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ترودو يؤكد أن اإلعانة المرضية 
ليست للعائدين من الخارج وينتقد من يسافر من الساسة

ترودو  جوستان  الفدرالية  الحكومة  رئيس  أّكد 
المرضية  اإلعانة  أّن  الصحفيين  لقائه مع  في 
 )PCMRE - CRSB( للنهوض االقتصادي
في  إجازة  من  العائدين  للكنديين  ُتعطى  لن 
الخارج. »رسالتي لمن قصدوا الجنوب واضحة: 
مقرَّرة  ليست  هي  اإلعانة،  بهذه  لكم  يحّق  لن 
من  اإلعالمية  إحاطته  في  ترودو  أّكد  لكم«، 

أمام منزله في العاصمة الفدرالية أوتاوا.
إلى  مسافرون  إنهم  الكنديون  يقول  وعندما 
»الجنوب« لقضاء اإلجازة فهم يقصدون بشكل 
الواليات  السيما  المتحدة،  الواليات  رئيسي 
األولى،  بالدرجة  كفلوريدا  فيها  الجنوبية 
والمكسيك وجزر البحر الكاريبي. وهذه وجهات 
الشتاء  فصل  في  خاصة  بصورة  يقصدونها 
للتمتع بطقس معتدل ودافئ بعيدًا عن برد كندا 

القارس.
وتندرج اإلعانة المرضية للنهوض االقتصادي 
في إطار المساعدات المالية التي أقرّتها حكومة 
لحاالت  الكندية  المساعدة  مكان  لتحّل  ترودو 
قيمتها  وتبلغ   ،)PCU - CERB( الطوارئ 

500 دوالر في األسبوع ولمدة أسبوعْين على 
دائم(  مقيم  )أو  مواطن  لكّل  وُتعطى  األكثر، 
ف أو يعمل لحسابه الخاص »غير قادر  موظَّ
عليه  ألّن  أو  المرض  بسبب  إّما  العمل  على 
أو   ‘‘19  - الـ’’كوفيد  بسبب  نفسه  يعزل  أن 
ألنه يعاني مشكلة صحية كامنة تعزز مخاطر 
يقوله  ما  وفق  بالـ’’كوفيد - 19‘‘»،  إصابته 

موقع الحكومة الفدرالية.
الغضب  مشاعر  يشاطر  أنه  ترودو  وأضاف 

بتضحيات  يقومون  من  تعتري  التي  واإلحباط 
منذ مطلع الجائحة عندما يرون أناسًا يغادرون 
تعليمات  متجاهلين  االستجمام  بهدف  البالد 
سلطات الصحة العامة. وضربت الجائحة كندا 
في آذار )مارس( الفائت وهي اآلن، في موجتها 

الثانية، أكثر حّدة من السابق.
وقال ترودو إنه طلب من وزرائه إيجاد السبل 
التي تضمن عدم منح اإلعانة المالية المذكورة 
في  استجمام  رحلة  بعد  البالد  إلى  للعائدين 

الخارج، لكنه لم يعِط تفاصيل عن الوسائل التي 
ستلجأ إليها حكومته لهذه الغاية مكتفيًا بالقول 
األيام  »في  التفاصيل  من  المزيد  سيعطي  إنه 
الساسة  إلى  انتقادات  ترودو  ووّجه  المقبلة«. 
إلى  سافروا  الذين  المقاطعات  وفي  الفدراليين 
الخارج في رحالت خاصة في األشهر األخيرة 
متجاهلين، هم أيضًا، تعليمات سلطات الصحة 

العامة.
»نحن كسياسيين لدينا مسؤولية تجاه الكنديين 
بأن نخدمهم وأن نكون قدوة لهم«، قال ترودو 
أناس  رؤية  جدًا  المخّيب  »من  أنه  معتبرًا 
اقترفوها«،  كالتي  التقدير  في  أخطاء  يرتكبون 

قاصدًا الساسة الذين سافروا خارج البالد.
العموم،  مجلس  في  الحكومة  زعيم  أّن  ُيذكر 
بابلو رودريغيز، تحّدث يوم األحد عن »ثغرة« 
استجمام  رحالت  من  للعائدين  تتيح  قانونية 
االستفادة هم أيضًا من اإلعانة المرضية إذا ما 
استوفوا بعض الشروط وأّكد أّن الحكومة تدرس 

»كّل الطرق الممكنة لمعالجة األمر«.
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»الديمقراطية األميركية« تنحر نفسها على عتبات البيت األبيض

فارس بدر \ ميسيساجا \ 
إسرائيل نتنياهو... لليهود فقط في » القانون 
القومي«  و أميركا ترامب... للعرق األبيض 

فقط في سياسة التمييز العنصري 
اليوم  الذي استقطب وسائل اإلعالم  المشهد 
على الصعيد العالمي، هو ما تشهده العاصمة 
األميركية واشنطن من تظاهرات مؤيدة للرئيس 
األميركية  اإلنتخابات  في  المهزوم  األميركي 

األخيرة دونالد ترامب. 
ستشهده  وما  اليوم  واشنطن  تشهده  ما  ولعّل 
رّبما في األّيام المقبلة ، لم يسبق أن شهدت 
رئاسة  ومنذ  األميركي  التاريخ  في  له  مثياًل 

جورج واشنطن عام 1789. 
وأجهزة  الحواجز  كل  إخترقت  التظاهرات 

التنّصت ومجموعات الحراسة واألمن. 
المقدسة  الجدران  على  المتظاهرون  تسّلق 
بمحتوياته  عابثين  األبيض  البيت  ودخلوا 
أعلى  مقاعد  على  جالسين   ، وبرموزه 
واألمن  والقضاء  السياسة  في  المرجعيات 
ومرّددين هتافات الدعم والتأييد لملك الملوك 

دونالد ترامب. 
تاريخها  في  البشرية  عرفت  وأن  يسبق  لم 
الصفات  بهذه  رجاًل   ، األقّل  على  الحديث 

والمواصفات. 
رجٌل يتلّذذ بجبروته حتى الثمالة، ويمتلك قدرة 
إلى  وتحويلهم  أعدائه  لتدمير  معهودة  غير 

الحياة.  تستحّق  ال  معتوهة  مخلوقات  مجّرد 
عنصري حتى نخاعه الشوكي، ومعاٍد ألبسط 
القيم اإلنسانية في العدالة والحرّية وحق تقرير 

المصير. 
القصيرة،  المقالة  هذه  على  الالئحة  تطول 
الصديق  بأنه  ونقول  نختصر  أن  يكفي 
يوّفر  لم  فهو  نتانياهو.  لبنيامين  الصدوق 
السابق  مع  بعالقاته  فيها  وتغّزل  ِإالَّ  فرصة 
لخطواته،  مباركًا  بإنجازاته،  مشيدًا  الذكر، 
داعمًا لحمالته اإلنتخابية مع صديقه » شلدن 
أديلسون« البليونير الذي دعم حملة نتنياهو 
بمئة  ترامب  وحملة   ، دوالر  مليون  بثالثين 
باراك  عليه  عّلق  الذي  األمر  دوالر.  مليون 
لو   « بالقول:  ومازحًا  يومها ضاحكًا  أوباما 

عرض علّي »شلدن أديلسون« 
من  انسحبت  لكنت  دوالر  مليون  مئة 

اإلنتخابات لمصلحة مرشّحه«. 
البيت  أمام  المسرح  الجانب اآلخر من  على 
األبيض اليوم تساؤالت عّبرت عنها التعليقات 
على شاشات التلفزة األميركية والغربية بشكل 
المحّللين  من  كبير  عدد  لسان  وعلى  عام، 
اإلستراتيجيين الذين اعتبروا أّن ما حدث اليوم 
في البيت األبيض يندرج في إطار العمليات 
تعريفاتها  أميركا  وضعت  التي  اإلرهابية 
ودمَّرت الكثير من البلدان في العراق وسوريا 

وأفغانستان لمواجهتها وتدميرها. 

 : والمراقبون  المحللون  أولئك  يتساءل  كما 
ماذا لو كان المتظاهرون على عتبات البيت 
 Black Lives Matter « األبيض من حركة
هذا  حرس  من  ينتظرهم  كان  ماذا   ???  «
البيت وعناصر أمنه وربما حرسه الوطني » 
National Guard« ??? أعداد كبيرة من 
القتلى والجرحى والمعتقلين تحت تهم مختلفة 

على رأسها تهمة تهديد األمن القومي. 
المحّرمات  تدخل في نطاق  السود  تظاهرات 
والممنوعات في الزمن الترامبي، أّما تظاهرات 
بدعوة صريحة  تتّم  فإّنها  البيض  العنصريين 
من ملك الملوك ، حتى اإلعالن عن رغبته 
في المشاركة ومن دون أن يندى له جبين. 

كذلك األمر عند الصديق الصدوق نتنياهو، 
مكتبه  أمام  بالمئات  اليهود  يتظاهر  حيث 
مطالبين باستقالته بتهمة الفساد وسرقة المال 
العام وقبول الرشاوى دون أن يرّف له جفن 
ال هو وال قوّات أمنه، في حين تواجه القوات 
ما  بكّل  الفلسطينيين  المتظاهرين  اإلسرائيلية 
توّفر عندها من أجهزة قمع وأسلحة متطّورة. 
الذي   «  National Law  « ال  قانون  في 
أن  يعتبر  والذي   2018 عام  نتنياهو  أقرّه 
إسرائيل دولة » ديمقراطية » لسكانها اليهود 
الذين لهم وحدهم حّق تقرير المصير وبالتالي 
إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني بالمواطنة أو 
المتحدة  إلى وطنه بموجب قراراألمم  بالعودة 

العام  في  والصادر   194 الرقم  يحمل  الذي 
 .1948

وهكذا يحلم ترامب بأميركا البيضاء للعنصريين 
الذين لهم الحّق أن يكسروا كل حواجز البيت 
األبيض وأمنه ليقولوا لألميركيين المعارضين 
لكل  ليس  األبيض  البيت  أّن  أواًّل  لنهجهم 
قانونه  في  نتنياهو  يقول  كما   ، األميركيين 
سكانها  لكافة  تتّسع  ال  إسرائيل  أّن  القومي 

وقاطنيها. 
يكّلف  الذي  /الناتنياهوي  الترامبي  الزمن  إنَّه 
البشرية غاليًا من منسوب القيم البشرية الذي 
للحقوق  تهديده  ومن  تاريخها  في  راكمته 
بنتها  التي  الكبيرة  للتضحيات  و  المشروعة 
لتحقيق  المستمر  صراعها  في  اإلنسانية 

العدالة والحرّية وحق تقرير المصير.

د. نزيه خطاطبه 

امريكا قبل االنتخابات لن تكون هي نفسها 
ما بعد االنتخابات وتسلم بايدن . ما حدث 
مبنى  اقتحام  و  تصعيد  من  االربعاء  يوم 
اليمين  قبل  من  الكابيتول   الكونغرس  
المتطرف انصار ترامب وبتشجيع منه سابقة 
لم تحدث في التاريخ االمريكي  وهزت كافة 
والشعب  الكبيرين   والحزبين  الحكم  اركان 
برمته  العالم  اهتمام  اثارت  كما  االمريكي 
الواليات  تحتله  الذي  العالمي  للوضع  نظرا 
المتحدة , واختلفت االراء ما بين الصدمة مما 

االمريكية  الديمقراطية  مع  والتضامن  جرى 
التشفي  بين  وما  انهيارها  على  والخشية 
باالعداء  يصنفون  من  قبل  من  وخاصة 
االمرين  وذاقوا  االمريكية  االدارات  قبل  من 
واالالم بسبب تدخالتها وعقوباتها المتواصلة 
واعتبروا ان ما جرى بمثابة تجرع امريكا من 
الكاس الذي اسقته لهم . فعندما كانت تجري 
عمليات االقتحام لمقار البرلمان او  الرئيس 
غير صديق  انه  على  يصنف  بلد  اي  في 
بتمويل  تكون  ما  وعادة  المتحدة   للواليات 
االمريكية  االدارة  قبل  من  ودعم  وتخطيط 
يصف  االمريكي  االعالم  و  االدارة  فان   ,
المقتحمين بالثوار االحرار , بينما في امريكا 
جرى وصف المقتحمين باالنقالبيين والرعاع  
واالرهابيين والفوضويين , ويجري البحث في 
االسباب والثغرات االمنية التي سهلت عملية 
توفير  بها  المناك  الشرطة  ودور  االقتحام 
في  تعزيزها  يتم  لم  ولماذا  للمبنى  الحماية 
االقتحام  عملية  نجاح  قبل  الحرجة  اللحظة 
وتخريب المبنى وسرقة مواد من محتوياته. 

بالرغم من تعهد ترامب بعد عملية االقتحام 
في  السلطة   وتسليم  انتقال  عملية  بتسهيل 
اال  الثاني/يناير,  كانون   20 في  موعده 
هيبة  على  واثر  شكل صدمة  جرى  ما  ان 
كانت  التي  وديمقراطيتها  المتحدة  الواليات 

بمثابة الهام للعديد من شعوب العالم , وابرز 
الداخلية  التناقضات  وحجم  االنقسام  عمق 
اليمين  وقوة  الترامبية  ظاهرة  وتجذر  وقوة 
المتطرف واستعداده للجؤ الى كل الوسائل 
الراديكالية المتطرفة وتأجيج مشاعر الكراهيم 
ونشر الفوضى وحتى اشعال حرب اهلية من 
اجل الوصول الى اهدافم وحماية معتقداتهم.  

.
اعالن ترامب عن استعداده لتسليم السلطة ال 
يعني ذلك  استسالمه وانسحابه من المشهد 
لمرحلة  االنتقال  وانما  االمريكي   السياسي 
بعناية  لها  االعداد  جرى  الفعل  من  اخرى 
جماعته  وتحريض  تاطير  خالل  من  فائقة 
االعنصريين  االمريكيين  المتطرفين  من 
 ) الشوفينية  بويز  براود  جماعة  وخاصة   (
المجتمع  نصف  ويشكلوا  له  صوتوا  والذين 
حلفائه  باعداد  قام  انه  كما   , االمريكي 
وجمعهم  االوسط   الشرق  في  وخاصة 
واخرها  االسرائيلي  االحتالل  مع  بحلف 
الى  الخليج , اضافة  المصالحة في  عملية 
خطوات عالمية عديدة  للتخريب على بايدن 
وتصعيب مهمته الرئاسية وصوال الى افشاله 
واسقاطه .  وبالتالي فان بايدن الذي سيراس 
ستكون  بشدة  المنقسمة  المتحدة  الواليات 
خالل  جهوده  يركز  وسوف  عسيرة,  مهمته 

فترة رئاسته, اذا ما استمرت ,على االوضاع 
الداخلية ومحاولة التخلص او تقليل االضرار 
الناجمة عن الترامبية وتاخير االنهيار المحتم 
امبراطوريتها  بنت  التي  المتحدة  للواليات 
االصلية  الشعوب  جماجم  على  وحضارتها 
افريقيا,  من  وجلبوهم  الذين سرقوهم  والعبيد 
وسرقة ثروات شعوب دول العالم واستنزاف 

طاقاتها وجعلها سوقا لصناعاتها. 

هل يتمكن بايدن من انقاذ امريكا من نفسها  وتاخير انهيارها؟ 
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الكشف عن ثغرة في برنامج اإلعانة المرضية استفاد منها مستِجّمون عائدون

الدوالر الكندي يرتفع إلى مستويات
 لم يعرفها منذ نحو ثالث سنوات بفضل أسعار النفط

سياسّيون وبرلمانيون كندّيون سافروا خارج البالد تعّرضوا لالقالة واالنتقاد

اّتخذت الحكومة الكندّية والحكومات المحلّية 
الوقاية  إجراءات  من  المزيد  المقاطعات  في 
واإلغالق سعيا منها للتصّدي للعدد المرتفع 
الوفاة  و  واالستشفاء  اإلصابة  حاالت  من 
الحكومة  ونصحت  كوفيد-19.  بمرض 
الضروري  غير  السفر  بتجّنب  الكندّيين 
وفرضت على العائدين منهم إلى البالد البقاء 
أكانوا  يوما   14 مّدة  الصّحي  الحجر  في 
يشعرون أم ال بأعراض المرض. كما فرضت 
على كّل شخص في الخامسة وما فوق من 
الفيروس  عن  الكشف  اختبار  إجراء  العمر 
الصعود على متن رحالت جوّية دولّية  قبل 
مّتجهة نحو كندا. اال ان عددا من السياسّيين 
والبرلمانيين تجاهلوا هذه اإلجراءات وسافروا 
استجمام  رحالت  في  األعياد  عطلة  خالل 
خارج  مختلفة  وجهات  إلى  ضرورّية   غير 

البالد .
إّن ما يقوم به السياسّيون هو بمثابة نموذج 
أن  بالتالي  وينبغي  يخدمونه  الذي  للجمهور 

يخضعوا لمعايير عالية.

و يقرنون أقوالهم باألفعال ويطّبقون ما يدعون 
الناس للقيام به.

وَتعرَّض عدد من السياسّيين من نوّاب ووزراء 

فدرالّيين ومحلّيين في المقاطعات لالنتقاد بعد 
أن كشفت األخبار عن قيامهم برحالت خالل 

عطلة األعياد.
فالنائبة عن الحزب الليبرالي كمال خيرة تخّلت 
عن مهاّمها كسكرتيرة برلمانّية لوزيرة التنمية 
الدولّية كارينا غولد.بعد ان  شاركت في تجّمع 
ضّم أقّل من  10 أشخاص حدادا على والدها 
وعّمها وقامت بزيارة  إلى سياتل في الواليات 
سفرها  أّن  واعتبرت  الغاية،  لهذه  المّتحدة 
ضروري، ولكّنها قّررت التخّلي عن مهاّممها 
كسكرتيرة برلمانّية لعدم صرف األنظار عن 
األعمال المهّمة التي تقوم بها الحكومة كما 

قالت.
سمير  الليبرالي  الحزب  عن  النائب  أّن  كما 
الشهر  من  عشر  الثامن  في  توّجه  زبيري 
المّتحدة  الواليات  في  ديالوير  إلى  الفائت 
كندا  إلى  وعاد  المريض،  زوجته  جّد  لزيارة 

نهاية الشهر. 
اللجان  في  مهاّمه  عن  زبيري  وتخّلى 
البرلمانّية، والتزم النائبان كمال خيرة وسمير 
الصحّية  والتوجيهات  باإلرشادات  زبيري 
طوال الوقت خالل رحلتهما كما ورد في بيان 
مسؤول االنضباط في الحزب الليبرالي مارك 

هوالند.  

وفي مقاطعة ألبرتا، قام النائب الفدرالي عن 
حزب المحافظين في مجلس العموم الكندي 
رون ليبرت برحلتين إلى والية كاليفورنيا منذ 
صيانة  »مسائل  لمتابعة  الفائت  آذار  شهر 
بيان صادر  أفاد  كما   « المنزل  في  أساسّية 
عن مكتبه، في المنزل الذي يملكه النائب في 

هذه الوالية األميركّية.
وأّكد ناطق باسم مكتب ليبرت أّن النائب قام 

بإحدى الرحلتين خالل عطلة البرلمان.
وقد  غير ضرورّية،  هناك رحالت  تكن  »لم 
بما  العاّمة،  الصّحة  بتوجيهات  ليبرت  التزم 
فيها  برنامج اختبار الكشف عن الفيروس لدى 
الوصول إلى ألبرتا، في كّل مرّة سافر فيها« 
رون  النائب  باسم  المتحّدث  أفاد  ما  حسب 
ليبرت. وفي مانيتوبا، غّردت النائبة  الفدرالّية 
مجلس  في  الجديد  الديمقراطي  الحزب  عن 
العموم الكندي نيكي أشتون على موقع تويتر 
لزيارة  اليونان  إلى  برحلة  قيامها  إلى  مشيرة 
جّدتها المريضة، بعد أن أمضت عيد الميالد 

مع عائلتها في المقاطعة.
زعيم  أّن  الحزب  عن  صادر  بيان  وأفاد 
يكن  لم  سينغ  جاغميت  الجدد  الديمقراطّيين 
النائبة  تجريد  سيتّم  وأّنه  بالرحلة  علم  على 
الحزب.  باسم  كمتحّدثة  مهاّمها  من  أشتون 

المال  وزير  استقال  أونتاريو،  مقاطعة  وفي 
رود فيليبس من منصبه بعد عودته من رحلة 

إلى جزر الكاريبي.
ظّل  في  سّيما  ال  الجدل  الرحلة  وأثارت 
إجراءات اإلغالق الصارمة التي أعلنها رئيس 

حكومة المقاطعة دوغ فورد.
وفي ألبرتا، عادت تريسي آالر  وزيرة الشؤون 
البالد  إلى  كيني  جيسن  حكومة  في  البلدّية 
من رحلة قامت بها إلى جزر هاواي الشهر 
قبل  من  وقبولها  استقالتها  لتقدم  الماضي. 
مدير  أّن  كما  كيني،  الحكومة جيسن  رئيس 
مكتب رئيس الحكومة  جيمي هاكابي استقال 
من منصبه بناء على طلب رئيس الحكومة.

تخّلي  على  ألبرتا  حكومة  رئيس  وافق  كما 
عدد من النوّاب عن مسؤولّياتهم في الجمعّية 
خارج  إلى  سفرهم  أّن  إلى  مشيرا  التشريعّية، 
سوء  عن  ينّم  األعياد  عطلة  خالل  البالد 

تقدير.
وفي غالبية المقاظعات الكندية االخرى تعرض 
العديد من النواب والمسؤولين النتقادات حادة 
وتوبيخات بسبب السفر وقضاء عطلة اعياد 

الميالد بالخارج . 

قال زعيم الحكومة الكندية في مجلس العموم 
بابلو رودريغيز إّن الحكومة لم تدرك إاّل يوم 
العائدين  للمواطنين  أيضًا  يحّق  أّنه  السبت 
الخارج  في  استجمام  رحلة  بعد  البالد  إلى 
للنهوض االقتصادي  المرضية  تلّقي اإلعانة 
)PCMRE - CRSB( التي تدعمهم ماديًا 
اإللزامي  المنزلي  بالحجر  ملتزمون  هم  فيما 

البالغة مدته 14 يومًا.
وسائل  خالل  من  أمس  علمناه  ما  »هذا 
قال  القانون«،  في  ثغرة  هناك  أّن  اإلعالم، 

رودريغيز .
وتندرج اإلعانة المذكورة في إطار المساعدات 
ترودو  جوستان  حكومة  أقرّتها  التي  المالية 
)سبتمبر(  أيلول  في  قانون  بموجب  الليبرالية 
الفائت لتحّل مكان المساعدة الكندية لحاالت 

.)PCU - CERB( الطوارئ
للنهوض  المرضية  اإلعانة  برنامج  ويقّدم 
لمدة  أسبوعيًا،  دوالر   500 االقتصادي 
أسبوعْين على األكثر، لكّل مواطن )أو مقيم 
ف أو يعمل لحسابه الخاص »غير  دائم( موظَّ
قادر على العمل إّما بسبب المرض أو ألّن 
 - الـ’’كوفيد  بسبب  نفسه  يعزل  أن  عليه 
كامنة  مشكلة صحية  يعاني  ألنه  أو   ‘‘19
تعزز مخاطر إصابته بالـ’’كوفيد - 19‘‘»، 
وفق ما تقوله الحكومة الفدرالية على الموقع 

اإللكتروني الخاص بالبرنامج.
لتعويض  المساعدة  هذه  تهدف  وبالتالي 
خسارته  عن  المعني  العامل  أو  ف  الموظَّ
التوقف  من  المذكورة  الفترة  خالل  المادية 
القسري عن العمل. ويمكن، بشكل عرضي، 

االستفادة  الخارج  من  العائدين  للمسافرين 
للنهوض  المرضية  اإلعانة  من  أيضًا  هم 
الشروط.  بعض  استوفوا  ما  إذا  االقتصادي 
وعندما سلطت وسائل اإلعالم األضواء على 
لموجة  النقطة، تعرضت حكومة ترودو  هذه 

عارمة من االنتقادات.
بحكومات  أسوًة  الفدرالية،  فالحكومة 
المقاطعات، تحث المواطنين على عدم السفر 
إلى الخارج إاّل في حاالت الضرورة القصوى، 
»كوفيد  جائحة  انتشار  من  للحّد  منها  سعيًا 
العالم،  وسائر  بكندا  تعصف  التي   »19  -
السيما بالنصف الشمالي من كوكب األرض. 
«من غير المقبول أن يستطيع بعض الناس 
استغالل النظام«، كتب رودريغيز في تغريدة 

على موقع »تويتر« للتواصل.

»نستكشف كّل الطرق الممكنة لمعالجة األمر، 
بمعنى أنه ليس هناك خيار متروك جانبًا أو 

لم يؤخذ باالعتبار«، أضاف رودريغيز.
في  الليبرالية  األقلية  حكومة  زعيم  وأشار 
مجلس العموم إلى احتمال إدخال تعديل على 

القانون، لكنه لم يحدد مهلة زمنية لذلك.
لكّن هذه الـ«ثغرة« القانونية ال تعني أّن برنامج 
االقتصادي غير  للنهوض  المرضية  اإلعانة 

صالح بنظر رودريغيز.
مجال  في  مسؤواًل  إجراًء  )البرنامج(  »يبقى 
األثر  هذا  هناك  لكن  العامة،  الصحة 
له وسنفعل  حّل  إيجاد  علينا  الذي  )السلبي( 

ذلك بسرعة«، أّكد رودريغيز.

الدوالر  مقابل  ارتفاعه  الكندي  الدوالر  واصل 
سنتًا  الـ79  عتبة  من  أمس  ليقترب  األميركي 
سنوات  ثالث  نحو  منذ  األولى  للمرة  أميركيًا 
مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط الخام، وكندا مصدِّر 

صاٍف لهذه المادة.
فبعد ظهر الثالثاء جرى التداول بالدوالر الكندي 
بسعر 78,85 سنتًا أميركيًا، قبل أن يغلق الجلسة 
أي  سنتًا،  معّدله 78,70  بلغ  تداول  على سعر 
أعلى بـ0,27 سنت أميركي من معّدل سعر تداوله 
على  ليغلق  اليوم  ارتفاعه  وواصل  االثنين،  ليوم 
مرتفعًا  أي  أميركيًا،  سنتًا   78,83 معّدُله  سعٍر 

0,13 سنت أميركي.
غرب  نفط  برميل  سعر  إغالق  مع  ذلك  وتزامن 
األميركي  المرجعي   )WTI( الوسيط  تكساس 
تسليم شباط )فبراير( المقبل على 49,93 دوالرًا 
أميركيًا، بارتفاع 2,31 دوالر أميركي عن سعر 
إغالق يوم اإلثنين، أي بنسبة 4,85%. و واصل 

سعر البرميل االرتفاع فأغلق على 50,63 دوالرًا 
أميركيًا، بارتفاع 0,70 دوالر أميركي.

فبعد أن ظّل سعر برميل النفط المرجعي المذكور 
من  كبيرًا  قسمًا  أميركيًا  دوالرًا  الـ40  بحدود 
الـ50  عتبة  قرب  أمس  إغالقه  ُيعتبر  الصيف، 
دوالرًا أميركيًا، وتجاوزه هذه العتبة خالل تداوالت 
أمس واليوم للمرّة األولى منذ نحو سنة، خبرًا جيدًا 

لمنتجي النفط.
في  الخام  للنفط  منتج  بلد  أكبر  رابع  هي  وكندا 
العالم وأيضًا رابع أكبر مصدِّر عالمي له خلف 
على  تحتّل  التي  والعراق  وروسيا  السعودية 
التوالي المراتب الثالث األولى من حيث الكميات 
الخام  النفط  سعر  في  االرتفاع  وهذا  المصدَّرة. 
عائد بشكل رئيسي لقرار منظمة البلدان المصدرة 
بنفط  العالمية  السوق  إغراق  بعدم  )أوبك(  للنفط 

رخيص الثمن، على األقّل لبعض الوقت.
إضافي  طوعي  تخفيض  عن  أعلنت  فالسعودية 

شباط  في  يوميًا  برميل  بمليون  النفط  إلنتاج 
إلى  إضافًة  المقبلْين،  )مارس(  وآذار  )فبراير( 
حّصتها من تخفيضات مجموعة »أوبك+« التي 
أهّمها  ُأخرى  منتجة  ودواًل  الـ«أوبك«  دول  تضّم 

روسيا.
نحو  منذ  وروسيا  السعودية  إخالل  أّن  ُيذكر 
ساهم،  النفطي  اإلنتاج  تخفيض  باتفاقات  سنة 
بتراجع  العالمية،   »19  - »كوفيد  جائحة  مع 
انهارت   2020 من  األول  الربع  ففي  األسعار. 
نفط  برميل  سعر  ليالمس  العالمية  النفط  أسعار 
غرب تكساس المرجعي عتبة الـ20 دوالرًا أميركيًا 
أواخر آذار )مارس(، أي ثلث سعره الُمسجل في 

نهاية عام 2019.
 Western Canada( أّما سعر نفط غرب كندا
من  أدنى  وهو  ألبرتا،  في  المستخرج   )Select
سعر  فتراجع  األميركي،  المرجعي  النفط  سعر 
ذاك  أميركية  دوالرات   5 نحو  إلى  منه  البرميل 

الحين وتراجع معه سعر الدوالر الكندي إلى ما 
ارتفاع  في  ساهم  كما  أميركيًا.  سنتًا   69 دون 
الواليات  في  بيانات  مؤخرًا صدوُر  النفط  أسعار 
المتحدة أفادت عن ارتفاع نشاط قطاع التصنيع 
في أكبر اقتصاد عالمي إلى أعلى مستوى له في 

حوالي عامْين . 
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في ذكرى اعتقاله وبعد 39 عاما خلف القضبان
االسير كريم يونس يصل الى القدس

بقلم عيسى قراقع 
بعد 39 عاما داخل سجون االحتالل ، وبعد 
المشؤوم،  بلفور  وعد  من  عام  مائة  من  اكثر 
االحتالل  من  عاما  خمسين  اكرةمن  وبعد 
االسرائيلي، وبعد المؤامرة االمريكية التي تسمى 
عاصمة  بالقدس  اعترفت  والتي  ترامب  صفقة 
لدولة اسرائيل حمل اقدم االسرى في السجون 
كريم يونس عتاده االنساني وذخيرته النضالية 
واألخالقية ، دفاتره الكثيرة، قصائده وخربشاته 
وآالمه وذكرياته ، وعاد الى مدينة القدس في 

ظهيرة جمعتها الساخنة.
في  القدس  الى  يعود  ان  يونس  كريم  اختار 
ذكرى يوم اعتقاله 6-1-1983 محموال على 
يقبعون  أسيرة  و  اسير  آالف  خمسة  اكتاف 
كبرياء  على  وصاعدا  االحتالل،  سجون  في 
الكثيرة، فتح الف  الصمود والكرامة والبطوالت 
باب وباب، وقفز عن الف جدار وجدار، تجاوز 
االسالك الشائكة، وقرر ان يبدأ عامه الجديد 
بالصالة في القدس بين مسجدها وكنيستها وفي 

حضرة روحها العنيدة.
في  عمره  سنوات  يختتم  ان  قرر  يونس  كريم 
القدس، في نهارها وعلى مصاطبها وشوارعها 
على  هناك   ، العالية  هتافاتها  في  وساحاتها، 
بواباتها الثمانية وعلى اسوارها التاريخية، وبين 
والمؤمينن  العباد  بين  والمرابطات،  المرابطين 
وأرضها  المقدسة  سماءها  عن  والمدافعين 
القدس  وكأن  واالنبياء،  الشهداء  بدم  المنقوعة 
انتظار، احتضنته واشتعلت وكان  كانت على 

االنفجار.
كريم يونس القادم من خلف الظلمات اليابسة ، 
ومن صدى الزنازين المتعفنة، ومن بين شهقات 

مئات الشهداء االسرى الذين تركوا وصاياهم بين 
يديه، ومن بين مئات االسرى المقدسيين الذين 
وجوعهم  وصمودهم  بقلوبهم  القدس  يحرسون 
القدس،  هواء  ارواحهم  القدس،  ملح  دمهم   ،
اغانيهم ترددها اجراس ومآذن القدس، صدورهم 
شبابيك مفتوحة على القدس واحيائها وأشجارها 
بدق  ويستمرون  بالقدس  يتنفسون  وحجارتها، 

الجدران.
الباطل  القرار  مواجهة  في  يقف  يونس  كريم 
المخلوع  للرئيس  شرعي  والغير  والمتغطرس 
ترامب بشأن القدس، ويقف في مواجهة سلسلة 
المشاريع والقوانين التي تستهدف هوية القدس 
العربية االسالمية المسيحية الفلسطينية عاصمة 
دولة فلسطين الى االبد، يكسر القيد ، ويهتف 
الماضي  في  زمن  من  يملك  ما  بكل  للحرية 
القدس،  في  اآلن  هو   ، والمستقبل  والحاضر 
العسكرية  الحواجز  امام  والنساء،  االطفال  مع 
والمستوطنات الغريبة، هو يعرف المكان أكثر 
مما يعرفه الغرباء ، يشرب من البئر االولى ، 
المكبر،  وادي سلوان، يصعد جبل  في  يمشي 
العامود ، يصلي مساءا  يقرأ ذكرياته في باب 
قلبه جميال  العيسوية ، ويمضي مع دليل  في 
في البعيد وجميال في القريب، يشارك كل الناس 

في ايقاد الشعلة واضاءة شجرة الميالد.
لن  المشنقة،  يفك عن رقبته حبل  يونس  كريم 
يعدموا القدس، فالبحر الميت ينتفض بين يديه، 
زال  وال  عينيه،  بين  يتحرك  الكرمل  وصنوبر 
ابن القدس االسير الكفيف عالء البازيان يدل 
كريم يونس على عتبة البيت والشمس والينابيع 
ليرى  العتيقة،  والقبور  والجماد  النبات  واسماء 
فلسطين  علم  هنا   ، المكان  في  يقف  المكان 

واالسماء  االستيطان  يشوهها  لم  ذاكرة  وهنا   ،
 ، االرمن  وحارة  المغاربة  حارة  هنا   ، العبرية 
امي  هنا  الشرف،  وحارة  النصارى  حارة  هنا 
وأمك، هنا العيسوية، هنا ابو ديس ، هنا ايمن 
الشرباتي ، هنا بيت سامر العيساوي، هنا سجن 

المسكوبية.
وقد  عاما،  بعد 39  القدس  يونس يصل  كريم 
طوى قميصه البني وارتدى شجرا وسحابا ورعدا 
قادما من خلف الجدران، قتلوا قاسم ابو عكر 
في أقبية التعذيب ، قتلوا عمر القاسم ومحمد 
ابو هدوان  ابو خضير واسحق مراغة ومحمد 
وفيصل الحسيني، دماء كثيرة على األرصفة، 
التي  القدس  هذه  ما  السماء،  في  كثيرة  نجوم 
واالتجاهات؟  والتوقعات  التكهنات  كل  تغير 
اعراسها  وتقيم  الظالمة،  والقرارات  الغزاة  تصد 
الشهداء  ارواح  والحارات،  األزقة  في  يوميا 
يحملها االحياء وينتفضون على الموت والنعش 

والعدم ويصعدون.
كريم يونس في يوم اعتقاله يصل الى القدس، 
يجدها  وكالمه  بصماته   ، ركبتيه  على  حنينه 
بالغيوم  ملبدة  السماء  القدس،  ثرى  على 
يؤذن  كبوتشي  المطران  صوت  واالشتباك، 
في الكنيسة يوم االحد، تهطل االمطار غزيرة 
صالة  في  الحي  مع  الشهيد  يلتقي   ، ومدرارة 
ماؤه  الواضحة،  روحه  تفيض   ، الجديد  العام 
يتوقف  وال  القدس  حصى  في  يتدفق  الشتوي 

الموج عن المقاومة.
الى  يصل  القدس،  الى  يصل  يونس  كريم 
الى صالته،  القدس  يدعو   ، المباركة  الشجرة 
واالسرائيليون يدعون الجنود والشرطة و القنابل 
واالساطير  الخطايا  وكل  والرصاص  والعصي 

الكاذبة، كريم يمشي في القدس، شهاب احمر 
وجيش  المالحة،  القدس  ارض  ليقبل  ينحني   ،
تائهة،  أقدامهم  خطاه،  في  يتعثر  االحتالل 
دولة عنصرية فاشية ترتكب الجريمة المنظمة، 
وكريم  الوجودي،  والقلق  الخوف  في  يعيشون 
تحرسه  الرأس  مرفوع  القدس  في  يسير  يونس 

اآللهة.
القدس  الى  اعتقاله  يوم  كريم يونس يصل في 
بوابات  على  حاخام  او  سجان  مع  يتجادل   ،
موقوتة،  وقنبلة  شبحا  اال  يروه  ال  القدس، 
ال  ولكنه  واستيطانا،  واعتقاال  قتال  يستنفرون 
ممتليء  معسكر  في  تعيش  دولة  اال  يراهم 
بالبارود والبنادق واآلليات، خارج السور وبعيدا 

عن ضوء الشجرة والنوازع البشرية واالنسانية.
 2021/1/6 يوم  القدس  يصل  يونس  كريم 
في  رأسه  مسقط  عرعرة  وقرية  القدس  بتوقيت 
اراضي فلسطين المحتلة عام 1948، وبتوقيت 
البحر االبيض المتوسط، وعلى وقع نداء امه 
تحتضن  قدميها  على  وقفت  التي  المريضة 
كريم وهو يدخل القدس فجرا، يلبس كوفية ، لم 
يستطيعوا ضم القدس، االم ضمت كريم والقدس 

مرة واحدة.
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عصا كوشنر تفرض المصالحة الخليجية

مخيم بحنين  المحروق.. 
تحت كل خيمة الجئ سوري حكاية

زهراء ديراني
تتجدد المأساة، ويترسخ العجز، وتقسو الظروف، 
في  السوريين  النازحين  على  حلت  التي  الكارثة 
مخيم بحنين في المنية شمالي لبنان، لم تكن هذه 
المرة من فعل الطبيعة، بل من فعل بشر خرجوا 

عن الطبيعة البشرية وشذوا عنها.
عادل  يركض  يحترق«،  عم  المخيم  أمي  يا   «
وينادي  يصرخ  الخيمة،  إلى  مسرعًا  العمري 
يرتجف  قلبه  األنفاس،  اللتقاط  وقت  ال  عليهم، 
الطفل  خطى  تتسارع  وأخوته،  أمه  على  خوفًا 
األخيرة،  صورتهم  مخيلته  في  تحضر  السوري، 
ليلعب مع أصدقائه في  خرج قبل نصف ساعة 
أحد أزقة المخيم، وتركهم يتناولون وجبة العشاء، 
قطٌع من الجبن ورغيف خبز وكوب من الشاي. 
المنية  في  بحنين  مخيم  في  أكثر  النار  تستعر 
واحدًة  الخّيام،  تلتهم  اللهب  ألسنة  لبنان،  شمالي 
تلو آخرى، الذهول يغزو وجه عادل، كل ما حوله 
مسرعًا،   الخطى  يحث  مشتعاًل،  جحيما  أصبح 
فتنغرس قدماه في الوحل، يحاول إخراجهما لكنه 
وما  حافيًا،  دربه  ويكمل  حذاءه،  فيخلع  يعجز، 
هي إال بضع خطوات، حتى يتعثر ويقع أرضًا، 
وصوله  لتعيق  عليه  تتآمر  الظروف  كل  وكأن 
إلى الخيمة إلنقاذ عائلته، ولكنه وصل رغمًا عن 

أنفها.
تروي والدة عادل »قناة العمري« ، تفاصيل مروعة 
نتناول  كنا  وتقول:«  الثالثة،  وأطفالها  عاشتها 
العشاء، انا وأطفالي، وسمعت ابني عادل يصرخ 
المخيم يحترق، فخرجت من الخيمة، ألجد النيران 
تحيطنا من كل جانب، وبدأ بكاء األطفال يعلو 
ويرتفع، وصرخات النساء، الكل كان يبحث عن 
مخرج للفرار، ولكن البوابة الرئيسية للمخيم كانت 

مغلقة، فاضطررنا أن نقفز من فوق السور«.
وتتابع »قناة« ابنة مدينة القامشلي حديثها: » ما 
زلت في حالة من الصدمة والذهول، ال أصدق 
ما حدث، ولماذا حدث ذلك؟ ما هو ذنبنا؟ نحن 
ثماني  قبل  هربنا  خطأ،  أو  جرم  أي  نقترف  لم 

أرضنا،  في  والمعارك  الحرب  سنوات من جحيم 
واليوم نهرب من خيمتنا، ولكن إلى أين؟ إلى أين 
يمكننا الفرار هذه المرة؟، في تلك اللحظات فقدت 
أن ال  أطفالي،  انقذ  أن  كان كل همي  التركيز، 
تصل النيران إليهم، خرجنا حفاة، لم نستطع حتى 
مالبسنا،  احترق،  شيء  كل  أحذيتنا،  نلبس  أن 
أغراضنا  من  إنقاذ شيء  من  نتمكن  لم  أمتعتنا، 

سوى بعض األوراق الثبوتية«.
نازحة،  سورية  لعائلة  حكاية  خيمة  كل  تحت 
خيمٍة  بقايا  من  بالقرب  األحمد«  »هوية  تجلس 
بعدما  دموعها  تمسح  رماد،  إلى  النار  حولتها 
فقدت األمل في العثور على شيء، كانت خيمة 
من  وبالرغم  الثالثة،  وأيتامها  مالذها  النايلون 
برد  عنهم  ترد  كانت  أنها  إال  المتهالك  وضعها 
أنظار  عنهم  وتحجب  الصيف،  ولهيب  الشتاء، 
هي  ها  حولها،  من  تنظر  اآلن،  ولكن  الغرباء، 

عادت وأطفالها إلى العراء من جديد. 
 « نت:  للميادين  »هوية«  تقول  ولوعة  بحرقة 
لحظة اندالع الحريق لم أفكر إال بأطفالي، كيف 
وقفت  أواًل؟  سأحمل  من  النيران؟  من  سأنقذهم 
سنوات،   5 عمرها  الكبيرة  صغار،  كلهم  حائرة، 
الرئيسية  والبوابة  وأنا عاجزة عن حملهم جميعًا، 
فوق  من  بأطفالي  سأرمي  كيف  مقفلة،  للمخيم 
السور، لماذا كل هذا الظلم؟ ما ذنب مخيم بأكلمه 

من  نهرب  فردي؟،  إشكال  مسؤولية  يتحمل  أن 
الحرب ونارها، فتشتعل النار من حولنا في مكان 
آخر، لما يحدث كل هذا، أال يكفينا البؤس الذي 

نعيشه«.
ليلة مرعبة مرت على أبناء مخيم بحنين، هناك 
المحيطة  الشوارع  في  شملها  تفرق  عائالت 
بالمخيم، وأمهات ألقّين بأطفالهن من فوق السور، 
على  طغى  النسوة  وصراخ  أطفال  بكاء  وهناك 
لعبتها،  عن  تبحث  وطفلة  الرصاص،  صوت 
وآخرى هربت بفردة حذاء واحدة ونسيت األخرى، 
جلس  الحركة،  عن  عاجز  مسن  رجل  وهناك 
ينتظر أحد الشبان ليخرجه من هذا الجحيم، وآخر 

أكلت النيران جنى عمره.
الشاب  يروي  الكارثة،  حجم  اتضح  صباحًا، 
للميادين  التفاصيل  المحسن  عبد  جاسم  السوري 
نت: » خالف فردي تحول إلى مجزرة وجريمة، 
مجرد  أنه  ظننت  المخيم،  لنتفقد  صباحًا  عدنا 
احترق  المخيم  أن  كانت  الحقيقة  لكن  كابوس، 
تملئ  كانت  الحسرة  مروعة،  مشاهد  بالكامل، 
رمادًا  إال  نجد  لم  هنا،  لنا شيء  يبق  لم  أعيننا، 
وفراغًا، كل نازح يواسي اآلخر، لم يحترق المخيم 
كالم،  يوجد  ال  أيضًا،  احترقت  قلوبنا  بل  فقط، 

عوضنا على هللا«.
المخيمات  عشرات  من  واحد  هو  بحنين،  مخيم 

 1500 تتجاوز  ال  مساحته  لبنان،  في  المنتشرة 
متر مربع، كان يضم 86 خيمة تسكنها نحو 76 
عائلة، أي ما يعادل 379 الجئا سوريا، وفي هذا 
المخيم المكتظ، ال توجد ممرات آمنة، وتتالصق 

الخيم بسور خفاني وببعضها البعض. 
شرارة الجريمة، أشعلها خالف فردي بين أحد أفراد 
آل المير وبعض الالجئين من المخيم، بعد ذلك 
السوريين  الالجئين  مسلحة  مجموعة  حاصرت 
الكابالت  والخلفية، وقطعوا  الرئيسية  البوابة  عند 
الكهربائية عن المخيم، فتحول إلى ظالٍم دامس، 
وقبل اندالع الحريق وقطع الكهرباء، خّيم إطالق 
السوريين  تهديد  وجرى  المنطقة،  في  الرصاص 
بعدم اللجوء إلى مخيم آخر مجاور لهم، وإال سيتم 

إضرامهم الجميع بالنار. 
شعبيًا ورسميًا، استنكر اللبنانيون الجريمة، عائالت 
النازحين،  الستقبال  منازلها  فتحت  الشمال  في 
وسارعت إلى مساندتهم وتأمين احتياجاتهم، كذلك 
نددت  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  اشتعلت 
بالحادثة وطالبت بمعاقبة المتورطين، من جهته 
أشخاص  ثمانية  اعتقال  اللبناني  الجيش  أعلن 
في  معهم  للتحقيق  وسوريون  لبنانيون  بينهم  من 

تفاصيل الحادثة«.
في المقابل حملت أحزاب وقيادات سياسية الدولة 
اللبنانية مسؤولية التقصير في غيجاد حل ألزمة 
النازحين وتحسين أوضاعهم، فيما دعت جمعيات 
حقوقية وإنسانية األجهزة القضائية إلى فتح تحقيق 
أحد  أال  مؤكدة  المتورطين،  ومحاسبة  بالحادث 

فوق رأسه »خيمة«.
تتجدد المأساة، ويترسخ العجز، وتقسو الظروف، 
ولكن هذه المرة لم تكن الكارثة التي حلت على 
وظروفها  الطبيعة  بفعل  السوريين  النازحين 
وتقلبات مناخها، وال بسبب خطأ بشري أو مشيئٍة 
إلهية، بل كانت بفعل متعمٍد من مجموعة خرجت 

عن الطبيعة البشرية، وشذت عنها.

ذات  إصالح  بشارة  كانت  السعودية،  الُعال  من 
ولم  أمدها،  طال  خصومٍة  بعد  الخليجي  البين 
تأِت بأّي مكسٍب للدول المقاِطعة. لكن المصالحة 
كوشنر  جاريد  عصا  تّممتها  التي  الموعودة 
السحرية، لتضاف إلى سجّل إنجازات إدارته في 
حقل التطبيع مع العدّو اإلسرائيلي، ال تعدو كونها 
جزءًا في سياق الهجمة األميركية على إيران، هذه 
المرّة عبر توحيد »البيت الخليجي« ضمن حلٍف 
ُيتوقَّع أن يقود المنطقة نحو مزيد من األزمات، 
برعاية واشنطن. في هذه األثناء، تجنح السعودية 
نحو التخفُّف من األعباء التي تثقل كاهلها، في 
انتظار ما سيترّتب على سياسات اإلدارة الجديدة 
في المنطقة، بينما تعتصم اإلمارات، التي غاب 
ولّي عهدها، محمد بن زايد، عن القمة الخليجية، 
بالحرد، مبديًة تحّفظات ما فتئت تعّبر عنها إزاء 

مصالحة قطر.

عادت المياه الخليجية إلى مجاريها، لَتفتتح مرحلًة 
جديدة ستتبّدى مالمحها مع انتقال العالقات بين 
إلى  التاّمة  الخصومة  ِمن  التعاون  مجلس  دول 
تعاوٍن ال يزال من المبكر معرفة أفقه. تعاوٌن سيظلِّل 
مرحلة تحوالٍت متسارعة ما فتئت تشهدها المنطقة 
منذ أن قادت اإلمارات، الصيف الماضي، قافلة 
إلى  بها  للوصول  اإلسرائيلي  العدّو  مع  التطبيع 
»الحتمّية«  الخطوة  السعودية.  األخيرة:  محّطتها 
هذه، كما يصفها عرّاب صفقات »السالم«، جاريد 
كوشنر، تحتاج إلى بعض الوقت لجباية أثمانها، 
وإن كانت قد ظهرت أولى بوادرها بلقاٍء جمع ولّي 
رئيس  إلى  سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد 
نيوم  في  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلية،  الحكومة 
نهاية العام الماضي، بدفٍع من إدارة دونالد ترامب 
يفتح  الوزن  هذا  من  خرٍق  إحداَث  أملت  التي 

الباب واسعًا أمام تكّتل عربي في وجه إيران. وفي 
بّد من حّل  كان ال  الصفقة،  تستوي  أن  انتظار 
لمقاطعة قطر من  الخصومة ووضع حدٍّ  مسألة 
»الوحدة«  إلى  الخليجي«  بـ«البيت  العبور  أجل 
وبر األمان. حّتى في هذه، يبدو الخرق الناجز، 
قاصرًا على جمع »رباعي المقاطعة« على هدٍف 
موّحد، في ظّل تحّفظ تبديه اإلمارات التي غاب 
ر  ولّي عهدها، محمد بن زايد، عن القّمة، في مؤشِّ
إلى عدم رضى أبو ظبي المشغولة بشهر عسٍل 

بدأ للتّو مع حليفتها اإلسرائيلية.

تبدي اإلمارات، التي غاب ولّي عهدها، محمد بن 
زايد، عن القّمة، تحّفظًا إزاء المصالحة مع قطر

الُعال« مرحلًة عمرها ثالث سنوات  طَوت »ِقمة 
قطر  بين  والخصومة  الصدع  من  سنة  ونصف 
ومعها  والبحرين  واإلمارات  )السعودية  وجيرانها 
األميركي  الرئيس  مستشار  بمباركة  مصر(، 
حفل  حضر  الذي  كوشنر،  جاريد  وصهره، 
ما  تطبيعّية  »إنجازات«  متأّبطًا  المصالحة، 
ِقمٌة  ترامب.  دونالد  إدارة  ظّل  في  تتراكم  لبثت 
افتتحها ولّي العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
بتوجيه السهام مباشرًة إلى ثالثي النووي والبالستي 
المنطقة،  في  »المدمِّر«  وحضوره  اإليرانيَّين 
ووأد  المعقودة  المصالحة  على  توازيًا،  والثناء، 
األحدث  ُتعدُّ  انفراجٌة  وهي  الخليجي.  الخالف 
بدءًا  واشنطن،  »تفاهمات« رعتها  ضمن سلسلة 
بدفع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ُقُدمًا بهدف بناء 
الجمهورية اإلسالمية،  جبهة موّحدة في مواجهة 
األخرى،  الجهة  على  السعودية،  تستعجل  بينما 
طّي صفحة الخالف مع قطر قبل توّلي اإلدارة 
»مجلس  قادة  ووّقع  مهّماتها.  الجديدة  األميركية 

دول التعاون الخليجي«، بحضور تميم بن حمد 
الذي مّثلت مخرجات الِقّمة انتصارًا صريحًا لبالده 
الشروط  إزاء  موقفها  على  بقيت  وأنها  سيما  وال 
التعجيزية التي حاول »الرباعي« فرضها، »بيان 
إنه يجيء »لتأكيد  ابن سلمان  قال  الذي  العال« 
الوّد  أواصر  و«تعزيز  واالستقرار«،  التضامن 
آمالها  يخدم  بما  وشعوبنا،  دولنا  بين  والتآخي 
وتطلعاتها«. لكن الرغبة في التغيير لدى األمير 
تحصيلها  الُمراد  بالمكاسب  دائمًا  مقرونة  الشاب 
لم  أنه  سيما  وال  المستجّد،  الخليجي  الحلف  من 
أحوج  اليوم  »نحن  يقول:  أن  قبل  كثيرًا  ينتظر 
بمنطقتنا  للنهوض  جهودنا  توحيد  إلى  نكون  ما 
وخصوصًا  بنا،  تحيط  التي  التحديات  ومواجهة 
للنظام  النووي  البرنامج  يمّثلها  التي  التهديدات 
اإليراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه 
مارست  التي  واشنطن  كما  الهّدامة«.  التخريبية 
لحّل  المتخاصمة  الدول  على  شديدة  ضغوطًا 
الخليج ضرورة  وحدة  في  الرياض  ترى  األزمة، 
لعزل إيران مع اقتراب والية ترامب من نهايتها، 
وفي انتظار ما سيترّتب على سياسات إدارة جو 
مع  تعاملها  إزاء  المنطقة، وخصوصًا  في  بايدن 

الملف اإليراني.
بين  الكاملة  العالقات  بعودة  الُعال«،  أِذن »بيان 
لنقاط  كامل  »طّي  بعد  وقطر،  المقاطعة  الدول 
الخارجية  وزير  تعبير  حّد  على  الخالف«، 
السعودي، فيصل بن فرحان، الذي لفت إلى أن 
المساس بسيادة أيٍّ  أّكدت »عدم  الموّقعة  الدول 
منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية 
من  شكل  بأّي  االجتماعي  ونسيجها  لشعوبها 
األشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخّل باألمن 
وجه  في  وتكاتفها  منها،  واإلقليمي ألي  الوطني 
أّي تدخالت مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون 

لمكافحة  التعاون  وتعزيز  منها،  ألّي  الداخلية 
التي  اإلرهابية  والتنظيمات  والتيارات  الكيانات 
تمّس أمنها وتستهدف استقرارها«. وفي هذا إشارة 
واضحة إلى اّتباع الدول المتصالحة، وعلى رأسها 
»أشّقائها«.  مصالح  مع  تتوافق  سياسات  قطر، 
وفي هذا اإلطار، علمت »األخبار«، أن االتفاق 
طريقة  ذكر  على  جاء  والدوحة  »الرباعي«  بين 
التعامل مع جماعة »اإلخوان المسلمين«، ربطًا 
واإلمارات،  السعودية  قبل  من  إرهابية  بتصنيفها 
وشّدد على العمل الحتواء حركة »حماس«، من 
دون أن يورد ما سلف في متن »بيان الُعال«. من 
هنا، يمكن أن ُتفهم اإلشارة المتحّفظة لوزير الدولة 
حين  قرقاش،  أنور  الخارجية،  للشؤون  اإلماراتي 
واقعّيون«،  ونحن  بالُعال  متفائلون  »)إننا(  قال 
في  عليه  االتفاق  تّم  ما  »تنفيذ  إلى  داعيًا 
القمة الخليجية«. من جهته، رأى نائب رئيس 
راشد  بن  محمد  الحكومة،  ورئيس  اإلمارات 
من  بداًل  القمة  في  شارك  الذي  مكتوم،  آل 
بعد  تغريدة،  في  زايد،  بن  محمد  العهد  ولّي 
والتحديات  »المتغيرات  أن  االجتماع،  انتهاء 
وتعاونًا  وتماسكًا  قوة  تتطّلب  بنا  المحيطة 
خليجيًا حقيقيًا وعمقًا عربيًا مستقرًا«. وأصّرت 
الكويت وقطر، بحسب ما علمت »األخبار«، 
على تغييب أّي إشارة من أّي نوٍع كان لمسألة 
التطبيع، فيما بدت الفتة اإلشارة، في البيان، 
إلى »تعزيز الدور اإلقليمي والدولي للمجلس 
السياسية وتطوير  المواقف  من خالل توحيد 
التعاون  مجلس  بين  االستراتيجية  الشراكات 
اإلقليمية  والمنظمات  والمجموعات  والدول 

والدولية بما يخدم المصالح المشتركة«.
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هل يمكن إصالح »منظمة التحرير«؟

رسالة  الشيوعيين السوريين في كندا وامريكا 

د.  حسين قاسم
كندا 

أهمية  ذو  العنوان  في  المطروح  السؤال 
في  ثم  ومن  عليه،  الجواب  ففي  استثنائية. 
مصير  يعتمد  مقتضاه،  الشيء  على  البناء 
التي  والقضية  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 

تناضل من أجلها.

بوجود  إال  البشرية  الكيانات  إصالح  يتم  ال 
الحقيقية  النّية  توفُّر  األول،  الشرطين:  أحد 
واإلرادة الفعلية لدى جميع األطراف المعنية؛ 
لإلصالح  الساعين  لدى  يكون  أن  والثاني، 
الشرعية،  القانونية،  )الشعبية،  الكافية  القوة 
لفرض  االجتماعي...(  أو  الوظيفي  المركز 
اإلصالح  الطبيعية،  الحاالت  في  رؤيتهم. 
باستمرار،  المعنّيون  يجريها  روتينية،  عملية 
فيصبح  الزمن،  مع  الُبنيان  يتهالك  ال  حتى 
أّما  جدوى.  ذي  غير  أو  جّدًا  مكلفًا  ترميمه 
وقد وصل وضع المنظمة إلى ما وصل إليه، 
وما عاد الشعب الفلسطيني يملك ترف الوقت 
مصيرية،  استحقاقات  أمام  وهو  للمماطلة، 
في  متسارع،  وبشكٍل   ، مستمرٌّ العدو  وألّن 
تفكيك عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني، 
تمهيدًا لفرض حلوله الخاصة، فقد بات واجبًا 
وبناًء  اإلصالح،  من  واضٍح  موقٍف  اتخاذ 
فورية  عملية  إجراءات  في  الشروع  عليه، 

بمستوى متطّلبات المرحلة.
بأوضاعها  التحرير،  منظمة  صيغة  »إّن 
متقّدمًا  أساسًا  ُتشّكل  ال  القائمة،  الملموسة 
الجبهة  صيغة  وُطِرَحْت  الوطنية،  للوحدة 
المنظمة،  بدياًل عن صيغة إطارات  الوطنية 
إاّل أّن منظمة التحرير أصّرت على صيغتها 
منظمًة  التحرير،  منظمة  كون  شعار،  تحت 
األنظمة  جميع  من  بها  معترفًا  رسميًة 
الدراسة  ُمْقَتَبٌس من  الُمقتَطف  العربية«. هذا 
الصادرة في عام  الديمقراطية  للجبهة  النقدية 
1969، بعنوان »حركة المقاومة الفلسطينية 
في واقعها الراهن«. وفي مقّدمتها، يقول نايف 
أزمة  تعيش  المقاومة  حركة  »إّن  حواتمة: 

تكوينية حاّدة«.

قبل  المقاومة  المنظمة وحركة  حال  هو  هذا 
هو،  فكيف  حواتمة،  بحسب  قرن،  نصف 
ذاتها:  الوصفة  نجتّر  زلنا  ما  اليوم؟  إذن، 
جعجعة  فنسمع  حوار،  تلو  الفصائل  حوار 
محاوالت  كل  َتُبوُء  فلماذا  طحينًا.  نرى  وال 
السؤال، ال  لإلجابة على  بالفشل؟  اإلصالح 
الداخلية  اإلصالح  آليات  في  النظر  من  بّد 

وهي:
فصائل  بين  ومخلص(  )صادق  اتفاق   -
وخطة  لإلصالح  برنامج  على  المنظمة، 
وتنّفذهما  الوطني  المجلس  يقرّهما  تنفيذية، 

اللجنة التنفيذية.
- أن تنشأ أكثرية في المجلس الوطني، معنية 
وتفرُض  إصالحّيًا  برنامجًا  فُتِقرُّ  باإلصالح، 

تطبيقه على اللجنة التنفيذية.
في كلتا الحالتين، المجلس الوطني هو األداة 
الواجب.  بهذا  للقيام  والمفّضلة  »الشرعية« 
لكن، تجربة »نصف القرن« ال تبّشر بالخير. 
قد  المجلس،  منها  الُمشكَّل  فالتنظيمات 
برهنت، بكل ما لديها من مهارة، بأّنها غير 
صادقة وغير مخلصة أو عاجزة بخصوص 
اإلصالح، هذا من جهة؛ أما من جهة أخرى، 
التجدُّد  آلليات  الوطني  المجلس  افتقار  فإّن 
الذاتي، أي انتخاب األعضاء من قبل الشعب 
والتي  نفسها،  الفصائل  إلى  يعيدنا  مباشرة، 
هي  إذن،  اإلصالح.  أمام  منيعًا  سّدًا  تمّثل 

حلقة مفرغة، ندور وندور فيها، وال مخرج.
لتشخيٍص سليٍم لما يجري داخل المنظمة، ال 
بّد من النظر إلى »الصندوق القومي«، ففيه 
أداة فساٍد  إلى  العلل، ألّنه تحّول  تكمن عّلة 
ضعٍف  مصدر  الصندوق  بات  لقد  وإفساد. 
من  يتغّذى  ألنه  قوة،  يكون مصدر  أن  بدل 
النفطية،  )الدول  الفلسطيني  اإلطار  خارج 
والدول الغربية بتمويلها السلطة بعد أوسلو(، 
أّن »القائد«  َخِبرناه جميعًا. وبما  ثمٌن  ولهذا 
هو اآلمر الناهي في إدارة الصندوق، وجميع 
ثمٌن  وللحصة  منه،  حّصة  تريد  الفصائل 
إاّل  المال  طالب  أمام  يكون  فلن  سياسي، 
َمَلك  من  أّن  قاعدة  على  لمانحه،  الرضوخ 
من  ما  أّن  والمالحظ،  القرار.  ملك  المال 
وأصابه  إال  المنظمة  دخل  فلسطيني  فصيٍل 

ما  ذاتها  »فتح«  إّن  حتى  والوهن،  الضعف 
المنظمة )والحقًا  لها لوٌن، وباتت بدون  عاد 

السلطة( بال شيٍء يمّيزُها.
هي  تجاوزها،  يمكن  ال  أخرى،  مسألة 
ممثِّاًل  بالمنظمة  والدولي  العربي  االعتراف 
شرعّيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني. رّبما كان 
لكّنه غير ُمكتمل،  للمنظمة،  إنجاٍز  هذا أهم 
ألّن تعاطي الدول معها، بهذه الصفة، متقّلب 
بتقّلب الظروف واألوضاع السياسية، ويمكن 
من  الحائط  بعرض  الصفة  هذه  ُتضرب  أن 
رّد  بأّي  القيام  المنظمة  تستطيع  أن  دون 
ُتجبى  كانت  التي  األموال  أّن  لدرجة  فعل، 
العربية  الدول  بعض  في  الفلسطينيين  من 
ُتحجب  كانت  القومي،  الصندوق  لمصلحة 
متى شاءت أية دولة ذلك، أو كانت ُتعطى 
حصل  وقد  سياسية.  لمآرب  معّين  لفصيل 
تعترف  كانت  الدول  بعض  أّن  مرّة،  غير 
قبل  من  رسميًا  معّيٍن  غير  للمنظمة  بممّثٍل 
القيادة، وهذه األخيرة كانت أحيانًا تفشل في 
سحب ممثلها، ألن الدولة التي هو فيها تريده 

أن يبقى.
باتت  فالمنظمة  سبق،  ما  إلى  أضفنا  وإذا 
بال ميثاق، أي بال أساٍس دستوري، وهيئاتها 
واللجنة  والمركزي  الوطني  )المجلَسان 
بعيد.  منذ زمن  الصالحية  منتهية  التنفيذية( 
نفس  في  لغاية  نادرًا  إاّل  تجتمع  ال  وهي 
»القائد«، فماذا تبّقى منها عاماًل ليقوم بمهمة 

اإلصالح؟
أما بالنسبة إلى العالقة بين المنظمة والسلطة 
والدولة، فهي مظهٌر آخر من مظاهر الفساد 
الشعب  على  لالحتيال  الهادف  السياسي 
الفلسطيني وإبقائه تحت السيطرة؛ فإن اعترض 
أحٌد على السلطة يرتضي بالمنظمة بدياًل، وإذا 
الدولة، وفي  تستهويه  قد  المنظمة  تعجبه  لم 
األمر«.  »أولي  فلك  في  يبقى  الحاالت  كّل 
وبحسب ما ُيشاع، فإّن السلطة وليدة المنظمة 
عكس  على  يشهد  الواقع  لكن  لها،  وتابعة 
ذلك؛ فالسلطة مهيمنة، بالكامل، على شؤون 
المنظمة، وبات الصندوق القومي الفلسطيني 
يتغّذى من مالية السلطة التي تتكّون، أساسًا، 
من المساعدات الغربية والجمارك التي تجبيها 

إسرائيل لمصلحة السلطة )وهي تحجبها متى 
تشاء وال ُتفرج عنها إال بشروط(.

بعد  نشأ  مطلٌب  اإلصالح  أّن  البعض  يظّن 
ذكره  ما  القارئ  مشاركة  أوّد  لذلك  أوسلو، 
اللجنة  د. حسام الخطيب، وكان عضوًا في 
في   ،)1971  -  1969( للمنظمة  التنفيذية 
الفلسطينية«  الثورية  التجربة  »في  كتابه 
الصادر في عام 1971: »ال بّد من تكرار 
عبارة روجيه غارودي لم يعد الصمت ممكنًا. 
لقد حاول مؤّلف هذه السطور - كما حاول 
الكثيرون غيره - العمل على اإلصالح من 
داخل صيغ الثورة... ولم تكن النتيجة سوى 
للعوامل  القيادية في الخضوع  إمعان الصيغ 
ومحاولة  عليها  التمّرد  من  بداًل  المحيطة 

التحكم بها أو تعديلها لصالح المسيرة«.
لكن هذا ليس نهاية األمر، إذ أننا لم نتحّدث 
طريقة  على  الشعبي  الضغط  عن  بعد 
»الشعب يريد« ُممثِّاًل صالحًا. لكّن االكتفاء 
واإلضرابات  وبالتظاهرات  الصوت  برفع 
واالعتصامات ال ينفع في الحالة الفلسطينية؛ 
ألّننا لسنا في دولة، وألّن مصالح الُمْمسكين 
بالقرار الفلسطيني مرتبطة بالتمويل واالعتراف 
المصدر األساس  اللذين يشّكالن  الخارجيَّْين 
لقّوتهم. على الرغم من كّل هذا، ما زال أمام 
الذي  ذاته  الخيار  إنه  أخير.  خياٌر  الشعب 
أن  الفدائية  المنظمات  استطاعت  بواسطته 
وبعد  االستقالة،  الشقيري  أحمد  على  تفرض 
ذلك أن تتوّلى هي قيادة المنظمة. لقد نجحت 
خارج  قويًا  واقعًا  شّكلت  ألّنها  ذلك،  في 
المنظمة، ما كان ألحد أن يقدر على تجاوزه. 
من  إاّل  السوي  غير  المنظمة  لواقع  حّل  ال 
ومنظمات  تكّتالت  في  باالنتظام  خارجها، 
الحق  أجل  من  تناضل  وضاغطة،  مستقّلة 
الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة. فإن رضخت 
تكون  الصحيح،  النضالي  للمسار  القيادة 
القوى الجديدة قد حّققت هدف اإلصالح، وإن 
لم ترضخ تكون قد شّقت طريقها الخاص نحو 

فلسطين.
*باحث وكاتب فلسطيني

نتوجه  وأميركا  كندا  في  السوريون  الشيوعيون  نحن 
برسالتنا هذه إلى 

والمستقلين  والتقدمية  الوطنية  والقوى  األحزاب  كافة   
وكافة  شعبنا  من  واسعة  شريحة  يشكلون  الذين 

المنظمات الشعبية   والنقابات المهنية في سورية
اليمكننا  حياتنا  في  واألهم  الغالي  وطننا  سورية  ألن 
التغاضي عن معاناة شعبنا نتيجة الحرب العالمية التي 
والحصار  وداعميه  العالمي  اإلرهاب  قبل  من  ٌشنت 
علينا  المفروضة  الظالمة  والعقوبات  اإلقتصادي 
الغرب  من  وتابعيها  األميركية  اإلمبريالية  قبل  من 
اإلمبريالي تحت مسميات مختلفة  بقصد إركاع سورية 
التي صمدت بفضل تضحيات شعبها وجيشها الباسل 
السياسات  الماضية - وكذلك  العشر  السنوات  خالل 
الحكومات  إتبعتها  التي  النيوليبرالية  اإلقتصادية 
المتعاقبة وما رافقها من الفساد المدعوم الذي أدى إلى 

زيادة معاناة شعبنا - لذا فإننا ندعوا إلى 
كافة  إليه  تدعى  شامل  وطني  حوار  مؤتمر  عقد    
األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية في البالد إلى جانب 
جادة  حوارات  المدنية إلجراء  والمنظمات   المستقلين 
ومسؤولة لمناقشة أوضاع البالد الخطيرة والمعاناة التي 
سورية  مستقبل  على  والتوافق   - شعبنا  لها  يتعرض 

الذي نرجوه وأهمها 
من  وتطهيرها  المحتلة  السورية  األراضي  تحرير  أواًل 
رجس المحتلين الصهاينة واألميركان واألتراك وبحث 
وحدة  على  للحفاظ  الشعبية  المقاومة  وتفعيل  دعم 

حرام  وأرضنا  سماؤنا  لتكون   - وشعبًا  أرضًا  سورية 
على أعدائنا - والبد من اإلستفادة من دعم األصدقاء 
لنا من أجل لجم المعتدين - إذ كيف يستمر المحتل 
بسرقة النفط والثروات الوطنية واآلثار دون اية مقاومة 

تذكر ودون اية أثمان من جنوده ومرتزقته ؟ 
 -ثانيًا 

دراسة الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي وإنعكاس ذلك 
وصل  الذي  السوري  الشعب  شرائح  مختلف  على 
التي  اإلقتصادية  السياسات  نتيجة  الكارثة  حد  إلى 
على   2005 العام  منذ  المتعاقبة  الحكومات  إتبعتها 
الغذائية  المواد  عن  الدعم  برفع  تجلت  والتي  سورية 
الحصول  بات  حتى  الطاقة  وحوامل  واإلستهالكية 
متطلبات  ومختلف  الغاز  وجرة  الخبز  رغيف  على 
الحياة األساسية حلمًا - ونرى أن الحصار المفروض 
علينا اليضر بالحكومة والتجار بقدر ماأضر بالفقراء 
رفعتم  لماذا  المطروح  والسؤال  والنازحين  والمهجرين 
أسعار اإلسمنت بعد رفع أسعار الخبز والغاز والبنزين 
ترميم  إعادة  في  الناس  ذلك  يساعد  هل  ؟  والكهرباء 
الذي  لإلنسان  كيف  اإلرهاب؟  ضربها  التي  بيوتهم 
لتأمين  تدفئة ويعاني األمرين  يعيش في ظالم ودون 

لقمة الخبز أن يبني وطنًا قويًا معافى
أواًل  اإلنسان  بناء  بإعادة  يبدأ  بناء سورية  إعادة  إن   
من خالل إصالح الوضع اإلقتصادي المتردي بالعودة 
عن السياسة الليبرالية التي أنهكت الشعب وجوعته - 
والزراعة  الصناعة  اإلنتاج ودعم  تدوير عجلة  وإعادة 

تحديثه  وإمكانية  العام  القطاع  أوضاع  بحث  وإعادة 
وإعادة  الخدمات  وتطوير   - تصفيته  وعدم  وتطويره 
ترميم  ومتابعة  اإلرهاب  دمرها  التي  المشافي  بناء 
مدارسهم  إلى  الطالب  لعودة  المدارس  تجهيز  وإعادة 
وتطوير الخدمات العامة كالنقل والمواصالت السلكية 
والالسلكية وتأمين األمن واألمان للمواطنين أثناء تنقلهم 
بين المحافظات وعدم تعرضهم لإلبتزاز والتهديد على 
الحواجز المختلفة والتي نسمع عنها الكثير وعن وجود 
حواجز غير نظامية قريبة من الحدود تقوم بمصادرة 
من  القادمون  يحملها  التي  واألغراض  الهدايا  بعض 

خارج القطر ألهلهم وأسرهم 
- ثالثًا - إننا نرى اليوم أن 

داعمي الفساد ودواعش الداخل الذين يسعون للسيطرة 
على معظم مقدرات الشعب السوري العظيم وإلى تسعير 
التعصب الديني والطائفي واإلثني حتى بات لدينا اليوم 
وبكل أسف من يتطاول على تاريخ سورية وحضارتها 
العالمية -  والحضارة  السورية  الشخصية  أغنت  التي 
وذلك إمعانًا في التطرف وإنكار اآلخر- إنما يسيئون 
أشكال  كافة  نرفض  إننا   - ومستقبل سورية  لحاضر 
الخطاب الذي يعتمد على التحريض ضد اآلخر في 
سورية ونرى أن المكان لإلسالم السياسي المرفوض 
من معظم الشعب السوري في صياغة مستقبل سورية 
الذي نرجوا ونعمل من أجل أن يكون نبراسًا للعلمانية 

والدولة المدنية الديمقراطية لكل أبناء الوطن
شامل  وطني  مشروع  إلى  بحاجة  اليوم  سورية  إن 

بدًأ  المجاالت  كل  في  حقيقية  ثورة  يشكل  ومتكامل 
المواصالت  في  وثورة   - التحتية  البنى  تطوير  من 
الطرقية والسكك الحديدية والكهرباء والتعليم والسياحة 
وغيرها الكثير الكثير والعمل من أجل عودة الالجئين 
على  ومساعدتهم  بيوتهم  إلى  والنازحين  والمهجرين 

اإلستقرار -  محاربة الفساد والظلم والفقر
تطوير  من  البد  التشريعات  صعيد  على  وأخيرًا   -  
القضاء  وتطهير  األسعار  مع  ليتناسب  األجور  سلم 
والمفسدين  الفاسدين  من  الدولة  أجهزة  ومختلف 
للوصول بسوريتنا إلى بر األمان  - ومن أجل ذلك 
فإن مهامًا كبرى تنتظرنا لتنفيذها عبر تعاون حقيقي 
بين كل مكونات الشعب السوري وقواه الفاعلة - من 
أجل أن تعود سورية إلى موقعها في الحضارة العالمية 

التي قطعت أشواطًا كبرى في التقدم 
بمختلف  السوري  الشعب  يمثل  مؤتمر  إنعقاد  إن   -
أحد  من  إستئثار  دون  الصالحية  وإعطائه  مكوناته 
يمكن أن تكون نتائجه عاماًل فعااًل في خدمة وطننا 
الظروف  وتخلق  طبيعتها   إلى  لعودةالحياة  وشعبنا 
المناسبة لقاعدة الصمود السوري العظيم في مواجهة 
وإفشال كل أشكال اإلرهاب وداعميه لتعود سورية بلد 

السالم والمحبة واألمان للجميع
عنهم الرفيقات والرفاق 

يوسف طربوش ,يوسف فرحة, نادية ريمة 
عيسى  خالد, سامر سامر,

كندا أميركا  ديسمبر   / 28 / 2020
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إجراءات جديدة بشأن القادمين إلى كندا
 إبراز نتيجة اختبار سلبية للوباء قبل العودة وعدُم نسيان الحجر

باشرت الحكومة الكندّية  اعتبارا من منتصف 
تتعّلق  جديدة  إجراءات  تطبيق  األربعاء  ليل 
أعلن  فقد  كندا   إلى  الواصلين  بالمسافرين 
المزيد  الكندي عن  النقل  وزير  غارنو  مارك 
من اإلجراءات، وفَرَض على الواصلين إبراز 
عن  الكشف  اختبار  إجراءهم  ُتبث  وثيقة 

الفيروس قبل الصعود إلى الطائرة.
الكشف عن  اختبار  نتيجة  ويتعّين أن تكون 
دخول  من  المسافر  ليتمّكن  سلبّية  الفيروس 
من  اعتبارا  اإلجراءات  تطبيق  وبدأ  البالد. 
في  غارنو  أّكد  كما  األربعاء  ليل  منتصف 

مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس.
والعشرين  الواحد  حّتى  مهلة  الوزير  وأعطى 
الواصلين من  للمسافرين  الجاري  الشهر  من 
هايتي لاللتزام بالمعايير الجديدة، وحّتى الرابع 
عشر من الشهر الجاري للمسافرين الواصلين 

من جزر سان بيار وميكلون.
وبإمكان المسافرين الواصلين من دول أميركا 
الجنوبّية وجزر الكاريبي إبراز نتيجة اختبار 

أّيام،   3 بدل  أّيام    4 قبل  أجروها  سلبّية 
الشهر  من  عشر  الرابع  حّتى  مهلة  وأمامهم 
الجاري لاللتزام بهذا اإلجراء كما قال الوزير 
مارك غارنو. وتشمل اإلجراءات األشخاص 

وينبغي  العمر،  من  فوق  وما  الخامسة  في 
إجراء االختبار في البلد الذي يتوّجه المسافر 
الشركات  الحكومة  ودعت  كندا.  إلى  منه 
الذين  للمسافرين  السماح  عدم  إلى  الجوّية 

ليس لديهم اختبار سلبّي بدخول الطائرة.
و باإلضافة إلى االختبار، يبقى إجراء العزل 
إلى  الوصول  لدى  يوما   14 مّدة  الصّحي 
كندا ساري المفعول. وتطلب وكالة الخدمات 
خّطة  على  المسافرون  ُيطِلعها  أن  الحدودّية 

العزل الصّحي التي وضعوها.
الخّطة  في  الوكالة  عناصر  يدّقق  وسوف 
إلى  الواصلين  المسافرين  التزام  من  للتأّكد 

البالد بها حسب الحكومة الكندّية.
كما تدّقق الوكالة في احتمال وجود مسافرين 
وكالة  إلى  تلك  والحال  وتحيُلهم  مرضى 
وضعهم  تقّيم  التي  الكندّية  العاّمة  الصّحة 
المسافرين  على  اإلجراء  وينطبق  الصّحي. 
كورونا  لفيروس  المضاّد  الّلقاح  تلّقوا  الذين 
المستجّد أن يقّدموا نتيجة اختبار سلبّية، ألّنه 
من غير المعروف بعد إن كان الّلقاح يمنع 

انتقال العدوى كما قال الوزير غارنو.

)وكالة الصحافة الكندية(

زياد النخالة: قاسم سليماني مد غزة 
بكل األسلحة الكالسيكية والصواريخ بعيدة المدى وتكنولوجيتها

أكد زياد النخالة األمين العام لحركة »الجهاد 
قاسم  الجنرال  أن  الفلسطينية  اإلسالمي« 
الفضل  له  يعود  بغداد  في  المغتال  سليماني 
الكالسيكية  األسلحة  »كل  بـ  غزة  مد  في 

والصواريخ بعيدة المدى«.
وأوضح أن سليماني أرسل 10 سفن محملة 
بالسالح إلى هذه الجهة من فلسطين، فضال 
مقاتلي  إلى  الصواريخ  تكنولوجيا  نقل  عن 
حركتي »الجهاد اإلسالمي« و«حماس« في 
غزة بعد تدريبهم عليها في إيران وسوريا  إلى أن 

تحقق االكتفاء الذاتي حيث أصبح للحركتين، 
إعداد  بأنفسهم  يتولون  الذين  خبراؤها  اليوم، 
المهندسين والتقنيين الفلسطينيين محليا. وأكد 
في  الفلسطينية  الخبرة  تراكم  أن  النخالة  زياد 
هذا المجال وصل إلى حد االبتكار حيث أن 
»مقاتلينا في غزة ووحدات التصنيع يحدثون 

كل يوم تطورا في صناعة السالح«.
وخالل مشاركته  الجمعة في العاصمة طهران 
في مراسم إحياء الذكرى األولى الغتيال قاسم 
زياد  جدد  المهندس،  مهدي  وأبو  سليماني 

أرسل  سليماني  »قاسم  بأن  تأكيده  النخالة 
الكيان  عاصمة  ضربت  التي  الصواريخ  لنا 
تفعل  تزال  ال  الصواريخ  وهذه  الصهيوني، 
فعلها« وأن هذا القائد اإليراني »كان حاضرا 
فلسطين  جبهة  وفي  القتال  جبهات  كل  في 
على نحو خاص«، حسب ما نقله عنه مراسل 

RT من طهران.
سليماني  »قاسم  إن  بالقول  النخالة  وأوضح 
اغتيل ألنه كان عقبة أمام الواليات المتحدة 
وإسرائيل في سعيهما إلعادة تشكيل المنطقة«.

العسكرية  المناورات  على  تعليقه  وفي 
الفلسطينية األخيرة في غزة، قال زياد النخالة 
لقناة تلفزيون »الميادين« إنها »جرت بالسالح 
رسالة  وإنها  نهايتها  إلى  بدايتها  من  الحي« 
إلى تل أبيب، رغم محاولتها التقليل من شأنها 
»تمت  أنه  موضحا  اإلسرائيليين،  لطمأنة 
مداها  تجاوز  المدى  بعيدة  صواريخ  تجربة 

100 كلم تقريبا في المناورة العسكرية«.

 )RCMP( تقديم بينات  للشرطة الملكية الكندية
من أجل تحقيقاتهم في التجنيد غير القانوني للجيش اإلسرائيلي

3 كانون الثاني 2021
مسؤول  إلى  جديده  بينه  تقديم  اليوم  تم 
 ،)( الكندية  الملكية  الشرطة  مفوض  مكتب 
العسكري  التجنيد  بخصوص  أوريلي،  روب 

اإلسرائيلي غير القانوني الذي يتم في كندا.
الملكية  للشرطة  المقدمه  الجديده  البينه  تأتي 
إلى  قّدمت  التي  البينات  إلى  الكندية إضافة 
وزير العدل الفيدرالي ديفد الميتي في تشرين 
 ,19  October(  2020 األول/أكتوبر 

.)2020
لجيش  شخص  أي  تجنيد  يعتبر  كندا  في   
أجنبي جريمة. وتعتبر كذلك جريمة المساعدة 
أو التحريض على مثل هذا التجنيد من خالل 
على  شخص  أي  وتشجيع  الحوافز  تقديم 

الخدمة في جيش أجنبي.
أن »أي  األجنبي على  التجنيد  قانون  ينص 
شخص يقوم في داخل كندا بتجنيد أو حث 
أي شخص أو مجموعة أشخاص للتجنيد أو 
مسلحة  قوات  في  مشاركة  أو  تعيين  لقبول 
ألي دولة أجنبية أو أي قوات مسلحة تعمل 
في تلك الدولة يعتبر مذنبًا بارتكاب جريمة«

مواطنين  تجنيد  سيكون  الوحيد  االستثناء 
إسرائيليين غير الكنديين.

 The( أرفقت شكوى 19 تشرين أول/أكتوبر
complaint 19 October( برسالة مفتوحة 

موقعة من ناعوم تشومسكي، روجر ووترز، 
جيم  السابق  البرلمان  ونائب  لوش،  كين 
مانلي، إضافة إلى الشاعر إل جونز والمؤلف 
يان مارتل، وأكثر من 170 كنديين والعديد 
من اآلخرين، يطلبون من الوزير ديفد الميتي 
كندا  في  يجري  الذي  التجنيد  في  التحقيق 
في الحال. وتلقى الميتي 1500 رسالة من 
 letters from concerned( أفراد مهتمين
العسكري غير  التجنيد  individuals( حول 

القانوني في كندا.
 October( األول/أكتوبر  تشرين   21 وفي 
الدبلوماسيين  إن  بالقول  الميتي  رد   )21
الكندي.  القانون  يحترموا  أن  يجب  األجانب 
السلطات:  إلى  سيحال  الموضوع  بأن  وقال 

الشرطة والنائب العام للتحقيق.
قدمت   2020 الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
الكندية  الملكية  الشرطة  إلى  مباشرة  بينات  
 )provided directly to the RCMP(
بواسطة جون فيلبوت. في 19 تشرين الثاني/

الكندية   الملكية  الشرطة  أعلمت  نوفمبر، 
فيلبوت أن الموضوع كان قيد التحقيق النشط.
يوضح فيلبوت »أن البينات األخيره المقدمه 
حقائق  على  مبنية  الكندية  الملكية  للشرطة 
التواصل  ووسائل  اإلنترنت  على  متوفره 

االجتماعي«.
للعام  اإلسرائيلي  الجيش  إحصاءات  حسب 

 statistics from the  2017(  2017
IDF( خدم 230 كنديا في الجيش اإلسرائيلي.

في مناسبات متعددة أعلن القنصل اإلسرائيلي 
في تورونتو بأن لديهم ممثل للجيش اإلسرائيلي 
من أجل عمل مواعيد شخصية ألولئك الذين 
في  اإلسرائلي.  بالجيش  بااللتحاق  يرغبون 
القنصل  أعلن   2019 الثاني/نوفمبر  تشرين 
ممثل  »سيقوم   : تورونتو  في  اإلسرائيلي 
شخصية  مقابالت  بعمل  اإلسرائيلي  للجيش 
في القنصلية في الفترة 4-11 تشرين الثاني/

بجيش  بااللتحاق  الراغبون  الشباب  نوفمبر. 
يوِف  لم  شخص  أي  أو  اإلسرائيلي  الدفاع 
العسكرية  الخدمة  لقانون  وفقًا  بالتزاماته 

مدعوون للقائه«.
االلتحاق  تيّسر  بأنها  القنصلية  تعلن  لم 
في  لجنود  رتبت  بل   فقط،  أجنبي  بجيش 
أن  سابقين  ومقاتلين  اإلسرائيلي  الجيش 
 ،)schools( المدارس  في  عروضًا  يقدموا 
والمخيمات الصيفية، وأماكن أخرى في كندا 

بهدف إقناع الناس لاللتحاق.

البينات الجديدة  المقدمه
تظهر هذه البينات، على سبيل المثال، تجنيد 
نشط في منظمات مجتمعية في كندا مثل قيام 
تورونتو  في  الموحد  اليهودي  النداء  فيدرالية 
للتجنيد  إلكترونية )ويبنار(  الكبرى بعقد ندوة 

حزيران   4 بتاريخ  اإلسرائيلي  الجيش  في 
.2020

مما يثير السخرية، أن فيدرالية النداء اليهودي 
الموحد شاركت  في تنظيم مؤتمرها السنوي 
»سيادة  عنوان  تحت  الفت  بشكل  الرابع 
https://( األزمة«.  أوقات  في  القانون 
jewishtoronto.com/event/rule-of-

سيحضر   .)law-in-times-of-crisis
الذي  المؤتمر  هذا  الميتي  ديفد  الوزير 
التجنيد  تشجيع  جريمة  ترتكب  منظمة  تعقده 
اثنان  األقل  على  جرح  وقد  القانوني.  غير 
في  اإلسرائيلي  الجيش  بنيران  الكنديين  من 
طارق  الدكتور  فيهم  بمن  األخيرة،  السنوات 
في   )doctor Tarek Loubani( لوباني 
14 أيار/مايو 2018. »الكثير من الكنديين 
مهتمون بموضوع التجنيد العسكري في كندا 
وعلى الشرطة الملكية الكندية القيام بتحقيق 
لوائح  توجيه   وسيتم  الموضوع  في  معمق 

اتهامات« كما قال فيلبوت.
لالتصال:

John Philpot, Johnrphilpot@
gmail.com )514( 668-9150
Bruce Katz, kab1@videotron.ca  
)514( 582 1642
David Mivasair, mivasair@gmail.
com )604( 781-7839
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ماذا ينتظر تركيا واإلسالم السياسي 
حال ُسقوط أردوغان في االنتخابات الرئاسّية؟..

سقوط عقائد الجيش اإلسرائيلي

خالد الجيوسي:

يجري  ُمحتدم،  سياسي  صراع  ثّمة  أّن  بدا 
رجب  التركي  الرئيس  ضّد  إعالمّيًا،  توجيهه 
طّيب أردوغان، فاألخير ومع نواياه الُمعلنة في 
إعادة بالده إلى الطابع اإلسالمي “الُمتحّلل” 
األليمة  آثارها  تركت  التي  العلمانّية،  من 
وامتداد  األربعينيات،  في  اإلسالميين  على 
ُسقوط الخالفة العثمانّية، هذه التغّيرات التي 
التاريخّية  الكنائس  تحويل  حملة  مع  انتهت 
إلى مساجد، تتصّدى لها الُمعارضة الساعية 
الرئاسة  انتخابات  بأردوغان،  لإلطاحة 

.2023
أردوغان،  لسياسات  الُمعارض  التصّدي  هذا 
أصول  إلى  العودة  يبدو  فيما  ُعنوانه 
األتاتوركّية، التي وضعها أّول رئيس علماني 
أتاتورك،  كمال  مصطفى  الحديثة،  لتركيا 
اإلسالمي  الطابع  بُمحاربة  تتعّلق  أنها  وبدا 
بدايًة  أردوغان،  تركيا  على  يطغى  الذي 
باللغة  القرآن  قراءة  على  األخير  تركيز  من 
الكنائس  تحويل  إعادته  وحتى  العربّية، 
التاريخّية، إلى مساجد، وعلى رأسها الشهيرة 
اليونان  والتي أغضبت  “آيا صوفيا”،  كنيسة 
الحداد،  إثره  وأعلنت على  األّول،  المقام  في 
والالتي  الُمحّجبات،  حقوق  السترداد  وصواًل 
وّثقت الكاميرات االعتداء عليهن في الشوارع 

العاّمة، وهّب أردوغان لنصرتهن.
واسعة  مساحة  تأخذ  تزال  ال  معركة  وفي 
العدالة  حزب  مع  اإلعالمّية  الُمناوشات  من 
والتنمية الحاكم، قال النائب السابق في حزب 
فكري  الُمعارض  التركي  الجمهوري  الشعب 
قضائي  قرار  أّي  في  يشك  أنه  صاغالر، 
ترتدي  أو  ُمحّجبة،  قاضية  عن  يصدر 
بآخر  أو  بشكٍل  ُيعّبر  موقف  وهو  الحجاب، 
عن حنين العلمانيين إلى ماضيهم، الذي منع 
أي مظهر من مظاهر عبادات ورموز الدين 
من  صارمة  ردود  يجد  ما  وهو  اإلسالمي، 

حكومة أردوغان، وحزبه الحاكم.
ُمنتقدين  وفق  “العنصرّية”  التصريحات  هذه 
جاءت  الُمحّجبات،  التركّيات  النساء  تجاه 
“هلق  شاشة  على  تلفزيونّية  مقابلة  في 
حزب  من  الُمقرّبة  المحّطة  وهي  في”،  تي 
الشعب الجمهوري الُمعارض، ويقول صاحب 

القاضية  إّن  صاغالر،  النائب  التصريحات 
أحكامًا،  ُتصدر  أن  ُيمكنها  “ال  الُمحّجبة، 
وأيديولوجّيتها”،  ُمعتقداتها،  عن  بمعزل 
تأّثر  حول  ُمنتقدين  تساؤالت  يطرح  ما  وهو 
القاضية غير الُمحّجبة أيضًا بُمعتقداتها هي 
األخرى، وأفكارها التي قد تمقت اإلسالميين 

في الُمقابل.
وزير العدل التركي عبد الحميد غول، والمعني 
األّول بطبيعة الحال بالّرد على الُهجوم على 
حزب  عقلّية  إّن  قال  الُمحّجبات،  القاضيات 
الشعب الجمهوري ُتشّكل خطرًا على البشرّية، 

بشكل أكبر من فيروس كورونا.
ويبدو أن حزب الشعب الجمهوري الُمعارض، 
قمع  عصر  إحياء  إعادة  إلى  يسعى 
علمانّيتها،  إلى  البالد  وإعادة  اإلسالميين، 
النوايا،  هذه  من  ُيحّذر  التركي  العدل  وزير 
“تويتر”  في  حسابه  على  تغريدة  في  وأّكد 
نرصد الجزء الالفت منها: “أّن لغة التهميش، 
وفاشّية الملبس، كلها أشياء مدفونة في مقبرة 

أفكار عفا عليها الزمن”.
الُمتحّدث باسم الرئاسة التركّية إبراهيم كالن، 
وصف التمييز المبني على الحجاب والزي، 
هذه  ُتعطي  لن  بالده  وأن  الهمجّية،  بالعقلّية 

العقلّية الفرصة أبًدا.

مع  بالتزامن  يجري  الحجاب،  على  الُهجوم 
“سوزجو”  صحيفة  استخدمته  آخر  توصيف 
صّنفت  حين  أيضًا،  الُمعارضة  التركّية 
للعبادة،  صوفيا”  “آيا  وكنيسة  متحف  إعادة 
بقائمة الكوارث، والمصائب التي حّلت بالكرة 

األرضّية خالل عام 2020.
إمام  أكرم  إسطنبول  بلدّية  لرئيس  وسبق 
الجمهوري  الشعب  لحزب  والُمنتمي  أوغلو، 
ُمرّشح  على  بالفوز  نجح  والذي  الُمعارض، 
حزب العدالة والتنمية في االنتخابات األخيرة، 
أن أثار حفيظة األتراك، واإلسالميين تحديًدا 
دينّية،  فعالّية  إقامته  خلفّية  على  منهم، 
وجرى فيها رفع األذان باللغة التركّية، وجرى 
حدوث تخالط بين الرجال، والنساء في فقرة 

“الدراويش”.
الجمهوري  الشعب  حزب  ُحظوظ  تكون  قد 
قّرر  إذا  وتحديًدا  قوّيًة،  الُمعارض  التركي 
حزبه  عن  الترّشح  إسطنبول  بلدّية  رئيس 
بعد   ،2023 القادمة  الرئاسّية  لالنتخابات 
العدالة  حزب  بُمرّشح  باإلطاحة  نجاحه 
لرئاسة  األخيرة  باالنتخابات  الحاكم  والتنمية 
البلدّية، وفي مدينة تعد معقل حزب أردوغان 
إسطنبول، واألخيرة كانت قد مّهدت الطريق 
بلديتها،  بعد  ليترأس  أردوغان  الرئيس  أمام 

الجمهورّية التركّية.
المتحّدث باسم الرئاسة التركّية، قال وفي رّده 
على الُهجوم على القاضيات الُمحّجبات، بأّن 
بالده لن ُتعطي هذه العقلّية الفرصة أبًدا، وهو 
ُحكمهم  باستمرار  بثقته، وحزبه  ُيوحي  قد  ما 
هذه  وصول  ومنع   ،2002 عام  ُمنذ  البالد 
والتي  تركيا  تكون  قد  لكن  للُحكم،  العقلّية 
الملبس  فاشّية  عصر  غبار  عنها  نفضت 
على حد توصيف وزير العدل، أمام تحديات 
كبيرة، في حال خسارة حزب أردوغان، وعودة 
للسلطة،  الُمعارض  الجمهوري  الشعب  حزب 
سياسة  ضمن  البالد  حكم  قد  كان  والذي 
ال  الحاليين،  وبرموزه  وهو  الواحد،  الحزب 
اإلسالم  نجم  ُصعود  من  امتعاضهم  يخفون 
رموزه،  وُيهاجمون  اإلخواني،  اإلسالم  أو 
ويرغبون بالعودة إلى الخلف، خاّصًة أن هذا 

الحزب، َيعتِبر نفسه “حزب أتاتورك”.
ومع هذا كّله، وتزايد حّدة الُمنافسة، لإلطاحة 
بأردوغان وحزبه عن السلطة، استطالع رأي 
أن  أظهر  لألبحاث،  أوبتيمار  شركة  أجرته 
الشخصّيات  على  يتفّوق  يزال  ال  أردوغان 
البارزة في حزب الشعب الجمهوري الُمعارض، 

أو الُمرّشح الُمحتمل عبد هللا غول.
بالمئة   44,7 فإّن  االستطالع،  وبحسب 
بالمئة   34,7 ُمقابل  ألردوغان  سُيصّوتون 
إسطنبول  بلدّية  لرئيس  إنهم سُيصّوتون  قالوا 
أكرم إمام أوغلو، وتحديًدا إذا وصل االثنان 
إلى جولٍة أخيرة، وُمقارنًة بشعبّية أوغلو، فإّنه 
في حال انحصر السباق الرئاسي بين غول، 
على  التفّوق  في  غول  ينجح  لم  وأردوغان، 
أردوغان، وبقي وفق االستطالع، عند نسبة 

قليلة 20 بالمئة.
ُتعّبر  ال  قد  االستطالعات  األحوال  بُكل 
تركّية  مقولة  وُهناك  دائمًا،  الحقيقة  عن 
الجمهوري  الشعب  حزبّية تقول، وحده حزب 
الُمعارض يستطيع اإلطاحة بحزب أردوغان، 
اإلسالم  وينتهي  سيسقط  هل  السؤال  وليبقى 
اإلسالم  انتهى  كما  “األردوغاني”،  السياسي 
الوّهابي؟.. اإلجابة في 2023 أو رّبما قبلها 
بعام في حال ُأجريت االنتخابات باكرًا، وهذا 

يبقى احتمال.

زكريا محمد 
اإلسرائيلي  للجيش  القديمة  المركزية  العقائد 
انهارت جميعها. بذا فقد صار عليه أن يبني 
لنفسه عقائد جديدة. وهو يحاول ذلك. غير 

أن ترسخ العقائد القديمة يكبحه.
فكرة  انهارت   2006 تموز  حرب  في  أوال: 
المناورة بالدبابات. حطمها صاروخ الكورنيث 
على  قادرة  الدبابات  تعد  لم  تاما.  تحطيما 
في  نجحت  لو  وحتى  والتطويق.  االلتفاف 
االلتفاف فلن ينفعها ذلك. لم تعد الحرب تحسم 
الجيش  تطويق  عند  حدث  كما  بالتطويق، 

الثالث غربي قناة السويس عام 1973.
هذا يعني أن الدبابة انتهت كسالح النصر. 
مع صاروخ كورنيث صار عليها أن تضاعف 
وبطيئة.  ثقيلة  يجعلها  ما  وهو  تصفيحها، 
وتطوق خرجت  تخترق  التي  الخفيفة  الدبابة 
من اللعبة مهزأة. والدبابة االثقل أخذت مكانها. 

لكن من يضمن أن رأس الكورنيث لم يتطور 
ومن  الدروع؟  اختراع  على  قدرته  تزداد  كي 
يضمن أنه لن يطلق في الحرب القادمة من 

مسافة 10 كيلومترات أو عشرين كيلومترا.
حسم  فكرة  انهارت  االنهيار  هذا  مع  ثانيا: 
المعركة بسرعة. لم يعد ممكنا حسم الحروب 
بسرعة. لبنان أثبت ذلك، ثم رسخته حروب 
هو  وهذا  الطويلة.  للحروب  عدنا  لقد  غزة. 

كابوس الجيش اإلسرائيلي.
ثالثا: كذلك انهارت فكرة حسم المعركة داخل 
لبنان، ثم حروب غزة،  العدو. فحرب  أرض 
داخل  تكون  لن  اليوم  بعد  الحرب  أن  أثبتت 
فكرة  أنهت  الصواريخ  فقط.  األعداء  ارض 
إبعاد الداخل اإلسرائيلي عن الحرب. الداخل 
الداخلية  الجبهة  الحرب.  من  جزءا  صار 

صارت بأهمية الجبهة الخارجية.
المسيرة(  )الطائرات  المسّيرات  ومع  رابعا: 
والخارج  الداخل  نهائيا.  االستنتاج  هذا  تأكد 

كتلة واحدة. واللهب سيعمهما معا. الصواريخ 
الحرب في أرض  ألغيا فكرة  والمسيرات معا 

العدو. الحرب ستكون في األرضين معا.
رابعا: ومع تكتيكات اإلخفاء التي استخدمها 
حزب هللا ضعفت فكرة أن الطائرات ستحسم 
لحرب  والثاني  األول  اليومين  في  الحرب. 
حسم  أنه  اإلسرائيلي  الجيش  ظن  حزيران 
الجوية،  بالغارات  لبنان  في  تموز  معركة 
ال  الطيران  وهم.  هذا  أن  ذلك  بعد  ليكتشف 

يحسم حربا.
للبوارج  مشكلة  أيضا  خلقت  هذا،  وفوق 
اإلسرائيلية التي كانت تستطيع أن تلعب على 
السواحل اللبنانية، وأن تنزل كتائب برية في 
النقاط الضعيفة على هذه السواحل. صاروخ 
حزب هللا الذي أشعل البارجة اإلسرائيلية أمام 

أعيننا في حرب تمو قلب الوضع كله.
والجيش اإلسرائيلي يحاول أن يسد الثغرات، 
وأن يصلح األمور. لكنه ال يبني عقيدة جديدة. 

لم  الجديدة  والعقائد  انهارت،  القديمة  العقائد 
تولد بعد. فقط جرى تحسين القديم. وهذا هو 
الذي يمنع الحرب في لبنان حتى اآلن. ليس 
على  قادر  بأنه  ثقة  اإلسرائيلي  الجيش  لدى 
فيها.  دخول حرب مع حزب هللا واالنتصار 

لذا يتجنب الحرب.
لكن هناك اآلن رهان ما على التدمير. تدمير 
العمارات والبيوت والبنية التحتية، كما حصل 
في آخر الحرب األخيرة في غزة عندما أطيع 
التي  الدقيقة  بعمارات كاملة. لكن الصواريخ 
زحفت من إيران إلى لبنان تجعل األمر صعبا 
اإلسرائيلية  التحتية  فالبنى  أيضا.  هنا  جدا 
صارت هي األخرى مهددة بالتدمير. وصار 
مثل  مهددا  اللد(  )مطار  بن غوريون  مطار 

مطار بيروت.
اللعبة تعقدت كثيرا أمام إسرائيل. واالنتصار 

صار عزيزا جدا.
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محمد نور الدين
التركي،  الرئيس  أطلق  مناسبة،  دون  من 
فيها  أّكد  تصريحات  إردوغان،  طيب  رجب 
أن العالقات االستخبارية واألمنية مع إسرائيل 
األخرى  جوانبها  تبلغ  أن  وتمّنى  مستمرّة، 
مستويات أعلى، قائاًل إن »قلوبنا ترغب في 
تحسين العالقات )...( لتكون أفضل«، كما 
جاء في تغريدته. موقف إردوغان هذا يجيء 
في سياق مساٍر يتنامى بتقّطع بين أنقرة وتل 
أبيب منذ 27 حزيران/ يونيو 2016، تاريخ 
السفراء  تبادل  على  والعمل  العالقات  تطبيع 
في إطار تسوية الخالف حول سفينة »مافي 
مرمرة« )2010(. حينها، وافقت إسرائيل على 
االعتذار عن سقوط تسع ضحايا أتراك ودفع 
القضاء  إسقاط  مقابل  في  مالية،  تعويضات 
التركي أّي دعاوى ضّدها، وتخّلي أنقرة عن 
شرط رفع الحصار عن قطاع غزّة واالكتفاء، 
عوضًا عن ذلك، بإدخال بعض المساعدات 
سارت  الوقت،  ذلك  ومنذ  والغذائية.  الطبّية 
فاكتفت  كبيرة؛  مشكالت  دون  من  العالقات 
خطوات  مواجهة  في  الصوت  برفع  تركيا 
إسرائيلية ضّد الفلسطينيين، أو انتقاد مواقف 
أميركية على غرار اعتراف إدارة دونالد ترامب 

بالقدس المحتّلة عاصمة للكيان.
»حزب  ومنهم  أحزابها،  بكّل  تركيا  ويسود 
ثابت  اقتناع  المعارض،  الجمهوري«  الشعب 
يقول إن الطريق إلى إسرائيل يمّر عبر أميركا 
يشاع  اإلطار،  هذا  وفي  صحيح.  والعكس 
احتمال تعيين سفير تركي جديد في تل أبيب 
هو الباحث والمتخّصص في القضايا الدولية 
مدينة  مواليد  عامًا(،   40( أولوطاش  أفق 
رئاسة  األخير  هذا  توّلى  وقد  اإلسكندرون. 
في  وعمل  االستراتيجية«،  الدراسات  »مركز 
كما  الخارجية،  لوزارة  التابع  األبحاث  مركز 
أولوطاش  ويجيد  واشنطن.  في  لفترة  عمل 
في  العبري  التاريخ  درس  لكونه  العبرية، 
الجامعة العبرية في القدس. ورّبما شّكل هذا 
لترشيحه  رئيسًا  سببًا  مسيرته،  من  الجانب 
سفيرًا لدى إسرائيل، على رغم أن هذا التعيين 
كان  ما  إذا  يعرف  وال  اآلن،  حتى  يتّم  لم 
أولوطاش سيبقى مرّشحًا لهذا المنصب أو ال.

على أي حال، فإن كالم إردوغان عن ُحسن 
تركيا  بين  واالستخبارية  األمنية  العالقات 
وإسرائيل وأمله في تحسين الجوانب األخرى، 
ال يعكس حقيقَة أن العالقات االقتصادية بين 
الجانبين لم تتأّثر يومًا منذ حادثة »مرمرة«، 
بل كانت تتزايد مع كل سنة تمضي، إذ وصل 
حجم التبادل التجاري بينهما، العام الماضي، 
إلى أكثر من ستة مليارات دوالر، فيما يمّثل 

إلى إسرائيل عبر  آذربيجان  النفط من  توريد 
أن  كما  العبري.  للكيان  حيويًا  شريانًا  تركيا 
إردوغان يعلن عن الرغبة في تطوير العالقات 
بـ«اإلرهابي«. ولعّل  مع كيان لطالما وصفه 
ذلك يتضّمن العديد من الرسائل؛ أوالها إلى 
إسرائيل نفسها، عبر تبيان رغبة أنقرة في توقيع 
الحصرية  االقتصادية  المنطقة  يحّدد  اتفاق 
التوّتر  حّدة  تخفيف  إلى  يؤّدي  بما  بينهما، 
المتوسط ويخرج تركيا من عزلتها  في شرق 
في مواجهة اليونان وقبرص اليونانية ومصر. 
سيكون  االتفاقية،  هذه  مثل  إلى  والتوّصل 
أفضل رسالة من الرئيس التركي إلى الرئيس 
األميركي المنتَخب، جو بايدن، واستباق أي 
خطوات عدائية من جانب الواليات المتحدة. 
صحيفة  في  شيندير  أوزاي  الكاتب  ويرى 
مع  العالقات  أنقرة  تطبيع  أن  »ميللييت«، 
تل أبيب بشكل كامل، سينهي إمكان ظهور 
العراق،  شمال  في  المستقّلة  كردستان  دولة 
والتي ُينظر إليها في تركيا على أنها ستكون 
التطبيع،  هذا  وسيعيد  إلسرائيل.  صديقة 
في  اليهودي  اللوبي  تحريك  شيندير،  يقول 
والتوّقف  تركيا  لمصلحة  جديد  من  أميركا 
عن التنسيق مع اللوبَيين األرميني واليوناني. 
إسرائيل  على  التركي  االنفتاح  فإن  كذلك، 
قد ال يكون بعيدًا عن االتفاقات التي وّقعها 
بعض األنظمة العربية، وتحديدًا المغرب، كما 
اإلسالمية  الحركات  من  العديد  مواقف  عن 
في  المسلمين«  »اإلخوان  لجماعة  التابعة 
أكثر من بلد. فموقف الجماعة في البحرين، 
بدا خجواًل جدًا، إذ لم تدن الخطوة، بل أشادت 
يّتخذ  لم  فيما  للملك،  الحكيمة«  بـ«القيادة 
لخطوة  معارض  موقف  أّي  السودان  إخوان 
التطبيع مع إسرائيل. لكن الخطوة األكثر داللة 
والتنمية«  العدالة  »حزب  موقف  في  تمّثلت 
ذلك  العثماني،  الدين  برئاسة سعد  المغربي، 

توقيع  على  للوزراء  رئيسًا  بصفته  أقدم  أنه 
فيما  المغربي،  الجانب  عن  التطبيع  اتفاقية 
وّقعها عن الجانب اإلسرائيلي مستشار األمن 
كانت  خطوة  وهي  شبات.  بن  مئير  القومي 
يتزّعم  العثماني  أن  سيما  وال  مفاجأة،  محّل 
جماعة يفترض بها، كحركة إنهاض لألمة، 
أن تكون أّول المعارضين التفاقيات التطبيع. 
محمد  الراحل،  المصري  الرئيس  بّرر  وكما 
»الصديق  إسرائيل  برئيس  إشادته  مرسي، 
اسرائيل  وبـ«شعب  بيريز  شمعون  العزيز« 
فإن  واقعًا موجودًا،  إنه ورث  بقوله  العظيم« 
يوّقع  أنه  لجهة  مشابهة  العثماني  تبريرات 
لكنه  االحتالل،  كيان  مع  للتطبيع  اتفاقية 
شك  وال  الفلسطينية.  للقضية  مساندًا  سيبقى 
في  المسلمين«  »اإلخوان  تنظيمات  أن  في 
كبيرًا  تحديًا  تواجه  واإلسالمية  العربية  الدول 
وتجد نفسها في مأزق أخالقي عميق للغاية.

إردوغان  موقف  ومنها  التطورات،  واقع  من 
جّدية  تساؤالت  ُتطرح  إسرائيل،  من  األخير 
حول الدور الذي لعبه الرئيس التركي وحزبه 
في  نظيره  إقناع  في  والتنمية«  »العدالة 
والتنمية«  »العدالة  الفكري،  واالنتماء  االسم 
التطبيع  اتفاقية  على  الموافقة  في  المغربي، 
الدور  ارتباط  ومدى  تحديدًا،  العثماني  وبيد 
إلى  تركية  اعتماد  أوراق  بتقديم  هنا  التركي 
بايدن وإسرائيل وتخفيف الضغوط األميركية، 
كما األوروبية، الحالية والمرتقبة على أنقرة. 
بنظرائه  والتنمية«  »العدالة  عالقة  وتطرح 
والمغرب  البحرين  في  والعقيدة  الفكر  في 
التطبيع  قائمة  تشمل  أن  احتمال  وسوريا، 
الحقًا »حركة النهضة« التونسية بزعامة راشد 
ونموذج  بتجربة  األكبر  المعجب  الغنوشي، 
يحّول  ما  وهو  التركي.  والتنمية«  »العدالة 
التركيز إلى التطورات في تونس، واحتماالت 
تخّطى معارضة الرئيس قيس سعّيد للتطبيع 
»اإلخوان  حركات  مواقف  تقع  إسرائيل.  مع 
وسوريا  ومصر  البحرين  في  المسلمين« 
الَمدين  موقع  في  وليبيا  وتونس  والمغرب 
ماليًا ولوجستيًا وسياسيًا  الدائم  بالدعم  لتركيا 
وبهذه  واليمن(.  وليبيا  سوريا  )في  وعسكريًا 
نفسها  »اإلخوان«  حركات  تضع  المواقف، 
رهينة القرار التركي الذي يأخذ في االعتبار، 
وهذا طبيعي جدًا، مصالح الدولة التركية أواًل 
وأخيرًا، فيما يوِقع تشجيع إردوغان »اإلخوان 
المسلمين« على االعتراف بإسرائيل والتطبيع 
تاريخية  سقطات  في  الحركات  هذه  معها 
وقاتلة، ال يعرف كيف يمكن تصحيحها على 

المدَيين المنظور والمتوسط.

إردوغان يغازل إسرائيل: 
تشجيع »اإلخوان« على التطبيع 



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

15www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JAN 08,2021, Issue 273

مصالحة ِفلسطينية وبعد العودة إلى التنسيق األمني 
واتفاقات أوسلو ورّبما صفقة القرن؟ 

وكم مّرة سُيلَدغ الّشعب الِفلسطيني من الُجحر نفسه؟ ما هي األسباب الحقيقّية وراء رسالة هنية إلى عّباس 
والّتنازل عن شرط الّتزامن االنِتخابي؟ ولماذا اآلن؟

رشيدة طليب تؤدي اليمين في الكونغرس بالزي الفلسطيني

من  األمريكية  الديمقراطية  البرلمانية  ظهرت 
أصل فلسطيني رشيدة طليب بالزي الفلسطيني 
للمرة  الدستورية  اليمين  تؤدي  وهي  التقليدي 

الثانية في مجلس النواب األمريكي.
و«فيسبوك«:  »تويتر«  عبر  طليب  وكتبت 
أجل  من  فلسطين  من  والداي  جاء  »لقد 
حياة أفضل في الواليات المتحدة، وفي سن 
الحصول  تمكن والدي من  العاشرة،  التاسعة 
وتعليمه  موتور  فورد  في شركة  على وظيفة 

كان للصف الرابع فقط«.
وأشارت إلى أن والدها تزوج من والدتها التي 
أسرتها،  إعالة  في  للمساعدة  المدرسة  تركت 
حتى  كثيرا  كالهما  ضحى  »لقد  وأضافت: 
ستؤدي  حيث  ممكنا،  هذا  مثل  حلم  أصبح 
ابنتهما الكبرى اليمين الدستورية في الكونغرس 

للمرة الثانية«.
وأول  المسلمات  أوائل  من  »أنا  وتابعت: 
األمريكي(،  النواب  مجلس  )في  فلسطينية 

فلسطيني  فستان  بارتداء  تكريمهم  وأردت 
مطرز«.

انتخابات  في  فازت  التي  طليب  وأكدت 
األموال  من  الرغم  على  أنه  ميشيغان، 
الطائلة التي منحت لمنافسيها من قبل اللوبي 
اليهودي واليمين المتطرف، إال أنها ال تعتبر 

األمريكي  النواب  مجلس  في  التواجد  شرف 
أمرا مفروغا منه، وتعهدت بأن تعمل بجد من 
أجل الناخبين في المقاطعة 13 في الوالية، 

وقالت: »لن أتراجع أبدا«.

الوطن  في  الِفلسطيني  الّشعب  غالبّية  باتت 
والمهجر، تتعاطى بحالٍة من الُفتور والّتجاهل 
وانِعدام الّثقة ُتجاه ُكل الُمبادرات التي َتصُدر 
الّنخبة  ُقطبّي  ِقَبل  من  واآلَخر،  الِحين  بين 
السياسّية الِفلسطينّية، ونحن نتحّدث ُهنا عن 
ِقيادتّي الّسلطة الِفلسطينّية وحركة “حماس”، 
ومن الُمؤّكد أّن هذه الحقيقة َتنطِبق بالكاِمل 
الرئيس  بين  حاليًّا  الجارية  االّتصاالت  على 
الّسلطة وحركة “فتح”،  محمود عّباس رئيس 
والسّيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 
ُجهود  إحياء  أجل  من  “حماس”،  لحركة 
الُمصالحة الِفلسطينّية، والّدعوة إلى انِتخابات 
ُثالثّية “ُمتتاِبعة” للرّئاسة والمجلسين الّتشريعي 
وِلسان  أشهر،  سّتة  ُغضون  في  والوطني، 
َسِمعنا  لقد  يقول  الِفلسطينّية  األغلبّية  حال 
الجديد؟  فما  المرّات  عَشرات  نفسه  الكالم 

وعلى من تقرَأ مزاميرك يا داوود.
الَمذكورتين  الحركتين  باسم  الُمتحّدثون 
العودة  هذه  ُيبّررون  و”حماس”،  “فتح  أّي 

للُمصالحة واالنِتخابات بعّدة عوامل:
األّول: الّظروف والتحّديات الّصعبة والخطيرة 

التي ُتواِجه القضّية الِفلسطينّية هذه األّيام.
الّثاني: ضمانات من خمس دول رئيسّية بدعم 
الّثالثّية  واالنِتخابات  الُمبادرات  هذه  وتسهيل 
وتركيا  ِمصر  وهي  عنها،  ستتمّخض  التي 

وروسيا وقطر واألردن.
تنازل حركة “حماس” عن ُشروطها  الّثالث: 
أّي مسيرة  “الّتزامن” في  الّسابقة في ضرورة 
والُقبول  عليها،  االّتفاق  يتم  قادمة  انتخابّية 
على  االنِتخابات  هذه  وإجراء  “الّتتابع”  بمبدأ 

أساس “النسبّية” والقائمة الُموّحدة.
ال َنعِرف األسباب الحقيقّية التي دفعت حركة 
“حماس” إلى التقّدم بهذه الُمبادرة، وتقديم هذا 
ُمبادرٍة  من  أملها  خيبة  بعد  خاّصًة  الّتنازل 

الماضي  )سبتمبر(  أيلول  في  ُمماثلٍة  سابقٍة 
قادها اللواء جبريل الرجوب، أمين ِسر الّلجنة 
المركزّية لحركة “فتح” والسّيد صالح العاروري، 
الوحدة  لتعزيز  “حماس”،  رئيس حركة  نائب 
وتشريعّية،  رئاسّية  انتخابات  وإجراء  الوطنّية 
وتوحيد  “الشعبّية”،  الُمقاومة  أرضّية  على 

جميع الفصائل في ُمواجهة االحِتالل.
الرئيس عّباس لم َيِف بوعده وُيصِدر مرسوًما 
وتحديد  االنتخابات  إلى  بالّدعوة  بالّتالي 
موعدها، كما أّن ُكل ما تعّهدت به الحركتان 
تقود  الفصائل  لجميع  ُموّحدة  ِقيادة  بتشكيل 
يَتحّقق،  لم  االحِتالل  ضّد  الشعبّية  الُمقاومة 
وانهارت ُكل هذه االّتفاقات بعد فوز جو بايدن 
ُكل  الّسلطة  الرئاسّية ووضع  االنِتخابات  في 

بيضها في سّلته.
الِفقري  “فتح” عمودها  الّسلطة وحركة  تخّلي 
الّتنسيق  إلى  والعودة  أمريكا،  ُمقاطعة  عن 

مضى،  وقٍت  أّي  من  أقوى  بُصورٍة  األمني 
مخصوم  “ناقصة”  الُمقاصة  أموال  واسِتالم 
ِوفق  واألسرى،  الّشهداء  ُمخّصصات  منها 
إلى  أّدت  أسباب  ُكّلها  اإلسرائيلّية،  الّشروط 
نسف مهرجانات الِوحدة الوطنّية والُمصالحة 
إلى  األمور  وعادت  وبيروت،  هللا  رام  في 
عندما  أسوأ  َيُكن  لم  إن  الّسابق،  وضعها 
انخرطت حركتّي “فتح” و”حماس” في حرٍب 
من  شراسًة  أكثر  اّتهامات  وَتباُدل  كالمّيٍة 

المرّات الّسابقة.
الفهم،  على  َيسَتعِصي  كبير  تناقض  ُهناك 
ُتقِدم  فكيف  األقل،  على  نحن  فهمنا  أو 
حركة “حماس” قبل أّيام معدودة على تنظيم 
مسبوقة،  غير  مفتوحة  عسكرّية  ُمناورات 
تشمل  غزّة،  ِقطاع  في  الّنهار  وَضح  وفي 
وأخرى  ُمسّيرة،  وطائرات  صواريخ  إطالق 
ُكل  وبُمشاركة  الحّية  بالّذخيرة  ُهجومّية  برّية 

ُيرِسل  منها  يومين  وبعد  الُمقاومة،  الفصائل 
السّيد هنية رسالًة إلى الرئيس عّباس يتخّلى 
ُتجاه  الّسابقة  الحركة  فيها عن جميع ُشروط 
رئاسّية  انتخابات  بإجراء  ويقبل  االنِتخابات 
وتشريعّية ومجلس وطني تحت االحِتالل ِوفًقا 
الّتنسيق  اسِتمرار  ِظل  الّسلطة، وفي  لُشروط 
األمني، وفي إطار اّتفاقات أوسلو واالعِتراف 

بإسرائيل؟
هنية  السّيد  يلتقي  كيف  ذلك  من  واألهم 
إسماعيل  باللواء  “حماس”  حركة  من  وقادة 
قآاني، رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري 
اإليراني، ويرفعون ُصور الرّاحل الّشهيد قاسم 
السّيد  وصفه  مثلما  القدس”  “شهيد  سليماني 
هنية، في عّدة ُمدن في ِقطاع غزّة، ُمشاركة 
اسِتشهاده  ُمرور سنة على  ِذكرى  إحياء  في 
بطائرة ُمسّيرة أمريكّية في ُمحيط مطار بغداد، 
ثم يعودون في الوقِت نفسه إلى اّتفاقات أوسلو 
والّتنسيق األمني، وانِتخابات تشريعّية ورئاسّية 
يعلمون جّيًدا أّن أمريكا وإسرائيل لن َتعتِرف 
بصفقة  الُقبول  الّثمن  كان  إذا  إال  بنتائجها 

القرن والّتطبيع الكاِمل مع دولة االحِتالل؟
أخيرًا نقول كيف َيِثق السّيد هنية في ِضمانات 
الّدول الخمس، وما الذي يستطيعون ِفعُله إذا 
تعّهداتها  عن  االلف  للمرّة  الّسلطة  تراجعت 
إجراء  االحِتالل  دولة  منعت  أو  والِتزاماتها، 
هذه االنِتخابات؟ وهل ينسى هنية أّن أمريكا 
التي  روسيا  وحّتى  األوروبّية  الّدول  وجميع 
شيًئا  تفعل  لم  أوسلو  الّتفاق  ضامنًة  كانت 
ُحكومة  شطبت  عندما  ورئيسها  للّسلطة 
ِنتنياهو جميع هذه الّضمانات وكافأتها اإلدارة 
األمريكّية بصفقة القرن وضّم القدس وُمعظم 

الضّفة وُغور األردن؟
نسأل وال ننتظر الجواب، ألّننا َنعرِفه ُمسبًقا.

“رأي اليوم”
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في ترامب وهتلر

ُمستوطًنا   74 بمقتل  تعترف  “إسرائيل”  عاًما  ثالثين  بعد 
بصواريخ صدام حسين التي قصفت تل أبيب وحيفا عام 1991.. 

رّبما يختلف الكثيرون مع الرئيس الِعراقي الراحل 
صدام حسين، سواًء من ُمنطلقات طائفّية، أو 
التي  الحديدّية  والقبضة  القمع  بسبب سياسة 
مارسها أثناء ُحكمه ضّد ُمعارضيه، وتسّببت 
في مقتل الكثير من ُمواطنيه، أو لحربه التي 
وأخيرًا  إيران،  ضّد  سنوات  ثماني  استمّرت 
إرسال قوّاته الجِتياح الكويت واحِتاللها ومن 
أّن  يعني  أال  هذا  ولكن  ضّمها،  إعالن  ثّم 
الرجل، وقد انتقل إلى ِجوار رّبه بعد إعدامه 
من قبل محكمة هزلّية أمريكّية، كان له الّسبق 
في إطالق 39 صاروًخا على دولة االحِتالل 
اإلسرائيلي وصل ُمعظمها إلى تل أبيب وحيفا 
وبئر السبع، وأحدثت حالًة من الرّعب والهلع 

غير مسبوقة.
العسكري  األرشيف  كشف  االربعاء  يوم 
صور  عن  األولى  وللمرّة  اإلسرائيلي 
وفيديوهات تكشف عن ُسقوط 74 ُمستوطًنا 
إسرائيليًّا واصابة 230 آخرين، وتدمير حوالّي 
الهلع  من  حالة  وإثارة  سكنّية،  وحدة   7440
إلى  لّلجوء  إسرائيلي  ِمليون  من  أكثر  دفعت 
صاروًخا   39 ُسقوط  جرّاء  من  المالِجئ 
الِعراق  غرب  قواِعدها  من  انطلقت  باليستيًّا 

العظيم.
هذه الّصواريخ كانت من نوع “سكود” نجحت 
وزيادة  تطويرها  في  الجّبارة  الِعراقّية  الُعقول 
مداها قبل ثالثين عاًما على األقل، ونجحت 
وهزمت  بدّقٍة،  أهدافها  إلى  الوصول  في 
كانت  التي  “الباتريوت”  صواريخ  منظومات 
“إسرائيل” هي الوحيدة التي تملكها في العالم 

غير الجيش األمريكي.
الّتعتيم،  القيادة اإلسرائيلّية مارست ُكل أنواع 
والخسائر  الّصواريخ  هذه  فعالّية  إلخفاء 
وأعطت  عليها،  الُمترّتبة  والمادّية  البشرّية 
الّضوء األخضر لإلعالم اإلسرائيلي للّسخرية 
من  ُرؤوًسا  تحمل  كانت  إّنها  والقول  منها، 
اإلعالم  وسائل  بعض  ورّوجت  اإلسمنت، 

العربّية والخليجّية الُمعادية للِعراق في حينها 
لهذه الّدعايات الكاذبة الَمسمومة.

اآلن ظهرت الحقائق كاملًة مدعومًة بالّصوت 
دولة  ُيقِلق  ما  أكثر  أّن  وتبّين  والّصورة، 
التي  الّصواريخ  هذه  تزويد  هو  االحِتالل 
عنه،  هللا  رضى  الحسين  سّيدنا  اسم  حملت 
برؤوٍس كيماوّية، ولهذا صدر القرار األمريكي 
واحِتالله،  الِعراق  على  بالُعدوان  اإلسرائيلي 
والبيولوجّية،  الكيماوّية  أسلحته  من  وتجريده 
ونهب ثرواته النفطّية، ووضعه تحت الِحماية 
والّنفوذ األمريكيين عبر ُحكومات يتم اخِتيارها 
الطائفّية  الُمحاصصة  ُأسِس  وعلى  بعنايٍة 

البغيضة.
أكثر ما ُيقِلق اإلسرائيليين واألمريكيين وجود 
بعدائهم  ُيجاهرون  وُمسلمين  عرب  زعماء 
الِفلسطينّية،  للقضّية  وينتصرون  إلسرائيل، 
ولهذا  الذاتّية،  الّردع  قوّة  المِتالك  ويسعون 
السّيد  حاليًّا  الزّعماء  من  القائمة  هذه  يحتل 
حسن نصر هللا أمين عام حزب هللا، والسّيد 
علي خامنئي الُمرشد األعلى للّثورة اإليرانّية، 
العسكري  الجناح  قائد  الضيف  ومحمد 
)القّسام( لحركة “حماس”، والسّيد زياد النخالة 
وقادة  اإلسالمي،  الجهاد  حركة  عام  أمين 
األسير  ننسى  وال  الِعراقي،  الشعبي  الحشد 
الشعبّية  للجبهة  العام  األمين  أحمد سعدات، 

لتحرير ِفلسطين، والقائمة تطول.
بعد ُمرور ثالثين عاًما على ُسقوط الّصواريخ 
الِعراقّية على تل أبيب وحيفا، تغّيرت األمور، 
دقيقة  صواريخ  الُمقاومة  محور  لدى  وباتت 
الحرب  في  فعالّيتها  أثبتت  جدًّا،  ُمتقّدمة 
عام  تّموز  حرب  وأثناء  الحالّية،  اليمنّية 
تلتها إلى جانب  التي  2006، وُحروب غزّة 
الباليستّية  الّصواريخ  هذه  من  الجديد  الجيل 
الُمسّيرة  الّطائرات  وِمئات  الُمجّنحة  والكروز 
التي تزدحم بها مخازن محور الُمقاومة، األمر 
الذي ُيضاِعف من حاالت الرّعب والهلع في 

أوساط اإلسرائيليين.
أمريكا غزت الِعراق واحتّلته ألّن ِقيادته كانت 
تملك إرادة الِقتال ضّد االحِتالل االسرائيلي، 
اآلن تبدو َمهّمتها وتاِبعها اإلسرائيلي صعبًة 
ترامب  فضيحة  مع  ُصعوبًة  وتزداد  للغاية، 
انِهيار  احِتماالت  وَتزاُيد  األخيرة،  وأنصاره 
أمريكا بالّطريقة نفسها التي انهار فيها االّتحاد 

السوفييتي.
تحّية للجيش الِعراقي الذي نحتفل هذه األّيام 
والّرحمة  الِعراقيين  الّشرفاء  ولُكّل  بعيده، 
ينَس  لم  الذي  حسين  صدام  الراحل  للرئيس 
ِفلسطين وُنصرَتها وهو يتقّدم بإباء وَشَمم نحو 
حبل الِمشنَقة.. هذا رأينا ال ُبّد أن نقوله وإن 

اختلف مع رأي البعض.

خليل الشيخة 
في والية كنساس، كان يدرسنا مادة اإلقتصاد 
دكتورشاب. قال مرة معلقا على مرحلة هتلر 
والنازية في خروج عن المقرر في المادة: كل 
سياسي في النظام الرأسمالي، يكمن في جوفه 
فاشي صغير ينطلق في األزمات. ورسخت 
فيها  أقارن  ومازلت  رأسي  في  الجملة  هذه 

االحداث في العالم.
بهزيمة  األخيرة  االمريكية  االنتخابات  أتت 
وترمب  العنصري.  مشروعه  وأنهزام  ترامب، 
تقول  التي  الرؤية  هذه  مع  تتسق  شخصية 
أن الفاشية أو النازية قوة كامنة في شخصية 

ترامب.
كتاب  قرأت  المراهقة  ومرحلة  الثانوية  في 
الكتاب  أن  ورأيت  هتلر  ألدولف  )كفاحي( 
جذاب بأسلوبه البسيط الواضح.لم يكن عنده 
لون رمادي. بل هو أبيض أو أسود. نشأ هتلر 
في عائلة فقيرة كان يعمل أبوه في الجمارك 
مما عكس خلق اإلستبداد في شخصيته. أتبعه 
الشعب األلماني - رغم أنه ولد في النمسا - 
العمال  )حزب  إشتراكي  قومي  حزب  وأسس 
األلماني اإلشتراكي(. وفاز هتلر باالنتخابات 
حيث  األلماني  الشعب  إعجاب  على  وحاز 
مثل المرحلة بكل مافيها من الشعور بالمذلة 
الحرب  في  ألمانيا  بها  وقعت  التي  والهزيمة 

تكن  لم  الفاشية  أو  النازية  األولى.  العالمية 
مثل  باشخاص  ارتبطت  أنها  رغم  شخص، 
هتلر وموسليني لكنها هي حالة تاريخية مرت 

بها أوروبا واليابان.

مرحلة ترمب تتشابه بشكل جزئي بالحالة التي 
ذكرنا سابقًا. أزمة مالية بدأت في عصر بوش 
األبن وأستمرت حتى نهاية فترة أوباما. وتغير 
في البنى التراكيب االجتماعية ضمن المجتمع 
االمريكي. ربح ترامب في هذه الحالة وكان 
الجو مهيأ له رغم أنه يعاني من اضطرابات 
النرجسية(  )الشخصية  أهمها  الشخصية  في 
التي تتركز في طريقة نظراته حين يخطب أو 
الكثير  فيها  اآلخرين. طريقة  يتكلم مع  حين 
التي  البارونوية  الشخصية  ثم  العجرفة.  من 
تفسر تشككه باالخرين وبالمقربين منه وحالة 

تغيير طاقمه المحيط به بشكل دائم.
فئات.  ثالث  إلى  ينقسم  االمريكي  الناخب 
األولى هي الضواحي والعاملين في الزراعة، 
أي الفالحين البيض وهم مع الحزب الجمهوري 
المدن  وهناك  دائم.  بشكل  له  ويصوتون 
يصوتون  األقليات  فيها  تكثر  التي  الشمالية 
الناخب  هو  الثالثة  الديمقراطي.  للحزب 
في  المتواجد  الوسطى  الطبقة  في  المتأرجح 
الوالايات الجنوبية الذي يعطي صوته حسب 

وأخرى  للجمهوريين  فأحيانا  األزمة،  ظروف 
حرب  أزمة  بعد  أوباما  أتى  للديمقرطيين. 
منه  عانت  الذي  المالي  واالعجز  الخليج 
الواليات المتحدة منذ 2008. أنتخب أوباما 
الوسطى  الطبقة  من  البيض  ثم  األقليات 
الذي رأى فيه مخلص، بعد أن عانت امريكا 
المستوى  والبطالة على  الخارجية  العزلة  من 
الداخلي. إال أن هذا الناخب رأى فيه ميوله 
األببيض،  لألمريكي  كبير  وتهميش  للسود 
كما ترك األبواب مفتوحة للهجرة أمام شعوب 
على  صحي  نظام  وفرض  الالتينية  امريكا 
االمريكيين بشكل الزامي. ومن ال يملك تأمين 
الزمية  في  الحال  هو  كما  يعاقب  صحي 
المستفيد  الغالب  وفي  السيارة.  على  التأمين 
مايسمى  وزع  ثم  التأمين.  شركات  هي  هنا 
)كونهم  السوداء  الغالبية  على  أوباما  تلفون 
من الفقراء في الواليات المتحدة(، . فقد لقب 
الكثير من االمريكيين البيض البيت األبيض 
إلى  نسبة  األسود  بالبيت  أوباما  نجاح  بعد 
لون أوباما. وشعر الكثير من البيض بالغبن 
العنصرية،  الجرائم  زادت  حتى  مرحلته.  في 
منها ماحدث للطلبة العرب في مدينة تشابل 
بدم  قتل  من  كارولينا  نورث  والية  في  هيل 
الديمقراطية  يضع  رئيس  أول  فترامب  بارد. 
ومؤسساتها على المحك. فقد طرد الصحفيين 

وتشكك في القضاء واالعالم وأعتبر أن كل 
بالضرورة  عليه  متآمر  فهو  معه،  ليس  من 
امريكا  لكن ما يجعل  العربية.  االنظمة  مثل 
عبر  اكتسبته  التي  المناعة  جهاز  هو  قوية 
هو  آخر  الديمقراطي، شي  البناء  في  الزمن 
أن األزمة ليست كارثية بشكل يصبح ترامب 
المتحدة  الواليات  في  الجديد  العصر  هتلر 

األمريكية.

وبالعودة إلى المرحلة النازية في ألمانيا، فقد 
مهدت لها فلسفة نظرية هي اإلعتقاد بالتفوق 
الحديث،  األلماني  اإلنسان  وصناعة  األري 
وأهم من رعى هذه النظرية هو فريدرك نيشه 
خاصة في كتابه )هكذا تكلم زاردشت(. فقد 
دعى إلى التطّهر من كل المشاعر اإلنسانية 
االنسان  أو  السوبرمان  البليدة إلتاحة ظهور 
إلى صور  سريعة  بنظرة  أننا  حتى  الخارق. 
المفكرين األلمان في القرن التاسع عشر نرى 
هذه النظرة تتجلى في لحاهم الطويلة والشارب 
الكث الذي يعتبر عالمة على الرجولة مثله 
أن  يرى  الذي  العربي  واقعنا  مثل  ذلك  في 

الشارب الطويل هوعالمة الرجولة والقوة.
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عامر سبايله:
في  السعودية  في  الخليجية  القمة  أنهت 
الحظر  )يناير(  الثاني  كانون  من  الخامس 
السياسي والجغرافي المفروض على قطر منذ 

أكثر من ثالثة سنوات.
بالرغم من حالة التفاؤل التي تسود حاليًا، إال 
يندرج  المرحلة  لهذه  السياسي  التصنيف  أن 
تحت مسمى “مرحلة بناء الثقة” حيث يتوجب 
االنخراط  إعادة  محاولة  الخليج  دول  على 
القضايا  معظم  وتجاوز  االيجابي  السياسي 
األربع  العربية  الدول  دفعت  التي  اإلشكالية 
إلى  والبحرين ومصر(  واإلمارات  )السعودية 

مقاطعة قطر.
توقيت المصالحة بحد ذاته مهم، حيث ُتنجز 
البيت  في  التغيير  من  أيام  قبل  المصالحة 
أصرت  ترامب  إدارة  أن  خاصة   ، األبيض 
على ادراج خطوة المصالحة على انها احدى 
حيث  األوسط،   الشرق  ملف  في  إنجازاتها 
الذي  الوسيط  بصورة  كوشنر  جوريد  ظهر 
لقبول  مارس الضغوط على جميع األطراف 

هذه التسوية.
هناك كثير من األسئلة حول احتمالية ارتباط 

هذه الخطوة بأي تطورات إقليمية قادمة.
 بالنظر الى كلمة ولي العهد السعودي التي 
أصر فيها على اتهام إيران باتهامات متعددة 
ال تقتصر على األنشطة النووية بل تتجاوزها 
أن  على  يدل  مما  الباليستية  الصواريخ  الى 
النووي  تقتصر على االتفاق  تعد  لم  القضية 
والسياسات  بأكملها  اإليرانية  الترسانة  ولكن 
في  بانتهاجها  ايران  تُتهم  التي  العدوانية 

المنطقة.
في محاولة تحليل حجم المكاسب والمخاسر 
اعتبار  يمكن  الخليجية،  لألطراف  بالنسبة 
هذه الخطوة على أنها تساعد السعودية على 
وضع حدًا للصراع داخل دول مجلس التعاون 
المنطقة  فيها  تشهد  مرحلة  في  الخليجي 
تحوالت كبيرة، حيث تعقد دول عربية عديدة 
معاهدات سالم فردية مع إسرائيل وتتغير فيها 

طبيعة السياسات اإلقليمية.

واالهم ان هذه الخطوة تأتي قبل تغيير اإلدارة 
بوابات  احدى  تغلق  وبالتالي  واشنطن  في 
الرياض  المستقبلية على  الضغوط االمريكية 
فالنجاح في وضع حد للصراع سيجعل دول 
كتلة  وكأنها  تبدو  الخليجي  التعاون  مجلس 
موحدة أمام المجتمع الدولي وخاصة الواليات 
المتحدة في حال فكرت إدارة بايدن في العودة 
مع  مجددًا  التعاطي  او  النووي  االتفاق  إلى 

ايران.
هذه  من  المكاسب  فان  للسعودية،  بالنسبة 
الخطوة قد تتجاوز ايضًا مسألة ايران، فظهور 
السعودية بصورة الدولة القادرة على انهاء هذه 
الخالفات قد يؤهلها لتمثيل الموقف العربي مرة 
االسرائيلية  العربية  العالقة  مسألة  في  أخرى 
وإعادة طرح ما ُعرف بمبادرة السالم العربية 

حتى لو كانت بصيغة جديدة معدلة.
السعودية  الخطوة  هذه  تمنح  قد  وبالتالي   
فرصة للعب دور إقليمي رئيسي، خاصة إذا 
التعاون  مجلس  داخل  المصالحة  هذه  كانت 
الخليجي ستدفع السعودية للعب دور تصالحي 
أوسع عندما يتعلق األمر بسوريا وإعادتها إلى 
الى  العراق  إعادة  حتى  أو  العربية  الجامعة 

حواضنه العربية.
أهمها  متعددة،  المتغيرات   ، لقطر  بالنسبة 

تزايد الضغط األمريكي بضرورة إعادة النظر 
القطرية اإليرانية والتي يستفيد منها  بالعالقة 
الى  ينطبق  قد  نفسه  واالمر  اإليراني  النظام 
حد كبير على تركيا. من وجهة نظر عملية 
، تحتاج قطر أيضًا إلى إعادة فتح حدودها 
ومجالها الجوي مع اقتراب موعد بطولة كأس 

العالم 2022 .
 ومن الواضح أن المزايا التي اكتسبتها الدوحة 
المتحدة  الواليات  بين  وسيًطا  كونها  من 
منسوب  زيادة  في  كبيرًا  دورًا  لعبت  وطالبان 
إلى  للوصول  واشنطن  على  القطري  التأثير 
هدف الدوحة الرئيسي بكسر الحصار وإعادة 
فتح الحدود. ومع ذلك ، ال يزال من المبكر 
القطري مع  التعامل  التنبؤ في شكل وكيفية 
القضايا المعقدة والملفات الشائكة مثل القاعدة 
السياسي  تحالفها  حتى  أو  التركية  العسكرية 

مع تركيا والجماعات اإلسالمية.
يثبت توقيت هذه المصالحة بوساطة أمريكية 
استثنائية أن هذه الخطوة ترتبط إلى حد كبير 
برغبة إدارة ترامب في إنجاز هذه الخطوة قبل 
نفسه  الوقت  وفي  االبيض.  البيت  مغادرتها 
المتحدة  والواليات  الخليج  دول  أن  يظهر   ،
أولويات  رأس  على  إيران  في وضع  ترغبان 
شكل  عن  النظر  بغض  القادمة  المرحلة 

وأولويات أجندة إدارة الرئيس بايدن.
يرغب  ترامب  الرئيس  أن  أحد  يختلف  قد ال 
بايدن  للرئيس  للغاية  معقد  إرث  بترك 
لكن  بإيران،  االمر  يتعلق  عندما  خصوصًا 
سياسة  ان  يعتقدون  المراقبين  من  كثير 
التصعيد والركض الى االمام اإليرانية قد ال 
تساعد إدارة بايدن على التعاطي اإليجابي مع 
طهران. فقرار زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 
20% والرسائل العدوانية للتظاهرات العسكرية 
أو الهجمات ضد أهداف أمريكية في العراق 
سيجعل من الصعب على إدارة بايدن التعامل 
مع إيران وفًقا لالستراتيجية القديمة التي ُبنى 

عليها االتفاق النووي.
في الواقع تؤكد أوساط قريبة من إدارة بايدن 
أي  مهاجمة  أن  تدرك  ان  يجب  طهران  أن 
هجوًما ضد  اعتباره  يمكن  ال  أمريكي  هدف 

ترامب ولكن ضد الواليات المتحدة.
 ، القومي  األمن  منظور  ومن   ، ذلك  ومع 
التعامل  أمريكية  إدارة  أي  على  يصعب 
النووي  االتفاق  لمبادئ  وفقًا  اليوم  ايران  مع 
التيار  تهاوي  ظل  في  خصوصًا  السابق، 
التيار  لصالح  اإليراني  الداخل  في  المعتدل 

المتشدد.
إيران  استهدفت  التي  األمريكية  االستراتيجية 
العزلة  من  بدًءا  مستويات  عدة  على  ُبنيت 
الدبلوماسية وصواًل إلى العقوبات االقتصادية 
والمالية وهدفت الحتواء نفوذ طهران في لبنان 
وسوريا والعراق واستطاعت بالفعل خلق وضع 

صعب للغاية بالنسبة إليران في الداخل.
لذلك سيكون من الواقعي جًدا ألي استراتيجية 
الحالي  الوضع  تستغل  أن  مقبلة  أمريكية 
لتحقيق مكاسب مباشرة ، مما يعني أن العودة 
صعبة  مهمة  سيكون  النووي  االتفاق  إلى 
للغاية ، وهذا ما يفسر سبب الحديث الحالي 
بضرورة ان تتجاوز أي مفاوضات مستقبلية 
أكبر  بعدًا  لتأخذ  النووية  المسألة  ايران  مع 
والسياسات  العسكرية  القدرات  جميع  يشمل 

االيرانية في المنطقة.

أراء 

كيف كسبت السعودية 
وما هي فرص قطر بعد المصالحة الخليجية؟..

هذه ليست مزحة أو سخرية.. 
الديكتاتورية هي الميزة التنافسية الوحيدة والرائعة للعرب

ألكسندر نازاروف
اآلخرين،  لخداع  الرئيسية  العناصر  أحد 
والذات أيضا، هو ما يمارسه الغرب بفرضيته 
للغاية ويزدهر على نحو أفضل  أنه متطور 
بسبب الديمقراطية، التي يفترض أن أنظمته 

تطبقها.
هو  العكس  بالطبع،  الواقع،  أرض  على 
لدى  فحسب  ممكنة  فالديمقراطية  الصحيح. 
ال  والتي  والمزدهرة،  المستقرة  المجتمعات 
ونجحت  خطيرة.  خارجية  تحديات  تواجه 
األمريكية  المتحدة  الواليات  وبعدها  أوروبا 
في الوصول إلى ذلك ألول مرة بفضل نهب 
مستعمراتها وبقية العالم، وبعد ذلك فقط، وبعد 
تحقيق الشروط التي ذكرتها أعاله، كان هناك 
درجة من دمقرطة لألنظمة. بمعنى أن النخب 
ال تزال في السلطة، لكن الشعب راض عن 
كثيرا  تؤثر  ال  التي  االنتخابية،  اإلجراءات 
على الحكومة، بقدر ما تخفف الضغط غير 
الضروري، وتحافظ على األمل في التحسن، 

وبالتالي تمنع الشعب من التمرد.
والتفوق  االقتصادية  التنمية  أن  كما 
االقتصادي الغربي لم تحتاج هي األخرى إلى 
الديمقراطية، وإنما احتاجت إلى تبادل تجاري 

غير عادل. وتم التوصل لذلك عادة إما من 
خالل االنتصار العسكري، بدءا من انتصار 
الفريد،  بالوضع  وانتهاء  قرطاج،  على  روما 
األمريكية  المتحدة  الواليات  امتلكت  عندما 
الوحيد  الثانية االقتصاد  العالمية  بعد الحرب 
غير المضطرب بين الدول المتقدمة، وبذلك 
أصبحت رائدة االقتصاد العالمي على مدار 

الثمانين عاما التالية.
وكما  المحال،  من  الحال  دوام  لكن 
محل  حلت  فقد  البشرية،  تاريخ  في  نرى 
روما،  )اليونان،  والممالك  اإلمبراطوريات 
تم  واآلن  الديمقراطيات،  إلخ(  فرنسا، 
استبدال “الديمقراطيات” في الواليات المتحدة 
بأنظمة  أوال  العظمى  وبريطانيا  األمريكية 
سيتم  األرجح،  على  ذلك،  وبعد  شعبوية، 
الضامن  تعد  التي  بالديكتاتوريات،  استبدالها 
الوحيد للحفاظ على بعض القدرة على التحكم 
واالستقرار، على األقل في مواجهة االنخفاض 
الحاد في مستوى معيشة المواطنين. فالبديل 
عن الديكتاتورية هو الفوضى، أو تفكك الدولة 
أقل  معيشي  بمستوى  ولكن  الديكتاتورية  ثم 

بكثير.
إن األزمة االقتصادية الراهنة هي أزمة فائض 

إنتاج عمالقة، فهناك الكثير من إنتاج السلع 
في العالم، والطلب عليها مدعوم بهرم ائتماني 
يتنامى بسرعة. وبما أنه من المستحيل تراكم 
النظام  هذا  انهيار  فإن  األبد،  إلى  الديون 
ونحن  المقبلة،  القليلة  السنوات  في  سيحدث 
نشهد بالفعل عجزا هائال في موازنات البلدان 
الدوالرات  تريليونات  وطباعة  المتقدمة، 
هذه  بالبضائع.  المغطاة  غير  والين  واليورو 
هي المرحلة األخيرة من حياة النظام، وبعدها 
ستواجه كل دول العالم، بال استثناء، انخفاضا 
حادا في مستويات المعيشة، والخيار ما بين 

الثورة والفوضى أو الديكتاتورية.
السلع، سيكون  إنتاج  في  اإلفراط  حالة  وفي 
الوقوف  احتمال  يستطيع  من  هو  المنتصر 
يهم  وال  المنافسين.  من  أطول  قدميه  على 
حتى إذا ما كان أكثر كفاءة من اآلخرين أم 
المنافس أوال، سيحتل الطرف  فإذا سقط  ال، 
مكانه، ويضمن نموّه. وذلك كما كان الحال، 
المتحدة  الواليات  مع  المثال،  سبيل  على 
لما يقرب من  أزمتها  أّجلت  التي  األمريكية، 
االتحاد  أسواق  اكتساح  بفضل  عاما،   20

السوفيتي والكتلة االشتراكية.
قريبا، وبطريقة أو بأخرى، ستمر جميع دول 

العالم عمليا بفترة من عدم االستقرار وتغيير 
ديكتاتوريات،  إلى  الحالية  الحكومات  شكل 
هذه  بدأت  لقد  الفوضى.  في  ستغرق  وإال 
هو  العربي  الربيع  وكان  بالفعل،  العملية 
المرحة األولى. على أي حال، حتى االنتقال 
من  وقتا  سيستغرق  الديكتاتورية  إلى  الناجح 

أي بلد وسيكلفه باهظا.
بهذا الصدد، فإن معظم الدول العربية ستكون 
معظم  في  تحّولها  ألن  أفضل،  وضع  في 
كان  إذا  طويال،  وقتا  يستغرق  لن  الحاالت 

التحول مطلوبا باألساس.
وعلى الرغم من معيشتهم في أصعب األوضاع 
وموارد  تكنولوجي،  تخلف  من  العالم  في 
محدودة، واعتماد اقتصادي على الغرب، إال 
بشكل  سياسيا  يتأقلمون  ذلك  مع  العرب  أن 
على  االستقرار،  بعض  على  حفاظا  أفضل 
األقل في فترات األزمات، حتى لو كان ذلك 
على حساب السيطرة الصارمة والقمع. إن هذا 
في حد ذاته ال يضمن النجاح في المستقبل، 
للتغلب  فرصة  على  سيحصلون  العرب  لكن 
 10 بعد  ربما  ذلك،  وبعد  منافسيهم،  على 
المساحة  في  بالنمو  البداية  يمكنهم  سنوات، 

الخالية التي تركها آخرون.
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امُلَلَسَناُت امَلْغَزاِئِرَيُة..!

العمل من السرير قد يكون مفيدا للصحة العقلية

بقلم: منير مزليني

ما يدور هذه األيام من مالسنات بين بعض 
الكتاب المغاربة ونظرائهم من الجزائريين حول 
الصحراوية،  القضية  بخلفية  التطبيع  مسألة 
يتجه  خطير  ومؤشر  القلق  إلى  يدعو  ألمر 
الحضاري  الوعي  معالم  في  السقوط  صوب 
فيه  المفكر  المثقف  وأن  السيما  والفكري، 
المتبوع، والمراد به ال  التابع ال  أخذ موضع 
المريد. وهي ظاهرة سلبية تعود بنا إلى عصر 
أين  والطوائف!  المماليك  وعهد  االنحطاط 
احتشدت القصور والبالطات الحكمية بأشباه 
المثقفين والمسترزقين والعمالء، فكان المفكر 
فيبرر  الحاكم  أو  للسلطان  تابعا  والفقيه  فيه 
ويغطي  لزالته  ويفتي  األخير  هذا  ألخطاء 
هناته ويخلع عليه من زينة الصفات وحسن 
الخصالت ما ليس فيه! وليت العيب والخطر 
يمتد  األمر  كان  بل  الحّد،  هذا  عند  توقف 
وشراك  األعداء  مخططات  في  السقوط  حّد 
منوالهم  على  والضرب  باألمة،  المتربصين 
األمة  هذه  لتفتيت  تدابير  من  يحيكونه  فيما 
وفك شملها وكسر وحدتها حتى تضعف أكثر 
فتصبح لقمة سائغة وفريسة سهلة ألطماعهم 

المعهودة.

وكما يبدو جليا أن خطت الربيع العربي التي 
حيكت كخطة طريق لتقسيم العالم العربي أكثر 
سياسية  خريطة  رسم  وإعادة  مقسم  هو  مما 
وتحقق  االستعمارية  مصالحهم  تخدم  أخرى 
واضعاف  للثروات  نهب  من  المادية  مآربهم 
أو  المراد  بالشكل  تنجح  لم  األخر،  للطرف 
أنها لم تحقق الوجه المطلوب، في كل الدول 
العربية ، والستكمال هذا المخطط، تم اللجوء 
إلى الخطة »ب » لتحقيق األهداف المسطرة، 
بين  الحدودية  النزاعات  اثارة  في  والمتمثلة 
القديمة،  الجروح  في  والنبش  الشقيقة  الدول 
بعد عدم نجاحها في تفجيرها من الداخل أو 
باألصح فتح خريطة األلغام المزروعة سابقا 
نفسه  االستعمار  وضعها  التي  الحدود  على 
كسياسة للتفرقة والتشتيت، وفي الوقت نفسه 

ألغاما مؤقتة مبرمجة إلى حين.

وحين نقول هذا فنحن ال نأتي بالجديد، وهذا 
كالم درسناه في مادة التاريخ المعاصر ونحن 
الدراسية،  المرحة  من  األولى  الصفوف  في 
لكن المصيبة تكمن في أننا ننسى، وأن وعينا 
أو  نستوعب  نعد  فلم  شّلت،  إرادتنا  و  جّمد، 
درجة  إلى  بيننا  أو  حولنا  يحدث  ما  نعي 
أفضل وأحسن  يرى  بات  األعمى  األمي  أن 
يقترحه  مما  وأشجع  أنبل  باتت  ومواقفه  منا 

المثقف والمفكر العربي. لقد كتبت ذات يوم 
مقاال بعنوان » ونحن صغار كنا أقرب إلى 
الحقيقة » ألننا كنا على الفطرة ، ولم تلوث 
الحيلة واألنانية والمطامع أفكارنا بعد ، فكنا 
الخير  بين  ونفرق   ، بوضوح  األمور  نرى 
على  بناء  والخطأ  الصحيح  وبين  والشر، 
تلك القيم والمثل التي تعلمناها ونحن صغار 
أن  ومنها  التعليم،  من  األولى  المراحل  وفي 
نستغرب  وكنا  ضعف،  والتفرقة  قوة  الوحدة 
ونحن ندرس في مادة التاريخ أسباب سقوط 
الحضارة االسالمية ، وسقوط األندلس والتي 
في  األمراء  أطماع  إلى  معظمها  في  ترجع 
كي  أباه  أو  أخاه  يقتل  أحدهم  فكان  الحكم، 
كي  األعداء  مع  يتآمر  أو   ، الحكم  يعتلي 
ينفصل عن الدولة األم وغيرها, وغيرها، في 
إلى  يحتاج  وال  واضحا  كان  الحل  أن  حين 
عبقرية أو خطة محكمة. لكن األنانية والطمع 
هما اللذان أسقطا األمة والزاال، في حين أن 
دوما  والزالت  ظلت  المسلة  العربية  الشعوب 
من  الشاسعة  القوية  وبالدولة  بالوحدة  تحلم 
المحيط إلى الخليج. لكن هيهات، هيهات ! 
ففيما األحالم بدأت تتالشى، ظلت األطماع 

واألنانية تشتد وتقوى وتتوسع!

أتوجه  أن  أحب  الكالم،  هذا  أصيغ  وأنا 
باهلل  بالقول:«  وهؤالء  ألولئك  بالحديث 
عليكم ، أال تعلمون أن هذا ما يريده أعداؤنا 
بالضبط، وهو الدخول في مالسنات ساذجة 
وجدال أجوف وخصام مفتعل، في حين أن 
السياسية  العمالة  فيه سياسوية، وأن  المآرب 
في  البقاء  مقابل  مخططهم  تنفيذ   ( واضحة 
وبدل  الكرسي(.  على  الجلوس  أو  الحكم 
الوقوف مع الشعوب ومطالبها، ونشر الوعي 
بينهم وتبصيرهم بواجباتهم وحقوقهم، أصبحتم 
تقدير  بأقل  أو  وأبواقها!..  الحكام  متارس 
أشباه مفكرين ال ترون أبعد من أنوفكم ! » 
الكل  ينطبق على  الكالم ال  هذا  كان  إن  و 
الموضعية  به  تقبل  وال  يجوز،  ال  والتعميم 
والمنطق  الحال،  الحال غير  لكن  والمنطق، 
بات  اليوم  مثقف  أن  ونعلم  المنطق،  غير 
عليه،  يحسد  ال  حرج  ووضع   ، أزمة  في 
المطرقة والسندان، لكن  أوجد نفسه فيه بين 
فيه  يختبر  أن  يجب  الذي  المحك  هو  هذا 
الوقوف  يجب  الذي  والميدان  نفسه،  المثقف 
الحقيقية  معركته  هي  وهذه  ساحته،  في 
ليفرض سلطته ويظهر إبداعه وعبقريته الفنية 
والفكرية، إن معركة المثقف الحقيقية ال تكون 
بين المثقف والمثقف حول المناصب والجوائز 
المثقف  بين  بل  والسالم،  الرخاء  أوقات  في 
والسياسي ، وكسر ما يضعه هذا األخير من 

لتكسر  حواجز وينصبه من فخاخ وإغراءات 
الحقيقية  رسالته  وتضليله عن  المثقف  هيبة 
وفك  والجميلة  الصادقة  الكلمة  إيصال  في 
رموز األلغام والخدع التي يضعها السياسي، 
لكن  الكذب،  فن  السياسة  أن  أساس  على 
بل  أكذبه،  الشعر  أجمل  طريقة  على  ليس 
بالقدرة  القدامى،  السفسطائيين  طريقة  على 
على اقناع األخرين بوجهة نظرهم حتى ولو 
كانت خاطئة أو مغالطة. إن جدلية المثقف 
والسياسي حتمية تاريخية لم ولن يخلو منها 
فلو  يرحم،  ال  والتاريخ  مصر،  وال  عصر 
تراجع سقراط عن أفكاره أمام كأس السّم لما 
كان وال ظل، وكذلك فعل الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد بن حنبل و فولتير وجون جاك روسو 
ولوركا وغيرهم، وغيرهم .. إن المآرب النفعية 
والمصالح المادية تفنى وتبلى بفناء أصحابها، 
لكن األفكار والمواقف تظل وتبقى شاهدة على 
أصحابها مخلدة إياهم في سجل الخالدين من 
ومناضلين،  وفنانين  وفقهاء  ومفكرين  عباقرة 
وغيرهم.. لقد أثبتت التجربة التاريخية أن سّر 
القوة في الكلمة ، ولقد خسر الرئيس الجزائري 
السابق )عبد العزيز بوتفليقة( حكمه لما خسر 
اليوم  المهيمنة  العالمية  القوة  إن  بل  لسانه، 
شتى  في  الخطاب   / الكلمة  قوة  في  تكمن 
صوره االعالمية و السينمائية واألدبية والفنية 
فضال عن الخطاب السياسي المباشر نفسه.

ونحن وفي هذا السياق ال نطلب من المثقف 
العربي أكثر من ال يكون عميال أو جالدا في يد 
السياسي الفاسد. وأن ال يسمح لنفسه بامتهان 
أنفسهم  يبيعون  الذين  الفاسدين  الخونة  مهام 
ألعداء األمة والبشرية جمعاء. وأن يجتهدوا 
ليكونوا بمنأى عن فساد الساسة والسياسة بقدر 
ما يستطيعون، وأن يبلغوا رسالتهم االبداعية 
وأفكاره النيرة بشتى األشكال االبداعية، وكما 
قالي لي أحد األصدقاء الفنانين » يكفي أن 
تأخذ األزهار لون السواد ، حتى تصل الرسالة 
». إن أنبل رسالة يوصلها المفكر واألديب أو 
المثقف على العموم هو نشر السالم والمحبة 
للحق ونشر  الناس، واالنتصار  بين  واألخوة 
دوما  أقول  كنت  وكما   ، الظالم  بدل  النور 
 « بـ  وتموت  »ال«  من  تولد  ثورة  األبداع   «
نعم » ثورة على القبح من حيث هو جمال، 
وثورة على الجهل من حيث هو معرفة، وثورة 
 ،  « تحرر  هو  حيث  من  االستبداد  على 
فلنكن جميعا مبدعينا داعين الجمال والمعرفة 
المهمة صعبة  نعلم أن  أننا  والحرية . ورغم 
التطبيع  زمن  في  خصوص  ثقيل،  والحمل 
واالنبطاح المخزي الذي تمر به األمة، وأن 
الطبقة المثقفة سوف تنقسم إلى ثالثة أقسام 

بين متصد ممانع، ومنبطح مطبع،  كعادتها 
وثالث مرفوع ال صوت له! كما نعلم أن العالم 
بات في يد عصابة أصحاب رؤوس األموال 
الضخمة التي تضغط على الدول والشعوب 
السالح  بقوة  والخضوع  باالنصياع  الضعيفة 
العالم  فيه  بات  أين  والتكنولوجيا،  واالعالم 
كرة صغيرة بين أصابعهم يتالعبون بها كيفما 

شاءوا ومتى أرادوا!
فإن  كذلك  األمر  كان  إذا  قائل،«  يقول  قد 
هؤالء مغلوب على أمرهم وال إرادة لهم أمام 
هذه القوة المهيمنة، والبد من الخضوع للقوة 
النقاض ما يمكن انقاضه وعدم الزج بشعوبهم 
منطق  هذا  لكن   ..  « المحتوم  للهالك 
الضعفاء والعمالء، وهو المنطق نفسه الذي 
المخزية،  السلبية  النتائج  هذه  إلى  أوصلنا 
فإذا كانت شعوب العالم الغربي نفسه ترفض 
هذه الهيمنة وسيطرة أصحاب رؤوس األموال 
الضخمة ، وهم ما هم عليه من فكر مادي 
ووجودي إلحادي فكيف ونحن ِنؤمن بالقضاء 
وما  والمهيمن  المسير  هو  هللا  وأن  والقدر 
نتيجة  إال  هو  ما  وهوان،  ذل  من  فيه  نحن 
والهوان  للضعف  واستسالمنا  لخضوعنا 
أخرى  مرة  يخرج  اليوم  العالم  إن  والتخلف. 
من هيمنة القطبة الواحدة ويتجه نحو تعددية 
قطبية قد تكون رباعية أو أكثر، يمثلها كل 
من الصين والروس والهند ودول أخرى تسعى 
لتوسع هذه الدائرة ، وما نحن فيه من صراع 
إال  هو  ما  وبيولوجي  وتكنولوجي  اقتصادي 
حرب عالمية ثالثة أو كما يراها آخرون رابعة 
عالمية  حربا  الباردة  الحرب  يعتبرون  ممن 
ثالثة. وها هي الفرصة تأتي أليدينا مرة أخرى 
الذي البد  الواعي  المثقف  يأتي دور  . وهنا 
أن يفرض منطقه وحجته ويعمل على توعية 
شعبه على ما يحدث ويستقرئ ما يمكن أن 
يحدث لنفكر في مخرج من هذا السقوط المذل 
المجاالت.  كافة  وفي  األصعدة  جميع  على 
ولنعد للعمل على اتحادنا فإن لم نقوى عليه 
عربيا، فنبدأ بتحقيق حلمنا في وحدة المغرب 
العربي الكبير والذي يجمعنا أكثر مما يفرقنا 
 « الكسكسي  بالتأكيد » طبق  ليس  ولكنه   ،
تاريخنا  بل  )المتفيقهون(،  به  يتغنى  الذي 
األمس  عدو  الواحد ضد  المشترك  النضالي 
واليوم، ولغتنا الواحدة الصامدة القوية، وديننا 
الواحد الحنيف خصوصا ونحن على مذهب 
جامع واحد ) المالكي(، هذه الروابط الثالث 
هي الحبل المتين الواحد الذي إن اجتمع لن 
تسطيع قطعه أي قوة مهما بلغت شدتها، وال 
أي فكر مظلل مهما بلغ مكره ودهاؤه. وأعود 
ألقول مرة أخرى : » إن المثقف إن لم يكن 

جزء من الحل، فهو جزء من المشكلة !« .

منذ بداية اإلغالق الناتج عن »كوفيد-19«، 
انتقل عدد كبير من الناس للعمل من المنزل، 
مكاتب  إلى  المختلفة  الغرف  تحولت  بحيث 
على مدار األشهر التسعة الماضية. وتظهر 
 ،OTTY أبحاث أجرتها  شركة مراتب األسرّة
أن ربع األشخاص على األقل يمضون يوم 

العمل في السرير.
أن  المتحدة،  المملكة  في  االستطالع  ووجد 
على  مستوياته  أعلى  بلغ  السرير  من  العمل 
اإلطالق قبل وقت قصير من اإلعالن عن 
تواصلت  لذلك،  ونتيجة  الثاني.  اإلغالق 
الشركة مع مقومي العظام ومتخصصين في 
يوم  قضاء  تداعيات  لتحديد  العقلية  الصحة 

واحد في العمل في السرير.

في  السرير  من  العمل  إن  الباحثون  وقال 
الواقع، يمكن أن يكون مفيدا للصحة العقلية 
للفرد وهناك العديد من اإليجابيات التي يجب 

معرفتها بهذا الشأن.
العمل  يخلق  أن  يمكن  المثال،  سبيل  وعلى 
من السرير بيئة هادئة تقلل من اإلجهاد. قال 
قبل  من  المعتمد  كويجلي،  كيري  المستشار 
الجمعية البريطانية لإلرشاد والعالج النفسي: 
أن  يمكن  سريرك  في  مرتاح  وأنت  »العمل 
يشعرك وكأنك في مكان آمن ومهدئ، خاصة 
عندما يكون القلق مشكلة. ويمكن أن يقضي 
على الضغوطات مثل التنقل وسياسات مكان 
العمل«. وأضاف: »إن إزالة هذه الضغوطات 
إدارة  يتيح  يومك،  تنظيم  في  واالستقاللية 

اإلنتاجية  وزيادة  أفضل،  بشكل  الوقت 
وتحسين الرضا الوظيفي«.

ينصح  العقلية،  الصحة  لتعزيز  ذلك،  ومع 
الخبراء بممارسة التمارين الرياضية لمدة 45 

دقيقة على األقل يوميا والتنقل بانتظام.
يكون  »عندما  كويغلي:  المستشار  وأضاف 
ذلك ممكنا، قم بدمج التمارين، وفترات الراحة 
روتينك  في  االجتماعي  والتفاعل  المنتظمة، 
يمكن  األشخاص،  لبعض  وبالنسبة  اليومي. 
في  الموسيقى  إلى  االستماع  يساعد  أن 

التركيز«.
شركة  مع   OTTY من  خبراء  وعمل 
McCrossin على بعض أهم النصائح حول 
كيفية تحسين وضعك عند العمل من السرير:

- اجلس في وضع مستقيم قدر اإلمكان مع 
وضع وسادة خلف أسفل ظهرك وضع جهاز 
أمامك  شيء  على  بك  الخاص  الكمبيوتر 

كمكتب مؤقت.
- حاول أن تجعل الجهاز اإللكتروني الخاصة 

بك أمامك على ارتفاع الصدر تقريبا.
- تجنب االنحناء بالنظر إلى أسفل.

- تحرك بانتظام، ويفضل كل 30 إلى 45 
دقيقة.

- قم بأداء تمارين وحركات معاكسة للوضع 
الذي كنت فيه على سبيل المثال. إذا كنت 
فوق  ذراعيك  مد  ببساطة  مسترخيا،  جالسا 

رأسك.



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

21www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JAN 08,2021, Issue 273 حتقيق

كيف كان كيسنجر خلف قرار تمثيل منظمة التحرير للفلسطينيين النهاء قومية القضية 
وما هي نصيحة الحسن الثاني التي قبلها السادات واألخرى التي رفضها الملك حسين؟

االستاذ الدكتور محمد علي الفرا

القضية  بالسؤال : هل كانت  ابدأ مقالي هذا  أود أن 
الفلسطينية منذ البداية قضية وطنية تخص الفلسطينيين 
جميعًا  العرب  يعدها  قومية  قضية  كانت  ام  وحدهم، 
فهل  طابعًا وطنيًا  اتخذت  اليوم  كانت  وأذا  قضيتهم؟ 
كانت قبل ذلك ذات طابع قومي , ومتى حدث هذا 
مبررات  هناك  وهل  وتداعياته،  اسبابه  وما  التحول 

تستدعي ان تكون قومية؟
ربما كان من االفضل االجابة على السؤال االخير اواًل  
لقناعتي بأن القضية الفلسطينية يجب ان تكون قومية 
القضايا  جميع  عن  واختالفها  لخصوصيتها  وذلك 
العربية االخرى، ولذلك ال بد من اعطاء نبذه تاريخيه 

تبين اسباب قومية هذه القضية.
وعلى  االوروبي،  االستعمار  ان  للجميع  المعلوم  من 
في  الصهيونية  الحركة  مع  وتحالفه  بريطانيا،  رأسه 
كيان  إلقامة  فلسطين  اختار  عشر  التاسع  القرن 
اهمها  من  لعل  اهداف  عدة  لتحقيق  فيها  صهيوني 
محيطها  , وفصل مصر عن  وحده عربية  قيام  منع 
الفراعنة  عهد  منذ  الحيوي  مجالها  يعد  والذي  العربي 
مصر  إلى  الفارسي  قمبيز  حملة  بعد  ادركوا  والذين 
واحتاللها عام 500 ق.م ان امن مصر ال يتحقق إال 
بالسيطرة على حدودها الشرقية , ولضمان ذلك البد 
وقد   , لبنان  وجنوب  فلسطين  ليشمل  نفوذها  مد  من 
تحقق لهم ذلك، وعلى هذا النهج سارت جميع الدول 
وااليوبيون  الفاطميون  ومنها  مصر،  في  قامت  التي 
الشامية  الديار  ليشمل  نفوذهم  مدوا  الذين  والمماليك 
كلها , واخيرا جاء محمد علي باشا الذي استولى على 
السلطة في مصر عام 1805 م ورأى ان قوة مصر 
ألن  وسوريا  فلسطين  على  باالستيالء  إال  تتحقق  ال 
هذه االقطار تعد المجال الحيوي لمصر، فأرسل ابنه 
ابراهيم باشا ليحتل الديار الشامية ومنها يشق طريقه 
الى تركيا , فتحركت القوى االوروبية الكبرى بزعامة 
كودرنجتون  بقيادة  حربيُا  اسطواًل  وارسلت  بريطانيا 
البريطاني وضرب الجيش المصري في بيروت واجبر 
ابراهيم باشا لالنسحاب , وفي عام 1840 عقد مؤتمر 
حدودها  الى  العودة  مصر  على  فرض  الذي   لندن 
كيان  انشاء  بضرورة  التفكير  بدأ  الوقت  هذا  وفي   ,
محيطها  عن  لعزل مصر     Buffer State عازل 
العربي وحرمانها من مجالها الحيوي , وحينما تزايدت 
حدة المسألة اليهودية في اوروبا وبخاصة في بريطانيا 
بسبب حدوث هجرات يهودية كثيرة من روسيا متجهة 

صوب بريطانيا ودول اوربية اخرى .
ارثر   1903 عام  في  بريطانيا  وزراء  رئيس  عقد 
فيما  صدر  الذي  المشؤوم  الوعد  صاحب   ( بلفور 
المسألة  حل  ألجل  مؤتمرا   )  1917 عام  اي   , بعد 
الحركة  رئيس  هيرتزل  ثيودور  واستدعى   , اليهودية 
الصهيونية انذاك ليبدي رأيه , فنصح هيرتزل بإقامة 
الهجرات  فلسطين وتحويل مسار  في  كيان صهيوني 
بتحقيق مصالح  كفيل  الكيان  هذا  وان  اليها  اليهودية 
 , بنرمان  هنري  خلف   1905 عام  وفي   , بريطانيا 
بلفور في رئاسة الحكومة البريطانية وعقد مؤتمرًا اوربيًا 
تبلورت قرارته عام 1907 والتي نصت على ضرورة 
اقامة كيان صهيوني في فلسطين هدفه االساسي منع 
قيام وحده عربية تكون خطرًا على اوروبا , مستذكرين 
وبلدان  اسبانيا  واحتالل  االسالمية  العربية  الفتوحات 
على  الكاملة  وسيطرتهم  االوروبية  القارة  جنوب  في 

البحر المتوسط .
منها  البد  كان  التي  التاريخية   المقدمة  هذه  بعد 
إلثبات اهمية قومية القضية الفلسطينية , نجيب على 
السؤال األول وهو : هل كانت القضية الفلسطينية منذ 
احتالل  منذ  بأنه  فنجيب  ؟  قومية  او  قطرية  بدايتها 
لسلطة  اخضاعها  ثم   1918 عام  لفلسطين  بريطانيا 
انتداب بريطاني عام 1921 وقيام انتفاضات وثورات 
عام  البراق  وثورة   1921 بإنتفاضة  بدءًا  فلسطينية 
1929 وثورة القسام 1935 والثورة الفلسطينية الكبرى 
عام 1936 واستمرت حتى عام 1939 والتي شارك 
هو  كما  العربية  االقطار  جميع  من  متطوعون  فيها 
بعدًا  الفلسطينية  للقضية  اعطى  مما   , للجميع  معلوم 

قومياً  , ولكن على المستوى الشعبي فقط.
الفلسطينية  القضية  فإن  الرسمي  المستوى  على  اما 
, حينما  منذ عام 1939  بدأت تصبح قضية عربية 
المنتدبة على فلسطين  الدولة  دعت بريطانيا بصفتها 
عددًا من الدول العربية الى لندن للتدوال والنظر في 
واليمن  والسعودية  مصر  وهي   , الفلسطينية  القضية 
وشرق االردن , ومن المعلوم ايضًا ان عددًا من ملوك 
الى  مشتركًا  نداءًا  دول عربية وجهوا  وامراء ورؤساء 
استمر نحو ستة  الذي  الفلسطينيين إلنهاء اإلضراب 
مايو 1936 حتى 12  ايار/  اي من 16  شهور – 
تشرين االول / اكتوبر من العام نفسه , بناءًا على وعد 

بريطانيا لهم بحل عادل للقضية الفلسطينية .
ولما قامت جامعة الدول العربية عام 1945 , كانت 
 , امامها  المطروحه  القضايا  اول  الفلسطينية  القضية 
ولم يكن يخلو اي اجتماع من اجتماعاتها إال والقضية 
تكن  لم  لألسف  ولكن   , اجندتها  على  الفلسطينية 

قادرة على تنفيذ اي قرار تتخذه , وال حتى قبول اي 
عضو  إال بموافقة بريطانيا , وعلى سبيل المثال لم 
تقبل عضوية موسى العلمي فيها كممثل لفلسطين إال 
كاليتون  الجنرال  من  بالموافقة  كتابًا  أحضر  ان  بعد 
الشرق  في  البريطاني  المخابرات  مدير     Clayton
االوسط والمقيم بالقاهرة انذاك.  وكمعاصر لتلك الفترة 
فإن دخول الجيوش العربية االراضي الفلسطينية كما 
قيل لتحرير فلسطين  , كان بقرار بريطاني , فالهيئه 
العليا لفلسطين انذال لم تنصح بدخول قوات  العربية 
نظامية وانما بتزويد الفلسطينيين بالمتطوعين والسالح 
والعتاد ألن ذلك ال يلزمها بالتقيد بالقرارات الدولية التى 
تلزم القوات النظامية التابعة للدول , ووافقت الجامعة 
العربية على ذلك وعينت اللواء اسماعيل صفوت باشا 
ومسؤواًل  العسكرية  للجنة  رئيسًا  ليكون  عراقي  وهو   ,
ولألسف   , والسالح  بالعتاد  الفلسطينيين  تزويد  عن 
فإنه لم يقم بما كلف به , ذلك انه حينما ذهب القائد 
الجهاد  جيش  قائد  الحسيني  عبدالقادر  الفلسطيني 
وكانت   , والسالح  العتاد  لطلب  دمشق  الى  المقدس 
معركة القسطل على اشدها ,  لم يجبه على طلبه وعاد 
بخفي حنين , وتمكن من تحقيق انتصار اولي , ولكن 
استشهد وسقطت القسطل في الثامن من شهر نيسان 

/ ابريل 1948.
كان من ضمن اوامر بريطانيا للجامعة العربية استبعاد 
لذلك  , وتنفيذًا  الحرب  الفلسطينيين من االشتراك في 
فإنه بمجرد دخول الجيش المصري فلسطين اذكر جيدا 
صدور بيان كان هذا نصه : ” نحن احمد حشمت باشا 
والحاكم  المصري  الملكي  الحدود  مدير عام سالح   ,
القوات  لرقابة  الخاضعة  الفلسطينية  لألراضي  العام 
” وتضمن  ات …  بما هو  امرنا   , المصرية  القوات 
الدفاع  تتولى  كانت  التي  القومية  اللجان  حل  البيان 
عن المدن والقرى الفلسطينية من اعتداءات العصابات 

الصهيونية وجمع اسلحتها .
بمجرد انتهاء الحرب والتي اسفرت عن هزيمة الجيوش 
العربية , ولذلك سميت بالنكبة , سارعت دول عربية 
بعقد صلح  سرية  قنوات  عبر  اسرائيل  مع  باالتصال 
معها والتخلص من عبء القضية الفلسطينية , وكان 
الملك فاروق اول من قام باالتصال حينما ارسل ممثله 
الشخصي ” كمال رياض ” لمقابلة ” الياهو ساسون 
” رئيس دائرة الشرق االوسط بالخارجية االسرائيلية , 
وبعد ذلك قام الزعيم حسني الزعيم عقب قيامه بأول 
 1949 اذار/مارس  في  سوريا  في  عسكري  انقالب 
 ” بانش   ” الدكتور  طريق  عن  بإسرائيل  باإلتصال 
الوسيط الدولي بفلسطين الذي خلف ” برناروت ” بعد 
اغتياله من قبل عصابات يهودية في ايلول /  سبتيمبر 
1948 وتوالت االتصاالت العربية الرسمية بإسرائيل , 
ولكن رئيس وزراء اسرائيل انذالك ” بن غوريون ” كان 
يرفض الصلح مع العرب قائاًل ” بأن اسرائيل لم تحقق 
اهدافها التي تسعى إليها , وانه اليمكن قبول اي صلح 

إال بعد تحقيق تلك االهداف ” .
نخلص من هذا : ان القضية الفلسطينية لم تكن من 
الناحية العملية عربية بالمفهوم القومي كما يجب ان 
معظم  وكانت   , الشعبي   المستوى  على  إال  تكون 
القضية  يستخدمون  العرب  وقادتها  العربية  االنظمة 
كقميص عثمان لتحقيق اهدافهم ومصالحهم الشخصية 
بقيام كيان  العرب ال يرحبون  قادة  , وكان كثير من 
فلسطيني إال بعد ان اصبح عبء القضية يستدعي ذلك 
, و حينما قررت اسرائيل تحويل مجرى نهر االردن 
اجتماع  اول  لعقد  عبدالناصر  جمال  الرئيس  دعا   ,
قمة عربية عام 1964, وفي هذا االجتماع ُعهد الى 
الزعيم الفلسطيني احمد الشقيري بإجراء مشاورات مع 
كيان  العربية إلقامة  البالد  في  المقيمين  الفلسطينيين 
عن  والمشاورات  اللقاءات  هذه  واسفرت   , فلسطيني 
الشقيري  وقام   , الفلسطينية  التحرير  منظمة  انشاء 
معتمدًا على خبرته القانونية بصياغة ميثاق المنظمه 
يؤكد فيه على قومية القضية الفلسطينية , واطلق عليه 
وهياكل  اطر  وانشأ   ” الفلسطيني  القومي  الميثاق   ”
التشريعي  والمجلس  االساسي  النظام  مثل  المنظمه 

ومركز االبحاث والجيش الفلسطيني …الخ
ولالسف فإن الميثاق تحول من قومي الى وطني في 
التي  البنود  منه  وشطبت  عرفات  ياسر  الرئيس  عهد 
لها عالقة بالكفاح والنضال وذلك استجابة لمتطلبات 
على  سنأتي  الذي   1993 عام  السيئ  اوسلو  اتفاق 

ذكره فيما بعد.

اما تحول القضية الفلسطينية من قومية الى وطنية فقد 
القبس  في جريدة  بمقال  قمت برصده واالعالن عنه 
الكويتية في عام 1974 وهو العام الذي عقدت فيه 
الحسن  انذاك  المغرب  ملك  من  بدعوة  الرباط  قمة 
منظمة  اصبحت  ان  قرارته  من  كان  والذي   , الثاني 
الشرعي  الممثل  هي  سواها  دون  الفلسطينية  التحرير 
هنا  اسجل  ان  واحب   , الفلسطيني  للشعب  والوحيد 
بأنني في مقالي في جريدة القبس قلت بأن هذا القرار 
مؤشر خطير نحو تحول القضية من قومية الى وطنية 
, ويبدوا انني كنت مصيبًا في ذلك , فقبيل وفاة احمد 
الكويت  خارجية  وزير  له  وجه   1980 عام  الشقيري 
انذاك الشيخ صباح االحمد الصباح الذي اصبح اميرًا 
لدولة الكويت , دعوة لزيارة الكويت ونزل بفندق هيلتون 
ومنه اتصل بي  يطلب مني الحضور , فذهبت اليه 
وكان وحيدًا وتحدث معي في القضية الفلسطينية وذكر 
مؤتمر الرباط وقرار جعل المنظمه دون سواها الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني , وقال انه سبق أن 
عرض عليه ذلك ولكنه رفض النه ال يريد ان تتحول 
ارتباط  فك  يعني  الى قطرية النه  قومية  القضية من 
العرب بالقضية وتحررهم من مسؤولياتهم نحوها , وفي 
الوقت نفسه ال يريد تحميل الشعب الفلسطيني سقوط 
الضفه الغربية وقطاع غزة   , فالضفة كانت جزءًا من 
المملكة االردنية الهاشمية وهي اقدر على استرجاعها , 
وان قطاع غزة كان تحت االدارة المصرية , وان مصر 

مكلفة باسترجاعه .
وعن خفايا ما جرى في مؤتمر قمة الرباط عام 1974 
هيكل  حسنين  محمد  المرحوم  البارز  الصحفي  ذكر 
صفحة  الثالث  الجزء   ) االوهام  سالم   ( كتابه  في 
تحدث  القرار  مشروع  نوقش  حينما  بأنه   45  –  43
الملك حسين وقال بأن االردن اخر من يعترض على 
وانما  انفسهم  عن  يتحدثوا  ان  في  الفلسطينيين  حق 
هناك قضية امانة تاريخية ومسؤولية حقائق مستقبلية 
 ( الفلسطينية  االراضي  هذه  فإن  لالمانة  وبالنسبة   ,
عندما  االردنية  المملكة  عند  كانت   ) والقدس  الضفه 
يتحمل  ان  بواجب  االردن  ويشعر   , اسرائيل  احتلتها 
امانة استعادتها , وان االردن اكثر من غيره قادر  على 
استعادة االراضي الفلسطينية فهو الطرف المعني بقرار 
على  االستيالء  يجيز   ال  الذي  االمن 242  مجلس 

االراضي بالقوة … الخ
القادة  من  عدد  معارضة  الحسن  الملك  ادرك  ولما 
العرب للقرار هدد باالنسحاب والخروج وقال انه حزين 
بلدهم  البلد  يعتبروا  ان  يرجوهم  ولكن   , الموقف  لهذا 
والقصر قصرهم… هم اصحابه وهو الضيف عليهم , 
وتعالت االصوات والنداءات تطلب من الملك ان يبقى 

في الجلسة .
طلب  الحسن  الملك  ان  ايضًا  قال  هيكل  ان  واذكر 
قال  الخلوة  هذه  وفي   , السادات  بالرئيس  االختالء 
للسادات : لقد ارسلت مندوبك حسن التهامي ليجتمع 
بوزير الدفاع االسرائيلي , موشيه دايان , وتمت عدة 
الى  التوصل  هدفك  وكان   , الرباط  في  هنا  لقاءات 
والقضية  ذلك  يكون  فكيف   , اسرائيل  مع  منفرد  حل 
فاذا   . يقيدك  ما  وذلك  عربية  مسؤولية  الفلسطينية 
القيت القضية على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية 
السادات  , وتقبل  تشاء  ما  فعندها تصبح حرا وتفعل 
هذه النصحية , اما الملك حسين والذي اختلى به هو 
اذا اجمعوا  العرب  القادة  فقد رفضها وقال ان  االخر 

على ذلك فهو لن يخرج عن االجماع العربي .
القرار  لهذا  الداعمين  اكثر  من  الرئيس عرفات  وكان 
والفرحين لصدوره , ويبدو لي انه لم يكن يعلم أن ذلك 
انذاك  كان  الذي  كيسنجر  الداهية  وراءه  كان  القرار 
مستشار الرئيس االمريكي نيكسون لالمن القومي  ثم 
أن  يقول  كيسنجر  وكان   , االمريكية  للخارجية  وزيرا 
ارتباطها  بفك  اال  يتحقق  ال  الفلسطينية  القضية  حل 
العرب  حكام  من  احد  يجرؤ  ال  عربية  كمسؤولية 
القضية  تحميل  بد من  وانه ال   , بها  التصرف وحده 
التحرير  منظمة  في  والمتمثل  االضعف  الطرف  الى 
الفخ واوقع  الفلسطينية ولالسف وقع عرفات في هذا 

الشعب الفلسطيني معه .
منظمة  وتعرضت  لبنان  في  خالفات  نشبت  حينما 
الى تورط سوري وذلك في  لنزاعات تطورت  التحرير 
الثمانينات من القرن الماضي رفع الرئيس ياسر عرفات 
شعار القرار الفلسطيني المستقل , وقد قال كثيرون بأنه 
لم يكن يقصد فك ارتباط القضية عن عروبتها ولكن 

استغل هذا الشعار لغير صالح عروبة القضية .
عرفات  ارتكبها  التي  الكبيرة  االخطاء  من  كان  ربما 
انحيازه  وبالفلسطينيين  بالمنظمة  الضرر  والحقت 
من  وكان   , الكويت  احتل  حينما  حسين  لصدام 
استاذا  انذاك  وكنت   , الحياد  يلتزم  أن  المفروض 
واجتمعت  االنحياز  هذا  ساءني  وقد  الكويت  بجامعة 
بعدد من الفلسطينيين وتداولنا االمر ووجدنا أننا يجب 
تحريرها  ثورة  اثناء  في  الجزائر  سلكته  ما  نسلك  ان 
والنزاعات  المشاكل  في  االنخراط  عن  نفسها  فابعدت 
البالد  كفلسطينين مشتتين في سائر  , ونحن  العربية 
العربية والعالم يجب ان نبعد انفسنا عن االنحياز الي 
طرف النه يلحق الضرر بنا وهذا ما حدث للفلسطينين 
بعد ذلك في الكويت واقطار الخليج , والحق الضرر 
ياسر  وبشخصية  نفسها  الفلسطينية  التحرير  بمنظمة 
عرفات . وبدأت المنظمة تتعرض للمضايقات وحتى 
في  مقرها في تونس وتم اغتيال عدد  من قادتها وعلى 
/ الثاني  كانون  في  الهول  وابو  راسهم صالح خلف 
يناير 1991 , ومن قبله خليل الوزير عام 1988 .

الفلسطينية  التحرير  منظمة  تهميش  نتيجة  من  كان 
ولما  العربية  االنظمة  لدى  وتقديرها  وزنها  فقدت  أن 
الثالثين من شهر  في  السالم في مدريد  عقد مؤتمر 
حرب  تداعيات  لبحث   1991 اكتوبر  اول/  تشرين 
دعيت  االوسط  الشرق  بمشكلة  سمي  ما  أو  الخليج 
وكان   , المنظمة  تدع  ولم  واالردن  مصر  منها  دول 
بوش  انذاك جورج  االمريكي  الرئيس  برعاية  المؤتمر 
االب , ورئيس االتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف 
الفلسطينية  التحرير  . ووافق االردن لوفد من منظمة 
الدكتور  وبرئاسة  مظلته.  تحت  المؤتمر  يحضر  أن 
بأبن  عرفات  الرئيس  واتصل   . المجالي  السالم  عبد 
العم الدكتور محمد الفرا ليرأس الوفد الفلسطيني بحكم 
خبرته الطويلة في االمم المتحدة ورئاسته للوفد االردني 
الدكتور  رد  وكان  الماضي   القرن  خمسينيات  منذ 
محمد الفرا بأن طلب من عرفات بأن يتصل باصدقائة 
 , االستيطان  بوقف  اسرائيل  على  للضغط  االمريكان 
في  واالستيطان  سالم  مفاوضات  من  معنى  ال  النه 
أن  احب  أنا ال  له عرفات  فقال   , المحتلة  االراضي 
الفرا  الدكتور  يضع علي اي شخص شروطا واعتذر 
عن المهمة فكلف عرفات الدكتور حيدر عبد الشافي 

برئاسة الوفد فقبل .
كان حيدر عبد الشافي وهو طبيب معروف في غزة 
قدير  .وهو شخص  جدا  طيبة  وباخوانه  به  وعالقتي 
ليبرالية  توجهات  وذو  غيور  ووطني  ونزيه  ومخلص 
علمانية . واظهر الوفد االسرائيلي تصلبه في مواقفه . 
وفي هذه االثناء فتحت منظمة التحرير قناة سرية عبر 
اوسلو لالتصال باسرائيل . ودون الدخول بالتفاصيل 
وأن الوفد الفلسطيني المفاوض في اوسلو لم يكن يملك 
الخبرة القانوينة الكافية ولكن استعان في وقت متأخر 
بخبير قانوني مصري على حسب ما سمعناه . وفي 
اثناء اللقاءات سأل شيمون بيريز الذي كان انذالك وزيرا 
المستشار  سأل   , رابين  اسحق  في حكومة  للخارجية 
القانوني االسرائيلي : سافير ماذا يريد الفلسطينيون ؟ 
فقال هم يريدون الدخول , فقال : هل وضعوا شروطا 
مثل القدس واالستيطان والمياه والالجئين ؟ قال ال , 
فقال له ما رايك انت , فرد سافير قائال نكون حميرا ان 
لم نسمح لهم بالدخول النهم سيكونون تحت سيطرتنا .

وفي الثالت عشر من شهر ايلول / سبتمبر 1993 تم 
عقد اتفاق اوسلو في البيت االبيض برعاية الرئيس بيل 
كلنتون ونص االتفاق بالبدء بما يسمى اريحا /غزة اواًل 
, اي تنسحب اسرائيل منهما اوال , وكنت قد كتبت قبل 
االتفاق  مقاال في الدستور في الحادي والثالثين من 
اب / اغسطس 1991 عنوانه من اريحا على النهر 
الى غزة على البحر تحقق الشعار الذي نادت به فتح 
سابقا وهو تحرير فلسطين من البحر الى النهر , اي 
فلسطين بالكامل . وفيه ابديت اعتراضي على االتفاق 
اهمها  من  لعل  نتائج خطيرة  االتفاق  لهذا  بأن  وقلت 
سرية  عالقات  لها  عربية  النظمة  المبرر  اعطى  أنه 
تعلن  بأن  معها  بعمل عالقات  تنوي  او  اسرائيل  مع 
عن اقامة عالقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل وبذلك 
تكون المنظمة وكأنها فتحت الباب امام هؤالء الراغبين 

في التقارب مع اسرائيل .
وقد عارض االتفاق عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنهم من علق عضويته 
االتفاق  الذين عارضوا  ومن  الحوت  شفيق  مثل  فيها 
في  بفتح  المركزية  اللجنة  عضو  زكي  عباس  انذاك 
/ اب  من  العشرين  في  الدستور  بجريدة  له  مقابلة 
اغسطس 1993 حيث قال : نحن في مرحلة االنحراف 

القومي والتخبط واالرتجال التنظيمي .
ال شك أنه باتفاق اوسلو تحقق وتأكد تحول القضية 
الفلسطينية من قضية قومية الى قضية وطنية تخص 
الفلسطينيين دون سواهم وتحول العرب من شركاء في 
القضية الى وسطاء لها , وتغير مفهوم الصراع والنزاع 
الى صراع  او صراعا عربيا اسرائيليا  نزاعا  من كونه 
اوسلو  وتداعيات  نتائج  اما  اسرائيلي  فلسطيني  ونزاع 
االيام  هذه  نعيشها  فنحن  الفلسطينية  القضية  على 

وتستحق مقاال او مقاالت لبحثها وتحليلها .
كاتب فلسطيني
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جديد الهواتف الذكية..
 ماذا »سنشتري« في 2021؟

تسريبات  على  الستار   2020 العام  أسدل 
تقنية تتحدث عن العديد من الهواتف الذكية 
ذات المزايا والمواصفات الحديثة، والتي يتوقع 

إطالقها في السنة الجديدة.
المتخصص  أطلس«  »نيو  موقع  وكشف 
يتوقع  هواتف  أبرز  عن  التقنية  باألخبار 
الجاري  العام  خالل  األسواق  في  تطرح  أن 

:2021

غاالكسي إس 21
»سامسونغ«  بهواتف  متخصصون  يتوقع 
عن  الجنوبية  الكورية  الشركة  تكشف  أن 
هذا  منتصف  في   »21 إس  »غاالكسي 

الشهر.
وسيأتي الهاتف بثالثة إصدارات هي: »إس 
يأتي  بينما  إنشا،   6,2 قياس  بشاشة   »21
»إس 21 بلس« بشاشة قياس 6,7 إنشا، في 
حين يبلغ قياس شاشة »إس 21 ألترا« 6,8 
الهواتف  هذه  أن  إلى  شائعات  وتشير  إنشا. 
ستدعم كاميرات عالية الدقة، قد يصل تقريبها 
قلم  جانب  إلى  هذا  إس،   10 إلى  البصري 
ذكي.  وستدعم هواتف »سامسونغ« الجديدة 
 ،»888 »سنابدراغون  معالجات  أحدث 
وسيكون معدل التحديث في الشاشات بحدود 
تركز  أن  المتوقع  من  كذلك  هرتز.   120
»سامسونغ« على الهواتف القابلة للطي هذا 
العام، حيث يمكن أن تقدم منتجا جديدا ضمن 

هذه الفئة.

آيفون 13
كشفت تسريبات تقنية حديثة عن مواصفات 
سيحل  وأنه  المرتقب،   »13 »آيفون  هاتف 
وسيأتي   ،»12« اإلصدار  مشكالت  أبرز 

بحزمة من التعديالت التقنية المميزة.
وحسبما نقل موقع مجلة »فوربس« األميركية 
بتسريبات  المتخصص  بروسر،  جون  عن 
منتجات شركة »أبل« األميريكية، فإن »آيفون 
13« سيزّود بشاشة »إل تي بي أو«، قادرة 
على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن 

يكون ذلك على حساب عمر البطارية.
ستجعل  الجديدة  الشاشة  فإن  بروسو  ووفق 
العاملة  للهواتف  قويا  منافسا   »13 »آيفون 
بقوة  تتباهى  كانت  والتي  »أندرويد«،  بنظام 

بطاريتها وطول عمرها.
وسيدعم الهاتف الجديد تقنية »واي فاي 6«، 
تصل  التي  الفائقة  بالسرعات  تتميز  التي 
وقت  وتقليل  الثانية،  في  غيغابت   9,6 إلى 

االستجابة، وكفاءة استخدام الطاقة.

»أبل«  عمل  عن  أخرى  تسريبات  وتتحدث 
للطي بتصميم شبيه  قابل  على هاتف جديد 

بهاتف«سامسونغ« من طراز »زد فليب«.
متانة  الراهن  الوقت  في  »أبل«  وتختبر 
المفصل الخاص بالهاتف القابل للطي، وذلك 
من  الفئة  هذه  مثل  في  الجزء  ذلك  ألهمية 

األجهزة.
»بكسل 6« و«بكسل 5 أي« من غوغل

من  هاتفها  تطلق »غوغل«  أن  المتوقع  من 
مبكر من  الطراز »بكسل 5 أي« في وقت 

هذا العام، إلى جانب »بكسل 6«.
وستضيف »غوغل« للهاتفين ترقيات عديدة 
معالجة  وبرنامج  بالكاميرا،  يتعلق  ما  أبرزها 
الصور، هذا إلى جانب كاميرا لاللتقاط صور 

»السيلفي« بدقة عالية.

ون بلس 9
على  الماضي  العام  في  بلس«  »ون  ركزت 
الهواتف المتوسطة، إال أن استراتيجيتها لهذا 
العام ستكون مختلفة، إذ يشاع أن يتم إطالق 

»ون بلس 9« و«ون بلس 9 برو« في وقت 
مبكر من مارس القادم.

ويرى مختصون بالهواتف الذكية، أن تركيز 
»ون بلس« سيكون منصبا على تعزيز عمر 

البطارية وسرعة الشحن.
المعالج  اعتماد  سيتم  فإنه  التسريبات  ووفق 
»سنابدراغون 888« في هواتف »ون بلس«، 
 8 سعة  عشوائية  ذاكرة وصول  ستدمج  كما 
غيغابايت، إلى جانب 128 غيغابايت كسعة 
تخزين، في حين لن يطرأ تغيير كبير على 

التصميم الخارجي.
هواتف أخرى

ال يتوقع العاملون في ميدان الهواتف الذكية 
أن يحمل العام الجاري »تقنيات ثورية«، إذ 
ستواصل »نوكيا« و«موتوروال« تقديم هواتف 
لذوي الميزانية المتواضعة، في حين ستطلق 
شركات صينية مثل »شاومي« تقنيات جديدة 

قد ال تكون متوفرة في جميع األسواق.
للطي  القابلة  الهواتف  تواصل  أن  ويعتقد 
انتشارها بالتزامن مع سعي الشركات المطّورة 

لها لتحسينها واالرتقاء بأدائها وموثوقيتها.
في  الجديدة  الهواتف  فإن  ذلك،  جانب  وإلى 
بجودة  يتعلق  فيما  قفزات  ستحقق   2021
الصور  ومعالجة  الشاشات  في  العرض 
الذكاء االصطناعي وسرعة الشحن  وتقنيات 

والمعالج.

أنواع وثائق التأمين على الحياة في كندا

وائل الموصلي \ ميسيساجا \ 

 كما استنتجنا في المقالة األولى أن التأمين 
على الحياة أصبح ضرورة وليس شيئا ترفيهيا 
أساسية  مالية  أداة  الحياة  على  فالتأمين   .
نستخدمها لتقليل المخاطر غير المرغوب فيها 
والتي قد تسبب صعوبات اقتصادية أوانعدام 
أمن مالي لعائلتك أو من تعولهم . لماذا يجب 
أن أحصل على تأمين على الحياة ؟ السبب 
على  للتأمين  وثيقة  على  للحصول  الرئيسي 
الحياة هو تأمين نمط حياة أوأيجاد ثروة ألفراد 
األسرة بعد وفاة المؤمن عليه . هناك صندوق 
ينً  أسباب شائعة أخرى للحصول على وثائق 
للتأمين على الحياة ، والتي توفر ا معفًيا من 
في  المستفيد  قبل  من  الستخدامه  الضرائب 
: 1 .دفع الفواتير الطبية أو الرهن العقاري 
المنزلي أو نفقات المعيشة العائلية أو قروض 
الدراسة للطالب أو نفقات الجنازة أو الديون 
الوفاة حتى ال تضطر  بعد  المتبقية  األخرى 
عائلتك إلى المعاناة من أي ضائقة مالية . 2 

.بناء ثروة أو صندوق للطوارئ كما يتبين عند 
استخدام وثائق التأمين على الحياة مع خيارات 
وهنا   . واألدخاري  األستثماري  الوعاء  ذات 
سنناقش في هذه المقالة أنواع وثائق التأمين 
تؤثر  التي  والعوامل  كندا  في  الحياة  على 
على تكلفة هذا النوع من التأمين . سيساعد 
ذلك في اتخاذ القرار المناسب واختيار النوع 
وبالرغم   . الحياة  على  التأمين  من  األنسب 
من ذلك فإن مساعدة وتوجيه مستشار مالي 
مهني امرا البد منه إلتخاذ مثل هذه القرارات 
. أنواع وثائق التأمين على الحياة في كندا : 
فقط  نوعان  هناك  ان  الناس  معظم  يفترض 
من وثائق التأمين على الحياة في كندا وهما 
حتى  الدائم  والتأمين  محدود  آلجل  التأمين 
نهاية العمر . ولكن في الواقع هناك خمسة 
الحياة  التأمين على  انواع مختلفة من وثائق 
متوفرة في كندا : 1.وثائق التأمين على الحياة 
لمدة محدودة . 2.وثائق التأمين الشامل على 
التأمين  الحياة حتى نهاية العمر . 3.وثائق 
لدفع  محدودة  فترة  وذو  الحياة  على  الشامل 
على  الشامل  التأمين  4.وثائق   . األقساط 
 . وإدخاري  استثماري  وعاء  ذات  الحياة 
حتى  الحياة  على  الشامل  التأمين  5.وثائق 
عمر100 عام . 1.وثائق التأمين على الحياة 
التأمين  وثائق  من  نوع  هو   : محدودة  لمدة 
على الحياة التي تغطيك لفترة زمنية محدودة 
وتدفع شركة التأمين مبلغا محددا للمستفيدين 
وتختلف   . عليه  المؤمن  الشخص  وفاة  عند 
 25 أو   20 أو   10 من  الوثيقة  فترة  طول 
وهناك  عاما   65 عمر  حتى  عاما   30 أو 
النوع  هذا  مثل  تمنح  التي  الشركات  بعض 
من التأمين حتى عمر 75 عاما . 2.وثائق 
التأمين الشامل على الحياة حتى نهاية العمر 
الدائم على  التأمين  بأسم  ايضا  والمعروفه   (

عنصر  على  يحتوي  النوع  وهذا  الحياة(: 
من  تبني  الذي  إدخاري  وعاء  أو  استثماري 
خالله قيمة األستثمار طالما يستمر المؤمن 
األقساط  دفع  في  الوثيقة  صاحب  او  عليه 
الشهرية المحددة لتلك الوثيقة . وتسمح بعض 
الجزء  من  نسبة  بصرف  التأمين  شركات 
األستثماري لهذه الوثائق للمؤمن عليه خالل 
فترة حياته . عادة ما يكون لهذه النوعية قسطا 
على  التأمين  وثائق  نوعية  من  أعلى  شهريا 
الشامل  التأمين  3.وثائق   . األخرى  الحياة 
لدفع األقساط  الحياة وذو فترة محدودة  على 
: هذا النوع من وثائق التأمين يشبه إلى حدا 
كبير النوع الثاني من الوثائق المذكور أعاله 
لمدة  ربما  األقساط  دفع  مدة  تحديد  بإستثناء 
20 أو 30 عاما . بمجرد دفع أقساط التأمين 
التأمين  يستمر ضمان  المحدودة  الفترة  لتلك 
 . إضافية  أقساط  أي  دفع  دون  الحياة  على 
عادة ما يكون لهذا النوع من وثائق الـتأمين 
تكاليف أعلى . 4.وثائق التأمين الشامل على 
الحياة ذات وعاء استثماري وإدخاري : ذلك 
الحياة  على  التأمين  مثل  التأمين  من  النوع 
استثماري  عنصر  وجود  بإستثناء  بالكامل 
طويل األجل . حيث تمنح شركة التأمين عدة 
خيارات لإلستثمار, والقيمة النقدية المستثمرة 
لهذا النوع من الوثائق لهذا النوع من الوثائق 
يمكن اعتبارها طريقة لإلدخارمن أجل التقاعد. 
إذا كنت مستثمرا بارعا فقد تجد ان ذلك النوع 
جاذبية  أكثر  خيارا  هو  التأمين  وثائق  من 
ولكنه يتطلب نشاطا عمليا أكثر من صاحب 
الوثيقة أو الشخص المؤمن عليه بالتعاون من 
المستشار المالي المختص . 5.وثائق التأمين 
الشامل على الحياة حتى عمر100 عام :هي 
وثيقة تأمين شامل على الحياة حتى أن يبلغ 
المؤمن عليه عمر 100 عام, وعند وصول 

المؤمن عليه إلى عمر 100 عام فلن يطلب 
تلك  بعد  ولكن  للتأمين  أقساط  أي  دفع  منه 
الفترة تستمر التغطية بالتأمين. وهذا النوع من 
وثائق التأمين ليس له جزء استثماري وبالتالي 
من  يصرف  أن  عليه  المؤمن  يستطيع  ال 
التي  العوامل   . الحياة  قيد  قيمتها وهو على 
تحدد تكلفة وثيقة التأمين على الحياة )قسط 
عليه.  المؤمن  : 1.عمر   ) الشهري  التأمين 
الصحية  3.الحالة  عليه.  المؤمن  2.جنس 
للمؤمن عليه بما في ذلك إذا كان مدخنا أم 
ال. وهنا في كثير من األحيان البد للمؤمن 
عليه إجتياز كشف طبي شامل. 4.قيمة مبلغ 
األستحقاق عند الوفاة. 5.نوعية وثيقة التأمين 
 . عليه  المؤمن  وإختيار  هدف  تناسب  التي 
عليه صغيرا  المؤمن  كان  كلما  عام  وبشكل 
في العمر ويتمتع بحالة صحية ممتازة يكون 
أقل  المختارة  التأمين  لوثيقة  الشهري  القسط 
في التكلفة . أنسب أنواع وثائق التأمين على 
الحياة : يمكن أن يكون إيجاد وثيقة التأمين 
على الحياة األنسب لشخص ما تحديا صعبا 
تكون  ال  السؤال  هذا  مثل  على  واإلجابة   ,
دائما سهلة ومباشرة . لذلك كما ذكرنا سابقا 
متخصص  من  مساعدة  إلى  جميعا  نحتاج 
التغطية  نوع  لمعرفة  مهني(  مالي  )مستشار 
التأمين  وثائق  من  الشخص  يحتاجها  التي 
حياة  نمط  تناسب  التي  وتلك   , المتعددة 
من  وهدفه  المادية  واحتياجاته  عليه  المؤمن 
وثيقة التأمين على الحياة, وأهم من ذلك قدرة 
طوال  الشهرية  األقساط  دفع  على  الشخص 

فترة وثيقة التأمين.

هذه سلسلة موجزة من المعلومات المالية
.www.wizeman.ca Tel اتصل 
: 647-868-3511
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الجماعة األحمدية )القاديانية( في فلسطين

 اعداد د. حنا عيسى

حركة  عن  عبارة  هي  األحمدية  الجماعة 
القرن  أواخر  في  نشأت  تجديدية  إسالمية 
التاسع عشر الميالدي في شبه القارة الهندية، 
القأدياني  أحمد  غالم  ميرزا  هو  مؤسسها 
)1835-1908(، نسبة إلى بلدة قاديان، في 
أسس  الهند، حيث وضع  في  البنجاب  إقليم 
 1889 عام  مارس  من   23 في  جماعته 
األحمدية.  اإلسالمية  الجماعة  وسماها 
القرن  مجدد  بأنه  أحمد  غالم  ميرزا  ادعى 
الرابع عشر الهجري، وبأنه المسيح الموعود 
والمهدي المنتظر من ِقبل المسلمين، والفكر 
األحمدي يشّدد على االعتقاد بأن اإلسالم هو 
الديانة السماوية األخيرة للبشرية جمعاء والتي 
نزلت على النبي محمد عليه الصالة والسالم، 
ويعيش األحمديون في كل البلدان التي يوجد 
الهندية، حيث  القارة  بها مهاجرون من شبه 
تجاه  المنظم  والقمع  الشديد  االضطهاد  إن 
الدول اإلسالمية  الجماعة في عدد من  هذه 
للهجرة  األحمديين  أفرادها  من  بالعديد  حذت 
وبعد  العالم،  من  أخرى  بقاع  في  واالستقرار 
وفاة الحاج موالنا حافظ حکيم نور الدين - 
الخليفة األول لمؤسسها - انقسمت الجماعة 
الهور  في  األحمدية  الحركة  فرعين:  إلى 

وجماعة المسلمين األحمدية.

عقيدتهم:

يؤمنون  مسلمين،  أنفسهم  األحمديون  يعد 
باهلل  جميعها:  اإليمان  وبأركان  بالقرآن 
والحساب،  وبالبعث  ورسله  وكتبه  ومالئكته 
الجماعة  وتؤمن  كلها؛  اإلسالم  وبأركان 
أحمد  غالم  ميرزا  بأن  األحمدية  اإلسالمية 
مبعوث من هللا سبحانه وتعالى، مثياًل لعيسى 
ُمدينًا  الدينية،  الحروب  ليضع  السالم  عليه 
ومستنكرًا سفك الدماء، معيدًا أسس األخالق 
بأنه  ويؤمنون  العالم،  إلى  والسالم  والعدالة 
والممارسات  األفكار  من  اإلسالم  سيخلص 
كما  الحقيقي  شكله  إلى  ليعيده  المتعصبة، 
الكثير  ان  اال  محمد.  النبي  عهد  في  كان 
من المعتقدات األحمدية تعتبر مخالفًة للفكر 
الجماعة،  تأسيس  منذ  التقليدي  اإلسالمي 
حيث إن الكثير من عامة المسلمين ينظرون 
إلى األحمديين على أنهم غير مسلمين نظرًا 
بوفاة  يتعلق  فيما  وقناعاتهم  نظرهم  لوجهة 
السيد المسيح وعودته، وفهمهم للجهاد بشكله 

السلمي.

ويصلي  يصوم  هللا  أن  القاديانيون  يعتقد   ·
هللا  تعالى  ـ  ويخطئ  ويكتب  ويصحو  وينام 

عما يقولون علوًا كبيرًا.

لم تختم بمحمد  النبوة  بأن  القاديانية  تعتقد   ·
وهللا  جارية،  هي  بل  وسلم  عليه  هللا  صلى 
غالم  وأن  الضرورة،  حسب  الرسول  يرسل 

أحمد هو أفضل األنبياء جميعًا.

· يعتقدون أن جبريل عليه السالم كان ينزل 
إليه، وأن  يوحى  كان  وأنه  أحمد  على غالم 

إلهاماته كالقرآن.

المسيح  قدمه  الذي  إال  قرآن  ال  يقولون   ·
يكون  ما  إال  حديث  وال  )الغالم(،  الموعود 
في ضوء تعليماته، وال نبي إال تحت سيادة 

غالم أحمد.

الكتاب  واسمه  منزل  كتابهم  أن  يعتقدون   ·
المبين وهو غير القرآن الكريم.

مستقل  جديد  دين  أصحاب  أنهم  يعتقدون   ·
وشريعة مستقلة وأن رفاق الغالم كالصحابة.

· يعتقدون أن قاديان كالمدينة المنورة ومكة 
المكرمة بل وأفضل منهما وأرضها حرم وهي 

قبلتهم وإليها حجهم.

طالبوا  كما  الجهاد  عقيدة  بإلغاء  نادوا   ·

ألنها  اإلنجليزية  للحكومة  العمياء  بالطاعة 
حسب زعمهم ولي األمر بنص القرآن!

· كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية: 
كما أن من تزوج أو زوج من غير القاديانيين 

فهو كافر.

والمخدرات  واألفيون  الخمر  يبيحون   ·
والمسكرات.

وجودهم في فلسطين:

الثاني  الخليفة  أن  األحمدية  المصادر  تذكر 
والقدس  حيفا  زار  أحمد  محمود  الدين  بشير 
تمت  وقد   ،1924 عام  والخليل  لحم  وبيت 
دعوته لشرب الشاي في منزل مفتي القدس، 
وفي نهاية هذا المطاف عاد الى حيفا والتقى 
مع حاكم المحافظة قبل أن يغادر إلى دمشق، 
لكن على ما يبدو إن دمشق لم ترحب بالخليفة 
تشهد  لم  ديني  وهياج  حيث حصلت ضجة 
حاول  من  هناك  أن  حتى  له  مثياًل  المدينة 
الخليفة  به  نزل  الذي  السنترال  فندق  نسف 
الفرنسية  الحكومة  أعلنت  وعندها  األحمدي، 
ونصحته  وصحبه  حمايته  عن  عاجزة  أنها 
بمغادرة البالد، فعاد الوفد إلى بيروت ثم إلى 
عكا وحيفا ومنها إلى بورسعيد بمصر. لكن 
بعودة الخليفة األحمدي الى قاديان صمم على 
إلى دمشق  أحمدية  تبشيرية  بعثة  أول  إعداد 
على  ووضع  استقباله  رفضت  التي  بالذات 
رأسه البعثة المبشر الشاب جالل الدين شمس 

الشام  في  األحمدية  الجماعة  أسس  والذي 
ومنطقة الكبابير في حيفا بفلسطين وجماعة 
مصر. بعدها وصل إلى فلسطين مكانه أبو 
العام  حتى  مكث  حيث  الجلندهري  العطاء 
ولم  حيفا،  جنوب  الكبابير  بلدة  في   1936
يكن هؤالء فقط هم الذين حاولوا نشر مبادىء 
الجماعة بين الفلسطينيين، فهناك محمد سليم 
الهندي الذي خدم الجماعة في فلسطين من 
العام 1936 حتى 1938، ثم شودري محمد 
الذي حضر  الدين قمر  شريف كذلك جالل 
للبالد العربية عام 1954، ومما سبق يظهر 
بجالء اهتمام الجماعة األحمدية باالنتشار في 
العالم العربي واالنطالق نحو هذا العالم عبر 
بحيفا  الكبابير  في  تمحورها  ورغم  فلسطين، 
في فلسطين إال أن هناك انتشارًا محدودًا لها 

في الضفة وغزة.

في  األحمدية  الطائفة  أتباع  عدد  ويقدر 
وخمسمائة  آالف  خمسة  بنحو  فلسطين 
شخص، يعيش منهم في بلدة الكبابير قرابة 
الـ 3000 نسمة، فيما يتوزع اآلخرون على 
وغيرها..  ونابلس  وطولكرم  وحيفا  عكا  مدن 
العقائدية  العزلة  من  نوعا  الطائفة  وتعيش 
حيث لم تتمكن األحمدية من االنتشار وسط 
وجودها  تاريخ  من  الرغم  على  الفلسطينيين 
في البالد والذي يناهز الثمانين عاما، مع أن 
زعماء االحمدية يأملون في أن يكون أتباعهم 
في فلسطين الجسر الذي تعبر عليه األحمدية 

إلى العالم العربي.

تعويض أمريكي بمبلغ 10 مليون دوالر
 بعد أن قضى 28 عاما في السجن ظلما

قررت مدينة فيالدلفيا األمريكية تعويض رجل 
قضى في السجن 28 عاما إثر إدانته بجريمة 
قتل لم يرتكبها، بمبلغ يصل إلى 10 ماليين 

دوالر.
 9,8 دفع  على  وافقت  إنها  المدينة  وقالت 
الذي  الثالث  هولمان  لتشيستر  دوالر  مليون 
تمت تبرئته بعد أن قضى نحو ثالثة عقود في 
السجن بسبب جريمة قتل لم يرتكبها، بحسب 

موقع صحيفة »فيالدلفيا إنكوايرر«.
واعتبرت الصحيفة أن هذا المبلغ يتم دفعه في 
واحدة من أكبر تسويات اإلدانة الخاطئة في 

تاريخ فيالديلفيا.
وبحسب الصحيفة، فإن هولمان الثالث كان 
يبلغ من العمر 21 عاما، عندما وجهت إليه 

في عام 1991 تهمة قتل طالب في عملية 
سطو فاشلة بمدينة فيالدلفيا.

الوقت  أنه كان يعمل في ذلك  إلى   وأشارت 
سائقا ولم يكن لديه أي سجل إجرامي.

ولم يتم اكتشاف أي دليل مادي يدينه بإطالق 
النار على تاي جونغ هو، الطالب في جامعة 

بنسلفانيا.
وفي عام 2018 وافقت وحدة »نزاهة اإلدانة« 
على  كراسنر  الري  العام  للنائب  لتابعة  ا
مراجعة قضيته، وفي النهاية خلصت إلى أنه 
عملية  نفذ  قد  يكون  أن  المستحيل  شبه  ن  م
في  سراحه  بإطالق  المحكمة  وأمرت  لقتل،  ا

2019، بعد أن بلغ من العمر 49 عاما.
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ساللة كورونا الجديدة قد تستعصي على اللقاحات الحالية

ما أخطر اآلثار الجانبية للقاح فيروس كورونا المستجد؟ وما تأثيرها 
على الجسم؟ وكيف نواجهها عند الحصول على اللقاح؟ وما فوائد التطعيم؟

أن  إلى  مؤخرا،  بريطاني،  خبير صحي  به  ن
ساللة فيروس كورونا الجديدة التي تنتشر في 
على  مستعصية  تكون  ربما  إفريقيا،  نوب  ج
اللقاحات التي يجري منحها للناس في الوقت 

الحالي، حتى يطوروا مناعة ضد العدوى.
وبحسب أستاذ الطب في جامعة أوكسفورد، 
ليس  األمر  هذا  حصول  فإن  بيل،  ون  ج
حال  في  ألنه  تماما،  المرعب  السيناريو  ب
اللقاح  على  الجديدة  الساللة  ستعصت  ا
الحالي، ستكون ثمة حاجة إلى 6 أسابيع فقط 

من أجل تطوير لقاح جديد.
في  الجديدة  الساللة  إن  الباحث  يقول  و
باب  من  اللقاح،  تستعصي عن  قد  ريطانيا  ب
االحتمال، أما هو فيرجح في تقديره الخاص، 

واإلعالن  تطويرها  جرى  التي  اللقاحات  ن  أ
عنها حتى اآلن تستطيع التعامل مع الطفرة.

التي انتشرت في جنوب إفريقيا  ما الساللة  أ
عنها،  الكثير  الشيء  يعرف  ال  إنه  يقول  ف

»هناك عالمة استفهام كبيرة حولها«.
جنوب  فرضت  الماضي،  األسبوع  في  و
إفريقيا حالة إغالق بعدما قال الرئيس سيريل 
رامافوزا إن الساللة الجديدة التي تعرف علميا 
مقارنة  أكبر  بشكل  تنتقل   »V2.501 ـ«  ب

بالفيروس الذي ظهر أول مرة.
وفي الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، 
قال وزير الصحة البريطاني، مات هانوك، إن 
حالتين من ساللة جنوب إفريقيا تم رصدهما 

في المملكة المتحدة.

الحالتين  وضع  تم  الحين،  ذلك  منذ  و
الحجر  إجراءات  تحت  لهما  المخالطين  و
على  مشددة  سفر  قيود  وُفرضت  لصحي،  ا

القادمين من البلد اإلفريقي.
التي  الساللة  بأن  البريطاني  الوزير  أقر  و
رصدت في جنوب إفريقيا تقلقه بشكل أكبر 
في  سجلت  التي  المتحورة  بالساللة  قارنة  م

بريطانيا.
وقال إن الطفرات التي تم رصدها في ساللة 
بنية  في  تغييرات  أحدثت  إفريقيا،  نوب  ج

البروتين لدى فيروس كورونا المستجد.
ومعنى هذا األمر هو أن الفيروس تغير في 
الجزء الذي يتيح لألجسام المضادة أن تلتصق 
معلومات  غياب  يؤكدون  العلماء  لكن  ه،  ب

كافية بشأن الساللة حتى اآلن.
أوكسفورد  جامعة  في  العلمي  الفريق  ويرى 
أنه من المستبعد أن تتغلب هاتان الساللتان 
على اللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا، 
النحو  على  األمور  تسر  لم  حال  في  ما  أ
لقاح  تطوير  العلماء  فسيستطيع  لمطلوب،  ا

جديد في غضون أسابيع.
على  يحافظوا  أن  الناس  على  لذلك،  وتبعا 
الباحث  بحسب  األعصاب،  وبرودة  لهدوء  ا
لعبة قط وفأر في  يل، »حتى وإن كنا في  ب
الوقت الحالي، ألننا لن نشهد على تحور واحد 

فقط، وإنما سنرى طفرات كثيرة مستقبال«.

لودغر  الحساسية  أمراض  اختصاصي  قول  ي
إن  فيله  دويتشه  نقلته  حديث  في  ليميك  ك
آثار  أخطر  هي  التحسسية  الفعل  ردود  «

جانبية للقاح حتى اآلن«.
مضادا  لقاًحا  تلقوا  الذين  الناس  بعض  ف
لفيروس كورونا في بريطانيا وأميركا أصيبوا 
التطعيم  بعد  شديدة  تحسسية  فعل  ردود  ب
فايزر-بيونتك  لقاح  تلقي  فبعد  باشرة؛  م
لفيروس  المضاد   )Pfizer-BioNTech (
كورونا أصيب شخصان في بريطانيا بردود 
حالة  ظهرت  كما  شديدة،  تحسسية  عل  ف

مشابهة في الواليات المتحدة أيضا.
لجنة  خبراء  فريق  رئيس  قال  أسبوع،  وقبل 
األدوية البشرية المعني بلقاحات كورونا في 
»لقد  محمد  بير  منير  البروفيسور  ريطانيا  ب
الذين  األشخاص  بأن  التوصية  إلى  وصلنا  ت
لديهم تاريخ معروف للتفاعل مع أي مكونات 

معينة من اللقاح يجب أال يحصلوا
أسترازينيكا-أكسفورد  )لقاح  ليه  ع
ولكن   ،)»AstraZeneca-Oxford «
تجاه  يعانون من حساسية  الذين  األشخاص 
يحصلوا  أن  يمكن  أطعمة  أو  أخرى  دوية  أ

عليه«.
كما أعلنت الوكالة البريطانية لتنظيم األدوية 
غّيرت  أنها  الصحية  الرعاية  منتجات  و
نصائحها السابقة بشأن الحساسية لألشخاص 

الذين يتلقون لقاح فايزر-بيونتك.
وبعد حالتين تعرض فيهما اثنان من العاملين 
لرد  الوطنية  الصحية  الخدمات  هيئة  ي  ف
لقاح  من  جرعة  تلقيا  عندما  تحسسي  عل  ف
البريطانية  الوكالة  قالت  ايزر-بيونتك،  ف
لتنظيم األدوية ومنتجات الرعاية الصحية إن 
األشخاص الذين يعانون من الحساسية يجب 

أال يتلقوه.
التنفيذية  الرئيسة  قالت  اإلحاطة،  في  ولكن 
 800 بعد حصول  إنه  راينر  جوون  لوكالة  ل
مليون  و1,5  بريطانيا  في  شخص  لف  أ
اللقاح،  على  المتحدة  الواليات  في  خص  ش

فإنه ليست هناك »مخاوف أخرى«.

ما الحساسية؟
لدى  المناعة  جهاز  يتفاعل  الحساسية  وفي 
عليها  يتعرف  مواد  أو  مادة  مع  لشخص  ا
فينتج  تهديد،  أو  ضرر  مصدر  اعتبارها  ب
أعراض  ظهور  إلى  تؤدي  مضادة  جساما  أ
الحساسية، التي قد تصل في بعض األحيان 
إلى »الحساسية المفرطة«، التي قد تؤدي إلى 

الموت.
ويعمل جهاز المناعة على حماية الجسم من 
التي  والفيروسات  والجراثيم  الغريبة  ألجسام  ا

حالة  في  ولكن  الضرر،  له  وتسبب  هدده  ت
الحساسية يتعرف الجهاز المناعي على شيء 
أو  اللقاح  ال يكون مؤذيا عادة )مثل حبوب 
الفول السوداني أو دواء أو مكون في دواء(، 
له؛  مضادة  أجساما  وينتج  معه  يتفاعل  ثم 
أي أن رد جهاز المناعة هو استجابة إلنذار 

خاطئ بالخطر.
وُيعتقد أن أحد أنواع األجسام المضادة، وهو 
»آي جي إي« )IGE( يلعب دورا أساسيا في 
األجسام  من  النوع  هذ  ويتفاعل  الحساسية، 
المضادة مع خاليا أخرى في الجسم، وتنتج 
مثل:  الحساسية،  أعراض  التفاعل  هذه  عن 
وظهور  والحكة،  والعطاس  األنف  سيالن 
طفح جلدي، وحدوث تورم في الجسم، وأزمة 

تنفسية.
وتوجد عدة أنواع من الحساسية تعتمد على نوع 
المادة التي تثير الرد المناعي لدى الشخص 
المتأثر، وتلعب الوراثة والجينات جانبا مهما 
فإذا  للحساسية،  الشخص  تطوير  قابلية  في 
معينة  لمادة  حساسا  األسرة  أفراد  أحد  كان 
فاحتمال أن تكون لدى هذا الشخص حساسية 

تجاهها أكبر.
حساسية الدواء إحدى أنواع الحساسية، وتنجم 
عن تناول دواء معين مسبب للحساسية، مثل 
التي  األدوية  أو  البنسلين،  الحيوي  المضاد 
الصعيد  على  به  شبيهة  أو  لعائلته  تنتمي 
الجلد  في  حكة  أعراضها  وتشمل  الكيميائي. 
في  الوجه وصفيرا  في  وتورما  جلديا  وطفحا 

الصدر عند التنفس.

فرط الحساسية )التأق(
إلى  تؤدي  الحساسية  فرط  من  حالة  التأق 

رد حاد من جهاز المناعة، ينجم عنه تهديد 
الحالة  هذه  عادة  وتحدث  الشخص،  لحياة 
لدغات  وحساسية  األطعمة،  حساسية  في 
الحشرات، وحساسية األدوية، كما قد تحدث 

أيضا مع أنواع أخرى من الحساسية.
أعراض التأق:

الدوار.
ضيق في التنفس.

تسارع النبض وضعفه.
طفح جلدي.
غثيان وقيء.

يؤدي  قد  التنفسية  المجاري  في  تضخم 
النسدادها.

فقدان الوعي.
قد تؤدي نوبة التأق إلى وفاة الشخص إذا لم 

يتم إسعافه.
للحاالت  دائما  االستعداد  إلى  باإلضافة 
الطارئة، فإذا كنت معرضا للتأق فقد يعطيك 
الطبيب حقنة خاصة ضد التأق، فإذا تعرضت 
بحقنها  تقوم  فإنك  التحسس  فرط  من  لنوبة 
المساعدة  تصل  حتى  األعراض،  لتخفيف 

الطبية الطارئة.

عودة إلى ألمانيا
أثارت مخاوف كبيرة لدى  حاالت الحساسية 
مماثلة  أعراض  ظهور  إمكانية  من  األلمان 
دويتشه  اللقاح، كما ذكرت  تلقي  عليهم عند 

فيله.
األلمان  يطمئن  كليميك  االختصاصي  ولكن 
ألماني  مليون   24 نحو  أن  »رغم  ويقول 
يعانون من الحساسية، فإن القليل منهم فقط 
يعاني من حساسية شديدة قد تمنع التطعيم«. 

وقد أصيب بعض الذين تلقوا اللقاح بالتأق.

من يتلقى اللقاح بال خوف؟
تلقي  إنه ال مبرر للخوف من  يقول كليميك 
القش  المرء يعاني من حمى  إذا كان  اللقاح 
أو من حساسية تجاه الغبار فقط، لكنه يؤكد 
المرء من وضعه الصحي  يتأكد  أن  ضرورة 
إذا كانت لديه حساسية تجاه بعض األغذية 

أو األدوية، قبل أن يتلقى اللقاح.

وتشبه  الحساسية،  أنواع  إحدى  القش  وحمى 
عن  تنتج  ال  ولكنها  البرد،  نزلة  أعراضها 
الخارجية،  البيئة  في  مواد  من  بل  فيروس 
وعث  الحيوانات  ووبر  اللقاح  حبوب  أبرزها 
االحتقان  أعراضها  وتشمل  والعفن،  الغبار 

وسيالن األنف وسيالن العينين وتورمهما.

ويفترض الخبير األلماني أن ما بين 1 و%3 
من األلمان فقط معرضون لخطر الحساسية 
المفرطة، ولذلك »يجب أال يتم تطعيمهم أو 
أن يتم تطعيمهم عبر اتخاذ إجراءات وقائية«.

الذي  الرئيسي«  »المشتبه  أن  كليميك  ويرى 
هو  اللقاح  تلقي  عند  الحساسية  يسبب 
غاليكول«  إيتيلين  »بولي  الحيوي  المركب 
يدخل  الذي   )Polyethylene glycol(
يسبب  بأنه  والمعروف  اللقاح،  تركيب  في 
األدوية  صناعة  في  يستخدم  إذ  الحساسية، 

ومستحضرات التجميل أيضا.

ما الحل؟
يقترح الخبير األلماني أن يتم تقسيم األشخاص 
بهم  المتعلقة  الحساسية  معلومات  على  بناء 
في نظام يحمل إشارات المرور؛ فاألشخاص 
يمكنهم أن  اللون األخضر  لهم  الذين يظهر 
يتلقوا اللقاح من دون مشاكل. أما الذين يظهر 
لهم اللون األصفر فيمكنهم تلقي اللقاح، على 
أن يبقوا في مركز التطعيم لمدة نصف ساعة 
فريق  يتدخل  أن  أجل  من  اللقاح،  تلقي  بعد 
طبي مجهز فورًا في حال ظهور األعراض 

لديهم.
اللون األحمر،  للذين يظهر لهم  بالنسبة  أما 
فيقترح كليميك أن يتم إجراء اختبار حساسية 
لهم قبل التطعيم، فإذا تبين أن لديهم حساسية 
من أي مادة تدخل في تركيب اللقاح، فعندها 

يجب عدم التطعيم.
ختاما، يجب إعالم طبيبك بأي تاريخ مرضي 
للحساسية، واتبع تعليمات السلطات الصحية 

في بلدك حول التطعيم.
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خاطرة: كونتا كنتي ...
دالل عيسى 
ميسيساجا \ 

الفنان  جمع  الذي  التمثيلي  المشهد  يعتبر 
)فؤاد المهندس( بالفنانة سناء يونس ) فوزية( 
والفنان محمد أبو الحسن )حنفي( في مسرحية

الكوميدية  المشاهد  من  بناتك(  على  )ُسك 
ذاكرة  في  النسيان  على  العصّية  الظريفة 

المشاهد العربي .
المشهد .. تقف )فوزية( و)حنفي( على  في 
المهندس(  فؤاد   ( الفنان  يتوسطهما  المسرح 

والد ) فوزية( .
)لحنفي(  ساخرة  بلهجة  كالمها  توجه)فوزية( 
قائلة : شوف يا ضنايا )كونتا كنتي(هنا .. 
ينفجر الجمهور في موجة عالية من الضحك 

لمجرد سماعه )كونتا كنتي(..
كانت  الكبيرة  أخته  كنتي  تكمل)فوزية(:كونتا 

عايزاني !!
يدّي  على  صائحًا:  المهندس  فؤاد  ليؤيدها   

... ُيكمل :
كونتا كان قاعد هنا..وكنتي قاعد هنا..وهي 

قاعدة هنا
وهي على نغمة واحدة .. ماخدوش يابابا .. 
..)كونتا  يابابا  ماخدوش   .. يابابا  ماخدوش 
كنتي( اللي جاي من آخر بالد العالم فوزية 

رفضته ... رفضت مين ؟! 
كونتا كنتي!!بتقولوا مين يا والد؟!  كونتا كنتي 

!!!

صّناع  إختار  لماذا  أعلم  ال  الحقيقة  في 
إثارة  بهدف  كنتي(  )كونتا  اسم  المسرحية 
لعلهم   ، المشاهدين  صفوف  في  الضحك 
وجدوا في االسم ما يثير الشهّية للضحك !!!

وهل يا ترى كان الجمهور ليبكي بنفس القدر 
كنتي( قصة)كونتا  علم  لو  به  الذي ضحك 

الحقيقية ؟!  
بداية الحكاية تعود إلى عام 1750 حيث ُولد 
)كونتا كنتي( ألبوين مسلمْين في قرية)جوفور( 

في غامبيا اإلفريقية ، نشأ هناك وسمع الكثير 
من الحكايات عن الرجل األبيض الذي كان 
في ذلك الوقت يعد الخطر األكبر الذي يهدد 
أمن وسالمة سكان القرى  اإلقريقية اآلمنة  . 
كونتا   ( كان  وبينما  عشر  السابعة  سن  في 
بعض  يجمع  األدغال  أحد  في  كنتي( 
له،  طبلة  لصنع  يحتاجها  التي  األخشاب 
الِبِيض،  ِقبل  يتعرض للضرب والخطف من 
مساعدة  لوال  ممكنًا  ليكون  ذلك  يكن  ولم 
يفيق    ، جلدته  أبناء  من  النفوس  ضعاف 
نفسه  ليجد  ذلك  بعد  غيبوبته  من  )كونتا( 
عاريًا ومكباًل بالسالسل واألغالل ومقتادًا مع 
الساحل  تقف على  إلى سطح سفينة  آخرين 
اإلفريقي ليكون ذلك وداع)كونتا كنتي( االخير 

لبلدته غامبيا. 
لوصف  الكلمات  وال  المفردات  ُتسعفني  لن 
تفاصيل عذابات الرحلة واآلمها ،ولن يسعني 

المقام هنا لذكرجميع أهوالها ،بل ولن يسعني 
كاملة  كنتي  كونتا  حكاية  لسرد  أيضًا  المقام 

وبالتفصيل !!! 
أثناء الرحلة القى ثلث ركاب السفينة حتفهم 
وسوء  االمراض  وانتشار  التعذيب  شدة  من 

التغذية ، أما البقية 
كان  سنين  بطول  شهور  عليهم  مرت  فقد 

الموت فيها بالنسبة لهم مطلبًا ُيرتجى !!!
للسواحل  وصوله  بمجرد  كنتي(  )كونتا  ِبيع 

األمريكية ، 
حاول )كونتا( الهرب عدة مرات ليتم القبض 
عليه في كل مرة من قبل رجال مخصصون 

لمطاردة األفارقة ،
وفي محاولته األخيرة ، تم االمساك به وربطه 
قدمه  بقطع  مطاردوه  ليقوم  شجرة  جذع  الى 

بفأس !!! 
تمر أعوام طويلة ييأس فيها) كونتا كنتي( من 

العودة إلى بلدته غامبيا .
في سن متأخرة تزوج )كونتا كنتي(من طاهية 
سيدِه )بيل( ليرزق منها بطفلته الوحيدة التي 
إال وقّص عليها حكايات بطعم  يومًا  فتأ  ما 
الحرّية عن قريته )جوفور( التي ُولد فيها حرًّا 
كطير صغير يحلق في الفضاء الرحب ،وعن 
وعن  جده،  عن  أخذه  الذي  االفريقي  إسمه 
حلم  وعن   ، هناك  الراسخة  اإلفريقية  جذوره 

العودة الذي لم ينسُه يومًا قط !!!

  مهاًل عزيزي القاريء ... قبل البدء بكيل 
األبيض  الرجل  وإتهام  والشتائم  السباب 
هنا   لنقف  والعنصرية  والهمجية  بالوحشية 

هنيهة ولنسأل أنفسنا :
من  القادم  األبيض  الرجل  بمقدور  كان  هل 
ما وراء البحار والذي يجهل جغرافية أفريقيا 
ومسالكها والطرق المؤدية إلى أدغالها وُقراها 
القيام بعمليات الخطف للسكان وبيعهم كرقيق 
 ... أوطانهم  عليهم  هانت  من  مساعدة  لوال 

فخانوها ؟! 
بالغدر  ... فباعوا  أنفسهم  لهم  ومن سّولت 
النخاسة  أسواق  في  بخس  بثمن  إخوتهم 

العالمية ؟!
خارجه  من  ليسوا  الحقيقّيون  األوطان  أعداء 

 ...
أعداء الوطن الحقيقّيون هم أبناؤه ممن ماتت 
فكانت  ورغباتهم  أهوائهم  وسيَّرتهم  ضمائرهم 
يسكن  ومن  مصلحةالوطن  فوق  مصالحهم 

الوطن !!
 ولكن ، على ما يبدو أن النفس البشرية تميل 
المؤامرة  بنظرية  بالتسليم  وتستكين  وترتاح 
آخر  أّي  على  دومًا  اللوم  وإلقاء  الخارجية 
داخل  يجري  ما  كل  مسؤولية  لتحميله  تجدُه 

األوطان !!!
 يقول المناضل والثائر تشي جيفارا :  

إنما  الحروب  األوطان ال تموت من ويالت 
من خيانة أبنائها !!!

خاطرة: وكان جبال

راوية وادي \ تورونتو \ 

جلَس يرقُب الموَج الذي كاَن يدنو حينًا برفٍق 
و  بصمٍت  الشاطىء  خَد  ُيقبُل   حناٍن،  و 
هدوٍء وينسحُب، و يعجُب ألمرِه بعَد قليٍل من 
الوقِت كيف يعلو  … يصفُع نفَس الجبيِن و 
غارقًا  الشاطيَء  يترُك  و  خجٍل،  بال  يهروُل 
بدمعِه المالِح ينتحُب. مسَح عرقُه المتصبِب 
و   ، قيِظ  ال  و  حٍر  مْن  ال   … ضيٍق  من 
غضٍب  أمن  يدري  ال  الرمَل  تضربان  قدماُه 
… أم من غيِظ ….. أم الَنَ قواُه خارت، و 
في الرمِل غاصت. أتى هنا محاواًل أن ينسى  
و يستريح …. و لكن الطبيعَة  … تحاوُل 
أن توقظُه … من دواماِت السنيِن و الوحدِة 
اللحظَة  يعيَش  و  الحاضَر،  ليِعيَّ  واألنين 
…. و يهدَأ و يستكين. و لكنُه تعثَر بصخرٍة 
بالسباِب  بدَأ  الناعم.  األصفُر  الرمُل  غطاها 
و الشتائِم ِ… على الصخِر و الرمِل …. و 
هذا المساِء الذي يبدو قاتمًا…. و على الحِظ  

عاتبًا الئم.
التقاِط  على  أجبرتُه  التي  النسمُة  تلَك  هبْت 
ناقم.  و  غاضٌب  هو  كم  ليدرَك   .. أنفاسِه 
الذي  الجرِف  حافِة  على  ظهرُه  ليسنَد  جلَس 
يغمُر جذعُه الماَء، و يضربُه الموُج من كِل 
جانٍب. أغلَق عينيِه، و فتح فمُه واسعًا…. و 
أصغى  و  البحِر.  بنكهِة  البارِد  النسيَم  ابتلَع 
التي تصدُر كلما  العجيبِة  الموسيقى  لصوِت 
الريُح  اخترَق  و  الجرَف ….  موجٌة  ضربْت 

طبقًة   … المنحوتِة  الصخريِة  الفتحاِت  تلَك 
قلعٌة  كأنه  بناءًا  فشكلْت  كاألبواِب،   .. طبقة 

منسيٌة …  هجرها أهلها منُذ زمٍن بعيد.
 من بيِن ضلوعِه التي لَف عليها ذراعيِه من 
الجداِر  على  أسندُه  الذي  ظهرُه-  أوجَع  برٍد 
ال  قائاًل:  متعٌب   صوٌت  الصخري-اخترقُه 
كنت  بل  منسية،  قلعًة  لسُت  و  جرفًا،  لسُت 
السماء….  قامتي   ..… أشمًا  جباًل  يومًا 
جاورت المزَن في العلياء، و صخري صفواٌن 
كنُت  و  األشداء…  إال  اليتسلقه ….  أملًس 

األعداء،  من  و حصنًا  سدًا  الجباِل  لصغاِر 
و لكن قدري أني جاورُت البحَر …. و ليس 
للبحِر من أصدقاء، و وقفُت في وجِه الريِح 
باألنواِء،  السنوَن  عليَّ  فتوالت   .… صامدًا 
كاألفاعي   .… خفيًة  ينساُب  الرمُل  كاَن  و 
… يأكُل من جذوري قدرتُه على الصموِد و 

البقاء.
و   .. هاٍر  جرٍف  ال  و  غبيٍة  بصخرٍة  لسُت 
لكني قصُة الحياِة … كيف تمضي، و ليَس 
و  العلياِء  في  العيش ِ….  في  السعادِة  سُر 

تغيِر  قبَل   .. إدراٍك  في  لكن  و  الصموِد، 
الدواَم  يعني  ال  البقاِء …  أن طوَل  األحواِل 

و الخلود. 
ال تغضْب …. و ال تسخْط … و أن استطعَت 
فامِش على األرِض .. هوينًا .. هوينا، فلست 
تدري … من تقتْل و من تحيِّ بخطاَك …. 
الكالِم  براكيَن  تفجر  حيَن  أنفاسَك  التقْط  و 
َع األخريَن بلهِب اللساِن  ساخطًا…. أن ال ُتقطِّ
و إعلْم أنك مهما علوَت … إنسان، وإن عظَم 

جبروتك.. تأتي ثم تذهُب في طي النسيان.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

وحده  بتقول
طلعت مع زوجي على المول وكان زحمة

قلي قديش بدك لتخلصي؟
قلتلو أسبوع ) عم امزح ( قام زورني زورة 

هللا بيعلم فيها  
ما اهتميت وقلت بقلبي

طالما أنا بالمول وهللا التبضع على قد هللا 
ما يعطيني

قلي بس تخلصي اتصلي إلجي آخذك من 
الباب...

ونفرني  بدني  يتصل، سملي  كل شوي  هو 
من المول قلتلو روح ع الباب واستناني جاية

رحت على الباب
من  يقدح  عم  والشر  لراسي  واصل  الدم 

عيوني قدح
يا قاتل يا مقتول
لقيتو عم يستناني

فتحت باب السيارة الوراني حطيت الغراض 
دبان  خانق  عم  وأنا  بسرعة  جنبو  وركبت 

وشي
هبيت فيه انت ليه متزوجني بس مشان تنكد 

عليي
عندي  وتتحملني  عليي  تصبر  فيك  ما  اذا 

أهل بيتحملوني وبيطولو بالهم عليي ..!!
قلي بكل برود انتي طالق يال انقلعي

والتفت عليه وإذ طلع مو زوجي..
 بس نفس سيارتو 

نزلت من السيارة بسرعة وتركتو عم يضحك 
اختنقت بدموعي على هالبخعة
شفت زوجي بالسيارة بعيد شوي

رجعت على باب المول مرة ثانية لحتى بين 
اني هأل طلعت لحتى ابعد  عني الشبهة

رحت وركبت معه بس بكل أدب ..
قلتلو حياتي عازمتك ع العشاء

قلي وين اللي اشريتيه

تاريني نسيت الغراض مع طليقي
قلتلو ما عجبني اشي بالمول

عليي طول  بيمسكها  شو صار  بخبرو  لو 
العمر 

واللي ركبت معو إذا كنت عم تقرأ قصتي  
ومسامحتك  يوفقك  هللا  األغراض  رجعلي 

بالمتأخر

نكتة الحمار والعصفور
في حمار وعصفور في هالغابة ..

كل ما يمّر هالحمار من قدام هالعصفور , 
بيقوله العصفور : ايش يا حمـــــــــــــار !!

وثالث  ومرتين  مره   .  . بيدايق  الحمار  فـ 
وأربعة ..........

وآخر مره شاف الحمار أرنب وحكاله القصة 
. . قاله األرنت : اذا سألك بعد هيك
احكيله : انا مش حمار انا سمكة . .

...
فـ المهم مّرت األيـام إال والحمار بيمر من 

قدام العصفور ..
صار عمك العصفور يضحك ويقوووله ايش 
انا مش حمار   : الحمار  قاله   .. يا حمار 

انا سمكة ..
قاله : طيب ليش ما بتسبح !

قله الحمار ما بعرف : نط العصفور و قاله 
: ألنك حمــــــــــــار ...

فـ تبقى الحمير حميُر , ولـو طال أجلهــــا 

حكمة

قصة األميرة وحبة البازالء

يحكي أن في قديم الزمان كان هناك امير 
اميرة  عن  يبحث  االرضاء  صعب  وسيم 
التي يتزوج منها ويعيش معها في  احالمه 
اميرة  يبحث عن  سعادة وهناء، ولكنه كان 
معاني،  من  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  حقيقية 
ولكن من اين يجد هذه االميرة، بحث في كل 
العثور  يتمكن من  لم  ولكنه  اركان االرض 
علي االميرة المناسبة له، فكان كلما يقابل 
وهذه  سمينة  فهذه  باستمرار،  ينتقدها  فتاة 
رقيقة جدًا وهذه طويلة جدًا وهذه قصيرة جدًا 

وهكذا . 
مرت االيام والشهور علي هذا الحال واألمير 
يعيش وحيدًا بعد أن فشل في العثور علي 
االميرة التي ترضيه وتعجبه، ولكنه ظل يريد 
وذات  الحقيقية،  احالمه  اميرة  من  الزواج 
ليلة عاصفة ممطرة طرقت باب القصر فتاة 
جميلة ثيابها مبللة، قالت الفتاة : إنني اميرة 
حقيقية،ارجوكم اسمحوا لي بالدخول فالجو 
احتمي  مكان  لدي  وليس  وعاصف  ممطر 

فيه من هذا البرد القارس .
و  بالدخول  الفتاة  لهذه  الملكة  سمحت 
اخذت تراقب حركاتها وكلماتها وشكت في 
شعرها  كان  فقد  حقيقية،  اميرة  ليست  انها 
مبعثرًا ومالبسها مبتله ممزقة وحذاؤها متسخ 
بالوحل وال ترتدي تاجًا مثل باقي االميرات، 
من   : يهمس  القصر  في  من  جميع  اخذ 
تظن نفسها هذه الفتاة ؟! إنها ال تبدو اميرة 
ال  الحقيقيات  فاألميرات  بالتأكيد،  حقيقية 

يأتين على هذه الحالة التي يرثى لها !

إال ان الملكة كانت طيبة القلب وقد شعرت 
في  لديها  المبيت  الي  الفتاة  هذه  بحاجة 
غرفة  بتحضير  فأمرت  الليلة،  هذه  القصر 
جميلة لتبيت فيها، وسمحت لها بأخذ مالبس 
قد  الملكة  وكانت  ساخن،  وحماس  نظيفة 
الفتاة  هذه  تختبر  ان  نفسها  قرارة  في  نوت 
حتي تعلم إن كانت اميرة حقيقية ام مجرد 

فتاة مدعية .
امرت الملكة خدم القصر أن يجهزوا للفتاة 
موضوعا  فراشا  عشرين  من  يتكون  سريرًا 
تحته  يضعوا  وأن  البعض  بعضه  فوق 
من  الخدم  جميع  تعجب  وقد  بازالء،  حبة 
علي  نفذوه  ولكنهم  العجيب،  الطلب  هذا 
الفتاة  دخلت  وهكذا  االحوال،  من  اي حال 
الليلة، وفي صبحا  فيها هذه  الغرفة وباتت 
اليوم التالي دعت الملكة الفتاة لتناول طعام 
للغاية،  متعبة  انها  الحظت  وقد  االفطار، 
فسألتها : هل نمت جيدًا ليلة امس ؟ اجابتها 
الفتاة : لقد حاولت النوم ولكنني لم اتمكن 
ابدًا، لقد كان هناك شيئًا تحت فراشي منعني 

من النوم طوال الليل .
في هذه اللحظة ابتسمت الملكة في سعادة 
وهي تحتضن الفتاة وتقول لها : انك فعاًل 
األميرات  فقط   . عزيزتي،  يا  حقيقية  اميرة 
يشعرن  أن  يستطعن  من  هن  الحقيقيات 
الفراش،  ذلك  كل  تحت  بازالء  حبة  بوجود 
علي  عثر  ألنه  كثيرًا  الوسيم  االمير  فرح 
به،  بالزواج  تليق  التي  الحقيقية  اميرته 
في  معًا  وعاشا  االميرة  من  االمير  وتزوج 

سعادة وهناء .

حكاية اليوم

دوام الحال من المحال:
في ستينيات القرن الماضي كان جارنا أبو 
بينقل  عمومي..  تكسي  سيارة  شوفير  علي 
الركاب من الالذقية إلى دمشق وبالعكس .. 
وفي يوم من أيام الصيف الحار والدنيا شوب 
أبو علي بركابه من دمشق  حراقي..انطلق 
باتجاه الالذقية.. وعلى مفرق ) القطيفة ( .. 
أشار له راكب توقف أبو علي وقال للركاب 

في المقعد الخلفي : 
- يا شباب دبروه عندكن حرام الدنيا حراقي 

 ..
طقمًا  يرتدي  وكان  الركاب  أحد  فاعترض 

وكرافة أنيقة، وقال للسائق: 
- المقعد الخلفي فيه ثالثة ركاب ومكتمل..

بصوت  فيه  وبعق  عقلو  قلب  علي  أبو 
بالمقلوب وزجرو للراكب ونحرو بكتفو وقلو 

:
أفندي ألنو  يا  - التفتح تمك بحرف واحد 
غصب  يطلع  بدو  يعني  يطلع  بدو  الزلمة 
عنك وعن غيرك .. وإذاما عجبك وضليت 
)بمفتاح  لراسك  تبربر وتحكي رح فجو  عم 

الجنط(..
سكت الرجل األفندي مرغمًا وصعد الراكب.. 
انطلق أبو علي بسيارتو إلى أن وصل إلى 
آخر..  راكٌب  له  فأشار   ) بانياس  مفرق   (

توقف وقال للركاب في المقعد الخلفي : 
- دبروه عندكن حرام .. الدنيا حراقي ..

رجع نفس الرجل األنيق ليعترض وكرر أبو 
علي تهديده ..

أفندي  يا  تسكت  رح  ما  انت  يعني  شو   -
بيعنا  خيو  الجنط..  بمفاتح  راسك  لفج  إال 
سكوتك..عم قلك وال كلمة اسمعت. افهمت 

 …

الركاب  بين  فجلس  الخامس  الرجل  صعد 
وزاد ضيقهم كوع هادا داخل بصدر هداك 
وعظامهم رح تتحطم حتى وصلوا إلى ساحة 
الركاب  …تنفس  بالالذقية  الشيخضاهر 
الصعداء ونزلوا وكل واحد راح بحال سبيلو.. 
علي  أبو  صّف  إن  ما  التالي  اليوم  وفي 
سيارته عالدور ليطبق ركاب بكراج دمشق 

..
وكلبجوه  شرطة  دورية  به  أحاطت  حتى 
المخفرعالمحكمة  ومن  عالمخفر  وساقوه 
وصراخه  عياطو  رغم  مجهولة..  ألسباب 

وسؤاله المتكرر: ليش شو مساوي ..
فكان الرد مختصرًا:

- هأل القاضي بيقلك شو عامل!… 
المفاجأة  كانت  القاضي  أمام  وقف  وعندما 
الذي  األنيق  األفندي  الرجل  نفس  إنه   ..
كان راكب معه امبارح وأهانه وهدده بمفتاح 

الجنط ..
قال له القاضي:

إيه شو يا أبو علي لساتك بدك تفج راسي 
بمفتاح الجنط!؟

فضحك أبو علي وقالو :
الجنط  مفتاح  كان  مبارح  سيدي  يا  وهللا 

بإيدي واليوم صار بإيدك 
وأنت ومروتك يا راعي المروّه … 

عن  يسقط  كاد  حتى  القاضي  فضحك 
كرسيه، وقال: 

- روح انقلع من وشي وال بقا تعيدها ..
لذلك :

بالك  طّول  بإيدك  الجنط  مفتاح  صار  إذا 
وهّدي شوي ومساح وجهك بالرحمن ..

اليوم المفتاح بإيدك بكرا بيصير بإيد غيرك 
والحياة دوارة
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أغنى أثرياء العالم أضافوا نحو 1.8 تريليون دوالر
 إلى ثروتهم في عام 2020

الموت يغيب الموسيقار اللبناني الياس الرحباني
 والمخرج السوري حاتم علي 

االقتصاد الصيني يتفوق على االمريكي في العام 2028

أن  للمليارديرات،  »بلومبيرغ«  مؤشر  كشف 
»أغنى 500 شخص في العالم أضافوا نحو 
1,8 تريليون دوالر إلى ثروتهم المجمعة، في 
عام 2020، ليصل إجمالي ثروتهم إلى 7,6 

تريليون دوالر.
وأشارت »بلومبيرغ« إلى أن »الزيادة البالغة 
األزمة  وسط  حتى  جاءت  والتي   ،%31
كورونا،  جائحة  عن  الناجمة  االقتصادية 
المؤشر،  تاريخ  أكبر مكسب سنوي في  هي 
البالغ ثماني سنوات، حيث وصل النمو بشكل 
إذ  القمة،  كانوا في  الذين  أولئك  إلى  رئيسي 
يمتلك خمسة أشخاص اآلن أكثر من 100 
مليار دوالر، مع 20 فردا آخر، تبلغ ثروة كل 

منهم 50 مليار دوالر على األقل«.
جيف  »بلومبيرغ«،  مؤشر  صدارة  في  يأتي 
ومديرها  »أمازون«  شركة  مؤسس  بيزوس، 
حيث  دوالر،  مليار   190 بحوالي  التنفيذي، 

استفادت شركة التكنولوجيا بشكل كبير خالل 
انتشار وباء كورونا، بعد أن أجبرت عمليات 
اإلغالق، والقيود الصحية، المزيد من الناس 

على اللجوء إلى التسوق عبر اإلنترنت.
 »Tesla« وشهد إيلون ماسك، مؤسس شركة
التنفيذي لها، أكبر زيادة للثروة في  والرئيس 
عام 2020، إذ لفتت »بلومبيرغ« إلى أن هذه 
الزيادة ربما تكون »أسرع ثروة« في التاريخ.

بيل  على  التفوق  مرة  ماسك ألول  واستطاع 

غيتس، مؤسس شركة »مايكروسوفت«، بثروة 
ليحصل على  مليار دوالر،  تبلغ نحو 170 
لقب ثاني أغنى شخص في العالم في نوفمبر.

وكانت زيادة ثروة ماسك مدفوعة إلى حد كبير 
بـ«Tesla »، التي بلغت قيمتها السوقية حتى 
يوم السبت حوالي 670 مليار دوالر، حيث 
يتكون حوالي ثالثة أرباع صافي ثروة ماسك 

.»Tesla« من أسهم
قد  وماسك  بيزوس  بأن  »بلومبيرغ«  وأفادت 

 217 بنحو  مجتمعة  الثروة  في  زيادة  حققا 
مليار دوالر خالل 12 شهرا، وهو ما يكفي 
أكثر  إلى  تقريبا إلرسال 2000 دوالر شيك 

من 100 مليون أمريكي.
يحتل  غيتس  بيل  أصبح  التغيرات،  وبهذه 
اآلن المركز الثالث، بإجمالي صافي ثروته، 
حوالي 132 مليار دوالر، بينما يحتل برنارد 
أرنو، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
 LVMH Moët Hennessy« لشركة 
بقيمة  الرابع،  المركز   ،»Louis Vuitton

114 مليار دوالر.
مؤسس  زوكربيرغ،  مارك  يعتبر  حين،  في 
شركة »Facebook« والرئيس التنفيذي لها، 
تبلغ  بثروة  العالم،  في  أغنى شخص  خامس 

حوالي 104 مليارات دوالر.
»THE HILL« :المصدر

إن  االثنين،  لبنانية،  إعالم  وسائل  قالت 
الرحباني،  إلياس  الكبير،  والفنان  الموسيقار 
توفي عن عمر يناهز 83 سنة، بعد مسيرة 
فنية حافلة تكللت بعدد من األعمال الخالدة. 
وتوفي الرحباني بعد أيام من دخوله المستشفى 
بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا، على 
ما ذكرت وسائل إعالم محلية. وينتمي الراحل 
والمسرح  الموسيقى  تاريخ  طبعت  عائلة  إلى 
منصور  الراحلين  شقيق  وهو  لبنان،  في 
الرحباني،  إلياس  الرحباني.وراكم  وعاصي 
جبل  محافظة  في   1938 مواليد  من  وهو 
لبنان، مسارا فنيا متنوعا ومتفردا، فمزج بين 
كان  كما  األغاني،  وكتابة  والتوزيع  التلحين 
قائد أوركسترا. وشكل إلياس إلى جانب أخويه 
منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز، 
ما ُيوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح 

والموسيقى في لبنان. 
في  الموسيقى  الرحباني  إلياس  ودرس 

وهو  الموسيقي،  والمعهد  اللبنانية  األكاديمية 
يد  تلقى دروسا على  العمر، كما  مقتبل  في 

أساتذة فرنسيين لمدة تقارب 10 أعوام.
من  مجموعة  وكتب  الرحباني  الياس  لحن   
األغاني لعدد كبير من الفنانين المخضرمين 
وديع  صباح،  فيروز،  أبرزهم  اللبنانيين، 
الصافي، نصري شمس الدين، ملحم بركات، 

ماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم.
للسيدة  وكتبها  لحنها  التي  األغاني  وشكلت 
اللبنانية منها: »يا  الذاكرة  فيروز بصمة في 
المنسية، معك، يا طير  لور حبك، األوضة 
قتلوني  الدار،  جينا  وبينك،  بيني  الوروار، 
خلصنا،  منقول  اخوان،  يا  السود،  عيونا 
الزمان، كان عنا  ناسيني، كان  يا  ياي  ياي 

طاحون«.

وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية

افادت مصادر رسمية مصرية اليوم عن وفاة 
المخرج السوري الشهير حاتم علي في غرفته 

في فندق في القاهرة بازمة قلبية. 
ممثل  وهو   ،1962 مواليد  من  علي  وحاتم 
بالكتابة  حياته  بدأ  سوري،  ومخرج  وكاتب 
الدرامية  النصوص  وكتابة  المسرحية 
والقصص القصيرة، وتخرج من المعهد العالي 

للفنون المسرحية بدمشق عام 1986.
هيثم  المخرج  مع  ممثال  الفني  مشواره  بدأ 
 ،)1988( النار”  “دائرة  مسلسل  في  حقي، 
ثم توالت مشاركاته في األعمال الدرامية التي 
بين  ما  تتنوع  مختلفة  شخصيات  فيها  جسد 
األدوار التاريخية والبدوية وصوال إلى أنماط 
مختلفة ومتناقضة من الحياة. كذلك له لوحات 

كوميدية مع الفنان، ياسر العظمة.
الكاميرا مخرجا  وراء  حاتم علي  كذلك عمل 
األفالم  من  كبيرا  عددا  قدم  حيث  تلفزيونيا، 
من  وعدد  الطويلة،  الروائية  التلفزيونية 
متقدمة  مرحلة  وفي  والسباعيات،  الثالثيات 
من  هامة  مجموعة  قدم  الفني،  مشواره  من 
لعل  والتاريخية  االجتماعية  المسلسالت 
تحول  نقطة  يعد  والذي  سالم،  الزير  أهمها: 

مهمة في مسيرته.
وتم  األندلسية”،  “الرباعية  أيضا  الفقيد  قدم 
األيوبي”  الدين  “صالح  مسلسل  دبلجة 

وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال.
هما  قصصيتين  مجموعتين  نشر  وقد 
مدرس  و”موت  يحدث”  لم  وما  حدث  “ما 
التاريخ العجوز”، وذلك باإلضافة إلى كتابة 
الذي حصل  الليل”  “زائر  فيلم  سيناريوهات: 
من  كمخرج  جائزة  أول  على  خالله  من 
مسلسل  والتلفزيون،  لإلذاعة  القاهرة  مهرجان 

“القالع” وغيرها.
الفيلم  لتصوير  يستعد  علي  حاتم  وكان 
سيناريو  من  باشا”  علي  “محمد  السينمائي 
نيوز”  “غود  إنتاج  ومن  جابر،  لميس  د. 
كبيرا  عددا  وأخرج  الفخراني،  يحيى  وبطولة 
قرطبة”  “ربيع  منها:  نذكر  المسلسالت  من 
)2003(، “أحالم كبيرة” )2004(، “التغريبة 
فاروق”  “الملك   ،)2004( الفلسطينية” 
“حجر   ،)2017( “أوركيديا”   ،)2007(
 ،)2018( امبارح”  “كإنه   ،)2017( جهنم” 

“أهو ده اللي صار” )2019(.
من  الكثير  على  الراحل  المخرج  وحصل 
القاهرة  مهرجان  ذهبية  منها:  نذكر  الجوائز 
لإلعالم العربي ألفضل مسلسل عن “الملك 
القاهرة  فاروق”، وأفضل مخرج من مهرجان 
لإلعالم العربي عن نفس المسلسل )2007(، 
من  الطويل  الليل  فيلم  عن  خاص  وتنويه 

مهرجان روتردام للفيلم العربي )2009(.

البحوث  مركز  عن  صدر  تقرير  ذكر 
الصين  أن   CEBR والتجارية  االقتصادية 
اقتصاديا  المتحدة  الواليات  على  ستتفوق 
وكالة  نقلته  لما  وفقا   ،2028 العام  بحلول 

»نوفوستي« عن التقرير اليوم االثنين.
الصيني  االقتصاد  أن  التقرير  وأضاف 
سيتفوق على نظيره األمريكي قبل 5 سنوات 
مما كان متوقعا في وقت سابق، وقال مركز 
األبحاث: »االقتصاد الصيني بالدوالر سوف 

يتفوق على االقتصاد األمريكي في 2028، 
نعتقد في  قبل 5 سنوات كاملة مما كنا  أي 

العام الماضي«.
وعن السبب الذي ساهم في تفوق االقتصاد 
كوفيد  جائحة  إلى  التقرير  أشار  الصيني، 
-19، وقال إن »إدارة الصين الماهرة للوباء 
والتأثير طويل األمد الذي سيحدثه الوباء على 
النمو الغربي يعني أن األداء النسبي للصين 

قد تحسن«.

ستصبح  الهند  بأن  أيضا  التقرير  وأفاد 
على  متفوقة  العالم،  في  الثالث  االقتصاد 
الرابع  المركز  إلى  ستتراجع  التي  اليابان، 

بحلول العام 2030.
ووفقا للتقرير فإن االقتصاد الروسي سيصعد 
ألمانيا  أما  عالميا،  العاشر  المركز  ليتبوأ 
فستأتي في المركز الرابع عالميا في 2030.

المصدر: نوفوستي
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هذا المكان شاغر العالنكم
416-302-7664
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توأمة االستقالل والحداثة

رشدي الماضي 
حيفا 

ال استقالل بال حداثة وال حداثة بال استقالل، 
ُيحاكيِه  نموذج  دون  مستقلة  حداثة  وال 

الُمْستقّلون حديثا...

وهذا ما دفع طه حسين في كتابِه »مستقبل 
الثَّقافة في مصر« _1938( أن ُيؤّكد بحتمّية 

َكْون البلد المستقل حديثا...
أبجدّية  ُمْعجم  تقبُّل  ضرورة  الى  يضيف  ثمَّ 
اعتناق  خالل  من  واإلصالح  والرُّقي  التقدُّم 
َشكَّلت  التي  الفرنسّية،  الثَّورة  وتعالم  مبادئ 
برأيِه الّنموذج الحداثي األكثر صفاء، والذي 
قال بأشياَء ُمتعّددة على امتداد عقود طويلة...
وقد شّدد عميدنا على مبدأ: »حقوق اإلنسان 

والّدولة القومّية«...
لذا يبدأ طه حسين حديثا واضحا في ُمْنجزِه 
والمساواة  العدالة  في  اإلنسان  حقوق  عن 
قصد  )وقد  الّدولة  وظيفة  وعن  واإلخاء، 
ِمْصرَُه( في ترجمة هذه الحقوق نظرا وعمال... 
فسّجل بأنَّ شرط الدولة الديمقراطّية هو الّتعليم 
الديمقراطّية  تعّلم  ألنَّ  الًموّسع،  المّجاني 
أكثريُتُه  يّتفقان مع شعب  واحترام قواعدها ال 
أمّية جاهلة... وهذا يّتفق مع ما قاله المفّكر 

توكفيل: »ال يمكن اشتقاق مجتمع مدني من 
مجتمع للعبيد!!!«.

لذلك نراُه يسوق خطاَبُه في تَسْلسل منطقي، 
ممّيزًا بين أنواع البشر وأنواع األوطان وأنواع 
فيقول  والمحكومين...  الحّكام  وأنواع  الّتعليم 
الّذليل  »والّرجل  بالتَّحريض:  مفعمة  بَنْبرٍة 
وهوانا،  ُذاّل  إاّل  ُينتج  أن  يستطيع  ال  المهين 
والرجل الذي نشأ على الخنوع واالستعباد ال 

ُيمكن أن ُينتج حرّية واستقالال...«.
أّن  ُنضيف:  سبق  ما  على  وقياسا  طبعا، 
وطنا  إاّل  ُيْنتج  ال  الُمقّيد  الجاهل  االنسان 
والقيود  السل  السَّ ويستعذب  الجهل  يستسيغ 

والقضبان!!!
وهنا، ظلَّ عميدنا ُيرّدد واقعا أليًما، ما زالت 
يومنا  حّتى  بنارِه  تكتوي  العربّية  مجتمعاتنا 
هذا، واقًعا يقول: بأنَّ كثرتنا العربّية ال تزال 

جاهلة جهال مطلقا!!!
المباشر عن  المسؤول  َمْن  وألّنه كان يعرف 

سؤال  الى  سارع  »الوباء«...  هذا  انتشار 
يرّد  ما  الّتعليم  في  كان  إذا  القوم«،  »كبار 
الى حقوق االنسان، فلماذا »أّيها الكبار« ال 
كّل  للّشعب  حّقا  التعليم  كلَّ  الّتعليم  تجعلون 

الّشعب؟!!!
إذا، ال ُبّد أن أعود أّيها العميد الى تمييزك بين 
استقالل نافع واستقالل جاهل، ُثّم أُعرُِّج الى 
كتابَك »قادة الفكر« )1925( ألرفع صوتي 

عاليا:
الّزمن  هذا  في  األوان،  وآن  الوقت،  حان 
َنْعهد، كما طالبَت، الى  العربّي الرَّديء، أن 
»المفّكرين« بقيادة انساننا الى أرض الحقيقة 
حتى نجتثَّ ونستأصل ُكلَّ »استقالل جاهل« 
وقد صدقت حين رأيت به »أكثر شرّا من نقمة 

االستعمار«...

أدب

قصة قصيرة: الحمار والعصفور
خليل الشيخة\ نورث كارولينا \ 

إذ  السماء،  في  محلقًا  العصفور  كان  بينما 
جزعها  ينطح  الشجرة  تحت  حمارًا  وجد 
بشدة، فاستغرب هذا الفعل وحط على إحدى 

افرعتها. ثم زقزق وسأل:
- مالي أراك أيها الحمار تنطح هذه الشجرة 
الكبيرة وتكاد أن تدمي رأسك؟ فتوقف الحمار 

لبرهة ونظر إلى العصفور ممتعضًا:
- وماشأنك أنت بي ، أتركني أنجز مهمتي 
أيها المتطفل. وكاد العصفور أن يتركه، لكنه 

شعر بالحزن عليه ، فقال بلهجة أخوية:
- أسمع أيها الصديق، السبب أني أسألك هو 
حزني عليك من أن تضر نفسك بهذا فعل، 
الذهاب، لطرت وحلقت في  اردت مني  وأن 
العصفور  حديث  من  الحمار  فتأثر  السماء. 

ونظر إليه بأعلى الشجرة وقال :
هذه  مافي  كل  أكلت  لقد  الصديق،  أيها   -
األرض من خضرة، وما بقي لي إال القليل ، 
وأصبح الموت جوعًا يتهددني، فنظرت أمامي 
والشعير  الخضرة  من  كثيرة  حقول  فوجدت 
هللا  أن  بما  لنفسي  فقلت  النهر،  هذا  خلف 
لم يهبني فن السباحة وال فن الطيران، فعلي 
أن اكسر هذه الشجرة وأجعلها قاربًا أعبر بها 
والموت  والجوع  القلق  من  وأتخلص  النهر 
هذه  أنطح  لماذا  اآلن  فهمت  هل  المحتم... 

وزقزق  العصفور  فضحك  الكبيرة!  الشجرة 
حتى كاد أن يقع من فرع الشجرة وقال:

- أيها الصديق.. وهللا أني اتعاطف معك ، 
لكن لو نطحت هذه الشجرة شهورًا كاملة، لم 
تكسرها، فهي كبيرة وضخمة وقاسية، وهللا لم 
يخلق لك قرون أو قوة مثل أصدقائنا األفيال 
كي تفعل مثل هذا الفعل. ولما سمع الحمار 

كالم العصفور قرر أن يأخذ قسطًا من الراحة 
ويتأمل في الجهة الجميلة خلف النهر. فاعتراه 

الوجد والسكينة فأنشد يقول:
هاء هاء هاء

أنا الحمار الفهمان
أحب الماء والرمان

مللت قدري وغدر الزمان

ومن كثرة النطح أصبحت تعبان
أنشد عبور النهر
باكرًا عند الفجر

هاء هاء هاء
أنا الحمار الفهمان

عليه  رد  الحمار  إنشاد  العصفور  ولما سمع 
قائاًل:

زيء زيء زيء
أنا العصفور الجميل

جسمي خفيف وضئيل
ترحالي كثير وطعامي قليل

أحب السماء والحرية
أطير طوال يومي اتمتع بالحقول والبرية

زيء زيء زيء
أنا العصفور الجميل

أتت  حتى  أنشاده  العصفور  أنهى  إن  وما 
اسراب العصافير من بعيد، فقال للحمار:

رفاقي  فإن  الصديق،  الحمار  أيها  معذرة   -
ادركوني وعلي الرحيل.

بينما عاد  برفاقه،  الشجرة والتحق  فطار من 
الحمار إلى نطح الشجرة، فال الشجرة انكسرت 

وال الحمار أدرك فشله
وتوتي توتي وخلصت الحتوتي

أمثال شعبية تزدهر في مرحلة الهزيمة واليأس واالحباط :

الزمان..  ..وتبدل  الحكام  ظلم  شدة  من 
وسيطرة سفلة القوم على مقاليد عامة الناس.. 
في مرحلة كهذه وعبر التاريخ يتولد جيل من 
الخائفين و المرتجفين والجبناء ..و تتولد معهم 

ثقافة التراجع والهزيمة والخوف واإلحباط ..
من  والخوف  العيش..  لقمة  على  الخوف 
اجراءات االعداء وبطشهم وتعذيبهم ..و تتولد 
في هذه المرحلة اشعارها وامثالها وقصصها 

..
ان  بد  ال  التي  الهزيمة  مرحلة  امثال  من 

نقاومها :
قطاع  يا  وقول  الروس  بين  راسك  حط   -1

الروس 

2- الكف ما بواجه مخرز 
3- بدك تقيم الدين في مالطة

4- امشي جنب الحيط وقول يا رب الستيرة 
)السترة(

5- والشهر اللي ما الك فيه ما تعد ايامه
وادعي  ايده  بوس  عليه  بتقدر  ما  اللي   -6

عليه ..
8- والحيطان الها اذان )اذنين(…..

9- واللي بتجوز امي بقول يا عمي ....
بالصمود  مجابهتها  من  بد  ال  األمثال  هذه 

والمقاومة ...
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قصة قصيرة: السرير رقم 31

الكاتب العراقي الراحل نزار عباس 
) 2003 - 1936 (

سخافة  سخافة،  يكون  أن  يعدو  ال  األمر  إن 
صغيرة: أن يملك اإلنسان شيئا خاصا به، رأس 
غرفته  جدار  على  معلق  بالتبن  مليء  ثعلب 
الباردة، مسبحة صفراء، اشتراها من محل شرقي 
عتيق، كتابا أصفر نادرا، امرأة تحبه، وترى في 
قبل  يجترها  مفككة،  ذكريات  مصيرها،  عينيه 
ولم  به.  خاصا  مرضا  أو  النوم..  يبتلعه  أن 
إلى الضحك، عندما  يدعو  ال ؟ إن األمر ال 
ويحدق  األرض،  بقدمه  ويضرب  أحدهم  يقف 
بصالفة في وجوه اآلخرين ثم يصرخ: إن لدي 
الليلة،  تلك  سقطت  وعندما  الخاص.  مرضي 
تلف  ثمة سكاكين حادة  بأن  أن أحسست  بعد 
نفسها في أمعائي، شعرت بأشباح آدمية تقف 
إلى جواري، ال ريب أنك كنت أحدها، لم أرك 
جيدا، فثمة ضباب كان يحيط بي، لقد شعرت 
هادئا،  شيئا  الموت  لي  وبدا  تقترب،  بالنهاية 
المحطة  أغادر  ثم  قصيرة،  وداع  لحظة  رقيقا، 
ملتفا بمعطفي، لقد كان الموت يظهر في شكل 
الذي  اللون،  الوردي  المترب،  القرية  طريق 
وفي  الخريف،  في  رمادية  سماء  عليه  تطبق 
وقتها تذكرت أيضا شخصا ال أعرفه، وفالحا 
مسنا يتمتم وهو يتالعب بمسبحته » كلنا نموت 
كثيرا،  نزفت  بأنني  ذلك  بعد  علمت  لقد  و   «
اإلسعاف:  طلب  في  أرسلت  وأنك  أسود،  دما 
لقد قالوا إنني ابتسمت عندما اضطجعت داخل 
السيارة، ترى هل كان هذا صحيحا ؟ لماذا.. 
لماذا لم تصفعني يا صديقي العزيز، لقد كنت 
من  تبكي  كنت  ربما  السيارة،  في  أرى شبحك 
أجلي » لقد قاسى طويال » هذا ما كنت تقوله 
رقم  السرير  على  وضعوني  وعندما  بالتأكيد، 
31، لم أعد أشعر بأّي خيط يشدني إلى العالم 
الخارجي، ولقد فكرت طويال، بأن أمي ستبكي 
و ستأتيني بعد منتصف الليل، وتقف إلى جوار 
السرير، تجاهد لتحبس الدموع كيال أراها، ولكن 
تفكيري هذا لم يكن مجديا، ذلك أن أمي لم تأت، 
بل قالت بكل برود: إنه يستحق كل هذا، أما 
الموت فقد تجلى هذه المرة في وجهه المجدور، 
الذي تستقر فيه عينان كبيرتان مفتوحتان دائما. 
إنه المضمد الذي يؤدي وظيفته كما لو كان آلة 
المقيتة،  اآللية  من  إال  خالية  سوداء،  صماء، 
أن  يريد  وكأنه  أمامي،  الوحش  هذا  وقف  لقد 
اعترف قبل الرحيل.. ثم هزني من كتفي بكل 
 « ؟  دما  قذفت  الذي  أنت  ألست   « وقاحة: 
وقلت  الطويل  الصمت  ذلك  بعد  فمي  ففتحت 
نعم. فقال وكيف كان لونه؟ ال ريب أنني أتذكر 
بعض الشيء. اللون األسود الذي كان ممزوجا 
المتخثر - حسنا.. كان  الدم  بقطع داكنة من 
لونه أحمر قاتما، ربما كان أسود، من يدري ! 
فرفع حاجبيه باهتمام متكلف، وخرجت الكلمات 
برأسي  فأشرت   « إذن  هكذا..   « أسنانه  من 
باإليجاب، إال أنه هذه المرة كان قاسيا جدا - 
ترى هل يصل اإلنسان إلى هذا الدرك الحقير 
- لقد هز رأسه ومط شفتيه ثم تمتم : » ال فائدة 
! ال فائدة » ، أّي طاقة هائلة، يمكن أن تحملها 
يموت  أن  الجامدة لشخص يوشك  الكلمة  هذه 
في منتصف الليل، على سرير وحيد، في عنبر 
تغلف كل شيء..  فيه،  المرض  مظلم، رائحة 
أنت تعرف بأنني قد رأيت الموت، وكان هادئا، 
أما بعد ذلك فلقد رجعت األشياء إلى صالبتها 
الباعثة على الغثيان، وكانت الساعة الثانية ليال 
والعنبر يئن أنينا متواصال. عندما جاءني هذا 
المضمد، ونفث في وجهي حقده الكريه - ألست 
أنت هو - أما الفرّاش فكان واقفا إلى جواره، 
وعندما سمع كلماته، أنصرف في الحال، ومن 
بعيد رأيته يشعل سيجارة، ال ريب أنه قال في 
نفسه، بكل بساطة، » ليس هو األول على كل 
حال، فلقد مات قبله كثيرون، و سأحمله جثة 

باردة ألرميه في الثلج«.

أما األمر بالنسبة إلّي ، فقد أخذت أحاول مرات 
المرض  أن  ذلك  مرضا  أكثر  أبدو  أن  كثيرة، 
هنا، مشاع ، إلى درجة فظيعة، يشارك فيه كل 
النزالء، إنك هنا ، ال تستطيع أن تصرخ أبدا، 
فما الفائدة ؟ إذا كانت صرختك عادية وال تثير 
االهتمام ، ولقد حاول أحدهم أن يبتلع أنبوبا من 
األسبرين، ولكنه فشل، ونظرنا إليه، بال أبالية، 
و التفت إلّي أحد المرضى قائال: » إنه يريد أن 
ينتحر، يا له من غبي... لماذا ال ينتظر بعض 

األيام، ليموت بال ضجيج«.

ترى إذا انتحر هذا الشخص فماذا يعني ذلك، 
إنه يعني بكل بساطة إعالنا صغيرا على باب 
العنبر، يقول - إن السرير رقم كذا، قد أصبح 
يريد  يبدو،  كما  الشخص  هذا  ولكن   ! شاغرا 
نحن  يشعرنا  أن  يريد  اإلعالن  هذا  من  أكثر 
المساكين، بأنه يموت، بأنه قد ضاق بالحياة، 
بالحياة  ضاق   « كذلك  أليس  قديمة،  حكاية 
حيث  هنا،  لها،  معنى  ال  الجملة  هذه  إن   «
يتشبث اإلنسان ببقايا حياة سخيفة، كما يتشبث 
مرض  ال  خشن،  يابس  بعظم  األجرب  الكلب 
تلقي  فوقها  المعلقة  السرر  أرقام  هنا،  خاص 
ظلها الصغير في كل يوم على إنسان جديد، 
حاد  مذعورا على صراخ  استيقظت  ليلة  وقبل 
مزق الهدوء الذي ساد العنبر نسبيا في الساعة 
الثالثة بعد منتصف الليل، وفتحت عيني ببطء، 
إلى حيث كان الضوء األصفر يحوم  ونظرت 
بحدة،  يتقيأ  إنسانا  فرأيت  اليمنى،  الزاوية  في 
ويتأرجح ويغني. إن الشيطان نفسه ال يستطيع 
أن يعرف ماذا في أعماق هذا الرجل، لقد دفعوه 
أسأل عنه  أن  العنبر، وأردت  إلى آخر  بعربة 
فناديت الممرضة وسألتها عنه ، فأخبرتني وهي 
تعبث بمفتاح في يدها بأنه سكير قديم، وفي كل 
يوم يعود إلى المستشفى محموال باإلسعاف ثم 
أنه فضال عن ذلك مصاب بقرحة في المعدة 
إنه  أردفت:  ثم  رئتيه،  في  آالم  من  ويشكو 

سيموت حتما.

وضحكت وهي تقول: » هل تراهنني على موته 
! » يا لها من امرأة من الحديد المكسو بالصدأ، 
إنهم يموتون بكثرة هنا، فليس هو الطاعون كما 
تتصور، و لكن صاحبنا السكير يريد أن يموت، 
أن يغمض عينيه على دنيا مليئة بأحالم الخمرة، 
وقالت  الممرضة  هذه  جاءتني  التالي  اليوم  وفي 
بانتصار، » لقد مات » ألم أقل ذلك! لقد مات 
ثم  تدخن »  الدواء، ال  هذا  تناول  قبل ساعات، 
ذهبت، ولم أستطع بعد ذلك النظر إلى وجهها.. 
ترى لماذا أنقل إليك هذه األشياء، ال أدري، فبعد 
هناك  يعد  لم  بأنه  تماما،  آمنت  قد  ستكون  أيام 
شيء خاص بي، حتى لو كان مرضا ، لقد كنت 
أحبها، أريدها لي، إن الحياة ال تطاق يا صديقي، 

ونحن الحفنة من الناس نحدق في

عندما  ولذلك  له.  حد  ال  بغباء  بعضنا  وجوه 
جاءتني إلى المستشفى تألمت كثيرا، و أحسست 
بأنني أطعن مرة ثانية... و لكنه التمثيل ! التمثيل 
الذي عشته تلك اللحظة، وتذكرت المسيح الذي 
يبتسم بوجه جالديه وعلى رأسه إكليل الشوك وهذا 

ما كان...

اصطفاق  و  الغربة  ؟  الوحدة  طعم  عرفت  هل 
أجنحة الطير، و أصوات الضفادع، وأنت وحيد 
على شارع أغبر القسمات، تحمل في رأسك كل 
إلى  ُمّر  الوحدة  طعم  إن  الشاحبة..  الذكريات 
ولكن   ، البكاء  على  الغثيان،  على  تبعث  درجة 
المسألة تكون أقسى فأقسى عندما يعرف اآلخرون 
سّرك الخاص، شيؤك الذاتي الذي تنفرد به دائما 
عندما يعرفون بأنك وحيد غريب، وتحتاج إلى يد 
تمسح عن جبينك العرق، إنك آنذاك تقف كشحاذ 
ينتظر أّي شيء ولو كسرة من الخبز، و لكنه ال 
يستطيع أن يمّد يده إلى المارة، إنك تتعرى خجال 
من آخر ورقة تسترك، عن ورقة التين، في هذه 
اللحظة تحس بأن درعك الكبرياء أخذ يتصدع و 
ولكني  الضربة.  هول  من  تنهار  أن  توشك  أنك 
تذكرت  المسيح،  وتذكرت  األمر،  على  تغلبت 

نفسي حين نظرت إليكما، وأنتما تقفان إلى جانب 
كثيرة،  معان  الطفلين  وجهيكما  وعلى  سريري، 
مبهمة، ثمة شيء بالتأكيد يوحي بالعطف الفارغ 
، كان يرقد في األعماق، شيء ال قيمة له، شيء 
حين  تماما،  الحادثة  وتذكرت  وتعيس،  مقرف، 
المتعبتين،  عيني  عن  الرصاصي  الجدار  انزاح 
فرأيت الجو في الخارج، بصورة واضحة، الشك 
أنك ستتبرم لما أقول ... إذ ما جدوى الحديث عن 
أشياء دفعتها الرياح الخريفية إلى مكان ما، مظلم 
وبارد، ومع ذلك فلقد كنت مخمورا، عندما رأيتها، 
والشمس  تماما،  خضراء  بذلة  ترتدي  وكانت 
بالسماء،  تلتصق  كانت  اللون،  أحمر  كإعالن 
وشعرت بمزيد من الفرح، وحاولت أن أرميه هنا 
قليال،  أبرد  والهواء  يسربلني،  الفرح  كان  وهناك، 
وكانت هناك صغيرة ووحيدة، وعندما جلست إلى 
جانبها، أردت أن أضحك طويال - ففي بعض 
األحيان تجتاحنا موجة غريبة من الحياة ، موجة 
دافئة حقا، ال نستطيع إال أن نطلقها في ضحكة، 
تبدو ذات رنين غريب، توشك أن تذكرنا، بأن ال 
جدوى منها مطلقا - لقد كانت األمور تبدو لي 
في نهايتها، مفرحة إلى درجة النشيج ، لقد قالت 
لي منذ زمن بأنها تحبني، أوه ! لم تقل هذا، أنت 
مرة،  لك  قلت  فقد  الكلمات،  أفسر  كيف  تعرف 
إنني أسمع األصوات من الداخل، قد تكون هذه 
األصوات ال معنى لها، تتيبس على جرف الواقع، 
أسمعها  باستمرار،  أسمعها  ولكني  كاألصداف، 
باستمرار، يا صديقي، كانت تجلس إلى جواري، 
هكذا، وبكل بساطة، عندما قلت لها، كانت هناك 
أشياء تقف أمام الكلمات، خطوط وظالل ووجهك 
كما  ولكننا،  البراقتين،  بعينيه  المتورد،  األحمر 
تدري، ال نعبأ باآلخرين، عندما نضع قد رنا على 
يدنا المتيبسة، ونروح نفتش عن المرافئ الجديدة 
التي توحي باألمن، فليأخذ هللا زيفنا المتطاول ! 
إن الحياة ال تطاق بال كلمات، ولكنها مع ذلك 
أخذت األمر، كما لو كان شيئا جديدا، ال بأس 
من معرفته.. كم يبدو المصير اإلنساني سخيفا 
تفاهة  تعرف مدى  إنك  اللحظات،  مثل هذه  في 
الكلمات،  يلفظ بعض  أن  يستطيع  الذي  اآلخر، 
تبعث فيك الحياة... و إنك لتنتظر هذه الكلمات 
، بكل جبن و احتقار، إن اإلنسان هنا يبدو في 
ذروة انهياره، حين يربط وجوده بسخافة صغيرة، 

أن يملك شيئا خاصا به...

شيء البد من معرفة حقيقته، هذا هو أنا إذن، 
رحلة خائبة أخرى، مغفل آخر... أقسم أن هذه 
ولكننا  بعيد،  زمن  منذ  تراودني  كانت  األفكار 
تثير  ألنها  المصيبة  األفكار  ندفن  كيف  نعرف 
على  كمنارة،  تقف  التي  الكبرياء،  الكبرياء،  فينا 
شاطئ آسن، تتوقع بين آونة و أخرى، لطمة موج 
كاسحة ترميها إلى ظلمات المحيط، لقد تجاهلت 
كل شيء، إنها مقامرة تبدأ بشيء بسيط، ثم تنتهي 
إننا  مرة،  قلَت  حياته،  اإلنسان على  يلعب  حين 
ال نختار كل شيء، والحب يبدو أحيانا كما لو 
أنه الموت، يقف االختيار عنده مشلوال، وبالنسبة 
أعاني،  ما  لك  أشرح  يوم،  كل  كنت  فقد  إليك، 
فأكثر، ولم  أكثر  نفسي  يوم أعرّي  كنت في كل 
أستطع أن ألمح شيئا خلف عينيك البراقتين، كال 
لم أكن مغفال، لقد كانت تساورني بعض الشكوك 
ولكني مغرور. ومن يدري، فلعل األمر لم يكن 
أعماقي  في  الوهم  بعثها  صغيرة  سخافة  سوى 
المجدبة، لم يكن إال مجرد أصوات داخلية، يبعثها 
إنسان يموت في أعماقي، إنسان ظامئ إلى حد 

االستجداء...

و حاولت أن أنسى، أن أدفن هذا الحب المشوّه، 
تنسى أن لنا مقدرة كبيرة على دفن أشيائنا الصغيرة 
كل  إليها  تدعوني  المقابر  إن  بيض،  قبور  في 
الكئيبة  نوافذه  تتفتح  بيت  في  ولدت  فلقد  يوم.. 
على المقبرة، مقبرة نموذجية، يتكون عليها الغسق 
كل مساء . حاولت أن أدفنه، فركبت القطار إلى 
متعبة،  أشرعة  على  الليل  ينام  حيث  الجنوب، 
وترتفع الحانات على شط أزرق العينين ال ينام، 
وكطفل  دائما،  أمامي  يسيل  كان  وجهها  ولكن 
يهرب من بعبع مرعب، كنت أهرب إلى الحانة، 
كانت  األرض  أن  يبدو  الشيء،  ولكن  وأدفن، 
صلبة، لقد حفرت يا صديقي، حتى بأظافري، ذلك 
القبر، و لكنني فشلت فاألمواج اآلسنة اكتسحت 

كل دعاوى الكبرياء، فأرجو أن ال تتأثر ألني لم 
أعبأ بالحقيقة التي تخصك وهي أنها لك..

يدّي  إن  كان،  ما  على  تبصق  ال  أن  أرجو 
كأنه طريق  المقبرة وعرا،  نحيفتان، وكان طريق 
يدفن  أن  يا صديقي  السهل  الجلجلة، وليس من 
المرء أحالمه ببساطة، فأّي حياة هذه، أّي حياة 
بتحّولي  انسحبت ألنني شعرت  أنني  تعتقد  ! ال 
لقد كانت  العار..  تمثال من  إلى  رويدا، رويدا، 
تحبك وهذا هو الواقع الذي تجاهلته باستمرار...

و جئتني، بعد أيام، كم كان مضحكا أن تسألني 
ثم  إنها...  وجميلة،  رائعة  إنها  حسنا،  عنها.. 
أوزع نصائحي  بائعا متجوال  لست  أراك،  أعد  لم 
وحكمي على اآلخرين، إنني ال أستطيع أن أشّد 
ولم  يعجبني،  ال  فالتمثيل  وأهنئك،  يديك،  على 
أصعد إال مرة واحدة على المسرح. وكانت القاعة 
مزدحمة، حين دفعت بقلق - حملت وعذابه في 
الغارقة في الظالم. إنني ما أزال أذكر  وجوههم 

تلك الغيمة

الزرقاء المرتمية في األفق ، فقد كنت أحاول أن 
تزّيف  فلماذا  األخير،  لقائنا  في  إليك،  أنظر  ال 
األشياء يا صديقي، لم أعد أستطيع النظر إليك 

، كال لم أعد...

لقد   ! لماذا  الكلمات،  هذه  إليك  أنقل  لماذا  ترى 
مرت أشهر كثيرة على الحادثة، ولقد كانت راسبة 
في داخلي، حينما دخلتما العنبر، فتذكرت آنذاك 
التي مرت،  الكثيرة  الشهور  إن  فيها،  لحظة  كل 
المستشفى،  من  خرجت  فلقد  حقا،  مؤلمة  كانت 
وبقيت مشدودا إلى سريري في البيت، أنظر إلى 
الساعة باستمرار ألتاكد من وقت تناول الدواء ولم 

يبق هناك شيء يستحق أن يذكر...

إن األفالم ال تعجبني هذه األيام، كذلك الحدائق، 
وبعد أن شفيت حاولت الرجوع إلى الحانة، ولكن 
ذلك يعني الموت، كما حدثني الطبيب، فأخذت 
أرتاد الحدائق كعجوز في الستين، إنك ال تجد في 
التي  اللون،  بنّية  الطينية،  السواقي  تلك  المدينة، 
تتساقط عليها أوراق األشجار المتطاولة، المحملة 
بالثمار، فاإلسفلت هنا قد غطى كل شيء وهو 
بعيد،  النحيفتين، ومن  ملتهبا، تحت رجلي  يبدو 
تلوح أمامي، كل يوم، حانات جديدة، فأقف أمام 
واجهاتها الزجاجية كالشحاذ، و أتخيل أنني سأمّد 
يدي بعنف، وأغتصب زجاجة حمراء، وأنزوي في 
آفاقي  أرود  ثم  التبغ،  مع  لكرعها  صغيرة  غرفة 

القديمة، لقد بقيت هك

أعصابي،  مالكا  يوم،  كل  الشوارع  في  أطوف 
أربع  خالل  دائما،  عيني  فاتحا  عليها،  مسيطرا 
وعشرين ساعة بدون أّي خدر، بدون أّي انفالت 
ولدى  مأساتي،  هي  تلك  العالم،  جمود  من 
بأنني كنت أقف هنا منذ  أتذكر  الباص،  موقف 
العلبة  إليها، وداخل هذه  السيارة  شهور، ألركب 
البشري، كنت  العرق  التي ينهمر فيها  المتحركة 
لو  معا سوية،  لو سرنا  الجميع،  عانقت  لو  أود 
لدي  وكان  أحب،  كنت  فلقد  األبد،  إلى  رقصنا 
شيء خاص بي، أما اآلن فالمنطقة تبدو مقفرة، 
والناس كالهياكل الغريبة تلجأ إلى بيوتها الطينية 
للمضاجعة، لقد قطعت بعض األشواط، ما علّي 

إال أن أسير إلى النهاية، في درب العار...

فلقد  داخلي،  في  بألم  جديد  من  شعرت  لقد 
شربت قبل أيام نبيذا حادا، في مكان ما، وعلّي 
الساعة  تدق  قليل،  بعد  فربما  الثمن،  أدفع  أن 
العامة،  الميادين  و  البيوت،  داخل  دقاتها، 
يمأل  الثقيل  بالصداع  أحس  ثم  قليال،  وسأقف 
رأسي، وأسعل قليال، ثم أقذف دما من جديد، 
من  رقم  إلى  أخرى  مرة  وسأحمل  قديما،  دما 
هي   « فائدة  ال   « وستكون  المستشفى،  أرقام 

الكلمة األخيرة في عنبري المظلم البارد …..
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قصة قصيرة: طعم آخر للورق

د. سامي الكيالني | فلسطين

القصوى رغم  بالسرعة  لاللتزام  كان مضطرًا 
للوقت  تقديره  البيت،  مغادرة  في  تأخر  أنه 
بأنه سيصل متأخرًا عن موعد  يجعله يشعر 
بدء االجتماع، وهو ال يحب أن يسجل عليه 
في  يسكنون  أن من  التأخير، رغم  هذا  مثل 
القادم  وهو  العادة  في  بعده  يأتون  هللا  رام 
نابلس. تأخر ألن طفلته أرادت منه أن  من 
وتريد  المدرسية  واجباتها  تحل  حتى  ينتظر 
التمارين  بحل  قامت  أنها  من  يتأكد  أن  منه 
بشكل صحيح. قال لها أنه سيفعل ذلك عند 
لياًل  ربما سيصل  بأنه  أجابته  لكنها  عودته، 
تعرف  لم  إن  الفائدة  وما  نامت،  قد  وتكون 
تستطيع  لن  صباحًا  فغدًا  وتصلحه،  خطأها 
ذلك فالوقت سيكون ضيقًا للفطور وتحضير 
نفسها للمدرسة. امتثل طائعًا لطلبها، ورجاها 
أن تركز على الحل عندما حاولت أن تحدثه 
بالسرعة  لاللتزام  اضطر  أخرى.  بأشياء 
المرة  في  خالفته  قد  الشرطة  ألن  القصوى 
تزد  لم  سرعته  أن  من  الرغم  على  السابقة 
عن السرعة القصوى سوى خمسة كيلومترات 
يجادل  ولم  الشارع،  هذا  في  الساعة  في 
الخالص  يريد  كان  ألنه  ذلك  في  الشرطي 
وبيانات  أوراق  جيبه  ففي  سريعًا  األمر  من 
ستؤدي العتقاله لو فتشوه. بعد الخروج من 
منطقة السرعة المحددة بخمسين كيلومترًا في 
ليكسب  البنزين  دواسة  على  الساعة، ضغط 
الوقت ويصل في الوقت المناسب لالجتماع 
فاجن  الفولكس  لسيارة  شكرًا  التنظيمي، 
الخنفساء الحمراء التي ال تخذله، إذ تستجيب 

لضغط قدمه وتنطلق بأقصى سرعة.
انتهى من تعرجات الطريق الصاعدة ووصل 
فوجده  االحتالل  لجيش  العسكري  الحاجز 
رغم  السيارات  يوقفون  ال  والجنود  مفتوحًا 
أنهم متواجدون على الشارع وخلف المكعبات 
الخرسانية وفي البرج. اعتبر ذلك حظًا جيدًا، 

لقد كسب الوقت الذي كان يمكن أن يخسره 
بداية  وصل  الحاجز.  على  االنتظار  في 
الشارع الذي يخترق السهل وقرر أن يستغل 
الفرصة بزيادة السرعة ألنه سيضطر لتخفيفها 
عندما يبدأ الطريق المتعرج القادم بالصعود، 
استعد لالنطالق وتجاوز السيارة البطيئة التي 
أمامه، نظر في المرآة الخلفية، فرأى سيارتين 
عسكريتين، فتراجع عن قراره بتجاوز السيارة 
للسيارتين  المجال  ليترك  وتباطأ  أمامه  التي 
أن سرعته  ذلك رغم  تفعال  لم  تتجاوزاه.  بأن 
وبقيت  الوضع  استمر  المعتاد.  من  أقل 
السيارتان خلفه بمسافة ثابتة رغم أن الشارع 
أنا  “هل  عّبه”،  في  الفأر  ف”لعب  مفتوح، 
مالحق؟”. بعد مسافة تجاوزته السيارة األولى 
وبقيت الثانية خلفه. أصبح أقرب إلى التأكد 
األولى  سبقته  إذن  فخًا،  األمر  في  أن  من 
وبقيت الثانية خلفه، ربما ستقوم األولى بإيقافه 
بعد مسافة وتكون الثانية خلفه وتطبق عليه 
قرر  جيبه،  في  األوراق  تحسس  المصيدة. 
سريعًا التصرف. أخرج األوراق وبدأ بمضغها 
بما أوتي من قدرة، لحسن حظه كانت قارورة 
عند  السيارة  أرضية  على  بالستيكية  ماء 
المقعد المجاور، تناولها بحذر وشرب، ثم أتى 
على بقية األوراق. لحسن حظه كانت غالبية 
نسخة  باستثناء  الشفاف  الورق  من  األوراق 
البيان الذي ستتم مناقشته. انتهى من الطريق 
أمامه  األولى  والسيارة  المتعرجة  الجبلية 
والثانية خلفه، فّكر “إذن سيطبقون المصيدة 
سهاًل  األمر  ليكون  المستوطنة  عند  علّي 
عليهم بإدخاله هناك وتفتيشه وتفتيش السيارة 
على راحتهم”، وتخّيل فشلهم في العثور على 
شيء، الشيء صار في بطنه. تجشأ وأحس 

بطعم الورق يمأل فمه.
السيارة  تجاوزته  بمسافة  المستوطنة  قبل 
وعند  بالسابقة،  ولحقت  خلفه،  كانت  التي 
اقترابهما من مدخل المستوطنة أعطت إشارة 
السيارتان  انعطفت  ثم  يسارًا،  باالنعطاف 

قد  كان  إذا  فيما  فّكر  المستوطنة.  ودخلتا 
تسرع في قراره بالتخلص من األوراق، ولكنه 
تشير  كانت  المؤشرات  كل  أن  نفسه  طمأن 
كان واجبًا وعليه  االحتياط  إلى مصيدة وأن 

أاّل يلوم نفسه ولن يسمح ألحد أن يلومه.
الحضور،  آخر  يكن  لم  االجتماع،  وصل 
لننتظر  االجتماع  ستقود  التي  الرفيقة  قالت 
المتأخر،  الرفيق  يصل  حتى  دقائق  خمس 
قال دون أن يسمعه أحد، ولكنه سمع نفسه 
“الرفيق المعتاد على التأخير، المتعود” وابتسم 
إمام  ثم ضحك بصوت مكتوم متذكرًا عادل 
في مسرحية شاهد ما شافش حاجة “متعودة، 
أنه  فأجاب  يضحكه،  عّما  سألوه  متعودة”. 

سيحدثهم حين يأتي المتأخر.
معه،  جرى  بما  أخبرهم  الحضور،  اكتمل 
التي  االقتراحات  جميع  يتذكر  أن  وحاول 
التعليقات  ولخص  األوراق،  تحتويها  كانت 
على البيان، وطلب أن يستأذن بالعودة مبكرًا 
وربما  الثابتة  الحواجز  على  يتأخر  ال  حتى 
ستكون هناك حواجز متحركة أو طّيارة كما 
تدعى. ولكن أحد الرفاق سأله “وما المضحك 
في ذلك؟”، قال بأنه تذكر أن طعم الورق في 
هذه المرة يختلف عن طعمه في مرة سابقة، 
فسألوه بفضول “وما المرة السابقة؟”، ضحك 

وقال “سأحدثكم عنها في مرة الحقة”
خرج من االجتماع وعرّج على محل الحلويات 
المعتاد على الشراء منه، اختار نوع الحلويات 
أن  عسى  قطعة  وأخذ  زوجته،  تحبه  الذي 
يمأل  زال  ما  الذي  الورق  طعم  على  يتغلب 
فمه. في طريق العودة، قاد السيارة على مهله 
مستمعًا ألم كلثوم من راديو السيارة، متذكرًا 
فمه وفم  الورق  التي مأل طعم  السابقة  المرة 
رفيقه الذي كان يشاركه السكن قبل أن يتزوج.

استيقظا فجأة على صوت طرق شديد على 
باب العمارة، ثم مأل صوت الجنود وكلماتهم 
أن  أدركا  هدآ  وعندما  سمعهما،  العبرية 
المستهدفة شقة جارهم. كانا يستمعان  الشقة 

لصوت الجار وزوجته يجادالن الضابط بأن 
طفلتهم نائمة وعليهم الهدوء. وضعا احتمااًل 
احتمال  وهناك  عليهما،  سيأتي  الدور  بأن 
لحظة،  أية  في  شقتهما  الجنود  يداهم  أن 
الكتب  من  يتخلصا  أن  القرار  فكان  تشاورا 
في  الخارج  في  بوضعها  الكبيرة  والمنشورات 
الخلفي  الباب  عند  الموجود  القمامة  وعاء 
للشقة حتى إن وجدها الجنود ينكرون صلتهما 
بها، أما األوراق الصغيرة فقررا التخلص منها 
بابتالعها، وكان ال بد من تمزيقها قطعًا قابلة 
للمضغ والبلع. بدآ بالمضغ وشرب الماء مع 
التركيز على كل صوت من الشقة المجاورة، 
استمرا حتى أنهيا كل األوراق الصغيرة وجلسا. 
تجشأ بصوت عاِل فسأله رفيقه ساخرًا “شو 
حتى  كلماته  أنهى  أن  وما  منسف؟”،  أكلت 
ضحك  نوبة  في  فانفجرا  اآلخر،  هو  تجشأ 

حاوال أن يكتماها.
الجنود  أصوات  سمعا  ثم  األصوات،  هدأت 
زوجته  يوصي  وجارهم  الشقة  من  يخرجون 

على طفلتهما.
بعد أن سمعا صوت السيارات تغادر الشارع، 
في  يقف  العمارة  صاحب  كان  الباب،  فتحا 
الجار،  الشقتين، ويواسي زوجة  الفسحة بين 
عزيمتها  وشد  المواساة  في  إليه  انضما 
وقت  أقرب  في  سالمًا  بعودته  وتمنياتهما 

وأنهما مستعدان لتقديم أية مساعدة.
يتجشآن  ساهرين  بقيا  الشقة،  إلى  عادا 
ما يضحك،  البلية  باب شر  من  ويضحكان 
وعند انبالج أول ضياء الصباح خرجا وأعادا 
لمحاولة  القهوة  وحضرا  والمنشورات،  الكتب 

التغلب على طعم الورق.
عاد طعم الورق إلى فمه، فتناول قطعة حلوى 
أخرى من العلبة التي كان قد تركها مفتوحة 

على المقعد المجاور.

قصة قصيرة: جاء فجرا
, و  أقوى من كل شيء  كان صوت قدومه 
ها هي هائمه على وجهها ال تعرف الى أين 
الطريق؟ ظالم الليل بدد كل األمان الموجود 
ستر  ايضا  هو  كان  ذلك  رغم  و   , بالقلب 
هذه الصبية . فرد جناحيه منذ ساعات قليلة 
و كانت عيونها الالئجة تكتم سرًا عظيمًا . 
يمزق  إلما  عن  تحكى  المتساقطة  الدموع  و 
أقوى القلوب الناظرة . و تأمل في هذا الكائن 
و  يخطفها  كي  الخلف  من  القادم  الصلب 
 , الناظرون  عيون  عن  بعيدا  بعيدا  يرحل 
جاءها حامل معه كل األماني الحزينة فألقت 
أوجاعها  و  ألمها  الصلب  الجامد  هذا  على 

ليأخذها و يرحل
تخطط  الخشبي  المقعد  على  نفسها  رمت 
عجوز  سيدة  جوارها  الى  و  البراءة  الغتيال 
يداها  الغابر . وضعت  الزمان  تحمل حكمة 
على الصبية و ضمتها الى صدرها و غابت 
الصبية عن الوعى تماما جاء الصوت الرقيق 
اللين والتي ال تعرف مصدره . و لكن شعرت 
بوكزات بأجنابها . و الصوت يقول : أرجوك 
سيدتي ال تطرديني حتى أكمل أيامى دعيني 
. وثقت أنى غير مرغوب فيه و لكن ما هو 

ذنبي؟
لم أكن هنا بأر ادتي فلو ال كي ما كنت أنا 
. تحت أستار الظالم صنعت هكذا أراد الرب 
أعدك   . السكون  سوى  لي  فليس  اكون  أن 

 . المالئكي  الوجه  ذات  الجميلة  الفتاة  أيتها 
لن اجلس معك كثيرًا و ال لحظة واحدة , فلو 
أردٍت القيني في هذا النهر الجاري أو تحت 
أبالى  ال  للهالك  حتفا  أو  عالي  جبل  سفح 

فهناك من
يرعاني . أنا ال أخاف عندما يكون لي اآلمر 
 . تحويني  أالن  أنت  كما  احتويٍك  وسوف 

فلماذا تريدي أالن قتلى ؟
و أعدك يا عزيزتي و مهجة فؤادي لن أحزن 

إن وجدت في الدنيا وحيدُا
و لماذا انِت حائرة تطرقين أبواب موصدة . 
أتريدي نزع العار عنك و أي عار الذى بدون 

شك هو أنا ما هو جرمي . وما هو ذنبي ؟
و أبدًا ما كنت أكرهك عديني يوم أن تلديني 
بأدفأ  و  ضميني  و  احمليني  ذراعيك  على 

االنفاس احتويني.
الصوت  فذهب  بعنف  المحطة  قطار  صفر 
يبكى  امة  الطفل في حضن  الهين و صرخ 
يتحسس ثدي أمه بأنامله الرقيقة . نظرت اليه 
بمشاعر ملتهبة و دموع جارية مسحتها يداه 
الصغيرتان و الى جوارها أمها تمتدح جمال 
قائال  عليه  ليطمئن  يدخل  زوجها  و  الصبى 

الزال هناك أمل
سامح ادور سعدهللا
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بقلم: ماهر طلبه

مقدمة تاريخية

صارت  باأللوان  تزهو  كانت  التى  الصالة 
قاتمة، والساعة التى كانت تمأل البيتحركة 
الجدار..  على  ودفنت  ماتت  وضوضاء 
الذى  هو  حتى  القتامة..  أصابته  شئ  كل 
إليه  أنيفتح شباكه كل صباح لتدخل  اعتاد 
حرارة الشمس وأنغام الطيور ونسمات الهواء 
صورته  فجأة  انعكست  المغمسةبالندى.. 
على مرآته، ثم على حائطه واألثاث شبحا 
على  قادر  غير  فصار  مهدم..  لشيخ  
الحركة وسط هذاالزحام الخانق من الصور 

والتزم الفراش.  

تفاصيل غير مهمة

األسد  فشاهد  الغابة..  يوما  الرجل  دخل 
أسدا، وشاهد الفأر فأرا.. رغم أنه فىالحالتين 

كان يقف أمام المرآة.

شمس  جديدة

يوما..  أرادت أنتسبق النهار، فخرجت إلى 
الدنيا عارية..

شقها  قد  السماء  أن  يومها..  أمها  قالت 
لعبور  طريقامنبسطا  فصارت  ضوؤها 
دعوات األهل واألصدقاء، وأن األرض قد 
فى  الحزنكانت  من  جبال  فانهارت  زلزلت 
فالدهشة  أمها-   – هى  أما  أبيها..  داخل 
التى تملكتها – لحظة الميالد وعندالرؤية- 
داخلها  فظلت  الميالد،  صراخات  منعت 
مع  أنغاما  ُتخرجها  عمرها،  طوال  حبيسة 
كلموقف تخشى عليها فيه من غدر الزمن 

والصحاب.

سبب كافى

أنام  كثيرا،  أحالمى–الكبيرة-  أحب  ألنى 

استيقظ  لم  أنى  أمىقالت  أن  حتى  عميقا.. 
حين ولدت فاضطر الطبيب إلى قلبى رأسا 
على عقب وضربى بكف يدهالغليطة على 

...

خبيئة

األول  حبها  أنه  القناعه  منها  محاولة  فى 
واألخير.. اخرجتأمامه قلبها وفتحته ليفتش 
بالفعل،  خاليا  القلب  كان  بنفسه...  داخله 
لكنه الحظ آثار أقدام تذهب به إلى الطرف 
سردابا  اكتشف  هناك..  فىقلبها..  القصى 
مخبئة  صغيرة  حجرة  إلى  قاده  صغيرا.. 
جيدا فى الرئة،حيث يخرج منها الّنَفُس الذى 

يجعل القلب ينبض. 

أثر حادث أليم

فى اللحظات القليلة التى كان يستفيق فيها 
من غيبوبته،كان يراها هناك فى أخر الحجرة 
الحائط  الضيق- مستندة على  -فى ركنها 
أن  إليها  فيشير  عليه«،  تبكى«قلقا  برأسها 
أن  ويشيرإليها   .. تقترب«  »ولم  تقترب.. 
عن  تتوقف  »ولم  البكاء..  عن  تتوقف 
حول  أقربالواقفين  إلى  فيشير  البكاء«.. 
يمنع  أن  بها،  يأتى  أن  منه  طالبا  سريره 
دموعها.. لكن اآلخرين ما كانواليروها فى 

قبرها الضيق.

المجهول

الجالس  الرجل  أنا  يعرفنى،  الشارع  مطر 
على ناصية الشارع،احتل الرصيف المواجه 
دائما  تأتيه  الذى  الشهير  الموبيليا  لمحل 
المناسب  األثاث  تختار  الفارهة،  العربات 
يدى  يتركون  يسكنونها...   للقصورالتى 
المعلقة فىالهواء فارغة، بينما تمتلئ عربات 

النقل خلفهم باألثاث. 

حالة أرق

حين فتحت صندوق أحالمها ووجدته فارغا 
حط  عينيها،  من  طارالنوم  القلق،  تملكها 
هناك،  وسكن  لبيتها  المقابلة  الشجرة  على 
نافذة حجرة  من  الطوالتراقبه  الليالى  فظلت 
نومها – لعله يطير عائدا لعشه – دون أن 

يغمض لها جفن.

غسل عار

حين تعرتأمام المرآة، ندهت لها أباها، فى 
البداية كان شعاع ضوء مغمس بالدم فقط 
توصل  قليل  بعد  لكن  نقاللخبر،  من  هو 
ثم  جثتها،  تسكن  هنا  الحقيقة،  إلى  التراب 
الغيط  فئران  إلى  الخبرديدان األرض  نقلت 
المسائية -خبز  الصحف  إلى  حتى وصل 
طازج- مانشتات باللون األحمر مع إغالق 

القضية دونمتهم أو جناة.

عقوق

صغرها،  من  أمها  كالم  مسمعتش  إلنها 
واتعودت ترمى كل أحالمها الكبيرةوالقديمة 
قابلته،  لما  الخرس  صابها  دوالبها،  من 
فتحت  ساكتة..  ألوضتها  انسحبت 
المتعلقة،  أحالمها   فى  عليه  دوالبهاتدور 
كانت  اللى  حبهم،  لقتقصة  وال  ملقتهوش 
إنها عاشتها فى حلم قديم زى فيلم  متأكدة 

سيما أبيض وأسود.

تفاصيل غير مهمة 
 قصص قصيرة جدا
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