  على  غالبا  ُنلزم  أننا  وحيث  العاتية، 
وأسعدهم،  العارفين  أقرب  هو  فأبي  مغشوش، 
منطق  ولتدعنا من  مني ومنك.  واألوفر حظا 
معلم الفالسفة، ولنقس بمنطق الطير المهاجر 
أو منطق أشجار اللوز األلفية الشاهدة أزهارُها 
الذابلة على ما ُخط هنا وماذا سوف ُيخط، ومن 
مّر من هنا ومن سوف يمّر، فهذا هو األنسب 

في حال أبي.

األشياء  أسماء  يعرف  يعرف..  أبي وحده  نعم 
طمس  رغم  الوجوه  مالمح  ويتذكر  وكنهها، 
تفكيك شفراتها  بل ويستطيع  لمالمحها،  الزمن 
للسالم.  ترنو  التي  األبدية  نداءاتها  ويسمع 
ويتذكر  ويعرفها،  تعرفه  الموتى…؟  وأصوات 
ذبذباتها ويحفظ نبراتها وأصداءها التي تخترق 

دروب الماضي السحيق.

ونوباته،  الحب  لوعة  يعرف  العم  بنت  عاشق 
أن  يعرف  دونه.  تحول  التي  األقدار  وقساوة 
للمحبوب  الحبيبة  إخالص  إال  هو  ما  الحب 
حيث  المشنقة،  منصة  إلى  مقادا  كان  ولو 
باأليادي  المفتوِل  للحبل  اللعاب األحمر  يسيل 
المدلسة، وأال تبرح العاشقة مكانها عندما يرحل 
هنالك، وراء حائط الضباب الجاثم على صدر 
مساءاتها  تنتظر  رابضة،  التعيسة.  المدينة 
الرسائل  ولتتلقى  صمت،  في  لتنتحب  الباردة 

العابرة، المعطرة برائحة الطين المبلل.
إلى  يتنامى  حين  العمل  ما  يعرف  وحده  أبي 
اآلذان أزيز رصاص الحرب األهلية المشتعلة، 
المكلومة  للمدينة  الشرقية  الجبال  وراء  من 
المكشوفة  البيت  سطح  إلى  يطلع  المطعونة، 
عورته على الليل المقمر المبتسم، يرقب الموت 
المفتول  الحبل  المنشورة على  الثياب  من وراء 
باأليادي المشقوقة. يشعل سيجارة التبغ األسود 
الملفوفة في كفن من هّم وغّم. ينفث دخانه في 
تسمعه  وحين  العياء،  فيغشاهم  الجبناء  أعين 
البيت  في  محالة  ال  األمان  فسيسري  يسعل، 
ونوافذه،  أبواُبه  المتلعثمِة  جدرانه،  المرتجِة 
الحيرى  وأعينه  مسامه  فيمأل  النوم  فيه  ويسود 

الشاخصة. فتسكن جوارحه وتهنأ بالسالم.

نعم أبي وحده يعرف.. يعرف هذا وذاك، ورب 
في  وليال  سرا  دفن  وما  بجنباته  أعلم  البيت 

أحشائه، وبماذا تتهامس أحجاره.

الضارب في األرض بحثا عن دريهمات يعرف 
أقفالها والتي  الرزق وأبوابه الموصدة، الصدئُة 

ال تفتح إال بإدماء األيادي واألقدام.

حين يدلف الباب الغربي لسوق المدينة، حامال 
على ساعديه األثقال وجارا من ورائه األغالل، 
الحارقة حادة  الشمس  يتخذ مكانا قصيا تحت 
الطباع التي دبغت جلد وجهه، ونحتت خيوط 
الطالع على جبينه. سرعان ما يحيط به الخطر 
من كل جانب، يحول بينه وبين رزقه، ويتجسد 
البطن،  منفوخ  السحنة،  بارد  إنسان  في  الشر 
يريد إحكام وثاقه باألحبال الوهمية التي فتلت 
ويعصف  ينتفض  أبي  لكن  القاسية،  باأليادي 
دخانه  الجليدي  الوجه  في  وينفخ  بالخطر 

مع  بعدها  يرحل  ثم  وثاقه،  فيذوب  الحارق، 
للمدينة  الغربية  الجهة  نحو  المهاجرة  الطيور 

الضيقة أبوابها.
وألن أبي أوصاني، فإنني في يوم من األيام، 
الُكتاب، ومشيت في  إلى  الذهاب  تخلفت عن 
اتجاه القرية التي تفتل فيها الحبال التي يسيل 
المغلوبة،  األهالي  األحمر. ورأيت  اللعاب  لها 
المطموسة أعينها، في حجرات مظلمة تشتغل 
بأّم عيني الظالم في  في حزن وألم. وشاهدت 
ذلك اليوم القائظ، وهو منحني الرأس تحت منبع 
يغسل  القرية  في وسط  يوجد  كان  الذي  الماء 
ساعتها  كنت  بالبرودة.  وينتعش  رأسه  شعر 
الزيتون  أشجار  حقول  عبر  القرية  دخلت  قد 
المحيطة بها، تسللت بالخفة التي أورثنيها أبي، 
وبلطف بالغ، وحين أصبحت على مسافة قريبة 
بحجرة  الظالم  على  أجهزت  الماء،  منبع  من 
مغشيا  الظالم  فخّر  أبي،  تركه  ما  كل  كانت 

عليه، ولذت أنا بالفرار.

ركضت بعدها بكل جوارحي، حيث إنني كنت 
أحيانا ال أشعر باألرض من تحتي، حتى خيل 
إلّي أنني طائر سابح، يعبر الحقول والوديان. 
وطاردني جمٌع من األشرار الذين يتفننون بفتل 
الحبال وشدها، لكنهم لم يتمكنوا مني. وبعد ما 
يناهز ساعة من الجري، استرحت عند شجرة 
فتحادثنا  أبي،  جيدا  تعرف  التي  األلفية  اللوز 
عن األشياء وأسمائها ثم باحت لي بشيء من 
الذي  أسرارها، وضحكنا على سذاجة اإلنسان 
يعّلق آماله على رمي النرود المغشوشة. ونمت 
التي  المبتهجة  السماء  تحت  الوافر  ظلها  عند 
كانت كعادتها تتفنن في حرق النجوم بصخب 

المحتفلين المنتصرين.
بين  حالة  في  أنا  وبينما  بقليل،  الفجر  وقبيل 

النوم والصحو، رأيت الموكب الجنائزي ألبي، 
وتنامت  أبيض،  حمام  سرب  به  يطير  نعش 
سمعت  ثم  الشهادة،  تراتيل  ألذني  بعيد  من 
بيتنا تصدح أبوابه ونوافذه بسورة يس وسمعت 
توي، وركضت  مفزوعا من  فقمت  أمي،  بكاء 
بكل جوارحي، لكنني ولبعد المسافة لم أستطع 
أقبل جبين  فلم  المناسب،  الوقت  في  الوصول 

أبي ولم أواريه التراب.

فصل  كل  لي  يرسل  فهو  يعرف،  أبي  وألن 
األفق  نحو  المهاجرة  الطيور  بين  من  خريف 
الغربي للمدينة المهجورة، تلك التي تقتات من 
المفضلة،  مواويله  لي  وتغّني  المعرفة،  دود 
فيها شيًئا من  أراها ألن  بالبكاء حين  وأجهش 

أبي!

االتجار  بالمودعين في لبنان
محمد وهبه

ليس في علم االقتصاد ما يمكن اعتباره ربحًا 
سيكون  ما  لطرف  ربح  كّل  إن  إذ  للجميع. 

على حساب طرف آخر.
هنا دور السلطة في توزيع المنافع والخسائر. 
فهي تحتكر القوّة ضمن هدف أسمى يتعلق 

بحماية المجتمع وتنميته.
وبالتالي يفترض أن تقّرر هي من يربح ومن 
يخسر، وكمية الخسارة والربح للطرفين. فعلى 
على  وأثرت  فئات،  انتفعت  عامًا   27 مدى 
العام.  المال  من  بتمويل  اآلخرين،  حساب 
أما اليوم، ومنذ ثالث سنوات تحديدًا، فهناك 

خسائر في القطاع المالي قيد التوزيع.
التي  األموال  أو  الودائع،  هي  الخسائر  هذه 
المودعين،  من  المصارف  عليها  حصلت 
بّددها  وبدوره  لبنان،  لمصرف  أقرضتها  ثم 
إدارة  على  والسارقين،  المنتفعين  لتمويل 
نموذج اقتصادي فاشل يقوم أصاًل على تبديد 

مالية. فجأة، سقط  تدفقات  يأتيه من  ما  كل 
الهيكل االحتيالي مخّلفًا وراءه مصارف مفلسة 
ال يمكنها أن تدفع، ومصرفًا مركزيًا بصاٍف 
أنه  أي  األجنبية،  العملة  الحتياطات  سلبي 

غير قادر على الدفع، كحال المصارف.
وفي وقٍت تهافت فيه المودعون على صناديق 
غير  قيودًا  األخيرة  هذه  نّفذت  المصارف، 
شرعية على حساباتهم وتحاويلهم. منحت هذه 
الخطوة شرعية للمحاسبة الشعبية المتمثلة في 
واجهاتها  وتحطيم  المصارف  على  الهجوم 

واقتحامها السترداد الودائع.
الدعاوى  كل  بّت  عن  فتقاعس  القضاء  أما 
لم  والسلطة  المصارف،  ضّد  أقيمت  التي 
حماية  في  التقليدي  سلوكها  يخالف  بما  تقم 
لبنان  مصرف  ذلك  في  وتبعها  المصارف، 
بتعاميم احتيالية شرّعت القيود على الحسابات.

ُتنّفذ  ولم  كونترول،  للكابيتال  قانون  ُأقّر  فال 
أي خّطة أو أي أجزاء منها لتحديد الخسائر 

وحشية  لضبط  قانون  ُيوضع  ولم  وتوزيعها. 
وانفالت القطاع المالي وإجباره على ممارسة 

وظيفة اقتصادية ذات معنى.
بالعكس، كانت كل الخطوات تهدف إلى تعميم 
الفوضى، وجّر المجتمع نحو قبول نتائجها. 
بغالبيتها  فانتقلت  المدني،  المجتمع  قوى  أما 
التقليدية  السياسية  القوى  مع  التنافس  نحو 
على حّصة من السلطة عبر حافز المودعين. 
كل خطوة قام بها الطرفان بّررت بأنها تخدم 
توزيع  في  الفعلية  الخطوات  أما  المودعين، 
الخسائر فهي تتم علنًا بتعاميم مصرف لبنان 
ومن  والتضّخم...  الصرف  أسعار  وتعددية 
بين الخطوات العلنية تصنيف المودعين بين 
»مؤهلين« و»غير مؤهلين« الذي ال يأخذ في 
االعتبار كل نتائج إدارة النموذج المفلس، بل 
نحو تصحيحه على حساب اآلخرين  ينحاز 

جميعًا.
اإلدارات  أو  العسكرية  القوى  في  العامل 

المدنية الذي تقاعد أثناء األزمة حصل على 
في  يضعه  أن  عليه  وُفرض  شيكًا  تعويضه 
حساب مصرفي ال يمكن تحويله إلى الدوالر 
والسحب منه بسقف. هذا المودع تساوى مع 
لديهم  المودعين  من   1% تتجاوز  ال  حفنة 
فوائد  نصفها  من  أكثر  الدوالرات،  مليارات 

مصدرها المال العام.
التي  االجتماعي  الضمان  صندوق  أموال 
تفوق 12 ألف مليار ليرة، باتت قيمتها الفعلية 
اليوم 250 مليون دوالر مقارنة مع 8 مليارات 
دوالر  مليون   500 الـ  ومثلها  سابقًا.  دوالر 
المهندسين  نقابة  صندوق  يملكها  كان  التي 
المهندسين  تدفيع  في  نقاش  هناك  )اآلن 
1200 دوالر نقدًا لتغطية التأمين الصحي(، 
وغيرهم...  والمحامين  األساتذة  وصناديق 
اآلن مقّص السلطة ولوبيات المجتمع المدني 

مستمّر بذريعة »أموال المودعين«.
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       ايلوار عاشق الحرية

أصدر األسير حسن سالمة، )52 عاًما( من 
مدينة خان يونس بقطاع غزّة، منّفذ عمليات 
اغتاله  الذي  عّياش،  يحيى  للمهندس  الثأر 
االحتالل اإلسرائيلّي، أصدر كتابه )حافالت 
الثاني  كانون  الجاري  الشهر  مطلع  تحترق( 
)يناير( الجاري، وفيه كشف للمرّة االولى عن 
أسرار عمليات “الثأر المقدس” وكواليس عمل 
العسكرّي  الجناح  القّسام،  الّدين  عّز  كتائب 
)حماس(. اإلسالمّية  المقاومة   لحركة 

/ اإلسرائيلية  الرسمية  البث  هيئة  ونشرت 
األخير  اإلصدار  تناول  تقريرًا   /11 كان 
لألسير حسن سالمة، ونوهت إلى أن حركة 
»حماس« أشهرت إصدار سالمة في مدينة 
بينهم  من  الحركة،  قيادات  بحضور  غزة 
سالمة. وأبناء  الزهار،  محمود   القيادي 

كيف  تقريرها  في  القناة  مذيعة  وتساءلت 
داخل  »حماس«  في  قيادي  هذا؟  يحدث 
كتاب  كتابة  في  ينجح  اإلسرائيلية  السجون 
 وكذلك ينشره من السجن ، ويخرجه للخارج؟!

ويشير سالمة في مقدمة كتابه إلى أنَّ »عمليات 
الثأر المقدس ستبقى خالدة في التاريخ، تروي 
المستحيل،  تجاوزت  إرادة  قصة  لألجيال 
الكيان  وفضحت  المعجزات،  وصنعت 
 الصهيوني، وأوضحت للعالم أجمع هشاشته«.

 « فيها:  قال  للقسام  برسالة  مقدمته  ويختم 
الوغى  ساحات  في  نموت  أن  لنا  اسمحوا 
نجد  حتى  التحرير،  جيش  في  جنودًا 
اسمنا،  عليه  ُيكتب  وقبرًا  َنا،  تضمُّ أرضًا 
نريد  برْقٍم،  ُمعرَّفًة  أجسادنا  تجمُد  ثالجَة  ال 
نموت«. أن  قبل  بتحريرنا  أسمائنا   استعادة 

وجاء في الكتاب: “خرجت بأمر من أبو خالد 
محمد الضيف، وبدأنا العمَل وخطونا خطوِتنا 
األولى بإشراِف ومساعدِة ثلة من القادة، أمثال 
الشهيد عدنان الغول، والشهيِد سهيل أبو نحل، 
والقائد محمد السنوار، وغيرهم الكثير، وسرنا 
متوكلين على هللا في طريق محفوفة بالمخاطر، 
ومبلغ  المتفجرات،  من  قليل  سوى  نمتلك  ال 
 من الدوالرات ال يتجاوز األلف دوالر دين”.

اغتيال  إثر  وعدها  القّسام  كتائب  أطلقت 
هاتف  تفخيخ  عبر  عّياش  للقائد  االحتالل 
مؤلًما  “سيكون  الّرد  بأن  غزّة  في  محمول 
العسكرية  الخاليا  بتشكيل  وبدأت  وسريًعا”، 

للكتائب  العام  القائد  مباشر  عليها  أشرف 
مسؤولية  أيًضا  تولى  الذي  الضيف  محمد 
تأمين التمويل المالي الالزم لتنفيذ العمليات، 
بمهمات  آخرون  أشخاص  تكّلف  فيما 
الضّفة  الى  غزّة  من  المتفجرة  المواد  نقل 
الرصد  مراحل  يتطّلب  ذلك  وكان  الغربية، 
وتجاوز  المتواصل  واالستطالع  الليلي 
 إجراءات االحتالل األمنية والسياج الفاصل.
وكان سالمة، وفق ما أّكده موقع )الخنادق( 
الذين  االستشهاديين  أحد  يكون  أْن  قد طلب 
على  ردًّا  االستشهادية  العمليات  سينفذون 
القّسام  كتائب  قيادة  أن  إاّل  عّياش،  اغتيال 
أوكلت الى سالمة مهمة التخطيط واالشراف 
الّرد. عمليات  سلسلة  على   الميداني 

أدت  عمليات   3 تنفيذ  سالمة  واستطاع 
العشرات،  وإصابة  اسرائيلًيا   46 مقتل  الى 
استشهاد  من  فقط  يوًما   40 بعد  وذلك 
“مجموعة  لها  سالمة  أسس  وقد  العّياش، 
االستشهاديين. الشباب  التي ضّمت   القدس” 

العملية األولى، نفذها  » االستشهادي« 
) مصطلح  تطلقه حماس وفصائل المقاومة 
والمجموعات الدينية على منفذي العمليات, فيما 
ارهابييين( مجدي  االحتالل  تصفهم سلطات 
أبو وردة استهدفت مكان تجّمع الجنود النتظار 

الحافالت التي تنقلهم الى الثكنات العسكرية، 
 في القدس المحتلة بتاريخ 25 /2/ 1996.
فقط  ساعات  بعد  جاءت  الثانية،  العملية 
االستشهادي  استهدف  اذ  األولى،  من 
الى  الجنود  تنقل  حافلة  السراحنة  إبراهيم 
أيًضا. القدس  في  العسكرية،  خدمتهم   مواقع 

االستشهادي  نفذها  الثالثة،  العملية 
األسبوع  حوالي  بعد  الشغنوبي  رائد 
المكان  وفي  السابقتين  العمليتين  من 
الثانية. العملية  فيه  نّفذت  التي   نفسه 

)أغسطس(  آب   9 يوم  سالمة  حسن  ولد 
1971 في خانيونس في قطاع غزّة. كان من 
االنتفاضة  فعاليات  في  شاركوا  الذين  أوائل 
وقد  بحماس،  ملتحًقا   1987 عام  األولى 
الصفوف  في  انخرط  أْن  الى  فيها  تدرّج 
سالمة  القّسام.  انضم  كتائب  في  العسكرية 
حركة  في  اإلسالمية(  )الصاعقة  وحدة  إلى 
حماس، والتي كانت تختص بمالحقة العمالء 
غزّة،  قطاع  في  االحتالل  مع  والمتعاونين 
خانيونس. في   وكان مسؤواًل عن مجموعتها 

وفي  الضيف،  محمد  مع  مباشرًة  عمل  كما 
تلك الفترة توطدت عالقته بالمهندس عّياش، 
وقد كان سالمة المسؤول عن التخطيط لعملية 
االستشهادي معاوية روكة التي طالت موقًعا 

عسكرًيا لالحتالل في خانيونس ما أدى إلى 
 وقوع عدد من اإلصابات بين صفوف الجنود.

من  فخرج  مطاردته،  الى  االحتالل  عاد 
في  الفترة  هذه  مستغاًل  المحتّلة  فلسطين 
منها  دول  عّدة  في  العسكرية  التدريبات 
بموجب  غزّة  الى  عاد  ثّم  وإيران،  سورّية 
السلطة  لكّن  أوسلو(  )اتفاق  مقررات 
شهور.  6 لمّدة  سالمة  اعتقلت   الفلسطينية 

بعد عامين، انتقل سالمة الى الضفة الغربية 
المحتّلة حيث تابع عمله العسكرّي انطالًقا من 
مدينة الخليل، فشارك في تشكيل مجموعات 
واستمر  القّسام.  لكتائب  تابعة  جهادية 
 17/5/1996 وبتاريخ  بمطاردته،  االحتالل 
نصب الجيش حاجزًا مفاجًئا في الخليل، تمكن 
الشهيد من اكتشاف الحاجز ومحاولة الهرب، 
 لكن الجنود أطلقوا النار فأصيب وتّم اعتقاله.

بعد  مرًّة،   48 بالمؤبد  االحتالل  عليه  حكم 
عامْين على اعتقاله، وضعه االحتالل في عزل 
انفرادي استمّر 13 سنة، ولم ينتِه إاّل بعد أْن 
خاض األسير سالمة معركة اإلضراب عام 
2012، وقد رفض االحتالل إطالق سراحه 
والمعروفة  التبادل عام 2011  خالل صفقة 

إسرائيلًيا بصفقة شاليط.

 كتاب »الحافالت تحترق« لألسير حسن سالمة المحكوم ب48 مؤبًدا في سجون االحتالل 
يكشف »عن أسرار عمليات الثأر الُمقّدس الغتيال المهندس عّياش

قصة قصيرة: الغيمة الخيمة

كتاب “ساحر الكرملين”
 يثير قلقا لدى الغرب حول أوكرانيا وتعاطفا مع بوتين

رشدي الماضي 
حيفا

الّشاعر  كان  هبة  الالَّ وْحِيِه  شموس  تحت 
الّنادرة  أحاسيَسُه  يسكب  ايلوار  بول  الفرنسي 
التي تجمع بين مضادين، االنطواء والّتمّرد، 
بذور  لتتخّمر  واالنعتاق  باالعتراض  ُمَغمَّسة 
حروِفِه في انبهار وتأّلق ُمشرق ممهور بعشق 

الوطن وعشق االنفتاح الكامل نحو الحرّية…
وتشير المصادر َأنَّ شاعرنا ايلوار عاش في 
بيئٍة شعبّية بمستوى اجتماعّي متوّسط، ألب 
عامل كادح، وأّم تعمل في خياطة الثياب…

فرضع وتشّرب من محيِطِه هذا معنى الّنضال 
من أجل تحقيق العدل، بعد أن إكتوت روُحُه 
في  سائدًا  كان  ُمرعب  قمع  من  عايشُه  بما 

أّياِمِه…
إلى  ينضمَّ  أن  الّطبيعّي  ِمن  كان  لذلك 
الحزب الّشيوعي، بهدف إيجاد المساواة التي 
البالد  يبحث عنها في زمن أْحكَم فيه ُحّكام 

وق حول رقاب الّشعب… المتعّسفون الطَّ
أْن  إالَّ  الِحّس  مرهف  كشاعر  منه  كان  فما 
جعل قصائده تغوص في جوهر معنى الحرّية، 
الكالسيكيين  الّشعراء  من  َسَبَقُه  بَمْن  ُمَتأّثرًا 
وغيرهما…  ونيرفال  كبودلير  والّرومانسيين 

وقد أصبح وهو يمخر آفاق آماله 
العريضة، أحد مؤسسي المدرسة السيريالّية، 
يتطّلب  الكفاح  بأّن  باطِنِه  في  َأَحسَّ  ألنَُّه 

أنفاس الّسريالّية في رؤيا وّضاَءة اأَلَلق…
وهذا ما جعل قصيدته “الحرّية” تحصد انتباهًا 
شعبّيًا الفتا، وتترجم إلى لغات العالم وُتصبح 

أُغنية على ِشفاه الماليين…
وهي التي قال فيها: “أكتب 

المقروءة/فوق  الّصفحات  كّل  اسمك/فوق 
الّرمل فوق الثلج/فوق كّل الّصفحات البيضاء/

نها  ضمَّ شاعرنا  أنَّ  قارئها  على  يخفى  وال 
بوجه  صرخَتُه  ُيطلق  وهو  نبِضِه  ِشغاف 
العدوان الغاشم الذي شنَّته ألمانيا الّنارّية على 
فرنسا وطنِه خالل الحرب العالمّية الثَّانّية…

من  الّنخاع  حتَّى  األلم  يعاني  وهو  َأنَُّه  إالَّ 
الُمْغتصب،  بوطِنِه  لحقت  التي  الكارثة  َهْول 
ُأصيب بمرارٍة ال َتِقلُّ ِحدًَّة بعد أن انتزع الفنان 
جعلها  حين  زوجتُه  سلفادوردالي  اإلسباني 

ُمْلِهَمًة لُه…
شاعرنا  فيه  زُجَّ  الذي  الوضع  هذا  ُيْثن  لم 
عن مواصلة سيرة شغفه للحّب، وتجّلى ذلك 
بزيجاِتِه الّثالث، واأَلهّم بباقات قصائدِه التي 

بة… سطعت بها أنوار المعاني الَخالَّ
ففي قصيدة “قوس عينيك” نلمح أنَّاث المغيب 
على  ينفخ  حيث  العائمة،  الّذكريات  وآهات 
قوافي الغزل وُيهّلل مع ترانيم الموسيقى ترشح 

بالّندى حين يقول:-
قلبي/حلبة  بقوس  يحيط  عيونك  “قوس     
ثمَّ  الّزمان/  بهالة  ُمكّللة  ونعومة/  رقص 
يضيف…” عطور تفّتحت في غمرة الفجر/ 
تمنحنا  وكما  الّنجوم/  أعشاب  وسط  ترفل 
البراَءة ضوَء النَّهار/ فإنَّ عيونك تمنحنا العالم 
بأسره/ وعليه، حين تمخر ُعباب ِشْعرِه تلمُس 
والمفردات  الطبيعّية  الكونّية  بالعناصر  ثراَءُه 
في  الجّياشة  الّنشوة  حيوّية  على  تدّل  التي 
أعماق شاعرنا فجاءت ابداعًا حقيقيًا متوازنا 
وفي  والعشق،  الّسريالّية  بين  َلة  الصِّ يرّتب 
آن يربط الّسريالّية بالّنضال والّتحدي واألمل 
البوصلة  أصبحت  تفاؤلّية  بروح  الثاقب” 
الرائية لشاعرنا ايلوار، يسير ِبَهْديها بعيدًا عن 

َتْحريمات المجتمع وتأويالت الّنّقاد…

عبدالغفور مغوار
كاتب من المغرب

يخطر  لم  اتجاه.  دون  يمشي  كان  حالما، 
بباله أّي مكان سيتجه إليه، لم يقرر شيئا قبل 
بالمشي. كان يرتدي سرواال قماشيًا  يبدأ  أن 
أحيانا  يشير  الذي  اللون  داكن،  أزرق  بلون 
إلى مشاعر العزلة والحزن، وقميصا سماويا 
رأى  األعلى،  إلى  عينه  رفع  حين  فاتحا. 
غيمة تتوسط سماء زرقاء. تفرسها ملّيا وبدت 
من  الفارغ  بيته  فتذكر  كبيرة،  خيمة  أنها  له 
أهله والمملوء بالحسرات، فطأطأ رأسه وفرك 
عينه كأنه يريد بذلك لجم دمعه. كان الوقت 
كان  ذلك  ومع  معتدال،  الجو  وكان  عصرا 
يحمل مظلة سوداء، يستعملها كعكاز. الغيمة 
من  ترقبه  كانت  تراها  بل  تسير،  ال  كانت 
بعيد. واصل سيره خالي الفكر، غير متعجل 

للوصول لمكان محدد.
خريطة  تذكر  في  صعوبة  يجد  كان  مؤخرا 
فهو  واألزقة،  الشوارع  عليه  فتختلط  المدينة، 
من مدة لم يجرب المشي دون اتجاه، وربما 
ألن شكل المدينة قد تغير لطول انعزاله عن 
يسيطر  بدأ  الذي  النسيان  هو  وربما  الناس، 

على ذاكرته.
يكن  لم  البسيطة،  ساعته  كان  السماء  لون 
فترة  يميز  أن  يكفيه  كان  الوقت،  ما  يهمه 
أو  مساء  أهي  زوال،  أم  أهي صباح  اليوم، 

ليل.
يتنقل  أخذ  بمظلته،  متعكزا  منحنية،  برأس 
ببطء وبتردد شديدين من رصيف إلى رصيف 
ومن زقاق إلى شارع. وعلى الرغم من إجهاده 
لم يفكر في العودة. سرعان ما نسي من أين 
متر  وكل  قدما  يمضي  أن  قرر  وهكذا  أتى 
كون  فيطمئن  السماء  إلى  ينظر  كان  قطعه 
الخيمة ال زالت ترافقه في السماء التي شرعت 
العودة  قررت  قد  فالشمس  لونها،  تغيير  في 
حدسه  على  االعتماد  فّضل  لكنه  لمبيتها، 
حتى يتبين له ما النهاية لهذا السير العشوائي. 
غمر الغيمة الخيمة احمرار الغروب ودارت 
كانت  الخوالي،  السنين  كآبة  أفكاره  فلك  في 

الوحدة عنوانا لها.

نفسه  على  فرضها  التي  الخلوة  بسبب 
تمردا  نهجه  الذي  االجتماعي  واالنسحاب 

وال  رفاق  في  يفكر  يعد  لم  وضعه،  على 
ذلك  اعتاد على  أهل وال خالن،  معارف وال 
والكل على ما يبدو قد نسيه وتجاهله. وهكذا 
استأنف حياته الرتيبة كأنه ال يريد أن يكون 
جزءا منها. لقد تساوت الهموم لديه ولم يعد 

يعنيه متى تنجلي.

بنظرة شاردة بحث عن الخيمة فوجدها غرقت 
في ظلمة السماء بينما كان جالسا على مقعد 
رأسه  واضعا  الرصيف  على  طويل  إسمنتي 
على  ومستندا  فخده،  على  ومرفقه  يده  على 
مظلته. نهض ونظر يمنة ويسرة، فلم يدر أّي 
طريق سيسلك، كان يعلم أن بيته يوجد بآخر 
بين  الفاصل  وهو  للمدينة  الرئيسي  الشارع 
البداية  جنوبها وشمالها، وأنه كان عليه من 
يروم  كان  إن  عليه  سار  ما  عكس  التوجه 

العودة للبيت.
كثيرا ما كان عندما يخرج ال يهمه متى يعود 
لم  بالذات  البيت  ذاك  ربما ألن  البيت،  إلى 
كذلك  األمر  كان  وإذا  المفضل.  مكانه  يعد 
إلى  ينتقل  أن  للغاية وهو  يبدو سهال  فالحل 
مكان آخر يعيش فيه، لكن المشكلة ليس في 

مع  مشكلته  بل  األمر،  وينتهي  يؤويه  سقف 
من سيعيش فيه، والكل قد فارقه إما برحيل 
أبدي أو إكراه فرضته دوامة الحياة. وهو في 
نظرته  ضاقت  عمره،  من  والستين  السادسة 
إلى المستقبل ولم يعد هناك شيء يبعث على 
المعنى  وفقدان  بالفراغ  الشعور  إنه  األمل. 
كيف  فهيهات  معه،  يتعايش  أن  تعّود  الذي 
لرجل في عقده السابع أن يتعامل مع الشعور 
اليأس  اكتسب  فقد  والالمغزى؟  بالالجدوى 
االبتعاد  في  اليومية  ومحاوالته  واالستسالم، 
نفسه  فيه  يجد  مغلق  مكان  وأي  البيت  عن 
الذي ال  اليأس  لهذا  وحيدا، جزء من رفضه 
حل معه. فقدان االهتمام لديه يزيد يوما بعد 
يوم، وضعف التركيز والحزن أعراض اكتئابه 
شخصا  أضحى  لقد  مزمنا.  أصبح  الذي 
محبطا ال يرغب في أي شيء وال يرى أي 

حافز في أي شيء.
نهض أخيرا وهو يمسك بيمينه قبضة المظلة 
يتعكز عليها، ورغم نزول قطرات  التي كان 
خفيفة من المطر، لم يشأ أن يفتحها ويتظلل 
بها، استأنف طريقه إلى أن وجد نفسه يفتح 
باب بيته. كان الوقت متأخرا، فهرع إلى فراشه 

البارد بعد أن تناول بسرعة حبات من الرطب، 
ودون أن يفكر في شيء سحب غطاءه وأطفأ 
المصباح كمن كان في عجلة من أمره للعودة 
إلى سريره. كان يعي جيدا أنه من الصعب 
جراء  تعبه  رغم  بسهولة  النوم  إلى  يخلد  أن 
مشيه وقتا طويال، لذلك وضع سماعة الراديو 
عمره  ورفيق  الوحيد  األنيس  األنيق  الصغير 
على أذنه اليسرى التي ال زالت تعمل بشكل 
لما  سمعه  وأرخى  اليمنى،  من  أفضل  جيد 
للزمن  الحنين  ليعاوده  المفضلة،  إذاعته  تبثه 
الجميل، فتنهمر دموعه وبات يبكي كما بكى 
كل  يبكي  كان  كما  بل  أمس  وأول  باألمس 
ليلة دون أن يدري كم من الوقت كان يبكي 
حتى يصبح وهو ال يدري متى أخذه النوم إلى 

أحالم ال يذكر منها شيئا.

في الصباح وقبل أن يقوم من فراشه، سمع 
لرنين  مصاحبا  خفيفا  طرقا  الباب  على 
لمنامته  الفوقية  الصدرية  ارتدى  الجرس. 
أرغمه  والذي  الباب  على  من  ليرى  وتوجه 
يكن  لم  مبكرًا.  فراشه  وترك  االستيقاظ  على 
ينتظر زائرا، لكن مفاجأته كانت كبيرة عندما 
فتح الباب بعد تردد سببه التوجس. الشخص 
ذراعيه  يفتح  أن  منه  ينتظر  واقفا  كان  الذي 
حراك.  بال  اآلخر  هو  بقي  بحرارة  ويحضنه 
فللمرة األولى يتذكر فيها حلما، حلم تلك الليلة 
فهم  وبفراسة  الخيمة  الغيمة  فيه  رأى  الذي 
كالمه:  يسبق  ودمعه  مبتسما  فقال  تأويلها، 
“هذه رؤياي قد جعلها ربي حقا”. بسط ذراعيه 
فارتمت في حضنه ابنته الوحيدة، قد عادت 
تكن  لم  الغربة،  من  سنين  بعد  المهجر  من 
بمفردها، كان برفقتها ابنها األنيق ذو العاشرة 
وحماتها  المرح،  الذكي  الحاذق  عمره  من 
تبقى  لن  “أبي  البنت:  المترملة حديثا. ردت 

وحيدا بعد اليوم.”
نهائيا  لتستقر  جاءت  أنها  ذلك  بعد  علم 
وتستثمر في وطنها ما ادخرته هي وزوجها 

طوال سنين الغربة.
صار من حين إلى آخر يختلس فرصة ليضع 
سماعة مذياعه ليتذكر الماضي الجميل لكن 
زوجته  دخول  وبموجب  دموع،  ذرف  دون 
جانبا،  يتركه  الغرفة،  ابنته،  حماة  الجديدة، 

فللوسادة حديث آخر قد يكون أكثر أنسا.

الكرملين”  “ساحر  كتاب  أثار  أن  بعد 
إيمبولي ضجة في فرنسا  للكاتب جوليان دا 
مقال  في  تايمز”  “نيويورك  صحيفة  كشفت 
الروسي  الزعيم  مع  الشعبي  التعاطف  أن 
أوكرانيا. تجاه  فرنسا  سياسة  على  يؤثر   قد 

وقال كونستانت مييو، كاتب المقال في صحيفة 
“نيويورك تايمز”، إن الصورة التي رسمتها رواية 
نفس  تعاطفا وفي  أثارت  الكرملين”،  “ساحر 
 الوقت تأثرا بالزعيم الروسي فالديمير بوتين.

التعاطف  هذا  أن  إلى  المقال  كاتب  ولفت 
أن  يثير مخاوف من  الشعبية،  في األوساط 
ذلك قد يؤثر على الموقف الرسمي والسياسة 
األوكرانية. باألزمة  عالقتها  في   الفرنسية 

الرواية  أن  رأوا  الذين  النقاد  إلى  وباإلضافة 
والوضع  الروسية  السياسة  واقع  تعكس 
الفرنسي  الخارجية  وزير  قال  العالمي، 
األسبق هوبرت فيردين إن الرواية “قريبة من 
قراءتها. إلى  الجميع  داعيا  للغاية”،   الواقع 

الفرنسي  الرئيس  أن  لو  أنه  أيضا  وذكر 
اتخذ  لما  الكتاب،  هذا  قرأ  ماكرون  إيمانويل 

روسيا. تجاه  العدواني  الموقف  هذا   مثل 
الوزراء  رئيسة  أعربت  نفسه  السياق  وفي 

البالغ  تقديرها  عن  بورن  إليزابيث  الفرنسية 
للوضع  صدى  “تمثل  إنها  قائلة  للرواية، 
أوكرانيا”. في  والصراع  الحالي   الدولي 

البطل  خالل  من  الرواية  كاتب  ولفتت 
أمرين  “هناك  أن  استحضره،  الذي 
هما  الدولة،  من  الروس  يطلبهما 
الخارجية”. والقوة  الداخلي   االنضباط 

وتدور أحداث رواية “ساحر الكرملين” حول 
شخصية خالية لمساعد عمل مدة طويلة مع 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، ويقدم رأيه في 
االنحطاط الغربي، وأهداف الواليات المتحدة 
قوي. لزعيم  الروس  وحاجة   الحتواء روسيا، 

أقبل الفرنسيون على شراء هذه الرواية وقراءتها، 
بوتين،  لفهم شخصية  دليال  باتت  أنها  حتى 
منها. نسخة  ألف   430 من  أكثر  بيع   وتم 

العملية  بدء  من  أشهر  بعد  الرواية  ونشرت 
RT .العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
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