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ترودو يّتهم الصين بأّنها 
اختلقت االّتهامات بحّق كوفريغ وسبافور

قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إّن 
القومي  أمنها  بتهديد  اتهامات  اختلقت  الصين 
من  أكثر  منذ  لديها  المعتقلْين  الكنديْين  بحّق 

سنتْين، مايكل كوفريغ ومايكل سبافور.
ومايكل  )كوفريغ(  مايكل  أّن  الواضح  »من 
باألمن  متصلة  ملفقة  بتهم  ُأوِقفا  )سبافور( 
القومي بعد أن اضطلعنا بمسؤولياتنا المتصلة 
بمعاهدة تسليم المطلوبين تجاه حليفتنا الواليات 
المتحدة«، قال ترودو في مؤتمر صحفي أمس.

كوفريغ  أوقفت  الصينية  السلطات  أّن  ُيذكر 
وسبافور في 10 كانون األول )ديسمبر( 2018 
الكندية  السلطات  توقيف  أيام على  تسعة  بعد 
المديرة  وانتشو،  مينغ  الصينية  األعمال  سيدة 
المالية لعمالق االتصاالت الصيني »هواوي« 
بناًء  وابنة مؤسس الشركة، في مدينة فانكوفر 
على طلٍب من السلطات األميركية التي تتهمها 
بااللتفاف على العقوبات األميركية المفروضة 

على إيران.
وتنفي مينغ ارتكابها أية مخالفة، وهي تخضع 

فانكوفر،  تملكه في  الجبرية في منزل  لإلقامة 
للسلطات  لتسليمها  القانوني  المسار  وبدأ 

األميركية.
بعد أن جادل  وجاء كالم ترودو يوم االربعاء 
السفير الصيني لدى كندا كونغ بايُوو في مقابلة 
الكندية(  اإلذاعة  )هيئة  سي«  بي  »سي  مع 
كوفريغ  توقيف  بأّن  الفائت  األسبوع  نهاية 

وسبافور غير مرتبط بتوقيف مينغ.
وعندما سألت »سي بي سي« السفير الصيني 
لماذا أثار موضوع اإلقامة الجبرية المفروضة 
كوفريغ  عن  ُسئل  لّما  فانكوفر  في  مينغ  على 
تدين  واضحة  أدلة  هناك  بأّن  أجاب  وسبافور 
يربط«  شيء  »أّي  يوجد  ال  وأنه  الكنديْين 

قضيتهما بقضية مينغ.
»الموظفون الرسميون الصينيون كانوا واضحين 
بأّنهما  وسبافور(  كوفريغ  توقيف  )عند  جدًا 
أمس  ترودو  أضاف  مرتبطتْين«،  قطعًا  كانتا 
للسفير  يمكن  القضيتْين، »وما من شيء  عن 
)الصيني( أن يقوله اآلن سيثنيني عن االعتقاد 

بأّن هذه هي الحال فعاًل«.
عند  وكان  سابق  كندي  دبلوماسي  وكوفريغ 
لشؤون  المستشارين  كبيَر  الصين  في  توقيفه 
األزمات  »مجموعة  في  آسيا  شرق  شمال 

.)ICG( »الدولية
 2015 عام  قام  مستشار  فهو  سبافور  أّما 
كندا  من  تعمل  منظمة غير حكومية  بتأسيس 
الثقافية  التبادالت  تسهيل  مجال  في  والصين 
كوريا  مع  والتجارية  والسياحية  والرياضية 
الشمالية. ونفت الصين أكثر من مرة أن تكون 
اعتقلت الكنديْين ردًا على توقيف مواطنتها في 
بالرغم من تحميلها كندا مسؤولية ترّدي  كندا، 
استجابًة  مينغ  توقيفها  بسبب  بينهما  العالقات 
نطاق  على  اعتقاد  يسود  لكن  أميركي.  لطلب 
واسع في كندا وسائر دول الغرب بأّن اعتقال 
على  ردًا  جاء  الصين  في  وسبافور  كوفريغ 

توقيف مينغ في كندا.
مرارًا  نّدد  أن  الكندية  الحكومة  لرئيس  وسبق 
أّنه  معتبرًا  الصين  في  »التعسفي«  باعتقالهما 

تقبل  ال  و«تكتيك«  قسرية«  »دبلوماسية  ثمرة 
بهما كندا وحلفاؤها.

ُيشار إلى أّن الرئيس األميركي جو بايدن تعّهد 
كوفريغ  يستعيد  كي  المساعدة  بتوفير  لترودو 
شباط   23 في  ذلك  وكان  حريتهما.  وسبافور 
)فبراير( الفائت في اللقاء األول بين الزعيمْين 
منذ وصول بايدن إلى سدة الحكم في واشنطن.
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د. نزيه خطاطبه 

الدولية في  الجنائية  ما ان اعلنت  محكمة 
الهاي اعالن الوالية القضائية على األراضي 
فاتو  اإلفريقّية  القاضية  واعالن  الفلسطينية 
عن  المحكمة  في  العاملة  المدعية  بنسودا 
الحرب  في جرائم  التحقيق رسمّيا  باب  فتح 
التي ارتكبها االحتالل االسرائيلي في قطاع 
غزة والضفة الغربية، وبالتحديد أثناء العدوان 
عام  صيف  في  القطاع  على  اإلسرائيلي 
من  َيقُرب  ما  بمقتل  تسبب  والذي   ،2014
ثالثة آالف شخص، معَظمهم من المدنيين 
واألطفال وكذلك قتل مئات الشّبان واالطفال 
الضفة  في  االحتالل  حيش  حواجز  على 
إدارة  عصبية  ثارت  حتى   ، واهية  بحجج 
فازت  التي  األمريكّية  بايدن  جو  الرئيس 
بأصوات اليسار الّليبرالي, واعلنت رفضها اية 
صالحية للمحكمة في االراضي الفلسطينية 

الذي  وتفوقه  الصهيوني  بالكيان  مس  واي 
يعتبر خط احمر ال يجب االقتراب منه . 

وقادة  نتانياهو  موقف  تفهم  الممكن  من 
االحتالل من القرار الدولي كونه يشكل حالة 
ويفضح  عليهم  مباشرا  وخطرا  وقلق  رعب 
سياستهم ويزج بهم في المعتقالت العالمية, 
وقمة  سخيف،  بأنه  نتانياهو  وصفه  حيث 
بالدفاع عن  النفاق، ومعاد للسامية، وَتوعد 
دخول  من  المحكمة  محققي  ومنع  جنوده، 

األراضي الُمحتّلة. 
وهي  االمريكية  االدارة  ترفضه  ان  ولكن   
حالة  في  وجعلته  العالم  انتباه  اثارت  التي 
ترقب طيلة االيام الماضية باعالنها التقرير 
الخاص بمقتل خاشقجي واقرارها بمسؤوليته 
المباشرة عن جريمة القتل وضرورة معاقبته, 
وهي التي ال توفر مناسبة دون الحديث عن 
انتهاكات حقوق االنسان في روسيا والصين 
تصنفها  التي  البلدان  وعشرات  وايران 
بالمعادية او غير الصديقة وتصفها بالقاتلة 
لشعوبها. ، فحينما تستغل هذه الحقوق ويتم 
دول  على  فيه  مبالغ  بشكل  عليها  التركيز 
معينة دون غيرها، مع إغفال خروقات أكبر 
لحقوق اإلنسان وجرائم حرب  في دول أخرى 
خاصة اسرائيل تمر دونما رقيب وال حسيب، 
هنا تعرف تمامًا أن األمر ال يتعلق بحقوق 
أصبحت  سياسية،  بأجندات  وإنما  اإلنسان 
ووسيلة  لتحقيقها  رابحة  ورقة  الحقوق  هذه 

ابتزاز .
الرئيس بايدن اعلن مؤخرا عن عودة امريكا 
والذي  العالمي  االنسان  حقوق  لمجلس 

ترامب في 2018  بقرار من  منه  انسحبت 
بسبب ما وصفه بالتحيز المزمن ضد إسرائيل 
وعدم وجود إصالح, لكن الواضح أن هدف 
الواليات المتحدة من عودة عضويتها لمجلس 
المجلس  إصالح  يكون  لن  اإلنسان  حقوق 
المطالبة  خالل  من  فقط  اسرائيل  لحماية 
بالغاء البند الخاص بانتهاكاتها، بل استخدام 
وروسيا  الصين  مع  صراعها  في  المجلس 
اللتين تصنفهما اإلدارة األمريكية دواًل قمعية 
المأمول,  بالدور  تجاههم  المجلس  يقوم  ال 
وخشية على معاقبتها نفسها اي امريكا على 
من  العديد  في  ارتكبتها  التي  الحرب  جرائم 
دول العالم وخاصة في العراق وسوريا وليبيا 
وافغانستان واليمن بدعمها للعدوان السعودي 

لتدمير اليمن , 
ليس مستغربا ان يقوم رئيس وزراء االحتالل 
االسرائيلي نتنياهو بمهاجمة المدعية العامة 
والمحكمة واتهامها ب«معاداة السامية« وهي 
التهمة التي درج قادة المنظمات الصهيونية 
في العالم بتوجيهها لخصومهم والمناصرين 
باعتبارها وصفة جاهزة  الفلسطينية  للقضية 
خانة  في  تصنيفهم  من  الخصوم  لتخويف 

»الالسامية«.
من المهم ان  يكون هناك اهتمام ومتابعة من 
المجتمع  ومنظمات  الفلسطينية  القيادة  قبل 
ومالحقة  القضية  بهذه  الفلسطيني  المدني 
للضغوطات  الرضوخ  وعدم  االحتالل  قادة 
والتهديدات االمريكية واالسرائيلية لثنيهم عن 

ذلك بوعود زائفة . 

حيث اكد تقريراعالمي على القناة االسرائيلية 
االسرائيلية  الحكومة  ان  »كان«  العامة 
حذرت السلطة من تبعات تعاونها من خالل 
تسرع  قد  الدولية  للمحكمة  معلومات  تقديم 
التقرير  التحقيق«.واضاف  إجراءات  في 
العمل  بوقف  السلطة  هددت  اسرائيل  ان 
باستئناف المفاوضات والتضييق االقتصادي 
من  مقربين  ان  مدعيا  الغربية,  الضفة  في 
الرئيس محمود عباس، يرون أنه »من غير 
المناسب فتح تحقيق بجرائم حرب إسرائيلية 
اإلدارة  دعم  نتوقع  فيما  التوقيت،  هذا  في 
االمريكية الجديدة إلطالق عملية سياسية قد 

تشهد تجدد المفاوضات مع إسرائيل«.
ان  مع  غير صحيح)  ذلك  يكون  ان  نامل 
هناك سابقة مماثلة  وافقت خاللها السلطة 
مقابل  غولدستون  تقرير  عن  التخلي  على 
قيادة  تقاوم  وان    ) سريعا  تبخرت  وعود 
السلطة الضغوط وتعمل على مالحقة قادة 
ترتكب  التي  الحرب  جرائم  بكل  االحتالل 
وبناء  نفسه  االحتالل  ومنها  فلسطين  في 
وكما   . المستوطنين  وعربدة  المستوطنات 
قال رئيس مركز العدالة الدولية في منظمة 
إنجاز  »هذا  كانوك:  ماثيو  الدولية  العفو 
المساءلة  عدم  من  عقود  بعد  للعدالة  مهم 
اإلنسانية،  والجرائم ضد  الحرب  جرائم  عن 
نهائي  حد  لوضع  تاريخية  فرصة  أنها  كما 
أدى  الذي  المتفشي  العقاب  من  لإلفالت 
األراضي  في  انتهاكات خطيرة  إلى حدوث 
الفلسطينية المحتلة ألكثر من نصف قرن«.

ال مكان للفلسطينيين في قضايا حقوق االنسان االمريكية 
التي تستغلها كوسيلة ابتزاز للدول االعداء

هل اجراءات الحجز للمسافرين القادمين ناجعة ام اجحاف 

د. عبد الحسين علوان 
تورونتو 

الى / المنظمات العراقية والعربية  واالنسانية 
المرئية  والوسائل  والصحافة  االعالم  ورجال 

بكندا
يشكل المهاجرون من عرب ومسلمين واجانب 
معظم سكان كندا ، وعلى اكتافهم وخبراتهم 
المتقدمة  الدول  من  لتكون  كندا  انطلقت 

صناعيا ولتحتل مرتبة مرموقة اقتصاديا .
الكندي  االقتصاد  تاثر  كورونا  جائحة  في 
االصابات  وازدادت  العالم  دول  من  كغيره 
بمتابعة مكافحته  تبذل مجهودا كبيرا  والدولة 
وتصدر بين فترة واخرى قرارات للسيطرة عليه 

.
من تلك القرارات هو قيام لجنة مكافحة الوباء 
في مطاراتها بخضوع  لجان صحية  بتشكيل 
وافد  باخذ مسحة من كل  كندا  الى  الوافدين 
مجانا وخضوعه للعزل االجباري في السكن 
الذي يختاره لمدة 14 يوم دون االختالط باحد 

من اجل صحته وعائلته .

بعد 3 أيام يبلغ بالنتيجة وعلى ضوئها تتخذ 
االجراءات اذا كان مصابا .

الحكومة  اصدرت   )Feb  ( فبراير   22 بعد 
قرارا بان يقضي القادم الى كندا مدة 3 أيام 
للحجر  خصصتها  خمسة  فنادق  احد  في 
الصحي تبلغ الكلفة لثالثة ليالي ) 2000 ( 
دوالر كندي للشخص الواحد اما اذا زاد عدد 

العائلة عن واحد  فتلك الطامة الكبرى .

لدعم  وباعتقادي  دراسة  دون  من  جاء  قرار 
سيضع  .لكونه  تماما  افلست  التي  الفنادق 
بموقف  المحدود  الدخل  المهاجرين من ذوي 
المبالغ  تلك  دفع  من  تمكنهم  لعدم  صعب 
اوطانهم  في  عوائلهم  لزيارة  سافروا  واغلبهم 
من  مضاعفه  جهود  بذلو  ان  بعد  االصليه 

اجل جمع سعر التذكرة .
السؤال الموجه الى رئيس وزراء كندا .

ماهو الفرق بين يوم 21 فبراير وماسبقه وهو 
اخذ المسحة في المطار وترك القادم للحجر 
االجباري 14 يوم في السكن الذي يختاره مع 
الهاتف  متابعة يومية لحالته عن طريق رقم 

الذي يثبته عند اللجنة ،
المطار  في  المسحة  اخذ  22فبراير  ويوم   
يغادره  ثم  ومن  بالفندق  ايام  ثالثة  ويقضي 
المدة  ليقضي بقية ماتبقى ) 11 يوم ( من 

في سكنه .
من  الطبقة  تلك  دعم  ستفقدون  هذا  بقراركم 
المجتمع الكندي التي تشكل الجزء الكبير من 

الناخبين .
معكم بما تبذلوه من جهود لمكافحة الكورونا 
المهاجر  تحمل  التي  بالطريقة  ليس  ولكن 

مااليستطيع عليه .
االعالم  ورجال  كافة  المنظمات  ندعو 
لدعم  الذي جاء  القرار  بالتظامن اللغاء هذا 

الفنادق وقتل المهاجر .
العالم  دول  بكل  يتخذ  لم  االجراء  هذا  مثل 

فقط بكندا .
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الواليات المتحدة تتفق مع كندا على التنسيق لمواجهة الصين

 التعديالت على قانون الطالق في كنا تدخل حّيز التنفيذ

الحكومة الكندية تنذر المسافرين بالعقاب في حال تخّلفوا عن التدابير
 فيما يشتكي الغالبية من عدم التمكن من حجز غرفة في فندق

بالعواقب  ترودو  جوستان  حكومة  أنذرت 
السفر  من  القادمين  لالشخاص  الوخيمة 
االحترازية  القيود  يحترم  ال  من  بالخارج 
الهادفة إلى الحد من انتشار عدوى اإلصابة 
حجز  وخاصة  ومتغيرات  التاجي  بالفيروس 
من  الرغم  وعلى   . فندق مرخص  في  غرفة 
الكنديين من  الغالبية  من المسافرين  شكوى 
من  الهاتف  على  الطويلة  االنتظار  ساعات 
أجل حجوزات الفندق، والفوضى الحاصلة في 
من  ذلك  بسبب  تمكنهم  وعدم  الهاتف  نظام 
اتمام عملية حجز غرفة ، فإن من لم يتمكن 
منهم من حجز غرفة في الفندق عند وصوله 
إلى البالد، يعّرض نفسه لغرامة مالية باهظة.

وصرّح وزير العالقات بين الحكومة الفدرالية 
بأنه  لوبالن  دومينيك  المقاطعات  وحكومات 
ساعات  انتظروا  الذين  »أولئك  إحباط  يتفهم 
طويلة قبل أن يتمكنوا من حجز غرفهم في 
الفندق«. حيث يجب على كل مسافر قدم إلى 
البالد أن يلزم غرفته في الفندق ريثما تصدر 
اإلصابة  كشف  اختبار  في  السلبية  النتائج 

بكوفيد-19.
في  الفيدرالية  الحكومة  في  الوزير  وأوضح 
مؤتمر صحفي ، أنه ليس السياسيون هم الذين 
يقررون فرض غرامة أم ال على أولئك الذين 

ليس لديهم حجز في فندق عند وصولهم، بل 
ضباط الحدود هم من بيدهم القرار.

المسافرين  من  عددا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
القادمين إلى البالد صرحوا للصحفيين مطلع 
يكن  لم  إن  ساعات،  انتظروا  إنهم  األسبوع، 
في  السفريات  وكيل  إلى  التحدث  قبل  أيام، 
 American اكسبرس    اميريكان  شركة 
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للفنادق.  الهاتفي  المسؤول عن نظام الحجز 
و كان على هذه الشركة أن تّرد، في غضون 
 45 يّقل عن 000  ال  ما  على  أيام،  ثالثة 
حريصين  مسافرين  قبل  من  هاتفية  مكالمة 
على حجز غرفهم الفندقية في الوقت المحدد. 

وقد حالف الحظ عددا قليال منهم فقط.

في هذا اإلطار يقول الوزير دومينيك لوبالن:
المواطنين  بتحذير  نقوم  ونحن  شهور  منذ 
من السفر.  قلنا أيضا، منذ عدة شهور، إن 
القواعد المتعّلقة بالحجر الصحي، وإجراءات 
عرضة  بكوفيد-19  اإلصابة  كشف  فحص 
للتغيير في أي وقت ومن دون سابق إنذار.  
ويطمئن الوزير الكندي المسافرين بأنه مقتنع 
بأن الجهات الحكومية ستبدي المنطق السليم 
في التعامل مع األشخاص الذين أثبتوا أنهم 

حاولوا دون جدوى، حجز غرفة في الفندق.
هذا  ممارسة  يمكن  أنه  أتخيل  أن  أستطيع 
التقدير بطريقة ذكية، ومن المتوقع أن يكون 

ذلك.
تبرير  الفيدرالية  الحكومة  البعض   ويطالب 
إلى  الفنادق  حجز  نظام  إدارة  إسناد  سبب 

شركة أميركان أكسبرس دون سواها.
وزارة  في  االتصاالت  مدير  أوضح  وقد 
وقت  في  فيتز-موريس،  جيمس  التموين، 
أميركان  شركة  بأن  الكندية  للصحافة  الحق 
الحكومة  مع  عقد  بالفعل  لديها   إكسبرس 
الحكوميين  الموظفين  سفر  إلدارة  الفيدرالية 

في ظل الظروف العادية. 

لقاء  بعد  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  أعلن 
الكندي جاستين  الوزراء  افتراضي مع رئيس 
تنسيق  تعتزمان  وكندا  بالده  أن  ترودو، 
وكالة  ونقلت  الصين.  مواجهة  في  أعمالهما 
بين  المحادثات  أن  بايدن  عن  بلومبيرغ 
التحديات  مواجهة  سبل  بحثت  الجانبين 
اإلجراءات  تنسيق  ذلك  في  بما  العالمية، 
لتنافس أفضل مع الصين وحماية  المشتركة 

القيم المشتركة.
وكان البرلمان الكندي،قد صوت االثنين، على 

مشروع قانون ينص على االعتراف بسياسات 
الحكومة الصينية بحق األويغور سكان منطقة 
سنجان ذاتية الحكم، بأنها »إبادة جماعية«. 
العموم  مجلس  في  عضوا   266 وصوت 
به  تقدم  الذي  القانون  مشروع  إقرار  لصالح 
المحافظون الذين يشكلون أقلية، مقابل صفر 
أصوات ضده، بينما امتنع كل أعضاء حكومة 
الليبرالي،  الحزب  من  الكندي  الوزراء  رئيس 
وينص  التصويت.  عن  ترودو،  جاستين 
السلطات  بإجراءات  االعتراف  على  التشريع 
إبادة  المسلمة  األويغور  أقلية  تجاه  الصينية 
األولمبية  الدولية  اللجنة  يدعو  كما  جماعية 
إلى نقل ألعاب 2022 من بكين إلى مكان 
آخر. ويتطلب تطبيق التشريع حاليا مصادقة 
من قبل الحكومة، التي أعلن رئيسها يوم 19 
فبراير أن دول مجموعة »G7« اتفقت خالل 
قمتهم األخيرة على تنسيق إجراءاتها الخاصة 

بالرد على قضية األويغور في الصين. 
وتحتجز الصين مواطنان كنديان هما مايكل 

احتجاز  على  ردا  سبافوز  ومايكل  كوفريج 
العمالقة  هواوي  لشركة  المالي  المدير  كندا 
المتحدة  الواليات  تطالب  التي  وانزو  ميننغ 
المفروضة  العقوابات  مخالفة  بتهمة  تسليمها 

على ايران. 
واالستخبارات  األمن  جهاز  رئيس  وكان 
ألقاها  الكندي، ديفيد فينو، قد قال في كلمة 
لالبتكار  الكندي  المركز  فبراير في  يوم 10 
السلطات  إن  الدولية،  الحوكمة  مجال  في 
القومي  لألمن  مباشرا  تهديدا  تشكل  الصينية 
باسم  المتحدثة  صّرحت  ذلك  وقبل  الكندي. 
البيت األبيض، جين بساكي، في 25 يناير 
في  ستنظر  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  بأن 
على  االستيراد  رسوم  على  الحفاظ  جدوى 

البضائع من الصين التي فرضها ترامب.
الصين  بين  التجارية  المواجهة  وكانت 
والواليات المتحدة قد بدأت في يوليو 2018، 
وحينها فرضت واشنطن رسوما بنسبة ٪25 
البضائع  من  صنفا    818 استيراد  على 

الصينية بإجمالي 34 مليار دوالر سنوًيا.
في  وارسلت  مماثلة،  بإجراءات  بكين  وردت 
نفس العام طلبا إلى منظمة التجارة العالمية 
إلجراء مشاورات مع الواليات المتحدة بشأن 
الجانبان   وفرض  الجمركية،  الرسوم  قضايا 
متبادلة جديدة على  نفسه رسوما  الوقت  في 

البضائع المستوردة.
اتفاق  على  واشنطن  في  الطرفان  وقع  كما 
المرحلة األولى من الصفقة التجارية في 15 
فيما  توترت  العالقات  أن  إال  يناير 2020، 
بعد بين البلدين على خلفية  جائحة فيروس 

كورونا.
قد  ترامب،  السابق،  األمريكي  الرئيس  وكان 
عن  مسؤولة  الصين  يعتبر  أنه  مرارا  أعلن 
غضبه  وعزا  كورونا،  فيروس  وباء  تفشي 
فيما  السبب،  هذا  إلى  الصين  تجاه  المتزايد 

تنفي بكين مثل هذه المزاعم.

دخلت التعديالت التي أجرتها الحكومة الكندّية 
على  قانون الطالق في كندا حّيز التطبيق 

اعتبارا من مطلع آذار مارس 2021.
وتأّخر تطبيق التعديالت عن الموعد المحّدد 
في مطلع تّموز يوليو من العام 2020 بسبب 
جائحة  إليها  أّدت  التي  االستثنائّية  الظروف 

فيروس كورونا المستجّد. 
ويحّدد القانون من بين التعديالت، قائمة من 
العوامل التي ينبغي أن تأخذها المحكمة بعين 
االعتبار عندما تنظر في المصالح األفضل 

ِللطفل، من بينها تأثير العنف األَسري .
ومن بين التعديالت التي تّم إدخالها، استبدال 

مصطلح »أمر الحضانة« بمصطلح » أمر 
 ،Parenting order »أبوّة وأمومة الحضانة
األكثر حيادّية والذي ال يوحي بوجود رابحين 

وخاسرين في هذه القرارات.
و وتّم تأهيل المحامين ومسؤولي نظام العدالة 
إدخاُلها  تّم  التي  القانونّية  التعديالت  على 
أّكد متحّدث  ما  األَسري حسب  العنف  حول 
إلى  بي سي، مشيرا  ِلسي  العدل  باسم وزارة 
أّن الوزارة بصدد تطوير تأهيل عبر اإلنترنت 

حول التعديالت.
والمدافعون عن  العائلة  قانون  ويراقب خبراء 
الطالق  قانون  باهتمام  والطفل  المرأة  حقوق 

الذي لم يتّم تعديله منذ 20 عاما.
وكانت الحكومة قد قّدمت عام 2018 مشروع 
بالطالق  المتعّلقة  القوانين  لتعديل  قانون 
العدالة الخاص باألطفال في  وتحسين نظام 
حال طالق الوالَدين، ومساعدة العائالت التي 

تعيش حاالت طالق وانفصال.
لم  السابقة  النسخة  إّن   العدل  وزارة  وتقول 
يشير  التعديل  لكّن  األَسري،  العنف  تشمل 
مرحلة  خالل  العنف  اندالع  احتمال  إلى 
االنفصال، وإلى أّنه  يترك مضاعفات طويلة 

األمد على األطفال.
للنساء  بالنسبة  ارتفاعا  أكثر  العنف  وخطر 

وكالة  بيانات  وتفيد  حسب  المنفِصالت 
أعلى  العنف  خطر  أّن  الكندّية  اإلحصاء 

بالنسبة للنساء المنفِصالت.
وعلى سبيل المثال، أفادت البيانات التي تّم 
جمعها بين عامي 2007 و2011 أّن  خطر 
تعّر المرأة للقتل على يد زوجها السابق أعلى 
اإلحصاء  وكالة  أوضحت  كما  مرّات  بسّت 
هيئة  في  اإلنجليزي  القسم   ، سي  بي  ِلسي 

اإلذاعة الكندّية.
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استراتيجّية األمن القومي األميركّية: 
مصيرنا أكثر ارتباطًا باألحداث خارج شواطئنا

أن  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  إدارة  أكدت 
المتحدة  للواليات  األقوى  العسكري  الوجود 
وأوروبا،  الهادئ  المحيط  منطقة  في  »سيكون 
يكفي  بما  األوسط  الشرق  في  سيكون  بينما 
لتلبية احتياجات معّينة«. جاء ذلك في »وثيقة 
استراتيجّية األمن القومي المؤقتة« التي نشرها 
والذي  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس  األربعاء 

مضى على تسلمه مقاليد الحكم 45 يومًا.
أصبح  اليوم  أميركا  »مصير  الوثيقة:  وقالت 
أكثر ارتباطًا باألحداث خارج شواطئنا أكثر من 

أّي وقت مضى«.
من  العديد  »هناك  أن  إلى  الوثيقة  وأشارت 
المتحدة،  للواليات  تهديدًا  تشكل  التي  القضايا 
العالمي،  المناخ  وتغّير  كورونا،  فيروس  مثل 
التكنولوجّية،  والتغّيرات  العالمّية،  والقومّية 
الصين  مثل  ألميركا  المنافسة  القوى  وصعود 

وروسيا«.
المشاكل  العديد من  إلى أن  الوثيقة  لفتت  كما 
التي تواجهها الواليات هي »مادّية مثل الحدود 
والجدران«، مشيرًة إلى أن »النظام الديمقراطي 
في العالم، وخاصًة في الواليات المتحدة، تحت 

الحصار«.
كما شددت الوثيقة على أن »الواليات المتحدة 
يجب أن تشكل مستقبل النظام الدولي«، معتبرًة 

أّن »هذه المهمة ملحة«.
حل أزمات الشرق األوسط لن يكون عسكريًا

أن  عن  الوثيقة  تحدثت  آخر،  سياق  في 

الشرق األوسط ستكون  المتحدة في  »الواليات 
دول  مع  تردع  وسوف  إسرائيل،  بأمن  معنّية 
المنطقة تهديدات إيران لسيادة وسالمة أراضي 
لمواجهة  جهودها  وستعزز  األخرى،  الدول 

القاعدة وداعش«.
حل  أن  نعتقد  ال  »لكننا  الوثيقة:  وأضافت 
العسكرّية  القوة  استخدام  هو  المنطقة  مشاكل 

الذين  لشركائنا  بياض  على  شيكًا  نعطي  ولن 
يتبعون سياسات تتعارض مع المصالح والقيم 
السبب  ولهذا  األوسط.  الشرق  في  األميركّية 
سحبنا دعم الواليات المتحدة للهجمات باليمن«.

الوثيقة أبرزت أيضًا أن الواليات المتحدة »لن 
تنفق بعد اآلن تريليونات الدوالرات على حروب 

بال نهاية«.

أطول  مسؤول  بشكل  »سننهي  واستطردت: 
أن  مع ضمان  أفغانستان،  في  أميركّية  حرب 
أفغانستان ليست مالذًا آمنًا مرة أخرى للهجمات 
أماكن  وفي  المتحدة  الواليات  ضد  اإلرهابّية 

أخرى«.
المؤقتة«  القومي  األمن  استراتيجّية  »وثيقة 
األقوى  العسكري  الوجود  أّن  أيضًا  أوضحت 
للواليات المتحدة »سيكون في منطقة المحيطين 
و  أعدائنا  ردع  مع  وأوروبا،  والهادئ  الهندي 
األوسط  الشرق  وفي  مصالحنا.  عن  الدفاع 
على  للقضاء  القوة  من  الالزم  القدر  سنترك 
اإليراني،  العدوان  وردع  اإلرهابّية،  الشبكات 
وحماية المصالح األميركّية الرئيسّية األخرى«.

التركيز  »سيتّم  إفريقيا  في  أنه  الوثيقة  وذكرت 
تنمية  أجل  من  جديدة  شراكات  إقامة  على 
والمؤسسات  واالقتصاد  المدني  المجتمع 

الصحّية«.
المتحدة  الواليات  أن  ذكرت  نفسها،  الوثيقة 
ستولي أهمية للتعاون الدولي وكذلك التحالفات 
إلعادة  »اتجاه  وجود  إلى  مشيرًة  والشراكات، 
تأسيس قيادة واشنطن في المنظمات الدولّية من 
وخاصة  العالمية،  للمشاكل  حلول  إيجاد  أجل 

تغّير المناخ«.
وقالت الوثيقة إن »الدبلوماسّية ستكون مفضلة 
على استخدام القوة العسكرّية«، مضيفًة: »بينما 
العالمي،  الصعيد  على  أميركا  مصالح  نحمي 
دفاعنا  في  ومنضبطة  حكيمة  خيارات  سنتخذ 

الوطني واالستخدام المسؤول لجيشنا«.
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نقاش محتدم في ميسيساجا بسبب استمرار االغالق 

في الذكرى 53 للوحدة المصرية – السورية
غابت دولة الوحدة .. فهل تغيب فكرتها أيضًا

معن بشور
 

       بعد 53 عامًا على قيام أول وحدة 
في  وسورية  مصر  بين  معاصرة  عربية 
العربي  المواطن  حق  من   ،1958/2/22
العربية  الوحدة  فكرة  غابت  يتساءل: هل  أن 
من خطابنا وبرامجنا وتطلعاتنا بعد أن غابت 
في  المشؤوم  االنفصال  يوم  الوحدة  دولة 

1961/2/28؟
يبرز   ، التساؤل  هذا  مرارة  ومع         
هناك  هل  عنه:  مرارة  يقل  ال  آخر  تساؤل 
العربي،  الوحدوي  العمل  تراجع  بين  صلة 
من  حولنا  نراه  ما  وبين  والشعبي،  الرسمي 
القائمة  الوطنية  الكيانات  لتمزيق  محاوالت 
وضرب نسيجها الوطني الواحد عبر إثارة كل 
والطائفية  العرقية  والغرائز  العصبيات  أنواع 
والمذهبية والعشائرية » المزدهرة » هذه األيام 
في بالدنا العربية من المحيط إلى الخليج... 
التخاذل  موجات  نقرأ  أن  لنا  يمكن  هل  بل 
العربية،  أنظمتنا  من  العديد  بين  السائدة 
بعيدًا عن هذا   األيام،  التطبيع هذه  وعنوانها 

التراجع في الدعوة الوحدوية لهذه األمة...
       في هذا االطار ايضًا هل يمكن أن نفهم 
هذا التردي في األمن القومي لألمة، واألمن 
بل  العربية،  األقطار  من  قطر  لكل  الوطني 
مسار  في  التخبط  هذا  فهم  ان  يمكن  هل 
الغني  أقطارنا،  تشهده  الذي  العربية  التنمية 
الغني في آن، بمعزل  منها بموارده أو غير 
عن هذا االضطراب في العالقات البينية بين 
أمنها مكشوفًا من  بات  العربية وقد  االقطار 
متعثرة  تنميتها  أصبحت  كما  كلها،  الجهات 
كل  الى  والبطالة  والبؤس  الفقر  يزحف  فيما 

مجتمعاتنا العربية...
الوحدة  الى  الحاجة  تبرز  هنا  من         
 ، فقط  وجداني  عاطفي  كأمر  ليس  العربية 
كدعوة  او  يصوره،  ان  للبعض  يحلو  كما 
المتمسكين  بعض  يحملها  أيديولوجية  
فحسب،  الجمر  على  كالقابضين  بعروبتهم 
بل تبرز الحاجة الى الوحدة بين العرب بأي 
شكل من أشكالها أيضًا، كحاجة استراتيجية، 
على  أمني  وكحصن  اقتصادية،  وكضرورة 

مستوى األمة ، كما على مستوى األقطار.
       ولقد أثبتت األيام أن االنفصال بين األقليم 
الجنوبي )مصر( واألقليم الشمالي )سورية (

عام 1961 لم يكن عماًل يستهدف أول دولة 
وحدوية في العصر الحديث فقط )الجمهورية 
العربية المتحدة( بل كان فعاًل يستهدف جعل 
التجزئة، التي فرضها االستعمار الغربي على 

أمتنا، »حقيقة وحقًا«...
       فاالنفصال أريد له أن يكون إعالنًا  

كرستها  التي  »التجزئة«  بأن  كلها  لألمة 
العالمية  اتفاقية سايكس – بيكو بعد الحرب 
هي  »الوحدة«  وأن  الحقيقة،  هي  األولى 
الوهم والخيال، وأن التجزئة هي حق لألقطار 

وليست باطاًل ينبغي مواجهته.
أكثر  أن  أيضًا  الالفت  من  ولعله         
المحذرين من »مشاريع إقليمية« في المنطقة 
ويدعون الى مواجهتها يتجاهلون أن المشروع 
على  القادر  الوحيد  المشروع  هو  العربي 
ال  وأن  طامع،  إقليمي  مشروع  أي  مواجهة 
قيام  دون  حقيقي  عربي  مشروع  ألي  قيام 
األمة،  أقطار  بين  الوحدة  اشكال  من  شكل 
سواء كانت تعاونًا جديًا، أو تنسيقيًا شاماًل، 
أو  كونفدرالية،  عالقة  أو  وظيفيًا  تشبيكًا  أو 

اتحادًا فيدراليًا...
الوحدة ، بأي مستوى،         بل أن هذه 
هي أيضًا الضمانة لكي يدخل العرب العصر 
الذي ال مكان فيه إال للتكتالت الكبرى، علمًا 
للدول االستعمارية هو في  الرئيسي  الهم  أن 
منع قيام أي وحدة بين العرب ألن ذلك يمنح 
ولممارسة  لالستقالل  حقيقية  فرصة  أمتنا 
دورها الحضاري والقيادي في العالم كله وربما 
»االستراتيجي«  الحرص  هذا  يفسر  ما  هذا 
على الكيان الصهيوني الذي ما تواطأت دول 
استعمارية على قيامه إال ليكون حاجزًا يمنع 
الوحدة بين مصر وبالد الشام، ويحول دون 

التواصل بين مشرق الوطن العربي ومغربه.
       إن الغالبية الواسعة من العرب تدرك 
أهمية الوحدة العربية، وقد حملت على األكف 
لعقود كل قائد أو حزب أو حركة ناضلوا من 
أجل تحقيق هذا الهدف الذي كان أحد أبرز 
أهداف الحركة القومية العربية بكل أجنحتها، 
بل هو اليوم الهدف األول من أهداف المشروع 
النهضوي العربي الستة، الذي أعتبر ان كل 
الوحدة  طريق  على  العرب  يحققها   خطوة 
األخرى  األهداف  تحقيق  إلى  أقرب  تجعلهم 
واالستقالل  الديمقراطية،  وهي  للمشروع 
الوطني والقومي، والتنمية المستقلة، والعدالة 
كما  تمامًا  الحضاري،  والتجدد  االجتماعية، 
تجعل  األهداف  هذه  باتجاه  خطوة  كل  أن 

العرب أقرب إلى وحدتهم...
       لكن السؤال األبرز  في هذا المجال 

كيف نصل الى الوحدة...
هدفًا  العربية  الوحدة  تعود  أن      -1
يطرحونه  العرب  النهضويين  لكل  مركزيًا 
جداول  ويتصدر  وبرامجهم،  خطابهم،  في 
وحول  حوله  الجماهير  ويحشدون  أعمالهم، 
خطوات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو 
ثقافية على طريقه، وتلك معادلة أطلقها أألباء 
المؤسسون للفكر الوحدوي العربي« ان نضال 

الوحدة هو الطريق لوحدة النضال«.
2-    التركيز على القضايا الرئيسية الجامعة 
لصرف  المحاوالت  كل  وتجاوز  األمة،  في 
فرعية،  قضايا  الى  وتحويلها  عنها  األنظار 
وفي هذا المجال تبرز قضية فلسطين كقضية 
احتاللها  خالل  من  األعداء  أراد  جامعة، 
ضرب الوحدة في األمة، فليكن اليوم نضالنا 
لتحريرها طريقنا لتوحيد قوى األمة ... ومن 
هذا  أشكال  رأس  في  المقاومة  تبقى  هنا 
مقاوم  بالتعريف  هو  الوحدوي  ألن  النضال 
لكل ما يعيق وحدة األمة وحريتها واستقاللها 

وسيادتها على كل أرضها.
3-    احتضان كل مؤسسة ومبادرة واطار 
ومشروع وحدوي عربي، سواء على المستوى 
النقابي  أو  السياسي  أو  الفكري  أو  النضالي 
أو االقتصادي، والعمل على تطويره وتعميقه 
وإبعاده عن كل األمراض التي تنهش بالعديد 
تغليب  والناجمة عن  من مؤسساتنا وتجاربنا 
االعتبارات الشخصية والذاتية والفئوية، على 

المصلحة القومية الجامعة.
أي  تطوير  أو  إلطالق  السعي      -4
سواء  العربية  األقطار  بين  مشترك  مشروع 
البينية،  االقتصادية  العالقات  مستوى  على 
أو  التربوية،  أو  الثقافية،  أو  العسكرية،  أو 
الفنية خصوصًا على مستوى السوق العربية 
أو  العربي،  الجمركي  االتحاد  أو  المشتركة، 
أو  لألقطار،  العابرة  االقتصادية  المشاريع 
وسائل النقل البحري والجوي والبري، أو عبر 
األشخاص  انتقال  أمام  العوائق  كل  الغاء 
الوحدة  أن  من  انطالقًا  والرساميل  والسلع 
االقتصادية العربية هي حجر ارتكاز في بناء 

الوحدة العربية الشاملة..
5-    دعم كل الوحدات اإلقليمية في إطار 
خطوات  واعتبارها   ، الكبير  العربي  الوطن 
تكامل  لتحقيق  والسعي  الوحدة  طريق  على 
محاور  إلى  تحويلها  دون  والحؤول  بينها، 

متعارضة أو متناقضة فيما بينها.
القرارات  كل  تنفيذ  على  العمل      -6
الدول  بين  المعقودة  واالتفاقيات  والمعاهدات 
العربية سواء معاهدة الدفاع العربي المشترك 
بالصراع  المتصلة  أو  االقتصادي،  والتعاون 
الشعب  صمود  ودعم  الصهيوني  العربي 
المستوى  على  أو  ومقاومته،  الفلسطيني 
اإلعالمي والثقافي والتربوي ومقاطعة العدو، 
ذات  المنظمات  كل  تطوير  على  والعمل 

الصلة بهذه األمور.
الجامع  الوحدوي  الخطاب  تعزيز      -7
األقطار  بين  المشتركات  على  يركز  الذي 
في  السلبيات  ومراجعة  وتطويرها،  والتيارات 
واعتبار  لتجاوزها،  والسعي  العالقات  هذه 

الدعوة الوحدوية ال تتجزأ من أصغر خلية في 
بالجماعات  مرورًا  الدول  مستوى  إلى  األمة 
العربي....  الوطن  داخل  األثنية  والمكونات 
فال وحدة دون وحدويين، وال وحدويون دون 
وحدوية  وممارسة  جامع،  وحدوي  خطاب 

عابرة لالنقسامات والعصبيات.
8-    النظرة اإليجابية بالتفاعل مع أي دعوة 
وحدوية سواء كانت أضيق من الوحدة العربية 
أو  وطنية  وحدة  كل  ألن  منها،  أوسع  أو 
إقليمية أو إسالمية تشكل خطوة على طريق 
فالعروبة  لها،  ضمانة  بل   ، العربية  الوحدة 
تكامل  على  تنطوي  هوية  هي  نفهمها  كما 
أنساني  وتفاعل  أديان،  وتواصل  وطنيات، 

واسع...
9-    التركيز على ربط األجيال الجديدة في 
األمة بهويتها العربية، وبفكرة الوحدة العربية 
عمل  وأطر  ومؤسسات  مبادرات  خالل  من 
بعيدة  وانجاحها  اطالقها  في  الشباب  يشارك 
عن أي وصاية أو تلقين أو استغالل حزبي 
بوحدتها،  مرهون  األمة  فمستقبل  فئوي،  أو 

ومستقبل الوحدة مرهون بشباب األمة.
التاريخية  الثقافة  بتعميم  األهتمام    -10
التي تظهر دور العرب في الحضارة العربية 
اإلسالمية، ودور هذه الحضارة في الحضارة 
اإلنسانية، كما تعميم صور من النضال الذي 
مواجهة  في  قرون  مدى  على  العرب  عرفه 

المستعمرين والغزاة.
ضمن  التنوع  ثقافة  على  التأكيد    -11
األمة  داخل  الخصوصيات  واحترام  الوحدة، 
الوحدة  بآليات  االهتمام  اطار  في  الجامعة 
والنهوض وهي ثالث: )1( آلية التواصل بين 
األقطار واألفكار واألجيال، )2( آلية التكامل 
آلية   )3( والبيئات،  والخبرات  التجارب  بين 
التراكم التي تحدث التحول النوعي الناجم عن 

التواصل والتكامل.
التربية ذات المضمون القومي  12-  إيالء 
والتحرري والديمقراطي ووضع المناهج الكفيلة 
واإلنساني  والقومي  الوطني  االنتماء  بتعميق 
والجامعة  المدرسة  باعتبار  الجديدة  لألجيال 
الفكرية  التنمية  ثالوث  العائلة  مع  تشكالن 
والعلمية واألخالقية والوطنية عند المواطن. 

 
بالتأكيد هي أفكار للنقاش، يمكن تعديلها أو 
بسيط:  شعار  تحت  ولكن  عليها،  اإلضافة 
متاح،  مستوى  بأي   « الوحدة  إلى  »هّيا 
الحرية والكرامة والعدالة  الى  فالوحدة طريقنا 
لنا  يكون  حتى  الحضاري  والتجدد  والتنمية 

شأن في محيطنا والعالم.

أزمة ميسيساجا بين العمدة والدكتور 
من  عاصفة  جلسة  ميسيساجا  بلدية  شهدت 
النقاش يوم الثالثاء حيث اعرب غالبية ممثلو 
عن  الكاونسيلورز(   ( المنتخبين  األحياء 
انتقادهم العنيف لعمدة المدينة بسبب بسبب 
الموافقة  الصحة  مسؤولي  من  طلبها  عدم 
التجارية  والمحال  االسواق  فتح  اعادة  على 
في المدينة ورفع الحظر المفروض من قبل 
غضبهم  المنتقدون  وصب  اونتاريو.  حكومة 
الصحة  مسؤول  لو  لورنس  الدكتور  على 
السماح  رفض  على  اصر  والذي  بييل  في 

لميسيساجا وبييل بالعودة لفتح اقتصادها لمدة 
موجة  من  الخطر  بحجة  آخرين  أسبوعين 
المستشفيات  تكون  ال  قد  كورونا  من  جديدة 

والطاقم الطبي قادر على التعامل معها. 
وقد هدد ممثلو أحياء ميسيساجا باثارة السكان 
ساندت   والتي  االغالق  تمديد  ضد  للتحرك 
البعض   .ويعتقد  لورانس  الدكتور  موقف 
بعض  على  بسالم  تمر  لن  األزمة  هذه  أن 
المسؤولين فمن جهة أثرت هذه األزمة على 
الكثير  دعم  وتراجع  كرومبي  العمدة  شعبية 
من أصحاب المشروعات لها بسبب وعودها 

المتكررة بتحقيق بعض المساواة بين سالسل 
المحالت الضخمة والمحالت الصغيرة ولكنها 
لم تنفذ وعودها من ناحية أخرى فإن معظم 
من  تماما  وبييل غاضبون  ميسيساجا  سكان 
وزنا  اليقيم  الذي  لو  لورانس  الدكتور  عناد 
أعمالهم  فقدوا  الذين  األعمال  ألصحاب 
فقدوا  الذين  واآلالف  منازلهم  فقد  وبعضهم 

أعمالهم ومصدر رزقهم . 
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 هل يوجد مشروع وطني فلسطيني؟

د. سعد سعدي
تورونتو 

عكف الكثير من الكتاب و الصحفيين على 
اختالف انتماءاتهم الفكرية و السياسية على 
مشروع  وجود  في  التشكيك  حتى  و  طرح 
وطني فلسطيني وان وجد كما يقولون فماهية 
لنتفق  عليه  وبناءًا  ؟؟  الوطني  المشروع  هذا 
الوطني  للمشروع  تعريف  على  البداية  في 
كمفهوم عام و نقول ، إن المشروع الوطني 
الفلسطيني بالمفهوم العام  يعني وباختصار 
شديد هوالنضال من أجل حق تقرير المصير 
لشعبنا و تحقيق الحرية و االستقالل الوطني 
من االحتالل، وإقامة الدولة الوطنية المستقلة 
عاصمتها  و  الفلسطيني  التراب  كامل  على 
وبناء   ، الالجئين  عودة  تحقيق  و   ، القدس 
استنادًا  تقدمي،   مدني  فلسطيني  مجتمع 
الفلسطيني  باالجماع  حظيت  التي  للثوابت 
وحدانية  أساس  وعلى   ، الوطني  والميثاق   ،
تمثيل منظمة التحرير لكل الشعب الفلسطيني 
. وهذا المشروع يتضمن دعم صمود وكفاح 
بثباتهم  األخضر،  الخط  داخل  الفلسطينيين 
فوق أرضهم، وصمودهم أمام سياسات نظام 

االبارتايد الصهيوني .
الخاصة  نظري  وجهة  ومن  آخر  بمعنى   
ركائز  عدة  على  يقوم  الوطني  المشروع  ان 
والوسائل  الخطط  االهداف،  هي:  اساسية، 
الشعب  االهداف،  هذه  بتحقيق  الكفيلة 
المطلوب منه الكفاح والتنظيم والتعبئة والتوحد 
التي ستدمج  والقيادة  االهداف،  هذه  لتحقيق 
كل هذه العناصر بسياسات ومواقف واشكال 
االهداف  هذه  تتحقق  حتى  عمل  وخطط 
هل  لكن  و  التضحيات،  واقل  وقت  باسرع 
اركان المشروع الوطني هذه مازالت قائمة ام 

باتت غائبة او مغيبة او ضائعة؟
فعندما كان المشروع الوطني واحدًا و يعكس 
منظمة  إطار  في  الفلسطينيين  تطلعات 
التحرير و لو حتى وفق برنامج الحد االدنى 
المطلوب فلسطينيًا، حقق الشعب الفلسطيني 
و قيادته احد أهم االنجازات ؛ حيث حولت 
شعب  إلى  الجئين  جموع  من  الفلسطينيين 
يناضل لنيل حريته واستقالله، وأحيت القضية 
وانتزعت  الدولية،  الساحة  في  بقوة  وطرحتها 
اعتراف العالم بالمنظمة ممثال شرعيا للشعب 
الفلسطيني. وعندما تشّظى المشروع الوطني، 
ومن  المتنفذة  للقيادة  الطبقية  الطبيعة  بفعل 
خالل انخراطها في مشروع اوسلو المشؤوم ، 
حصل االنقسام، وتراجعت القضية الفلسطينية 
إلى أدنى مستوياتها. و تعرض  اهم انجاز 
حققه شعبنا بفعل تضخياته الجسام الى خطر 
اتحدث عنه هنا ،  الذي  االنجاز  ، و  كبير 
ازمة  كتيب  في  حبش  جورج  الدكتور  يؤكده 
الثورة الفلسطينية الجذور و الحلول ” هو بلورة 
الفلسطيني   للشعب  الوطنية  الكفاحية  الهوية 
و بلورة التفاف الشعب الفلسطيني و نضاله 
بعد  ما  ايام  يذكر  من  و   . م.ت.ف  حول 
و  خيام  مجرد  شعبنا  كان  كيف   1948
لقد    . القضية  هذه  اهمية  يعرف  الجئيين 
الذي  الوطني  الكيان  تمثل  تف  م  اصبحت 
تتجسد فيه الهوية الوطنية الفلسطينية ، بحيث 
جمعت ضمن اطارها كافة الفئات و الطبقات 
و الشخصيات الوطنية و لهذا اصبحت تشكل 

انجازًا تاريحيًا كبيرًا يجب الحفاظ عليه “
عبر  والتحرير  العودة  حق  شعاري  رفع  كما 
التحرير  وحرب  المسلح  الكفاح  استخدام 
الشعبية طويلة االمد لدحر وهزيمة المشروع 
الصهوني االستعماري ، أي الحق الفلسطيني 
اليه  المشروع الوطني عند  ، هذا ما استند 
انطالق الثورة الفلسطينية المعاصرة ، ثم جرى 
الديمقراطية  الدولة  طرح  خالل  من  تطويره 

المسلمون  فيها  التي يعيش  في كل فلسطين 
ثم  المساواة،  قدم  على  واليهود  والمسيحيون 
التغيير  بورصة  في  الوطني  المشروع  ُوضع 
القوى  بموازين  ربطه  خالل  من  به  والهبوط 
على  فلسطينية  دولة  تحقيق  إمكانية  وأوهام 
حرب  بعد  وخصوصًا   1967 اراضي 
افكارمن  برزت  حيث   1973 اكتوبرعام 
اننا  تقول  بنظرية  بارز   سياسي  تيار  قبل 
 / تشرين  حرب  نتائج  الى  استنادًا  و  االن 
اكتوبر و اختالل ميزان القوى نوعًا ما لصالح 
للقضية  عادلة  تسوية  ايجاد  نستطيع  العرب 
الفلسطينية و بهذا تم طرح البرنامج المرحلي 
لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  قيادة  قبل  من 
نقطة  الموضوع  هذا  شكل  حيث   ، فلسطين 
تحول نوعي في مسار القضية الفلسطينية . 
في ذلك كتب ابراهيم ابو عتيلة على صفحات 
” دنيا الوطن ” في عام 2016  ” في دورة 
في  عقدت  التي  عشرة  الثاني     المجلس 
حزيران / يونيو 1974 حدثت نقطة انعطاف 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مسيرة  في  كبيرة 
عن  الفعلي  التخلي  وبداية  بل   ، وتوجهاتها 
منطلقاتها وعن األساس التي تم انشائها من 
أجله ، ففي تلك الدورة أقر المجلس ما سمي 
في حينه البرنامج المرحلي”  في الوقت نفسه 
يسارية  قوى  بأتهام  تقوم  القوي  هذه  كانت   ،
غير  بأنها  الشعبية  الجبهة  ضمنها  من  و 
واقعية و تريد تحرير فلسطين دفعة واحدة . 
جورج حبش يقول في مذكراته صفحة 227 
الوطني  المجلس  المرحلة  ” عقد  تلك  حول 
الجبهة  الدورة سجلت  تلك  عام 1973 وفي 
الشعبية قبولها بسلطة وطنية على اي بقعة 
يتم تحريرها لنتابع منها معركة التحرير ، اما 
الوقت  ذلك  في  المطروحة  التسوية  موضوع 

فكان شيء آخر “.
اُعتبر برنامج النقاط العشر أول محاولة من 
التحرير  منظمة  على  المهيمنة  القيادة  قبل 
الفلسطينية للولوج في طريق الحل السلمي مع 
بفصائل  ذلك  أدى  حيث  الصهيوني،  العدو 
مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة 
العاّمة  القيادة   – فلسطين  لتحرير  الشعبية 
وآخرون للخروج من المنظمة وتشكيل: جبهة 
)جبهة  االستسالمية  للحلول  الرافضة  القوى 
الرفض(، وجاء مسار تجربة القيادة المهيمنة 
على المنظمة، ليؤكد ما ذهبت إليه قوى جبهة 
الرفض، من أن إقرار برنامج النقاط العشر، 
السلمية  الحلول  مع  للتعاطي  مقدمة  كان 

للسالم،  مدريد  مؤتمر  سمي  بما  توج  والذي 
على  الكارثية  ونتائجه  أوسلو  التفاق  وصواًل 
الشعب الفلسطيني وقضيته ونضاله الوطني.

ومن الجدير ذكره أن اتفاق أوسلو مثل هبوطًا 
النقاط  برنامج  عن  المنظمة  لقيادة  مروعًا 
العشر ذاته، الذي أقره المجلس الوطني في 

دورته الثانية عشر المنعقدة في القاهرة.
سمي  ما  تبني  يمكن  كان  الوقت  ذلك  في 
بالنقاط العشرة أي البرنامج المرحلي، برنامج 
واالستقالل  والعودة  المصير  تقرير  حق 
الوطني على أراضي 67 ، من دون التخلي 
عن الحقوق الطبيعية والتاريخية، وعن الهدف 
ديمقراطية  دولة  إقامة  في  المتمثل  النهائي 
ونظام  الصهوني  الكيان  هزيمة  بعد  واحدة 
حل  يشمل  وبما  إليه،  استند  الذي  االبارتايد 
المسألة اليهودية ضمن فهم أن الصراع ليس 
وإنما  والمسيحيين،  والمسلمين  اليهود  بين 
العربية  والشعوب  الفلسطيني  الشعب  بين 
الذي  الصهيوني  المشروع  وبين  جهة،  من 
من  اليهود  ضحاياه  ومن  الجميع  يستهدف 

جهة اخرى ..
الدول  بعض  تطبيع  ورغم  السياق،  هذا  في 
أن  إدراكنا  ومع  االن,  الكيان  مع  العربية 
التي  النجاحات  رغم  الصهيوني  المشروع 
لم  انه   اال  صعيد  من  اكثر  على  يحققها 
مأزق  من  ويعاني  أهدافه  تحقيق  يستكمل 
على  الفلسطيني  الشعب  نصف  تواجد  جراء 
كبير  عدد  إقرار  من   بالرغم  وطنه،  أرض 
ذروتها  بلغت  التي  العنصرية  القوانين  من 
بإقرار قانون يهودية الدولة العنصري كقانون 
دستوري، وبذر بذور االنقسام، والحرص علي 
وما  الرهيب،  االستيطاني  والتوسع  إدامته، 
الذي  لألرض  الزاحف  بالضم  تسميته  يمكن 

يسبق ويمهد للضم القانوني.
بكل وضوح و شفافية  اسأل و  لكن دعوني 
:هل المؤسسات الوطنية الجامعة و كمرجعية 
التحرير ما زالت بخير؟  عليا ضمن منظمة 
و هل منظمة التحرير حقيقًة  ما زالت ممثل 
شرعي وحيد للشعب الفلسطيني؟ هل ما زالت 
هل  ؟  الفلسطيني  الوطني  للمشروع  حاماًل 
مشروعيتها الشعبية ما زالت كما كانت ما قبل 
اتفاق العار اوسلو؟ وهل لدينا مشروع وطني 
أصاًل و خصوصًا بعد تدميره من قبل حراس 
يصبح  أن  يمكن  أساس  أي  وعلى  اوسلو؟ 
المشروع الوطني وطنيًّا ؟ وهل يمكن أن يكون 
التنازل عن 78٪ واكثرمن فلسطين للصهاينة 

عماًل وطنيًّا أو جزءًا من برنامج وطني؟ وما 
هي الخطوط الحمراء والثوابت الوطنية التي ال 
يمكن تجاوزها ضمن المشروع الوطني، والتي 
ُيعدُّ اختراقها ضرًبا من الخيانة أو سلوًكا غير 
الفلسطيني؟  الشعب  وطني ومعاديًّا لمصالح 
وبين  هوخيانة  ما  بين  التفريق  يمكن  وكيف 
ما هو مجرد وجهة نظر، إذا كانت الثوابت 
التنسيق  هل  واجتهاد؟  نقاش  محّل  نفسها 
المستوطنين  االمني و االقتصادي و حماية 
يصب في مصلحة الوطن كما يقولون ؟؟ من 

يسبق اآلخر الدولة ام التحرير؟
واضحة  فلسطينية  استراتيجية  يوجد  هل 
االستقالل  و  الحرية  في  هدفنا  لتحقيق 
التكتيك والمرحلية هو االستراتيجيا.                                                                                               اواصبح 
والمسارات؟  األولويات  تحديد  أزمة  هي  هل 
لعل هذا سبب آخر ألزمة المشروع الوطني 
الخالف عادة حول ما  يبرز  إذ  الفلسطيني، 
إذا ما كانت األولوية لمسار المقاومة المسلحة 
أم لمسار التسوية السلمية أم للمقاومة المدنية 

والدبلوماسية؟
طبيعة  من  تنبع  الوطني  المشروع  ازمة  ان 
رصيدها  استغلت  التي  الطبقية  القيادة 
السياسي لالنخراط في التسوية ، و بات نهج 
التفرد و االنفراد يتكرس بشكل كبير يومًا بعد 
في  اتحاذها  يتم  المصيرية  فالقرارات   ، يوم 
اطار حلقة ضيقة نافذة بعيدًا عن المؤسسات 
تهميشها  يجري  التي  التشريعية  و  التنفيذية 
و تجاوز صالحيتها في عملية صنع القرار 
بمصير  الجهلة  من  ثالثة  فعله  ما  هذا  و 
اليمين  كون  ان  اوسلو.  في  فلسطين  شعب 
في  االساسية  المسؤولية  يتحمل  الفلسطيني 
من  اليسار  يعفي  ال  الوطني  المشروع  ازمة 
بديلة  تحمل مسؤوليته في عدم بلورة سياسة 
مراجعة  الى  برامجه  اخضاع  و  النهج  لهذا 
سياسية و تنظيمية للنقد والتشريح و الوقوف 
واستنباط  لتجاوزها  فيها  الخلل  جوانب  على 
ما هو إيجابي فيها والبناء عليها . أم نحن 
ثوري  بديل  تشكيل  او  تأسيس  الى  بحاجة 
ام نركن الى من يقول ال بديل متاح أمامنا 
الذي  المظلم  العربي والدولي  الواقع  في ظّل 
مقال الحق  ؟ و في  كّل جانب  يطوقنا من 

سنعالج ازمة اليمين كما ازمة اليسار!!!
تورونتو

صحافي واعالمي فلسطيني
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الت الكبرى في السعودية:  مرحلة التحوُّ
ابن سلمان... »شاه« على عرش متآكل

فؤاد إبراهيم

األميركية  اإلدارة  بين  حاليًا  القائمة  األزمة  تنبئ 
عالقات  بأن  السعودية،  السلطة  ورأس  الجديدة 
واشنطن والرياض لن تعود أبدًا كما كانت. صحيح 
المتحدة على فعل مباشر من  أن إقدام الواليات 
شأنه إطاحة محمد بن سلمان، يبدو مستبعدًا ما 
لم يبدأ المتضّررون في الداخل بالتحرُّك والضغط 
التحوُّالت  أن  إال  بالتغيير،  المطالبة  أجل  من 
شأنها  العالقات،  تلك  على  تطرأ  فتئت  ما  التي 
في  وموازينه  بالحكم  المحيطة  المتغّيرات  شأن 
المملكة، تشي بتعقيدات في عملية انتقال السلطة 
تحالفات  خريطة  بناء  ذلك  في  بما  وترتيباتها، 
كفيلة بتحقيق االستقرار في الداخل وإقناع الخارج 

بجدوى التعامل معها كواقع نهائي.
مقاالت مرتبطة

هيكلة  الهدف  العهد:  ولّي  تعاقب  ال  واشنطن 
العالقات األخبار

صراع األجنحة في المملكة السعودية كان يدور، 
على الدوام، حول َمن يحكم في المستقبل. يتجدَّد 
الصراع مع تبدُّل مسار السلطة، أو باألحرى بناًء 
على  السلطة.  عبرها  تنتقل  التي  الطريقة  على 
مدى عقود، سلكت عملية االنتقال سبياًل سهاًل، 
ليس فيه مخاطر ظاهرة أو باطنة، نتيجة توافقات 
القوى  توازن  وألن  السلطة،  تقاسم  على  مسبقة 
الذي  بالقدر  متكافئًا  كان  المالكة  العائلة  داخل 
يمنع التصادم الداخلي، وإن لم يحسم النزاع إلى ما 
ال نهاية. في اللحظة التي وصل فيها سلمان إلى 
سّدة السلطة في 23 كانون الثاني/ يناير 2015، 
بدأت معركة المستقبل، فيما بدا أن كّل التدابير 
البيروقراطية التي قام بها، منذ اليوم األول، كانت 
أي  المستقبل،  في  السلطة  على  الصراع  لحسم 
السعودية  يحكم  َمن  سؤال:  عن  المبكرة  اإلجابة 

بعد سلمان؟
هذا السؤال كان حاضرًا بكثافة حتى قبل تشكُّل 
اشتغل   .1932 سنة  الحديثة  السعودية  الدولة 
في  الُملك  جعل  على  س،  المؤسِّ العزيز،  عبد 
األجنحة  واستبعاد  واألحفاد(  )األبناء  ساللته 
إلى  سعود  سعى  بينما  سعود،  آل  من  األخرى 
اقتفاء سيرة والده بتوزيع السلطة على أبنائه، وقاد 
ذلك إلى انفجار الصراع بين األجنحة في مطلع 
الستينيات: سعود وقّلة نادرة من حلفائه من جهة، 
هللا،  وعبد  السبعة  )السديريون  وحلفاؤه  وفيصل 
كانت  أخرى.  جهة  من  وآخرون(  الحقًا،  الملك 
على فيصل مهّمة إعادة التوازن واالنسجام داخل 
مع  السلطة  تقاُسم  اختار  ولذلك  المالكة،  العائلة 
حلفائه الذين ناصروه ضّد سعود، مع أنه لم يغفل 
حّصته الوازنة في السلطة، فقد أمسك بالخارجية 
التي انتقلت الحقًا إلى ابنه سعود حتى وفاته، إلى 
جانب توزير عدد من المقرّبين منه مثل الراحل 

الشيخ أحمد زكي يماني.
ــــ 1982( الوحيد ِمن  كان الملك خالد )1975 
بين ملوك آل سعود الذي كان َيصُدق عليه مبدأ: 
له  عُضد  غياب  جانب  فإلى  َيحكم.  وال  َيملك 
من  جزءًا  إليه  َينقل  أو  عليه  يراهن  صلبه  من 
لفهد  تاركًا  الحكم،  في  كان زاهدًا  الحكم،  ميراث 
تمدُّد  منه  نتج  الذي  األمر  الدولة،  شؤون  إدارة 
الجناح السديري في جسد السلطة. وهو تمّدٌد بدا 
طبيعيًا، إذ أمسك فهد بالداخلية في عهد فيصل، 
ثّم انتقلت إلى نايف بعدما أصبح فهد وليًا للعهد، 
فيما أمسك سلطان بالدفاع، وتشّبث عبد هللا )من 
َمّثل  الذي  الوطني  بالحرس  السديريين(  خارج 

رافعته إلى العرش عام 2005.
في المشهد التاريخي للمملكة السعودية، نحن أمام 

أربع مراحل فاصلة:
 -  1932 العزيز(:  )عبد  س  المؤسِّ مرحلة   -1

1953
2- مرحلة ثنائية السلطة: 1953 - 2015
وقد طويت هاتان المرحلتان بكامل آثارهما.

3- مرحلة حكم األسرة/ البيت: بدأت في كانون 
اإلنجاز، وتقوم  قيد  يناير 2015، وهي  الثاني/ 
عة )آل  على نقل السلطة من األوليغارشية الموسَّ
سلمان(.  )آل  الضّيقة  األوليغارشية  إلى  سعود( 
وهي تتشكَّل في الوقت الراهن على وقع تحوُّالت 
كبرى بنيوية داخلية على مستوى منظومة الحكم 

السلطة  وحدة  عن  المسؤولة  حمولتها  بكامل 
بن  محمد  األمير  تحالف  دخول  منذ  واستدامتها 
سعود والشيخ محمد بن عبد العزيز حّيز التنفيذ 

سنة 1744.
4- المرحلة الرابعة: األوتوقراطية الماكرة؛ وأقول 
وتسويقه  تجميله  ُيراد  النظام  هذا  ألن  ماكرة 
االجتماعية  اإلصالحات  من  طائفة  طريق  عن 
بفصلها  خالصة،  اقتصادية  ألغراض  المصمَّمة 
ترسيخ  مع  محتملة،  سياسية  تأثيرات  أّي  عن 
ابن  سلطات  تتجاوز  حيث  الفرد،  سلطة  أسس 
فيهم  ِبَمن  السابقين،  الملوك  لدى  أمثالها  سلمان 
البالد  يحكم  كان  الذي  نفسه  العزيز  عبد  الملك 
ال  مرحلة  هي  بدوية.  بدائية/  أوتوقراطية  وفق 
نفسه  سلمان  ويتوّلى  عليها،  العمل  يجري  يزال 
إرساء بنيانها عن طريق تفويض وريثه سلطات ال 
حصر لها، بما يؤول إلى تجميع مفاصل السلطة 
الذي  سلمان،  بن  محمد  أي  واحد،  في شخص 
سوف يتحّول إلى شاهنشاه جديد، مستبداًل بالتاج 

الشماغ والعقال.
ما تشهده المملكة هو انتقال الصراع من المركز ـــ 

األطراف إلى المركز ـــ المركز

ألغامًا  بيته  داخل  سلمان  يزرع  التداعيات،  في 
أبناء  بين  احتكاك  أّي  عند  لالنفجار  مرّشحة 
سلمان، ومع بدء تشّكل خريطة تحالفات جديدة 
بين  التقائها  أو  المصالح  تناقض  على  عطفًا 
شديدة،  ببساطة  هو،  سلمان  فعله  ما  األمراء. 
القديمة:  السعودية  الدولة  مؤسسات  تدمير 
التحالف  الدينية،  المؤّسسة  المالكة،  العائلة 
القبلي، االقتصاد الريعي والقديم. وبداًل من ذلك، 
هو  سلمان،  بن  محمد  يقودها  جديدة  دولة  أقام 
وعلى  خارجي،  بدعم  معاونيه  من  ومجموعة 
وأمني  سياسي  وبطش  اجتماعية  ليبرالية  أساس 
الداعمة  القوى  تآكلت  النتائج،  في  الداخل.  في 
المصادمة معها محتماًل، وقد  للنظام، ما يجعل 
والوزراء  األمراء  اعتقال  في  آياتها  بعض  شهدنا 
السعودي  النظام  معركة  والناشطين.  والتجار 
كانت لعقود طويلة مع األطراف التي احتّلها بقوة 
السالح، وفرض اإللحاق القسري عليها في الكيان 
كّل  فيه  فشلت  وقت  في  السعودي،  السلطاني 
محاوالت االندماج الوطني الفتقارها إلى األسس 
إلى  اإلمارة  من  االنتقال  عن  المسؤولة  الوطنية 
الدولة الوطنية. أّما اليوم، فما تشهده المملكة هو 
انتقال الصراع من المركز ــــ األطراف إلى المركز 
المحتملة  العنيفة  الزعزعة  تكمن  المركز، وهنا  ــــ 

وخطر التبعثر الكياني الذي يحدق بالدولة.
التحليالت  وال  التمّنيات  سبيل  على  األمر  ليس 
تجاوزها.  يصعب  حقائق  أمام  فنحن  الطوباوية، 
ابن سلمان كسر خصومه، وصادر  أن  صحيح 
التنقل،  حرّية  مجّرد  من  حتى  وَحرمهم  أموالهم، 
فخصوم  الدول،  ُتدار  التدابير  بهذه  ليس  ولكن 
النظام اآلن هم أكثر بأضعاف من حلفائه. كان 
رهان ابن سلمان على الرعاية األميركية الكاملة، 
في سياق التعويض عن كّل الخسائر التي تسّبب 
بها في الداخل: تدمير العائلة المالكة، والمؤّسسة 
بختم  الرعاية،  تلك  والتّجار.  والقبائل،  الدينية، 
دونالد ترامب حصريًا، تبّخرت، وبات أمام مشهد 
البيت  إلى  بايدن  جو  وصول  مع  التعقيد  بالغ 
األبيض. صحيح أن إطاحة ابن سلمان احتمال 
مستبعد، بل غير وارد على اإلطالق، ولكن هذا 
ال يعني أن العالقة بين واشنطن والرياض سوف 
أن  أميركيًا  الواقعي  السيناريو  كانت.  كما  تعود 
إدارة بايدن لن تتحّرك ما لم يبدأ المتضّررون في 
مجموعات  إصالحيون،  تّجار،  )أمراء،  الداخل 
بالتحرُّك  إلخ(  حقوقيون...  ناشطون  مدنية، 
والضغط من أجل المطالبة بالتغيير. حينئذ، تجد 
هذه اإلدارة لنفسها مبّررًا للضغط، ألن المصلحة 
األميركية تستوجب ذلك. ال بّد من اإلشارة، هنا، 
إلى أن كالم المتحّدثة باسم البيت األبيض حول 
فماذا  متهافت؛  العقاب  من  الدول  قادة  استثناء 
والرئيس  اإليراني،  والرئيس  الكوبي،  الزعيم  عن 
الكوري  والرئيس  السوري،  والرئيس  الفنزويلي، 

الشمالي... إلخ؟!
المأمولة  األميركية  الرعاية  فإن  يكن،  مهما 
خصومه  يستغّل  وقد  تتحّقق،  لن  سلمان  البن 
هو  وهذا  إلطاحته،  ودوليًا  داخليًا  للتحرُّك  ذلك 
إطاحته  من  البديل  يكون  وقد  المناسب.  الوقت 

مباشرة باليد األميركية، هو توفير ظروف داخلية 
في  بقائه  عوامل  إضعاف  إلى  تفضي  ضاغطة 
ابن  أخطاء  أن  هي  الجوهرية  النقطة  السلطة. 
جعل  ما  والوضوح  الفداحة  من  بلغت  سلمان 
إمكانية إعادة تفسيرها وتجاوزها مهّمة مستحيلة، 
ذلك،  واألميركي  السعودي  الطرفان  جّرب  وقد 
نجاح  فرضية  ومع  بالفشل.  محاوالتهما  وباءت 
ابن سلمان في تجاُوز تحّديات الداخل والخارج، 
فإن  السلطة،  احتكار  مخّطط  تنفيذ  ومواَصلة 
السيناريو الراجح أن الخصومة على السلطة في 

المستقبل سوف تحتدم داخل بيت سلمان.
ولكن على ماذا يراهن محمد؟ سؤال مفتاحي لفهم 
البدائل التي ابتكرها ابن سلمان وفريقه من أجل 
العائلة، وتهميش  إقصاء  الناجم عن  الفراغ  ملء 
القبلية  القوى  وتحطيم  الدينية،  المؤّسسة  دور 
نقاط  ثّمة  آل سعود.  مع  المتحالفة  واالجتماعية 
ابن سلمان وفريق مستشاريه على  رئيسية عمل 
صارمة،  مركزية  سلطة  بناء  أجل  من  تحقيقها 
وبعد  اآلن  المحتملة  التهديد  مصادر  وتقويض 

موت سلمان:
1- إفقار الشعب: على الضّد من وعود »رؤية 
في  االقتصادي  الواقع  فإن   ،»2030 السعودية 
تقترب  جّدية  تحّديات  لتأثيرات  يخضع  المملكة 
بذلك  ُيعَنى  االقتصادي.  االستعصاء  حافة  من 
حلول  إلى  الراهنة  االقتصادية  السياسات  افتقار 
الدولة  لمشكالت توّلدت من مرحلة االنتقال من 
الريعية القائمة على أساس االعتماد بشكل رئيسي 
على النفط وإعادة توزيع الدخل، إلى دولة الجباية 
التي جعلت من التحصيل الضريبي مصدرًا رئيسيًا 
للدخل تجاَوز في الفصل الثالث من العام 2020 
النفط نفسه. وعلى خالف ما يشيعه  الدخل من 
تجاوزت  البطالة  نسبة  فإن  الرسمي،  اإلعالم 
وسم  بحسب  لدينا،  وبات  القياسية،  المعّدالت 
السعوديين«.  العاطلين  »تجمُّع  »تويتر«،  على 
إن نسبة 15,4 في المئة ال تتطابق مع معطيات 
»الهيئة العامة لإلحصاء«، والتي تتجاوز معّدالت 
البطالة بين الذكور بحسبها نسبة 30 في المئة، 
في   70 من  أكثر  إلى  اإلناث  بين  تصل  فيما 
المئة، في بلد يمّثل العّمال الوافدون تسعة ماليين 
عامل من أصل اثني عشر ألف عامل فيه. ترك 
مصادر  تنويع  قاعدة  على  االقتصادي،  التحوُّل 
الدخل، تأثيرات مباشرة على حياة األفراد، وصار 
مألوفة  غير  شعبية  مهن  إلى  يلجأون  كثيرون 
والقبول  الرئيسية،  الشوارع  في  »البسطات«  مثل 
بوظائف متدّنية وبأجور منخفضة ال تتطابق مع 
تخّصصاتهم وتحصيلهم األكاديمي. وقد تحّولت 
ذلك إلى ظاهرة عامة في مدن المملكة. وضاعفت 
الحزمة الضريبية القاسية جدًا، الضغوط المعيشية 
على  المواطنين  نداءات  وتعالت  األفراد،  على 
»الضرائب  بعبارات  االجتماعي  التواصل  مواقع 
هلكتنا« وأضرابها. وكان قرار زيادة ضريبة القيمة 
المئة،  في   15 إلى  المئة  في   5 من  المضافة 
بمنزلة ضربة على  سبتمبر 2020،  أيلول/  في 
موجة  مواجهة  في  المواطن  معها  بات  الرأس، 
أسعار عالية تطاول المواد األساسية مثل الغذاء 
والدواء والوقود وتذاكر السفر وغيرها. لم تمّر هذه 
إذ  خطيرة؛  اجتماعية  آثار  دون  من  التغييرات 
تفّشت ظواهر سرقة المصارف ومحّطات البنزين 
والمراكز التجارية، والتحايل، وغيرها. وبالنتيجة، 
كانت عملية اإلفقار الممنهجة هي السبيل الوحيد 
وجعل  وشؤونها،  السلطة  المواطن عن  لمشاغلة 
المهمة  المعيشية  األمور  تدبير  وراء  اللهاث 

اليومية التي يضطلع بها غالبية المواطنين.

ال شيء يشغل بال ابن سلمان سوى العرش، وكّل 
ما عداه تفاصيل

أو  األمراء  من  سواء  القوة،  مصادر  سحب  2ـ 
التّجار وخصوصًا من تّجار الحجاز )مثال: بكر 
توسعة  مشاريع  في  سعود  آل  شريك  الدن،  بن 
االعتقال(،  رهن  اليوم  هو  والذي  الحرمين، 
مثل  الحجاز  في  كبار  تّجار  أموال  ومصادرة 
الراحل صالح كامل، ومحمد حسين العمودي )من 
أموال  إثيوبية(، ومصادرة جزء كبير من  أصول 
بافقيه  الوهاب  إياد عبد  الحجازي  رجل األعمال 
باسم  ذلك  وكّل  دوالر(...  مليون   40 بـ  )قّدرت 
صادر  الالفتة،  هذه  فتحَت  الفساد«.  »محاربة 

قوة  وَحّطم  والتّجار،  األمراء  أموال  سلمان  ابن 
الخصوم والمنافسين له على السلطة. واألهّم أنه 
البيروقراطية  تغييرات هيكلية في األجهزة  أحدث 
التي كانت تحت سلطة خصومه، كاألمن والدفاع 
واالستخبارات والداخلية والحرس الوطني، بهدف 

تبديل الوالءات ونقلها إليه شخصيًا.
3- تغوُّل األجهزة األمنية، وال سيما جهاز رئاسة 
أمن الدولة، إذ تحّولت السعودية في عهد سلمان 
إلى دولة بوليسية بامتياز. ويأتي اعتماد سياسة 
الترهيب كوسيلة لبسط السيطرة، في سياق محاولة 
وشعبّيته.  النظام  شرعية  تآكل  عن  التعويض 
وألّول مرة في تاريخ المملكة، يأخذ القمع طابعًا 
جماعيًا، فما فِشل النظام فيه على مستوى بناء 
وطن للمواطنين، تكّفلت السجون به، وباتت هي 
الحاضنة لوطن يولد من خلف القضبان. وبحسب 
عن  يقّل  ال  ما  هناك  الرسمية،  غير  التقديرات 
السعودية،  عشرة آالف سجين رأي في السجون 

يقضون مددًا تصل إلى عشرين عامًا.
4- السعي إلى إعادة تنسيج عالقة متينة مع إدارة 
بايدن، وتقديم كّل اإلغراءات المطلوبة من أجل 
تعزيز التحالف االستراتيجي مع واشنطن، وتوفير 
أزمة  وتجاُوز  السعودي،  للنظام  أميركي  غطاء 
جمال خاشقجي من خالل القيام بتغييرات داخلية 
شكلية مثل تسوية األزمة مع قطر، واإلفراج عن 
عدد من المعتقلين والمعتقالت، ومعالجة الحرب 
إحباط  ذلك كله، هو  الهدف من  اليمن...  على 
نّيات بايدن في »معاقبة« ابن سلمان. ويبدو أن 
اإلفراج  خطوة  على  بإطرائه  األميركي،  الرئيس 
عن لجين الهذلول، قد بعث برسالة إيجابية إلى 
ولّي العهد بأن الطريق يمكن أن ُيفتح بخطوات 
مماثلة. كان نشر ما قيل إنه القسم المحجوب من 
التقرير االستخباري في قضية خاشقجي امتحانًا 
جّديًا لصدقّية إدارة بايدن، ألن ما بعد الكشف عن 
خبايا الجريمة ليس كما قبلها. بطبيعة الحال، فإن 
الشكل الذي خرج به التقرير يبعث على االرتياب 
الموهنة  والترجيحات  األحكام  اليقينّية  لناحية 
العام يشير  المسار  الواردة، وإن كان  للمعطيات 
إلى دور ابن سلمان في الجريمة. من الواضح أن 
التقرير لم ُيِرد توجيه أصابع االتهام مباشرة إلى 
ابن سلمان، وقد ُفّسر ذلك الحقًا من ِقَبل اإلدارة 
بل  أشخاص،  معاقبة  ليس  الغرض  بأن  نفسها 

مراجعة عالقة واشنطن والرياض.
مهما يكن، فإن السعودية في عهد بايدن لن تختلف 
جوهريًا عّما كانت عليه في عهد اإلدارة السابقة. 
بكلمات أخرى، ال نتوّقع الكثير من هذه اإلدارة، 
سياسة  تطوير  لناحية  السابقة،  اإلدارات  شأن 
بل  اإلنسان،  واحترام حقوق  داعمة لإلصالحات 
إن صخب التصريحات األميركية حول السعودية 
واشنطن  تستكمل  أن  بعد  تدريجيًا،  يهدأ  سوف 
وسوف  الرياض.  مع  العالقة  »دوزنة«  شروط 
القائمة: التحالف االستراتيجي بين  تبقى الحقيقة 
أميركا والسعودية ال يتأثر بحوادث مهما بلغت، 
ولدى الطرفين القدرة على التعامل مع الخالفات 
وتجاوزها. بكلمة: السعودية دولة وظيفية بالنسبة 
ترامب البن  أعطاه  ما  نعم،  أميركا، وكفى.  إلى 
سلمان لن يأخذه األخير من بايدن، ولرّبما كان 
ع شقة الخالف  من حسن الصدف أن ترامب وسَّ
للواليات  المادية  والمصالح  الليبرالية  القيم  بين 
المتحدة، بحيث جعل الترميم عملية شاقة وطويلة.
قد يكون ابن سلمان قد تنّفس الصعداء بعد نشر 
التقرير االستخباري مشفوعًا بمواقف ال تحمل، في 
مآالتها القصوى، تهديدات مباشرة لوراثته العرش. 
ولكن المتغّيرات المحيطة بالسلطة وموازينها في 
الداخل، وبأصل العالقات السعودية ــــ األميركية، 
وصواًل إلى صورة ابن سلمان على مستوى العالم، 
محفوفًا  السلطة  مستقبل  لمسار  المراقب  يجعل 
وترتيباتها،  السلطة  انتقال  عملية  في  بتعقيدات 
بما في ذلك بناء خريطة تحالفات كفيلة بتحقيق 
بجدوى  الخارج  وإقناع  الداخل  في  االستقرار 

التعامل معها كواقع نهائي.
في األحوال كافة، ال شيء يشغل بال ابن سلمان 
يريد  هو  تفاصيل.  عداه  ما  وكّل  العرش،  سوى 
أن يحكم لنصف قرٍن الجزيرة العربية، وأن يرثه 
من بعده ابنه سلمان. ولكن ما يحول دون تحّقق 

الحلم، هو صاحبه، بحماقاته التي ال تنقضي.
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كيف يمكن أن تكون االنتخابات الفلسطينية فرصة للتغيير؟

ويٌل للشامتين بالغارات اإلسرائيلية على سوريا

هاني المصري

ما زلت مقتنًعا أكثر من السابق بأن إجراء االنتخابات 
أواًل قفزة في المجهول، ال سيما من دون االتفاق على 
برنامج القواسم المشتركة، خصوًصا السياسية، وأسس 
الشراكة، وتوحيد المؤسسات، وإنهاء االنقسام والهيمنة 
من فصيل على السلطة في الضفة الغربية والمنظمة، 
وهيمنة فصيل على السلطة في قطاع غزة، وفي ظل 
تقود  أن  يمكن  وما  الحمساوية،  الفتحاوية  التفاهمات 
إليه االنتخابات من شرعنة االنقسام، وتجديد الشرعية 
على  والحفاظ  وهناك،  هنا  الحاكمة  والنخب  للقيادة 
الوضع القائم، هذا إذا لم تكن خطوة إلى الوراء وتعّمق 

االنقسام.
عقبات أمام االنتخابات

فاالنقسام  ذلك،  يؤكد  األرض  على  يجري  ما  إن 
التأجيل،  أو  باإللغاء  ويهددها  االنتخابات،  يحاصر 
كل  مع  وتأجيلها  غزة،  معاناة  معالجة  عدم  بدليل 
أخذ  وعدم  االنتخابات،  بعد  ما  إلى  االنقسام  إفرازات 
الرئيس محمود عباس حتى اآلن بالتوصية الجماعية 
االنتخابات،  قانون  تعديل  بخصوص  القاهرة  لحوار 
تمثيل  نسبة  ورفع  الترشح،  سن  خفض  يخص  فيما 
المرأة، وإلغاء استقالة الموظفين وقبولها كشرط للترشح، 
وعدم المحكومية، وتخفيض الرسوم والتأمين، إضافة 
أمن  ستوفر  التي  الشرطة  هي  من  تعريف  عدم  إلى 
المقرات االنتخابية في قطاع غزة، وااللتباس بشأن ما 
انتخاب رئيس دولة  االنتخابات حول  قانون  جاء في 

فلسطين في انتخابات تشريعية للسلطة.
كما توجد خالفات أخرى حول تفسير وتطبيق مرسوم 
على  المعتقلين  كل  سراح  إطالق  وعدم   الحريات، 
خلفية سياسية،  وعدم شموله قضايا مهمة كالمواقع 
اإللكترونية المحجوبة، وتوجيه تهديدات بالمنع بالقوة 
لكل من يفكر من أعضاء »فتح« بالترشح ضمن قوائم 
التنفيذية  أخرى، وتأجيل البت بمعالجة تغّول السلطة 
على السلطة القضائية، رغم أنه أمر خطير جًدا يهدد 
نجاح العملية االنتخابية ونتائجها، فضاًل عن الخالف 
حول اتفاقية الغاز، وعدم وضوح الصورة حول مصير 
الثالث  الركن  المنظمة،  يعالج  الذي  آذار  اجتماع 
واألهم في مسلسل االنتخابات، الذي لم يحدد موعده 
حتى اآلن، مع إطالق تصريحات قيادية بتأجيله إلى 

ما بعد االنتخابات التشريعية.
لقد بتنا في وضع أصبح فيه عدم إجراء االنتخابات 
مطروًحا، ولكنه أمر صعب جًدا، وله تداعيات كبيرة، 
بالخوف  ويتعلق  داخلًيا،  سببه  سيكون  التأجيل  ألن 
من التصويت الشعبي، إال إذا وفر االحتالل الذريعة. 
مصداقية  من  تبقى  ما  على  سيقضي  فالتأجيل 
وشرعية للسلطة والقيادة والنخبة الحاكمة أمام الشعب 
الفلسطيني أواًل، والعالم كله ثانًيا، ومن المفترض أن 
إجراء االنتخابات بات تحصياًل حاصاًل ومفروًضا بعد 
كل التحضيرات واالندفاع الشعبي نحوها، ولكنه يحمل 

مفاجآت ستقلب كل الحسابات والمخططات.

ولتوضيح ما سبق نشير إلى أن القاطرة التي حملت 
التفاهمات بين حركتي فتح وحماس هي االتفاق على 
التركيز على إجراء االنتخابات أواًل، وتأجيل كل شيء 
إلى ما بعدها، وعلى هندسة االنتخابات لتأتي بنتائج 
مضمونة، من خالل االتفاق على تشكيل قائمة وطنية 
واحدة، وعلى أن يكون الرئيس محمود عباس مرشًحا 
تشكيل  على  واالتفاق  الرئاسية،  لالنتخابات  توافقًيا 
نتائج  النظر عن  بغض  دولًيا  مقبولة  توافقية  حكومة 

االنتخابات.
على الرغم من كل ذلك، يمكن تحويل االنتخابات من 

مشكلة إلى فرصة للتغيير. ولكن كيف؟
القائمة الواحدة في مهب الريح

لقد جرت الرياح بما ال تشتهي سفن التفاهمات، بدليل 
أن القائمة الوطنية الموحدة تواجه صعوبات كبيرة جراء 
المعارضة الواسعة لها من داخل »فتح« و«حماس« 
والفصائل اليسارية، ومن داخل الشعب الذي يعتبرها، 
برنامج  على  االتفاق  وعدم  االنقسام  استمرار  بسبب 
اإلرادة  على  والتحايل  لاللتفاف  محاولة  مشترك، 

الشعبية.
واحدة  قائمة وطنية  لتشكيل  المحاوالت  تنجح  لم  وإذا 
ستنهار بقية التفاهمات، بما في ذلك االتفاق على أن 
يكون الرئيس مرشًحا توافقًيا في االنتخابات الرئاسية. 
فتح  حركتي  من  مشكلة  القائمة  ستكون  نجحت  وإذا 
وليس  الميكروسكوبية،  الفصائل  وبعض  وحماس 

مضموًنا فوزها، بل ستواجه سيناريوهات عدة.
القدوة: إما االستمرار أو االنتحار السياسي

سيفتح انهيار التفاهمات الباب لكل االحتماالت على 
نتائجها،  وعلى  االنتخابات،  تأجيل  أو  عقد  إمكانية 
المشاركة،  من  بداًل  مغالبة  تصبح  أن  يمكن  بحيث 
ويمكن في هذه الحالة أن »تدعوس« القوائم بعضها 
مع  للفوز  »فتح«  تسعى  أن  يمكن  بحيث  بعًضا، 
حلفائها، وكذلك »حماس« وحلفاؤها، أو سيظهر طرف 
القدوة،  ناصر  الدكتور  قائمة  من  مشكل  قوي  ثالث 
الكاملة،  المشاركة  أو  الدعم،  تلقت  ما  إذا  خصوًصا 
من األسير مروان البرغوثي، من دون أن يعني ذلك 
التخلي عن مخططه لخوض االنتخابات الرئاسية، من 
أي  القائمة،  في   132 رقم  المرشح  يكون  أن  خالل 
من دون أن يكون له فرصة بالفوز، ويضمن الترشح 
الدعم  القائمة  تلقي  إلى  الرئاسية، إضافة  لالنتخابات 

من حركة فتح واليسار والمستقلين.
وفي هذا السياق، تتكثف المحاوالت الفتحاوية إلقناع 
لخوض  مخططه  في  المضي  بعدم  القدوة  ناصر 
االنتخابات على رأس قائمة وطنية ديمقراطية متنوعة 

وواسعة قادرة على تحقيق نتائج معتبرة.
وغيره  القدوة  ناصر  المركزية  اللجنة  خّيرت  وإذا 
االلتزام  أو  الفصل  بين  المحتملين  من«المتمردين« 
بقرارها ستخسر، ألن ما قاله القدوة ويكرره وضع سقًفا 
التراجع  غدا  حيث  عنه،  بالتراجع  له  يسمح  ال  عالًيا 

انتحارًا سياسًيا .
»فتح«  بطبيعة  استلهاًما  »المركزية«  اكتفت  إذا  أما 
األصلية، التي تجمع كل األطياف، بدعوته للتراجع، 

مع غض النظر عن قراره بخوض االنتخابات بقائمة 
مستقلة وتركه ليجرب حظه، بحيث إذا حصلت القائمة 
تحسب  أن  يمكن  كثيرة  مقاعد  على  سيشكلها  التي 
بشكل أو بآخر لصالح »فتح«، وإذا فشلت ولم تجتز 
فستكون  قليلة  مقاعد  على  حصلت  أو  الحسم  نسبة 
عصا  شق  نفسه  له  تسّول  من  ولكل  له  بليًغا  درًسا 

الطاعة.
الرئيس واللجنة المركزية لفتح في وضع صعب واختبار 
مصيري، كون القدوة، ومن معه، ال يسعى للحصول 
على بضعة مقاعد، وإنما للفوز لتحقيق الهدف الذي 
أعلنه والتزم به، وهو إجراء تغيير في النظام السياسي 

الذي لم يعد باإلمكان إصالحه.
»التشريعي« ممر ضروري إلى الرئاسة

كما أن خارطة سياسية جديدة في المجلس التشريعي 
على  حامية  منافسة  على  الطريق  تفتح  وحدها 
مروان  نية  ظل  في  خصوًصا  الرئاسية،  االنتخابات 
البرغوثي المنافسة وسط تقديرات بتوفر فرصة كبيرة له 
بالفوز بغض النظر عمن سيكون منافسه، سواء كان 

الرئيس عباس أو غيره.
و«حماس« هي األخرى في وضع صعب، فقد أبدت 
النظر  بغض  سواء  تنازالت،  وقدمت  كبيرة،  مرونة 
أو بموافقتها  التزامات أوسلو،  إلى  السلطة  عن عودة 
على التمثيل النسبي الكامل، وما يعنيه ذلك من عدم 
حصولها على األغلبية، مقابل احتفاظها بالسلطة في 
عبر  السلطة  في  مشاركتها  شرعية  وتجديد  القطاع، 
حرية  من  عليه  تحصل  أن  يمكن  وما  االنتخابات، 
تشارك  بأن  الوعد  مع  الضفة،  في  لتنظيمها  حركة 
معرًضا  بات  كله  وهذا  بالمنظمة،  فاعلة  مشاركة 

لالنهيار.
التشريعية  االنتخابات  محطة  أن  يعني  سبق  ما 
ونتائجها وثيقة االرتباطات بمحطة االنتخابات الرئاسية 
واستكمال المجلس الوطني. فإذا حصل تغيير جوهري 
في »التشريعي« يمكن أن يزيد من إمكانية  وصول 
االنتخابات  إلى  االنتخابات  قطار  وصول  عدم  أو 
الرئاسية، وهذا أمر يستحق التفكير ملًيا من البرغوثي 
الذي ينتظر تشكيل قائمة فتح المركزية، وما إذا كانت 
تعبر بشكل ديمقراطي عن فتح، مركزًا حتى اآلن على 

مشاركته في االنتخابات الرئاسية.
وإذا وصل القطار إلى محطته الثانية فمن المشكوك 
العمل  ضرورة  مع  الثالثة،  المحطة  إلى  يصل  أن 
والضغط لكي يصل، لكن ضمن مقاربة مشاركة كاملة 
مقابل وقف الهيمنة والسيطرة، وهذا إن حصل سيؤدي 

إلى حدوث اختراق وتغيير جوهري في الرئاسة.
سيناريوهات فيما يخص مروان البرغوثي

حتى  الرئاسية  االنتخابات  تأجيل  األول:  السيناريو   
إشعار آخر، وهذا بعد معرفة نتائج »التشريعي«، وهو 
ما يفسر اإلصرار الغريب على أن تكون االنتخابات 
متتابعة وليست متزامنة، كما ينص القانون األساسي 

للسلطة، وكما هو طبيعي ومنطقي .
السيناريو الثاني: عدم ترشح الرئيس عباس للرئاسة، 
ومساهمته في اختيار مرشح آخر من حركة فتح، وهذا 

أمر صعب في ظل توّجه الرئيس نحو الترشح، ومع 
تزاحم المتنافسين على الخالفة الذين لن يؤيدوا بسهولة 

ترشيح مروان البرغوثي.
الرئيس،  نائب  منصب  عرض  الثالث:  السيناريو 
مروان  على  التشريعي،  المجلس  رئيس  أو 
البرغوثي، ومن غير المرجح أن يحصل، وإذا 

حصل لن يجد هذا السيناريو االستجابة.
االحتالل  حكومة  قيام  الرابع:  السيناريو 
أّن  )مع  البرغوثي،  مروان  سراح  بإطالق 
هذا مستبعد، ولكن ال يجب إسقاطه كلًيا من 
الحساب(، ضمن اتفاق ضمني بأال يخوض 
لكي  وذلك  القادمة،  الرئاسية  االنتخابات 
وما  باألسر،  فلسطين  رئيس  وجود  تتجنب 
يمكن أن يسببه من إحراج لحكومة االحتالل، 
وما يمكن أن يؤدي إليه من ضغوط فلسطينية 

وعربية ودولية إلطالق سراحه.
التغيير ممكن ... واألمل موجود

وتنافسية  تعددية  االنتخابات  كانت  إذا 
بأهمية وأولوية  قوائم ذات رؤية  فيها  تشارك 
التغيير والتجديد واإلصالح الشامل السياسي 
جزًءا  وتكون  والمؤسسي،  والديمقراطي 
وجودها  يرتبط  ال  تيارات  أو  أحزاب  من 
أشكال  بكل  ستعمل  وإنما  فقط،  باالنتخابات 
االنتخابات  وعبر  وبعد  قبل  السياسي  العمل 
برنامج  يعني ضرورة طرح  بما  دونها،  ومن 
والكفاحية  السياسية  األبعاد  متعدد  ملموس 
والقانونية  واالجتماعية  والثقافية  واالقتصادية 
قابل للتحقيق، ترفعه قوائم شكلت على أساس 
معايير وطنية وديمقراطية وموضوعية ومهنية 
مؤهلة بعيًدا عن الفساد، وتغطي كل المناطق 
والقطاعات . فهذا يمكن جًدا أن يبعث األمل 
األمل  عاد  وإذا  انتظاره،  طال  الذي  الغائب 

سيحقق الشعب الفلسطيني المعجزات.
تأسيًسا على ما سبق، ال بد العمل والضغط 
إلجراء االنتخابات في مواعيدها، وتوفير ما 
ونزيهة  حرة  تكون  أن  مستلزمات  من  أمكن 
قانون  تعديل  خالل  من  نتائجها،  واحترام 
االنتخابات وفق التوصية المرفوعة من حوار 
تكون  وربما  فرصة،  فاالنتخابات  القاهرة. 
األخيرة في المدى المنظور للتغيير اإليجابي، 
الذي يسير بنا إلى األمام، فهناك تغيير سلبي 

يمكن أن يحدث ويسير بنا إلى الخلف.

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

الجمهورية  مع  الحسابات  تصفية  وقُت  هذا  ليس 
لمعاتبتها  المناسب  الظرف  هو  وال  السورية،  العربية 
منهوكٌة،  حزينٌة  مكلومٌة،  جريحٌة  فهي  ومكاشفتها، 
إسرائيلي  لعدواٍن  يوٍم  كل  تتعرض  مهمومٌة،  مشغولٌة 
قاسيًة  غاشمًة،  حاقدًة  غاراٍت  وتتلقى  سافٍر،  أمريكي 
وتستهدف  سالمتها،  وتمس  سيادتها  تنتهك  مؤلمًة، 
ومنشآتها،  بسكانها  الضرر  وتلحق  وجيشها،  أرضها 
ضمن مخطٍط قديٍم موغٍل في الخبث والكره، ومصٍر 
على الثأر واالنتقام، وعازٍم على تفكيك الجيش العربي 
السوري وإزاحته عن الجبهة الشمالية لفلسطين، ليتمكن 
نفوذه  وبسط  وجوده  تشريع  من  الصهيوني  الكيان 
العربية  األرض  من  المزيد  وقضم  احتالله،  وتوسيع 
والسيطرة عليها، وتذليل العقبات أمام مساعي التطبيع 
وجهود إقرار السالم في المنطقة، على قاعدة االعتراف 
المحيط  في  طبيعيٍة  دولٍة  كأي  بها  والقبول  بإسرائيل 

واإلقليم.
لم يكن الكيان الصهيوني يومًا يقف متفرجًا على ما 
يجري ويحدث في بالدنا العربية، ولم يكن على الحياد 
أبدًا في أي صراٍع أو خالفاٍت تشهدها دول المنطقة، 
بل غالبًا ما يكون طرفًا وشريكًا، أو مخططًا ومنظمًا، 
أو راعيًا وممواًل، أو ضامنًا وكافاًل، وال يمكن لعربٍي 
عاقٍل سوٍي أن يبرئه من سوء النوايا وفحش المقاصد، 
والجرائم،  والخطايا  واآلثام  الذنوب  من  يطهره  وأن 
ال  والثعلب  واالفتراس،  الغدر  عن  يتوب  ال  فالذئب 

يعرف العيش دون خبٍث ومكٍر، وكذا »إسرائيل« التي 
جمعت في سياستها الخبث والمكر والكذب والخداع، 
وحب القتل والسعي بالفساد، وزرع الفتنة ونشر الرذيلة، 
ال  سياستها  في  ماضية  الفساد،  وبث  الكره  وإشاعة 
تحركها  إذ  تبدل،  ال  منهجها  على  ومصرة  تغير، 

أهدافها وتدفعها غاياتها وتوجهها مصالحها.
فيها  ويوغل  ويوجعها،  اليوم  سوريا  يستهدف  من  إن 
وينتهكها، ويجرحها ويثخنها، ويعتدي عليها ويقصفها، 
ويقتلهم،  الفلسطينيين  على  يعتدي  الذي  نفسه  هو 
ويدمر بيوتهم ويخرب مساكنهم، ويقتل أبناءهم ويعتقل 
رجالهم، ويعمل على طردهم من بالدهم وانتزاعهم من 
على  يغير  زال  وما  كان  الذي  نفسه  وهو  أرضهم، 
الوطنية،  ومقاومته  المدنية  بنيته  ويستهدف  لبنان 
ويقوض  أمنه  ويزعزع  وسكانه،  أهله  على  ويعتدي 
الفلسطينيين  الالجئين  يستثني  يومًا  كان  وما  أركانه، 
يبدأ  كان  بل  غاراته،  في  يتجنبهم  أو  عدوانه،  من 
بهم ويضيق عليهم، وهو الذي كان سببًا في شتاتهم 
وتمزيق وحدتهم، وتفريق قوتهم وتوزيع مقاومتهم، وكان 
يتطلع إلى تفتيت قوتهم ليتفرغ إلى أهلهم المرابطين في 
فلسطين والصامدين في أرضهم، إذ يخشى من وجود 
قوٍة تناصرهم، أو مقاومٍة تساندهم، أو عمٍق لهم يقف 

معهم ويتصدى للمؤامرات التي تستهدفهم.
والمروءة،  النبل  من  وال  والرجولة،  الشهامة  من  ليس 
نفرح  أن  أو  منا،  أٍي  على  العدو  بعدوان  نشمت  أن 
الستهدافه شعوبنا وأوطاننا، وانتهاكه سيادتنا وتدنيسه 
وفلسطين  سوريا  على  يعتدي  كما  فهو  لمقدساتنا، 

وسيستهدف  غدًا،  غيرهما  على  سيتجرأ  فإنه  اليوم، 
سواهما عندما يريد، ولن يصده عن غيه سوى القوة، 
فهو عدٌو ال  المقاومة،  يمنعه عن عدوانه سوى  ولن 
الخسائر  أرقام  إال  المصالح، وال تصده  لغة  إال  يفهم 
ُيَقاوُم وال  أنه ال  وأعداد الضحايا، ولكنه يوم أن يرى 
فإنه  يتألم،  وال  يعاني  وال  يفقد،  وال  يخسر  وال  ُيَصُد، 
يمضي قدمًا في غيه، ويواصل صلفه وعدوانه مستغاًل 
صمت العرب وغفلة الشعوب، وإنشغالها فيما يرديها، 
بالشامتين  فرٌح  اليوم  ولعله  يغنيها،  عما  وابتعادها 
حقق  بما  فرحته  من  أكثر  بعدوانه،  والفرحين  بغاراته 

على األرض.
إنه ألمٌر محزٌن ومؤلٌم، بل هو مؤسٌف ومخزي، وال 
يتوافق مع العروبة وال ينسجم مع اإلسالم، عندما نسمع 
أن في األمة من يؤيد العدو في عدوانه، ويقف معه 
ينتصر  له وكأنه  بالشكر  ضد إخوانه، ويرفع عقيرته 
بعدوانه على الشام لهم، أيًا كان الخالف مع نظامه، 
وعدم التوافق مع سياسته، فهذه وهللا ليست من شيمنا 
وال هي من عاداتنا، فمتى فرح العرب بعدوان غريمهم 
على جارهم، ومتى أغمضوا عيونهم على بني جلدتهم 

بينما العدو يغير عليهم.
قد ال يكون السوريون يتطلعون إلى نصرتهم وتأييدهم، 
الواقع صعب  أن  يعلمون  فهم  ومساعدتهم وتمكينهم، 
والظروف غير طبيعية، ولكنهم يأملون صمت البعض 
شماتة،  دون  وسكوتهم  النصرة،  عن  عجزوا  هم  إن 
التعقيب سعادًة، فهذا  التعليق فرحًا أو  واالمتناع عن 
ما ال يليق بنا، ولعله يضر بنا وينعكس سلبًا علينا، 

إذ يستغرب العدو أن يرى مناصريه ومؤيديه عربًا أو 
مسلمين.

أقصد  وال  الشام،  أهل  أن  أبدًا  تنسوا  ال  العرُب  أيها 
الذين  هم  العربية،  سوريا  عموم  بل  خاصًة  دمشق 
اإلسالم  جيوش  وحركوا  المقاومة،  على  األمة  وحدوا 
حطين  في  أجنادها  وشارك  فلسطين،  نحو  الموحدة 
كليبر  القاهرة  في  طالبها  أحد  وقتل  جالوت،  وعين 
البحر سفن  في عرض  جمال  وفجر جول  الفرنسي، 
العدو وأغرق مدمراته، وصحح علماؤها مفاهيم الوالء 
وقواعد البراء، ورسموا للعالمين من بعدهم صورًا رائعة 
يوالون سلطانًا ظالمًا، وال  الذين ال  للعلماء األجالء، 
ينافقون حاكمًا فاسدًا، وال يؤيدون خليفًة مرتهنًا، وجال 
الشيخ العز بن عبد السالم على نجوع مصر وبلداتها، 
يحرضهم كما أهل الشام على الجهاد والمقاومة، وعلى 
مفاصلة العدو وحرمة مواالته، حتى تنزل عليهم نصر 

هللا وعادت حواضر مدنهم إليهم من جديٍد.
اللهم أعزنا بالشام وبغداد، وشد أزرنا بالقاهرة وصنعاء، 
بأمن  علينا  وامنن  والرياض،  بالجزائر  أمتنا  وقوي 
طرابلس وسالمة تونس، وتفضل علينا باستقالل بالدنا 
إلينا  وأعد  أهلنا،  وكرامة  شعوبنا  وأنفة  أوطاننا  وعزة 
والمغرب  أهلها،  بأصالة  وعمان  بالءاتها،  الخرطوم 
العربي  الخليج  وشعوب  أهله،  وطهر  نسبه  بشرف 
بصدق انتمائهم ونقاء عروبتهم وصفاء إسالمهم، فإننا 
المتضامنين ننتصر، وبأمثالهم الشرفاء نفوز،  بهؤالء 
ونتغلب  محننا  نتجاوز  مقامهم  وعلو  قيمهم  وبأصالة 

على أزماتنا.
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ما سبب إحجام الواليات المتحدة 
عن إفساد العالقات مع السعودية رغم مقتل خاشقجي؟

إدانة أليك ميناسيان ِبتهمة القتل 
في االعتداء بشاحنة ِلدهس الماّرة في تورونتو

حول  »فزغلياد«،  في  ياروفايا،  ايرينا  كتبت 
عن  تحجم  واشنطن  تجعل  التي  األسباب 

معاقبة محمد بن سلمان.
المخابرات  استبدلت  المقال:  في  وجاء 
األمريكية، االثنين، دون أي تفسير، التقرير 
جمال  الصحفي  مقتل  بشأن  سابقا  المنشور 
منها  أزالت  أخرى  نسخة  فقدمت  خاشقجي، 
بأنهم  ُيعتقد  كان  أشخاص  ثالثة  أسماء 

.CNN متورطون في الجريمة، وفقا لشبكة
الصحفي  السكرتير  قال  سابق،  وقت  وفي 

هواء  على  ساكي،  جين  األمريكي،  للرئيس 
قناة »سي إن إن«، إن لدى الواليات المتحدة 
ضد  العقوبات  من  فاعلية«  أكثر  »طرقا 
محمد  السعودية  العربية  المملكة  عهد  ولي 
الشيوخ األمريكي،  بن سلمان. وكان مجلس 
مقتل  في  بالمسؤولية  ألقى  قد   ،2018 سنة 

خاشقجي على األمير السعودي.
وفي الصدد، قال رئيس تحرير مجلة روسيا 
في  األبحاث  ومدير  العالمية،  الشؤون  في 
لوكيانوف: »ال  فيدور  الدولي،  فالداي  نادي 

عقوبات  األمريكية  المتحدة  الواليات  تفرض 
فعلية على ولي عهد المملكة العربية السعودية 
محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين رفيعي 
المستوى. هذا ما ينبغي أن يكون، فلم يشهد 
فرض  فيها  تم  اآلن  حتى  حاالت  التاريخ 
عقوبات ضد رئيس دولة تقوم معها عالقات 
دبلوماسية. وبهذا المعنى، ال تفرض الواليات 
بوتين  فالديمير  على  عقوبات  أي  المتحدة 

أيضا«.
معينة من  فعل  هناك ردة  نفسه،  الوقت  في 

تفاصيل  الكشف عن  المتحدة على  الواليات 
الصحفي جمال خاشقجي، في صيغة  مقتل 
عقوبات. و »من ناحية أخرى، فإن العالقات 
معينة على  قواعد  تملي  الدولتين  هاتين  بين 
استراتيجي  شريك  أهم  فالسعودية،  واشنطن. 
العالقات  إفساد  يمكن  وال  المتحدة،  للواليات 
معها مهما ظهرت حقائق وتفاصيل. أما روسيا 

فحالة مختلفة تماما«، بحسب لوكيانوف.

أليك  أونتاريو  في  العليا   المحكمة  أدانت 
ميناسيان بكّل التهم الموّجهة إليه في حادثة 
وقعت  التي  المارّة  ِلدهس  بشاحنة  االعتداء 
ميناسيان   وأدين   .2018 عام  تورونتو  في 
ِبعشر ُتهم قتل من الدرجة األولى و16 تهمة 
موّلوي  آن  القاضية  وقالت  القتل.  ِبمحاولة 
لدى تالوة الُحكم إّن ميناسيان كان ساِلم العقل 
أسفر عن سقوط  الذي  االعتداء،  تنفيذ  لدى 
10 قتلى و 16 جريحا. وأصدرت المحكمة 
اإلفراج  إمكانّية  دون  المؤّبد  بالسجن  حكما 

المشروط قبل 25 عاما على منّفذ الهجوم.
اخالقّيا،  الخاطئ  الخيار  بحرّية  »اّتخذ 
بالنسبة  العواقب  تكون  بما  علمه   مع 
بالندم  يشعر  ال  أّنه  يهّم  وال  ولآلخرين.  له 
القاضية  قالت  الضحايا«  مع  واليتعاطف 
آن موّلوي، وأضافت أّن عدم التعاطف  مع 
آالم الضحايا وعدم القدرة على التعاطف ال 
معايير  إّن  القاضية  وقالت  دفاعا.  يشّكالن 

المنصوص  الجنائّية  المسؤولّية  عدم  اختبار 
عليها في القانون الجنائّي ال تنطبق على أليك 
الممكن  أّنه من  ميناسيان )28 عاما(، رغم 
اعتبار التوّحد مرضا نفسّيا في االضطرابات 
“لقد  القانون.  من   16 البند  يشملها  التي 
التداعيات على عائلته ووضع هذه  فّكر في 
األفكار جانبا. وتجاهلها ألّنه لم ُيِرد أن تثنيه 
القاضية،  قالت  المهّم«،  هدفه  تحقيق  عن 
جريمة  يتخّيل  كان  ميناسيان  أّن  إلى  مشيرة 

كتلك التي نّفذها منذ 10 سنوات.
قد  بيتنسكي  بوريس  الدفاع  محامي  وكان 
إظهار  على  قادر  غير  موّكله  إّن  قال 
مشاعر التعاطف نظرا ألّنه مصاب بمرض 
التي  الفظاعة  مدى  ُيدرك  ال  وأّنه  التوّحد، 
وعائالتهم  الضحايا  على  عمله  به  تسبّب 
وعلى المجتمع. وأثنى محامي االّدعاء جون 
من  موّلوي  القاضية  انتهاء  عقب  كاالغان 
األوائل  المسعفين  عمل  على  الحكم،  تالوة 

بعد  االعتداء، وتال  إلى موقع  الذين سارعوا 
ذلك أسماء الضحايا الذين سقطوا خالله. كما 
تطّرق إلى موقف المارّة الذين كانوا في موقع 
ِلمساعدة  أيضا  هم  سارعوا  والذين  الحادثة، 
ِلمساعدة  اندفاِعهم  على  وأثنى  الضحايا، 
الغير بعيدا عن األنانّية وعلى التعاطف الذي 

يعكس روح مدينة تورونتو.
جهتها،  من  موّلوي  آن  القاضية  وحرصت 
فردا  وأعمارهم  الضحايا  أسماء  تالوة  على 
فردا، وتجّنبت ذكر اسم ميناسيان، وتحّدثت 
تداعياتها  تركت  التي  اإلصابات  بعض  عن 

على الناجين من حادثة الدهس.
وكان أليك ميناسيان قد أقدم في 23 نيسان 
من  أمكنه  ما  دهس  على   ،  2018 أبريل 
كيلومترين  مسافة  على  بشاحنة  أشخاص 
مدينة  شوارع  أطول  يونغ،  شارع  في  تقريبا 

تورنتو، موقعا 10 قتلى و16 جريحا.
الثاني  تشرين  في  محاكمته  جلسات  وبدأت 
التهم  كّل  في  ببراءته  ودفع  نوفمبر 2020، 
الموّجهة إليه، والتمس من القاضية آن موّلوي 
كّل  في  الجنائّية  مسؤولّيته  بعدم  االعتراف 

التهم الموّجهة إليه.
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رسالة مفتوحة الى الرئيس جو بايدن: 
ما الفرق بين القتل بالمنشار او البسطار

د. عبد الحي زلوم
سيادة الرئيس:

كم كان سرورنا لو أن ادعاء سيادتكم باعتبار 
حقوق االنسان احدى اولويات ادارتكم  فهذا 
هدف نبيل لكن المشكلة اننا نعتقد انه شعار 
الدول  امتثال  فربطتم   ، باطل  به  ُأريَد  حق 
القرن  بمشروع  يذكرنا   ما  وهذا  ُمُثلكم  الى 
االمريكي الجديد الذي قامت بمحاولة اشهاره 
وتطبيقه ادارة جورج دبليو بوش  الجمهورية 
بداية القرن الحالي، والذي لّخصه مبدأ بوش 
بأن الُمُثل االمريكية صالحة لكل زمان ومكان 
وأن من ليس معها فهو ضدها وسيقابل الرأي 
االخر بصواريخ كروز ! وتم الدعاية ومحاولة 
تسييل الدماغ بسيل من االعالم المأجور  من 
الدولة العميقة ، وكان منها ما جاء في كتاب) 
للكاتب   ) االخير  واالنسان  التاريخ  نهاية 
فرانسيس فوكوياما وبناًء على هذه النظريات  
تم غزو البالد االسالمية كأفغانستان والعراق 
الحرب  بإسم  كاذبة  شعارات  تحت  وسوريا 
ارهاب  حرب  كانت  أنها  مع  االرهاب  على 
كالبكم  اطالق  تم  كما   . بامتياز  الدولة 
المسعورة في فلسطين المحتلة بحروبها ضد 
وإلثبات   .  2006 سنة  لبنان  في  المقاومة 

كارول  البروفيسور  يعّلُمه    كان  ما  صحة 
كويجلي االستاذ في جامعة جورج تاون بأن 
ألعوبتين  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين 
فقد  االدوار،  تتقاسما  العميقة  الدولة  يد  في 
قامت ادارة الرئيس اوباما بمشاركتكم كنائب 
له بإدارة الخراب في العالم العربي تحت اسم 
الربيع العربي والذي دّمر  هياكل الدولة في 
العديد من الدول العربية، وتأييدكم  ألنظمة 
احترام  ديمقراطية وال  اكثر شمولية وال  بديلة 
لتفتيت  ذلك  والحيوان،   االنسان  لحقوق 
المفتت وتقسيم المقسم النشاء كيانات هزيلة 
حراستكم  لكلب  خدمة  المنطقة  في  طائفية 

المحتل لفلسطيننا .
بمثل  نذّكركم  الرئيس ان  يا سيادة  لنا  اسمح 
 Charity starts at  ”: يقول  امريكي 
home  ” أي يبدأ االحسان أواًل في البيت . 
والمشكلة أنكم تنادون بمراعاة حقوق االنسان 
وأنتم أكثر المزدرين لهذه الحقوق حتى داخل 
أراضيكم . يبدو أن سيادتكم لم يتسع له الوقت 
انتهاكات  حقوق االنسان في  لقراءة تقرير  
بلدكم كما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش 
لسنة 2020 في الواليات المتحدة  وصدقني 
انه  لو كانت حجتكم اي شيء اخر  غير 
عدم التزامنا بحقوق االنسان لربما قبلنا ذلك 
في     ”  : اليه  المشار  التقرير  في  جاء   .
تعرضت   ، اإلنسان  حقوق  قضايا  من  عدد 
الواليات المتحدة النتقادات دولية لسجلها في 
توفيرها  ذلك  في  بما  اإلنسان،  حقوق  مجال 
أقل حمايٍة للعاملين في معظم الدول الغربية، 
والفقر،  التشرد  وتجريم  المدينين،  وسجن 
خالل  من  مواطنيها  خصوصية  واقتحام 
برامج المراقبة،  ووحشية الشرطة، وحصانة 
الربح،  أجل  من  المواطنين  وحبس  الشرطة، 
نظام  في  واليافعين  السجناء  معاملة  وإساءة 
السجون، وامتالكها أطول فترات السجن في 
بعقوبة  بلد غربي تحكم  العالم، وكونها آخر 
المهاجرين غير  اإلعدام ، وانتهاكات حقوق 
وتسهيل  األطفال،   فيهم  بمن  الشرعيين، 
إرهاب الدولة  والدعم المستمر للديكتاتوريين 

في  )بما  انتهاكات  يرتكبون  الذين  األجانب 
االختفاء  وحاالت  الجماعية(،  اإلبادات  ذلك 
القسري، وعمليات الترحيل االستثنائية للوطن، 
القضاء،وتعذيب  نطاق  خارج  واالعتقاالت 
والمواقع  غوانتانامو  معتقل  في  السجناء 
خارج  المستهدف  القتل  وعمليات  السوداء، 

نطاق القضاء” .
بحقوق  اهتمامكم  أن نصّدق  لنا  يمكن  كيف 
للعراق  غزوكم  نتيجة  كان  وقد  االنسان 
استشهاد ما يزيد عن  المليون عراقي وتهجير 
الماليين  ونهب الثروات واستعمال اليورانيوم 
المخصب الذي يعاني نتيجته عشرات آالف 
العراقيين من السرطان  ؟ كيف لنا أن نصّدق 
دولة  الى  العراق   نقلتم  وقد  انسانكم  حقوق 
فاشلة واالكثر فسادًا في العالم ال تستطيع ان 
توفر الماء وال الهواء وال الكهرباء لمواطنيها  
باليوم  برميل  مليون  تنتج حوالي 5  انها  مع 
أفضل  توفر  غزوكم  قبل  ما  كانت  بينما   ،
بنية تحتية ونظام صحي وتعليمي في منطقتنا 
حينما كانت تنتج نصف ما تنتج بعد غزوكم 
؟ كيف يمكن لنا ان نصّدق اهتمامكم بحقوق 
االنسان وقد أوعزتم الى حلفائكم وأقمتم مراكز 
ضد  كونية  حرب  لشن  والعمليات  السيطرة 
سوريا ما نتج عنها مقتل نصف مليون بريء 
 ، انسان   مليون   10 عن  يزيد  ما  وتهجير 
وما زلتم تقومون بتجويع ما تبّقى من الشعب 
السوري في وطنه ؟ كيف لنا أن نصّدق حقوق 
أثناء  اليمن  على  العدوان  بدأ  وقد  انسانكم  
والية ادارتكم والتي تقولون أنفسكم أنها  حرب 
العصر  في  مجاعة  بأكبر  تسببت  قد  قذرة 
أيضًا   انسانية وصحية  كارثة  وأكبر  الحديث 
حيث بقيتم الى يومنا هذا تجنون االرباح من 
القنابل التي تقتل االبرياء  في  اليمن كل ذك 
لبسط سيطرتكم على شواطئ البحر االحمر 

وشواطئ اليمن الجنوبية ؟
وأنتم  انسانكم  حقوق  نصّدق  أن  لنا  كيف 
التاريخ  في  احتالل  وأقذر  أطول  تدعمون 
تجويع  فواتير  وتدفعون  بل   ، فلسطين   في 
غزة   قطاع  في  فلسطيني  مليون   2 وتقتيل 

على  المغتصبة  وُقراهم  اراضيهم  يرون  ممن 
أن  لنا  كيف  ؟   خيامهم   من  امتار   بعد 
قامت حضارتكم  انسانكم وقد  نصّدق حقوق 
على ابادة جماعية لشعب كامل تم اغتصاب 
أرضه وقتله وتدميره واحتواء القلة القليلة ممن 
 ( خاصة  احتجاز  مناطق  في   منهم  تبّقى 
باحتجاز  وقمتم  بل   ،   )  Reservations
في  ياباني  اصل  من  االمريكيين  المواطنين 
العالمية  الحرب  طوال  ايضًا  احتجاز  مراكز 
بمنع   تطالبوا  ان  لكم  يمكن  كيف  ؟  الثانية 
االنتشار النووي وأنتم أول من استعمل القنابل 
الذرية في وقت لم يمتلكها غيركم وضد عدو 
مدنيين  ضد  و  االستسالم  وشك  على  كان 
بدم  قتل  تم  بالحرب،  لهم  عالقة  ال  ُعّزل 
في  شخص   140,000 عن  يزيد  ما  بارد 
هيروشيما، و80،000 في ناغازاكي بحلول 
نهاية سنة 1945، وفي حرب عالمية ثانية 
 60 من  اكثر  فيها  وقتل  افتعلتموها  قذرة  
تتكلمون  انسان  حقوق  فأي  ؟  انسان  مليون 

عنها !؟
خاشقجي  جمال  بمقتل  اهتمامكم  يذكرنا 
 : عربي  شاعر  بمقولة  واالإنساني  الوحشي 
قتل امرئ في غابة قضية ال ُتغتفر …  وقتل 
شعب آمن قضية فيها نظر. وهذا في ُعرفنا 

هو الالأخالق والنفاق بعينه .
أما بموضوع خاشقجي فهل لفت احد  انتباهكم 
طال عمركم  الى التشابه الكبير بين  مقتل 
خاشقجي وجورج فلويد ؟ في تسجيل  لحادثة 
وبسطار  يقول  كله  العالم  سمعه  فلويد  مقتل 
الشرطي على رأسه �� ال استطيع التنفس  أنا 
طال  الرئيس  سيادة  تسمع  وألم   ،  ) اختنق 
كيس  ُوضع  حينما  الخاشقجي  أن  عمرك 
بالستيك على رأسه قال الشيء نفسه:  ) ال 

استطيع التنفس انا اختنق ( ؟
أو  بالمنشار  بالموت  الفرق  ما  وسؤالنا 

بالبسطار!
والسالم على من اتبع الهدى .

مستوطنون يحرقون باب الكنيسة الرومانية وسط القدس

تنفذها  التي  المتكررة  االعتداءات  سياق  في 
المقدسات  ضد  المستوطنين،  عصابات 
من  عدٌد  أقدم  القدس،  في  المسيحية 
 ،2021 آذار   2 الثالثاء،  يوم  المستوطنين 
الكنيسة  دير  مدخل  في  النار  إشعال  على 

تمكن  وقد  المحتلة،  القدس  وسط  الرومانية، 
إخماد  من  الكنيسة  عن  المسؤول  الكاهن 

النيران على الفور.
وهذه هي المرُة الرابعة، التي تتعرض خاللها 
أفادت  كما  شهر،  خالل  لالعتداء  الكنيسة 

مصادٌر مقدسية.
بيانا  الكاثوليكية  الكنائس  مجلس  وأصدر 
األرثوذكسية  الكنائس  نتحد مع  فيه: »  جاء 
وندين  القدس  في  األخرى  الكنائس  وجميع 
ال  التي  التخريبية  األعمال  هذه  مثل  بشدة 
بل  فحسب،  المسيحيين  حياة  إلى  تسيء 
يزالون  ال  ممن  العديد  إلى  أيضا  تسيء 
وهذه  المتبادل،  واالحترام  بالحوار  يؤمنون 
روح  مع  تتعارض  الحقيقة،  في  األعمال، 
التعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية 

على  االعتداء  تواصل  ويعد   .« المدين  في 
الرومانية تصعيدًا خطيرًا في مسار  الكنيسة 
المقدسات  على  اإلسرائيلية  االعتداءات 
التقرير  فبحسب  القدس،  في  المسيحية، 
االستراتيجي الفلسطيني، الصادر عن مركز 

عامي  عن  واالستشارات،  للدراسات  الزيتونة 
2018 و2019، فقد بلغ مجمل االعتداءات 
اإلسرائيلية على المقدسات المسيحية، خالل 

فترة الرصد 4 اعتداءات.
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الغارديان: زيارة البابا للعراق رغم وجود ظروف غير مالئمة

مدخل العمل من أجل مستقبٍل عربيٍّ أفضل

نشرت صحيفة الغارديان مقاال افتتاحيا حول 
يوم  تبدأ  التي  للعراق  فرنسيس  البابا  زيارة 

الجمعة وتستمر أربعة أيام.
القيام  على  البابا  إصرار  الصحيفة  وناقشت 
غير  ظروف  وجود  رغم  اآلن  الزيارة  بهذه 

مالئمة.
اإلصابة  حاالت  زيادة  أّن  الى  وأشارت 
الماضي،  الشهر  خالل  كورونا  بفيروس 
أجبرت الحكومة العراقية على فرض إغالق 

جزئي وحظر تجول.
في  الفاتيكان  سفير  إّن  الصحيفة  وتقول 
العراق، رئيس األساقفة ميتيا ليسكوفار، يعزل 
نفسه حاليًا بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19، 
الحشود  أن  من  مخاوف  هناك  أن  وتضيف 
تتجاهل  قد  فرانسيس  البابا  لرؤية  المتحمسة 
في  المفروضة  االجتماعي  التباعد  قواعد 

المناسبات العامة.
األمنية  المخاوف  إن  الغارديان  وتقول 
التفجير  بسبب  األخيرة  الفترة  في  تصاعدت 
االنتحاري المزدوج في سوق ببغداد في يناير/

 32 مقتل  إلى  أدى  الذي  الثاني،  كانون 
شخصًا على األقل.

إمكانية  العراقية واثقة من  “السلطات  أّن  إال 
إدارة هذه المخاطر”، بحسب الصحيفة.

وتشير الغارديان الى أّن “تصميم البابا على 
المضي قدمًا بالزيارة يؤكد األهمية التي يوليها 
رئيسيين  موضوعين  تلخص  التي  للزيارة 

حقيقي  حوار  تطوير  إلى  الحاجة  للباباوية: 
للكنيسة  طائفية  غير  ورؤية  المسلمين،  مع 
كملتقى تلتئم فيه الجراح الروحية الناتجة عن 

المعاناة”.
وفي مدينة النجف، المدينة المقدسة بالنسبة 
السبت  يوم  فرنسيس  البابا  سيلتقي  للشيعة، 

بالمرجع الشيعي آية هللا علي السيستاني.
المجتمعات  الغارديان،  بحسب  سيزور،  كما 
“حيث  العراق،  وشمال  بغداد  في  المسيحية 
الدولة  تنظيم  قوات  يد  على  اآلالف  ُقتل 

اإلسالمية بين عامي 2014 و 2017”.

وقالت الصحيفة: “منذ الغزو األنجلو-أمريكي 
العنان  الذي أطلق  الكارثي في عام 2003 
عدد  انخفض  والطائفية،  العنف  من  لدورة 
السكان المسيحيين في البالد من حوالي 1,5 
مليون إلى ما بين 200 ألف و 300 ألف”.

والتضامن  التسامح  “رسالة  أّن  إلى  وأشارت 
في  األديان ستتمثل في صالة مشتركة  بين 
الموقع األثري القديم لمدينة أور، التي ُيعتقد 
وسيحضر  إبراهيم،  النبي  رأس  مسقط  أنها 
دينية،  أقليات  وممثلو  أيزيديون  الحفل 

باإلضافة إلى مسلمين ومسيحيين”.

وتقول الغارديان إنه في أعقاب هجمات 11 
فكرة  “غّذت  العراق،  وحرب  سبتمبر/أيلول 
واإلسالم  المسيحية  بين  الحضارات  صدام 
نتائج  مع  العنيف،  الديني  التطرف  نمو 

مأساوية ودموية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن األقليات المسيحية 
في الشرق األوسط وأماكن أخرى عانت من 
االضطهاد. وفي أجزاء من أوروبا والواليات 
المتحدة، أصبح الترويج “للمسيحية الثقافية” 
والعداء  المستترة  “اإلسالموفوبيا  عن  بدياًل 

تجاه المهاجرين”.
وتنطلق من ذلك إلى توضيح أن زيارة البابا 
إنجيل  كلمات  شعارها  تتخذ  التي  للعراق، 
متى، “أنتم جميعًا إخوة”، “تهدف إلى تحدي 

هذه االنقسامات”.
فرنسيس  البابا  بانضمام  الصحيفة  وذكرت 
عامين،  قبل  الطيب  أحمد  األزهر  شيخ  إلى 

للتشديد على فكرة “األخوة اإلنسانية”.
وأنهت الغارديان مقالها بالتأكيد على أنه “في 
هناك   ، والديني  الثقافي  االستقطاب  عصر 
رواية  لخلق  كهذه  لتحالفات  ماسة  حاجة 
تكون  “أن  في  أملها  عن  وأعربت  مضادة”. 
رحلة البابا فرانسيس ولقاء آية هللا السيستاني 

لحظة تاريخية في هذه المهمة المصيرية”.
 

صبحي غندور* 
العربية  المنطقة  في  عديدة  قضايا  تفاعلت 
وفي العالم خالل السنوات األربعين الماضية، 
على  سلبية  نتائج  تحمل  بمعظمها  وكانت 
كبوٍة  من  فتنقلها  المشتركة،  العربية  الهوّية 
مع  السلبّيات  هذه  امتزجت  وقد  كبوة،  إلى 
إلى  العربي  الشارع  في  اندفاٍع  أو  انجذاٍب 
التي  والطائفية«  الدينية  »التيَّارات  ظاهرة 
وخارجية،  داخلية  كثيرة،  عوامل  دعمتها 
والتي ساهمت بأن يبتعد المواطن العربي عن 
»هوّيته العربية« وأن يلتجئ إلى أطٍر سياسيٍة 
دينية/ سمات  ذات  مشاريع  تحمل  وفكرية 

طائفية أو مذهبية، اعتقاًدا أّنها هي األساس 
الصالح لمستقبٍل أفضل.

وما  كانت  »البدائل«  هذه  أّن  المشكلة  لكن 
تزال مصدر شرذمة وانقسام على المستويين 
البالد  معظم  أّن  خاّصًة  والديني،  الوطني 
العربية قائمة على تعّددية طائفية أو مذهبية 
أو إثنية، أو كل ما سبق مًعا، كما هو الحال 
تحديًدا  أو  مًعا،  والمغرب  المشرق  بالد  في 
المتفّجرة  الصراعات  محور  اآلن  هي  كالتي 
التحّدي  حيث  المنطقة،  بلدان  بعض  في 
التمزيق  مشاريع  مع  قائًما  زال  ما  الكبير 
والتقسيم والتدويل، وحيث المواجهة أحياًنا هي 
مع بعض هذه الحركات العنفية التي شوَّهت 

في ممارساتها صورة اإلسالم والمسلمين.
اآلن  عربية  وضرورة  حاجٌة  هناك  لذلك 
إلطالق »تّيار عروبي توحيدي« فاعل يقوم 
على مفاهيم فكرية واضحة، ال تجد تناقًضا 
بين الدولة المدنية وبين دور الدين عموًما في 
الحياة العربية، وال تجد تناقًضا بين العروبة 
لتكاملها.  تعمل  بل  األوطان  تعّددية  وبين 
استخدام  يرفض  توحيدي«  عروبي  »تّيار 
الحكومات  في  التغيير  إلحداث  العنف 

والمجتمعات أو لتحقيق دعوته أو في عالقاته 
المشروع  الحّق  بين  ويميِّز  اآلخرين،  مع 
ألبناء األوطان المحتلَّة بالمقاومة ضّد قوات 
االحتالل، وبين باطل استخدام أسلوب العنف 
ضّد غير المحتّلين وخارج األراضي المحتّلة. 
»تيار عروبي« يدعو للبناء السليم للمؤّسسات 
العربية المشتركة، وللمنّظمات المدنية المبنية 
لهدف  الخادم  الجماعي  العمل  أسلوب  على 
وجودها. »تّيار عروبي« تكون أولويته اآلن 
هي حماية الوحدة الوطنية في كّل بلٍد عربي 
وليس االنغماس في وحل الصراعات األهلية.
لقد كان عقد الخمسينات من القرن الماضي 
وسطية  عربية  قومية  حركٍة  إلطالق  بدايًة 
»ال شرقية وال غربية«، ترفض االنتماء إلى 
أحد قطبْي الصراع في العالم آنذاك، وترفض 
للعرب، كما ترفض  المجزّئ  اإلقليمي  الواقع 
العنصرية  األوروبية  القومية  الطروحات 
التي  مصر  أرض  من  وتنطلق  والفاشية، 
هي موقع جغرافّي وسط يربط إفريقيا العربية 
بآسيا العربية، وتعيش على ترابها أكبر كثافة 
األقطار  بسائر  قياسًا  تملك،  عربية  سّكانية 
بشرية  وقدراٍت  كفاءاٍت  األخرى،  العربية 

ضخمة.
تلك مرحلة قد انتهت، لها ما لها وعليها ما 
بعد  كثيرة  جماعاٌت  تدرك  لم  لكن  عليها، 
هي  »العروبة«  أو  العربية«  »القومية  أنَّ 
فكرًيا وسياسًيا  ثقافية وليست مضموًنا  هوّية 
اآلن  نرفضه  ما  بديل  وبأّن  بذاته،  قائًما 
هو  ومذهبية  وطائفية  وطنية  انقسامات  من 
التمّسك بالهوّية العربية التي تستوعب أيًضا 
اإلثنية  الخصوصيات  كل  مظّلتها  تحت 
األخرى. فالهوية العربية مثلها كمثل »الهوية 
األميركية« التي استوعبت مئات الماليين من 
ومثلها  مختلفة،  ودينية  وإثنية  عرقية  أصول 
تنوّع  من  فيه  وما  األوروبي  االّتحاد  كمثل 

ذلك  يتحّقق  ولم  حّتى.  ولغوي  وثقافي  إثني 
اّتحاد  قيام  بعد  إاّل  ولألوروبيين  لألميركيين 
دستوري  أساس  على  وأوطانهم  والياتهم  بين 
الماضيين  القرنين  في  خوضهم  رغم  سليم، 
الكثير من الحروب والصراعات الدامية فيما 

بينهم.
يعيشون اآلن كابوس  للعرب، وهم  يحّق  أال 
حاضرهم، أن يعملوا من أجل مستقبٍل عربيٍّ 
العربية  »الواليات  بناء  عماده  يكون  أفضل 
المّتحدة« القائمة على أوضاع دستورية مدنية 
الوزراء  رئيس  تشرشل،  يقل  ألم  سليمة؟! 
العالمية  الحرب  انتهاء  عقب  البريطاني، 
أوروبا بعضها  فيها دول  دّمرت  التي  الثانية 
البعض، بأّنه يرى بعد نصف قرٍن من الزمن 

أوروبا موّحدًة؟! وهو ما تحّقق فعاًل!.
إّن مسألة »الهوية العربية« هي قضية معاصرة 
المنشود،  العربي  للمستقبل  ومهّمة  اآلن، 
على  المحافظة  كيفّية  هو  العملي  ومدخلها 
الهوّية الوطنية الواحدة المشتركة، في مقابل 
واإلثني  والمذهبي  الطائفي  الفرز  محاوالت 

داخل األوطان العربية.
ومشكلتنا نحن العرب أّننا نعاني، لحوالي قرٍن 
من الزمن، من صراعاٍت بين ُهوّيات مختلفة، 
ومن عدم وضوح أو فهم للعالقة بين الهوّيات 

المتعّددة أصاًل لإلنسان العربي.
المنتمي  اإلنسان  هو  العربي  الشخص  إّن 
عربية.  ثقافية  ألصول  أو  العربية  للثقافة 
دين، وال  أو  بعرق  ترتبط  العربية ال  فالهوّية 
وال  أيديولوجي،  منظور  أو  سياسي  بموقف 

تخضع لمتغّيرات الظروف السياسية.
إلى  االنتماء  يعني  العروبة  إلى  االنتماء  إّن 
األمَّة  عناصر  تكامل  حيث  من  واحدة  أّمة 
تاريخ  ذات  لشعوب  واحدة  وثقافة  لغة  فيها: 
مصائر  ولها  مشتركة  أرض  على  مشترك 
ومصالح مشتركة قد تعّبر مستقباًل عن نفسها 

بين  االّتحاد  أو  التكامل  أشكال  من  بشكٍل 
بلدانها.

في  تّتسع،  دائرة  هي  العربية  الهوّية  إّن 
يندمج  من  كل  لتشمل  ل«العربي«،  تعريفها 
في الثقافة العربية بغّض النظر عن أصوله 
العرقية أو اإلثنية. إّن العروبة هي تعبير عن 
االنتماء إلى أّمة لها خصائص تختلف عن 
القوميات واألمم األخرى حّتى في دائرة العالم 

اإلسالمي.
دوله  تكّونت  اليوم  العالم  شعوب  معظم  إّن 
بينما  ثقافية،  خصوصيات  أساس  على 
دولٍة  في  بعُد  عنها  ُيعّبر  ال  العربية  الثقافة 
العربي من  الجسم  داخل  اآلن  واحدة. ونجد 
األكراد  )كحالة  إثنية  لثقافات  بدول  ُيطالب 
واألمازيغيين، وكما جرى في جنوب السودان( 
بينما الثقافة العربية األم نفسها ال تتمّتع بحالة 
الدول  فالموجود اآلن من  الواحدة«.  »الدولة 
العربية هو أوطان ال تقوم على أساس ثقافاٍت 
خاصة بها، بل هي محّددٌة جغرافًيا وسياسًيا 
بفعل ترتيبات وظروف مطلع القرن العشرين 
التي أوجدت الحالة الراهنة من الدول العربية.

وصحيٌح أّن هناك خصوصياٍت يّتصف بها 
كلُّ بلد عربي، لكن هناك أيًضا أزمات يشترك 
فيها كل العرب أو تنعكس آثارها على عموم 
وأزمات  مشاكل  وهي  العربية،  األمَّة  أقطار 
تؤّثر سلًبا على الخصوصيات الوطنية وعلى 
ة  ماسَّ حاجٌة  هناك  ولذلك  شعوبها.  مصائر 
مشتركة  عربية  رؤية  من  لالنطالق  اآلن 
وعدم  وحولها،  العربية  األّمة  في  يحدث  لما 
االنشداد فقط للهموم الخاّصة بكّل بلٍد عربي، 
عربية  نهضة  أجل  من  العمل  وبالتالي 
مشتركة، كما هي الحاجة أيًضا لبناء خطاب 

وطني توحيدي داخل األوطان نفسها.
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن.
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من الوحدة العربية الى الردة العربية الشاملة

 المسألة ليست خاشفجي وبن سلمان !!   

محمد سيف الدولة
فى الذكرى الـسنوية لقيام دولة الوحدة العربية 
 ،1958 فبراير   22 فى  وسوريا  مصر  بين 
والتأمل  الجراح”  “نكء  لـ  حاجتنا  أمس  ما 
فى تاريخنا القريب للمقارنة بين ما كنا عليه 
وبين واقعنا الحالى، لعلنا ننجح فى استفزاز 
وحثهم  ومستقبلها  األمة  باحوال  المهمومين 
التى  االسباب  اهم  عن  للبحث  التداعى  الى 

أدت هذه الردة العربية الشاملة:
ففى سنوات الوحدة كنا نعيش عصر االستقالل 
والتحرر الوطنى بعد الحرب العالمية الثانية، 
فيما عدا قلة قليلة من الدول العربية التى لم 

تخرج أبدا من عباءة الهيمنة الغربية.
المحيط  العربية من  الدول  تعيش كل  واليوم 
مستنقع  فى  واحد  استثناء  بال  الخليج  الى 

التبعية بكل الوانها واشكالها.
وكان لفلسطين معنى عربى واحد ووحيد هو 
المحتلة  االرض  كل  اى   1948 فلسطين 
االبيض  والبحر  االردن  نهر  بين  الواقعة 

المتوسط.
العربية  واليوم اصبحت فى قاموس االنظمة 
تتعدى الضفة  التى ال  هى فلسطين 1967 
قدم  على  قائمة  والمساومات  وغزة،  الغربية 
ذلك  من  أدنى  هو  ما  الى  لتقليصها  وساق 

بكثير.
وكان هناك اجماع عربى رسمى وشعبى على 
ضرورة تحرير كامل ترابها المحتل والقضاء 
يهدد  الذى  الصهيونى  المشروع  على  تماما 
وكانت  فلسطين.  يهدد  ما  بقدر  االمة  كل 
بعد  شتاتها  وتلملم  جراحها  تضمد  االمة 

النكبة، استعدادا لمعركة التحرير.
واليوم بعد ان اعترفت مصر واالردن   •
والبحرين  االمارات  ثم  الفلسطينية،  والسلطة 

دولة  بشرعية  وموريتانيا  والمغرب  والسودان 
تحالف  عن  يتحدثون  أصبحوا  )اسرائيل(، 
عربى اسرائيلى تحت قيادة الواليات المتحدة 
لمواجهة ايران والتطرف االسالمى ولتصفية 
مقاومتها  على  والقضاء  الفلسطينية  القضية 

ونزع سالحها، فيما يسمى بصفقة القرن.
الشعوب  غالبية  بين  اجماع  هناك  وكان 
التاريخى  ودورها  مصر  مكانة  على  العربية 

والقومى فى قيادة االمة.
واليوم اهتزت مكانتها بشدة وتراجعت وتبدلت 
االدوار، لتشغله بدال منها المحميات االمريكية 

من ممالك وامارات البترودوالر.
وكان هناك قوتان عظمتان ومعسكران دوليان 
لنا  يسمح  دولى  وتوازن  واشتراكى  رأسمالى 
أكبر  بمساحة  والنامية  المتحررة  الدول  ولكل 

من الحركة والمناورة.
تزال  ال  امريكية  وهيمنة  انفراد  هناك  واليوم 

تقبض على العالم والمنطقة بيد من حديد.
وكانت غالبية دول العالم شماال وجنوبا، ُتقيم 
لنا وزنا وتتعامل معنا ككتلة واحدة متجانسة 
فتتجنب  حساب،  ألف  لها  ُيعمل  ومتماسكة 

بالمصالح  االضرار  او  ألعدائنا  االنحياز 
هم  العرب  وكان  الرئيسية.  العربية  والقضايا 

القوة االقليمية االولى فى المنطقة.
او  منفردة  العربية  للدول  يعد  فلم  اليوم  اما 
مجتمعة وزنا يذكر فى الحسابات والصراعات 
دول  واصبحت  واالقليمية،  الدولية  والمحاور 
الجوار إيران وتركيا تحتالن هذه المكانة جنبا 
المسمى  الصهيونى  الكيان  مع  جنب  الى 
باسرائيل، وتم تدويل كل قضايانا ومصائرنا.

ومحددة  واضحة  القومية  الهوية  وكانت 
الى  المحيط  من  شعوبنا  فغالبية  وموحدة، 
وتلتف  العربية  بهويتها  تؤمن  كانت  الخليج 
ووحدتها  االمة  باستقالل  وتطالب  حولها 

وبتحرير فلسطين.
واليوم دفعت كثرة الهزائم والصدمات قطاعات 
عربية واسعة الى الكفر باالنتماءات القومية 
هويات  عن  البحث  والى  وبالوطنية  بل 
فضربتنا  بها،  والتعلق  بديلة  وانتماءات 
والفتن  وااليديولوجية  السياسية  االنقسامات 
والحروب  العرقية  والصراعات  الطائفية 

االهلية ومخاطر التفتيت واالنفصال.

االمة،  بوحدة  المؤمن  التيار  وكان   •
الداعى الى توحيدها هو التيار األقوى واألوسع 
انتشارا واألكثر تاثيرا على المستويات الشعبية 

والفكرية والسياسية والتنظيمية.
الى  االميال  مئات  التيار  هذا  تراجع  واليوم 
الوراء، لتتصدر المشهد تيارات أخرى، تنكر 
فكرية  منطلقات  من  العربية  األمة  وجود 
وايديولوجية مختلفة. وأصبح أى حديث عن 
الدهشة  يثير  الوحدة  او  القومية  او  العروبة 
قديم  كالم  انه  منطق  من  السخرية،  وأحيانا 
عفي عليه الزمن أو اوهام خيالية غير واقعية 
ومستحيلة فى ظل حالة التشرذم الحادة التى 

يعيش فيها العرب اليوم.
وخطايانا  اخطاؤنا  لنا  كانت  انه  صحيح 
اليوم،  فيه  نحن  فيما  ساهمت  التى  الكبرى 
بمواقفنا  متمسكين  ونقاتل  نقاوم  ظللنا  ولكننا 
اقصى  فى  حتى  الوطنية  وثوابتنا  المبدئية 

لحظات الهزيمة واالنكسار.
اما اليوم فلقد اصبحنا على عقيدة االمريكان 

والصهاينة.
***

من  الحال  بطبيعة  ترجى  فائدة  هناك  ليس 
الجدوى  ولكن  المسكوب،  اللبن  على  البكاء 
الوحيدة من احياء ذكرى انتصاراتنا ولحظات 
صعودنا، كعصر العروبة والوحدة واالستقالل 
هى  وغيرها،  )السرائيل(  والعداء  والصمود 
التداعى  ثم  واالنكسار،  الردة  اسباب  دراسة 
انقاذ  سبل  عن  البحث  أجل  من  والتواصل 
اصبحنا  الذى  المستنقع  من  وانتشالها  األمة 
وتبعية  وتمزق  انقسام  من  اليوم  فيه  نعيش 

وتصهين وتخلف واستبداد.
كاتب مصري

د. عبد القادر فارس
هملتون \ كندا 

بداية ال بد لنا من التنويه واإلقرار ، أن قتل 
أي شخص برئ ، هو عمل بشع ومدان ، وفي 
الصحفي  اغتيال  جريمة  تدخل  اإلطار  هذا 

السعودي المعارض جمال خاشقجي.
لكن الموضوع ليس اغتيال خاشقجي ، ومن 
المسؤول عن اغتياله ، حيث » وراء األكمة 
ما وراءها » ، بعد فتح إدارة الرئيس األميركي 
بعد   ، جديد  من  الملف  بايدن  جو  الجديد 
طي  وبعد   ، االغتيال  عملية  على  عامين 
تلك القضية من قبل إدارة الرئيس األميركي 
القضية  تلك  استغل  الذي   ، ترامب  السابق 
من   ، ذاتها  الجريمة  من  أبشع  استغالال 
العربية  المملكة  لقيادة  الهائل  االبتزاز  خالل 
مليارات  على  بالحصول  سواء   ، السعودية 
أمن  بحماية  االدعاء  ، من خالل  الدوالرات 
المملكة من » العدو اإليراني« ، أو من خالل 
صفقات األسلحة ، التي تخوض بها المملكة 
الحرب في اليمن ، التي تورطت فيها بدعم 
ومحاربة   ، الشرعية  دعم  بحجة   ، أميركي 

الحوثيين حلفاء إيران.
المملكة  لقيادة  األميركي  لالبتزاز  واستمرارا 
بايدن  الرئيس  إدارة  بدأته  الذي  ، االستهالل 
الديمقراطية ، بعد شهر وأسبوع واحد فقط ، 
باإلعالن   ، األبيض  البيت  في  من وجودها 
األول ، عن كشف تقرير لجنة االستخبارات 
توقعات  عن   ، األميركي  الكونغرس  في 
واستنتاجات ، ال تصل لدرجة االتهام المباشر 

العهد  ولي  تدين   ، أدلة واضحة  تقديم  أو   ،
السعودي محمد بن سلمان ، بأنه من أعطى 
األوامر باغتيال خاشقجي ، ثم جاء اإلعالن 
الثاني في اليوم التالي ، بأن اإلدارة األمريكية 
لزم  إذا  سلمان  بن  معاقبة  بحق  تحتفظ   «

األمر » في المستقبل.
الواضح أن بيانات اإلدارة األمريكية ، وتتابع 
البيت  باسم  للناطقين  الصحفية  المؤتمرات 
المسؤولين  من  عدد  وتصريحات  األبيض، 
 ، الديمقراطية  اإلدارة  في  الجدد  األميركيين 
باسم حقوق اإلنسان والديمقراطية ، التي تقول 
بأنهما مفقودتان في المملكة العربية السعودية 
، يأتي في إطار تواصل االبتزاز الذي مارسته 
إدارة الجمهوريين في سنوات ترامب األربع ، 

بقيادة  كانت  سواء   ، إدارات  من  قبلها  وما 
الحزب الجمهوري أو الديمقراطي ، ويأتي قيام 
إدارة بايدن بسرعة العودة لفتح ملف خاشقجي 
، إنما يهدف البتزاز أوسع ، من خالل إذالل 
إبطها  تحت   « , ووضعها  السعودية  القيادة 
السياسة  معارضة  على  تتجرأ  ال  حتى   ،  «
النووي  لالتفاق  بالعودة   ، الجديدة  األميركية 
مع إيران ، الذي عطلته إدارة الرئيس ترامب ، 
وابتزت به المملكة سابقا ، ومحاولة من إدارة 
بايدن الستكمال » اتفاقات أبراهام » ، التي 
بدأها ورعاها الرئيس الجمهوري ترامب ، لدفع 
المملكة العربية السعودية ، لتطبيع عالقاتها 

مع اسرائيل.
تريد  فعال  هي   ، بايدن  الرئيس  إدارة  فهل 

إدانة جريمة قتل شخص برئ، وحماية حقوق 
اإلنسان ، الذي تدعيه في كل مكان ، بينما 
هي تمارس كل يوم عمليات قتل األبرياء في 
العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا ، وغيرها من 
البلدان ، وتنتهك حقوق اإلنسان ، دون أي 

مراعاة لإلنسانية المزعومة.
وفي الوقت نفسه تقوم الحليف األول للواليات 
قتل  المتحدة ) إسرائيل( ، كل يوم بعمليات 
األبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني ، دون 
إدانة  أي  ، ودون  أن تحرك واشنطن ساكنا 
 ، األمريكية رمش  لإلدارة  يرف  أن  ودون   ،
من بشاعة قتل األطفال والنساء ، مدعية أن 
الديمقراطية  واحة  هي   ، المارقة  الدولة  هذه 
في الشرق األوسط ، بين دوله الديكتاتورية ، 
بينما هي في الحقيقة ، دولة » األبرتهايد » 
، والفصل العنصري ، وخرق اتفاقات حقوق 
اإلنسان ، التي في مقدمتها إنهاء االستيطان 
واالحتالل ، وحق الشعوب في تقرير مصيرها 
والعرب   ، الفلسطينيون  به  ينادي  ما  وهو   ،
في  استعمار  آخر  إلنهاء   ، والمسلمون 

األرض.
لإلدارة  االستهالل  وبهذا   ، ذلك  كل  بعد 
الديمقراطية ، برئاسة بايدن » الصديق القديم 
اإلدارات  جميع  أن  يتضح   ،  « إلسرائيل 
جمهورية  أم   ، كانت  ديمقراطية  األمريكية 
والمسلمين  العرب  البتزاز  تهدف سوى  ال   ،
في  الصهيوني  الكيان  وحماية   ، وإذاللهم 
قتل  جريمة  إذن  المسألة  فليست   ، إسرائيل 

خاشقجي ، وال أية حقوق إنسان.
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امريكا قسمت العراق فلنتحد لنتحرر

قائد عسكري أمريكي بارز عن هجوم إيران على عين األسد: 
صواريخهم دقيقة وترامب أمر باغتيال سليماني قبل ستة أيام من قصف القاعدة

البروفسور كمال مجيد
سنة 2003  العراق  وحلفاؤها  امريكا  احتلت 
للبقاء فيه بصورة دائمية للسيطرة على نفطه 
للهجوم  دائمية  كقاعدة  والستخدامه  وخبراته 
على ايران ثم محاصرة روسيا من الجنوب . 
لهذا صرفت امريكا 750 مليار دوالر لبناء 
قواعد عسكرية دائمية في العراق، كما شرح 
في  المشهور  االمريكي  ستيغليت  البؤوفسور 

كتابه ) الحرب المكلفة 3 ترليونات(.
العراقية  المقاومة  ولتحطيم  احتاللها  لتثبيت 
قتلت الجيوش االمريكية ما يزيد عن مليون 
مكونات  ثالث  الى  الباقيين  وقسمت  عراقي 
واالكراد  والشيعة  السنة  هم  متخاصمة 
والعرقية  الطائفية  الخالفات  ولتأجيج   .
استخدمت امريكا حتى عصابات شركة بالك 
التابعين  من  الكثيرين  وقتل  الختطاف  وتر 

لمختلف هذه المكونات.
بين  العداء  وتعميق  جرائمها  على  للتغطية 
نشر  على  امريكا  ركزت  المختلفة  المكونات 
قناة   ً مستخدمة  بتكرار،  الخبيثة  الدعاية 
الحرة التلفزيونية بل المخابرات المركزية التي 
في  لها  سفارة  اكبر  على  بغداد  في  تسيطر 
كل العالم، للوم المنظمات المعادية لالحتالل 

واتهامها بكل ما يحدث.
على  القضاء  في  امريكا  فشل  بعد 
بمشاركة   ، لالحتالل  المقاومةالعراقية 
الى  التجأت  الشيعية،  االكثرية  ذاة  الحكومة 
 )) الصحوة   (( منظمات  وتوجيه  تشكيل 
لضرب المقاومة وتقسيمها. انها قامت ايضا 
ً بتدريب السلفيين والوهابيين في سجن بوكا 
شمال  في  المناطق  معظم  على  للسيطرة 
البالد وغربها. ولفشل حكومة نوري المالكي 
في المقاومة تكونت منظمات الحشد الشعبي 
سادت  هكذا  والجنوب.  الوسط  عن  للدفاع 
حرب شرسة واسعة اشترك فيها ابناء الشعب 
الواحد، امتازت حتى بذبح الناس ورميهم في 
نهر دجلة مع تالوة االيات القرآنية المشجعة. 
من الصعب انقاذ سمعة اية جهة من الجهات 
المتحاربة واظهارها وكأنها مالئكة معصومة، 
خاصة ان معظم المحاربين كانوا متطوعين 
منهم  و  العسكري  الضبط  معنى  يعرفون  ال 
من حمل السالح لغرض الثـأر واالنتقام ليس 

اال.
الرئيس  قرر  المخيف  الجو  هذا  مثل  وفي 
المنطقة،  في  اسرائيل  نفوذ  توسيع  ترامب 
بحجة التطبيع، من جهة و من الجهة االخرى 

انسحب من االتفاقية النووية مع ايران وفرض 
الحصار االقتصادي القاتل عليها.

بعيدا  المنطفة  شعوب  تقمة  توجيه  لغرض 
على  االمريكية  الدعاية  ركزت  نفسها  عن   ً
اظهار الجرائم السائدة وكأنها من انتاج ايران 
البطلة  العراقية  المليشيات  تكونت  وحين   .
لمقاومة المحتل الصهيو امريكي وطرده من 
ايران  االمريكية  المخابرات  اتهمت  العراق 
في  المناضلة  وتلك  بل  المليشيات  هذه  و 

فلسطين ولبنان كلها باالرهاب.
بتوجيه مستمر من االبواق التلفزيونية المأجورة 
غريب  ابو  في  وجرائمها  امريكا  نسيان  تم 
الطائرات  وجرائم  والبصرة  والنجف  والفلوجة 
بعد  الموصل  مدينة  حطمت  التي  االمريكية 
منع الحشد الشعبي من المشاركة في المعركة 

فيها.
امريكا  تخدم  التي  الدعاية  انتشرت  هكذا 
العراق  تريد ضعف  ايران  بأن  االدعاء  مثل 
وتشتته، او هناك فاسدون وطائفيون يعملون 
في خدمة ايران. او ان رامسفيلد، وزير الدفاع 
يقول   ً كتابا  نشر  االحتالل،  اثناء  االمريكي 
فيه بأنه اهدى 200 مليون دوالر للسيستاني 
القناعه على قبول االحتالل. انني ضد تدخل 
السيستاني في الشؤون العراقية، ألنه اجنبي 
فتوى  اصداره  ولعدم  العراقية  الجنسية  رفض 
قراءة  قررت  هذا  مع  االحتالل.  ضد  واحدة 
اجد  ان  دون  رافسفيلد  كتاب  صفحات  كل 
كلمة واحدة حول استالم السيستاني شيئاً  من 

رامسفيلد. فالكذب سالح مالئم في الدعاية.
حتى الذين استنكروا االحتالل اخذوا يركزون 
دون   ، بتكرار  االمريكية  الدعايات  على 
الشعور  ودون  واحد  مصدرحقيقي  ابراز 
جرائمه  على  ويغطون  العدو  يخدمون  بأنهم 
المستمرة. انهم ، مثالً ، يتهمون كتائب حزب 
واحدة  بكلمة  االشارة  دون  االبرياء  بقتل  هللا 
الى اغتيال نائب رئيسها قبل ايام! وال حتى 
الى اعتراف الحكومة االمريكية بقتل رئيسها 

ابو مهدي المهندس!
العراقي  الشعب  النشقاق  ضروري  كنقيض 
وسيادة االشاعات والفوضى اتسعت المطالبة 
لكن  العراق.  من  االمريكية  القوات  بجالء 
بدل القبول بهذا المطلب العادل قرر الرئيس 
بقوات  بتبديلها  بعكسه  القيام  بايدن  الجديد 
عليها  امريكا  تسيطر  التي  االطلسي  حلف 
العام  السكرتير  ً، ذلك حسب تصريح  عمليا 
للحلف في 2021/2/18/18 )) برفع عدد 

قوات الحلف في العراق من 500 الى حوالي 
4000 عضو.(( ) راجع غوغل.(

اذاً  ترفض ادارة بايدن الجديدة الخروج من 
العراق ، بل العكس انها قررت تقوية مركزها 
الماسة  اآلنية  الضرورة  تأتي  هنا  وتوسيعها. 
لتوحيد كل الشعب العراقي ، ال ضد ايران وال 
منهما  االستفادة  بل  العراقية  المليشيات  ضد 
الجالء.  يرفض  الذي  االمريكي  العدو  ضد 
وفعالً  اجتمع ما يزيد عن مليون عراقي في 
ساحة التحريرببغداد لتوحيد وتعبئة الجماهير 
للعمل على طرد العدو المحتل، االمر الذي 
اغضب امريكا فقررت اضافة اسم الفياض، 

رئيس الحشد الشعبي، في قائمة االرهابيين.
بمرور   ، امريكا  ان  هي  الثابتة  الحقيقة 
بل  بالجالء  تؤمن  لم  العديدة،  العصور 
تحتقر رأي الشعوب لكونها ، منذ تأسيسها، 
وتخريبها.  االخرى  البلدان  باحتالل  تمتاز 
مرة.   280 االخرى  البلدان  حاربت  انها 
تكساس  على  وسيطرت  اسبانيا  طردت  انها 
السكا  واغتصبت  وكالبفورنيا  ونيومكسيكو 
وجزرالهاوايي وهونولولو وغوام . انها قصفت 
في  ذريتين  بقنبلتين  حياء،  دون   ، اليابان 
تحتل  ومازالت  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية 
االسلحة  استخدمت  ثم  البابانية.  اوكيناوا 
البايولوجية اثناء تحطيم كوريا الشمالية. انها 
بايجنت  فيتنام  في  الشاسعة  المزارع  قصفت 
في  السارين  غاز  واستخدمت  السامة  اورانج 
باليورانيوم  المغطاة  والقنابل  وكمبوديا  الوس 
في افغانستان والعراق وبوسنيا وكوسوفو، في 
استخحدمت  انها  يوغسالفيا.  لتمزيق  حملتها 
االسلحة الكيمياوية في باناما ستة 1989 بغية 
فلسطين  حطمت  انها  القناة.  على  السيطرة 
ولبيبيا  واليمن  والسودان  والصومال  وسوريا 
وكونغو ونيكراغوا وهاببتي .انها استغلت نقمة 
الشعوب لدفعهم للقيام بما يسمى بـ ))الثورات 
السقاط  القناصين  فاستخدمت   )) الملونة 
الحكومات في تشيكوسلوفاكيا والبانيا ورومانيا 
وبـ   . واندونيسيا  وهاببتي  واوكرانيا  وجورجبا 
في  الحكومات  اسقطت   )) العربي  ))الربيع 
في  تحاول  ومازالت  وليبيا  ومصر  تونس 
سوريا فقصفتها يوم امس في 2021/2/25.

الشعب  شق  في  االمريكي  العدو  نجح  لقد 
بايدن  واقترح   ً مذهبيا  و   ً عنصريا  العراقي 
نفسه ، سنة 2006 ، بتقسيمه. فهناك اآلن 
الضرورة القصوى للتركيز المستمر على نبذ 
الخالفات القائمة بين ابناء الشعب الواحد و 

)المكوناتي(.  الدستور  نتيجة  تعمقت  التي 
لتوحيد  القصوى  الضرورة   ً ايضا  هناك 
الشعب وتنظيمه بقيادة الكوادر القديرة من كل 
االطياف. .لهذا كتب البروفسور سعد ناجي 
جواد في رأي اليوم الغراء في 2021/2/22 
هم  وحدهم  العراقيين  ان   ((  : على  يؤكد 
الحفاظ  في  الحقيقية  المصلحة  اصحاب 
العراق؟ وان  على وحدة وقوة وامن واستقرار 
هذا االمر لن يتحقق اال بالتعاون فيما بينهم 
لبناء عراق موحد، متماسك وديمقراطي …. 
(( واضاف الدكتور ابراهيم معلقاً عليه يقول 
على  باالعتماد  اال  للعراقيين  خالص  ال   ((
والوجوه  الفاسدين  من  وبالتخلص  انفسهم 
الفاشلة ووضع برنامج وطني يضمن مشاركة 
خطة  ووضع  حقوقهم  ويحفظ  المكونات  كل 
واضحة لردم الهوة التي خلقها االحتالل ومن 

جاء معه. ((
الضرورة  اآلن  هناك  المشتت  لتحريرعراقنا 
تؤمن  كفوءة  وطنية  منظمة  لوجود  القصوى 
العرب  وبمساواة  العراقي  الشعب  بوحدة 
واالكراد والتركمان والكلدو آشوريين واالرمن. 
منظمة تشمل المسلمين والمسيحيين والصابئة 
نبذ  الى  نحتاج  العراقيون  نحن  واليزيديين. 
العراقية  الحرب  من  ورثناها  التي  الخالفات 
االيرانية التي خططها هنري كيسنغر ومولها 
شيوخ الخليج الذين يتسارعون اآلن لالعتراف 
الى  بحاجة  اننا  معها.  باسرائيل وعقد حلف 
الطائفية وضد  جديد ضد  وعمل  جديد  فكر 
االنحياز القومي والديني ومنع تقسيم الشعب 
الى “االكثرية” و”االقلية” واحتكار قمة الحكم 
بواحدة منها. فالنسيج العراقي المتعدد يرفض 
انعزالية عليه بحجة سمو  كتلة  بشدة سيطرة 
دينها او قوميتها.ان االدعاء بكون العرب او 
الشيعة هم االكثرية فلهم حق قيادة الحكومة 
او  االنفصال  حق  لالكراد  بأن  االدعاء  او 
مثل  بلد  في  مفرقة  ادعاءات  الفيدرالية  حتى 
العراق وقد تم االثبات على ضررها و فشلها. 
))العراقيون  اساس  على  نتحد  ان  علينا 
متساوون في كل الحقوق والواجبات ! (( نعم 
علينا ان نوحد كل من يمكن توحيده النقاذ كل 
الشعب من الجحيم الذي يعيشه بكل الطرق 
الممكنة. فشعبنا يستحق الحرية مثل الشعوب 
بعد  فقط  وكوريا.  وفنزويال  وكوبا  فيتنام  في 
التحرر يستحق لنا حتى التفكير بالديمقراطية!

كاتب عراقي

كشف أرفع مسؤول عسكري أمريكي في الشرق 
حادثة  بشأن  جديدة  تفاصيل  عن  األوسط 
تستخدمها  التي  األسد  عين  قاعدة  تعرض 
إيراني  لقصف  العراق  في  المتحدة  الواليات 

في يناير العام الماضي.
وجاء هذا في تصريحات أدلى بها قائد القيادة 
المركزية األمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، 
لقناة “سي بي إس”، ضمن حلقة من برنامج 
األحد،  غدا  بالكامل  ستبث  دقيقة”   60“
وضمنها لقطات لم تعرض بعد على الجمهور 
تم تصويرها بواسطة طائرة مسيرة وهي توثق 
لحظة الهجوم، حسب ما نقلت “روسيا اليوم”.

ونقلت “سي بي إس” عن ماكينزي قوله ضمن 
البرنامج إن الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترامب أصدر أمرا باغتيال قائد “فيلق القدس” 
من  أيام  ستة  قبل  سليماني،  قاسم  اإليراني 

قصف عين األسد، على خلفية ورود تقارير 
اإليراني  الجنرال  هذا  أن  مفادها  استخباراتية 
كان يعد هجمات ضد قوات الواليات المتحدة 

وسفارتنا وقواعدها في العراق.

االستخبارات  رصد  أن  إلى  الجنرال  وأشار 
األمريكية بشكل مسبق تحضيرات اإليرانيين 
معظم  إجالء  لها  أتاح  الصاروخي  للهجوم 
القوات من القاعدة التي كان فيها نحو ألف 

جندي و50 طائرة.
اإلجراء  هذا  يتخذ  لم  لو  إنه  ماكينزي  وذكر 
لخسرت الواليات المتحدة جراء الهجوم 100-

150 جنديا و20-30 طائرة، مضيفا: “كانت 
لدينا خطة لالنتقام في حال مقتل أمريكيين”.

أطلقت  إيران  أن  المركزية  القيادة  قائد  وأكد 
منها   11 ضربت  صاروخا   16 إجماال 
قاعدة عيد األسد، مقرا بأن هذا القصف كان 

“هجوما لم يره من قبل”.
وتابع: “صواريخهم كانت دقيقة وضربوا إلى 

حد كبير ما أرادوا ضربه”.
بعض  إفادات  القادمة  الحلقة  وستضم 
العسكريين الناجين من الهجوم اإليراني الذي 
جندي   100 من  أكثر  إصابة  عن  أسفر 

بارتجاج في الدماغ.
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الحرب في سوريا تندلع من جديد

 ما بعد التقرير االمريكي 
الّتهام بن سلمان بالُموافقة على قتل خاشقجي؟

تحت العنوان أعاله، كتب الكسندر ستاوير، 
في »فوينيه أوبزرينيه«، حول نمو المخاطر 

في سوريا من جديد.
وجاء في المقال: بعد النجاحات التي حققها 
واستعادة   2019 العام  في  السوري  الجيش 
السيطرة على الرقة »عاصمة« تنظيم الدولة، 
همدت الدولة الزائفة. إال أن األحداث التالية 
فقد تحولت  للمقاتلين.  بمثابة هدية  أصبحت 
محافظة حمص إلى ملجأ ممتاز لإلرهابيين.

أصبحت قاعدة التنف العسكرية الواقعة شمال 
غرب المعبر الحدودي األمريكي الذي يحمل 
االسم نفسه، في محافظة حمص، مكان عمل 
المخابرات  وجهاز  األمريكية  للمخابرات  دائم 
باإلضافة   .  )6-SIS / MI( البريطانية 
الخاصة  القوات  من  خبراء  يعمل  ذلك،  إلى 

والقناصة  العصابات  حرب  على  للتدريب 
والتخريب في هذه القاعدة على أساس دائم. 
وتأكدت، مرارا، المعلومات عن وجود معسكر 

للمقاتلين بالقرب من القاعدة األمريكية.
المخابرات السورية، تعرف ما يكفي عن هذه 
المواقع. لكن السوريين يخشون القيام بعمليات 
لتحييد المسلحين في هذه المنطقة. فالمواجهة 
المباشرة مع اإلرهابيين محفوفة بخطر مواجهة 
الجوي  الهجوم  أن  ومع  األمريكية..  القوات 
مشاكل  السوريين  لدى  أن  إال  ممكنا،  يبقى 
أفكار  بنات  من  التنف  فقاعدة  هنا.  حتى 
المخابرات األمريكية. وعندما تم افتتاحها في 
حمايتها  مهمة  وضعت   ،2017 العام  ربيع 
من الهجمات من جميع االتجاهات. وهناك، 

اليوم، نظام دفاع جوي معقد يحميها.

إلى  األقرب  والمحيط  بالسماء  التحكم  يتم 
جميع  المسيرة.  األمريكية  بالطائرات  القاعدة 
التفتيش،  بنقاط  محمية  الخطرة،  المناطق 
إطالق  أنظمة  فيها  بما  ثقيلة،  وبأسلحة 
وبالتالي،   .  HIMARSالمتعددة الصواريخ 
النظام  هذا  مثل  اختراق  جدا  الصعب  فمن 
الثقيلة  األسلحة  مشاركة  دون  الدفاعي 

والضربات الصاروخية.
السوري،  الشعب  عدا  السالم،  يحتاج  ومن 
وليس كله؟ الوضع الحالي مفيد لألمريكيين، 

وجزئيًا لألتراك، وللمقاتلين.

مرة  من  أكثر  الروس  العسكريون  أعلن  وقد 
دعمهم  وتعزيز  اإلرهابيين  نشاط  زيادة  عن 
محافظتي  في  خاصة  األمريكيين،  من 

القوات  تعمل  واليوم،  الزور.  ودير  حمص 
الجوية الروسية بشكل نشط مرة أخرى على 
مساعدة الجيش السوري خالل العمليات ضد 

المقاتلين.
»الخوذ  ظهرت  استخباراتنا،  وبحسب 
البيضاء«، في هاتين المحافظتين. وهذا يعني 
»باستخدام  جديد  استفزاز  توقع  ينبغي  أنه 

أسلحة كيماوية«.
الحرب في سوريا  استنتاج أن  وهكذا، يمكن 
اإلرهاب  على  القضاء  يتم  فلم  بعد.  تنته  لم 
في الشرق األوسط، إنما تكبد خسائر فادحة 
فقط. وهو، اآلن، ينهض من جديد بمساعدة 
تدهور  ويساهم  )األمريكيين(.  »شركائنا« 
شمال  وحلف  المتحدة  الواليات  مع  عالقاتنا 

األطلسي في ذلك.

خالد الجيوسي:
بيان  بإصدار  السعودّية  “العربّية”  اكتفت 
اعتبره نشطاء ُموالون شديد اللهجة، ويرد على 
بأن  األمريكي  التقرير  قال  التي  االّتهامات 
ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان، 
جمال  الصحافي  اغتيال  عملّية  على  وافق 
خاشقجي، واعتبره تهديًدا للمملكة، وقال بيان 
وزارة الخارجّية السعودّية، بأن حكومة المملكة 
التقرير من  ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في 
استنتاجات ُمسيئة، وغير صحيحة عن قيادة 
تضّمن  التقرير  بأن  البيان  وأّكد  المملكة، 
“جملة من المعلومات واالستنتاجات الخاطئة 

غير الصحيحة.
وافقت  الذي  األمريكي  التقرير  بأّن  وبالرغم 
عكس  على  بايدن،  جو  إدارة  نشره  على 
نظيرتها السابقة دونالد ترامب، ذكر صراحًة 
ُموافقة األمير بن سلمان على عملّية االغتيال، 
بأن يجري  البعض  توّقع  اّتهام صريح،  وهو 
“غمغمته”، بعد االتصال الذي جمع الرئيس 
في  العزيز،  عبد  بن  سلمان  والملك  بايدن، 
ألمس  تأجيله  جرى  التقرير  بأن  ترّدد  حين 
الجمعة، حتى يتم االتصال، ومع هذا صدر 
االتهام الصريح لولي العهد السعودي الشاب.

بأن  “حّقًا”  بيانها  في  أَسِفْت  التي  الرياض 
لتصعيد  تلجأ  لم  التقرير،  ذلك  مثل  يصدر 
جرى  ُمقارنًة  إّن  بل  واشنطن،  مع  موقفها 
تصديرها إعالمّيًا، بين موقفها مع كندا وطرد 
األخيرة  تدّخل  خلفّية  على  الكندي،  السفير 
المدني  المجتمع  ونشطاء  السعودي  بالشأن 
الُمعتقلين، وبين تأكيد بيان الخارجّية السعودّية 
والواليات  المملكة،  بين  “الّشراكة”  على 
أسس  على  ارتكزت  التي  األمريكّية  المتحدة 
هذه  تستمر  بأن  الرياض  وأملت  راسخة، 
لطرد  سريع  إعالن  دون  الراسخة،  األسس 
السفير األمريكي كما فعلت مع نظيره الكندي 

غير المرغوب فيه.
بيان بعض الدول الخليجّية التي سارعت لتأييد 
بيان الرياض حول خاشقجي، قال بأن التقرير 
يخلو من دالئل واضحة وقاطعة على االتهام، 
وبُكل األحوال بدا أن إدارة بايدن تجّنبت تقديم 
أدّلة ملموسة تملكها مثل نصوص إلكترونّية، 
عن  الحديث  ومقاطع صوت وصورة، جرى 
تملكها،  األمريكّية  االستخبارات  أجهزة  أّن 
وقامت أجهزة األمن التركّية بإطالعها عليها 
من مكان وقوع الجريمة في قنصلّية الرياض 
بتركيا، وهي التي قد ُتثبت توّرط األمير بن 
ُيوجب  الذي  الالزم  القانوني  بالشكل  سلمان 

ُمالحقته، وُمعاقبته بالتالي.

السعودّية  الشخصّيات  طالت  التي  الُعقوبات 
الُمتوّرطة باغتيال خاشقجي )76 شخصّية(، 
لم يرد من ضمنها األمير بن سلمان، وبالرغم 
أن األخير جرى توجيه االتهام األمريكي له 
التي  العقوبات  تشمله  لم  بالتوّرط،  صراحًة 
مالّية،  عقوبات  وهي  الُمتوّرطين،  طالت 
ومنع منحهم تأشيرات دخول للواليات المتحدة 
األمريكّية، وعلى رأسهم اللواء أحمد عسيري، 
وقوّة التدّخل السريع، الذراع االيمن لالمير بن 

سلمان.
وفيما رّحب نواب أمريكّيون، وأعضاء مجلس 
قال  بالّشفاف،  وصفوه  الذي  بالتقرير  شيوخ 
مجلس  في  الخارجّية  العالقات  لجنة  رئيس 
تكون  بأن  يأمل  بأنه  مينينديز  بوب  الشيوخ 
وأنها  فقط،  أولى  خطوة  هذه  بايدن  خطوة 
تخطط التخاذ خطوات ملموسة لتحميل محمد 
بن سلمان عّما فعله، وهو ما يشي بأن خطوة 
كافية  غير  تكون  قد  التقرير  عن  الكشف 
عن  شخصّيًا  سلمان  بن  األمير  لُمحاسبة 
الُمباشرة  مسؤولّيته  نفى  التي  وهي  الجريمة 
عنها، أو لعلها المشهد الختامي الذي اختاره 
لوعوده  تطبيقًا  خاشقجي،  لملف  بايدن 
على  اإلنسانّية  المصالح  بتقديم  يتعّلق  فيما 
فاألمير  السعودّية،  السياسّية في عالقته مع 
األمريكّية  العقوبات  أي من  تطله  لم  الشاب 

الُمباشرة حتى اآلن.
والكويت  والبحرين  اإلمارات  حرصت  وفيما 
الرافض  الرياض  بيان  تأييد  على  خليجّيًا 
التزمت  خاشقجي،  حول  األمريكي  للتقرير 
حرصت  األخيرة  أّن  وبدا  الصمت،  قطر 
بعد  تباينه  وعدم  موقفها،  ضبط  على 
لمجلس  العام  لألمين  وتركت  الُمصالحة، 
التعاون الخليجي نايف الحجرف تأييده للبيان 
بُخصوص  السعودّية  الخارجّية  عن  الصادر 
بأن  الحجرف  اعتبر  حيث  خاشقجي،  مقتل 
التقرير األمريكي ال يعدو كونه رأيًا خاليًا من 
أّي أدّلة قاطعة، وقد أّيد األمين العام للمجلس 
كل الخطوات التي تتخذها السعودّية من أجل 

حفظ حقوقها، وتعزيز ُمكتسباتها.
وما بعد الُمصالحة الخليجّية في قّمة الُعال، 
كان الفتًا بأّن قناة “الجزيرة” التي تابعت ملف 
لم  وتغطياتها،  نشراتها،  وصّدرته  خاشقجي 
يشغل اليوم التقرير األمريكي إال حُيزًا إخبارّيًا 
األخيرة  كانت  أن  بعد  تغطياتها،  بسيطًا من 
أحد المدفعّيات الثقيلة التي أنهكت السلطات 
السعودّية بما يتعّلق بملف خاشقجي وغيرها 
الصمت  سر  ُيفّسر  قد  ما  وهو  ملّفات،  من 
القطري، وعدم التأييد أو الرفض لما جاء في 

تقرير االتهام لألمير بن سلمان، حيث وقبل 
أسابيع كان األخير وأمير قطر تميم بن حمد، 
يتصافحان، ويتعانقان بعد خالف طويل في 
قّمة الُعال السعودّية، ولوحظ ان القناة كانت 
يتعلق  فيما  المملكة  نظر  وجهة  الى  اقرب 
استضافة  على  وحرصت  االمريكي  بالتقرير 
الرياض  السعوديين من  المحللين  العديد من 
واالمريكان من واشنطن، ولكنها لم تستضف 
المعروفة  السعودية  المعارضة  اي من وجوه 
التي كانت تستضيفها دائما على شاشتها قبل 

المصالحة.
فقد  للمملكة،  الداخلّية  الجبهة  صعيد  على 
سلمان”  بن  “كلنا  “هاشتاق”،  وسم  تصّدر 
حساباتهم  صورة  السعودّيون  النشطاء  وغّير 
الشخصّية لصورة األمير تضامنًا، أما خارجّيًا 
فكان وسم “بن سلمان قاتل خاشقجي” يتصّدر، 
وبعض األصوات ّتحّذر لضرورة التفريق بين 
سلمان  بن  وُمعاقبة  كُكل،  السعودّية  ُمعاقبة 
خلفان،  ضاحي  اإلماراتي  أّما  شخصّيًا، 
فسخر من تباكي أمريكا على خاشقجي، وهي 

المسؤولة عن جرائم سجن أبو غريب.
وبالعودة إلى تقييم موقف الملك سلمان بن عبد 
الهاتفي  االتصال  أجرى  الذي  وهو  العزيز، 
األنباء  وكالة  تنشر  فلم  بايدن،  الرئيس  مع 
للعاهل  منسوبة  تصريحات  “واس”  الرسمّية 
السعودي حول رأيه بالتقرير األمريكي، وبدا 
وترك  الصمت،  فّضل  الثمانيني  الملك  أن 
األخيرة  حيث  والتصريح،  الكالم  لخارجّيته 
قد  ما  وهو  قاطعًا،  رفضًا  التقرير  رفضت 
الرأي،  هذا  على  السعودي  اإلجماع  ُيمّثل 
النظر  على األقل إعالمّيًا، وسياسّيًا، بغض 
فيما لو ظهر تباين ُمفترض بين موقف الملك 
اغتيال  حول  الكواليس  خلف  عهده  وولّي 
خاشقجي كما كان يترّدد حول مسألة التطبيع 

مع إسرائيل مثااًل.
عن  ُمنفردة  مواقف  تصدر  لم  حين  وفي 
التي  الخليجّية  غير  العربّية  الدول  بعض 
سابقًا  خاشقجي  قضّية  في  السعودّية  أّيدت 
بايدن  إدارة  مع  حالّيًا  الُمتقارب  األردن  مثل 
وُمرتاح لرحيل ترامب، كان الفتًا فقط ُصدور 
بيان البرلمان العربي الذي أّيد بيان الخارجّية 
وعلى  األمريكي،  التقرير  بشأن  السعودّية 
ُعمان  الّصامتة، أعربت سلطنة  عكس قطر 
لوزارة  بيان  رًا عن تضامنها في  ُمتأخِّ السبت 
خارجّيتها مع السعودّية بشأن التقرير، وحتى 
عن  اإلعالن  يجر  لم  السطور،  هذه  كتابة 
أو  السعودي  العاهل  تلّقاها  هاتفّية  ُمكالمات 
على  التأييد  واقتصر  تضامنًا،  عهده  ولّي 

وعلى  الخليجّية،  الخارجّية  وزارات  بيانات 
عكس العملّية التي أجراها األمير بن سلمان، 
السالمة  تمنّيات  سلمان  الملك  والده  وتلّقى 
لولي عهده، وأبرزها من الرئيس الِمصري عبد 

الفتاح السيسي.
وعلى صعيد الدول الغربّية، سّجلت بريطانيا 
كان  موقفها  بأن  وجّددت  للسعودّية،  إدانتها 
وال يزال بأن مقتل خاشقجي جريمة ُمرّوعة، 
أوروبّية  دول  ُتسّجل  أن  الُمتوّقع  غير  ومن 
التقرير  تجاه  بريطانيا  لموقف  ُمغايرًا  موقفًا 
غربّيًا  إجماعًا  يعني  ما  وهو  األمريكي، 
إلى  باإلضافة  هذا  الجريمة،  وحشّية  على 
النفطّية،  المملكة  مع  األسلحة  صفقات  أن 
ُمجّمدة، أو ُمؤّجلة كما فعلت ألمانيا، أو لعّلها 

ألغيت تمامًا.
األّيام القادمة بُكل األحوال، وُمتابعة رّدة فعل 
الرياض، هي من ستكشف مدى جدّية الكشف 
عن هذا التقرير األمريكي، من عدمه، واإلفراج 
عن ُمعتقلين بارزين مثل األميرين محمد بن 
العزيز، حيث  نايف، واألمير أحمد بن عبد 
نجح  وقد  الفعلي،  الحاكم  سلمان  بن  األمير 
قبضته  بإحكام  ترامب،  إدارة  سنوات  خالل 
الوصول  من  ومنعه  الدولة،  مفاصل  على 
للُحكم كما تذهب بعض التحليالت قد يحتاج 
بات  كما  والمملكة  تقرير،  كشف  من  ألكثر 
المحلّيون ليست جمهورّية موز،  ُيرّدد كتابها 
ولديها الكثير من األوراق، أكبرها الذهاب إلى 
الُحضن الروسي، والتعامل مع الملك سلمان 
قد  ولّي عهده،  بَمعزٍل عن  بايدن  أعلن  كما 
ال يعني شيئًا على أرض الواقع بُحكم الواقع، 
البيت  على  ُمسّلطة  األعين  تبقى  هذا  ومع 
األبيض وقاطنه، فاألخير سُيعلن اّتخاذ المزيد 
االثنين،  المملكة  بُخصوص  اإلجراءات  من 
ومدى تأثيرها ونجاعتها في التأثير على حاكم 
من  العرش  على  وُجلوسه  الُمرتقب  المملكة 

عدمه.
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االبتكار في ريادة األعمال: 
ل 5 دوالرات إلى 650 دوالرا خالل ساعتين؟ هل يمكنك أن ُتحوِّ

اصطّفت مجموعات الطالب في معسكر طالبي 
كبير نظمته كلية التصميم »D School« التابعة 
انتظار  في  العريقة،  األميركية  ستانفورد  لجامعة 
في  االبتكار  »مبادئ  مادة  في  المقرر  االختبار 
»تينا  البروفسورة  ُتدرِّسها  التي  األعمال«  ريادة 
إلى  الطالب  انقسم   .)Tina Sieleg( سيليغ« 
أنيقا  مظروفا  أمامه  منهم  كلٌّ  وجد  فريقا،   14
فتحه  إلى  اإلشارة  انتظار  في  اإلغالق،  ُمحكم 

وبدء االختبار.
الطالب  أقبل  االختبار،  إلى إطالق  اإلشارة  مع 
جميعا  ليجدوا  المظروف،  فتح  على  بحماس 
بداخله ورقة من فئة خمسة دوالرات وبجانبها ورقة 

أنيقة مطوّية ُكِتب بداخلها عبارة ُمقتضبة:
»لديك مبلغ 5 دوالرات سوف تستخدمه بوصفه 
مال  رأس  )أي   )Seed Fund( بذريا  تمويال 
مبدئي(، كم يمكنك أن تربح من وراء هذا المبلغ 

خالل ساعتين؟!«.
كافة  الطالب  ِفَرق  تقوم  االختبار،  نهاية  وبعد 
بعد عدة أيام بتقديم النتائج التي حّققتها لتخضع 
للمراجعة، ثم يصعد كل فريق منهم إلى المنّصة 
يشرح  فقط  دقائق   3 مدته  تقديمي  عرض  في 
األرباح  ومدى  مشروعه،  فكرة  اآلخرين  للطالب 
هذا  يستغل  أن  استطاع  وكيف  حققها،  التي 
لتحقيق هذا  المتواضع والتوقيت الضيق  التمويل 

الربح.
األميركية  والمدرِّبة  المحاضرة  سيليغ،  تينا  تقول 
ريادة  مادة  تدريس  في  المتخصصة  الشهيرة 
وأقصر  أوضح  كان  االختبار  هذا  إن  األعمال، 
طريق يمكنها من خالله أن تشرح أهم مبدأ في مجال 
أقّل وقت ممكن،  في  لطاّلبها  »ريادة األعمال« 
اإلبداع  معنى  على  مباشر  بشكل  التركيز  وهو 
واالبتكار )Creativity and innovation( في 
االستثمار  أعلى عائد من  وتحقيق  القيمة،  خلق 
بأقل   )Return on investment( )ROI(

إمكانيات وموارد ممكنة.
سيليغ  دأبت  الذي  االختبار  هذا  أن  والحقيقة 
واحدا من  اعُتبر  مدار سنوات  تكراره على  على 
أشهر اختبارات ريادة األعمال ومثاال دائما حول 
مفاهيم االبتكار في معظم مقررات ريادة األعمال 

الطالبية حول العالم. )1، 2، 3، 4(
كان من المتوقَّع أن تظهر الِفَرق التي تستهدف 
تحقيق ربح سريع من خالل ما يمكن أن يوصف 
بالتفكير الكالسيكي الرديء لجذب الربح باالعتماد 
على الحظ. أحد ِفَرق الطالب قام بالذهاب مباشرة 
بهذا المبلغ الزهيد لشراء اليانصيب، أي إنه رأى 
يمكن  أنه ال  لدرجة  يملكه زهيد  الذي  المبلغ  أن 
عمل به أي شيء آخر سوى شراء تذكرة يانصيب 
على أمل أن يربح مبلغا كبيرا من المال اعتمادا 

على الحظ.
فئة أخرى من الطالب قررت الذهاب بهذا المبلغ 
إلى ممارسة القمار. مرة أخرى فكرة أن رأس المال 
تحقيق  يمكن  وال  للغاية  متواضع  بحوزتهم  الذي 
أي ربح من ورائه إال باالعتماد على ضربة حظ 
في  الوضع  مع  كبيرا،  ربحا  لهم  تجلب  سريعة 
تافها،  أمرا  ُيَعدُّ  تمويل كهذا  االعتبار أن خسارة 
وبالتالي فبإمكانهم المغامرة به بهذه الطريقة دون 

الشعور بتأنيب الضمير من خسارته.
ترى سيليغ أن هذا التفكير الذي يندفع إلى خوض 
ال  غالبا  الحظ  على  كليا  يعتمد  بشكل  المغامرة 
يقود إلى شيء، وأن احتمال الخسارة أكبر بكثير 
ما  وهو  ورائه،  من  ربح  أي  تحقيق  احتمال  من 

ُيصادقه الواقع دائما.
الطريق  يتبّنى  أن  قّرر  الطالب  من  آخر  فريق 
الكالسيكي لتحقيق ربح ال بأس به من وراء تمويل 
متواضع كهذا، فاّتجه إلى شراء عدد من حبات 
الليمون«  »عصير  صناعة  في  والبدء  الليمون 
وتقديمه في الجامعة مقابل مبلغ زهيد، حتى تمّكن 
من تغطية رأس المال الذي أنفقه، وحّقق من ورائه 
بعض األرباح الزهيدة التي حصل عليها في نهاية 

الساعتين.
الِفَرق  أحد  عليه  سار  نفسه  الكالسيكي  الطريق 
التنظيف  أدوات  بعض  شراء  إلى  توّجه  عندما 
البسيطة، وعرض خدمة غسيل السيارات للطالب 
واألساتذة مقابل بعض المال. فريق آخر من هذه 
الِفَرق الحظ أن الطقس كان سيئا، فتوّجه لشراء 
للطالب  بتأجيرها  وقام  المطر  مظالت  بعض 

وإعادة بيعها.
فكرة تقليدية جيدة أخرى تبّناها أحد الِفَرق بطباعة 
على  البسيطة  اإلبداعية  الرموز  بعض  ورسم 
قّرر  وغيره  زهيد،  أجر  مقابل  الطلبة  قمصان 
بمعنى  الجامعة.  مطاعم  ألقرب  خرائط  طباعة 
أفكار  بتطبيق  قاموا  الطالب  من  العديد  آخر، 
بسيط  ربحي  هامش  تحقيق  من  نتهم  مكَّ تقليدية 
اجتياز  فرصة  األقل  على  لهم  ضمن  للغاية، 

االختبار.
بعيدا عن األفكار التقليدية، كان من أكثر الِفَرق 
تحقيقا لألرباح تلك الِفَرق التي رّكزت بشكل كبير 
بأسهل طريقة  بالفعل  قائمة  على حل »مشكلة« 
ممكنة بدال من توليد األفكار انطالقا من التركيز 
على مستوى تواضع رأس المال الذي تملكه -كما 
فعلت الِفَرق ذات األفكار التقليدية-. هذا األسلوب 

ساعد على اجتذاب مستوى أكبر من األرباح.
عامة  مشكلة  هناك  كان  الجامعة،  من  قريبا 
 ،)Palo Alto( يعاني منها سكان بلدة بالو ألتو
وهي اضطرارهم لالنتظار فترة طويلة قبل دخول 
التي  الفكرة  كانت  العشاء.  موعد  في  المطاعم 
قيام كل عضو من  الِفَرق هي  عمل عليها أحد 
موعد  في  عشاء  طاولة  بحجز  الفريق  أعضاء 
مناسب في عدد من المطاعم، ثم اإلعالن عن 
بيع هذه الحجوزات للزبائن المنتظرين مقابل مبالغ 
مالية وصلت إلى سقف 20 دوالرا للحجز الواحد 
شراء  على  الكثيرون  أقبل  االزدحام.  أوقات  في 
هذه الحجوزات لعدم تضييع أوقاتهم أو االضطرار 

لالنتظار لفترة طويلة.
إذ  الطالب،  من  فريق  تبّناها  ريادية  أخرى  فكرة 
في حرم  للمواصالت  استخدام  أكثر  أن  الحظوا 
الهوائية  الدرّاجات  على  االعتماد  هو  الجامعة 
وليس السيارات. قّرر الطالب أن يعرضوا على 
وهي  رفضها،  يمكن  ال  خدمة  الدراجات  راكبي 
بدون  مجانا،  الدراجة«  إلطارات  الهواء  »قياس 
أن يدفع الراكب سنتا واحدا. أما خدمة إعادة ملء 
دوالرا  الراكب  ُتكلِّف  فسوف  بالهواء  اإلطارات 

واحدا فقط. 
كانت النتيجة أن عددا كبيرا من راكبي الدراجات 
الفريق  هذا  أمام  توقفوا  الجامعة  في  الهوائية 
الطالبي لقياس ضغط إطارات الدراجة، ومعظم 
َمن قاموا بإجراء هذا االختبار لم يجدوا صعوبة 
بمرور  ملئها.  إعادة  مقابل  واحد  دوالر  دفع  في 
الدوالر  بعض الوقت، توقف الطالب عن طلب 
أن  الفتة  ورفعوا  اإلطارات،  ملء  خدمة  مقابل 
الخدمة بالكامل »قياس الضغط وملء اإلطارات« 
مجانا، في مقابل ترحيبهم بالتبرع بأي مبلغ مالي 
لدعمهم. كانت المفاجأة أنهم حصدوا أمواال من 
التبرعات تفوق ما حصدوه أثناء تقديمهم للخدمة 

المدفوعة.
المركز  على  الحصول  استحق  الذي  الفريق  أما 
على  بقدرته  الريادي،  االختبار  هذا  في  األول 
دوالرا   650 بقيمة  ربح  مستوى  أعلى  تحقيق 
-مقابل 5 دوالرات رأس مال-، فقد استطاع أن 
ُمبتكر  ريادي  ِفكر  على  بناء  الربح  هذا  ُيحقِّق 
أصبح فيما بعد مضربا لألمثال في مقررات ريادة 

األعمال الجامعية والتطبيقية.

الفكرة هنا أن هذا الفريق تحديدا قّرر منذ اللحظة 
األولى دراسة أوراق اللعب التي يمتلكها أوال قبل 
تحديد الفكرة التي سُيطبِّقها. أول ورقة لعب هي 
يمكن  ال  تافه  تمويل  دوالرات،   5 بقيمة  تمويل 
االعتماد عليه أو اعتباره رأس مال أصال، ناهيك 
اللعب  ورقة  جّيد.  ربحي  مستوى  أي  ُيحقِّق  بأن 
ساعتان  للغاية،  محدود  زمني  إطار  هي  الثانية 
فقط للتنفيذ، من الصعب جدا أن يتحقق ربح جيد 

من ورائها.
إليها  يلتفت  لم  أنه  يبدو  التي  الثالثة،  الورقة  أما 
أحد على اإلطالق، هي الدقائق الثالثة الُمعطاة 
لكل فريق للصعود أمام طالب جامعة ستانفورد 
على  العالم  جامعات  أفضل  من  واحدة  -تذكَّر: 
مختصر  تقديمي  عرض  في  ليشرح  اإلطالق- 
الذي  الربح  ومستوى  عليها،  عمل  التي  الفكرة 
حققه. كانت هذه الورقة تحديدا هي الُملهمة لهذا 

الفريق أن يقوم بتنفيذ فكرة مبتكرة غير مسبوقة.
من  القيمة«  »خلق  على  الرابح  الفريق  ركَّز 
الجمهور وليس التمويل أو اإلطار الزمني. لذلك 
كانت الفكرة ببساطة أن يتواصل أعضاء الفريق 
مع عدد من الشركات التي تسعى باستمرار إلى 
 )Interns( متدرّبين  الجامعات  طالب  توظيف 
مثل  المميزة  الجامعات  طالب  لديها، خصوصا 
ستانفورد. كان العرض الذي قّدمه الفريق للشركات 
هو بيع الدقائق الثالثة المتاحة أمامهم في العرض 
مساحة  بوصفها  الجامعة  طالب  أمام  التقديمي 
إعالنية للشركة والتعريف بها أمام الطالب ومزايا 

وشروط االلتحاق بها متدرّبين.
المهتمة  الشركات  من  عدد  تسابق  وبالفعل، 
للحصول  ستانفورد  جامعة  من  طالب  بتوظيف 
على هذه المساحة اإلعالنية، إلى أن استطاعت 
الدقائق  هذه  بشراء  الفوز  الشركات  هذه  إحدى 

الثالثة مقابل أعلى سعر وهو 650 دوالرا.
بقدوم يوم العرض التقديمي، واحتشاد عدد كبير 
توالت  العروض،  لمشاهدة  الجامعة  طالب  من 
كل  الطالبية،  الِفَرق  عليها  عملت  التي  األفكار 
الذي  الربح  ومستوى  مشروعه  يستعرض  فريق 
الفائز  الفريق  على  الدور  جاء  حتى  حققه، 
بالمركز األول الذي صعد على المنصة وبدأ في 
عرض معلومات عن إحدى الشركات ومتطلباتها 
لتعيين المتدرّبين لديها من جامعة ستانفورد ومزايا 
برنامجها التدريبي. وفي نهاية عرضهم التقديمي، 
أخبروا الطالب أن عرضهم هذا هو أصال خدمة 
بربح  عليهم  عاد  الشركة  لهذه  مدفوعة  إعالنية 
أن يضطروا الستخدام  قيمته 650 دوالرا، دون 

الدوالرات الخمسة على اإلطالق.
تلقائيا  يقود  المبتكرة  دائما حول األفكار  الحديث 
إلى السؤال: من أين يأتي اإلبداع؟ وهذا السؤال 
يقود إلى سؤال آخر: هل يمكن أن ُيتعلَّم اإلبداع 
وُيكَتسب، أم أنه مقتصر على فئة ما من الناس 
تسري في دمائهم جينات اإلبداع دونا عن غيرهم؟

في كتابها: »العبقرية: دورة تدريبية مكثفة حول 
 inGenius: A Crash Course( اإلبداع« 
الضوء  سيليغ  تينا  ُتسلِّط   ،)on Creativity
 Innovation( »على ما تعتبره »محرِّك االبتكار
Engine( الذي يمكن ألي أحد ينجح في توفير 

عناصره بالشكل الصحيح أن يقوم بإنتاج أفكار 
يخرج  وتجعله  اللعبة  قواعد  ُتغيِّر  خاّلقة  إبداعية 

من إطار األفكار المكررة والتقليدية. )5(
ُمحكمة حول  ُتكوِّن نظرية  أن  استطاعت  سيليغ 
عناصر  ستة  إلى  بتقسيمها  اإلبداع  عناصر 
يجب  داخلية  عناصر  ُتمثِّل  منها  ثالثة  رئيسية، 
أن تتوافر في كل األشخاص الذين يبحثون عن 
ُتمثِّل  األخرى  والثالثة  إبداعية،  أفكار  تخليق 
محيط  في  تتوافر  أن  يجب  خارجية  عناصر 
بتحويل  لهم  تسمح  حتى  والمبتكرين  الُمبدعين 

أفكارهم إلى واقع.
العناصر الداخلية الثالثة التي يجب أن تتوافر في 
إبداعية  أفكار  إلنتاج  يسعى  الذي  األعمال  رائد 

هي:
 :)Knowledge( أوال: المعرفة  •

تملكه،  الذي  األدوات«  »صندوق  المعرفة  ُتمثِّل 
مجال  بخصوص  أعمق  معرفتك  كانت  وكلما 
بأفكار  اإلتيان  على  القدرة  لديك  أصبح  معّين، 

وإبداعات جديدة إلى الضوء.
:)Imagination( ثانيا: الخيال  •

ببعضها  األفكار  وتخلط  تربط  أن  يمكنك  كيف 
بعضا؟ الخيال هو الذي يسمح لك بجمع األفكار 
المتناثرة وربطها معا كقطع البازل لتكوين صورة 
باختصار هم  المبتكرين  القول إن  جديدة. يمكن 
األشخاص الجّيدون في جمع قطع بازل األفكار 

لتكوين أفكار جديدة.
:)Attitude( ثالثا: السلوك  •

واقع  إلى  الهواء  في  التي  األفكار  تحويل  ألن 
تلقائية،  أو  َسِلَسة  أو  سهلة  عملية  ليس  َمعيش 
الروتين  يحكمه  كبير  مجهود  إلى  تحتاج  بل 
والسير الحثيث والتحفيز المستمر للتنفيذ. السلوك 
ضروري  داخلي  عنصر  المستمر  التحفيزي 

لتحويل األفكار اإلبداعية إلى واقع.
ترى  التي  الخارجية  العناصر  إلى  بالنسبة  أما 
سيليغ أنها يجب أن تكون محيطة برائد األعمال 

الذي يسعى إلى ابتكار مشاريع خاّلقة:
:)Resources( أوال: الموارد  •

في الوقت الذي يعتبر فيه معظم روّاد األعمال أن 
الموارد تتركز فقط في التمويل، ففي الواقع يجب 
عوا رؤيتهم إلى الموارد لتشمل أشياء  أيضا أن ُيوسِّ
أخرى شديدة األهمية مثل األشخاص، والجمهور، 

والوقت، إلخ.
:)Habitat( ثانيا: المحيط  •

أين سُتنَتج هذه األفكار، وأين سُتطبَّق؟ بيئة العمل 
المرح  ومستوى  المطلوبة  والمهارات  وإمكانياتها، 
المتوافر إلنتاج هذه الفكرة، وفريق العمل والسوق، 
وكل ما له عالقة بالوجود الذي يؤدي إلى تخليق 

األفكار وتنفيذها.
 :)Culture( ثالثا: الثقافة  •

وصفته  ما  أو  المؤسسة،  أو  العمل  فريق  ثقافة 
التي  للشركة  الخلفية«  »الموسيقى  بأنه  سيليغ 
الموظفين وأدوارهم وحماسهم  تؤثر على مشاعر 
وتحفيزهم واتجاهاتهم فيما ينتجونه وكيف ولماذا 

ينتجونه.
والخارجي  الداخلي  بشّقيها  كافة  العناصر  هذه 
اإلبداع،  محرِّك  جودة  لة  ُمشكِّ باستمرار  تتفاعل 
االبتكار  في  جدا  جيدة  نتائج  إلى  إما  وتؤدي 
بهذه  األخذ  مستوى  بحسب  نتائج ضعيفة،  وإما 
عنصرا  بوصفه  مثال،  العمل  محيط  العناصر. 
رائد  خيال  مستوى  في  بشدة  يؤثر  خارجيا، 
األعمال والموظفين سلبا أو إيجابا، وهو ما يؤثر 
بعينها  في مؤسسة  لإلبداع  الكّلي  المستوى  على 
مقارنة بغيرها. مستوى الموارد المتاحة بدوره يؤثر 
كل  وهكذا.  وإمكانياتهم،  األشخاص  معرفة  في 
نتائج  إلى  يؤدي  وتضافرها  متشابكة،  العناصر 

مختلفة. )6، 7(
المشترك  األساسي  المحدد  يزال  ال  النهاية،  في 
لإلبداع في مجال ريادة األعمال، الذي يتفق عليه 
مالحظة  على  القدرة  هو  كافة،  المتخصصون 
بخصوصها  الصحيح  السؤال  وطرح  المشكلة 
قبل بدء التنفيذ. الحالة التي عّبر عنها االقتباس 
لقطع  ساعات   6 »أعِطني  يقول:  الذي  الشهير 
شجرة، وسوف ُأنفق 4 ساعات من وقتي في شحذ 
الفأس«. وشحذ الفأس في عالم األعمال هو -بال 
تنفيذها  المبتكرة وطرق  الفكرة  البحث عن  شك- 

بأفضل طريقة ممكنة. )8(
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المشروع اختفى والمليارات تبخرت..
 ما حكاية “صندوق أبراهام” الذي وعد ترامب الدول المطبعة مع إسرائيل به؟

صدفة تغير مستقبل صيادين يمنيين..
 45 مليون ريال سعودي في بطن حوت

مع نهاية فترة حكم الرئيس األمريكي السابق 
اإلمارات  من  كل  وقعت  ترامب،  دونالد 
والبحرين والسودان والمغرب اتفاقيات تطبيع 
ووعد  أمريكية،  برعاية  إسرائيل  مع  عالقات 
ترامب هذه الدول وغيرها باالستثمارات وضخ 
وإقامة  االقتصادية،  المشاريع  في  األموال 
اتفاقيات معها بمختلف المجاالت السياسية، 

واالقتصادية، والعسكرية.
وكان من بين اإلغراءات التي وضعها ترامب 
هذه  بعض  لتشجيع  كوشنر  جاريد  وصهره 
الدول على إقامة عالقات مع إسرائيل هو ما 
يعرف بـ«صندوق دعم التطبيع« أو »صندوق 
لدعم  دوالر،  مليارات   3 بقيمة  أبراهام« 
الخاص  القطاع  في  بالتنمية  تتعلق  مبادرات 
المنطقة،  دول  من  وغيرها  الدول  هذه  مع 
وخروج  للسلطة  بايدن  جو  وصول  مع  لكن 
ترامب من البيت األبيض، يبدو أن صندوق 
المليارات  معه  واختفت  اختفى  التطبيع  دعم 

الموعودة، فما الذي حدث؟
ماذا حدث لـ«صندوق دعم التطبيع« الموعود؟
كشفت  إسرائيل«  أوف  »تايمز  صحيفة 
األربعاء، 3 مارس/آذار 2021، أن صندوق 
في  بالتنمية  تتعلق  مبادرات  لدعم  التطبيع 
والذي  األوسط،  الشرق  في  الخاص  القطاع 
تم تخصيص 3 مليارات دوالر له من أموال 
دافعي الضرائب األمريكيين، أصبح مستقبله 
من  أشهر  خمسة  من  أقل  بعد  واضح  غير 

توقيع اتفاقيات التطبيع.
البيان  رغم  إنه  اإلسرائيلية  الصحيفة  وتقول 
أكتوبر/  20 في  الصندوق  عن  أعلن  الذي 

يتجزأ  ال  »جزء  بأنه   ،2020 األول  تشرين 
من اتفاق السالم التاريخي«، فإن أزمة تواجه 
العشرات  مع  المحادثات  تكشف  إذ  مصيره، 
من األشخاص، أنه في الوقت الذي بدأ فيه 
الصندوق بداية سريعة، وإن كانت غامضة، 
البيت  إلى  بايدن  وصول  مع  اختفى  فقد 

األبيض.
عيَّنته  الذي  اليتستون،  أرييه  استقال  حيث 
إدارة ترامب إلدارة الصندوق، ولم يتم تعيين 
بديل. في الوقت نفسه، أثيرت تساؤالت حول 
شفافية الصندوق، ومقره في إسرائيل، وهل تم 

تسييسه أم ال.
ما الهدف من إنشاء هذا الصندوق؟

عندما تم اإلعالن عن الصندوق تم الترتيب 
له ليكون ذراعًا لشركة تمويل التنمية الدولية 
التابع  التنمية  بنك   ،DFC أو  األمريكية، 
في  إنشاؤه  تم  والذي  األمريكية،  للحكومة 

الجمع بين مؤسسة  عام 2019، من خالل 
وهيئة  البحار  وراء  لما  الخاص  االستثمار 
األمريكية  للوكالة  التابعة  التنمية  ائتمان 
الصندوق  هذا  ويهدف  الدولية.    للتنمية 
الذي تم تخصيص أكثر من 3 مليارات دوالر 
في  استثمارات  »تنفيذ  إلى  كبداية،  لدعمه 
مجاالت تنموية متعددة، بغية تعزيز التعاون 
الشرق  في  واالزدهار  اإلقليمي  االقتصادي 

األوسط وخارجه«.
حيث روَّجت اإلمارات و«إسرائيل« والواليات 
التجارة  يعزز  »الصندوق  أن  إلى  المتحدة، 
التحتية  البنية  مشاريع  ويمّكن  اإلقليمية 
خالل  من  الطاقة  أمن  ويزيد  االستراتيجية، 
توفير وصول موثوق به إلى الكهرباء بأسعار 

معقولة لدول المنطقة«.
للصندوق،  أهدافًا  الدول  تلك  وضعت  كما 
وتسهيل  الزراعية،  اإلنتاجية  »تحسين  وهي 
النظيفة في  للمياه  الموثوق والفعال  الوصول 

المنطقة«.
وكان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية 
في  قال  قد  بولر،  آدم  األمريكية،  الدولية 
تصريحات سابقة، إن »الصندوق سيتصدى 
المنطقة ويزيد الفرص  التي تواجه  للتحديات 

االقتصادية للجميع«
كما اعتبرت اإلمارات وعلى لسان وزير الدولة 
رغبة  »يعكس  الصندوق  أن  الصايغ،  أحمد 
لرفاهية  األولوية  إعطاء  في  الثالث  الدول 
الناس بغض النظر عن عقيدتهم أو هويتهم«. 
المبادرة  بأن  »واثقة  اإلمارات  إن  وأضاف: 
وتكنولوجية  اقتصادية  قوة  مصدر  تكون  قد 
أمّس  في  هم  الذين  حياة  وتحّسن  للمنطقة، 

الحاجة إلى الدعم«.
ما األزمة التي توجه »صندوق أبراهام« اآلن؟

تقول »تايمز أوف إسرائيل« إنه تم تقديم أكثر 
ما  الفترة  في  الصندوق  إلى  طلبًا  من 250 
بين أكتوبر/تشرين األول 2020 إلى يناير/
كانون الثاني 2021، بما في ذلك من شركات 
اإلمارات  في  عامة  شبه  ومبادرات  خاصة 
ومصر  والبحرين  واألردن  المتحدة  العربية 
بعضها  كان  المنطقة،  في  أخرى  وأماكن 
خمسة  اختيار  تم  ثنائية.  مشتركة  مشاريع 
وإرسالها  المطاف  نهاية  في  مشروعًا  عشر 
إلى DFC في واشنطن للموافقة عليها، وفقًا 

للمصادر.
صالت  تربطه  إسرائيلي  أعمال  رجل  وقال 
األمريكية  بالسفارة  سابقين  بمسؤولين  وثيقة 
دعمت  ترامب  »إدارة  إن  إسرائيل،  في 

في  تأمل  تزال  ال  كانت  بينما  الصندوق 
الفوز بإعادة انتخاب الرئيس السابق. بمجرد 
أن أصبح واضحًا أن ترامب لن يستمر في 
البيت األبيض لوالية ثانية تالشت التوقعات 
باستمرار الصندوق في العمل، كما قال رجل 

األعمال لتايمز أوف إسرائيل«.
الذي  المشروع  إنهاء  بايدن  إدارة  قررت  هل 

وضعه ترامب؟
الوزراء  رئيس  مكتب  رفض  المقابل،  في 
للصحيفة  الموضوع  التعليق على  اإلسرائيلي 
اإلسرائيليين  المسؤولين  لكن  اإلسرائيلية، 
الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، 
قالوا إن »لديهم إحساسًا بأن اإلدارة الجديدة 
االستثمارات  تقلل  المتحدة  الواليات  في 
»ليس  المسؤولين:  أحد  وقال  بالمنطقة«، 

لديهم األموال لذلك«.
على  مطلعة  إسرائيلية  مصادر  وبحسب 
الوضع، فإن »عدم اإلعالن عن أسماء جديدة 
الصندوق  إلدارة  الشاغرة  المناصب  لتولي 
يعكس على األرجح توجه واشنطن بعيدًا عن 
تولي  بشأن  الحماس  وقلة  األوسط،  الشرق 

عصا القيادة لصندوق أبراهام«.
التي   ،DFC في  المسؤولون  يجب  ولم 
الرئيس  إشراف  تحت  العمل  في  استمرت 
على  جاغاديسان،  ديف  باإلنابة  التنفيذي 
بتفاصيل  المتعلقة  االستفسارت  من  العديد 
لصندوق  تقديمها  تم  التي  الـ15  المشاريع 

أبراهام للموافقة عليها.
ومع ذلك، علمت »تايمز أوف إسرائيل« أن 
خمسة من المشاريع مرتبطة بقطاع الطاقة، 
وخمسة  الغذائي،  باألمن  مرتبطة  وخمسة 

أخرى هي مشاريع تمويل.
اليتستون  قبل  من  المشاريع  تقييم  وتم 
ما  مسألة  إلى  باالستناد  موظفيه  ومجموعة 
أهداف  ستعزز  المقدمة  المشاريع  كانت  إذا 
السياسة الخارجية األمريكية، ويمكن أن تولد 
عائدًا لدافعي الضرائب األمريكيين وأن تساعد 
البلدان المضيفة على التحول من دول متلقية 
مع  التوافق  إلى  باإلضافة  مانحة،  دول  إلى 

قيود DFC االقتصادية.
الصندوق  من  وحدها  إسرائيل  استفادت  هل 

إذًا؟
على عكس الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
بل  منحًا،  تقدم  ال   DFC فإن   ،)USAID(
تقدم قروضًا مع توقع عائد على االستثمار. 
حتى سبتمبر/أيلول 2020، كان لديها ثالثة 
مشاريع نشطة في إسرائيل بإجمالي استثمارات 

580 مليون دوالر. كما خصصت في عام 
لمشروعين  دوالر  مليون  مبلغ 480   2019
مصريين يتعلقان بنقل الغاز الطبيعي السائل 
تطورها  التي  اإلسرائيلية  الغاز  حقول  من 

شركة »نوبل إنرجي«.
التجارة  قسم  رئيس  كاتريفاس،  دان  وقال 
المصنعين اإلسرائيليين،  اتحاد  الخارجية في 
لتايمز أوف إسرائيل، إنه حاول معرفة كيفية 
فور  أبراهام  صندوق  إلى  مشاريع  تقديم 
اإلعالن عنه، لكن لم تكن هناك شفافية فيما 

يتعلق بعملية تقديم الطلبات أو المعايير.
ال يوجد حتى اآلن موقع  إلكتروني لصندوق 
الذي   ،DFC لـ  اإللكتروني  والموقع  أبراهام، 
ربع  تقارير  وينشر  النشطة  المشاريع  يسرد 
سنوية، يحتوي فقط على األرقام الرسمية حتى 
نهاية يونيو/حزيران. ال يتضمن مقترح ميزانية 
السنة المالية 2021، الذي يتم تقديمه عادة 

في ربيع العام السابق، صندوق أبراهام.
على  المنشورة  القليلة  المعلومات  بين  من 
موقع DFC اإللكتروني حول صندوق أبراهام 
بيان صحفي واحد يعلن عن قيام أوزبكستان 

بتوسيع شراكتها مع صندوق أبراهام.
بما  أوزبكستان  »التزام  أن  البيان  في  وجاء 
شهادة  هو  دوالر  مليون   50 إلى  يصل 
التعاون  أن  وحقيقة  أبراهام،  اتفاقيات  على 
هدف  والتواصل  المحسن  االقتصادي 
أيضًا  الرخاء  وسيحقق  الكثيرون،  يتقاسمه 
ألوزبكستان«. وال يتضمن البيان تفاصيل عن 
طبيعة الشراكة، وسبب سعي أوزبكستان ألن 
تكون جزءًا من المشاريع التي سيتم تمويلها 

من خالل الصندوق.
Entrepeneur. أشار مقال ُنشر على موقع

com، في نوفمبر/تشرين الثاني إلى تكثيف 
وأوزبكستان،  إسرائيل  بين  التجارية  العالقات 
ذلك  في  بما  أبراهام،  اتفاقات  أعقاب  في 
واألسلحة  المياه  لتكنولوجيا  محتملة  اتفاقات 

وأنظمة التجسس السيبراني السرية.
ترامب  وعود  جميع  أن  يبدو  النهاية،  في 
حول »صندوق دعم التطبيع« أو »صندوق 
قد  المنطقة  على  األموال  بانهمار  أبراهام« 
وقعت  التي  العربية  الدول  تقف  فيما  جفت، 
وقد  حائرة،  إسرائيل  مع  التطبيع  اتفاقات 
تبرر  ظلت  أن  بعد  حنين«،  بـ«خفي  عادت 
لشعوبها خطوتها بالعوائد والفوائد االقتصادية 
مع  عالقات  إقامة  من خالل  ستتحقق  التي 

إسرائيل.

غيرت صدفة مستقبل صيادي سمك من قرية 
الخيسة الساحلية، غربي مدينة عدن اليمنية، 
وذلك بعد عثورهم على حوت نافق في عرض 

البحر تبين أنه حوت العنبر الضخم.
مخرجات  يفرز  بأنه  العنبر  حوت  ويعرف 
من معدته، نتيجة مرض ما يصيبه أو عقب 
نفوقه، ال تقدر هذه اإلفرازات بأي ثمن، نظرا 
ألنها تدخل في صناعة العطور ومستلزماتها، 

وعالج الكثير من األمراض.
هو  بأيديهم  ما  أن  الصيادون  أدرك  وحين 
أنهم على موعد  العنبر، علموا حينها  حوت 
مع الثراء، بعد أن استخرجوا كمية ضخمة من 
 430 من  أكثر  بلغت  الحوت،  هذا  إفرازات 

كيلوغراما.

يمنيين.. 45  تغير مستقبل صيادين  صدفة 
مليون ريال سعودي في بطن حوت

وعالميا، يصل سعر الكيلو غرام الواحد من 
غير  أمريكي،  دوالر  ألف   60 نحو  العنبر، 
الصيادون  عليها  حصل  التي  الكمية  أن 
الشباب، وصلت قيمتها إلى 45 مليون ريال 
سعيد صالح،  نغم  الصياد  بحسب  سعودي، 

أحد الصيادين المحظوظين.
هذا  أن  اإلخبارية«  »العين  لـ  نغم  ويؤكد 
»الرزق الذي ساقه هللا لهم، جاء إلخالصهم 
في طلب الرزق الحالل، وتركيزهم في عملهم 
بالصيد التقليدي، رغم وجود الكثير من سفن 
االصطياد الدولية التي تقتحم المياه اإلقليمية 
على  وتؤثر  السمكية  الثروة  وتجرف  لليمن، 

عمل الصيادين التقليديين«.
وأشار الصياد إلى »أنهم تعرضوا للكثير من 
الجهات  بعض  قبل  من  والمساومة  االبتزاز 
حصلوا  عما  للتنازل  النافذة،  والشخصيات 
أهالي  »تكاتف  إلى  مشيرا  كنز«  من  عليه 
تمت  حتى  جانبهم،  إلى  ووقوفهم  الخيسة 

عملية بيع العنبر ألحد التجار الخليجيين«.
وقال نغم إن هذا »الرزق سيغير حياته وحياة 
أهالي  وحتى  بل  الصيادين،  من  العشرات 
وعائالت الصيادين، وهو خير من هللا«، الفتا 
الصيادين على خدمة قريتهم  اتفاقه مع  إلى 

ومد إليها يد العون والمساعدة.
المصدر: العين اإلخبارية
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تداعيات الجائحة على النوم النوعي
 وضعف الكنديين يشتكي من األرق

3 حلول عشبية لتساقط الشعر مدعومة باألدلة!

دراسة تكشف فوائد الشكوالتة لصحة القلب وأمراض الشريان التاجي

ألثار  مضاعفات  هناك  ستكون  أنه  يبدو 
والنفسية  الجسدية  الصحة  على  الجائحة 
للكنديين، وينذر استمرارها بالمزيد من األثار 
السلبية في حياة األشخاص الذين يعانون من 

قّلة النوم.
عدد  ازدياد  إلى  مؤخرا  أجريت  دراسة  دّلت 
األشخاص الذين عانوا من األرق وعدم النوم 
منذ  األخيرة  األشهر  في  العميق  سبات  في 

ظهور جائحة كوفيد-19.
ويعكف الباحثون الكنديون على دراسة فداحة 
مشكلة األرق الناجم عن اإلجهاد عند الكثيرين 

أو غياب الروتين في حياة عدد آخر. 
روجيه  البروفيسور  النفسي  الطبيب  يالحظ 
غودبو ارتفاع عدد األشخاص الذين يعانون 
عيادة  في  أكان  مؤخرا،  المشكلة  هذه  من 
ريفيار- مدينة  لمستشفى  التابعة  »السبات« 

أو  مونتريال،  مدينة  شمال  في  دي-بريري 
مع طالبه في قسم الطب النفسي في جامعة 

مونتريال.
يقول البروفيسور غودبو:

 ٪30 إلى   25 نحو  هناك  أن  بالفعل  نعلم 
في  األرق  من  يشتكون  الذين  الكنديين  من 
األوقات العادية. ولكن عددهم ارتفع بعد سنة 
من الجائحة والقيود التي فرضتها بنسبة 40 

إلى ٪50.  
هذه النتائج متشابهة أيضا في استطالع لرأي 
 5000 من  أكثر  شمل  كندا  سكان  عموم 

من   ٪10 أشار  وقد  البالد.  عبر  شخص 
استهالكهم  من  زادوا  أنهم  إلى  المستطلعين 

لألقراص المنومة في االشهر األخيرة.
تعقب البروفيسور في كلية الطب النفسي في 

جامعة أوتاوا ريبيكا روبيار بالقول:
المنّومة،  األقراص  تناول  مقلق،  أمر  إنه 
عندما نأخذ في االعتبار المخاطر المحتملة 
لتطوير إدمان عليها، مما يعني الحاجة إلى 
جرعات أعلى للحصول على التأثيرات ذاتها 

على األمد الطويل.
مستمرة.  لكنها  استثنائية،  الصحية  األزمة 

نوم  في  االستلقاء  من  الناس  األرق  ويحرم 
واإلرهاق.  باإلجهاد  لهم  يتسبب  مما  عميق، 
إن الساعة البيولوجية للعديد من األشخاص 

معطلة.
وتتابع الدكتورة النفسية روبيار: » تتأثر هذه 
وبتفاعالتنا  للضوء  بتعّرضنا  بشدة  الساعة 
االجتماعية، وهما عامالن تّؤثر بهما الجائحة 
سلبا في الوقت الحالي«. علما أن الروتين، 
الذي يفتقر إليه العديد من الكنديين في الوقت 
وضع  في  يساهم  الجائحة،   بسبب  الحالي 
وبالتالي  النوم  إلى  الذهاب  في  للتأخر  حد 

الحصول على نوم نوعي عميق.
مع  غودبو  الدكتور  يستخدمها  التي  الطريقة 
هي  النوم،  قلة  من  َيشكون  الذين  مرضاه 

محاولة منحهم أواًل روتينا.   
يستفيدون  الناس  بعض  أن  المفارقة،  من 
من  أونالين،  بعد،  عن  والعمل  الحجر  من 
بالعادة  ينامون  الذين  فهؤالء  التعافي.  أجل 
إلى  تقلهم  التي  النقل  بوسائل  لاللتحاق  أقل 
أماكن عملهم، هم اليوم يأخذون قسطا أوفر 

من النوم.

ثبت أن ثالثة مكمالت طبيعية تمنع أسباب 
باسم  أيضا  المعروف  األندروجيني،  الصلع 

الصلع النمطي.
األسباب  أحد  األندروجيني  الصلع  ويعد 
لهارفارد  ووفقا  الشعر.  لتساقط  الرئيسية 
هيلث، فإن الثعلبة األندروجينية تتضمن عمل 
وهي  األندروجينات،  تسمى  التي  الهرمونات 
ضرورية للنمو الجنسي الطبيعي للذكور ولها 
بما  الجنسين،  كال  في  أخرى  مهمة  وظائف 
في ذلك الدافع الجنسي وتنظيم نمو الشعر. 

وثبت أن المنتجات الطبيعية تخترق دفاعاتها، 
وفيما يلي 3 حلول من هذا القبيل:

زيت بذور اليقطين
يحتوي زيت بذور اليقطين على فيتوسترولس 

- ومن المعروف أن المركبات النباتية تمنع 
اختزال Reductase-��5، وفقا للبحث.

 alpha-reductase-5 وهذا مهم ألن إنزيم
يحول التستوستيرون إلى ديهدروتستوستيرون 
يسبب  الذي  الجنسي  الستيرويد   -  )DHT(

تساقط الشعر.
وقارنت إحدى الدراسات آثار تناول 400 ملغ 
من زيت بذور اليقطين عن طريق الفم يوميا، 
مع الدواء الوهمي لمدة 24 أسبوعا في 76 

مريضا يعانون من الصلع الوراثي.
عدد  في   ٪40 بنسبة  زيادة  الباحثون  ووجد 
الشعر مقابل 10٪ للعالج الوهمي، وتحسين 
درجات الرضا التي أبلغ عنها المرضى أيضا.

زيت إكليل الجبل
وهو مشتق من عشب عطري دائم الخضرة، 

إحدى  في  المينوكسيديل  ينافس  أنه  وثبت 
الدوائية  العالجات  أحد  وهو  الدراسات، 

الرئيسية المستخدمة لعالج الصلع الوراثي.
وفي التجربة، ُطلب من 100 مريض بالثعلبة 
األندروجينية إما استخدام غسول زيت إكليل 

الجبل يوميا أو تناول المينوكسيديل.
وأظهرت المجموعتان زيادة ملحوظة في عدد 

الشعر في ستة أشهر.
آمن  بديل  هو  الجبل  إكليل  زيت  أن  ويبدو 
من دون وصفة طبية للثعلبة الذكرية، وخلص 
الدراسة تستحق  نتائج هذه  الباحثون إلى أن 

مزيدا من البحث.
Saw Palmetto

 Saw نخيل  شجرة  توت  من  مستخرج  وهو 
.Palmetto

مثل زيت بذور اليقطين، ُيعتقد أن المستخلص 
من   alpha-reductase-5 إنزيم  يمنع 

.DHTالتحول إلى هرمون التستوستيرون و
وأجريت دراسة لتقييم تأثير نمو الشعر لمصل 
لمدة  المطبق  الموضعي   Saw Palmetto
 24 لمدة  المطبق  والغسول  أسابيع،  أربعة 
الثعلبة  من  يعانون  رجال   50 لدى  أسبوعا، 

األندروجينية.
 Saw Palmetto ووجد الباحثون أن تركيبة
أظهرت زيادة في عدد الشعر النهائي خالل 

12 و24 أسبوعا.
المصدر: إكسبريس

يمكن أن يكون للشوكوالتة تأثير إيجابي على 
تم  لإلنسان،  الدموية  واألوعية  القلب  نظام 
علماء  قبل  من  االستنتاج  هذا  إلى  التوصل 

من الكلية األمريكية للطب بايلور.
وحلل الخبراء بيانات 300 ألف مريض ووجدوا 
أمراض  ووجود  الشوكوالتة  تناول  بين  صلة 
للشريان التاجي، اتضح أن األشخاص الذين 
تناولوا الشوكوالتة مرة واحدة على األقل في 
األسبوع كانوا أقل عرضة لإلصابة بأمراض 

القلب التاجية بنسبة 8٪ مقارنة باألخرين.

يعزو الباحثون الفوائد الصحية للشوكوالتة إلى 
وبوليفينول  وفالفونويد  دهني  حمض  وجود 
من  وتزيد  القلب  تقوي  عناصر  وهي  فيها، 
نقل  ما  وفق  الكوليسترول«الجيد«  مستوى 

)المرصد( السعودي .
أشار العلماء إلى أن تناول الشوكوالتة يجب 
أن يكون بكميات صغيرة فقط، ألن اإلفراط 
ومرض  السمنة  بتطور  يهدد  قد  تناولها  في 

السكري من النوع 2.
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ملياردير ياباني يبحث عن 8 أشخاص 
من جميع أنحاء العالم يرافقونه في رحلة إلى القمر!

شاب يلتقط طفلة سقطت من الطابق 12

خاطرة: نفس المصير
راوية وادي \ تورونتو \ 

يسألها  و   ... منها  التقرُب  يحاوُل  من  وكُل 
منه  تقطُع   .. تلتهمُه   .. تأكلُه  الوصال.. 
ال  و  األحياِء  على  ال  تؤتمُن  ال  األوصال. 
و   ... حدودها  تخطى  من  كل   .. األشياء 
عانَق لهبها  ... فقَد شكلُه و لونُه و طعمُه، 
ينتهي كُل شيء حين وصالها  و بكِل عدٍل 
....الى نفس المصير ... ينتهي الى مجرِد 
رماد.... إال إذا كان ذهبًا أو صلبًا ... فُتحيُله 
الى سائٍل مذاٍب .. يستحُق األلَم و العذاب.

و لكن بعَض النيراِن... تحرُق بال ناٍر ..... 
و ال لهٍب لها .. و لكنها فيٌض من عذاٍب، 
الصباحاِت  تحرُق  صغيرٍة  حروٍب  تشعُل 
أن  قبَل   .... تشيُخ  ما  سرعاَن  التي  الوليدَة 
يولي النهار. بعُض النيراِن ال يطفؤها سوى 
يشبه  الذي  الغفران.....  أو   .... الموَت 
تسأُل  للسماِء  ذراعيَك  تشمُر  الذي  الماَء.... 
المزَن- التي اسمها السراُب- أن تمطر.... و 
قدماك العاريتان تغوصان في رماِل الصحراء.

ما أشبُه الوقَت بالناِر .. و ما أشبُه األشياَء 
ما  كِل  في  الرغبَة  تفقُد  حين   ... باألشياِء 
أحببت .. حيَن تفقُد اإلحساَس بمذاِق األياِم  
على  تدوُر  دقائق  من  رتابٍة  مجرَد  فتصبُح 
الساعِة المعلقة  ...و كأَن الكوَن هناك معلٌق 

بعقاربها .....ال أكثر و ال أقل.
و على حيِن غرٍة ...  تمتد يدك لتوقف تلك 
  .... النوَم  تسلبَك  و  تؤرقك،  التي  التكات 

..و  صدرَك..  على  حطت  يدك  أن  لتدرك 
قلبَك  إال  هي  ما  الساعِة...  تلَك  أن  لتدرك 
الذي ضَل طريقه، و أنهكه الركُض في سباٍق 

يصدُق  و  األمل..   مع  و   .... الزمِن  مع 
شوقي:«ما  الشاعرأحمد  قول    .... حينذاك 
آفةُ  السعِي سوى الضالِل ….......... ما 

آفُه العمِرسوى اآلمال«.

مايزاوا،  يوساكو  الياباني  الملياردير  يعتزم 
القمر  إلى  لمرافقته  أشخاص  ثمانية  اختيار 
في أول رحلة سياحية فضائية لشركة »سبيس 
على  الياباني  األعمال  رجل  وأعلن  إكس«. 
حسابه في »تويتر« في منشور بالخصوص 
للمشاركة  فريق  »توظيف  على  يعكف  أنه 
ثمانية  إلى  بحاجة  أنا  المهمة.  هذه  في 
أشخاص من جميع أنحاء العالم. هذه الرحلة 
سيحضرها 10-12 شخصا، وأنا من جهتي، 
أوجه الدعوة إلى ثمانية«. ووضع الملياردير 
رحلته  في  مرافقته  في  يرغب  لمن  شرطين 
إخباره  المتقدمين  على  يتعين  القمرية، حيث 
إلى  الرحلة  كانت  إذا  وما  عملهم،  بمجال 
للمجتمع  المزيد  فعل  القمر ستساعدهم على 
الثاني  الشرط  ويتمثل  أنشطتهم.  خالل  من 

في أن تكون لهؤالء الرغبة في العمل ضمن 
فريق، ودعم أعضاء الفريق اآلخرين في هذه 
متن  على  تتم  أن  المقرر  من  التي  الرحلة 
في  إكس«  »سبيس  لـ  تابعة  فضائية  مركبة 
البالغ  مايزاوا  المليردير  وكان   .2023 عام 
سائح  كأول  اختير  قد  عاما   42 العمر  من 
فضاء في برنامج شركة »سبيس إكس« في 
عام 2018، وتولى بدوره شراء جميع المقاعد 
على متن السفينة الفضائية التي ستتوجه إلى 
المؤسس  هو  مايزاوا،  أن  إلى  يشار  القمر. 
والرئيس التنفيذي لموقع »زوزو« اإللكتروني، 
تنتج  ثياب عصرية  يمكن عبره شراء  والذي 
حسب الطلب، وهو عالوة على ذلك واحد من 
أكثر اليابانيين غنى، وتقدر مجلة »فوربس« 

رأسماله بحوالي 3 مليارات دوالر.

من  تبلغ  طفلة  طلبات،  توصيل  سائق  أنقذ 
أن  بعد  بها  أمسك  حيث  عامين،  العمر 
في  الثاني عشر  بالطابق  سقطت من شرفة 

العاصمة الفيتنامية هانوي.
وكان نغوين نجوك مانه، 31 عاما، جالسا 
هانوي  في  طرد  تسليم  بانتظار  شاحنته  في 
الطفلة  رأى  عندما  الفيتنامية،  العاصمة 
بالحافة  وتتشبث  الشاهق  المبنى  من  تتدلى 
بيد واحدة، بحسب ما نشرت صحيفة »ديلي 

ميل« البريطانية.
حيث خرج من سيارته وتسلق سقفا في الطابق 
السفلي من المبنى للوصول إلى وضع أفضل 
ليتمكن من اإلمساك بالفتاة وإنقاذها من موت 

محقق.
لقطات  تظهر  القلب  توقف  لحظة  وفي 

عامين  العمر  من  البالغة  الطفلة  أن  فيديو 
تفقد قبضتها قبل أن تسقط على األرض من 
تمكن  ما  بطريقة  ولكن  قدما،   164 ارتفاع 
سقطت  التي  الطفلة  إلى  الوصول  من  مانه 
على حجره. وتابع: وبعد فترة وجيزة، سمعت 
أحدهم يصرخ طلبا للمساعدة، أخرجت رأسي 
من السيارة ونظرت حولي ورأيت الفتاة تتسلق 
الفور،  على  السيارة  من  قفزت  الشرفة،  من 
المجاور،  المبنى  لتسلق  إيجاد طرق  محاوال 
صعدت على سقف يبلغ ارتفاعه مترين للبحث 
عن وضع مناسب للحصول على الفتاة. لكن 
يقف  مانه  كان  وبينما  معوجا،  كان  السقف 
عليه، فقد قدمه وفي نفس الوقت فقد الطفل 
الصغير قبضته فجأة وبدأ في السقوط، ليدفع 
مانه بنفسه إلى األمام للقبض عليها وبطريقة 

ما هبطت بشكل مثالي على حضنه.

ولكن عندما عانق مانه الطفلة فرحا، رأى أن 
الدم يتسرب من فمها، وذكرت تقارير إعالمية 
محلية أن الطفلة نقلت إلى مستشفى األطفال 
الوطني القريب وعولجت من خلع في الفخذ 
وفي الوقت نفسه، عانى مانه، الذي أشاد به 
طفيف  التواء  من  كبطل،  المحليون  السكان 

في ذراعه.
منذ الحادث كشف مانه، أنه تصرف بشكل 
أيضا  العمر  تبلغ من  ابنة  لديه  غريزي ألن 

عامين.
المصدر: »ديلي ميل«
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

دخل أستاذ محل خضار و فواكه، 
شافه صاحب احملل قام عطاه كرسي 

 2 أكياس  عباله  و  اجلس  تفضل  له  قال  و 
كيلو من كل نوع 

بوصلك  هي  و  ريال  تدفع  ما  اهلل  و  قال  و 
بسيارتي

و في الطريق قال له عرفتني يا أستاذ ؟
قال املدرس : ال يا ابني من أنت ؟ 

قال له : زمان ملا كنت أدرس وقفتني بحصتك 
كنت  عشان  ضربتني  و  عرفت  ما  و  أجاوب 
وهربت من  تعقدت  أنا  بعدها  أفهم من  ما 

املدرسة و بطلت الدراسة
و اآلن احلمد هلل عندي ثالثة محالت خضرة و 

مزرعة فيها 500 رأس غنم و خمسني بقرة
قال املدرس : يا ريتني هربت معك

والشوفير  بالتكسي  :طلعت  تقول  فتاة 
بحكي تلفون..

وكنت بدي اسأله سؤال.. 
عشان  وهزيته  كتفه  على  إيدي  فحطيت 

ينتبه إلي..
توازن  وفقد  صرخ  و  صاح  إال  شفته  ما 
السيارة.. و شوي كان فات بشاحنة.. طلعت 
رحنا  كان  يعني  الرصيف..  على  السيارة 

بشربة مي.. 
ساد الهدوء للحظات لف رأسه وقال لي : 

مرة  هاحلركات  تعملي  إوعك   ! إسمعي   -
كنتي  قلبي..  وهبط  ملستيني..  تانية.. 

جلطتيني..
قلت له : 

- بعتذر منك ياعمي.. بس ما فكرت إنه إذا 
ملستك على كتفك رح يصير فيك هيك..

قال لي : 
يوم  أول  هادا  عليِك..  احلق مش  متأسف..   -
لي  صار  عمومي..  تكسي  على  بشتغل 
دفن  سيارة  بسوق  سنة  وعشرين  خمسة 

املوتى..

أم أحمد راحت إلى لندن كم يوم تزور ابنها 
احمد اللي يدرس هناك

وحدة  مع  ساكن  ابنها  إن  شافت  املهم 

اسمها جيجي
يعني   ، بالغرفه  معاه  متشاركة  البنت 

زميلة بالغرفة
األم العجوز ما عرفت شو تسوي

اللي متشاركة مع  أن جيجي  بس الحظت 
ابنها بالغرفة حلوة وجذابة فتوقعت ان فيه 

عالقة بينهم
وهالشيء خالها حتس بالفضول الشديد

لكن ابنها احمد استطاع ان يقرا أفكار أمه 
وتصرف بسرعة وقال ألمه:

، بس حبيت  يا أمي  أنا اعرف بشو بتفكري 
زمالء  مجرد  وجيجي  انا  إني  اطمنك 
متشاركني بالغرفة ، ال أكثر وال أقل هي لها 

سريرها وانا لي سريري
ثم انتهت الزيارة وعادت األم الى بلدها .

 : الحمد  قالت  جيجي  بعده  اللي  األسبوع 
من يوم ما سافرت أمك وانا فاقدة كاسات 
معها  اخذتهن  أمك  ان  اعتقد  الشاي. 

بالغلط
خليني  بس  بهالشيء  اشك   : قال  احمد 

أسألها على الواتس اب علشان أتأكد
كتب عالواتس أب ألمه :

كاسات  أخذتي  إنك  اقول  ما  أنا  أمي  يا 
أخذتيهن  ما  إنك  اقول  وال  بيتي  الشاي من 
بس احلقيقة إن كاسات الشاي ضاعت من 

أول ما سافرتي من عندنا
حتياتي يا حبيبتي .

بعد كم ساعة وصله رد أمه يقول :
ابني العزيز احمد

أنا ما اقول إنك تنام مع جيجي و ال اقول إنك 
ما تنام معها بس احلقيقة تقول ..

لو إن جيجي فعال تنام على سريرها اخلاص 
كان لقت كاسات الشاي حتت مخدتها من 

أول ما سافرت من عندكم
العب مع ابليس وال تلعب مع عجوز.

إتصلي  ملرته:  قال  جلطة  صابتة  واحد 
بسرعة باإلسعاف

الباسوورد  شو  له:  وقالت  تلفونه  مسكت 
قلها خلص إنسي

ديري بالك على األوالد

حكمة

هل عندك من دواء يطيل العمر ؟؟؟ 
يحكى أنه كان هناك أمير يحكم إمارة وكان 

لديه حكيم ذكي ..
وكان هذا األمير يحلم بأن يبقى دومًا شابًا 

قويًا وأن ال تصله الشيخوخة .
فطلب من حكيمه أن يأتيه بدواء يطيل في 
يطلبه  شيء  أي  يعطيه  بأن  ووعده  العمر 
يبحث  الحكيم  فذهب   . بطلبه  له  جاء  إن 
العمر  يطيل  دواء  عن  والقرى  المدن  في 
الشباب . ولكنه  ويبقي اإلنسان في مرحلة 
عندما َمرَّ بقرية وسأل أهلها عن عشبة أو 
أكلة تطيل العمر نصحه أهل تلك القرية أن 
الجبل حيث يسكن هناك  أعلى  إلى  يذهب 

أخوان وربما يجد عندهما ما يريد .
ذهب الحكيم إلى حيث يعيش هذان األخوان 

ووصل إلى هناك قبل الغروب بقليل .
كان البيت األول صغيرًا واألشياء من حوله 
مبعثرة ، وأمام باب البيت يجلس رجل عجوز 
) قد أكل الدهر عليه وشرب ( فسلم عليه 
الحكيم فرد عليه العجوز السالم ورحب به .

له  يسمح  أن  العجوز  من  الحكيم  ثم طلب 
بالمبيت عنده حتى الغد . 

وقبل أن يتكلم العجوز
جاء صوت من داخل البيت فإذا هي زوجته 

لتقول : ما عندنا مكان للضيوف !!
ابحث لك عن مكان آخر ...

فطأطأ العجوز رأسه وتأسف من الحكيم .
توجه الحكيم إلى البيت اآلخر فإذا هو بيت 
في غاية الجمال والنظافة والترتيب وتحيط 
به أنواع الزهور والنباتات الجميلة باإلضافة 

إلى أصوات الطيور والبالبل . 
ينتظره  والملبس  الوجه  جميل  بشاب  وإذا 
ويرحب به ونادى على زوجته : اليوم لدينا 
أجمل  بالحكيم  الزوجة  فرحبت   ! ضيف 

ترحيب .
للرجل عن  الحكيم  أفصح  الثاني  اليوم  في 
سبب زيارته لهم وسأله لماذا أنت في صحة 
وشباب بينما أخوك األكبر قد شاب وهرم .

فضحك الرجل وقال له أنت : مخطيء هو 

أخي الصغير وأنا أكبر منه بعشرين سنة !!
تعجب الحكيم وزاد ولعه إلكتشاف سر بقاء 
الرجل في مرحلة الشباب وطلب معرفة ذلك 

مقابل أي شيء يطلبه .
فوعده الرجل بذلك ولكن بعد أن يتناوال الغداء 
الغداء قدم الرجل وزوجته أفضل ما  . في 
لديهما من الطعام ثم جلسا تحت شجرة تطل 
الرجل من زوجته أن  الوادي، وطلب  على 
تذهب إلى بستانهم الذي يقع أسفل الوادي 
وأن تحضر لهم بطيخة . فذهبت الزوجة .. 

وبعد ساعة جاءت ببطيخة .
نظر زوجها إلى البطيخة وأخذ يضرب عليها 
ثم قال لزوجته : ال يا زوجتي العزيزة!! أرجو 
بواحدة  لنا  وتأتي  البطيخة  هذه  ترجعي  أن 

أخرى .
فقالت الزوجة : على عيني!!!

ورجعت  الوادي  أسفل  إلى  الزوجة  ذهبت 
يقتنع  لم  الزوج  ولكن   ... أخرى  ببطيخة 
وأرسل زوجته مرة ثانية وذهبت الزوجة بكل 
وجاءت  الوادي  إلى  ونزلت  صدر  رحابة 
ببطيخة . وفي هذه المرة وبعد أن تفحص 

الرجل البطيخة فتحها وأكلوا منها.
أعاد الحكيم السؤال وطلب معرفة األكلة أو 

العشبة التي تحافظ على الشباب .
فأجابه الرجل إنها ليست أكلة أو عشبة بل 

السر في صحتي وشبابي هي زوجتي !!!
الحب  غير  منها  أجد  لم  تزوجتها  أن  منذ 

والرحمة والحنان واإلحترام والتقدير .
بستاني  في  تكن  لم  أنه  حكيم  يا  تعلم  هل 
الوادي  إلى  غير بطيخة واحدة وأنها نزلت 
ثالث مرات وكانت في كل مرة تأتي لنا بتلك 
البطيخة نفسها ولكنها لم تمتعض أو تبدي 

أي عالمة تنقص من شأني أمامك؟؟
أن  وأيقن  المرأة  هذه  من  الحكيم  تعجب 
والشباب  والصحة  البال  وراحة  السعادة 
تصنعها الزوجة بمحبتها وعطفها واهتمامها 

وليست األدوية واألعشاب.
انت كيف بطيختك معك؟

حكاية اليوم

دوام احلال من احملال:
امللياردير البرازيلي سيسيرو :

من جبروته كان الناس يخافون ذكر إسمه
وأشهر مقولة له : »لو كنت أمشي في الطريق 
أضيع  ولن  فسأتركها  دوالر  مليون  مني  ووقع 

وقتي في إلتقاطها«
في أحدى املرات وهو جالس مع صديقته في أحد 
...تعثر أحد اخلدم وأسقط عليه  أفخر املطاعم 
كوب ماًء فرفض قبول إعتذاره ...وطلب من مدير 
املطعم أن يطرده .. عندما علم الحقا بان اخلادم 
لم يطرد .. إشترى الفندق واملطعم مبا فيه لطرد 
له  كانت  سيسيرو  مقصود.  غير  خلطأ  اخلادم 
بها على  شركات ومؤسسات ضخمة يسيطر 
غير  هذا  البرازيلية  واللحوم  والسكر  النب  جتارة 
القطع  مختلف  تصنع  التي  األسلحة  مصانع 

منها .
وكل  الوسائل  كل  معه  جربوا  سيسيرو  أعداء 

الطرق للقضاء عليه ولم ينجحوا
استغالل  هو  لتدميره  طريقة  أسهل  وكانت 
اإلدمان  في  وإيقاعها  سنة   14 الوحيدة  إبنته 

املدمر.و استدراجها وإخفاؤها عن والدها
الوقت  من  الكثير  يخسر  جعله  السبب  وهذا 
بحًثا عنها حتى أن شغله الشاغل كان إيجادها
العمل  عن  وغاب  الصفقات  من  الكثير  فأجل 

أليام. بعد غيابه املستمر عن مشاريعه
العمل  عن  غيابه  فترة  أعماله  مدير  استغل 
وظروفه اخلاصة وغدر به. فباع شركات سيسيرو 

خارجية  حلسابات  األموال  كل  وحول  لنفسه 
سرقة  خبر  سيسيروا  تلقى  وعندما  ميلكها 
شركاته لم يهتم باألمر وكان رده أنه مشغول 
الذي ذبح سيسيرو  ابنته #الشيء  بالبحث عن 

وهو حي
في  ومرمية  ومغتصبة  مقتولة  ابنته  وجد  أنه 

سلة القمامة التي وضعت أمام بيته
وورقة معلقة على جثتها مكتوب عليها

»)هذا جزاؤك من جبروتك .فلك ما إقترفت(
التجارة  عالم  وترك  باجلنون  وأصيب  فقد عقله 

وأصبح مشردًا في الشوارع
علبة  يسكن  وأصبح  نفسه  عن  شيًئا  اليذكر 
الناس كانت تعرفه وتتصور بجانبه  كرتون كل 
لو  يقولون  ألنهم  مساعدته  في  فكر  أحد  وال 

رحمنا وهو عزيز غني لرحمناه وهو ذليل فقير .
#خالصة_القول : إحذروا دورة األيام
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واقع الفلسطينيين في العراق بعد االحتالل .. 
ماذا قال مدير جامعة بغداد عندما شاهد خارطة فلسطين.. 

ولماذا لم تعترف حكومات ما بعد االحتالل باسرائيل؟
د. سعد ناجي جواد

العراق  في  الفلسطيني  الوجود  تاريخ  يعود 
الشعب  تهجير  تم  عندما   1948 عام  الى 
العصابات  قبل  من  قسرا  الفلسطيني 
العوائل  من  عدد  نقل  تم  حيث  الصهيونية، 
الفلسطينية من قبل الجيش العراقي المنسحب. 
وتم ايوائهم في معسكرات الجيش في البداية ثم 
تم توزيعهم على مخيمات في بغداد والموصل 
والبصرة. واتذكر جيدا وانا طفل صغير احد 
منطقة  في  يقع  كان  والذي  المخيمات  هذه 
يقع  وكان  بغداد،  العاصمة  وسط  البتاوين 
مقابل مساكن اثنين من اعمامي. وكنا نلعب 

انا وابناء عمومتي مع اطفال منهم بعمرنا.
ُقِدر عدد الفلسطينين الذين نقلوا الى العراق 
لهذا  اضيف  ثم  شخصا.   3500 ب  انذاك 
العدد بعض من الذين نزحوا بعد هزيمة عام 
من  هربت  عوائل  لهم  اضيف  ثم   ،1967
الكويت في فترة 1990-1991 حيث اتهموا 
بتاييد القوات العراقية التي اجتاحت الكويت. 
في بداية القرن الحالي قدر عدد الفلسطينيين 

في العراق بخمسين الف شخص.
الفلسطينية  العوائل  معاملة  تمت  البداية  منذ 
وتعلموا  المدارس  ودخلوا  العراقيين  معاملة 
وخدموا في الدولة العراقية كموظفين او عملوا 
بعض  االمر  واستغرق  الحرة.  االعمال  في 
سنين حتى يحصلوا على حقوق مدنية تشابه 
تلك التي يتمتع بها باقي العراقيين. والسبب 
في ذلك ليس لشعور بالتفرقة العنصرية وانما 
الن الفكرة الرسمية كانت تقول ان هذه العوائل 
تسكن العراق بصورة موقتة وعلى اساس انهم 
سيعودون الى ديارهم باقرب فرصة، وبالتالي 
ما  ُيمنحوا  ال  ان  يجب  النازحين  هوالء  فان 
يجعلهم يتناسون التفكير بالعودة الى ديارهم.

عمل   )1958( الجمهوري  العهد  بداية  في 
رئيس الوزراء بعد الكريم قاسم على بناء دور 
بسيطة لالجئين الفلسطينين، وشكل ما عرف 
تدريب  بتوفير  وامر  فلسطين  تحرير  بجيش 

عسكري لمنتسبيه.
اختلف  وان  حتى  ينكر  ان  يستطيع  احد  ال 
من  ان  العراق  في  البعث  حزب  نظام  مع 
موقف  هو  العراق  احتالل  اسباب  اهم 
النظام السابق من القضية الفلسطينية، ومن 
االنتفاضات وعمليات االستشهاد التي شهدتها 
فلسطين حتى عام 2003، وكيف ان العراق 
كان يدفع مبالغ نقدية لعائلة من يستشهد او 
المواجهات  جراء  يسقطون  الذين  للجرحى 
باالسلحة  المدججة  االسرائيلية  القوات  مع 
الفتاكة. وبسبب هذه المواقف وضعت الدول 
التي فرضت الحصار على العراق )الواليات 
المتحدة وبريطانيا ومن تحالف معهما(، شرطا 
لرفع الحصار )مع شروط ضرورة تدمير القوة 
وقف  على ضرورة  ينص  للعراق(  العسكرية 
العراق الي دعم للشعب الفلسطيني ولقضيته. 
وكان يقال للقيادة العراقية انذاك )عبر القنوات 
السرية وبصراحة واضحة( ان اقصر طريق 
لرفع الحصار وانهاء العقوبات هو االعتراف 
وللعلم  باسرائيل وتوقيع معاهدة سالم معها. 
التي رفضت  الوحيدة  الدولة  العراق هو  فان 
توقيع الهدنة مع اسرائيل عام 1948، ورسميا 
ظل يعتبر انه ما زال في حالة حرب معها. 
مجمعا  بناء  تم  الماضي  القرن  نهايات  في 
منطقة  في  سكنية(  )عمارات  كبيرا  سكنيا 
العوائل  على  وزعت  بغداد  شرقي  الزعفرانية 
اراضي  توفير  الى  باالضافة  الفلسطينية، 
زراعية للقادرين على العمل في هذا المجال 
الستثمارها. وفي عام 2001 صدر قرار عن 
اكد  الرقم )202(  الثورة يحمل  قيادة  مجلس 

في  العراقي  معاملة  الفلسطيني  معاملة  على 
كل الجوانب، لكنه استثنى مسألتي الحصول 
على الجنسية العراقية وامتالك العقارات، إال 

في حدود ضيقة جدًا.
السبب  ان  للقول  حاجة  هناك  ان  اعتقد  ال 
الرغبة  العراق وتدميره هو  االساس الحتالل 
االسرائيلية في فعل ذلك. وربما يعتبر البعض 
ومشاركة  حاضرة  كانت  اسرائيل  ان  القول 
المبالغة. ولكن  العراق نوعا من  في احتالل 
في  بنفسي  عشتها  شخصية  تجارب  ومن 
االيام االولى لالحتالل استطيع ان اؤكد ان 
عناصر من الموساد ومن القوات االسرائيلية 
القوات  مع  الشوارع  وتجوب  حاضرة  كانت 
المنظمات  مع  بالتحقيق  وتقوم  االمريكية، 
مقرا  بغداد  من  تتخذ  كانت  التي  الفلسطينية 
لها، ومع بعض من يلقى القبض عليهم من 
الوقائع  من  وَلديَّ  البعثي.  النظام  مسؤولي 
ما يؤكد ذلك، ويكفي التذكير انه بمجرد ان 
عطلة  السبت  يوم  اعتبار  تم  االحتالل  وقع 
على  االسرائيلي  العلم  رفع  تم  كما  رسمية، 
اال  يرفع  ولم  بغداد،  في  االمريكية  السفارة 
ذلك.  على  النواب  بعض  اعترض  ان  بعد 
عنه  نتحدث  الذي  الموضوع  بخصوص  اما 

فاستطيع ان اورد الحادثة الدالة التالية.
الواقع  باالمر  وسلمنا  االحتالل  تم  ان  بعد 
المؤلم قررنا نحن، اساتذة الجامعات العراقية 
المحاضرات  والقاء  الدوام  نستأنف  ان  كافة، 
وبالفعل  دراسية.  سنة  طلبتنا  يخسر  ال  لكي 
على  بالتوافد  منا  شخصية  وبمبادرات  قمنا 
الذي  الشهر  نيسان/ابريل،  نهاية  في  كلياتنا 
احتلت فيه بغداد وبدانا التدريس. لم يبق بعد 
العالي  التعليم  وزارة  اسمها  وزارة  االحتالل 
التي نهبت عن بكرة ابيها امام انظار القوات 
وموقعها  وحرمها  بغداد  جامعة  اما  الغازية. 
يحوي  )والذي  الجادرية،  منطقة  في  الرئيس 
ادارة الجامعة وعدد من الكليات( فلقد جعلت 
القوات االمريكية الغازية منه معسكرا لقواتها 
وخصصت احد المداخل لها فقط. وكنا نشهد 
كل يوم القوات االمريكية تسرح وتمرح وتنتهك 
كل التقاليد االكاديمية في هذا الحرم ونحن ال 
حول لنا وال قوة. واالكثر من ذلك كنا نخضع 
لتفتيش الجنود االميركان عند الذهاب للدوام 
في كلياتنا. وزيادة في االهانة فلقد تم تعيين 
لجامعة  مديرا  صغيرة  برتبة  امريكي  ضابط 
بغداد واخر برتبة رائد او مقدم مسؤول بدرجة 
الفترة  تلك  في  العالي.  التعليم  لوزارة  وزير 
العلوم  الدولية في كلية  الدراسات  اقام مركز 
السياسية، الذي تشرفت برئاسته لفترة من الزمن 

)1989-1993( ندوة عن تداعيات ما حدث 
في العراق. وكاجراء اعتيادي تم اعالن ادارة 
الجامعة بهذه الفعالية. وفوحئت ادارة المركز 
بحضور الضابط االمريكي )مدير الجامعة( 
ومعه مجموعة من الضباط االخرين لحضور 
المجموعة  قائد  الحظ  دخولهم  عند  الندوة. 
خارطة كبيرة لفلسطين حرصت ادارات المركز 
فتوقف  المدخل،  المتعاقبة على وضعها في 
عندها واشار اليها بيده وقال باالنكليزية )هذه 
بعد  فلسطين  ال  ترفع،  ان  يجب  الخارطة 
الغاء مركز  تم  الزمن  فترة من  اليوم(. وبعد 
بغداد  لجامعة  التابع  الفلسطينية  الدراسات 
الدولية.  الدراسات  مركز  الى  موظفيه  ونقل 
لمن  واضحا  دليال  كانتا  الحادثتين  وهاتين 
توجهات  دليل مضاف عن  الى  يحتاج  كان 
تتوالى  االخبار  بدات  ثم  المحتلة.  القوات 
سكن  مناطق  االحتالل  قوات  مداهمة  عن 
قسم  على  القبض  والقاء  الفلسطينية  العوائل 
النظام  انصار  من  انهم  بدعوى  شبابها  من 
ثم صاحب ذلك حملة شعواء على  السابق. 
لالفكار  يمت  ما  كل  وعلى  العربية  الدول 
العروبية بصلة، بدعاوى ان االنظمة العربية 
كانت تساند النظام السابق، واصبحت صفة 
االيمان بالقومية العربية ُسبة ومدعاة للسخرية 
من االحزاب الطائفية والعنصرية التي قدمت 
مع االحتالل. وهذه الحالة شجعت المليشيات 
لكي  االحتالل  بعد  انتشرت  التي  المسلحة 
تهاجم المجمعات السكنية للفلسطينيين وتنزع 
االحيان  بعض  في  وتقتل  ممتلكاتهم  منهم 
بعض من سكانها بصورة وحشية او تطردهم 
من مساكنهم. هذه الممارسات اجبرت اعدادا 
كبيرة من الفلسطينيين الى الهرب باتجاه الدول 
العربية المجاورة، سوريا واالردن، وعندما لم 
يسمح لهم بالدخول )بدعوى انهم ال يحملون 
جوازات سفر(، اضطروا الى اقامة مخيمات 
في الصحراء على الحدود لتأويهم وعوائلهم، 
ثم جرى ترحيل غالبيتهم الى دول في امريكا 
الى  اخر  قسم  ولجا  بعد.  فيما  الجنوبية 
حيث  العراق  شمال  في  الكردية  المحافظات 
اقيم لهم مخيما هناك. ومن جراء االجراءات 
التعسفية هذه وغيرها، لم يبق في العراق سوى 
بضعة االف من الفلسطينين. ويقال ان العدد 
المتبقي ال يتجاوز ال 3500-3800 فردا. 
اغلب المساكن التي كانوا يسكنونها تم طردهم 
االعانات،  اشكال  كل  عنهم  وقطعت  منها 
وهناك احصائات تقول ان حوالي 700 فردا 
قبل  من  تصفيتهم  تمت  قد  الجالية  هذه  من 
القوات الغازية ثم قبل مليشيات مسلحة، وفي 

بعض االحيان من قبل اجهزة الدولة الجديدة.
العربية  الشريحة  هذه  اضطهاد  في  وتماديا 
من قبل حكومات ما بعد االحتالل تم اصدار 
عليه  )صادق   2017 عام  في  جديد  قانون 
معصوم(  فؤاد  السابق  الجمهورية  رئيس 
تضمن الغاء القانون 202 والزام الفلسطينين 
موافقة  على  بالحصول  العراق  في  المقيمين 
على االقامة، وضرورة تجديدها سنويا. كما 
ما غادر  اذا  يقول  اخر  قانون  صدر موخرا 
الفلسطيني العراق وغاب عنه اكثر من ثالثة 
دخول  سمة  على  يحصل  ان  فعليه  اشهر 
مقيما  كان  وان  حتى  للعودة،  جديدة  )فيزا( 
فيه لعقود سابقة عديدة، او كانت عائلته ما 
زالت تقيم فيه. وغالبا ما ُيَسوف هذا الطلب 
او يرفض. علما بان رعايا دول اخرى، وعلى 
راسها ايران يحق لهم دخول العراق واالقامة 

فيه بدون الحاجة الى سمة دخول.
ان مثل هذه االجراءات ال يمكن ان تنسجم 
بانها  الحاكمة  السياسية  االحزاب  ادعاء  مع 
الفلسطينية  بالحقوق  التمسك  على  حريصة 
ومعاداة اسرائيل. باالحرى انها تنسجم مع ما 
اطراف  من  واالخرى  االونة  بين  تداوله  يتم 
كل  ومن  السياسية،  العملية  في  مشاركة 
العداء  حالة  )انهاء  ضرورة  عن  المكونات، 
مع اسرائيل وضرورة اقامة عالقات دبلوماسية 
معها(. وطبعا هذا االمر ينسجم ايضا مع ما 
ترغب به االدارة االمريكية. ورب سائل يسال 
لماذا لم تقدم اية حكومة من حكومات ما بعد 
خاصة  باسرائيل،  االعتراف  على  االحتالل 
اكرادا،  ان  كانوا  عربا  افرادها،  اغلب  وان 
الكيان،  قادة  مع  جيدة  بعالقات  يحتفظون 
وزياراتهم لالراضي الفلسطينية المحتلة كانت 
السوال  يمكن االجابة على هذا  شبه علنية. 
الرغم من كل االعتراضات  انه على  بالقول 
على ما تقوم به ايران في العراق اال انه يجب 
االعتراف بانه لوال النفوذ االيراني الكبير على 
االحزاب السياسية الحاكمة التخذت الحكومة 
العراقية الحالية، ومن سبقها، قرارا باالعتراف 
باسرائيل اسوة باالنظمة التي فعلت ذلك في 
العام الماضي. قد ال يعجب البعض هذا القول 
لكنه حقيقة يجب تثبيتها. واصال فان حرص 
الواليات المتحدة واسرائيل على محاربة النفوذ 
االيراني في العراق هو من اجل هذا السبب، 
وليس بسبب ما يعانيه العراق والعراقيون من 
تمدد نفوذ المليشيات والفصائل المسلحة التي 

تاتمر باوامر ايران في العراق.
المشكلة التي ال تلتفت لها ايران ومن يتعاون 
معها وياتمر بامرها، ان سياسة البطش التي 
والفساد  المسلحة  الفصائل  بعض  تنتهجها 
تدعمهم  الذين  السياسيون  فيه  يغرق  الذي 
يدفع بعض العراقيين الى القبول بنفوذ امريكي 
معتقدين،  اسرائيلي،  بنفوذ  وحتى  بل  جديد، 
غباءا او سذاجة او عن قصد مبيت، ان ذلك 
لهم  المتبقي  الوحيد  المخرج  يكون  ان  يمكن 
من معاناتهم. والمشكلة االكبر ان ال ايران وال 
االطراف الموالية لها يدركون هذه الحقيقة وال 
يوجد في االفق ما يدلل على انهم مستعدون 

لتغيير نهجهم.
يبقى  الوحيد  المخرج  ان  سابقا  ذكرنا  كما 
بتكاثفهم  الذين  انفسهم،  العراقيين  مسوولية 
وبجهاهدهم ونضالهم يمكن ان يخرجوا العراق 
الخارجية  الهيمنة  انواع  كل  ومن  مآزقه  من 
المتسلطة عليهم. فهل سيعون ذلك؟ ام انهم 
بعد  ادركوها  كما  متاخرا  الحقيقة  سيدركون 
ندما  وندموا  االوان  فوات  وبعد  االحتالل، 

شديدا والت ساعة مندم.
كاتب واكاديمي عراقي
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3 قصص قصيرة 

قصة قصيرة: امتحان الرجولة/ من األدب الساخر

خلود المومني
قاصة من األردن

بيت العائلة

 فتحت الباب، استقبلتني رائحة الحنين. لبيوت 
األمهات حميمية ال يعرفها إال من تجرع مرارة 

الفقد.
المكسوة  المقاعد  هي  كما  الجلوس  حجرة   
التلفاز،  جهاز  أماكنها،  في  مرتبة  بالمخمل 
الستائر المنسدلة، رائحة الغبار وكل التفاصيل 

المؤطرة بالغياب.
ترتطم بأذني أصوات المالعق واألطباق، رائحة 
تعدها،  أمي  كانت  التي  اللذيذة  الفاصولياء 
بمرطبانات  المكتظة  الخشبية  المطبخ  خزائن 
الجبل  اللبنة المرصوصة بعناية مغمورة بزيت 
حيث نشأت أمي، بشكير صغير كانت تمسح 
به عرقها، قطع قش مستديرة مخصصة لحماية 

الطاولة من حرارة أواني الطبخ.

المكتبة  تزين  زالت  ما  وإخوتي  أنا  صورنا   
والجدران، بصمات أمي واضحة عليها أكتشفها 
ال  أن  على  حرصت  والشعور  القلب  بمختبر 
على  ُأتركوه  إخوتي  رجوت  العائلة  بيت  يغلق 
المناسبات  أو في  العيد  فيه في  حاله، نجتمع 

المشتركة هز شقيقي رأسه بسخرية:
– دعوه فليكن لها ما تشاء
 شعرت بالنصر لحظتها.

 قبل العيد ببضعة أيام حضرت للبيت، أخرجت 
الجدران  برش  بدأت  مكانه  من  الماء  خرطوم 
والنوافذ وما تبقى من زروع أمي، تجمع الغبار 
في رئتي سعلت كثيرا، إنها الحساسية الموسمية.

مع ذلك سأكمل بعد غد العيد وتذكرت أنني لم 
أشتر القهوة السادة سأجلبها من بيتي يوم العيد 

المقبول  غير  من  التمر،  بعض  معها  وأجهز 
أمي  لوفاة  األول  العيد  في  الحلوى  توزع  أن 

استيقظت صباحا على أصوات:
هلل  والحمد  كبيرا  أكبر  الحمد.  وهلل  أكبر  هللا   

كثيرا.
 عضني الفقد.

أغراضي  وحملت  وأطفالي  نفسي  جهزت   
توجهت إلى بيت العائلة، انتهت الصالة وقارب 
الوقت على الظهر، العصر ولم يحضر أحد، 

حاولت االتصال بأخي.
 هذا الرقم ال يمكن االتصال به.

وأوالده،  مع زوجته  العيد  لقضاء  أخي  سافر   
اتصلت بأختي

– وإنت بخير مع زوجي واألوالد عند حماتي.
أمي  منظر  إلّي  عاد  األرقام  بقية  أكمل  لم   
النجدة  األكتاف صرخت طلبت  محمولة على 
دون جدوى، مسحت دموعي لملمت شعث قلبي 

وغادرت.
سيدة  شاهدت  العمل،  من  عائدة  وأنا  باألمس 
غريبة المالمح تنظف نوافذ بيتنا، وشاحنة كبيرة 

تدخل أثاثًا لعائلة ال أعرفها.

*******
زهايمر

سحبت الكرسي الخشبي جلست الى جواره
أبي…. أبي.

ال  التي  وابتسامته  تعذبني  بصره،  إلّي  رفع 
يدي،  بين  المعروقة  يده  احتضن  لها،  تفسير 
على  بأصابعي  أمسح  يجيب،  ال  إليه  أتحدث 

بعض شعيرات صمدت على رأسه الفارغ.

تطير  فراشة  الذكرى  تصير  الخلف  إلى  أرجع 
في بساتين العمر، كانت رؤية والدي وفكرة أنه 
قد يعود إلى البيت في أّي لحظة، كفيلة بضبط 
فوضانا، تتسارع خطوات أمي نحو الفرن تتأكد 

ينثر  المشاكس  أخي  جاهز،  شبه  الطعام  أن 
كتبه المدرسية ويّدعي الدراسة، أما أنا فحكاية 
عصا  لكن  نعم،  المدللة  الوحيدة  أبنته  أخرى 

التأديب تصل للجميع، هكذا كان أبي.
عركته الحياة العسكرية، أكسبته صالبة ومقدرة 
على اتخاذ القرار بحزم، صدقوني ألبي وسامة 
مع  الشطرنج  يلعب  لمحته  جذابة،  وابتسامة 

عمي ظهرت غمازتاه عندما ابتسم.
كش ملك

أبي،  بمرض  العائلة  وأصدقاء  أقاربنا  عرف 
صاروا يتوافدون لالطمئنان عليه، يربتون على 
خده، وال رد فعل من ناحيته غير تلك النظرة 
في  ينخرط  صار  الحقة  فترات  في  الجوفاء، 
ال  التي  لنظرته  ويعود  ينسى  ثم  قصير  بكاء 

تفسر.
تباعدت الفترات بين زيارات أقاربي.

أبي يا سنديانة الروح، أرجوك لمرة واحدة امأل 
احجدها  ترابها  من  أمي  انبش  صراخا،  بيتنا 
بنظراتك ثم أتركها، افتح باب حجرة الضيوف 
استقبل جارنا.. أترك يده في يدك، وأنت تطمئن 

على صحته وأمور أسرته.
أكثر  يتطاول  صار  سريره،  من  أبي  نهض 
فأكثر، تضوع عطره في المكان، رأيتني طفله 
تفر خوفا إلى غرفتها، أبعدني أخي وضع يده 
على كتفي أخرجني من غرفة أبي، بدأ أخوتي 
وتبادلوا  صمتوا  قليال،  تحدثوا  نبضه  بتفحص 
نظرات لها أكثر من معنى وعرفت يومها معنى 

اليتم.

*******
صداع

الصداع  هذا  يؤرقني  رأسي،  مؤخرة  أتحسس 
الذي يطاردني، منذ ليلة األمس ولم تنفع معه 

كل المسكنات التي لدّي.

أخرى؛ حتي  أدوية  أّي  أخذ  أتمكن من  لن   –
يري الطبيب نتائج التحاليل التي أجريتها اليوم 

في المختبر.
كان الطبيب قبل ذلك قد سأل عن نشاط غدتي 
ثم  الدم  في  الهيموجلوبين  نسبة  عن  الدرقية، 

طلب التحاليل للتأكد.
– ال بد أنه ورم خبيث يطارد رأسي البائس فقد 
عانى هذا الرأس كثيرا، ضربته بيدي االثنتين، 
من  وكنت  العامة  الثانويه  نتيجة  ظهرت  يوم 
مسجي  وشاهدته  أبي  مات  ويوم  الراسبين، 
رأسي  والمباالة، ضربت  حراك  بال  أكفانه  في 

بجدران الحجرة وبكيت بحرقة.
األلم الشنيع عاد يضرب جدران رأسي، ال بد أن 
نتيجة التحاليل ستظهر أن هناك مرضا خبيثا 

يأكل جزءًا من خاليا دماغي.
أتألم كثيرا، تدخلني ذات الممرضة العجفاء إلى 
حجرة كئيبة في مستشفى متواضع، أتمدد على 
السرير، أشعر أن النهاية قد اقتربت، أتمني أن 
أعيد حساباتي في أمور كثيرة، دراستي، عالقتي 

بأسرتي، أسراري الصغيرة وأشياء أخرى.
في  ينبوع  ويجف  زنبقه،  تذبل  فرحة،  تموت 

أرض خصبة.
أقدمها  المختبر،  تحاليل  نتائج  فيه  ملفًا  أحمل 
قرأ  متضاربة،  مشاعر  وبداخلي  للطبيب، 
فيها هز  الصورة لألعلى بحث  التحاليل، رفع 
رأسه، راقبته متوجسه، رفع نظره إلّي، قال أشياء 
كثيرة عن تأثير نقص الفيتامينات على الجسم، 
الوصفة حملتها  باهتمام، أخذت  إليه  استمعت 

بحثت عن صيدلية قريبة ألشتريها.

وانفجر  زنبقه،  تفتحت  فرحة،  ولدت  لحظتها 
ينبوع في أرض قاحلة.

نبيل عودة
القول  يفتخر معظم الرجال انهم من اصحاب 
مصدر  فهم  نسائهم،  مع  تعاملهم  في  الفصل 
الدخل ـ حتى بوجود زوجة عاملة فهو المقرر 
ألهل  الصالحيات  مصدر  وهو  بمصروفها، 
البيت، المرأة ال تنفذ اال ما يطلبه منها، وحين 
يصل للبيت بعد يوم عمل، يجد الطعام جاهزا، 
المكوية  النظيفة  والمالبس  جاهز،  والحمام 
جاهزة، ما ان ينتهي من وجبة الطعام والحمام 
ولبس مالبسه النظيفة، ويتمدد على الكنبة امام 
التلفاز، حتى تكون غالية القهوة قد جهزت، وإذا 
ما صدر صوت مرتفع من أحد األوالد، تؤنبه 
الزوجة ان اصمت .. البابا عاد من العمل وهو 
متعب جدا ويجب ان نوفر له الهدوء والراحة.

يرويها  التي  المثالية  الصورة  هي  هذه 
المتزوجون، شارحين بفخر سطوتهم ومكانتهم 
في منازلهم .. وكيف ان الزوجة مجرد وظيفة 

لضمان خدماته وتنفيذ ما يراه مناسبا.
النفس  علم  خبير  يوسف،  الدكتور  ان  غير 
الشباب  نادي  في  محاضرة  القى  االجتماعي، 
سخر فيها من ادعاءات األزواج واصفا اياهم 
جمهور  أضحكت  بسخرية  األزالم«   « ب 

المستمعين.
فيه  الحقيقي  البيت  ان  يوسف  الدكتور  قال 
البيتية، خاصة  للواجبات  كامل وتوزيع  تعاون 
يدعيه  ما  وان  عاملة.  ايضا  المرأة  كانت  اذا 
هو  مما  اكثر  مضحك  تفاخر  هو  »األزالم« 

حقيقي. وأضاف ان المجتمعات العربية تعاني 
من فكر ماضوي بكل ما يخص النساء، حتى 
المنفتحين أكثر نجد لديهم ظواهر سلبية بكل ما 
يخص المرأة، وان ذلك الوصف الذي يتفاخر 
به الرجال عن سطوتهم هو مجرد اوهام وتفاخر 
ساعة  هي  الرجال  يحبه  ما  ابرز  ان  كاذب. 
بعض  وان  الفراش.  في  زوجته  على  يستلقي 
الرجال يعتبرون الجماع مع الزوجة، نوعا من 
له  خدمات  من  به  تقوم  ما  على  لها  التقدير 

وألوالدها.
عشرين  شاربيه  طول  يبلغ  الذي  الرجال  أحد 
زوجته  على  يغضب  عندما  انه  قال  سنتيمترا 
يعاقبها بطريقة انسانية، بأن ال يعاشرها خالل 
التي  القطة  مثل  تصبح  حتى  كامل،  اسبوع 

تتمسح بسيقان صاحبها.
قال الدكتور يوسف ضاحكا اننا ال نعرف كيف 
تجري األمور يوم الحساب، حين يصل البشر 
الطيبين الى جنة عدن، حيث يجري تقسيمهم 
طيبتهم،  مراتب  حسب  السماء،  مالئكة  من 
وخاصة بموضوع تعاملهم مع المرأة، الزوجة او 

األم وغيرهن من النساء. أضاف:
- تعالوا نتخيل يوم الحساب: كان الرجال في 
البعض  بعضهم  على  يكررون  الحساب  يوم 
المالك  ظهر  حين  رجولتهم،  قصص  نفس 
الصمت  وساد  األلسن  إنخرست  جبرائيل، 

بانتظار ما سيقوله المالك.
الى  فوق  ومن  وعرضا  طوال  جبرائيل  تأملهم 

بالخوف  قلوبهم  فخفقت  قليال  عبس  تحت، 
العذاب  حيث  الى  ارسالهم  القرار  يكون  ان 
من  فرغ  ان  بعد  الجسد.  تلتهم  التي  والنيران 
النظر اليهم، طلب من النساء االنتقال لساحة 
اخرى بعيدا عن الرجال. ثم طلب من الرجال 
ان ينتظموا بصفين، في الصف األول الرجال 
الصف  وفي  لزوجاتهم.  كانوا خاضعين  الذين 
الثاني يصطف الرجال الذين كانوا سائدين على 

زوجاتهم.
الخاضعين  الرجال  صف  ان  كانت  المفاجأة 
لنسائهم، كان طويال جدا لدرجة ان الساحة لم 
تتسع لهم بصف واحد.. فهم جبرائيل ان السبب 
عن  متنازلين  الجنة،  في  مكانهم  ضمان  هو 
المئات منهم في  ثرثرة رجولتهم، وهكذا تجمع 
حيث  الثاني،  الصف  في  بينما  الصف.  آخر 
سوى  يكن  لم  نسائهم،  على  السائدين  الرجال 

ثالثة رجال فقط.
هذا االصطفاف اثار ضحك جبرائيل ومساعديه 
من المالئكة، كانوا على قناعة ان الرجال الثالثة 
ليوم الحساب ال  يبالغون، حتى في حضورهم 
نقل  ان  ويبدو  الكاذبة.  نفختهم  عن  يتنازلون 
المبالغة ..  لماكن آخر، شجعهم على  النساء 

سأل الرجال الثالثة بسخرية:
كما  نسائكم  على  اسيادا  كنتم  حقا  هل   -

تدعون؟ وأضاف:
على  ونتعرف  الحقيقة.  سنفحص  االن   -

الطريقة التي سدتم فيها على نسائكم

سأل الرجل األول:
الذي  - حدثنا عن شكل عالقتك مع زوجتك 

جعلك سائدا ومقررا؟
- سأقول الحقيقة.. كنت غارقا بعالقات خارج 
الزواج خالل حياتي، واآلن انا شديد الندم بسبب 
تصرفي غير السليم .. واريد ان يسامحني هللا 

اذ عدت لعقلي وصالتي قبل موتي.
وسأل الرجل الثاني:

- وانت كيف تفسر سيادتك على زوجتك؟
- خالل كل حياتي تنقلت من عالقة الى أخرى، 
لم اجد الحب ودائما رغبت ان اغير طريقي وان 
اتعامل مع المرأة بشكل ال غضاضة فيه، وال 
فرصة  على  سأحصل  اليوم  كنت  اذا  اعرف 
ألغير عالقتي مع المرأة.. رغم اني عدت الى 
واطلب  كلها  اليومية  الواجبات  عقلي، واصلي 

دائما من هللا ان يغفر لي ضاللي القديم.
- واآلن بقي الشخص الثالث واألخير لنستمع 

منه كيف كان سائدا على زوجته وعلى بيته.
اجيب،  بماذا  اعرف  ال  انا  جبرائيل  سيدي   -
انا بقيت في هذا الصف ألن زوجتي قبل ان 
ترسلوها مع سائر النساء لمكان آخر أمرتني أن 

ابقى في هذا الصف حتى تعود!!
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النَّّص… بناء ابداعّيا

رشدي الماضي 
حيفا 

كّل جزء  في  يتمثَّل  »بناء«  اإلبداعي  الّنصُّ 
انتظامها  التي تستوجب  العالقات  منه، وفي 

بين هذه األجزاء...
طلَّتُه«  له  »منزاَل  دخوَلُه  نريُد  وحين 
لغويتِه  ومن  كنٌص  منُه  نبدأ  »المعمارية«، 

الماثلة ومن ُثمَّ تواصل النَّظر إليِه بوصفه » 
شّفافا«، مثل مرآة ونافذة مفضية إلى خارجها؛ 
وبوصفه »كيانا« متعالقا مع ما يحيط به من 

كيانات أخرى…

ّفاف«،  وهذا ما يتعّين َأْن ُنَسّميِه:«الّنص الشَّ
عالماتِه  في  معاينتِه،  من  محاورتُه  أّي 
ُمْدِركيَن  الخافية…  أو  الماثلة  وعالقاتِه 
»َنْفَسُه«،  فقط  يعكس  ال  هو  كبتيٍة«   « َأنَُّه 
في  فيصُبْح  كذلَك على »غيرِه«  ُيحيُل  وأّنما 
إلى  ُتفضي  آن »مرآة« من جهة، و«نافذة« 

خارجها من جهة ثانية…

هكذا انفتح الّنصُّ على اجتماعّيتِه وتاريخّيتِه، 
بما فيها ِمن أصوات وأصداء وهي تشكالت 
تعبيرّية، ِمّما ُتْنتجُه قدراُت وكفاَءُة الّشاعر في 
تّملكها الخصوصي للعالم… فجعلت القصيدة 
ذات تخاطبّية، َخافية وبّينة، مع فنون كتابّية 
مزامنة لها، كربطها بالّرواية الحديثة وغيرها…

ُأَسّجلُه،  ما  على  »اإلضاَءة«  ِمن  ولمزيد 
مجموعة  عند  الغَرض  لهذا  سريعًا  أتوّقف 

محمد الماغوط: » حزن في ضوء الَقَمر«:
الغابات/  سعال  كالكروان/  يصدح  »الخوف 
الحبُّ  َخِفيَّة/  زوايا  في  يئنُّ  الحطب  صرير 
جر خريف بين  خطوات حزينة في القلب/ والشَّ

الّنهدين«...

غْير  لكونها  األمثلة،  هذه  تستوقفنا  طبعًا، 
مألوفة، بل مفاجئة، وبالفحص الُمَعمَّق لهذِه 
»المحاكاة«  عنصر  أن  نرى  الّصورالبيانّية، 
ثناياها  في  تظهر  ال  حيث  اختلَّ  قد  فيها 
أنَّ  ُنْدرُك  ثاٍن  وبتمّعٍن  أكيدة،  الّتشبيه  صفُة 
يتعّدى  جديدًا  تشكُّاًل  ترتسم  العبارات  هذه 
»الموضعيَّة« التي كانت َتِسُم الصورة البيانّية 

في بيت الّشعر التقليدي…
ونتابع فنقرأ:

وسادتي/  على  ينبض  كان  الذي  َشْعرِك   «
وسادات  على  يلهو  العصافير/  من  كشالل 

غريبة/ يخونني.../

فالعالقات هنا، أكثر تركيبا وتداخاًل، فالمبتدأ 
»َشْعرك« ال يجد َخَبرَُه إاّل في الجملة الفعلّية

»يخونني« في الّسطر الرابع وعالقة الُمشّبه 
بين  تنتقل  »كشالل«  بِه  بالُمشبَّه  »شعرك« 
الّسطر الثاني والّثالث… وهذا منح مقدارًا من 
االستقالل ألطراف الجمل، فصارت تبدو كّل 
جملة في وضعّية منفصلة عن غيرها… مع 
»َشْعرك«  بين  الّلزوم  يؤّكد  الّنحوي  الناء  أّن 

»ويخونني« وفق عالقة استعارّية َبّينة…
ور  الصُّ ٌمتداخل  النَّّص  ِبناَء  أنَّ  يخفى  ال 
أًلّنُه  خاّصة،  تفكيك،  إلى  ويحتاج  البيانّية، 
خرج ِمن »َمْوِضعّيتِه« وانوضع في تشّكالت 
غير معهودة، وهي التي تتجّلى بشفافّية في 
عن  وتباعدها  العبارات  بين  العالقات  تبّدل 
عالقة  انتظام  جعل  مّما  البعض…  بعضها 
صعبة  تصبح  الّنّص  طرفي  بين  الّتشبيه 

ومختلة...

أدب

قصة قصيرة: لعبة الصدى
تغريد أبوشاور

كاتبة من األردن

لعبة الصدى
كانت تسليتي في العطلة الصيفية أن أتسلل 
إلى حديقة جاري، الذي يسافر إلى أبنائه في 
أوروبا كل صيف، والحقيقة أن ال أحد من 
أهل الحي رأى مرة أبناءه وال أحد يعرف إلى 

أين يسافر.
على  جالسة  وأنا  كلها  خياالتي  أعيش  كنت 
أرجوحته الحديدية التي يغطيها بغطاء وردي، 
إلى  يردني  كان  وما  طري..  بقطن  محشو 
الواقع سوى صوت أمي يصدح من الشباك 

تناديني.

لم أكن آبه أبدا لصهد الشمس، ولم تردعني 
بيته،  لحديقة  التسلل  عن  الشرسة  قطته 
متجاوزة شجر التين والتوت الذي يقضم أبناء 
الحي ثماره قبل نضوجه؛ حيث كانوا يرمونها 
وفي  جنيا.  ثمارها  عليهم  فتتساقط  بالحجارة 
لينهر  بيته  من  يوما  هو  يخرج  لم  المقابل، 
زجاج  كسروا  عندما  حتى  الحي،  صغار 
يقولون  كانوا  ذويهم،  إلى  يشكهم  لم  النافذة 

عنه أن بيته الفارغ ابتلع صوته.
أما أنا فلم أكن أجتاز الحديقة ألجل التوت، 
أن  فما  السرية؛  هوايتي  أمارس  كنت  بل 
أصل إلى النافذة مكسورة الزجاج، حتى أبدأ 
بالصراخ في البيت؛ فيدور الصوت داخله.. 
بكلمات  متكسرا  إلي  يعود  ثم  ويدور..  يلّف 
التي صرخت بها، فأعيد  الكلمات  غير تلك 
الكرة من جديد وأنادي أبناء الجيران الصبيان 
وأشتم  بأسمائهم،  أناديهم  أن  أخجل  الذين 
التي تخجل من شتمهن، وأردد  أمي  جارات 
إلّي،  ويعود  الصدى،  فيدور  جدتي،  تعاويذ 
وتعثرها..  الحروف  بتخبط  فرحة  وأنا  أتلقفه 
بصوت  إلي  يعود  صوتي  بأن  سعيدة  كنت 
الفترة؛  تلك  في  رفيقي  الصدى  كان  شبيه.. 
فيردها  أغنية  له  أغني  فيالعبني،  أالعبه 

بمقطع أوبرا…
أمي،  بصوت  إال  لعبتي  تنتهي  ال  وكان 

كالعادة.
أما الغريب في األمر؛ كيف تزج بك الحياة 

في فخ الصدى دون علٍم منَك.
وصداه،  بصوتي  البيت  جاري  باع  كبرُت.. 

بأسمائهم،  أشخاص  على  أنادي  الزلت  وأنا 
وأقول الكثير من الكالم.. والمشكلة دائما: ال 

يرد علّي إال الصدى!

مراوح ال راحة معها

في إحدى موجات الحّر، اشترى والدي مروحة 
فرحين،  حولها  نجتمع  صغارا  كنا  قصيرة، 
وطبعا ألننا عائلة كبيرة، كنا نجلس متزاحمين 
بعدم  والدي  تحذيرات  ضغط  تحت  أمامها 
اإلشارة فجأة خوفا على أصابعنا من القطع؛ 
السبب.  لذات  ُقِطعت  سمير  جارنا  فأصابع 
لذلك كانت المروحة ال تشتغل إال بعد عودة 

والدي من العمل وتناوله شايه والغداء.

لّما تعدلت األحوال، اشترى والدي مروحة ذات 
قاعدة وعنق طويل تدور علينا، وكانت متعتنا 
أمامها؛  ونقف  بالماء  قمصاننا  نبلل  عندما 
كان  والدي  ولكن  برد طرية.  بلسعة  لنحظى 
نحن  منا  أحد  يصطدم  أن  من  أيضا  يحذر 
األرانب المتقافزة بالحسناء ذات الرقبة العالية 
مصلحا  لها  نجد  وال  رقبتها  وتنكسر  فتسقط 
أو قطع غيار إضافية؛ ألنها مستوردة، فكنا 
نلتزم بأماكننا في انتظار أن تجود علينا بدورة 

من رأسها.
ظل القلق يطاردنا من المراوح األرضية، فقام 
الصالون،  سقف  في  مروحة  بتركيب  أخي 
مما سّبب إزعاجا ألمي، ألنه حوَّل الصالون 
إلى غرفة معيشة، وألنها كانت تخاف على 

تزن  التي  المروحة  تطيرها  أن  من  رؤوسنا 
فوقها، فأمي ال تزال تسيطر عليها الحروب 

وخوفها من الطائرات.
بعد سنوات اقتنينا مكيفا صحراويا، ولكننا كنا 
الحر،  نموت من  أن  قبل  قسوته  نموت من 
فصوته لعين وغباره مخيف، إضافة إلى أنه 
المعيشة.  غرفة  في  منا  أحد  مساحة  يسرق 
كبرنا، وما زلنا نخاف على أصابعنا ورؤوسنا، 
فال نلوح وال نشير ونمّر سريعين من تحتها 

أينما كانت.
المراوح،  من  النفسية  أزمتنا  وحللنا  كبرنا، 
واستبدلناها بمكيفات كهربائية، نجلس أمامها 
تفور  أدمغتنا  لكن  أجسادنا،  تبرد  أن  بغاية 

خوفا من فاتورة الكهرباء.
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 رباعيات امرأة فاتنة !!  

ادب و ثقافة 

قصة قصيرة : ضوء القصيدة
د. سامي كيالني 

ميسيساجا

في الطريق إلى العمل قاد السيارة بهدوء وانتباه 
حتى ال يتشتت تفكيره عن حركة السير، انتبه 
بشكل خاص للمركبات خلفه ليعطيها إمكانية 
التجاوز حتى ال يفرغوا نزقهم بإطالق األبواق 
منذ  استيقظ  النوافذ.  من  الشتائم  رمي  وربما 
لم يعهدها منذ  بنفسية متلبدة بغيوم  الصباح 
اآلونة  تأتيه في  ولكنها صارت  فترة طويلة، 
األخيرة، حاول التعايش معها حين تحّل دون 
التوتر  مستقبالت  كل  بإطفاء  إنذار  سابق 
إبقائها  في  حظه،  لحسن  ونجح،  واالستفزاز 
غيومًا دون أن تتحول إلى مطر أسود. تأتيه 
قبيل االستيقاظ فيستيقظ متكدرًا دون أن يدري 
تتآخى  روحه  تلف  التي  الغيوم  سببًا.  لذلك 
اليوم مع غيوم داكنة متلبدة في الجو غطت 
الممكن  من  كان  الذي  الشمس  على شروق 
الغيوم  وطأة  من  التخفيف  في  يساعده  أن 
الداخلية. لم تمتد يده إلى مفتاح راديو السيارة 
الصباح من محطة  تتآخى أخبار  خشية أن 
اإلذاعة المحلية مع غيوم الجو والغيوم التي 

تلبدت فوق صباحه الخاص.
كراج  في  السيارة  وأوقف  العمل،  وصل 
المؤسسة، مشى بحذر حتى ال يراه الحارس 
ويبدأ معه حديثًا ما عن آخر األخبار أو عن 
مشاكله الشخصية كعادته، والتي كان يقابلها 
كعادته هو باإلنصات والتفهم وتقديم نصيحة 
التضامن  بمجرد  أو  ذلك،  أمكنه  إن  مناسبة 
ب”هللا يعين”. ولم يعرّج على الكافتيريا ألخذ 
لصوت  خاضعًا  الصباحي،  القهوة  كوب 
المكتب  إاّل أن تصل  داخله يقول “ليس لك 
تغادر  حتى  شيء  أي  وتعمل  الباب  وتغلق 
تغادر  محظوظًا  كنت  وإن  روحك،  الغيوم 
القريبة  الكافتيريا  إلى  فتخرج  السماء  غيوم 

وتكافئ نفسك بقطعة كعك مع كوب القهوة”.
دخل المكتب، امتدت يده إلى مفتاح الطاقة 
الرئيسي لجهاز الحاسوب، لم يعمل بعد أن 
ضغطه، انتبه أن الضوء األحمر في وصلة 
الكهرباء التي تغذي الجهاز ليس مضاء، إذن 
القاطع الذي يغذي الخط بحاجة إلى رفع، لقد 
لهذه  يسمح  لم  ذلك.  يتكرر  ما،  لسبب  نزل 
اإلضافة إن تكثف الغيوم الداخلية، كان على 
وشك أن يقول الكلمة السيئة التي تقفز إلى 
طرف لسانه عادة في مثل هذه الحالة، ولكنه 
خرج  ولد”.  يا  إيزي  إت  “تيك  ب  استبدلها 
التي  الزاوية  إلى  الردهة ثم  إلى  المكتب  من 
فيها صندوق القواطع، فعاًل القاطع في حالة 
نزول، رفعه وعاد إلى المكتب، أضاءت شاشة 
الحاسوب. ذهب إلى الشبكة العنكبوتية ودخل 
أدخل  بريده،  ليتفقد  اإللكتروني  البريد  إلى 
مسح  يخطئ.  ال  حتى  بهدوء  المرور  كلمة 
عدة رسائل من الرسائل المزعجة، مسحها ثم 
ذهب إلى ملف الرسائل التافهة، هكذا يحب 
أن يترجم كلمة “جنك ميل” في قائمة مجلدات 

الرسائل، تنبه إلى وجود رسالة مختلفة، جيد 
ليس  الحاسوب  بالجملة،  يمسحها  لم  أنه 
أحيانًا  تصنيفاته،  في  مطلقة  ثقة  موضع 
كانت  جيدة.  رسائل  المجلد  هذا  إلى  يرسل 
جديدة،  قصيدة  الشاعر،  صديقه  من  رسالة 
تتحدث  بقراءتها،  وبدأ  فتحها  العنوان،  شده 
انفرجت  والضياء،  الطبيعة  احتفاالت  عن 
أساريره قلياًل وتعّدلت نفسيته بعض الشيء. 
بدأت غيوم الروح تتبدد، أعاد قراءة القصيدة 
بتمعن في جمالية النص، فبدأت غيوم الروح 
الكرسي واسترخى  تنقشع. أسند ظهره لظهر 
المنتشر  بالضوء  شعر  عميقًا.  نفسًا  وأخذ 
من القصيدة يتغلغل كيانه. انتبه أنه لم يفتح 
تدفق  حتى  فتحها  أن  ما  المكتب،  ستائر 
من خاللها نور مضاعف قادم من انعكاس 
الشمس المشرقة على زجاج العمارة المقابلة.

طاولة  معطيًا  واستدار  كرسيه  في  اعتدل 
الحاسوب ظهره، وأخذ نفسًا عميقًا أصبح بعده 
الذي  ليوم عمل واعد. شكر الضوء  مستعدًا 
ولد من القصيدة والذي جلب معه النور القادم 

الصباح، وشكر  هذا  في  الغربية  النافذة  من 
قوانين االنعكاس التي جعلت ضوء الشروق 

يأتي من الغرب.
مختلفة،  بروح  الحاسوب  شاشة  ليواجه  عاد 
والتفاعل  للتداعيات  الباب  تفتح  التي  الروح 
مع األشياء الصغيرة، الروح التي يطلقها على 
تبتهج. شكر قوانين االنعكاس  سجيتها حين 
مرة أخرى، فتذكر أستاذ الفيزياء في المدرسة 
كانوا  الضوء.  موضوع  ودروس  الثانوية 
يتندرون بطريقة لفظ األستاذ لمصطلح “شدة 
في  منسجم  وهو  يلفظها  التي  االستضاءة” 
ولذلك  “شستضاءة”  الجهوري  بصوته  الشرح 
الرسالة  إلى  عاد  شستضاءة”.  “أستاذ  سموه 
ضغط  القصيدة،  تحتوي  التي  اإللكترونية 
أعجبتني  “لقد  لصديقه  وكتب  الرد  عالمة 
القصيدة، رائعة، ولكن لدي سؤال: هل تتذكر 
األستاذ شستضاءة؟” وأتبعها بهاءات متعددة.

الملفات الموجودة على مكتبه وبدأ  فتح أحد 
بقراءة المحتوى، وضعه جانبًا وقرر أن يخرج 
إلحضار القهوة. طلب القهوة التي يحب وكان 
الكافتيريا.  محظوظًا بوجود كعكة الجبن في 
إلى  وعاد  الكعك  وقطعة  القهوة  كوب  حمل 

المكتب.
نفسه  يعطي  أن  وقرر  جانبًا  الملفات  أزاح 
انتبه  والكعك.  بالقهوة  لالستمتاع  ساعة  ربع 
للوميض على شاشة الحاسوب، بريد إلكتروني 
جديد. فتح الرسالة، كانت من صديقه الشاعر 
طبعًا  الذكريات.  حارس  يا  الخير  “صباح 
عليه  يبدو  سنة،  قبل  التقيته  وقد  أتذكره، 
ما  شستضاءة،  أستاذ  له  أقول  كدت  الكبر، 
زال رغم تقدم السن بحيويته. بالمناسبة، أقترح 
المساء،  هذا  ماسنجر  محادثة  في  نلتقي  أن 

في جعبتي أحاديث كثيرة. سالم”.

د. عبد القادر فارس  
هملتون \ كندا \ 

رقيقٌة أنِت ِمثَل َجناِح َفراَشة 

َتَتغنجيَن َكُغِصِن الباِن َمال 

قدُِّك َمنحوٌت مثَل ِتمثاِل ُرخام  

وِسحُرِك الفتَّاُن ريشُة الرسام!! 

 ***

اُم قصيدُة ُكِل شاِعْر  َثغُرِك الَبسَّ

َهمُسِك الدافُئ ميزاُن الَمشاِعْر 

في َعتَمِة الليِل أنِت نوٌر وقمْر 

ِحيَن َتبَسمِت َتفَتَح َورُد وزهْر !! 

 ***

َشعُرِك الحالٌك على الكتفيِن شالل 

ليٌل أضاَء ِمن جبيٍن في وضِح النهار 

حيَن أغمضِت العيوَن الشاعُر قال : 

الحاجُب مخطوٌط مثَل قوٍس وِهالل!! 

 ***

ِمن أي كوكٍب أتيِت أنِت يا َمالكي 

القلُب ُمنُذ رآِك لم َيعرف ِسواِك 

أنِت ِلُكِل عاشٍق العذاُب والجوى  

َفكوني لَجريِح الهوى الِشفاُء والَدوا !! 

 ***

ِبُحسنِك َسَحرِت النساَء َقبَل الِرجال 

ِجفٌن فوَق ِرمٍش فاَق وصف الخيال 

حيَن العيوُن تكلَّمْت الرأُس َلفَّ ودار 

فيا فاِتنتي ال َتهُجري هذي الديار !!
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 قد تكون عواقب
 التجّمعات مميتة.

 تكاليف هذا اإلعالن تدفعها حكومة إنتاريو

 الزم المنزل للحّد من انتشار كوفيد-19.
 ontario.ca/covid-19 تعّرف على المزيد من خالل  
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