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الصين تبدأ بمحاكمة سبافور وكوفريغ و تشيد بنظامها القضائي
إّن  غارنو  مارك  الكندي  الخارجية  وزير  قال 
سبافور  مايكل  الصين  في  المعتقلْين  الكنديْين 
ومايكل كوفريغ سيمثالن أمام القضاء الصيني 
وإّن محاكمتْيهما ستبدآن على التوالي في 19 
و22 آذار )مارس( الجاري، أي يومْي  الجمعة 
االعتقاالت  هذه  أّن  »نعتقد  وقال   , واالثنين 
تعسفية ونظل شديدي القلق بسبب النقص في 
وطالب   اإلجراءات«,  بهذه  المحيط  الشفافية 
خالل  الكندية  السلطات  عن  ممثلين  بحضور 

المحاكمة.
وكان القضاء الصيني قد اتهم سبافور وكوفريغ 
بالتجسس على األمن القومي الصيني لصالح 
إنها  الصينية  السلطات  وتقول  أجنبية.  جهات 

تحافظ على الحقوق القانونية للكنديْين.
مع  تتعامل  الصين  في  القضائية  »األجهزة 
القضيتْين وفقًا للقانون وتحافظ بشكل كلي على 
اليوم  قال  المعنيين«،  األشخاص  حقوق  كافة 
جاو  الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 

ليجيان في إحاطته اإلعالمية اليومية.
غي  الصين  لدى  األسبق  كندا  سفير  لكّن 
تنتظر  التي  المحاكمات  أّن  يرى  جاك  سان 
جدًا«،  مقلقًا  »تطورًا  تشكل  وكوفريغ  سبافور 
فالحكم الذي سيصدره القضاء »سُيمليه الحزب 
عندئذ  وسيصبح  الحاكم،  الصيني«  الشيوعي 
إطالق سراح الكنديْين أمرًا »أشّد تعقيدًا بكثير« 
تهم  أّن  الكندية  الحكومة  وتعتبر  السابق.  من 

زائفة  وكوفريغ  سبافور  إلى  الموجهة  التجسس 
وتهدف لممارسة ضغوط على كندا كي تطلق 
سراح سيدة األعمال الصينية مينغ وانتشو التي 
في  تملكه  منزل  في  الجبرية  لإلقامة  تخضع 
المالية  المديرة  كانت  ومينغ  فانكوفر.  مدينة 
عندما  الصيني »هواوي«  االتصاالت  لعمالق 
أوقفتها السلطات الكندية في فانكوفر في األول 
من كانون األول )ديسمبر( 2018 بناًء على 
تتهمها  التي  األميركية  السلطات  من  طلٍب 
بااللتفاف على العقوبات األميركية المفروضة 
الشركة  مؤسس  ابنة  أيضًا  وهي  إيران،  على 
مينغ  الكندية  السلطات  وأوقفت  المذكورة. 
الصينية  السلطات  توقيف  أيام من  تسعة  قبل 

الكنديْين كوفريغ وسبافور، وبدأ المسار القانوني 
لتسليمها للسلطات األميركية.

عند  وكان  سابق  كندي  دبلوماسي  وكوفريغ 
شرق  شمال  لشؤون  المستشارين  كبيَر  توقيفه 
.)ICG( »آسيا في »مجموعة األزمات 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.
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بنك كندا يبقي معّدل الفائدة األساسي عند %0,25 
بالرغم من تحّسن الوضع االقتصادي

فرصة  أمام  نحن  العكر:  اليسار..  لقادة  موجهة  مفتوحة  رسالة  في 
تاريخية لكسر الهيمنة الممتدة منذ عقود.. ال تكونوا سببا في ضياعها

يوم  المركزي(  )المصرف  كندا  بنك  أعلن 
عند  األساسي  الفائدة  معدل  إبقاء  االربعاء 
مستواه البالغ 0,25%، أدنى مستوى تاريخي 
الظروف  بأّن  قراره  كندا  بنك  وشرح  له. 
كانت  وإن  لدعم  بحاجة  تزال  االقتصادية ال 

األوضاع قد باتت أفضل مّما كان متوقَّعًا.
يتوقع  بات  أّنه  المركزي  المصرف  وأضاف 
في  إيجابيًا  اقصاديًا  نموًا  كندا  تحقق  أن 
الربع األول من عام 2021، خالفًا لتوقعاته 

السابقة.
كندا  بنك  في  القرار  صناع  كبار  وأضاف 
في بيان أّن مرونة االقتصاد الكندي متصلة 
والمؤسسات  المستهلكون  أبداها  التي  بالقدرة 

اإلغالق  من  جديدة  دورات  مع  التأقلم  في 
االقتصادي واإلجراءات التقييدية الهادفة للحّد 

من انتشار جائحة »كوفيد - 19«.
كما أشار بنك كندا إلى حركة عقارية أقوى 
ارتفاٍع  في  دورها  وإلى  لها  متوقَّعًا  كان  مما 
بات متوقَّعًا إلجمالي الناتج المحلي في الربع 

األول من العام الحالي.
قدر  إلى وجود  بيانه  في  نّبه  كندا  بنك  لكّن 
كبير من عدم اليقين المحيط بمسار جائحة 
»كوفيد - 19«، ما يعّقد استشراف التوقعات 
البعيد، ومن ضمن  المدى  االقتصادية على 
العمل كي  لسوق  الالزمة  المدة  تخمين  ذلك 
تعّوض كّل الخسائر التاريخية التي لحقت بها 

منذ وصول الجائحة إلى كندا قبل سنة.
وأبدى المصرف المركزي في هذا الصدد قلقًا 
من متحورات فيروس كورونا، األكثر عدوًى 
ورأى  الفيروس،  من  األصلية  النسخة  من 
االنتعاش  على  األكبر  الخطر  تشكل  أنها 

االقتصادي.
ُيذكر أّن بنك كندا خّفض في آذار )مارس( 
2020، أي الشهر الذي ضربت فيه الموجة 
الفائدة  معدَل  كندا،  الجائحة  من  األولى 
 ،%0,25 بلغ  حتى  مرات  ثالث  األساسي 
بوجه  الوطني  االقتصاد  دعم  بهدف  وذلك 

األزمة الناجمة عن الجائحة.

التنسيقية  اللجنة  عضو  العكر  ممدوح  وجه 
مفتوحة  رسالة  الديمقراطي  الوطني  للحراك 
لقادة لكل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية 
وحزب الشعب وحركة المبادرة الوطنية، قال 
ال  قد  تاريخية  فرصة  أمام  »نحن  خاللها 
الجبهة  لبناء  قادمة  عديدة   لسنوات  تتكرر 
شعبية  كتلة  لتشكل  الديمقراطية  الوطنية 
الوطني  القرار  صنع  في  ومؤثرة  ضاغطة 
الممتدة  الهيمنة  لكسر  ثالث  وطريق  وكتيار 
لعقود عدة ولفتح الطريق امام إنهاء  الثنائية 
بين حركتي فتح وحماس«. مطالبا إياهم بعدم 

إضاعة هذه الفرصة.
نشرها  التي  الرسالة  في  العكر  وأضاف 
االثنين: الوقت يضيع واالستياء وخيبة األمل 
في  الموقف  سيد  األخيرة  اللحظة  وانتظار 
و  واألكاديمي  الديمقراطي  الجمهور  أوساط 
الشعبي الواسع المستاء من طرفي االنقسام، 
والمتطلع للخالص، والمراهن على وحدة القوى 
الديمقراطية وبلورة القائمة الوطنية الديمقراطية 
الطريق،  هذا  على  ومتقدمة  أولى  كخطوة 
الفردية  للقيادة  مرعبًا  هاجسًا  تشكل  والتي 
المتنفذة في السلطة الفلسطينية وتدفعها لبذل 
لتخريب  وسائلها  كل  واستخدام  جهودها  كل 

وافشال هذه المحاولة.
الوطني  الحراك  في  »نحن  العكر  وقال 
الديمقراطي وفي ضوء تشاورنا خالل الساعات 
على  والحرص  المشاركة  القوى  مع  األخيرة 
تصوراتنا  أمامكم  نضع  المحاولة  هذه  نجاح 
لتجاوز هذه العقبات انجاز البرنامج السياسي 
واالجتماعي للقائمة وفق النقاط الرئيسية التي 

تم االتفاق عليها. 
إنجاز  أيضا:  التصورات  من  أن  وأضاف 
في  للقائمة  العمل  وآلية  الضوابط  صيغة 
وتشكيل  القرار،  اتخاذ  وآلية  الالحق  عملها 
مجلس موسع بمشاركة كل المكونات لمتابعة 
كتلة  ليست  انها  طالما  الحقًا  الكتلة  عمل 
انتخابية عابرة بل خطوة نحو مشروع وطني 

ديمقراطي إلنقاذ القضية الفلسطينية.
وقل العكر »إننا ال يخالجنا ادنى شك ونفهم 
يدركون  الشعب  في حزب  الرفاق  ان  ضمنا 
مغادرتهم  يعني  االمور  منطق  ان  تماما 
تشكيل  على  االتفاق  لدى  القائمة  للحكومة 
على  يطرح  ان  يجوز  ال  هذا  لكن  القائمة، 

شكل شرط استفزازي.
باقتراح  الديمقراطي  الوطني  الحراك  وتقدم 
النحو  على  اسما   12 من  القائمة  العداد 
 2 حزب/   2 ج.د/   2 جش/   4« التالي: 
مبادرة/ 2 حراك مستقلون«، على أن يصار 
من  عالية  بروح  تتمتع  صيغة  وفق  لترتيبها 
المرونة التي تحتمها ضرورة نجاح المشروع  
فعاليات  من  ذلك  بعد  القائمة  وتستكمل 
ونقابات وشخصيات وحراكات مطلبية.. الخ.

فيما يلي نص الرسالة:
الرفيق المناضل ابو أحمد فؤاد نائب األمين 

العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .
األمين  نائب  سليمان  فهد  المناضل  الرفيق 

العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
عام  امين  الصالحي  بسام  المناضل  الرفيق 

حزب الشعب الفلسطيني
الرفيق المناضل مصطفى البرغوثي امين عام 

المبادرة الوطنية

تحية الوحدة والمقاومة والصمود
تاريخية  فرصة  أمام  األعزاء  رفاقنا  نحن 
لبناء  قادمة  عديدة   لسنوات  تتكرر  ال  قد 
كتلة  لتشكل  الديمقراطية  الوطنية  الجبهة 
القرار  صنع  في  ومؤثرة  ضاغطة  شعبية 
الهيمنة  لكسر  ثالث  وطريق  وكتيار  الوطني 
الممتدة لعقود عدة ولفتح الطريق امام إنهاء  
الثنائية بين حركتي فتح وحماس، هذا الجسم 
الوحدوي ليس حلما بل اصبح إمكانية حقيقية 
على ارض الواقع الذي يدركه جميع الوطنيين 
اوسلو  عن  االنفكاك  اجل  من  الديمقراطيين 

ومغادرة هذا المسار نحو استراتيجية نضالية 
الشعبي  للمزاج   انعكاس   هو  كما   ، بديلة 
الذي تقدمه كل  الدراسات واستطالعات الرأي 
،  وتراجع فرص القوائم االخرى وتعثر وتخبط 
كثير من محاوالت تشكيل قوائم مناطقية فئوية 

أو مجموعات أكاديمية أو حراكات.
الوقت يضيع واالستياء وخيبة األمل وانتظار 
أوساط  في  الموقف  سيد  األخيرة  اللحظة 
الشعبي  و  واألكاديمي  الديمقراطي  الجمهور 
الواسع المستاء من طرفي االنقسام، والمتطلع 
القوى  وحدة  على  والمراهن  للخالص، 
الديمقراطية وبلورة القائمة الوطنية الديمقراطية 
الطريق،  هذا  على  ومتقدمة  أولى  كخطوة 
الفردية  للقيادة  مرعبًا  هاجسًا  تشكل  والتي 
المتنفذة في السلطة الفلسطينية وتدفعها لبذل 
لتخريب  وسائلها  كل  واستخدام  جهودها  كل 

وافشال هذه المحاولة.
النقاش  في  واحتداد  توترات  شهدنا  أننا  ومع 
خالل الجلسات التي عقدت لهذه الغاية والذي 
إال  أحيانًا عن طوره شكاًل ومضمونًا،  خرج 
أننا ما زلنا نعتقد بل ونوقن أن االرتقاء الى 
مستوى تحديات المرحلة يتطلب من الجميع 
التباين  قضايا  اتجاه  المرونة  بعض  ابداء 
في  يمكن حصرها  والتي  اآلن  حتى  القائمة 

عدد من العناوين:
والمشاركة  الراهنة  الحكومة  من  الموقف   _

فيها.
_ ترتيب مواقع الرفاق في الشعبية في القائمة.

_ عدد وترتيب ممثلي المبادرة في القائمة.
بالتاكيد لدى كل منكم الصورة التفصيلية تجاه 
هذه العناوين وسبق أن طرحت مواقف عدة 
ومبادرات من األطراف المشاركة في الجلسات. 
وفي  الديمقراطي  الوطني  الحراك  في  ونحن 
مع  األخيرة  الساعات  خالل  تشاورنا  ضوء 
هذه  نجاح  على  والحرص  المشاركة  القوى 
المحاولة نضع أمامكم تصوراتنا لتجاوز هذه 

العقبات.

واالجتماعي  السياسي  البرنامج  انجاز   _
للقائمة وفق النقاط الرئيسية التي تم االتفاق 

عليها.
_ انجاز صيغة الضوابط وآلية العمل للقائمة 
في عملها الالحق وآلية اتخاذ القرار، وتشكيل 
مجلس موسع بمشاركة كل المكونات لمتابعة 
كتلة  ليست  انها  طالما  الحقًا  الكتلة  عمل 
انتخابية عابرة بل خطوة نحو مشروع وطني 

ديمقراطي إلنقاذ القضية الفلسطينية .
ضمنا  ونفهم  شك  ادنى  يخالجنا  ال  اننا   _
تماما  يدركون  الشعب  حزب  في  الرفاق  ان 
للحكومة  مغادرتهم  يعني  االمور  منطق  ان 
القائمة،  تشكيل  على  االتفاق  لدى  القائمة 
لكن هذا ال يجوز ان يطرح على شكل شرط 

استفزازي .
_ نتقدم باقتراح العداد القائمة من 12 اسما 

على النحو التالي:
 2 مبادرة/   2 حزب/   2 ج.د/   2 جش/   4

حراك مستقلون.
تتمتع  صيغة  وفق  لترتيبها  يصار  أن  على 
بروح عالية من المرونة التي تحتمها ضرورة 
ذلك  بعد  القائمة  وتستكمل  المشروع   نجاح 
وحراكات  وشخصيات  ونقابات  فعاليات  من 

مطلبية.. الخ.
الرفاق األعزاء

من   المناضلين  آالف  عشرات  ومعنا  نتطلع 
الجميع  الرتقاء  الحزبية  وقواعدكم  كوادركم 
اللحظة  تتطلبه  وما  التحديات  لمستوى 
التاريخية وقبل فوات األوان وحتى ال تكونوا 
القضية  لمصلحة  فرصة  ضياع  في  سببًا 
وطنية  جبهة  إنجاز  ولمصلحة  والشعب 
فصائلكم  لمصلحة  وبالتأكيد  ديمقراطية، 

وأحزابكم النكم ربما تصنعون تاريخًا.
عاشت فلسطين حرة عربية

النصر لشعبنا والهزيمة للمتخاذلين



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

5www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         MAR 19,2021, Issue 278 عين على كندا

مجلس العموم يأمر النائبة السابقة ياسمين رنتيسي
 بدفع 10 آالف دوالر بسبب خرقها النظام

حكومة كيبيك تعّلق العمل ببرنامج الستقبال الطالب الالجئين

برامج  عدة  كيبيك  مقاطعة  حكومة  عّلقت 
بوجود  اشتباهها  بعد  الالجئين  الستقبال 
حاالت غش فيها, احداها هو البرنامج الكندي 
الذي   )PER - SRP( الالجئين  للطالب 
أبصر النور قبل نحو 40 سنة، حسب تقرير 
لمراسل راديو كندا رومان شويه، يقول فيه إّن 
طالب »سيجيب الحي القديم في مونتريال« 
تلقوا   )Cégep du Vieux-Montréal(
خبرًا سيئًا قبل بضعة أيام مفاده أّن الطالب 
الالجئ الذي بدأوا منذ عدة أسابيع اإلجراءات 
الالزمة لوصوله الصيف المقبل إلى معهدهم 

لن يتمكن في النهاية من متابعة الدراسة فيه.
»لم نكن نتوقع ذلك«، تقول رافاييل سيناف، 
أستاذة تقنيات العمل االجتماعي في المعهد 

المذكور.
معاهد  هي  كيبيك  في  الـ«سيجيب«  ومعاهد 
للدراسات ما بعد الثانوية وما قبل الجامعية، 
وهي توّفر أيضًا برامج فنية تخّول خريجيها 

دخول سوق العمل.
طالبًا   130 نحو  سنة  كّل  كندا  وتستقبل 
بينهم  من  ومعاهدها،  جامعاتها  في  الجئًا 
طريق  عن  كيبيك،  مقاطعة  في  العشرات 

منظمة »التعاضد الجامعي العالمي في كندا« 
)EUMC - WUSC( التي تعمل بالتنسيق 
لألمم  التابعة  لالجئين  العليا  المفوضية  مع 
المتحدة. يستفيد منه »شباب تتراوح أعمارهم 
بين 18 و25 سنة، أوضاعهم هشة، يأتون 
من مخيمات الالجئين في األردن أو أوغندا 
أو ماالوي أو تنزانيا« على سبيل المثال.وكافة 
نفقات الطالب الالجئين تغطيها لجان طالبية 
من خالل حمالت جمع تبرعات تطلقها لهذه 
الغاية. وكانت مشاريع كفالة لطالب الجئين 
مقّررة هذه السنة في نحو عشرين من جامعات 

كيبيك ومعاهد الـ«سيجيب« فيها، السيما في 
مدن مونتريال وشيربروك وألما وماتان.

بحاالت  االشتباه  أّن  كيبيك  حكومة  وتبرر 
باستقبال  المتصلة  البرامج  غش في مختلف 
الالجئين في المقاطعة كانت وراء قرار تعليق 
الالجئين.وتعليق  الطالب  ببرنامج  العمل 
برامج  السماح للمنظمات في المقاطعة بكفالة 

الالجئين مدة سنة كاملة.

الليبرالّية  النائبة  الكندي  الشيوخ  مجلس  دعا 
إلى  تسديد نحو من  سابقا ياسمين رنتيسي 
خالفت  أّنها  أثبت  أن  بعد  دوالر  آالف   10
القواعد البرلمانّية من خالل توظيف شقيقتها 
تمّثلها  التي  االنتخابّية  الدائرة  في  كمساعدة 
المال  واستخدام  سنوات،   3 طوال  رنتيسي 

العام.
وتمّثل ياسمين رنتيسي دائرة دون فاليه إيست 
كتلة  عضوّية  من  خرجت  و  تورونتو،  في 
تشرين  في  الحاكم  الليبرالي  الحزب  نوّاب 
بأّنها  أقّرت  أن  بعد  الفائت  نوفمبر  الثاني 

ارتكبت خطأ  عندما وّظفت شقيقتها.
عن  بحّقها  المال  دفع  إعادة  قرار  وصدر 
على  ُيشرف  الذي  الداخلي  اإلدارة  مجلس 
العموم،  مجلس  في  المالّية  السياسات  إدارة 
 25 في  الفيديو  عبر  ُمغلق  اجتماع  خالل 

شباط فبراير الماضي.
وأّكد أنتوني روتا، رئيس مجلس العموم الكندي 
الذي يرأس أيضا مجلس اإلدارة الداخلي،أّنه 
تّم االنتهاء من المسألة بعد مراجعة استمّرت 
مجلس  عضوة  على  ويتعّين  أشهر.  ثالثة 
مدفوعات  تسّدد  أن  رنتيسي  ياسمين  العموم 
نهاية الخدمة وتعويضات إنهاء الخدمة التي 

تبلغ قيمتها 9391 دوالرا التي تلّقتها شقيقتها 
عندما تّم إنهاء عملها، كما ورد في القرار.

الداخلي  اإلدارة  مجلس   أّن  القرار  وأضاف 
خالل  رنتيسي  السّيدة  تعاون  عدم  الحظ 

مراجعة القضّية.
أنتوني  العموم  مجلس  رئيس  مكتب  وأشار 
رنتيسي  ياسمين  أّن  صحفي  بيان  في  روتا 
كانت قادرة على التحّدث إلى المجلس وتقديم 
مالحظات مكتوبة في إطار مراجعة المسألة.
رنتيسي  ياسمين  أّن  إلى  المجلس  وخّلص 

انتهكت النظام الذي ينّص على أّنه ال ُيمكن 
يوّظف  أن  الشيوخ  مجلس  في  عضو  أِلّي 

أفراد اسرِته المباشرين.
الفترة  خالل  شقيقتها  رنتيسي  وّظفت  وقد 
يناير 2017  الثاني  الممتّدة من 23 كانون 
حّتى الثاني من تشرين الثاني نوفمبر 2020.

وقال عدد من الموّظفين السابقين في مكتب 
الشيوخ  مجلس  عضوة  إّن  رنتيسي  ياسمين 
جعل  خالل  من  العالقة  تغطية  حاولت 
شقيقتها تستخدم اسما وهمّيا، واستخدام بطاقة 

أعمال بهذا اإلسم.
وقال البعض إّن شقيقة ياسمين رنتيسي كانت 
مكتب  في  أو  طاولتها  تحت  أحيانا  تختبئ 
آخر عندما كانت تخشى من أن يتعّرف إليها 

من يدخلونه.
كّل  الثاني  تشرين  في  رنتيسي  ونفت 
مكتبها،  موّظفي  عن  الصادرة  االّدعاءات 
اللفظي  واالعتداء  الساّم  العمل  مناخ  حول 

الذي يتعّرضون له.
ووافقت سي بي سي على عدم نشر أسمائهم 
إجراءات  من  مخاوفهم  عن  أعربوا  أن  بعد 

انتقامّية ُمحتملة تّتحذها رنتيسي بحّقهم.
دفع   لهم  تتيح  تشغيل  موازنة  النوّاب  ولدى 
راتب سنوي يبلغ  89700 دوالر للمساعدين 
كان  أّنه  يعني  ما   ، االنتخابّية  مكاتبهم  في 
بإمكان ياسمين رنتيسي أن تدفع 269100 

دوالر ِلشقيقتها على مدى 3 سنوات.
وأنهت رنتيسي عمل شقيقتها في الثاني من 
تشرين الثاني نوفمبر 2020، بعد أن  أجرت 
سي بي سي تحقيقا حول معلومات تتحّدث 

عن توظيفها أحد أفراد عائلتها.

التقرير الشهري للسوق العقاري للشهر الثاني 2021 
حسب مجلس تورونتو العقاري

مهند يونان \ تورونتو 
صدر في تورونتو اونتاريو في 6 اذار 2021

منطقة  في  العقارات  بيع  تسجيل  استمر 
شباط,  شهر  خالل   GTA الكبرى  تورونتو 
عملهم  وضع  من  المشترون  أطمئن  حيث 
القروض  سعر  تدني  من  الفائدة  وأخذوا 
من  أكثر  من  العروض  تعدد  مع  العقارية. 
المعروضة,  العقارات  مشتري على عدد من 
كان الدارج معدل زيادة سنوية بمرتبتين رقمية 

.GTA ضمن منطقة
 GTA لمنطقة  العقاري  تورونتو  تقرير سوق 
 MLS خالل  بيع  عملية   10,970 سجل 
TRREB في شهر شباط 2021, %52,5 
مقارنة  المبيعات  عدد  في  الزيادة  معدل 
7,193 المسجلة خالل شهر شباط 2020. 
قطاع الشقق في كل منطقة GTA كان هو 
الرائد وبنسبة 64% زيادة في المبيعات مقارنة 
داخل  متماثلة  الماضية وبنسبة زيادة  بالسنة 

تورونتو والمناطق المحيطة بتورونتو.

» من الواضح أن الطلب الكبير على العقارات 
الذي شهده السوق خالل النصف الثاني من 
السنة الماضية قد استر خالل الربع األول من 

هذه السنة مع بعض اوجه التشابه, بضمنها 
البيوت  لسوق  المماثلة  األوضاع  استمرار 
المنخفض.  االرتفاع  ذات  بالمباني  مايعرف 
كذلك واضح من ان العرض لم يرتفع ليوازي 
الطلب, مما يمكن أن يودي الى زيادة حجم 
مع  السكاني  النمو  زيادة  بدء  مع  المشكلة 

الزيادة الكبيرة للقاح الحقا هذه السنة او سنة 
 President Lisa 2022 » حسب ماقالته

.Patel / TRREB
معدل زيادة االسعار خالل MLS وصل الى 
 .2021 شباط  لشهر  سنوية  زيادة   %14,9
معدل  ارتفعت  التي  الفترة  نفس  خالل 

وصل  البيع  سعر  معدل   %14,9 االسعار 
السوق  وضع  كان  عندما   .$1,045,488
انواع  GTA خالل شهر شباط,  قوي ضمن 
والمتصلة    Detahed المنفصلة  البيوت 
 Semi-Detached واحد  جانب  من 
والبيوت المتصلة أكثر من اثنين التي تسمى 
المحيطة  المناطق  كانت   ,Townhouse
بتورونتو واطرافها االكثر تاثرا بنو االسعار, 
وبمعدل زيادة سنوية أكثر من 20% لالنواع 

الثالثة المذكورة من العقارات.
» مع غياب االرتفاع في موجودات العرض 
العالقة  استمرار وضع  أن  العقاري,  بالسوق 
على  حافظ  والطلب  العرض  بين  الحالية 
معدل نمو االسعار خالل هذه السنة لمرتبتين 
وضع  استمر  اذا  لذلك,  باالضافة  عشرية. 
نمو المبيعات للشقق على تفوق لنمو العرض 
في  االسعار  نمو  تجدد  تورونتو,  في  للشقق 
احتماله كبير خالل  السوق  القطاع من  هذا 
قاله  ما  » حسب  السنة  من  الثاني  النصف 
 Chief Market Analyst Jason

 .Mercer / TRREB
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د. محمد جميعان
طيب  رجب  التركي  الرئيس  تصريحات   
اردوغان، هذه االيام، تجاه السعودية ومصر، 
تناقض تماما تلك المعلقات التي كان  يهجوا 

بها تلك الدولتين..
غير  مديح  التركي،  الرئيس  تصريحات 
مسبوق، تصب باتجاه ايجابي، يخطب ودهم 

ويطلب عودة العالقات القوية معهم..
مواقف  هناك  ليس   ، السياسة  حيث  من   
مستجدة دون دوافع ، وعادة ما ترتبط بمصالح 
مباشرة واخرى غير منظورة تخدم تركيا؛ سواء 
سيما  نفسه،  والرئيس  والحزب  والنظام  الدولة 
اذا كانت تشكل منعطفا وتناقض ما كان قائم 

في السابق..
العام  الراي  سيما   ، العام  االتجاه  حيث  من 
فان اي خطوة   ، والتركي  العربي واالسالمي 
وترحيب،  وغبطة  فرحا  تلقى  سوف  تقارب 
من  مصالحهم  تتضرر  من  باستثناء  بالطبع 

هكذا تقارب..
والسؤال الذي يتبادر الي متابع ومراقب هو؛

الدولتين  كال  تجاوب  مدى  ترى  هل  يا 
عبر  التركية  الدعوة  من  ومصر  السعودية 

رئيسها اردوغان؟
تفتح  لن  الدولتين  كال  ان  سياسيا،  اراه  ما 
ذراعيهما لهذه الدعوة التي اتت عبر تصريحات 

اعالمية، ولن تقابل بتصريحات موازية لها..
ولكنهما لن تصد تركيا، باعتبار ان المصالح 
عامة تخص الدول نفسها،  وستقف على كافة 
للجانب  ستقدم  انها  واالهم  لديها،  المعطيات 
التركي بعض التحفظات، التي تشكل شروطا، 
وترى انها ضرورية لعودة تلك العالقات، وال 
اعتقد هذه الشروط غائبة عن الرئيس التركي 

حين ادلى بهذه التصريحات..
هناك من يرى ان هناك إتصاالت سرية بين 
الى  اشار  اردوغان  ان  سيما  الدول،   هذه 
تصريحات  فإن  وبالتالي  استخبارية،  لقاءات 

أردوغان ليست من فراغ ..
ولكن يبقى  ما اراه “اهم االهم ” ان تركيا لن 
تستطع ان تتقدم بعالقتها مع اي من الدولتين 
بشكل منفرد، بل ان كال الدولتين تتبنى نفس 
تلك  لعودة  معا  وتقرنهما  والمصالح  الشروط 

العالقات..
كاتب اردني

الرئيس اردوغان 
يتودد للسعودية ومصر
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قلق في إدمونتون من تزايد االعتداءات على نساء مسلمات محّجبات

انتخابات تشريعّية الربيع المقبل في كندا؟ 
“كّل االحتماالت واردة حسب جوستان ترودو

فادي الهاروني | 

يفيد تقرير لراديو كندا أّن ما ال يقّل عن سّت 
لالعتداء  تعّرضن  محّجبات  مسلمات  نساء 
في إدمونتون في غرب كندا منذ كانون األول 

)ديسمبر( الفائت.
بالكراهية  المدفوعة  االعتداءات  وتتزامن هذه 
مع حضور أكثر عالنية لمجموعات عنصرية 

في عاصمة مقاطعة ألبرتا.
»المجلس  عضو  االعتداءات  هذه  ودفعت 
 NCCM -( الكنديين«  للمسلمين  الوطني 
عّما  بقلق  للتساؤل  فقيري  يوسف   )CNMC
أن  إلى  االعتداءات ستستمّر  هذه  كانت  إذا 
المعتدى  األشخاص  أحد  وفاة  إلى  تؤّدي 

عليهم.
وينتقد »المجلس الوطني للمسلمين الكنديين« 
الفدرالية  العاصمة  في  الرئيسي  مقره  الواقع 
بوجه  ألبرتا  سلطات  تراخي  يعتبره  ما  أوتاوا 

جرائم الكراهية المذكورة.
على  الحكومية  غير  المنظمة  هذه  وتشّدد 
»إجراًء  ألبرتا  سلطات  تتخذ  أن  ضرورة 
وإاّل  االعتداءات،  هذه  إليقاف  سياسيًا« 

»سيقع اعتداٌء سابع وثامن إلخ«.
المتحد  المحافظين  حزب  حكومة  رئيس 
)UCP( في ألبرتا، جايسن كيني، نّدد بهذه 
أّن  يعتقد  فقيري  يوسف  لكّن  االعتداءات، 
بإمكان كيني فعل المزيد، فهناك برأيه حاجة 
من  لمزيد  وأيضًا  التثقيف  من  »لمزيد  ماسة 

األمان في الشوارع للنساء المسلمات«.
التوتر واضح  أّن  ويضيف تقرير راديو كندا 
إدمونتون.  في  المسلمات  للنساء  بالنسبة 
راديو  فريق  بهّن  اتصل  اللواتي  النساء  فكّل 
التحدث  رفضن  بشهاداتهّن  ليدلين  كندا 
فقط، خشية  واحدة  باستثناء  بوجه مكشوف، 

التعرض ألعمال انتقامية.
لتنظيم  الخوف  النساء  وتحّدت مجموعة من 
بهدف  األخير  األسبوع  نهاية  عام  منتدى 
التنديد بهذا الوضع. وتسّجل أكثر من 300 

شخص للمشاركة في المنتدى.
)القسم  سي«  بي  »سي  مع  مقابلة  وفي 
تقول  الكندية(  اإلذاعة  هيئة  في  اإلنكليزي 

مات المنتدى، إّن هذه  دنيا نور، إحدى منظِّ
المشكلة يجب أاّل تقلق فقط النساء المسلمات.

مجتمعنا  لتحسين  جماعية  مسؤولية  »لدينا 
وليكون الجميع على علٍم بما يجري وما ينجم 
تأثير«،  من  عليه  يترتب  وما  قلق  من  عنه 

تضيف نور.
إّن  فيقول  نفسه  االتجاه  في  فقيري  ويذهب 
المحجبات  النساء  على  باالعتداءات  التنديد 
وباألفعال العنصرية يجب أن يكون مسؤولية 

الجميع.
ففي  ألبرتا.  في  المواطنين  لكّل  عمل  »إنه 
المرة القادمة قد ُتستهدف الجالية السيخية أو 

اليهودية أو المسيحية«، يؤّكد فقيري.
إدمونتون  في  مساجد  ثالثة  مؤخرًا  وبدأت 
الدفاع  مجال  في  تدريبية  دورس  بإعطاء 
عن النفس للنساء، وكان اإلقبال عليها كبيرًا 

فامتألت قاعات التدريب بسرعة.
عاصمة  إدمونتون،  شرطة  في  مسلمة  امرأة 

تحت  الرأس  حجاب  ترتدي  ألبرتا،  مقاطعة 
قبعة الشرطة / جهاز شرطة إدمونتون

نساء  على  االعتداءات  هذه  خلفية  وعلى 
شهدت  الرأس،  حجاب  مرتديات  مسلمات 
إدومنتون مؤخرًا مسيرات أمام مبنى الجمعية 
معارضون  فيها  اختلط  أللبرتا  التشريعية 
لإلجراءات الصحية الهادفة للحّد من انتشار 
جائحة »كوفيد - 19« ومجموعاٌت من دعاة 

التفوق األبيض.
وكان بين المتظاهرين من يحملون مشاعل، 
منذ  األبيض  التفوق  دعاة  رموز  من  وهي 
مسيرات االحتجاج العنيفة التي شهدتها مدينة 
شارلوتسفيل في والية فيرجينيا األميركية عام 

.2017
شرطة  جهاز  لرئيس  فعل  رّد  أّول  وكان 
أنه  الماضي  األسبوع  ماكفي  ديل  إدمونتون 
ال تتوفر لديه أدلة على وجود دوافع عنصرية 
في  استدرك  لكنه  المتظاهرين،  بعض  لدى 

اليوم التالي منددًا برفع بعضهم رموزًا معروفة 
لدعاة التفوق األبيض.

»نعترف بأّن هذه التظاهرات وجرائم الكراهية 
لدى  الخوف والقلق، السيما  األخيرة أوجدت 
جالياتنا العرقية«، كتب ماكفي على صفحة 
»فيسبوك«  موقع  على  إدمونتون  شرطة 

للتواصل.
لكن وإن كانت الوحدة المتخصصة في جرائم 
الكراهية في جهاز شرطة عاصمة ألبرتا تتابع 
عن كثب هذه األحداث، من المستحيل توجيه 
يحملون  أنهم  لمجّرد  لمتظاهرين  اتهامات 

مشاعل، أضاف ماكافي.
وكبيرة  قديمة  مسلمة  جالية  ألبرتا  وتضّم 
وفاعلة، ومسجد الرشيد في إدمونتون هو أقدم 

مساجد كندا، ُشيد عام 1938.
)راديو كندا (

قال رئيس الحكومة الكندّية جوستان ترودو إّن 
احتمال إجراء انتخابات تشريعّية الربيع المقبل 
كوفيد-19  جائحة  استمّرت  لو  حّتى  واِرد، 
كما يتوّقع الخبراء. وأضاف ترودو، الذي كان 
أّن  مونتريال،  في  محلّية  إذاعة  إلى  يتحّدث 
إجراء االنتخابات محتَمل، كونه يرأس حكومة 

أقلّية في مجلس العموم الكندي.
حكومة  كونها  الليبرالّية،  الحكومة  وتحتاج 
أّي  في  المعارضة  أحزاب  أحد  ِلدعم  أقلّية، 
العموم، كي  الثقة في مجلس  تصويت على 

تتجّنب السقوط.
»نحن حكومة أقلّية. واألولوّية بالنسبة لي هي 
مساعدة الكندّيين على تجاوز هذه الجائحة. 
وأحتاج من أجل ذلك إلى أن يعمل البرلمان«: 

رئيس الحكومة جوستان ترودو.
إجراء  حول  سؤال  على  رّدا  ترودو  وأّكد 
احتمال،  أّي  يستبعد  ال  أّنه  االنتخابات، 
وأعرب عن أمله في أن يعمل الجميع معا من 

أجل مساعدة الكندّيين.
وحول احتمال أن يأخذ شخصّيا قرار إجراء 
الحكومة  رئيس  أشار  ال،  أم  االنتخابات 

بأصابع االّتهام إلى حزب المحافظين برئاسة 
إرين أوتول، الذي يشّكل المعارضة الرسمّية 

في مجلس العموم. 
»إن رفضت أحزاب المعارضة إقرار مشاريع 
الكندّيين، وإن  لمساعدة  التي تهدف  القوانين 
عملنا،  من  تُحّد  السياسّية  اللعبة  أّن  وجدنا 
على غرار ما يقوم به حزب المحافظين حالّيا 
الموت،  على  الطبّية  المساعدة  قانون  بشأن 
رئيس  احتمال«:  أّي  أستبعد  أن  ُيمكنني  ال 

الحكومة جوستان ترودو.
ساحقة  بأغلبّية  العموم  مجلس  أقّر  وقد 
منتصف شباط فبراير الماضي ، التعديالت 
القانون  مشروع  على  الحكومة  أدخلتها  التي 
على  الطبّية  بالمساعدة  المتعّلق  سي-7 
قرار قضائي صدر في  ليتوافق مع  الموت، 

مقاطعة كيبيك.
قرارها  في  كيبيك  في  محكمة  خُلصت  وقد 
فقط  السماح  الدستوري  غير  من  أّنه  إلى 
للكندّيين الذين هم على وشك الوفاة أن يطلبوا 
المساعدة على الموت للتخّلص من عذاباتهم.
المعّدلة  صيغته  في  القانون  مشروع  واقترح 

معقولة  بصورة  المتوّقعة  الوفاة  شرط  إلغاء 
للحصول على المساعدة الطبّية على الموت، 
باألمراض  تتعّلق  ألسباب  المساعدة  وتوفير 

العقلّية.
أوتاوا  في  شائعات  أسابيع  عّدة  منذ  وتسري 
حول احتمال إجراء انتخابات تشريعّية الربيع 
الحكومة  أّن  المراقبين  بعض  ويرى  المقبل، 
أجواء  من  االستفادة  في  ترغب  الليبرالّية 
االرتياح التي تثيرها حملة التطعيم في البالد 

و التي تترافق مع انتعاش اقتصادّي.
وإزاء تنامي الشائعات،حّثت اللجنة  البرلمانّية 
رفع  على  والشؤون  اإلجراءات  حول  الدائمة 
توصية إلى رئيس الحكومة تدعوه للتعّهد بعدم 

إجراء انتخابات خالل الجائحة.
في  الفدرالّية  التشريعّية  االنتخابات  وتجري 
موعد محّدد مرّة كّل أربع سنوات، وجرت آخر 
 ،2019 أكتوبر  األّول  تشرين   21 في  مرّة 
بزعامة  الليبرالي  الحزب  فوز  عن  وأسفرت 

جوستان ترودو ِبحكومة أقلّية.
والكندّيون على موعد مع االنتخابات المقبلة 
ولكّن   ،2023 أكتوبر   األّول  تشرين  في 

بإمكان رئيس الحكومة أن يقرِّر إجراءها قبل 
الموعد المحّدد.

وقبل  أسبوعين، أعلن جاغميت سينغ، زعيم 
في  المعارض  الجديد  الديمقراطي  الحزب 
انتخابات  إجراء  يعارض  أّنه  العموم  مجلس 
فدرالّية طالما استمّرت الجائحة، حّتى لو كان 
يعني ذلك أّنه يؤّيد الحكومة في أّي تصويت 

على الثقة.
حزب  زعيم  بالنشيه  فرانسوا  إيف  وقال 
الكتلة الكيبيكّية المعارض في مجلس العموم 
الكندي إّنه ال يرغب هو اآلخر في أن تجري 
نّية  أّنه ليس في  الفدرالّية ، كما  االنتخابات 
إرين أوتول زعيم المحافظين إسقاط الحكومة 
استمّرت  طالما  الثقة  على  التصويت  في 

الجائحة كما قال أوتول.
وتشير استطالعات الرأي إلى تنامي شعبّية  
الديمقراطّيين الجدد  عبر أنحاء كندا، وتفيد 
بيانات تتّبع االستطالعات في سي بي سي، 
الكندّية،  اإلذاعة  هيئة  في  اإلنجليزي  القسم 
إلى أّن الحزب الليبرالي في الطليعة، في حين 

تراجع التأييد ِللمحافظين.



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

11www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         MAR 19,2021, Issue 278  راي

عن االنتخابات اإلسرائيلية: من »أبو عاموس« إلى »ابو يائير«!

 عماد شقور

بضعة ايام تفصلنا عن الحلقة الرابعة الحالية 
في مسلسل االنتخابات اإلسرائيلية للكنيست، 
)البرلمان اإلسرائيلي( الذي بدأ قبل أقل من 
سنتين. لكل واحدة من هذه الحلقات، كما لكل 
انتخابات اخرى، حكاياتها وظروفها،  معركة 
الفلسطينيون باهتمام  وطرائفها ايضًا. ويتابع 
هذه االنتخابات، وكل ما له عالقة بالوضع 
السياسي في إسرائيل، نظرا لما لذلك من تأثير 
مباشر على مجمل أوضاع شعبنا الفلسطيني، 
واالستعمار  االحتالل  من  يعاني  الذي 
اإلسرائيلي: من التشريد والحصار والتضييق 
والتمييز العنصري، على مدى اكثر من سبعة 

عقود متواصلة حتى اآلن.
هذه  على  وأهمها،  األولى،  المالحظة 
االنتخابات، هي أنها تشهد تكالبًا غير مسبوق 
من األحزاب الصهيونية، على أصوات األقلية 
الفلسطينية في إسرائيل، وذلك ألسباب متعددة 

ومتداخلة، اهمها اثنان:
االستعصاء  حالة  هو  األول،  السبب  ـ 
المتواصل منذ اكثر من خمس سنوات، على 
شبه  جراء  مستقر،  حكومي  ائتالف  تشكيل 
تعادل في الشارع اليهودي في إسرائيل، بين 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  رئيس  مؤيدي 
من جهة، وبين المعارضين لبقائه على رأس 
اخرى،  جهة  من  هناك،  التنفيذية  السلطة 
له،  متعددة  اتهامات  توجيه  بعد  وخاصة 

واخضاعه للمحاكمة.
ـ والسبب الثاني، هو ترسخ التواجد الفلسطيني 
اإلسرائيلي،  الكنيست  في  والمستقل  الوازن 
بفضل أصوات األقلية الوطنية الفلسطينية في 
»القائمة  تشكيل  على  توافقها  إثر  إسرائيل، 
عودة،  أيمن  برئاسة  المشتركة«  العربية 
الكنيست  في  مقعدا  عشر  خمسة  واحرازها 
تكون العبًا  ان  مكنها من  ما  الحالية، وهو 
اثباتًا  يقدم  اإلسرائيلي،  البرلمان  في  مؤثرًا 
أيمن  ويكررها  التي صّكها  للمعادلة  ملموسًا 
نتنياهو  لمعارضي  مخاطبته  في  عودة، 
وعنصريتها،  يمينيتها  في  المغرقة  وحكومته 
)حتى بالمقاييس الصهيونية العنصرية(: »ال 
نستطيع وحدنا، ولكنكم لن تستطيعوا بدوننا«.

الى  )اضافة  اساسا،  السببين  هذين  بفعل 
في  االنقالب  جاء  اخرى(  فرعية  اسباب 
موقف نتنياهو تجاه أصوات االقلية الوطنية 
تحركه  وجاء  إسرائيل،  في  الفلسطينية 
ومتناقضتين  عمليًا،  متوازيتين  بخطوتين: 

شكليًا:

ـ اوالهما: دق اسفين في تركيبة القائمة العربية 
المشتركة، »أثمر« في شق »القائمة العربية 
عباس،  منصور  الدكتور  برئاسة  الموحدة« 
الجنوبية..  اإلسالمية  الحركة  تمثل  )التي 
الشمالية،  اإلسالمية  الحركة  عن  لها  تمييزا 
المعروفة بارتباطها العضوي بحركة »اإلخوان 
المسلمين«( عن »القائمة العربية المشتركة«؛
شرعية  عن  الفيتو«  »رفع  في  وثانيتهما:  ـ 
االنتخابات  في  العربي  الفلسطيني  الصوت 
السير  في  ومبالغته  اإلسرائيلي،  للكنيست 
على هذا النهج، الى درجة فرض نفسه ضيفا 
على قبائل ومضارب وقرى بدوية في النقب 
الّسادة«  »القهوة  فناجين  وتقديم  الفلسطيني، 
انفسهم  ولمضيفيه  بل  فقط..  لنفسه  ليس 
مجرد  وليس  يائير«  »ابو  وباعتباره  ايضًا، 
نتنياهو.  بنيامين  إسرائيل،  حكومة  رئيس 
طبيعي، بعد هذا االنقالب في موقف وتعامل 
في  العربي  الفلسطيني  الصوت  مع  نتنياهو 
وتتكالب  تتسابق  أن  اإلسرائيلية،  االنتخابات 
بقية األحزاب اإلسرائيلية الصهيونية، وكذلك 
االسالمي  العربي  الفلسطيني  »الحزب 
»القائمة  اسم  تحت  المتصهين«  اإلسرائيلي 
الفلسطيني  الصوت  على  الموحدة«  العربية 

العربي الشريف.
مجمل هذه التطورات اإلسرائيلية الداخلية، في 
معركة االنتخابات الحالية، اعادتني، بالذاكرة، 
الى ما كان قبل ستة عقود بالتمام والكمال.. 
الخامسة،  للكنيست  االنتخابات  معركة  الى 

في آب/اوغسطس 1961.
دافيد  قام  تلك،  االنتخابات  معركة  اثناء 
النكبة  عام  منذ  له  زيارة  باول  غوريون  بن 
قضاء  في  جولس  قرية  هي  عربية،  لقرية 
فيها  والقى  بهيليكوبتر،  وصلها  حيث  عكا، 
خطابا انتخابيا، باللغة العبرية طبعًا، ضّمنه 
من  بيتًا  منها  العربية،  باللغة  كلمات  بضع 
الشعر من قصيدة الشاعر الجاهلي السموأل 
أوحت  الحادثة  هذه  اليهودي.  عادياء  بن 

الّصغيرين،  )الّشابين  الفلسطينيين  للشاعرين 
القاسم،  وسميح  درويش  محمود  حينه(:  في 
هزلية،  شعرية  شبه  لماّدة  مشتركة  بكتابة 

للتنّدر والسخرية من بن غوريون.
هذه  حينه،  في  الشيوعي،  الحزب  التقط 
طبعه  انتخابيا،  منشورا  واعتمدها  المادة، 
بآالف النسخ، ووزعه في كل نقطة تمكن من 

الوصول اليها.
المادة  تلك  من  االولى  الفقرة  كلمات  كانت 
»هيليكوبتر  هي:  الشعرية  شبه  الساخرة 
وابو  وزمجر،  الجو  في  حام  هيليكوبتر.. 
عاموَس فيه.. عابٌس عبسة عنتر، هيليكوبتر 
ابن  اسم  ان  طبعا  )ومعروف  هيليكوبتر«. 
ِبكر  واسم  عاموس،  هو  غوريون  بن  دافيد 
بنيامين نتنياهو هو يائير، وذلك اذا استثنينا 
ابنته من زواجه االول، والتي ال يلتقيها اكثر 
من مرة في كل عام، وليس في بيته، وانما في 
مكان عام، مقهى او مطعم مثال، كما تقول 

مصادر إعالمية إسرائيلية.
الرابعة  الكنيست  انتخابات  الى  وصلنا 
رئيس  فيها  ليتحول  االيام،  هذه  والعشرين 
الحكومة اإلسرائيلية الحالية، بنيامين نتنياهو، 
تكريما  الكنية  هذه  معتبرا  يائير«  »ابو  الى 
وتحّببًا، في حين أنها تعبير يقصد منه التندر 

والسخرية.
لكن المفارقة الطريفة هنا، ان قصة الهيليكوبتر، 
)من نادرة بن غوريون وكنية »ابو عاموس«( 
مع  االسبوع،  هذا  دورًا  لتلعب  مجددا  عادت 
قصة نتنياهو، »ابو يائير«.. تصديقًا لمقولة 
كارل ماركس بأن »التاريخ يعيد نفسه مرتين، 
المرة األولى كمأساة، والثانية كمهزلة« حيث 
ان نتنياهو أمر بتجهيز هيليكوبتر عسكرية، 
الى  لتنقله  الماضي،  الخميس  يوم  صباح 
العاصمة األردنية، عّمان، ليستقل من هناك 
طائرة خاصة اماراتية ارسلت خصيصًا لنقله 
الى ابو ظبي، عاصمة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، في اول زيارة رسمية له لإلمارات، 

وهي الزيارة التي لم تتم على أي حال.
ما كان لمثل هذه التفاصيل غير المهمة ان 
تأخذ أي اهتمام، لو انه لم يسبقها باقل من 
نتنياهو واحدة  أربع وعشرين ساعة، ارتكاب 
من حماقاته، تمثلت في وضع عراقيل تسببت 
بإلغاء ولي العهد األردني، األمير الحسين بن 
االقصى  للمسجد  دينية  زيارة  الثاني،  عبدهللا 
في القدس، ليشارك الفلسطينيين احتفالهم بعيد 
اإلسراء والمعراج، )وهو عيد وطني فلسطيني 
بامتياز، اضافة لكونه عيدا دينيا(. وفي هذا 
إسرائيل  تقدمت  وبالذات،  بالضبط،  التوقيت 
العادية،  الحاالت  في  تماما  روتيني  بطلب 
بالتحليق في  نتنياهو  اذن لطائرة  هو اعطاء 
األجواء األردنية، وهذا ما قّدم لالردن فرصة 
لنتنياهو،  مدوية  علنية  لتوجيه صفعة  ذهبية 
هيليكوبتر  ومنع  اإلسرائيلي،  الطلب  برفض 
نتنياهو من استخدام االجواء األردنية، األمر 
االولى  الرسمية  زيارته  الغاء  عنه  نتج  الذي 
منها  كان سيعود  والتي  االمارات،  دولة  الى 
الشيخ  اإلماراتي،  العهد  ولي  مع  بصورة 
انتخابي  الى ملصق  محمد بن زايد، يحولها 
في شوارع تل ابيب، يدلل به على نجاحاته 
وبفضل  بفعل  كانت  وإن  حتى  السياسية، 
ترامب،  دونالد  السابق،  األمريكي  الرئيس 
له  للتمديد  اإلنتخابية  معركته  خسر  الذي 

لوالية ثانية في البيت األبيض.
على أن مسلسل حماقات نتنياهو لم تتوقف 
قالت  حيث  استمرت،  بل  النقطة،  هذه  عند 
وسائل إعالم إسرائيلية، انه سارع الى اصدار 
امر باغالق األجواء اإلسرائيلية مع األردن. 
لكن هذه الحماقة الكبيرة لم تعّمر اال ساعة 
واحدة فقط، ما لبث ان تراجع عنها اثر تحرك 
لنتنياهو  بّينت  إسرائيل،  في  عديدة  جهات 
أن إسرائيل هي المتضرر الحقيقي من هذه 
القرار األحمق. لكن ما يسجل، بشكل عام، 
في صالح نتنياهو، انه ال يتوقف طويال عند 
توجيه أي صفعة او اهانة شخصية له، ويعاود 
التركيز سريعًا على ما يعتبره مصلحة سياسية 
إسرائيلية، وهذا ما لمسه وعرفه كل المتابعين 
لتصرفات نتنياهو، عندما تمت اهانته داخل 
االنتظار  الكرملين في موسكو، وأجبر على 
الى  بالدخول  له  السماح  قبل  طويلة  لفترة 
مكتب الرئيس الروسي، فالديمير بوتن، قبل 

سنتين.
ال تنتهي كلمات هذا المقال، كما أريد له أن 
أنا سُأعطي صوتي بعد  القول:  يكون، دون 
خمسة أيام للقائمة العربية المشتركة، برئاسة 

الصديق الشاب أيمن عودة.

السيد نصر اهلل: هناك من يعمل من أجل حرب أهلية في لبنان..
حسن  السيد  هللا  لحزب  العام  االمين  حذر 
نصر هللا من اندالع الحرب االهلية في لبنان 
قائال “عندما يعجزون أمام المقاومة في لبنان 
أجل حرب  من  العمل  إلى  يلجأوا  ان  يمكن 
أهلية، وهناك جهات خارجية وبعض الجهات 
الوقود  عن  وتبحث  باتجاهها  تدفع  الداخلية 
أجل  من  السالح  الى  اللجوء  واستبعد  لها”، 
تأليف حكومة أو اصالح وضع اقتصادي او 
مالي، واكد ان األميركيين يطلبون أن يكون 
لبنان جزءًا من المحور األميركي اإلسرائيلي 

كما يحصل مع دول عربية.
التلفزيون  بثها  كلمة  في  هللا  نصر  وأضاف 
عندى  “أنا  المقاوم”  الجريح  “يوم  بذكرى 
وبعض  خارجية  جهات  هناك  أن  معلومات 
أهلية  حرب  باتجاه(  )تدفع  المحلية  الجهات 
الزيت..  عن   .. الوقود  عن  تبحث  ولكنها 

حتى اآلن وعي اللبنانيين منع ذلك”.
أمام جماعات  السيد نصر هللا: نحن   وقال 
ارهابية يتم تشكيلها وادارتها ودعمها وتسليحها 
عن  وكشف  األميركية،  المخابرات  قبل  من 
وثائق جديدة ُتظهر دور المخابرات األميركية 
العراقية  السجون  في  داعش  قادة  تجنيد  في 
وإطالقهم”. وقال إن األيام أوضحت “حقيقة 
المسلحة  التكفيرية  اإلرهابية  الجماعات 
إلى  إشارة  في  ويحميه”،  يديرها  من  وهوية 
ويظهر  مؤخرًا  ُنشر  الذي  الصوتي  التسريب 
تنظيم  دعم  في  األميركية  المخابرات  دور 
“القاعدة” في اليمن. وأضاف نصر هللا  في 
وسوريا  اليمن  من  كثيرة”  “األمثلة  أن  كلمته 
األميركية  المخابرات  تشغيل  حول  والعراق 
“لتدمير  التكفيرية،  والجماعات  لـ”داعش” 
هي  إسرائيل  تصبح  كي  والجيوش  الدول 

وأكد  المنطقة”.  هذه  في  التاج  ودرة  الملجأ 
الخطوة  هي  الحكومة  “تشكيل  أن  نصر هللا 
الحلول”،  إلى  الوصول  أجل  من  األولى 
مضيفا “لقد قبلنا بحكومة اختصاصيين غير 
المقبل  االثنين  الرئيسان  اتفق  وإذا  حزبيين، 

على هكذا حكومة فنحن ماضون بذلك”.
وأشار إلى أن “حكومة االختصاصيين إذا لم 

تحمها القوى السياسية ستسقط”.
سعد  المكلف  اللبناني  الوزراء  رئيس  وكان 
بالرئيس  اليوم  اجتماعه  بعد  قال  الحريري 
تشكيل  هي  األولوية  إن  عون،  ميشال 
الحكومة لوقف االنهيار االقتصادي واستئناف 

المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
التي  الصعبة  اإلصالحية  الخيارات  وأمام 
بها،  القيام  الجديدة  الحكومة  على  ينبغي 
التي  والسياسية  االقتصادية  األزمة  ظل  في 

يشهدها البلد، تساءل نصر هللا: “هل تستطيع 
حكومة االختصاصيين تحمل قرارات مفصلية 

كبيرة؟”.
الرئيس  هللا  نصر  نصح  ذلك،  على  وبناًء 
تحمل  تستطيع  حكومة  “بتأليف  المكلف 
تأليف  قرار  في  النظر  و”إعادة  األعباء”، 
بتأليف  ناصحًا  اختصاصيين”،  حكومة 

حكومة “تكنو – سياسية”.
القوى  جميع  لحزب هللا  العام  األمين  ودعا   
الداخلية  قدراتها  “توظيف  إلى  السياسية 
البلد”،  أزمة  حل  في  الخارجية  وعالقاتها 
أو  تجار  مع  عالقات  لديه  من  كل  مطالبًا 
اللبناني من  دول أن “يوظفها إلنقاذ الشعب 

األزمة”
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االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة 
قوى اليسار بين صراع البقاء وفرصة القوة الثالثة المؤثرة

حمادة جبر
كانون  شهر  منتصف  في  الصادر  الرئاسي  المرسوم  ُيعد   
إلجراء  العملية  الخطوات  أولى  الماضي،  الثاني/يناير 
التسريعي  المجلس  انتخابات  بإجراء  تبدأ  عامة  انتخابات 
لجهاز السلطة الفلسطينية في 22 أيار/مايو القادم. بعيدًا عن 
مدى جدية وإمكانية إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية 
الثالثة، التي تأخرت أو ُأّخرت لمدة أكثر من عشر سنوات، 
فإن على قوى اليسار االستعداد لتلك االنتخابات وان تحدد 
ما تريد: هل هو مجرد البقاء أم العمل، رغم حجمها الصغير 
السياسي  النظام  في  وفاعلة  مؤثرة  ثالثة  قوة  لتكون  نسبيا، 

الفلسطيني.

تهدف هذه الورقة لمناقشة خيارات اليسار الراهنة في التعامل 
مع قضية االنتخابات التشريعية. تغطي الورقة ثالثة خيارات 
هي: أن تخوض قوى اليسار االنتخابات التشريعية المقبلة 
التحرير  منظمة  لمكونات  مشتركة  وطنية  قائمة  ضمن 
قائمة  ضمن  أو  حماس،  حركة  بدون  أو  مع  الفلسطينية 
يسارية موحدة، أو بقوائم يسارية منفردة. ستقوم الورقة بإبراز 
بعض إيجابيات وسلبيات الخيارات المذكورة. وتنتهي بتقديم 
اقتراح استنهاض شمولي ووحدوي لقوى اليسار الفلسطيني.

خلفية

أيار/مايو  انتخابات تشريعية جديدة في شهر  إذا تم اجراء 
القادم، فستكون االنتخابات الثالثة خالل 27 عامًا من تأسيس 
جهاز السلطة الفلسطينية، بعد انتخابات 1996 و2006. 
ستجري هذه االنتخابات حسب نظام مختلف عن االنتخابات 
تشير  )القوائم(.  الكامل  النسبي  التميل  نظام  وهو  السابقة 
الفلسطيني  للمركز   )77( رقم  العام  الرأي  استطالع  نتائج 
انتخابات  جرت  لو  أنه  إلى  والمسحية،  السياسية  للبحوث 
فإن %61  السياسية،  القوى  كافة  بمشاركة  جديدة  تشريعية 
المشاركين  هؤالء  بين  ومن  فيها،  سيشاركون  بأنهم  يقولون 
تحصل قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس على 
األخرى  القوائم  كافة  وتحصل   ،%38 على  وفتح   ،%34
التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على %8، 
وتقول نسبة من 20% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. وفي 
التفاصيل، ُيالحظ أن 3 كتل )منها كتلتان تمثل 4 أحزاب/

جبهات( من الكتل التي اجتازت نسبة الحسم في انتخابات 
تستطيع  لن  أنها  ُيالحظ   ،2006 عام  التشريعي  المجلس 
مع  اليوم  تشريعية  انتخابات  لو جرت  الحسم  نسبة  اجتياز 
مراعاة نسبة الخطأ +/-3% وتحول النظام االنتخابي لنظام 
التمثيل النسبي الكامل. في المقابل، قالت نسبة من %39 

بأنها لن تشارك في االنتخابات.
أحزاب  فإن  المذكور،  االستطالع  نتائج  من  ُيستدل  كما 
تخسر نصف  قد  الفلسطيني«  »اليسار  ُيسمى  ما  وجبهات 
االنتخابات  في  مجتمعة  عليها  حصلت  التي  مقاعدها 
التشريعية عام 2006 وقد كانت 9 مقاعد فقط من أصل 
تلك  فشل  عن  ناتجة  المتوقعة  الخسارة  هذه  مقعدًا.   132
وقواعدها  وبرامجها  لمبادئها  بالوفاء  والجبهات  األحزاب 
تشكيل  ومحاولتها  ذلك  إلى  تنبهها  وبالرغم  الجماهيرية. 
جسم يعّبرعن الحد األدنى من وحدتها لتشكيل قوة ثالثة مثل 
»التجمع الوطني الديمقراطي« ما بين أيلول/سبتمبر 2018 
المصالح  حسابات  أن  إال   ،2019 الثاني/يناير  وكانون 
جعلتها  والجبهات  األحزاب  تلك  لقيادات  خاصة  الضيقة 
من  والخروج  االندثار  من  لحمايتها  أخرى  فرصة  تخسر 
المشهد السياسي الفلسطيني. كما أن تجربة قائمة »البديل« 
الجبهة  ائتالف  من  والمكونة   2006 عام  انتخابات  في 
الديمقراطية وحزب الشعب وفدا، لم تكن تجربة ناجحة من 
حيث إقناع الجماهير بالتصويت لها ألنه كان ائتالفًا مؤقتًا 
ينتهي مع إعالن النتائج، حيث حصلت على مقعدان فقط 

في تلك االنتخابات.
على قوى اليسار أن تدرك بأن التقارب واالتفاق الحمساوي-

الفتحاوي يعبر عن عمق األزمة التي وصلت اليها الحركتان 
الحركتان  تحكمهما  اللتين  الغربية  والضفة  غزة  قطاع  في 
بحكم األمر الواقع، وال يعبر عن الوحدة المزعومة لمواجهة 
التحديات التي يواجهها الفلسطينيون، وهذه ربما تكون فرصة 
للقوى الثالثة أو قوى جديدة لتقدم نفسها بدياًل لهما. فٌعمق 
أزمة حركة حماس يمكن التدليل عليه بموافقتها على مشروع 
حدود  على  الفلسطينية  الدولة  حل  على  القائم  فتح  حركة 
1967 في الوقت الذي أصبحت فيه كثير من قيادات حركة 
فتح ذاتها ترى بأن هذا الحل قد بات مستحياًل بل وقد شبع 
من  وحصرها  المسلحة  مقاومتها  شعار  تراجع  كذلك  موتَا، 
كونها استراتيجية إلى مجرد تكتيك، وهذا بدى واضحًا منذ 
دعمها ومن ثم تحكمها بمسيرات العودة التي بدأت في شهر 
آذار 2018، وكذلك حقيقة أن آخر مواجهة مسلحة حقيقية 
الخالفات  عن  عوضًا   2014 عام  في  كانت  اسرائيل  مع 
حول ضبط  االسالمي  الجهاد  حركة  وبين  بينها  الواضحة 

وتوقيت استخدام السالح.
في المقابل، تبدو أزمة حركة فتح أكثر عمقًا وتعقيدًا وعلى 
وشك التشظي بعد فشلها المدوي على مدار أكثر من ربع 
قرن في تحقيق برنامجها القائم على حل الدولتين، وفشلها 
كذلك في بناء مؤسسات قابلة ألن تكون نواة لمشروع الدولة، 
أما شعارات التدويل وتغيير وظيفة السلطة لم تسقط فحسب، 
بل جاءت بنتائج معاكسة ليأتي التطبيع العربي-اإلسرائيلي 
ويضع فتح وسلطتها في زاوية المناورة المحدودة والرضوخ أو 
الثورة التي لم تُعد مؤهلة لها. أما استراتيجية المقاومة الشعبية 
التي تبنتها كافة فصائل منظمة التحرير باإلضافة لحركتي 
العامين«  »األمناء  اجتماع  في  االسالمي  والجهاد  حماس 
بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر 2020 الذي عقد، كما قيل، للتصدي 
لصفقة القرن وموجة التطبيع العربي-االسرائيلي. لقد مضى 
أكثر من ستة شهور على بيان قيادة المقاومة الشعبية األول 
الثاني، وهذا دليل بأن هناك عجزًا في  البيان  دون صدور 

ونتيجًة  لها  المناسبة  واألدوات  والبرنامج  المرحلة  توصيف 
الفصائل  كافة  ودعوات  األول  البيان  يلقى  لم  العجز  لهذا 
لتفعيل المقاومة الشعبية أي تجاوب من الجمهور. وهنا البد 
من اإلشارة إلى أنه حسب استطالعات المركز الفلسطيني 
القائم على  السياسية والمسحية، فإن برنامج الحل  للبحوث 
حل الدولتين قد تراجع تأييد الفلسطينيين له من 55% عام 
2011 إلى 39% فقط في 2020، بل أن 62% يرون أنه 
االسرائيلي.  االستيطاني  التوسع  بسبب  عمليًا  حاًل  يُعد  لم 
بالرغم من تأييد كل األحزاب والحركات الفلسطينية له )بما 
في  اإلسالمي(.  الجهاد  فيها حركة حماس وعدم معارضة 
المقابل، ارتفع تأييد حل الدولة الواحدة في فلسطين التاريخية 
إلى  بحقوق متساوية لكل مواطنيها من 27% عام 2011 
37% في 2020 بالرغم من عدم تبني أي حزب أو حركة 

فلسطينية لهذا الحل.
المحاصصة  القائمة على  الحمساوية-الفتحاوية  الثنائية  إن 
حركات  أنها  تناست  أو  نسيت  والتي  الحزبية،  والمصالح 
قناعة  على  قائمة  حقيقية  ثنائية  ليست  وطني،  تحرر 
قوة  غياب  باستمرار  كذلك  ستبقى  ولكنها  بهما،  الجماهير 
ثالثة حقيقية. الفلسطينيون اليوم متعطشون لحزب أو حركة 
عقولهم  بمخاطبة  وآمالهم  طاقاتهم  استنهاض  على  قادرة 

وتقديم رؤى وبرامج ثورية وواقعية.

الخيارات المتاحة والفرصة السانحة:

نسبة  جمع  وبعد  أعاله،  المذكور  االستطالع  نتائج  حسب 
لم  الذين  ونسبة   )%39( االنتخابات  في  ُيشاركوا  لن  الذين 
يقرروا َبعد لمن سيصوتون )20%من نسبة 61% الذين قالوا 
بأنهم سيشاركون( تكون نسبتهم 51% من ُمجمل الفلسطينيين 
الذين يحق لهم االنتخاب. إذن، هناك فرصة حقيقية لحزب 
أو تيار أو حركة جديدة إلقناع 39% عن العدول عن قرارهم 
عدم  في  الرئيسي  السبب  أن  ُيعتقد  حيث  المشاركة  بعدم 
ثقتهم  كبيرة من هؤالء هو عدم  نسبة  لدى  المشاركة  رغبة 
قناعتهم  لعدم  أيضًا  وربما  الموجودة،  والحركات  باألحزاب 
ببرامجها. وكذلك هناك فرصة إلقناع 20% من الذين قالوا 
بأنهم سيشاركون في االنتخابات ولكنهم لم يقرروا بعد لمن 
االنتخاب(،  لهم  يحق  من  مجمل  من   %12( سيصوتون 
وحتى هناك فرصة للتنافس أيضًا على أصوات الذين قرروا 
لمن سيعطون أصواتهم إذا ما كان الحزب أو الحركة الجديدة 
قادرة على تقديم برنامج جديد ومختلف وربما ثوري من حيث 
البرنامج واألدوات، وبذلك قد تصل نسبة الذين يمكن العمل 
الفلسطينيين  ُمجمل  أكثر من 50% من  إلى  اقناعهم  على 
الذين يحق لهم االنتخاب. بكلمات أخرى، إذا استطاع حزب 
الفلسطينيين  ُمجمل  من  فقط   %25 إقناع  جديدة  حركة  أو 
الذين يحق لهم االنتخاب، سيتفوق هذا الحزب على حركتي 

فتح وحماس ويكون القوة األولى في المجلس التشريعي.
أمام اليسار الفلسطيني خيارات ثالثة تتراوح بين خيار بقاءه 
الوطنية  القائمة  السياسي كما في خيار  النظام  الرمزي في 
ومشروط  محدود  مؤثر  دور  احتمال  خيار  إلى  المشتركة، 
القائمة  خيار  في  كما  وحماس  فتح  حركتي  تحالف  بعدم 
بزيادة  اليسار  به  يخاطر  خيار  وأخيرًا  الموحدة.  اليسارية 
ضعفه وربما ُيغيبه عن المشهد السياسي تمامًا كما في خيار 

القوائم اليسارية المنفردة:

)1( القائمة الوطنية المشتركة
وفتح  حماس  حركتي  بين  الحوار  مخرجات  إلى  باإلشارة 
بشكل خاص والفصائلي بشكل عام، الذي كان آخرها في 
القاهرة في الثامن والتاسع من شهر شباط/فبراير الماضي. 
بقائمة  المقبلة  التشريعية  االنتخابات  خوض  فكرة  أن  يبدو 
مشتركة تضم حماس وفتح وباقي فصائل منظمة التحرير، 
ُتدرس بجدية من قبل الهيئات الرسمية لحركتا فتح وحماس.
ربما تريد فتح من خالل هذه القائمة المشتركة محاولة حماية 
بمحاصرة  صفوفها  في  المؤكد  شبه  التشظي  من  الحركة 
خارج  قوائم  بتشكيل  يقوموا  ال  بحيث  فيها  بارزين  قياديين 
القائمة الرسمية لفتح )قائمة الرئيس(. تشير نتائج استطالع 
لرأي العام الفلسطيني للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
بأنه  الماضي،  األول/ديسمبر  كانون  شهر  في  والمسحية 
إذا ما قام القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي بتشكيل قائمة 
 %25 على  قائمته  ستحصل  لفتح،  الرسمية  القائمة  خارج 
من األصوات مقابل 19% للقائمة الرسمية لفتح، وكذلك إذا 
القائمة  خارج  قائمة  بتشكيل  دحالن  محمد  القيادي  قام  ما 
الرسمية لفتح، تحصل قائمته على 7% من االصوات مقابل 
قائمة  الحالتين، ستخسر  لفتح. وفي  الرسمية  للقائمة   %27
ستحصل  التي  حماس  حركة  قائمة  مقابل  »الرسمية«  فتح 
تكون  فقد  حماس،  أما  األصوات.  من   %33 حوالي  على 
تكن وفية  فلم  والمحاصصة،  السلطة  تقاسم  لفكرة  خضعت 
التشريعية  االنتخابات  في  األغلبية  منحتها  التي  لألصوات 
فرصة  المشتركة  القائمة  في  حماس  ترى  ربما  الماضية.  
منظمة  مؤسسات  في  الفاعل  وتمثيلها  انضمامها  لبداية 
التحرير وفرصة للتخلص من أعباء الحكم في غزة، وكذلك 

فرصة العتراف المجتمع الدولي بها، الذي قاطع الحكومة 
عام  التشريعي  المجلس  بأغلبية  فوزها  بعد  شكلتها  التي 

.2006
الديمقراطية،  الجبهة  الشعبية،  )الجبهة  اليسار  قوى  أما 
المبادرة الوطنية، حزب الشعب واالتحاد الديمقراطي- فدا(، 
طوق  المشتركة«  »القائمة  في  وترى  عاجزة  أنها  فيبدو 
المشهد  في  اآلن  حالها  هو  كما  لها  الرمزي  للبقاء  نجاة 
معظم  وانفضاض  ألدائها  المتراكم  الفشل  بعد  السياسي، 
بعدم حصولها  الشعبية عنها. وستخاطر  كوادرها وقواعدها 
السياسي  المشهد  من  خروجها  وبالتالي  الحسم  نسبة  على 
إن خاضت االنتخابات التشريعية المقبلة بشكل منفرد.  إذا 
أرادت قوى اليسار الفلسطيني الحفاظ على وجودها الرمزي 
الحالي واالستغناء عن طموح القوة البديلة أو المؤثرة. عليها 
االنضمام إلى القائمة المشتركة مع حركتي فتح وحماس إن 
قائمة  إلى  أو االنضمام  القائمة.  التوافق على مثل هذه  تم 

مشتركة مع فتح وكل فصائل منظمة التحرير.
خيار  بأنه  لتسويقه  األسهل  بأنه  الخيار  هذا  ايجابيات  من 
المشهد  في  اليسار  قوى  ليبقي  المرحلة،  تطلبه  وحدوي 
السياسي واعطائها فرصة زمنية لمحاولة إصالح أوضاعها. 
بالجزء  وحماس  فتح  حركتا  تساهم  أن  المتوقع  من  كذلك 
القائمة  لهذه  االنتخابية  الدعائية  الحملة  تكلفة  من  األكبر 
هي  مالية  تكاليف  من  اليسار  قوى  ذلك  سيعفي  وبالتالي 
بأمس الحاجة لها. ولكن، من سلبيات هذا الخيار بأنه يبقيها 
الكبيرين حيث من  قوى غير مؤثرة وتابعة لسطوة الحزبين 
غير المتوقع أن توافق حركتا حماس وفتح بإعطاء هذه القوى 
حجماً  )عدد مقاعد( أكثر مما أحرزته مجتمعة في انتخابات 
2006. وبالتالي أيضًا حضورها وتأثيرها في حكومة الوحدة 
فتوافق  محدودًا،  سيكون  االنتخابات  بعد  المرجحة  الوطنية 
حركتي حماس وفتح، ربما سيلغي حاجة فتح الستخدام هذه 
القوى حقيبة وزارية كما  الفصائل مثل إعطاء كل من تلك 
كان يجري في السابق. كذلك يحرم هذا الخيار قوى اليسار 

من التميز )إن وجد( في برامجها.

)2( قائمة يسارية موحدة
جديدة  لقوى  أو  الموجودة  الثالثة  للقوى  كبيرة  فرصة  يوجد 
تتلطخ  لم  جديدة  شابة  قيادة  على  قائمة  كانت  إذا  خاصة 
بفساد السلطة واألحزاب. وهذه دعوة إلى كل شباب وشابات 
وشابات  شباب  وكافة  خاص  بشكل  الفلسطيني  اليسار 
 39-18 بين  العمرية  بفئتهم  )الذين  عام  بشكل  فلسطين 
سنة تزيد نسبتهم عن أكثر من 60% من مجمل أصحاب 
حق التصويت وأن أكثر من نصف الناخبين سيكونون من 
حياتهم  في  مرة  ألول  التصويت  لهم  يحق  الذين  الناخبين 
بأنفسهم  يثقوا  بأن  سنة(   32-18 العمرية  الفئة  من  وهم 
تقديم رؤى وبرامج تحررية نضالية جديدة  التردد من  وعدم 
»البراغماتية«  الطريقة  ليس على  الجماهير  تخاطب عقول 
االستسالمية أو العسكرية المدِمرة، بل على طريقة اإليمان 
بأن إرادة ووحدة الجماهير الملتحمة والتي تثق بقيادتها قادرة 

على ُصنع المعجزات.
على قوى اليسار أن تدرك بأن جمهورها لم يُعد يقبل بأي 
والجبهات  األحزاب  من  الكم  هذا  وجود  الستمرار  عذر 
اليسارية غير الفاعلة. خاصة أن أسباب الفشل الرئيسية لكل 
محاوالت جهود توحيد قوى اليسار، يرجعها الكثيرين ألسباب 
ومصالح خاصة بقيادات تلك األحزاب والجبهات. وكذلك ال 

يوجد سبب برامجي أو أيديولوجي يعيق هذه الوحدة.

قد  بأنه  موحدة  يسارية  قائمة  تشكيل  خيار  ايجابيات  من 
اليسار  وجبهات  أحزاب  في  المفقودة  الثقة  بعض  يسترجع 
الفلسطيني. وقد جرت على هذا الخيار حوارات عدة إلنجازه، 
زمن  في  له  الوصول  ليسهل  عليها  البناء  يمكن  وبالتالي 
قصير )قبل انتهاء فترة الترشح في 31 آذار القادم(. كذلك، 
القائمة على  الخيار يضاعف من فرص حصول هذه  هذا 
إذا ما  لبناء تحالف مع فتح أو حماس  عدد مقاعد يؤهلها 
خاضتا الحركتان االنتخابات بشكل منفصل ولم تحصل أي 
منهما على أغلبية في المجلس التشريعي. ولكن من سلبيات 
هذا الخيار بأنه إذا تحالفت حركتا حماس وفتح قبل أو بعد 
هذه  ضاعفت  فلو  ضعيفة.  القوى  هذه  سيبقي  االنتخابات 
القوى من عدد مقاعدها مقارنة بانتخابات 2006، لن ترقى 
لمستوى القوة المؤثرة خاصة إذا لم ُتحسن قراءة الوضع الراهن 
برامجها،  تحقيق  في  الفشل  أسباب  تتجاوز  برامج  وتقديم 
وكذلك إذا لم تأتي بوجوه جديدة في قائمتها، وسيكون من 
مستقلة  وشخصيات  اجتماعية  قوى  مع  التحالف  األفضل 
قريبة من اليسار ولها حضور مثل حراك »وعد« من أجل 
في  تشكيله  عن  أعلن  الذي  والديمقراطية،  والعدالة  الوطن 
مؤتمر صحفي بتاريخ 2021/2/27 في مدينة رام هللا، وقد 
كتاًل  سيدعم  بل  انتخابية«،  »كتلة  ليس  بأنه  الحراك  أعلن 
يراها قريبة من القضايا والمبادئ التي يتبناها الحراك. ومن 
من  هم  الحراك  هذا  لتأسيس  المبادرين  معظم  أن  الواضح 

أعضاء وكوادر ذات خلفيات يسارية.

وبالحديث عن الحركات االجتماعية، ال بد أن نستذكر ُبعد 
الحركات اليسارية عن هموم وحاجات المواطنين، وبالتالي 
الحراك  نستذكر  صحيح،  بشكل  المشهد  قراءة  عن  العجز 
عامي  في  االجتماعي«  الضمان  »قانون  إلسقاط  الشعبي 
2019/2018 الذي كان أحد أهم أساب االطاحة بالحكومة 
السابقة، فقد أيدت أو لم تعارض معظم قوى اليسار القانون 
المذكور، بل إن القيادة دفعت بقيادات يسارية إلى الواجهة 
اقناع  ومحاولة  االجتماعي  الضمان  قانون  عن  للدفاع 
الجماهير به وعدم معارضته، قبل أن ُيجبر الحراك الرئيس 

التراجع عن مرسوم القانون ووقف تنفيذه.

)3( قوائم يسارية منفردة

في حال فشل التوصل إلى الخيارات السابقة، وباإلشارة إلى 
في  القرار  صانعي  كل  أو  معظم  في  تغيير  حدوث  عدم 
اليسار  قوى  تختار  قد  انتخابات 2006،  منذ  اليسار  قوى 
خوض االنتخابات القادمة بقوائم منفردة أو ائتالفات شبيهة 
بائتالف قائمة »البديل« في انتخابات 2006. من ايجابيات 
ورؤى  برامج  لتقديم  الفرصة  اليسار  لقوى  يتيح  الخيار  هذا 
خاصة بها دون الحاجة للمساومة عليها كما في الخيارات 
السابقة. كذلك يتيح لها هامش حرية ومناورة أكبر الئتالفات 
محتملة بعد االنتخابات. فقد تحصل واحدة أو أكثر من هذه 
القوى على عدد مقاعد يجبر حركتا فتح أو حماس لالئتالف 
معها حيث من غير المرجح بأن تحصل أي من الحركتين 
من  أما  لوحدها.  حكومة  تشكيل  من  تمكنها  أغلبية  على 
سلبيات هذا الخيار بأن بعض القوى ستخاطر بعدم حصولها 
على نسبة الحسم وبالتالي مضاعفة ضعفها وربما التالشي، 
بأنها ما زالت  تعتقد  التي ربما  الشعبية«  باستثناء »الجبهة 
نسبة  تجاوز  من  تمكنها  شعبية  وقاعدة  بحضور  تحتفظ 
إن  قوة مؤثرة. كذلك  لجعلها  كافيًا  يكون  لن  الحسم، ولكنه 
الحمالت الدعائية االنتخابية المنفردة لكل قائمة ستضاعف 
وتستنزف الموارد المالية لتلك القوى التي هي بأمس الحاجة 
الدفاع  وعدم  اليسار  قوى  خضوع  ثمن  سيكون  وهذا  لها، 
عن حقها غير المشروط في حصتها المالية من الصندوق 
القومي، والسماح لحركة فتح ورئيسها باالستفراد بها وابتزازها 
في أكثر من مناسبة. وربما سيقود تلك القوى للمساومة على 

مبادئها بعد النتخابات.

ما العمل؟

بأن  اليوم  مطالبة  اليسار  قوى  فإن  فعالة  ثالثة  قوة  لتكون 
في  ُيبقيها  ما  على  للحفاظ  فقط  ليس  جهودها  تضاعف 
المشهد السياسي الفلسطيني كما في الخياران األول والثاني، 
وفي  داخليًا  القادم  الفلسطيني  التوجه  تحديد  في  لتسهم  بل 
القوى  وجبهات  اليسار  أحزاب  على  إسرائيل.  مع  العالقة 
كانت  إن  جديدة،  حركات  أو  التحرير  منظمة  في  الثالثة 
تريد بأن تكون قوة بديلة أو قوة ثالثة مؤثرة، مراجعة ودراسة 
منظمة  ومستقبل  وواقع  الوطني«  »المشروع  أزمة  أسباب 
وجبهات  أحزاب  على  كذلك  التحرري.  وبرنامجها  التحرير 
القوى الثالثة دراسة أسباب فشل االستراتيجيات )الشعارات( 
سابقة الذكر وإعادة النظر في قراءة وتوصيف الوضع الراهن 
عن  بعيدًا  حقيقيه  وأدوات  برنامج  تقديم  على  قادرة  لتكون 
الشعارات. وهذا يتطلب إعادة النظر في ركائز الوضع الراهن 
وكيفية التعامل معها. فمثاًل، تصف الكثير من قيادات هذه 
بأنه  والبحر  النهر  بين  القائم  الوضع  والجبهات  األحزاب 
واقع دولة واحدة تحكمه اسرائيل ب “نظام أبارتهايد«، وهذا 
صحيح، ولكن كيف يمكن تسويق هذا الواقع للعالم إلنهائه 
من  البد  وهنا  الفلسطينية؟!  السلطة  جهاز  وجود  باستمرار 
التذكير من أن غالبية الجمهور الفلسطيني )55%( يرى في 
استمرار وجود السلطة الفلسطينية عبئًا عليه وعلى قضيته.

على قوى اليسار إن أرادت بأن تكون قوة بديلة أو قوة ثالثة 
مؤثرة، أن تقوم بتغيير دراماتيكي ُيعيد ثقة كوادرها وقواعدها 
الشعبية بها. عليها أن تقوم بخطوات عملية وسريعة مثل أن 
اختيار  أو  بانتخاب  اليسار  قوى  من  جبهة/حزب  كل  تقوم 
لكل  القيادية  الهيئات  خارج  من  واالنتخابات  للوحدة  لجنة 
جبهة/حزب ألن هذه الهيئات أثبتت أنها جزء من المشكلة 
متلهف  الجمهور  إن  الحل.  من  جزءًا  تكون  أن  يمكن  وال 
لرؤية وجوه جديدة وشابة. يمكن أن يكون كل أعضاء هذه 
قائمة  في  المقبلة  التشريعية  لالنتخابات  مرشحين  اللجان 
لعدة  بنفسها  تختلي  أن  اللجان  هذه  على  موحدة.  يسارية 
أيام لتنتخب لجنة قيادية من بينها من 21 عضوًا )تسمى 
اللجنة العليا للوحدة( على أن يكون ممثل واحد على األقل 
باألغلبية  قراراتها  اللجنة  هذه  وتحسم  حزب/جبهة  كل  من 
البرنامج االنتخابي وكل  لتقوم بإعداد  المطلقة )%50+1(، 
ما يتعلق بالحملة االنتخابية وتكون قراراتها ملزمة لألحزاب 

والجبهات المشاركة.

فترة  انتهاء  )قبل  الوقت  ضيق  االقتراح  هذا  سلبيات  من 
الترشح في 31 آذار القادم(. كذلك قد ال توجد إرادة حقيقية 
التي  االمتيازات  للتنازل عن  المستهدفة  القوى  قيادات  لدى 
المقابل،  في  بها.  للتمسك  وتسعى  بها  حظيت  او  تحظى 
من ايجابيات هذا االقتراح أنه قد يكون قادرًا على استعادة 
ثقة واستنهاض طاقات كافة كوادر وقواعد قوى اليسار، بل 
فئات عريضة  استقطاب  قادرة على  انطالقة جديدة  ويكون 
العمل بهذا  المجتمع كما ذكر سابقًا. يضاعف  من مجمل 
االقتراح من احتمال ُحسن قراءة الوضع الراهن وتقديم برامج 
المذكورة  )الشعارات(  لالستراتيجيات  الفشل  أسباب  تتجاوز 
سابقًا. إذا حصل ذلك، سيكون لقوى اليسار بواقعها الجديد 
حضور قوي ومؤثر في النظام السياسي سواء كانت جزء من 

الحكومة أو المعارضة.
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استرد حقه من امازون عبر القضاء الكندي  
شاب فلسطيني ينصح بعدم الخوف من مواجهة الشركات الكبرى 

كندا توصي باستخدام لقاح أسترازينيكا
 للـ 18 عاما وما فوق من دون استثناء

ادهم طاهر عودة  الشاب   : تورونتو  مشوار 
لم   , تورونتو  منطقة  في  مقيم  فلسطيني 
يتخيل ان سينتصر على شركة عمالقة مثل 
امازون ويسترد حقه واكثر منها عبر القضاء 
الكندي , خاصه انه وعندما اتصل بعدد من 
المحامين سواء في امريكا وكندا لم يجد اي 
ملفه  قبول  على  قبلهم  من  وموافقة  اهتمام 
اشار  كما  يكون  قد  ذلك   , الشركة  لمحاكمة 
احد المحامين االمريكين بسبب استحالة ربح 
القضية او بسبب قلة المردود الذي قد يتلقاه 
المحامين  في حالة الفوزبالقضية , خاصة ان 
مجموع المبلغ لم يتراوح حوالي 15 الف دوالر 
. الشاب ادهم الذي نشأ في فلسطين وتعود 
على مواجهة الصعاب في جانب في حياته 
تحت االحتالل , قرر وبما انه في بلد يحترم 
وبمساعدة  لوحده  يلجأ  ان  والقضاء  القانون 
زوجته دون محامي للقضاء الكندي من خالل 
رفع دعوى عبر محكمة القضايا الصغيرة . 
االونالين  عبر  الطلب  تعبئة  انجز  وبالفعل 
وارسله مع رسوم قليلة للمحكمة التي نظرت 
به  وخالل اسابيع قليلة اعادت له حقوقه التي 
جمدتها شركة امازون . يقول ادهم  في لقاء 
مع جريدة مشوار في تورونتو,  بدات قصتنا 
مع امازون في بداية نوفمبر الماضي ,حيث 
فكرنا في استغالل امكانيات امازون الواسعة 
انها  اعتقدنا  التي  المنتوجات  بعض  لتسويق 
خاصة  المستهلكين   اهتمام  على  ستحظى 
مع  كمامات  تشمل  كونها  وكندا  امريكا  في 
تصاميم ورسوم خاصة عشية  احتفالت اعياد 
بضائع  الى  اضافة   , السنة  وراس  الميالد  
مختلفة كنا نحصل عليها من شركات كندية 
رسمية  فواتير  خالل  ومن  معروفة  وعالمية 

.  وهكذا بدانا العمل من أوائل نوفمبر حتى 
 2020 نوفمبر   27 في  حسابنا  تعليق  تم 
وعلى  الحساب  في  اموالنا  على  وحجزت 
الفواتير  ان  مدعية  المخازن   في  البضائع 
وغير  بها  ومتالعب  مزورة   والمستندات 
مسبق  تحذير  أي  أتلق  لم  ويؤكد   أصلية. 
ولم  الحساب  ايقاف  قبل  امازون  قبل  من 
نرتكب اي جرم ينتهك سياسة امازون ولدينا 
شركات  قبل  من  رسمية  ووثائق  شهادات 
تشهد  والتي  معهم  أتعامل  الذين  الموردين 
بأنه لم يتم التالعب بأي من المستندات التي 
أصلية.  المنتجات  وأن  أمازون  إلى  أرسلتها 
أمازون  إلى  مناشداتي  في  ذلك  ذكرت  لقد 
مع أدلة من سلسلة التوريد الخاصة بي. لقد 
اإلنترنت  عبر  البحث  في  أسابيع  أمضيت 
التعليق  لرفع  المتخصصين  إلى  والتحدث   ،
والحجز وتواصلت مع أمازون )عبر الهاتف 
تعليقي  اإللكتروني( عدة مرات حول  والبريد 
، لكنني دائًما ما أتلقى ردوًدا عامة من قبل 
لنا  في خسائر  تسبب  ما   , أمازون  موظفي 
بسبب الحجز على اموتالنا في الحساب لدى 
امازون وعدم بيع المنتوجات التي استوردناها 
االسترداد  و  التخزين  رسوم  بدفع  الزامنا  و 
.  ويقول أعتقد حًقا أنه من غير العدل أن 
الخاص  والمخزون  بأموالي  أمازون  تحتفظ 
بي دون تفسير واضح أو وسيلة للنزاع خالل 
لقد  بضاعتي.  لبيع  لي  بالنسبة  حاسمة  فترة 
المنتجات  عن  البحث  في  شهورًا  أمضيت 
والحصول على جميع مواردي ووقتي وطاقتي 
المنتجات  هذه  لبيع  كورونا   جانحة  خالل 
الحساب  تعليق  أن  امازون وأعتقد حًقا  عبر 
يتعلق  فيما  عادلة.  غير  االستئناف  وعملية 

باتفاقية البائع من الطرف الثالث مع أمازون 
، أدرك أن هناك شرط تحكيم قسري ، لكن 
أمريكا  في  لمراجعته  الالزم  المال  لدي  ليس 
ألنني خسرت مالًيا بالفعل. ومن ثم ، فإنني 
أسعى لتحقيق العدالة من محاكم واليتي في 
أن  العلم  مع   ، اونتاريو  السترداد خسائري 

على  الشركة  األخيرالجبار  المالذ  هو  هذا 
سماعي. 

طلب  في  تخشوا  وال  تيأسوا   ال  ادهم  يقول 
وحتى  الشركات  كبار  مواجهة  و  حقطك 
تسكت  انك محق وال  طالما  منهم  النصابين 

على حقك .

االوروبية   الدول  من  عدد  توقف  من  بالرغم 
منذ  مؤقتا  استرازينيكا  لقاح   استخدام  عن 
تحدثت  بعدما  الماضي.  األسبوع  نهاية 
جانبية  آثار  وجود  احتمال  عن  معلومات 
اعلنت  فقد  الدم.,  في  وتخثر  له  خطيرة 
كندا  في  للتلقيح  الوطنية  االستشارية  اللجنة 
يوصون  الكنديين  الخبراء  بأن  الثالثاء  يوم 
لتحصين   AstraZeneca لقاح  باستخدام 
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما، 

بالمناعة المضادة لداء كوفيد-19. 
االستشارية  الفيدرالية  الوطنية  اللجنة  تقول 
للتطعيم، إنها تّوصلت إلى هذه القناعة بسبب 
المستشفى  تقارير عن دخول  عدم ورود أي 
عند  بكوفيد-19  مرتبطة  وفيات  حدوث  أو 

أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا.
في  العامة  الفيدرالية  الهيئة  هذه  أخذت 
االعتبار، ثالث دراسات حديثة لدعم موقفها 
في اعتماد استخدام اللقاح البريطاني-السويدي 
ألعمار تفوق الـ65. ودّلت الدراسات إلى أن 
كل  لدى  مماثلة  كانت  المناعية  االستجابة 
من كبار السن والشباب على حد سواء، هذا 
األمر الذي كانت أكدت عليه بدورها شركة 

األدوية البريطانية المصنعة للقاح.
ومع ذلك، تواصل اللجنة االستشارية الكندية 
لقاحات  باستخدام  التوصية  للتحصين، 
و   Pfizer-BioNTech و   mRNA
Moderna ، كأولوية للسكان األكثر عرضة 
والموت  خطيرة  بأمراض  اإلصابة  لخطر 
بكوفيد-19.  العدوى  لخطر  واألكثر عرضة 
يوم  األوروبية  األدوية  وكالة  وصّرحت 
الثالثاء  بأنها »مقتنعة تماًما« بأن فوائد لقاح 

أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطر 
اآلثار الجانبية.هذا وتنكب لجنة من الخبراء 
في وكالة األدوية األوروبية حالًيا على دراسة 
حاالت اآلثار الجانبية المعقولة أو المحتملة، 

وسيتم اإلعالن عن استنتاجاتها قريبا .

إذا تغّيرت النتائج العلمية، فإن كندا ستعدل 
توصياتها

في العودة إلى كندا، وفي لقاء مع الصحفيين 
يوم الثالثاء، تساءلت رئيسة اللجنة االستشارية 

كواتش:  كارولين  الدكتورة  للتطعيم  الوطنية 
لقاحي  فعالية  نتائج  تجاهل  يمكنني  »كيف 
فايزر وموديرنا وهي 95% بالمقارنة مع فعالية 
أسترازينيكا وهي 75% »، مستشهدة ببيانات 

من االختبارات السريرية. تتابع بالقول:
أقول  أن  األسهل  من  سيكون  من  أنه  أفهم 
إن كل اللقاحات متشابهة. ولكن من منظور 
متعادلون، على  كلهم  أنهم  يبدو  الكفاءة، ال 

الرغم من صعوبة المقارنة بينهم.
وأكدت المتحدثة بأن اللجنة الوطنية للتحصين 
الواقع،  أرض  على  البيانات  دراسة  تواصل 

في  تتغير  قد  التوصية  هذه  أن  إلى  مشيرة 
المستقبل.

أسئلة وأجوبة حول لقاح أسترازينيكا
الطبية  العلوم  يقول مدير مكتب  من جانبه، 
في وزارة الصحة الدكتور مارك بيرثيوم الذي 
صباح  اإلعالمية  الجلسة  في  حاضرا  كان 
اليوم، »إن هناك تأثيرات غير مرغوب فيها 
الناس، وبالتالي أيضا عند  قد تحدث لعموم 
اللقاح. ولكن ذلك ال  تلقوا  الذين  األشخاص 
حدوث  بين  سببيا  ارتباطا  بالضرورة  يشكل 

تجّلط في الدم وتلقي اللقاح«.
ال  بأنه  االتحادية صّرحت  السلطات  وكانت 
يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن لقاح 
أوكسفورد  جامعة  طورته  الذي  أسترازينيكا 
الذين  بعض  لدى  دموية  بجلطات  تسبب 

حصلوا عليه.
سئلت الدكتورة كواتش عن سبب اختيار هذا 
التوقيت بالذات لإلعالن عن توسيع استخدام 
فوق  ما  األعمار  ليشمل  أسترازينيكا  لقاح 

الـ65، تجيب الطبيبة الكندية:
»إن اللجنة اتخذت هذا القرار منذ أكثر من 
أسبوع، أي قبل ظهور المخاوف األوروبية«. 

وتبّرر بالقول:
إن توصيتنا ال تتعلق بما يحدث في أوروبا. 
نشرت  التي  البيانات  مع  تتماشى  هي  بل 

مطلع شهر آذار/مارس الحالي.
البيانات  تغيرت  إذا  بأنه  المتحدثة  وطمأنت 

العلمية ، فإن اللجنة ستعّدل توصياتها.
)المصدر: سي بي سي(
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أغنى 1000 ملياردير يستعيدون ثرواتهم في ظل كورونا!

توقعات ببقاء السوق العقارية قوية هذه السنة 
وبلوغ المبيعات مستويات قياسية جديدة

منظمة أوكسفام البريطانية، تقول في تقريرها 
المنشور بمناسبة المنتدى االقتصادي العالمي 
في دافوس، إن أغنياء العالم سيتمكنون من 
استعادة ثرواتهم كما كانت قبل أزمة كورونا.

ماليين  الوباء  فيه  يدفع  الذي  الوقت  في 
البشر إلى براثن الفقر، استعاد أغنى 1000 
كانت  التي  ثرواتهم  العالم،  في  ملياردير 
لديهم قبل األزمة الناتجة عن انتشار فيروس 

كورونا، في تسعة أشهر فقط. 

هذه هي المالحظة التي أبدتها منظمة أوكسفام 
البريطانية غير الحكومية، في تقريرها الذي 
العالمي  االقتصادي  المنتدى  بمناسبة  ُنشر 

في دافوس )سويسرا(.
 ، العام  هذا  أن  تقريرها  في  المؤسسة  ورأت 
أكثر من غيره، ستكون فجوات الثروة اآلخذة 

في االتساع، حاضرة في كل مكان وفي كل 
المناقشات.

المتحدث باسم منظمة أوكسفام فرنسا كوينتين 
بارينيلو قال في بيان »بالفعل، إن هذه األزمة 
حيث  للغاية،  متكافئ  غير  عالم  في  تأتي 
تحتكر أقلية من الناس معظمهم من الرجال 

البيض األغنياء معظم ثروات العالم«. 
مصادر،  عدة  خالل  من  المنظمة  تقدر 
)فوربس وكريدي سويس والبنك الدولي ...(، 
إن أغنى عشرة أشخاص في العالم، بما فيهم 
الفرنسي برنار أرنو، شهدوا زيادة في ثروتهم 
مليار   369( دوالر  مليار   540 بمقدار 

يورو(. ( منذ بداية جائحة كورونا.

ستظل المبيعات العقارية في كندا قوية خالل 
عام 2021 وستبلغ سقوفًا قياسية جديدة قبل 
 .2022 عام  في  بالتباطؤ  وتيرتها  تبدأ  أن 
للعقارات  الكندية  الجمعية  توقعته  ما  هذا 
)CREA - ACI( في تقرير أصدرته أمس. 
يقع  الربح  تبغي  ال  مهنية  منظمة  والجمعية 

مقرها الرئيسي في العاصمة الفدرالية أوتاوا.
 702,000 نحو  ُيباع  أن  الجمعية  وتتوقع 
منزل من مختلف الفئات بواسطة خدمة »أم 
أل أس« )MLS( العقارية هذه السنة، مقارنة 
بـ551,262 منزاًل بيعت السنة الماضية، أي 
قبل  نسبته %27,34،  ارتفاع سنوي  تسجيل 
وحدة   614,000 إلى  المبيعات  تتراجع  أن 

سكنية عام 2022.
الجمعية في تقريرها أن يرتفع معدل  وتتوقع 
أساس  على   %16,5 كندا  في  المنزل  سعر 
بقليل عام  ليتجاوز 665,000 دوالر  سنوي 
2021 ويبلغ 679,341 دوالرًا عام 2022.

وتظهر توقعات الجمعية أّن جائحة »كوفيد - 
19« لم تردع الشارين. فهؤالء تهافتوا على 
األسواق العقارية بالرغم من ارتفاع األسعار 
وبالرغم من تسريحات العمال وارتفاع معدل 
الثاني من 2020  النصف  البطالة. وخالل 
عن  العقاريون  الوكالء  أفاد   2021 وأوائل 
الشارين  بين  األسعار  في  مزايدات  حروب 

وعن عدٍد مرتفع من عروض الشراء لمنازل 
ألعمال  تحتاج  ولممتلكات  الضواحي  في 

ترميم قبل االنتقال إليها للسكن.
هذه  أّن  للعقارات  الكندية  الجمعية  تعتقد  وال 

الظواهر ستزول قريبًا.
درجة  أّي  إلى  حاليًا  الجميع  »يعرف 
المعدالت  الحالية  الشهرية  المبيعات  تتجاوز 
التاريخية، وأّن المبيعات تسجل أرقامًا قياسية 
يشكل  أاّل  يجب  وبالتالي  أشهر،  ثمانية  منذ 
كوستا  الجمعية  رئيس  قال  مفاجأًة«،  األمر 

بولوبولوس في بيان.
قالت  فيما  الجديد  االستشراف  هذا  وجاء 
الجمعية أمس إّن 58,021 منزاًل من مختلف 
الفائت، ما  بيعت في شباط )فبراير(  الفئات 
يمثل ارتفاعًا بنسبة 6,6% عن مبيعات الشهر 
السابق، كانون الثاني )يناير(، وارتفاعًا بنسبة 
39,2% عن مبيعات شباط )فبراير( 2020.

المنزل في كندا في شباط  وبلغ معدل سعر 
بزيادة  دوالرًا،   678,091 الفائت  )فبراير( 
25% عن مستواه البالغ 542,484 دوالرًا في 

الشهر نفسه من العام الفائت.
)فبراير(  شباط  في  العقارية  السوق  كانت 
الوكيل  يقول  التنافسية«،  »شديدة  الفائت 
شركة  من  سكرزيبكوفسكي  كودي  العقاري 
»نورث غروب« العقارية في تورونتو، كبرى 

مدن كندا وعاصمتها االقتصادية والمالية.
ويضيف سكرزيبكوفسكي أنه بات أمرًا عاديًا 
تمليك  لشقق  شراء  عروض  عدة  ُتقدَّم  أن 
)كوندومينيوم( معروضة بأقّل من 800,000 
دوالر وأنه يالحظ ارتفاعًا في األسعار بنسبة 

10% وأكثر خالل شهر واحد أو اثنين.
كهذا«،  تسعيرًا  المهنية  حياتي  في  أَر  »لم 

يؤكد سكرزيبكوفسكي.
ليست  األسعار  في  القوية  االرتفاعات  وهذه 
محصورة في أسواق عقارية معروفة بسخونتها 
فانكوفر،  التقليدية، كسوق تورونتو أو سوق 
على  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  مدن  كبرى 
الكندية  الجمعية  تقول  الهادي،  ساحل 

للعقارات في تقريرها.
فوق  وما   %35 السنوية،  االرتفاعات  فأقوى 
بين شباط )فبراير( من العام الفائت والشهر 
منطقة  في  لت  ُسجِّ الحالي،  العام  من  نفسه 
منتجع  وهي   ،)Lakelands( ليكالندز 
ريفي في مقاطعة أونتاريو، وفي تيلسونبورغ 

وُوودستوك وإنغرسول في أونتاريو أيضًا.
بين  األسعار  في  االرتفاعات  وتراوحت 
وغويلف  هاميلتون  مدن  في  و%30   %25
في  وواترلو  وكيتشينر  وبرانتفورد  وكامبريدج 
بمعدل  األسعار  وارتفعت  أيضًا.  أونتاريو 
مقاطعة  مدن  كبرى  مونتريال،  في   %18,8

وتراوح  االقتصادية.  وعاصمتها  كيبيك 
االرتفاع بين 10% و15% في جزيرة فانكوفر 
وينيبيغ، عاصمة  وفي  كولومبيا  بريتيش  في 
مقاطعة مانيتوبا، وفي منطقة تورونتو الكبرى 

)GTA( كما في كيبيك العاصمة.
من  اقتصادها  يعاني  التي  ألبرتا  في  أّما 
الماضية  السنوات  في  النفط  أسعار  تراجع 
فكان االرتفاع السنوي لألسعار أدنى وبمعدَّل 
المقاطعة،  مدن  كبرى  كالغاري،  في   %3,5

وإدمونتون العاصمة.
جائحة  أّن  للعقارات  الكندية  الجمعية  وترى 
الذي  العقاري  والمعروَض   »19  - »كوفيد 
العقارية  الفائدة  وأسعاَر  الطلب  يواكب  ال 
المتدنية جدًا وارتفاَع الطلب بسبب التعديالت 
التنظيمية التي حصلت في السنوات األخيرة 
التي سبقت وصول الجائحة ساهمت كلها في 

رسم المشهد العقاري الحالي.
أّن  يعتقدان  وسكرزيبكوفسكي  الجمعية  لكّن 
لكن  تدريجيًا،  االرتفاع  سيعاود  المعروض 
سخونة  تهدأ  أن  قبل  الوقت  بعض  سيمّر 

السوق.
)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(
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صراعات المائة سنة.. مستمرة!

صبحي غندور*

األوطان  معظم  نشوء  على  سنة  مائة  مّرت 
انهيار  بعد  وذلك  الراهنة  بصيغتها  العربية 
اتفاقية  ووفق  العثمانية،  األمبراطورية 
»سايس- بيكو« بين األمبراطوريتن األنجليزية 
سعي  مع  أيضًا  ذلك  وترافق  والفرنسية. 
إسرائيل  دولة  إنشاء  إلى  أوروبي/صهيوني 
في قلب المنطقة العربية. فوعد بلفور تزامن 
إقامة  بدء  بيكو« ومع  اتفاقية »سايس-  مع 
للهيمنة  تتبع  الجديدة  األوطان  في  حكومات 

البريطانية والفرنسية على المنطقة.
والدور  األوروبي  الغرب  »الثالثية«:  وهذه 
هي  للغرب،  التابعة  والحكومات  الصهويني 
النصف األول من  المسؤولة عّما حدث في 
إسرائيل  وجود  ضمنه  ومن  العشرين،  القرن 
التي باشرت منذ مطلع الخمسينات بالتخطيط 

لتقسيم المقّسم من األوطان العربية.
وكان من الطبيعي أن تنشط في الخمسينات 
الدعوة  فكرة  الماضي  القرن  من  والسّتينات 
كان  لما  العربية  وللوحدة  الوطني  للتحرر 
إشعال  من  الناصر  عبد  مصر  دور  عليه 
»الثالثية«  مواجهة  في  العربية  القومية  تّيار 
يحدث  وجدناه  ما  وهذا  سابقَا،  إليها  المشار 
وثورة عدن  الفرنسيين  الجزائر ضّد  ثورة  في 
ضّد البريطانيين، ومن الدعوة لسيطرة العرب 
على ثرواتهم الوطنية كما حدث في تأميم قناة 
السويس وشركات النفط العاملة في المنطقة 

العربية.
التحّرر  معارك  فإّن  للحقيقة،  إنصافًا  لكن 
الوطني في القرن العشرين لم تصل نتائجها 
في البلدان التي نجحت في مواجهة المستعمر 
يتحّقق  حرّة  مجتمعات  بناء  إلى  األوروبي، 
والمشاركة  السياسي واالجتماعي  العدل  فيها 
الشعبية السليمة في الحكم وفي صنع القرار. 
التدخل  حدوث  سهاًل  كان  ذلك،  وبسبب 
اإلقليمي والدولي في القضايا الداخلية العربية 
جديد.  من  األجنبية  الهيمنة  مشاريع  وعودة 
فرّبما هي سمٌة مشتركة بين عّدة بلدان عربية 
المستعمر  مقاومة  في  نجحت  شعوبها  أّن 
بناء أوضاع  قياداتها في  ثّم فشلت  والمحتل 

داخلية دستورية سليمة.
وما يحدث اآلن في داخل أوطان من مشرق 
األّمة ومغربها، وفي عمقها اإلفريقي، هو داللة 
هاّمة على نوع وحجم القضايا التي تعصف 
لعقوٍد طويلة باألرض العربية، وهي كّلها تؤّكد 
الترابط الحاصل بين األوضاع الداخلية وبين 
التدّخالت الخارجية، بين الهموم االجتماعية 
واالقتصادية وبين فساد الحكومات السياسية، 
بين الضعف الداخلي الوطني وبين المصالح 

األجنبية في هدم وحدة األوطان.

العربية  القضايا  هذه  دروس  أهم  ولعلَّ 
الشامل  المعنى  تأكيد  هو  اآلن  المتداخلة 
لمفهوم »الحرّية« حيث أّن الحرّية هي )حرّية 
الوطن وحرّية المواطن معًا( وال يجوز القبول 

بإحداها بدياًل عن األخرى. كذلك هو التالزم 
بين الحرّيات السياسية والحرّيات االجتماعية، 
وبين  العيش«  »لقمة  تأمين  بين  فصل  فال 

حرّية »تذكرة االنتخابات«.

لكن هل ما يحدث اآلن على األرض العربية 
تتدّخل  محلية  سياسية  متغّيرات  فقط  هو 
إقليمية  قوى  تفاعالتها،  مع  وتتجاوب  فيها، 
ودولية؟ أم أّن هذه المتغّيرات هي قطعة فقط 
جغرافي  لتغييٍر  مسبقًا  مرسومة  صورة  من 
ألم  عديدة؟  عربية  لدول  منشود  وديمغرافي 
العام 2003،  في  العراق  الحرب على  تكن 
وما أفرزته من نتائج سيئة على وحدة الدولة 
تداخل  من  الحرب  هذه  مّثلته  وما  والشعب، 
والدولية،  واإلقليمية  المحلية  الصراعات  بين 
أجل  من  للعرب  مهّمًا  درسًا  لتكون  كافية 
مجتمعاتهم  في  الداخلية  الحياة  نظم  تحسين 
ألم  ثّم  الخارجي؟!  التدّخل  ضّد  وتحصينها 
العام  مطلع  في  السودان  تقسيم  درس  يكن 
2011 مؤّشرًا عن المصير المرغوب ألوطان 

عربية أخرى؟!

على  الجدد«  »الثوار  بعض  اآلن  يصّر 
رغم  الديمقراطية،  المسألة  عن  فقط  الحديث 
قضايا  عن  كامل  بمعزٍل  وأولويتها،  أهميتها 
األمَّة  بحاضر  تّتصل  أيضًا  هاّمة  أخرى 
التحّرر  المعاصر، كقضية  وتاريخها  العربية 
الوطني من االحتالل أو الهيمنة األجنبية، أو 
هي  التي  العربي/الصهيوني  الصراع  قضية 
من  المنطقة  اآلن  تشهده  ما  كّل  في  فاعلة 
تّطورات سياسية وأمنية، أو حّتى في قضية 
اآلن  تطمسها  التي  العربية  األوطان  هوّية 
الدويالت  لمرحلة  ُتمّهد  فئوية ضيقة  ُهويات 

الطائفية واإلثنية.
على  يحدث  ما  مالحظة  في  أيضًا  نجد 
عمومًا  الشعوب  أّن  اآلن  العربية  األرض 
على  االنقسام  من  سلبية  حاالٍت  تعاني 
من  بداًل  إثنية  أو  قبلية  أو  طائفية  أسس 
واالجتماعية  والفكرية  السياسية  الصراعات 
والطبقية، والتي هي ظواهر صراعات طبيعية 
االنقسام  وهذا  موّحد.  مجتمع حيوي  أيِّ  في 
محليًا  عليه  التشجيع  يتّم  واإلثني  الطائفي 
وإقليميًا ودوليًا، ويسبح في أوحاله إعالميون 
وسياسيون وعلماء دين ومفكرون، وألغراض 

ومنافع مختلفة.
العربية  األرض  على  اليوم  يحدث  ما  وربما 
الماضية.  سنة  المائة  لحروب  تتويٌج  هو 
االعتراف  ثّم  بإسرائيل،  الدولي  فاالعتراف 
بعد  بها،  الفلسطيني  المصري/األردني/ 
معاهدات »كامب ديفيد« و«أوسلو« و«وادي 
الحكومات  بعض  »تطبيع«  ثّم  عربة«، 
غير  كّلها  إسرائيل،  مع  لعالقاتها  العربية 
اإلسرائيلي  الوجود  »شرعية«  لتثبيت  كافية 
في فلسطين، وللتهويد المنشود للقدس ومعظم 
الضفة الغربية، ما لم تقم دويالت أخرى في 

محيط »إسرائيل« على أسس دينية.

الدور  استبعاد  اآلن  مطبق  جهٌل  هو  فكم 
في  تحدث  داخلية  تفاعالت  في  اإلسرائيلي 
للحقائق  عّدة أوطان عربية. وكم هو تشويه 
حينما ال ينتبه العرب إلى المصلحة اإلسرائيلية 
صراعاتهم  وفي  أوطانهم  تفتيت  في  الكبرى 
فأمن إسرائيل  العنفية تحت أيِّ شعاٍر كان. 
اإلسرائيليين  الوزراء  أحد  قال  )كما  يتحّقق 
بعد حرب 1967( »حينما يكون كره العربي 

للعربي أكثر من كرهه لإلسرائيلي«.

»الجمهورية  به  قامت  ما  فإّن  ولألسف، 
السادات  أنور  )حقبتا  مصر  في  الثانية« 
وحسني مبارك(، يتّم استمراره اآلن، ولو بغير 

الريادي  دورها  اقتالع مصر من  رغبة، من 
جرى  حينما  واإلسالمي،  واإلفريقي  العربي 
فقد  المصرية/اإلسرائيلية.  المعاهدة  توقيع 
كان آنذاك، وما يزال، مصدر الخلل الكبير 
العربية منذ أربعة عقود.  الذي تعيشه األمَّة 
وتصحيح هذا الخلل هو األساس ألي تغيير 
عربي إيجابي منشود في عموم المنطقة. ما 
إلى  تزيد  بمنّشطات  أشبه  يكون  ذلك،  عدا 
على  العليل  العربي  الجسم  قدرة  من  ما  حدٍّ 
مقاومة ما فيه من أمراض، لكنها ال تشفيه 
من أخطرها، وهو ما حدث في قلبه المصري.

هذه الفتن الداخلية العربية الجارية في أكثر 
من زمان ومكان، هي حلقة متصلة بسلسلة 
مائة  مدار  على  العربي/الصهيوني  الصراع 
الزمن  من  قرٍن  قبل  ممكنًا  يكن  فلم  عام. 
إسرائيل  دولة  بإنشاء  بلفور«  »وعد  تنفيذ 
دون تقطيع للجسم العربي ولألرض العربية، 
مع  البريطاني/الصهيوني  الوعد  تزامن  حيث 
باسم  المعروف  البريطاني/الفرنسي  االتفاق 
»سايكس- بيكو« والذي أوجد كياناٍت عربية 
للمصالح  وضامنة  الحدود،  على  متصارعة 
الغربية، ومسّهلة للنكبة الكبرى في فلسطين. 
فال فصل إطالقًا بين معارك التحّرر الوطني 
من المستعمر الغربي وبين الصراع العربي/

سعي  أيِّ  بين  أيضًا  فصل  وال  الصهيوني. 
التحاد أو تكامل عربي، وبين الصراع العربي/

الصهيوني.

أّما على صعيد الدور الخارجي في األزمات 
العربية، فهو أيضًا عنصٌر فاعل في إحداثها، 
الدور  وهذا  واستثمارها.  توظيفها  في  أو 
الخارجي يجمع، على امتداد قرٍن من الزمن، 
ودول  جهة،  من  كبرى،  ودول  إسرائيل  بين 
بعد  ما  فترة  في  وإيران  كتركيا  كبرى  إقليمية 
المعاهدات  وتوقيع  العربي  التضامن  انهيار 

مع إسرائيل.
نعم، إيران وتركيا وإسرائيل كقوى إقليمية كبرى 
استفادت كثيرا وتستفيد اآلن من غياب دور 
ومن  ديفيد  كمب  باتفاقيات  وتكبيلها  مصر 
غزو صدام حسين لدولة الكويت ومن موافقة 
فهذه  أوسلو،  اتفاقية  على  التحرير  منظمة 
األمور هي التي أوصلت المنطقة العربية الى 
حال االنهيار الراهن قبل أي شيء آخر. وهل 
كان ممكًنا إليران أن يكون لها هذا النفوذ في 
البريطاني؟ أو  العراق لوال الغزو األميركي- 
لو ما حدث من احتالٍل إسرائيلي  لبنان  في 
عشرين  من  ألكثر  استمّر  لبنانية  ألراٍض 
المدعومة  المقاومة  بفعل  إاّل  ينتِه  ولم  سنة 
من إيران، رغم وجود القرار الدولي رقم 425 

العام  منذ  باالنسحاب  إسرائيل  طالب  والذي 
1978؟!

إيران ليس لها أي نفوذ في ليبيا، فكيف نفّسر 
من حرٍب  سنوات  منذ 10  هناك  يحدث  ما 
أهلية ودمار للوطن الليبي؟ وايران لم يكن لها 
أي نفوذ في جنوب السودان، فمن المسؤول 
ولم  2011؟  العام  في  السودان  تقسيم  عن 
تكن هناك ثورة إيرانية حينما احتّلت إسرائيل 
إسرائيل  بل  العام 1978،  في  لبنان  جنوب 
هي التي قامت بإنشاء دولة سعد حداد أنذاك 
إسرائيلية  محاولة  كأول  الحر(  لبنان  )دولة 

لتقسيم لبنان.
وفي العام 1968 قامت اسرائيل بتدمير كل 
بيروت  مطار  في  اللبنانية  المدنية  الطائرات 
مسّلح  خارجي  نفوذ  أي  لبنان  في  يكن  ولم 
أو أي عمل فلسطيني مسّلح، فقط من أجل 
تدمير االقتصاد اللبناني وما كان يعنيه لبنان 
لبنان  في  يكن  لم  ولو  آنذاك.  العالم  لعموم 
الفلسطينيين  الالجئين  من  األلوف  مئات 
الذين أخرجتهم إسرائيل من وطنهم وأرضهم، 
أن   1975 عام  لبنان  في  للحرب  كان  هل 
الفلسطيني  الوجود  »إنهاء  شعار  تحت  تقع 

المسلح«؟!.
األكراد  من  جماعات  مع  تواصلت  إسرائيل 
سقوط  قبل  طويلة  لسنواٍت  العراق  في 
مع  تعمل  وكانت  وبعده،  البعثي  النظام 
دولة  وإعالن  العراق  لتقسيم  الجماعات  هذه 
مع  نفسه  األمر  إسرائيل  وفعلت  كردستان! 
قرار  قبل  السوادن  جنوب  في  مسّلحة  قوى 
التي  هي  وإسرائيل  األم،  وطنه  عن  فصله 
دعمت في السنوات الماضية بعض جماعات 
المعارضة في سوريا من أجل الوصول إلى 

تقسيم سوريا أيضًا.
أوجد  من  هما  وبريطانيا  فرنسا  أليست  ثّم 
وقبلية  طائفية  أسس  على  وحكومات  أنظمة 
وعائلية في األوطان التي سيطروا عليها بعد 
الحرب العالمية األولى، وكيف سيكون هناك 
صياغتها  جرى  أوطان  في  وتوّحد  استقراٌر 

أصاًل على أسس خاطئة ؟!.
طبعًا ستحاول كلٌّ من إيران وتركيا ملء الفراغ 
الذي حصل بغياب دور مصر، ومن تفّجر 
العديد من الصراعات األهلية نتيجة التنافس 
اإلسرائيلي  والدور  المنطقة  على  الدولي 
المسؤول  لكن  الصراعات،  هذه  في  الخطير 
األول عن واقع الحال هو مزيج اآلن لما هو 
ومن  خارجي  تدّخل  من  سنة  لمائة  مستمر 

عطب داخلي في معظم بلدان المنطقة!.

*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن.
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كندا تكّرم ضحايا كوفيد-19 في الذكرى األولى على إعالن الفيروس جائحة عالمّية

  أنَتِخُب َمْن ُيحررني

بقلم: عيسى قراقع 
أنَتِخُب من يعيدني من السجن حيًا، أو من 
يكون  األعضاء،  متكاملة  جثة  األرقام  مقبرة 
وحياة  الشمس  ضوء  تحت  ومكان  اسم  لي 

مديدة بعد الممات. 
لعذابي،  وتعذب  لبكائي،  بكى  من  أنَتِخُب 
حاول أن يحملني ويسعفني ويفك قيود الشبح 

عن جسدي وغيابي والذكريات. 
شجرا  لألرض  االعتبار  يعيد  من  أنَتِخُب 
الينبوع  يطلع  حتى  بالفأس  يضرب  وحجرا، 

من الصخر مبتسما كالقصيدة. 
أنَتِخُب من تخبئني بعينيها في ليالي البرد دفئأ 
وعشبة  بالدعاء  االعتقال  ليلة  تدثرني  وحبا، 

القلب العنيدة. 
أنَتِخُب من يلملم جسدي ويضع حدا النقسامي 
الى  وروحي  يدي،  الى  يدي  يعيد  شظايا، 
الشهيد  وعناق  واللحم  الدم  وحدة  روحي، 

للشهيدة. 
أنَتِخُب من ال يحمل بلطة ويسمى بلطجي، 
ومن ال يتقمص نمرا ويسمى متنمر، ال يسرق 
لقبيلته  مزرعة  الوطن  ويعتبر  أوالدي  قوت 

العتيدة.
أجراس  يقرع  الحرية،  باسم  يبدأ  من  أنَتِخُب 
الكنائس يوم األحد، ويؤذن في الجوامع يوم 
على  يتعبدون  مسلمون  مسيحيون  الجمعة، 

سجادة واحدة.
كابوس  من  يخرجني  يحررني،  من  أنَتِخُب 
االنتخابية  العملية  تكون  ال  أن  االستعمار، 
لمجرد تطويل عمر االحتالل وتغيير مالمح 

الضحية.
عملية  الى  االنتخابات  يحول  من  أنَتِخُب 
نضالية وليس الى كراسي خشبية، ال يغرق 

في نظرية االلهاء االستعمارية.
أنَتِخُب من يدرك الفارق بين التحرر ومشاريع 
السالم االقتصادي تحت حكم االحتالل، أن 

ال يتحول النضال الى ثقافة استهالكية. 
أنَتِخُب من يكسر عقلية االبرتهايد االسرائيلي، 
يقفز عن المعازل ليرى وطنا وليس قفصا في 

خطواته وبرامجه الدعائية. 
المختار، يمسك  يلبس عباءة  أنَتِخُب من ال 
عصا الوطنية تارة وسيف القبيلة تارة أخرى، 
يرقص بين العشيرة والطائفية، يحمل خنجرا 

أو بندقية.

المناهج  في  الفلسفة  يلغي  ال  من  أنَتِخُب 
الفقر  ممارسة  نقدي،  تفكير  ال  التعليمية، 
سينا  ابن  يعتقل  المعرفة،  تسليع  الفكري، 

ويشنق الحالج باسم الزندقة. 
الذين  هؤالء  الفقراء،  لغة  يفهم  من  أنَتِخُب 
ثمن  اليومية،  االسئلة  دوامة  في  احتجزوا 
الخبز وبرميل الغاز واسعار الكهرباء والهواء، 
لبضائع  سوقا  الوطن  يكون  أن  يرفض  من 
االحتالل والمحتكرين ورجال االدارة المدنية. 
أنَتِخُب من يقول الحقيقة، ال يتحدث بلغتين 
و يكون في نفس الوقت في مكانين، يتأرجح 
بين المصالح العديدة ويستعمل الوطن جسرا 

للوصولية. 
االنسانية  المشاعر  يحول  ال  من  أنَتِخُب 
يمارس  ال  باطون،  في خالطة  اسمنت  الى 
التفحيط السياسي خالل ترسانة من االحاالت 

التي تتحايل على المبادئ االخالقية. 
الكفيلة  الديمقراطية  مع  يتعامل  من  أنَتِخُب 
بضمان بنية أساسية من القيم ال عالقة لها 
باالغلبية واالقلية، قيم تقدس خيارات االنسان.
أنَتِخُب من يقرع باب السجن، يعطي األمل 
الحديد،  أبواب  خلف  المحتجزين  لألسرى 
األسرى جزء من حق تقرير المصير، والسالم 

بدون اطالق سراحهم قيد جديد. 
أنَتِخُب من ال يتوه في المرحلة، ال يضعني 
يجتمع  فال  والمتناقضات،  االلتباس  في 

المكتب مع الخندق، وال الثورة مع الرفاهية.
في  يطلقني  يصادر صوتي،  ال  من  أنَتِخُب 
انا من أكون  أقول،  الفضاء أغني وأقول ما 

وليس صدى غيري.

الالجئون  المخيم،  لغة  يفهم  من  أنَتِخُب 
تطفح  التي  الذاكرة  الالمكان،  في  العالقون 
وجودها  وعي  الى  عودتها  طريق  في  دما 

االنساني، المخيم برنامج النضال.
معابد  ويدمر  االصنام  يحطم  من  أنَتِخُب 
المتكلسين الذين تجمدوا في هياكلهم يتحدثون 
الى  يأخذوننا  يشملهم،  ال  الذي  التغيير  عن 

متاهة التفاصيل. 
للحق  ممارسة  السياةسة  يجعل  من  أنَتِخُب 
واالحتالل،  الظلم  وانهاء  والحياة  الحرية  في 
الكبرى  االحالم  بناء  على  القادرة  السياسة 

للشعوب المضطهدة.
تنتظر  التي  العجوز  أمي  أنَتِخُب من يعرف 
تحرري من السجن سنوات طوال، من زارها 
وشرب قهوتها المرة وأضاء حولها شمعة تبدد 

شعارات السراب.
يهدأون،  ال  الصادقون  الصادقون  أنَتِخُب 
يدافعون  الزائفة،  الصهيونية  الرواية  يقاومون 
بحرية  وبالعيش  بالمقاومة  شعبي  حق  عن 

وكرامة.
أسماء  يعطون  ال  الذين  الواقعيون  أنَتِخُب 
التي  بالخطابات  يكتفون  للمسمى،  شكلية 

تصدها الوقائع الرهيبة.
أنَتِخُب من يضع قضية شعبي أمام المحكمة 
الجنائية الدولية، يحاكم دولة االحتالل على 
مكانتها  للضحية  يعيد  المنظمة،  جرائمها 
والقمع  الطمس  منظومات  من  وينقذها 

والعنصرية.
أنَتِخُب من ينفخ في روحي الحب وفي قلبي 
بالورد  الى حديقة مزروعة  يأخذني  االيمان، 

السماء  ونجوم  الطيور  تعرفني  والشجر، 
المضيئة. 

أنَتِخُب البسطاء، المتواضعون الذين يشبهون 
يبتسمون  مواكب،  بال  يسيرون  الناس،  كل 

ويبكون، في قلوبهم الحب والرحمة والثقة.
أنَتِخُب من يخرجني من وهم الحرية، أصرخ 
الحرية  حرروا  هيجو:  فيكتور  صرخة  االن 

والحرية تقوم بالبقية.
فيها  وطني،  حدود  بطول  قائمة  أنَتِخُب   
صوتي وأفكاري وحشوة ذاكرتي، حريتي الى 

االمام واعلى وليس في أسفل القائمة.
أنَتِخُب من ال ينسى، يطل علي في السجن 
مضى  الذي  عمري  عن  يسألني  حين،  كل 
يذكرني  أن  يحاول  سيمضي،  الذي  وعمري 

بألوان الحياة القادمة.
لتسويق  ختما  يستخدمني  ال  من  أنَتِخُب 
تباع وال  ابن كرامة ال  أنا  الفاسدة،  بضاعته 

تشترى وترفض المقايضة.
مدني  مجتمع  بناء  الى  يدعو  من  أنَتِخُب 
تحترم فيه االغلبية حقوق االقلية، الديمقراطية 

الثورية المستندة الى حرية الرأي والتعددية.
أنَتِخُب من ال يتركني مسكونا داخل جدار، 
المئات من االسرى تجاوزوا في السجن حدود 
المدى، هنا السجون مشتعلة تحتاج من يفتح 

أبوابها على الحياة وليس على االخرة.
أنَتِخُب من أنتصر لجوعي ووجع امعائي في 
اال  يشرب  ال  الطعام،  عن  االضراب  ليالي 

الماء والملح، يبلل شفتي الناشفة.
االسرى  حقوق  على  يساوم  ال  من  أنَتِخُب 
االحتالل  يطعم  ال  والجرحى،  والشهداء 
في  حسابات  أرقام  الى  ويحولنا  تضحياتنا 

سياسته المخاتلة. 
السماء،  أخوات  النساء  يعتبر  من  أنَتِخُب 
فيهن البأس والعطاء وجموح العاطفة، الحق 
الشمس  عين  والمشاركة،  والقيادة  والمساواة 

وروح العاصفة. 
أنَتِخُب من لم يأت من األعلى، ليس له أقدام 
على االرض، ال يفهم العالقة بين المنصب 

والقضية وبين المواطنة والتبعية.
المطلقة،  الحقيقة  هي  يحررني،  من  أنَتِخُب 
صوت دمي وقلمي وحجري، السجن ال يحدد 

مصير قدري انما شعبي وثورته العارمة.

في  البرلمان  »كاريلون«  أجراس  قرع  على 
جائحة  ضحايا  ذكرى  كندا  أحيت  أوتاوا، 
كوفيد-19 في الحادي عشر من آذار مارس، 
العالمّية   الصّحة  منّظمة  أعلنت  الذي  اليوم 

فيروس كورونا المستجّد جائحة عالمّية. 
الدول، ذكرى  وأحيت كندا على غرار سائر 
مرور سنة على الجائحة التي أودت بحياة ما 
يزيد على 2،62 مليون شخص حول العالم، 
وتسّببت ِبوفاة ما يزيد على 22 ألف شخص 
مقاطعة  في  نصفهم  من  أكثر   ، البالد  في 

كيبيك.
وجرى تنكيس األعالم فوق مقّر البرلمان في 
أوتاوا وفوق المباني الحكومّية الفدرالّية في كاّفة 
العموم  مجلس  أعضاء  ووقف  البالد،  أنحاء 
الضحايا.  أرواح  على  حدادا  صمت  دقيقة 
على  الكندّيون  يعمل  الجائحة،  بداية  فمنذ 
المسبوقة  وغير  الصعبة  األوضاع  مواجهة 
التي تسّببت بها، وفقد الكثيرون منهم األهل 
واألحباب، وكان على الكثيرين أن يتعاملوا مع 

أصاب  أو  أصابهم  الذي  كوفيد-19  مرض 
تركها  التي  التداعيات   عن  ناهيك  ذويهم، 
الفيروس الفّتاك على المسّنين وعّمال الصّحة 
وقطاعات  األمد  الطويلة  الرعاية  مراكز  في 
قبل 11  ما  هناك  يكون  االقتصاد. «سوف 
الحكومة  رئيس  قال  بعده«  وما  مارس  آذار 
جوستان ترودو في خطاب رسمّي وّجهه إلى 

الكندّيين من مجلس العموم.
»لقد كانت سنة صعبة، وسنة ُمفجعة، لكّننا 
أبدا«:  ننساها  أاّل  وينبغي  معا،  واجهناها 

رئيس الحكومة جوستان ترودو.
ونوّه رئيس الحكومة بالتضحيات التي قام بها 
البعض  بعضهم  ابتعدوا عن  الذين  الكندّيون 
لتجّنب انتشار العدوى، وروح التضامن التي 

تحّلوا بها من أجل وضع حّد للوباء الفّتاك.
وحّتى11 مارس، هناك في كندا 896739 
حالة كوفيد-19، من بينها 843962 حالة 

شفاء، و 22335 حالة وفاة بالفيروس.
كّل  نتذّكر  الوطني،  الذكرى  يوم  »في 

واألهل،  األجداد  فقدناهم.  الذين  األشخاص 
كان  والزمالء.  األصدقاء  واألخوات،  اإلخوة 
كّل واحد  وكّل واحدة منهم محبوبين، وكان 
جوستان  الحكومة  رئيس  ممّيزا«:  منهم  كّل 

ترودو.

إلى   الشكر  لتوجيه  الفرصة  ترودو  وانتهز 
أبطال  الصّحة،  وعّمال  األساسّيين  العّمال 

الجائحة كما قال.
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بعد ُمرور عشر سنوات على “الثورة” السورّية..
 لماذا صمدت الدولة وجيشها العربي وانهارت ُجيوش وأنظمة أخرى؟ 
وكيف جرى “توظيف” اإلسالم السياسي أمريكيًّا ومن ثّم التخّلي عنه؟

دونباس: زيلينسكي يختار اتجاه الهجوم الرئيسي

عبد الباري عطوان
ُيصاِدف اليوم االثنين ُمرور الّذكرى العاشرة 
يعتبرها  التي  سورية  في  “األحداث”  لبدء 
وداِعميها  الُمعارضة  أوساط  في  البعض 
بأّنها  اآلخر  البعض  يراها  بينما  ثورة،  بأّنها 
سورية،  تدمير  استهدفت  كونّية،  ُمؤامرة 
الذي  العربي  جيشها  على  والقضاء  وتفتيتها 
خاض أكثر من أربع ُحروب ُنصرًة للقضّية 
الِعراق  تدمير  لُمخّطط  اسِتكمااًل  الِفلسطينّية 

وجيشه واحِتالله وتغيير ِنظامه.
هيالري  للسّيدة  اإللكترونّية  الّرسائل  َتكِشف 
كلينتون وزيرة الخارجّية األمريكّية التي توّلت 
إشعال فتيل “الّثورات” العربّية وتجييش ِمئات 
في  األنظمة  لتغيير  المسّلحين  من  اآلالف 
الدول العربّية الُمعادية إلسرائيل، وأّن سورية 
كانت على رأس القائمة، وأّن توظيف اإلسالم 
السياسي ليكون رأس الحربة في هذا الُمخّطط 

الُمحَكم اإلعداد.
كثب،  عن  هذه  الّتجييش  عملّيات  تابعنا 
وشاهدنا كيفّية رصد ِمئات الماليين “إلغواء” 
عشرات المسؤولين السوريين من ِجنراالت في 
الجيش واألمن وُسفراء ودبلوماسيين لالنِشقاق 
رؤساء  أحد  وحصل  السورّية،  الدولة  عن 
الوزارة على 50 مليون دوالر لالنِضمام إلى 
الُمعارضة باعتراٍف رسمّي بالّصوت والّصورة 
وَمهّمات  الَمهّمة،  بهذه  قام  الذي  للوسيط 

ُأخرى ُمماثلة.
عملّية الّتجييش هذه لم تتوّقف عند الُبسطاء 
والسّذج وشملت رجال دين كبار ومرجعّيات 
العالمين  في  وتأثيرها  ُثقلها  لها  إسالمّية 
العربّي واإلسالمّي، وال ُيمكن أن ننسى كيف 
أعلن هؤالء الِجهاد في سورية وأغلقوا الّسفارة 
السورّية في القاهرة، ولم يفعلوا الّشيء نفسه 
بضعة  إال  َتبُعد  لم  التي  اإلسرائيلّية  للّسفارة 

أمتار من مقر  إعالنهم.
من  الماليين  بتكفير  صدرت  عديدة  فتاوى 
إعدامهم  وبالّتالي  السوري،  الشعب  أبناء 
وكان  ُمختلف،  دين  أو  مذهب  من  ألّنهم 
هذه  اسَتهدفتها  التي  الدول  جميع  أّن  الفًتا 
غير  ُدواًَل  كانت  واالحِتجاجات،  الّثورات 
الّتعايش  من  األدنى  الحّد  ويسودها  طائفّية، 
ُشعوبها  وتدعم  واألعراق،  المذاهب  بين 
الِعراق  ِمثل  اإلسرائيلي،  لالحِتالل  الُمقاومة 
وَتِقف  وتونس،  واليمن  وِمصر  وسورية 
ُمعظم ُحكوماتها في الخندق الُمواِجه ألمريكا 

وُمخّططاتها التدميرّية.
***

للُعدوان  الّتحضير  عملّيات  لندن  في  عشنا 
بإشراٍف  عام 2003  الِعراق  على  األمريكي 
كيفّية  وتابعنا  ُمباشر،  بريطانّي  أمريكّي 
تجنيد الّسياسيين والُمثّقفين، وعقد الُمؤتمرات، 
تابعنا  مثلما  الُمبرَمج،  اإلعالمي  والّتوظيف 
وضّخ  الفضائّية  المحّطات  تأسيس  كيفّية 
لُمخّطط  للّتحضير  الّدوالرات  من  الماليين 
جرى  من  أّن  الُمفارقة  ومن  سورية،  تدمير 
تجنيدهم أصبحوا قادًة في الُمعارضة، وُنجوًما 

على محّطات تلفزيونّية في الوطن العربي.
دوما  الّسابق روالن  الفرنسي  الخارجّية  وزير 
هذا  إلى  ونّبه  الجرس،  عّلق  من  أّول  كاَن 
إحدى  ُمقابلة مع  في  الُمخّطط عندما صرّح 
محّطات الّتلفزة الفرنسّية 6/15 2013، بأّنه 
إلى بريطانيا  في عام 2007، وأثناء زيارته 
تلّقى عرًضا رسميًّا للُمشاركة في إعداد ُمخّطط 

لتدمير سورية وإطاحة الّنظام فيها.
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  باراك،  إيهود 
بتاريخ  له  تصريٍح  في  قال  حينها  في 
مع  العمل  علينا  يجب  أّنه   ،2011/3/28
الُمعارضة السورّية إلسقاط الُحكم في سورية، 
وكّرر المطلب نفسه إفيغدور ليبرمان، وزير 

الخارجّية اإلسرائيلي في 2011/11/12.
الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني 
السوري، أّول جسم للُمعارضة جرى تأسيسه 
السورّية  “الثورة”  أهداف  حّدد  الدوحة،  في 
ستريت  “وول  صحيفة  مع  تصريٍح  في 
جورنال”، ُنِشر بتاريخ 2011/5/11 عندما 
قال “إّن أّول شيء سنفعله بعد توّلي الُحكم 
قطع العالقات مع إيران، وحزب هللا، وكاّفة 
الُمطالبة  عن  والتخّلي  الِفلسطينّية،  الفصائل 

بالّسيادة على لواء إسكندرون”.
الوزراء ووزير  الشيح حمد بن جاسم، رئيس 
الخارجّية القطري الّسابق، قّدم خدمًة ال ُتقّدر 
ُمقابالت  في  قال  عندما  للُمؤّرخين  بثمن 
صحافّية عّدة أبرزها للسّيدة روال خلف، نائبة 
تايمز”  “الفايننشال  صحيفة  تحرير  رئيس 

البريطانّية، ومحّطة BBC العربّية، أّن ولّي 
عهد دولة قطر في حينها الشيخ تميم بن حمد 
قّدم عرًضا بحوالّي 15 ِمليار دوالر للرئيس 
السوري ُمقابل قطع الُعالقات مع ِطهران، وأّكد 
أّن دولة قطر دعمت الجماعات المسّلحة في 
ولم  الدوالرات،  من  الماليين  بِمئات  سورية 
الُحكومة  مع  بالّتنسيق  إال  واحد  دوالرًا  تدفع 
من  دولته  نقل  جرى  أّنه  وكشف  األمريكّية، 
ومن  الخلفّية،  المقاعد  إلى  الِقيادة  مقعد 
الّصعب نسيان مقولته الّشهيرة “تهاوشنا على 
الّطريدة )الّصيدة( وطارت من بين أيدينا” في 

إشارٍة إلى المملكة العربّية السعودّية.
عامل النفط والغاز كان وما زال من أسباب 
غير  بَشكٍل  سواًء  سورية،  على  الُمؤامرة 
السورّية  الُحكومة  رفضت  عندما  ُمباشر، 
ومن  تركيا  إلى  القطري  الغاز  أنبوب  ُمرور 
بَشكٍل  الروسي، أو  الغاز  لُمنافسة  ثّم أوروبا 
ُمباشر عندما أعطت سورية حّق الّتنقيب عن 
الغاز والّنفط في مناطق شرق الفرات لشركات 
صينّية وروسّية، وليس ألمريكّية غربّية، وكان 
من الُمفَترض أن يرتفع دخل سورية من الّنفط 
لو لم يتم الُمخّطط الُمؤامرة إلى أكثر من 50 

ِمليار سنويًّا في الّسنوات اأُلولى.
فيها  انفجرت  التي  الدول  جميع  أّن  الاّلفت 
للّتدّخالت  هدًفا  كانت  أو  العربّية  الّثورات 
واليمن(  وليبيا  )الِعراق  األمريكّية  العسكرّية 
غنّية باالحِتياطات النفطّية والغازّية باسِتثناء 
ترامب  دونالد  الرئيس  وكشف  تونس، 
هذه  على  الّسيطرة  أّي  الحقيقة،  هذه  عن 
االحِتياطات السورّية عندما قال في تصريٍح 
عام 2019/10/3، نحن موجودون عسكريًّا 
في سورية من أجل الّسيطرة على آبار الّنفط 
والغاز وِحرمان الّدولة السورّية من عوائدها، 
وكان هذا الّتصريح من أهم الّتصريحات التي 
الغربّية  الُمخّططات  حقيقة  ص  وُتَلخِّ أطلقها 
إلى  األوسط،  الّشرق  منطقة  في  اإلسرائيلّية 
ِمليار   90 أنفقت  بالده  بأّن  اعِترافه  جانب 
دوالر ولم تنجح في تغيير الّنظام في ِدمشق.

***
الجيش العربي السوري صمد ِطوال الّسنوات 
من  أكثر  على  وقاتل  الماضية،  العشر 
واسَتعاد  نفسه،  الوقت  في  الجبهات  عَشرات 
بالِمئة من األراضي السورّية،  أكثر من 70 
ووحدتها  السورّية  الدولة  على  بذلك  وحافظ 
تبّقى  ما  سيستعيد  أّنه  الُمؤّكد  ومن  الترابّية، 

بدعم ُحلفائه.
لُحقوق  ُمرعبة  تجاوزات  بوجود  نعترف 
اإلنسان في سورية، وارتكبت أجهزتها األمنّية 
أخطاء وتجاوزات ُمرعبة في حّق ُخصومها، 
الُمؤامرة  حجم  تقدير  قيادتها  وأساءت 

وضخامتها، وتواطؤ بعض الدول “الّصديقة” 
أبرز  من  وُكّنا  تركيا،  وخاّصًة  معها،  سابًقا 
ُحقوق  وانِتهاكات  الّتجاوزات،  لهذه  الُمنتقدين 
اإلنسان، وتعّرضنا للكثير من االسِتهدافات، 

والُمضايقات، ولكن ليس ُهنا مجال سردها.
التصّدي  مهّمة  بأّن  االعِتراف  من  ُبّد  ال 
للُمؤامرة وإحباطها لم تكتمل بعد، وأّن ُهناك 
أخطارًا وتحّديات عديدة ما زالت ُتهّدد الدولة 
وعملّيات  التركي،  االحِتالل  سواًء  السورُية، 
الّتتريك في الّشمال الغربي، أو التمّرد الُكردي 
وفوق  الّشرقي،  الّشمال  في  أمريكيًّا  المدعوم 
بشّقيها  اإلعمار  إعادة  معركة  وذاك  هذا 
الّسياسي والماّدي، ولكن إدارة األَزمة بفاعلّية 
يكون  رّبما  الماضية  الّسنوات  ِطوال  ونجاح 
رًا ُمَطمِئًنا للكثيرين في هذا الِمضمار رُغم  ُمؤشِّ
قبل  سورية  كانت  فأين  الّضخمة،  الخسائر 

عشر سنوات وأين أصبحت اآلن؟
ُمعظم ُخصوم سورية يتراجعون في مواقفهم، 
وها هو الرئيس أردوغان ُيغازل ِمصر، ويَتوّدد 
إلى السعودّية، ويتقّرب من ِنتنياهو، ويخسر 
الكثير من أوراقه وشعبّيته في الوسطين العربي 
واإلسالمي، وها هي ُمعظم دول الخليج ُتعيد 
بعودتها  وُتطالب  ِدمشق،  في  سفاراتها  فتح 
الُمساعدات  وُترِسل  العربُية،  الجامعة  إلى 
من  واألهم  اإلنسانّية،  الُمعاناة  لَتخفيف 
أوساط  تسود  بدأت  التي  الّصحوة  ذلك حالة 
والخارج  الّداخل  في  الّسوريين  من  الماليين 
بعد اّتضاح معالم الخديعة، وحَمالت الّتزوير 
قوّات  إلى  أبنائهم  بعض  وتحّول  اإلعالمي، 
المال،  ُمقابل  الغير  ُحروب  ُتقاتل  “ُمرتزقة” 
وتخّلي ُمعظم العرب والغرب عن الُمعارضة 

بعد انِتهاء دورها.
الُمؤامرة  ُفصول  ُمعظم  تجاوزت  سورية 
وأوشكت على الُخروج من ُعنق الّزجاجة إن 
ِفعاًل، وهذا اإلنجاز ما كان  َتُكن خرجت  لم 
له أن يَتحّقق لوال ثقة قيادتها ُمنذ اليوم األّول 
االسِتسالم  ثمن  بأّن  الرّاسخ  وإيمانها  بشعبها 

أضخم بكثير من ثمن الّصمود.
ضرورة  على  بالُتأكيد  المقالة  هذه  نختم 
الماضي  صفحة  وطّي  الوطنّية،  الُمصالحة 
رُغم آالِمها، وبناء سورية الجديدة على أرضّية 
والُمساواة  االجتماعّية  والعدالة  الديمقراطّية 
واحِترام ُحقوق اإلنسان، من أجل عودتها قوّيًة 
ُمعافاة لتحتل مكانها الذي تستحّقه في صدارة 
ذلك..  في  شك  أدنى  ُيخاِمرنا  وال  الّدول، 

واألّيام بيننا.

تحت العنوان أعاله، كتب سيرغي أكسيونوف، 
في »سفوبودنايا بريسا«، حول مؤشرات على 
اقتراب اندالع الحرب في دونباس، ومخاطر 
بين  عسكرية  مواجهة  إلى  الوضع  تطور 

روسيا والناتو.
األوكراني  السفير  دعا  المقال:  في  وجاء 
السابق لدى الواليات المتحدة، فاليري تشالي، 
إلى االستعداد لقطع العالقات الدبلوماسية مع 

روسيا.
خلفية  على  الدبلوماسي  هذا  إعالن  جاء 
إلى  عسكرية  معدات  األوكراني  الجيش  نقل 
لـ:  لقطات  النت  شبكة  في  تنتشر  دونباس. 

مدافع ذاتية الدفع ودبابات وعربات عسكرية 
يتم  الحديدية  السكك  أرصفة  على  »أورال« 

نقلها من دنيبروبيتروفسك وماريوبول.
أليكسي  العسكري  الخبير  قال  الصدد،  وفي 

ليونكوف:
المنقولة  العسكرية  المعدات  لقطات  تصوير 
إلى دونباس ليس صدفة. فالغرض منه التأثير 
النفسي على المدافعين عن دونباس. المهمة 
إضعاف  هي  المغذاة  للهيستريا  الرئيسية 

معنويات القوات المدافعة.
لالهتمام. على  مثيرة  أخرى  معلومات  هناك 
مضادة  ألوية  هناك  ظهرت  التحديد،  وجه 

تحت    M1 وبوك مع إس-300  للطائرات 
تصرف المقر الرئيس في كراماتورسك. لديهم 
أيضا فوج مسلح بطائرة  بيرقدار )التركية(. 
وهنا تكمن خصوصية التفاقم الحالي للوضع.

بالهجوم،  األوكراني  الجيش  قوات  قامت  إذا 
فماذا ستكون النتيجة؟

العام  في  جرى  بما  بالتذكير  لي  اسمحوا 
2015، حين شارك 14 لواء ميكانيكيا ولواءا 
األعمال  في  مدفعية  ألوية  وثالثة  دبابات 
القتالية من الجانب األوكراني. هذا أكثر مما 
السيطرة  في  فشلوا  ذلك،  ومع  اآلن.  يحشد 

على دونباس.
فقد  أخرى.  جديدة  لحظة  أيضا  هناك  ولكن 
الناتو.  لدول  الجوي  مجالها  أوكرانيا  فتحت 
فالمساعدات العسكرية إلى كييف تصل دون 

عوائق.
قليل  الناتو  جيوش  من  المباشر  الدعم 
مع  تصادمهم  أن  يفهمون  فهناك  االحتمال. 
ثالثة،  يعني حربا عالمية  روسيا وجها لوجه 
وليس صراعا محليا. ومع ذلك، إذا صدر أمر 
الوضع  أوكرانيا ستهاجم.  فإن  من واشنطن، 

ينذر بالخطر.
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بعد أمريكا..
 روسيا تواجه أزمة حلفاء فهل تتأثر سوريا؟

أردوغان يحاول إيصال صراخه إلى القاهرة

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

زعزعة االستقرار تطال حلفاء روسيا العسكريين 
وقيرغيزستان  أرمينيا  اآلخر:  تلو  الواحد 
يقع  فقط  الذنب  من  جزءًا  لكن  وبيالروس. 

على عاتق أجهزة االستخبارات الغربية.
توّجه  هي  عام،  بشكل  الحلفاء،  أزمة  إن 
المتحدة  الواليات  األزمة  هذه  تواجه  عالمي. 
وإيران،  األوروبي،  واالتحاد  األمريكية، 
والمملكة العربية السعودية. وفي العموم فإن 
كل الدول الكبيرة التي لديها حلفاء تمّر اآلن 

بأزمة مماثلة.
الموارد  استنفاد  هما  عاملين  إلى  ذلك  يعود 
على  للحفاظ  الصغيرة  للدول  الداخلية 
الدول  مراجعة  وكذلك  الداخلي،  استقرارها 
حلفائها  على  الحفاظ  في  لسياساتها  الكبيرة 
عن  ناتج  السببين  وكال  ودعمهم.  الصغار 
والتي  المتزايدة،  العالمية  االقتصادية  األزمة 
ال تزال بعيدة عن ذروتها، ما يعني أن أزمة 
الحلفاء في جميع الدول الكبرى مّتجهة فقط 

نحو النمو.
ال  العبء  دور  متزايد  بشكل  الحلفاء  يلعب 
دعمهم  عملية  تصبح  وهنا  المساعد،  دور 
الداخلي  االستقرار  لزعزعة  عاماًل  بمثابة 
لقادة التحالفات أنفسهم، بما في ذلك الواليات 

المتحدة األمريكية.
وبالنسبة لروسيا، يمكننا الحديث عن مراجعة 
ولكن،  حلفائها،  مع  فقط  ليس  عالقاتها 
جميع  تجاه  سياساتها  في  شيء،  كل  وقبل 

جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق.
المتضائلة،  الداخلية  الموارد  خلفية  وعلى 
»تنويع  دور  لعب  روسيا  حلفاء  بعض  قرر 
مع  العالقات  تحسين  وحاولوا  األقطاب«، 
الواليات المتحدة األمريكية بشكل حقيقي أو 
روسيا،  لدى  الغيرة  إثارة  أجل  من  ظاهري 
بغرض الحصول على موارد إضافية. وكانت 
الواليات المتحدة األمريكية سعيدة باالنضمام 
التي  بالطريقة  ليس  ولكن  اللعبة،  هذه  إلى 
كانت متوقعة منها. وبمجرد أن بدأت األنظمة 
موسكو،  عن  ابتعادها  إظهار  في  المحلّية 
ودعمها لهذه البلدان، بذلت الواليات المتحدة 
على الفور جهودًا في استبدال هذه األنظمة 
بأنظمة عميلة »دمى« بالكامل. تال ذلك، كما 
رأينا، االنقالب الناجح في أوكرانيا، ومحاولة 
أذربيجان  وحرب  بيالروس،  في  االنقالب 

الناجحة ضد أرمينيا.
ومع ذلك، فال يبدو أن كل ذلك يمّثل مصدر 
ربما  العكس،  على  بل  للكرملين.  كبيٍر  قلٍق 

يكون الكرملين سعيدًا بانتقال تكاليف دعم هذه 
الدول منه إلى الواليات المتحدة األمريكية أو 
االتحاد األوروبي، إال أن واشنطن وبروكسل 

ليستا مستعدتين لقبول مثل هذه »الهدّية«.
الجهود  للتخلي عن  أن روسيا مستعدة  يبدو 
الدول في  الحفاظ على كيانات  المبذولة في 
فضاء ما بعد االتحاد السوفيتي، والتي ال يزال 
بعضها موجودًا فقط بفضل مساعدة روسيا، 
أو عدم مقاومتها للسياسات المعادية لروسيا.
وبدءًا من عام 2021، سُتحرم دول البلطيق 
المناهضة لروسيا عالنية من عبور البضائع 
الروسية، وهو ما سيكون بمثابة ضربة موجعة 

القتصادات هذه الدول.
في  الداخلية  األزمة  إلى  روسيا  تنظر  كذلك 
رئيس  محاولة  أدت  فقد  مباالة.  بال  أرمينيا 
باشينيان،  نيكول  للغرب،  الموالي  الوزراء 
لالنضمام إلى المعسكر األمريكي بالفعل إلى 
هزيمة أرمينيا في الحرب مع أذربيجان. وربما 
أرمينيا  كيان  تصفية  من  باشينيان  سيتمكن 
كدولة إذا بقي في السلطة بما فيه الكفاية، إال 

أن موسكو لم تظهر أي رغبة في التدخل.
في  بالثورة  مبالية  غير  موسكو  كانت 
قيرغيزستان، حيث ال خيار أمام أي حكومة 
الحفاظ على عالقات جّيدة مع  جديدة سوى 
روسيا كضامن ألمن واستقرار البالد وتنميتها 

االقتصادية.
األزمة  هو  خطورة  األكثر  التحدي  لكن 
الرئيس  تأرجح  يتزايد  بينما  بيالروس،  في 
الوالء  تعهدات  بين  المتواضعة  الكفاءة  ذو 
روسيا،  ضد  واالتهامات  واالبتزاز  لموسكو، 

ومغازلة واشنطن.
للتدخل  حمراء  خطوطًا  روسيا  رسمت  لقد 
الغربي، لن تتسامح معها. أما بالنسبة للبقّية، 

فإن موسكو تنتظر، ويبدو أن الخط الخاص 
سوف  لبيالروس  االقتصادي  الدعم  بخفض 

يستمر.
في أوكرانيا، وبعد مرور 30 عامًا على انهيار 
أوكرانيا  روسيا  دعمت  السوفيتي،  االتحاد 
بعشرات ومئات المليارات من الدوالرات على 
أوكرانيا، وخّفضت  تسّددها  لم  قروض  شكل 
أسعار الطاقة بالنسبة لها. في غضون ذلك، 
تتفاقم األزمة في أوكرانيا، بينما يؤدي استنفاد 
اإلرث االقتصادي السوفيتي إلى زيادة السخط 
التوّتر  يتزايد  كما  الشعبية.  واالحتجاجات 
أيضًا بسبب الحظر المفروض على استخدام 
التي ينطق بها نصف  )اللغة  الروسية  اللغة 
سكان البالد( في التعليم والخدمات، بما في 

ذلك حتى المتاجر.
في ظل هذه الظروف، يتحّول نظام الرئيس 
إلى  بسرعة  زيلينسكي،  فالديمير  األوكراني، 
السلطة  في  البقاء  تحاول  نازية،  ديكتاتورية 
من خالل إغالق قنوات التلفزيون المعارضة، 
نفسه  الوقت  في  السياسية.  المعارضة  وقمع 
مع  عسكري  صراع  إثارة  زيلينسكي  يحاول 
الواليات  ابتزاز  يحاول  أنه  بمعنى  روسيا، 
المتحدة األمريكية للحصول على المساعدات 
منها في إطار نفس »أزمة الحلفاء«. إال أن 
التحريض  في  وواشنطن  زيلينسكي  مصالح 

على حرب روسية أوكرانية تتوافق.
حتى اآلن، وفي إطار اتفاقية مينسك، حاولت 
الحفاظ على وحدة هذه  قدر اإلمكان  روسيا 
إلى  دونباس  وإعادة  المصطنعة،  الدولة 
لكن  الذاتي،  الحكم  تطبيق  بشروط  أوكرانيا 
أوكرانيا ترفض تنفيذ ذلك بشكل قاطع. اآلن 
يبدو أن استعداد روسيا يتزايد إلعادة النظر 

في نهجها.

تكمن صعوبة الوضع بالنسبة لروسيا هو أن 
الضرر بالنسبة لها ليس فقط في إعادة توّجه 
دول ما بعد االتحاد السوفيتي نحو الواليات 
هذه  تدمير  أيضًا  ولكن  األمريكية،  المتحدة 
إلعادة  انتحارية  محاوالت  سياق  في  البلدان 

التوجيه.
بروسيا،  مرتبطة  الدول  هذه  فاقتصادات 
الدول  هذه  في  والفوضى  مشتركة  والحدود 

تؤّثر حتمًا على روسيا.
بالنسبة  الدول  هذه  فإن  نفسه،  الوقت  في 
ضد  سالح  من  أكثر  ليست  لواشنطن، 
موسكو، والواليات المتحدة األمريكية مستعدة 
لقبول انتحار هذه الدول بسهولة، إذا كان ذلك 

يعني إضعاف روسيا.
في غضون ذلك، يتدهور الوضع االقتصادي 
السابق،  السوفيتي  االتحاد  جمهوريات  في 
ويزيد الوضع الداخلي من زعزعة االستقرار. 
على  للحفاظ  روسيا  محاوالت  وأصبحت 
االستقرار والتأثير في فضاء ما بعد االتحاد 
يسقط  حجر  التقاط  بمحاولة  أشبه  السوفيتي 
موسكو  أن  يبدو  لذا  سحاب،  ناطحة  من 
قررت االنتظار حتى يسقط ذلك الحجر على 

األرض، وعندها فقط سوف تلتقطه بهدوء.
أعتقد أنه لن تنجو جميع دول ما بعد االتحاد 
دولها  كيانات  على  تحافظ  ولن  السوفيتي، 
القادمة.  العالمية  االقتصادية  األزمة  خالل 
والتفكك،  الفوضى  إلى  كثيرون  سيتعّرض 
اتخاذ  روسيا  على  سيتعّين  ربما  ذلك  وبعد 
بعض الخطوات لتحقيق االستقرار في الوضع 
بعد  ما  في فضاء  نفوذ روسيا  لينمو  هناك، 
االتحاد السوفيتي بشكل كبير، ولكن في هذه 
تتقبل  أن  مستعّدة  موسكو  أن  يبدو  المرحلة 
التي  الدول  تلك  تقليص عالقاتها مع  بهدوء 

تشكك فيها.
فيما يخّص سوريا، فمن غير المرجح أن يكون 
فالمساعدة  معها.  للتطبيق  قابل  النهج  هذا 
وليست  محدودة  لسوريا  الروسية  االقتصادية 
مفيد  االقتصادي  التعاون  أن  كما  مرهقة، 
للطرفين. كذلك يواجه خصوم روسيا وسوريا 
»أزمة تحالف« وانقطاع في الموارد، ما يحافظ 
على توازن القوى الحالي في المنطقة. واألمر 
السياسي هنا  التعاون  الرئيسي هو أن توجه 
مختلف. وإذا كانت حمى التفكك في فضاء ما 
بعد االتحاد السوفيتي ال زالت تسري بالقصور 
الذاتي، ففي العالقات الروسية السورية هناك 
مسار للتقارب على الجانبين. وأعتقد أن هذا 

التوّجه سوف يستمر في المستقبل.

سوبوتين،  إيغور  كتب  أعاله،  العنوان  تحت 
في »نيزافيسيمايا غازيتا«، حول لعبة أردوغان 

لزرع الخالف بين مصر واليونان.
وجاء في المقال: مع اقتراب جولة المحادثات 
الـ 16 من مارس، لجس  المقرر عقدها في 
اليونان، بشأن الوضع في شرق  النبض مع 
التركية  السلطات  تحاول  المتوسط،  البحر 
الدول  معسكر  في  انقسام  إحداث  بنشاط 
على  النزاع  في  لليونانيين  الداعمة  اإلقليمية 

الحدود البحرية.
تكتيكات  ملحوظ  بشكل  تركيا  غيرت  لقد 
سلوكها، فأطلقت مزيدا من التصريحات حول 
هؤالء  مع  لالتصاالت  وشيكة  »استعادة« 
الالعبين اإلقليميين الذين يشكلون جزءا من 

لليونان. وهذا يشمل  تقليديا  المؤيد  المعسكر 
السعودية  العربية  والمملكة  وإسرائيل  مصر 
المرشح  وفرنسا.  المتحدة  العربية  واإلمارات 
خفضت  التي  القاهرة  هو  للتقارب  الجديد 
مستوى العالقات مع أنقرة قبل سبع سنوات.

لم يستبعد  الشهر،  ففي وقت سابق من هذا 

تشاووش أوغلو إمكانية توقيع اتفاق مع القاهرة 
بشأن ترسيم الحدود في البحر المتوسط. وقد 
مهد لذلك باإلشارة إلى أن الجانب المصري 
للجرف  الجنوبية  الحدود  مع  باحترام  تعامل 
توقيع  عند   2020 العام  في  لتركيا،  القاري 
مع  البحرية  المناطق  حدود  ترسيم  اتفاقية 
تغييرا  التصريحات  هذه  وقد شكلت  اليونان. 
كانت  الماضي،  ففي  الموقف:  في  مفاجئا 

أنقرة تتحدث إلى القاهرة بنبرة مختلفة.
انطالقا من ذلك، يؤكد المصريون أن المهم 
مجرد  وليس  العملية  الخطوات  لهم  بالنسبة 
حسن  تثبت  »أن  تركيا  على  وأن  الكالم، 
الشؤون  في  التدخل  تتوقف عن  وأن  نواياها 
الداخلية«. فقال مصدر دبلوماسي في القاهرة 

لـ »ليبيا ريفيو«، مثال، إن على أنقرة سحب 
قواتها المسلحة من ليبيا لتطبيع العالقات.

وسوف يكون ممكنا الحكم على ما إذا كانت 
سياسة أنقرة تعكس تغييرات نوعية، فقط بعد 
قمة االتحاد األوروبي التي ستعقد في نهاية 
هذا الشهر. فمن بين القضايا المطروحة على 
البحر  شرق  في  تركيا  نهج  أعمالها  جدول 

األبيض المتوسط.
من المحتمل أن تكون إشارات أردوغان حول 
مجرد  العرب  الالعبين  مع  التطبيع  آفاق 
الذين،  األوروبيين،  القادة  إلرضاء  محاولة 
يتعلق  ما  في  متحدين  ليسوا  بالمناسبة، 

باإلجراءات المناسبة للضغط على أنقرة.
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»ميدل إيست آي«: هل تبني »إسرائيل« مفاعاًل جديدًا في ديمونا إلنتاج التريتيوم؟ 
في الوقت الذي تصور فيه ايران على انها التهديد النووي االقليمي 

الواليات المتحدة مستعدة للتنازل للصين عن قيادة العالم

تشير صور األقمار الصناعية إلى أن أعمال 
بينما  عامين،  منذ  جارية  ديمونا  في  البناء 
أنها  على  إيران  تصوير  نتنياهو  يواصل 

التهديد النووي اإلقليمي.

نشرت منظمة دولية غير حكومية معنية بوقف 
أقمار  صور  أخيرًا  النووية  األسلحة  انتشار 
صناعية تظهر أن »إسرائيل«، ألول مرة منذ 
موقعها  في  جديد  بناء  في  منخرطة  عقود، 
أنه  الخبراء  يتكهن  بينما  ديمونا.  في  النووي 
القديم،  ديمونا  مفاعل  تشغيل  إيقاف  تم  إذا 
فستحتاج »إسرائيل« إلى مصدر جديد إلنتاج 
التريتيوم، وقد يتم بناء مفاعل خصيصًا لهذا 

الغرض.
موقع  في  مقالة  سيلفرشتاين  ريتشارد  وكتب 
فيها  قال  البريطاني  آي«   إيست  »ميدل 
ألول  نشاطه  بدأ  الذي  ديمونا،  مفاعل  إن 
العشرين،  القرن  ستينيات  منتصف  في  مرة 
يصنع البلوتونيوم كوقود لمخزون »إسرائيل« 

المشهور المكون من 80 رأسًا نوويًا.
النوويين  الخبراء  فضول  الكشف  هذا  وأثار 
أنحاء  جميع  في  االستخبارات  ووكاالت 
العالم. ومنذ أن تجاوز مفاعل ديمونا منذ فترة 
طويلة على عمره المتوقع، تكهن البعض بأن 
»إسرائيل« ربما تبني مفاعل بلوتونيوم جديدًا.

وأضاف الكاتب أنه يبدو أن هذا األمر غير 
وقد  األمد،  العنصر طويل  هذا  مرجح، ألن 
لتلبية  يكفي  ما  بالفعل  »إسرائيل«  أنتجت 
وتكهن  المستقبلية.  أو  الحالية  االحتياجات 
البعض بأن المفاعل الحالي إما مغلق فعليًا 

أو يتم إيقاف تشغيله.
وقال الكاتب: إذا لم تكن »إسرائيل« بحاجة 
إلى مفاعل جديد ليحل محل المفاعل القديم، 
ففي  أيضًا؟  هناك  تبنيه  أن  يمكن  الذي  فما 
مقابلة حديثة مع وكالة أسوشييتد برس، أشار 
داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد 
عنصر  إلى  واشنطن،  ومقرها  األسلحة  من 
النووية:  الحربية  الرؤوس  في  آخر  حاسم 
الهيدروجين  نظائر  أحد  وهو  التريتيوم، 
الحربية  الرؤوس  إنتاجية  لزيادة  المستخدمة 
االنفجاري  التفاعل  يجعل  أنه  كما  النووية. 
أكثر فاعلية، لذلك هناك حاجة إلى وقود أقل 

)في حالة »إسرائيل«، البلوتونيوم(.
في  تقدم  بإحداث  التريتيوم  سمح  وأضاف: 
األجهزة  ذلك  في  بما  األسلحة،  تصميم 
كما  التفجيرية.  قوتها  تتضخم  التي  األصغر 
أنها تستخدم في القنابل النيوترونية المصممة 
لقتل البشر مع تقليل مساحة االنفجار.  وقد 
أن  برس  األسوشييتد  وكالة  كيمبال  أخبر 
من  المزيد  إنتاج  في  ترغب  »قد  »إسرائيل« 
التريتيوم، وهو منتج ثانوي مشع سريع التحلل 
المتفجرة لبعض  القدرة  لتعزيز  نسبيًا يستخدم 

الرؤوس الحربية النووية«.

البلوتونيوم  مثل  مثله  التريتيوم،  تصنيع  يتم 
والمواد األخرى المستخدمة في إنتاج األسلحة 
النووية، في مفاعل نووي. يمكن أن ينتج عن 
النظير  يعتبر  الليثيوم.  معدن  تشعيع  طريق 
أنه  يعني  مما  البلوتونيوم،  من  استقرارًا  أقل 
يتطلب التجديد بشكل متكرر الستخدامه في 

ترسانة نووية.
البارز  اإلسرائيلي  النووي  الخبير  تكهن  كما 
مفاعل  تشغيل  إيقاف  تم  إذا  كوهين،  أفنير 
إلى  »إسرائيل«  فستحتاج  القديم،  ديمونا 
مصدر جديد إلنتاج التريتيوم. وربما يتم بناء 

مفاعل خصيصًا لهذا الغرض.
الجديد  المفاعل  بناء  أن  يبدو  الكاتب:  وقال 
قد بدأ، وفًقا لتحليل صور األقمار الصناعية، 
في وقت ما في أواخر عام 2018 أو أوائل 
عام 2019. وهذا يعني أن العمل قد تم على 
الصور  وتشير  عامين.  حوالى  منذ  األرجح 
التنقيب،  أعمال  إلى  أساسي  بشكل  الحالية 

ولكن لم يتم تشييد أي مباٍن بعد.
شديد؟  ببطء  العملية  تسير  لماذا  وتساءل: 
اتخاذ  عدم  إلى  ذلك  يشير  أن  يمكن  وقال: 
اإلسرائيليين  السياسات  صانعي  بين  قرار 
حول ما إذا كان سيتم إغالق المفاعل القديم 
ومتى ذلك، أو قيود الميزانية التي تمنع تسريع 

وتيرة البناء.

الخطر النووي الحقيقي

الصور  أصبحت  لماذا  الكاتب:  وتساءل 
من  عامين  بعد  فقط  اآلن  للعامة  متاحة 
إنشاء المبنى؟ وأجاب قائاًل: إنه بالنظر إلى 
الخالف الذي يلوح في األفق بين »إسرائيل« 
إحياء  حول  بايدن  جو  األميركي  والرئيس 
الممكن  من  اإليرانية،  النووية  المفاوضات 
أن ترغب اإلدارة األميركية في تذكير العالم 
ليس  الحقيقي - وهو  النووي  الخطر  بمكان 

بإنتاج  مرتبًطا  البناء  كان  فإذا  إيران.  في 
التريتيوم، فإن هذا يشير إلى أن »إسرائيل« 
ال تبني فئة جديدة من األسلحة النووية، مثل 
الصوت  سرعة  سرعتها  تفوق  التي  األسلحة 
فالديمير  الروسي  الرئيس  بها  تفاخر  والتي 
بل  ديمونا.  في  ليس  األقل  على   - بوتين 
من المرجح أن »إسرائيل« تقوم بتحسين قوة 

ترسانتها الحالية.
المفارقة في مشروع ديمونا  الكاتب إن  وقال 
»إسرائيل«  حق  في  يشكك  أحد  ال  أنه  هي 
القدرة  تحسين  أو  نووية  أسلحة  صنع  في 
الفتاكة لترسانتها. فاإلسرائيليون يحفرون حفرة 
بحجم ملعب كرة قدم لبناء، هللا أعلم ما هو؟. 
ومع ذلك، في حالة سقوط جزيء واحد من 
ينبغي  ال  مكان  في  األرض  على  اليورانيوم 
أن يكون فيه في إيران، يبدأ المجتمع الدولي 
بعد  أن طهران على  التأكيد على  في  بأسره 
والكارثة  النووي  االختراق  من  قليلة  أسابيع 

الوشيكة.
يعتقد  لماذا  بمكيالين؟  الكيل  لماذا  وأضاف: 
هذه  مثل  في  الحق  لـ«إسرائيل«  أن  العالم 
الترسانة الهائلة، وأنها ستحافظ عليها بشكل 
مسؤول، بينما ال يحق إليران حتى الحصول 
األخيرة  على  كان  وإذا   - واحد  على سالح 
ما  العالم؟  ستفّجر  فإنها  واحدًا،  تصنع  أن 
هذه  مثل  لتستحق  »إسرائيل«  فعلته  الذي 
حتى  إيران  فعلته  الذي  وما  المصداقية، 

تستحق هذا المستوى من اإلهمال؟

السيطرة على األعداء

في حديث على فيسبوك، وصف أفنير كوهين 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين بأنه »األكثر 
بن  ديفيد  منذ  النووية«  الطاقة  على  حرصًا 
غوريون، الذي أسس البرنامج النووي للكيان. 
لقد أبدى نتنياهو اهتمامًا أكبر بكثير بالمشروع 

النووي وألقى العديد من الخطب، في كل من 
سديه  في  القريب  غوريون  بن  وقبر  ديمونا 

بوكير، مهّددًا إيران بالتدمير النووي.
وهذا ال يعني بالضرورة أن نتنياهو سيستخدم 
الوزراء  رؤساء  من  أكثر  األسلحة  هذه  مثل 
ماسة  حاجة  يرى  أنه  يعني  وهذا  السابقين. 
موثوق  نووي  ردع  قوة  المتالك  لـ«إسرائيل« 
هذا  السيطرة.  تحت  أعدائها  إلبقاء  بها 
»إسرائيل«  استراتيجية  في  أساسي  عنصر 
وضمان  القوة  إلبراز  ووسيلة  الجيوسياسية، 
تهديدات  وصد  للدولة،  اإلقليمية  الهيمنة 
والعراق.  وسوريا  إيران  في  المعادية  القوى 
اإلسرائيلي  الوزراء  أمر رئيس  الماضي،  في 
األسبق مناحيم بيغن بشن هجوم على مفاعل 
نووي عراقي، وأمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
السابق إيهود أولمرت بشن هجوم على مفاعل 
سوري كان يجري بناؤه في صحرائها الشرقية.

ورأى الكاتب أن هوس نتنياهو ببرنامج إيران 
النووي قد ينبع من كرهه ألن يكون أول زعيم 
النادي  إلى  إسرائيلي يسمح لعدو باالنضمام 
لعبت  الماضي،  العقد  مدى  فعلى  النووي. 
الشرطي  دور  و«إسرائيل«  المتحدة  الواليات 
بالتهديد  يتعلق  فيما  السيء  والشرطي  الجيد 
النووي اإليراني. استخدم الرؤساء األميركيون 
والدبلوماسية  السري  التخريب  من  مزيجًا 
بينما  إيران،  تقييد  سياسة  لتعزيز  العامة 
إلى  األحيان،  بعض  في  »إسرائيل«،  دعت 
تعاون  كالهما  مباشر.  عسكري  هجوم  شن 
»ستاسكنت«  السرية  الخبيثة  البرمجيات  في 
Stuxnet التي دمرت أجهزة الطرد المركزي 
لليورانيوم في إيران. لكن الواليات المتحدة لم 
تكن أبدًا مستعدة لالنضمام إلى هجوم على 
فهل  نتنياهو.  من ضغط  الرغم  على  إيران، 
النفس،  بضبط  اإلسرائيلي  الزعيم  سيتحلى 
إيران  والتزام  بايدن  تصميم  سيختبر  أنه  أم 
بالمفاوضات، من خالل االستمرار في اغتيال 
السياسي  النهج  وتقويض  النوويين  العلماء 

الدبلوماسي لحل األزمة؟

التجارب  من  بايدن  تعلم  لقد  الكاتب:  وقال 
السابقة للرئيس األميركي السابق باراك أوباما 
أال يثق بنتنياهو. إنه وضع ال ُيحسد عليه أن 
يضطر المرء إلى عدم الثقة في كل من عدو 

المرء، إيران، وحليفه، »إسرائيل«.
مدونة  ناشر  هو  سيلفرشتاين  *ريتشارد 
المكرسة   ،Tikun Olam أوالم«  »تيكون 
القومي  األمن  دولة  تجاوزات  لفضح 
صحف  في  أعماله  ظهرت  اإلسرائيلي. 
تايمز«  و«سياتل  و«فورورد«  »هآرتس« 
و«لوس أنجلوس تايمز«. ساهم في مجموعة 
المقاالت المكرسة لحرب لبنان عام 2006.

بيلكينا،  أوكسانا  كتبت  أعاله،  العنوان  تحت 
إدارة  كانت  إذا  ما  حول  »إزفيستيا«،  في 
بايدن قادرة على وقف اندفاع الصين لتجاوز 
الوباء،  خالل  المقال:  في  وجاء  أمريكا. 
ضخت الواليات المتحدة تريليونات الدوالرات 
في االقتصاد من خالل تشغيل مطبعة النقود 
الرقم  الرسمية،  للبيانات  وفقا  بكامل طاقتها. 
لتقديرات  وفقا  وأما  دوالر،  تريليون   6 هو 
وفي  تريليونات.  تسعة  إلى  فيصل  مستقلة 
الطريق، حزمة جديدة من جو بايدن، تقارب 
من  واثق  الجديد  الرئيس  دوالر.  تريليون   2
أن هذه الحوافز ستنّشط االقتصاد األمريكي 

وتساعد على تجاوز الصين.

غيرهم  قبل  األمريكيين  االقتصاديين  أن  بيد 
على  المتحدة  الواليات  قدرة  في  يشككون 
الصمود في المنافسة مع منافستها الرئيسية. 
الحوافز.  حزمة  حتى  ذلك  في  تعينها  ولن 
من  المتحدة  الواليات  على  الصين  ستتفوق 
حيث حجم االقتصاد بالفعل في العام 2028 
، كما تقول توقعات مؤسسة بروكينغز، وهي 

واحدة من أقدم المؤسسات في البالد.
وكما الحظ مؤلفو الدراسة، فإن الصين تزاحم 
المناطق  في جميع  بسرعة  المتحدة  الواليات 
جمهورية  كانت   ،2020 العام  ففي  تقريبا. 
في  الوحيدة  الرئيسية  الدولة  الشعبية  الصين 
ساعد  اقتصاديا.  نموا  شهدت  التي  العالم 

الخروج السريع من عمليات اإلغالق الصين 
على تجاوز الواليات المتحدة وأصبحت أكبر 
متلق لالستثمار األجنبي المباشر في العالم.

وفي الصدد، قال كبير محللي QBF  أوليغ 
األمريكي  االقتصاد  »انخفض  بوغدانوف: 
إلى 20,9  بنسبة %2,3،  العام 2020  في 
تريليون دوالر، بينما نما االقتصاد الصيني، 
بين  الفجوة  تتقلص   .%2,3 نفسها  بالنسبة 
الناتج المحلي اإلجمالي في الواليات المتحدة 
مع  سنويا.  دوالر  تريليون  بنحو  والصين 
االقتصادي،  النمو  التفارق في معدالت  هذا 
اللحاق  على  قادر  الصيني  االقتصاد  فإن 
أو  السبع  السنوات  في  األمريكي  باالقتصاد 

الثماني القادمة«.

من ناحية أخرى، فإن معدالت نمو االقتصاد 
ذلك،  ومع  موضوعيا.  تتراجع  الصيني 
نمو  ففي معهد بروكينغز يرون أن   »معدل 
نما ستكون  إ للصين،  كافيًا  متوسطا سيكون 
هناك حاجة إلى وقت أطول قلياًل. فالصين 
هي الرائدة في التجارة العالمية، وثاني أكبر 
الواليات  سكان  أضعاف  أربعة  مع  اقتصاد 
المتحدة، ويكفيها أن تنمو بشكل معتدل لتجاوز 
 .»2040-2035 بحلول  المتحدة  الواليات 

كما كتب االقتصاديون في استطالعهم.
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10 سنوات من الحرب..
 أطفال سوريا يواجهون تهديدات اجتماعية وصحّية

التعليم عن بعد مرّشح لالستمرار في مرحلة ما بعد الجائحة

تقرير لمنظمة »الرؤيا العالمية« يتحدث عن 
خالل  سوريا  في  والبشرية  المادية  الخسائر 
أنه  إلى  ويلفت  الحرب،  من  سنوات  عشر 
باإلضافة إلى الحرب، جاءت جائحة كورونا 

لتزيد الوضع سوءًا. 

اإلنسانية  العالمية«  »الرؤيا  منظمة  قالت 
)World Vision(، إن »األسوأ من الخسائر 
عشر  خالل  سوريا  في  والبشرية  المادية 
سنوات من الحرب، هو حقيقة أننا على وشك 
دائرة  في  السوريين  من  كامل  جيل  حصر 

الفقر والعنف إذا لم ينتهي الصراع«. 
ألف   600 حوالى  مقتل  إلى  أشار  التقرير 
شخص، من بينهم 55 ألف طفل، وما يقرب 
من 12 مليون شخص، أي نصف السكان، 
داخل  نزحوا  أو  منازلهم،  ترك  على  أجبروا 
السنوات  أو عبر حدودها في خالل  بالدهم 

العشر هذه.
األطفال  أن  العالمية«  »الرؤيا  وأضافت 
العنف  من  دائم  خوف  في  يعيشون  وأسرهم 
الجنسي،  االعتداء  أو  بالموت  يهدد  الذي 
وخاصة ضد النساء والفتيات، وباإلضافة إلى 
لتزيد الوضع  الحرب، جاءت جائحة كورونا 

سوءًا. 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل

قالت المنظمة إن 1435 مدرسة ومستشفى 
سوريا،  على  الحرب  في  للهجوم  تعرضوا 
أبسط  على  الحصول  من  األطفال  منع  مما 
وكانت  والتعليم.  الصحية  الرعاية  حقوق 
الهجمات االستراتيجية والواسعة النطاق على 
السوري،  الصراع  سمات  من  سمة  التعليم 
حيث استهدفت بشكل منهجي البنية التحتية 
أن  من  الرغم  على  والموظفين،  التعليمية 
آمنة،  أماكن  تكون  أن  إلى  تهدف  المدارس 

وضرورية لتنمية األطفال. 
مليون   2,4 من  أكثر  هناك  لذلك،  ونتيجة 
طفل خارج المدرسة داخل سوريا، 40% منهم 
األطفال  جميع  من   %75 من  أكثر  فتيات. 
الذين تحدثت إليهم المنظمة لم يذهبوا حاليًا 

إلى المدرسة أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، 
باعتباره  المال  نقص  إلى  اإلشارة  وتمت 
والشباب  األطفال  إلبقاء  الرئيسي  السبب 
خارج المدارس والتعلم، يليه إغالق المدارس 

بسبب جائحة كورونا.
انتشار  وبسبب  أنه،  إلى  المنظمة  وأشارت 
فيروس كورونا، اضطر ما يقرب من %30 
من األطفال الذين تحدثت إليهم المنظمة إلى 
من  يقرب  ما  واضطر  تمامًا،  المدرسة  ترك 
20% إلى العمل، بينما اضطر اآلخرون إلى 

رعاية األسرة أو األشقاء.

الالجئون في لبنان يسجلون أقل نسبة حضور 
في المدارس

وسجل األطفال والشباب السوريون الالجئون 
الحضور  من  مستوى  أعلى  األردن  في 
األطفال  يليهم   ،%41 بنسبة  المدارس  في 
النازحون في شمال غرب سوريا بنسبة %32، 
وجاء األطفال الالجئون في لبنان في المرتبة 
األخيرة، مع مستوى حضور منخفض بشكل 
انخفض  عام،  وبشكل  فقط(.   %16( صادم 

االلتحاق بالمدارس االبتدائية والثانوية بنسبة 
21 و28 نقطة مئوية على التوالي. وبعد عقد 
أكثر من نصف األطفال  ُحرم  الصراع،  من 
وفق  األساسي،  التعليم  من  سوريا  داخل 

»الرؤيا العالمية«.
يشار إلى أن من بين جميع حاالت اإلصابة 
تؤدي  سوريا،  غرب  شمال  في  عنها  المبلغ 
46% إلى الوفاة إلى حد ما، بسبب عدم قدرة 

النظام الصحي على التعاون والتصدي.
منهجي  بشكل  وأسرهم  األطفال  وتأثر  هذا 
وصول  من  النطاق  الواسع  بالحرمان 
قطع  إلى  أدى  مما  اإلنسانية،  المساعدات 
األساسية  المساعدة  عن  الحياة  شريان 
مثل:  الحياة،  قيد  على  للبقاء  الضرورية 
واالجتماعي  النفسي  والدعم  العقلية  الصحة 
الصحية  والرعاية  والمأوى  والغذاء  والتعليم 
والمياه النظيفة والصرف الصحي و الحماية.

التعرض  يعشن في خوف من  فتيات سوريا 
لالغتصاب 

تقرير »الرؤيا العالمية« أشار إلى أن كل فتاة 

تحدثت إليها المنظمة في شمال غرب سوريا، 
لالغتصاب  التعرض  من  خوف  في  تعيش 
واالعتداء الجنسي. وقد ساهمت وصمة العار 
وحساسية اإلبالغ، وغياب الرعاية التي تركز 
في  الصحية  المرافق  وتدمير  الناجين،  على 

حدوث نقص فادح في اإلبالغ.
األسرة  »فقدان  أن  المنظمة  واعتبرت 
األماكن  على  والهجمات  عنها،  واالنفصال 
اآلمنة المخصصة للعب أو الرعاية، وتجربة 
الموت،  وصدمة  المتكرر،  والنزوح  الصراع 
كلها تحمل عبئًا ال يقاس على الجيل الحالي 

والمستقبلي من السوريين.
هذا وُوِلد 4,8 مليون طفل سوري منذ اندالع 
الحرب قبل 10 سنوات، وهؤالء كل ما عرفوه 
هو الحرب، كما أدى النزاع إلى خفض متوسط   

العمر المتوقع لألطفال السوريين بمقدار 13 
عامًا، وفق المنظمة.

الكلفة االقتصاية للحرب على سوريا

دوالر  تريليون   1,2 السورية  الحرب  كلفت 
أميركي، وفق المنظمة، وهو ما يعادل تقريبًا 
ميزانية االتحاد األوروبي على مدى عقد من 

الزمان.
لو  »حتى  أنه  العالمية«  »الرؤيا  وأكدت 
التكلفة  دفع  سيستمر  اليوم،  الحرب  توقفت 
االقتصادية المتراكمة لتصل إلى 1,4 تريليون 
 ،2035 عام  حتى  إضافية  أميركي  دوالر 
وبحلول هذا العام، ستؤدي التأثيرات السلبية 
على صحة األطفال وتعليمهم إلى رفع التكلفة 
دوالر  تريليون   1,7 إلى  للحرب  اإلجمالية 

أميركي«.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كانت 
المساعدات اإلنسانية المتراكمة لسوريا مجرد 
جزء من تكلفة الحرب - 19,4 مليار دوالر 
أي 1,6% فقط من 1,2 تريليون دوالر، ومن 
الواضح أن المساعدة المنقذة للحياة ال يمكن 

أن تكون وحدها الحل، وفق تعبيرها.

المستجّد  كورونا  فيروس  جائحة  فرضت 
ودفعت  التعليم،  قطاع  على  تداعياتها 
بالحكومات المحلّية في المقاطعات إلى اّتخاذ 
ومتابعة  الطاّلب  سالمة  تضمن  إجراءات 

التحصيل العلمي في آن.
عن  التعليم  تقديم  المدارس  بعض  واختارت 
بعد لتالميذها، واختارت مدارس أخرى تقديم 
الحضوري  التعليم  بين  يجمع  هجين  برنامج 
الفيروس  لتطّورات  تبعا  بعد،  عن  والتعليم 
كّل  في  العدوى  انتشار  من  التنبيه  ومستوى 

منطقة.
وشمل التعليم الحضوري مختلف المراحل، من 
والثانوّية،  االبتدائّية  الصفوف  إلى  الحضانة 

والدراسة في الجامعات.
للكثير  أولى  تجربة  بعد  عن  التعليم  وشّكل 
من التالميذ وأهاليهم واألساتذة، وتعّين على 
الجديدة  التعليم  ظروف  مع  التكّيف  الجميع 

وما تطرحه من مشاكل وتحّديات.
في  اإلنجليزي  القسم  سي،  بي  سي  وتنقل 
التالميذ،  بعض  عن  الكندّية،  اإلذاعة  هيئة 
ارتياحهم للتعليم عن بعد، وعن البعض اآلخر 
بين   يجمع  الذي  الهجين  للتعليم  ارتياحهم 
نموذجي التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.

في  التاسع   الصّف  تلميذ  راو  آران  ويقول 
االنخراط  إّن  أونتاريو،  في  ميسيساغا 
التعليم  عن  مختلف  بعد  عن  التعليم  في 
األولى  الحالة  في  األسهل  ومن  الحضوري، 
تشّتت االنتباه، وعدم االلتزام بتنفيذ الواجبات 

المدرسّية.

التي  الدراسة  وأساتذته وأجواء  يفتقد رفاقه  و 
والطالب  التلميذ  بين  المباشر  التفاعل  تؤّمن 

كما يقول.
الحادي  الصّف  تلميذة  كاغزي  ألميرا  وتقول 
عشر ثانوّي في تورونتو إّن قرار التعليم عن 
بعد كان الخيار األفضل هذه السنة، رغم أّن 

معظم رفاقها يفّضلون التعليم الحضوري.

ومن حسنات التعليم عن بعد كما قالت، أّنه 
إلى  بالباص  واالنتقال  الوقت،  عليها  يوّفر 
ساعات  ويزيد  الباكر،  الصباح  في  المدرسة 
النوم التي تنعم بها منذ عّدة أشهر، كما أّنه 
يمنحها مّتسعا من الوقت ِلقراءة الكتب والقيام 

بواجباتها المدرسّية .

وتقول باحثة ما بعد الدكتوراه بيهان فرهندي 

نجاح  بالتأكيد  َيضمن  بعد  عن  التعليم  إّن 
التالميذ، خصوصا الذين هم في سّن يسمح 
واالنضباط  باستقاللّية،  الدراسة  بمتابعة 
التعليم عن  الذاتي. وفي حين كان  والتنظيم 
بعد مفيدا خالل الجائحة، تؤّكد باحثة ما بعد 
التي  القضايا  من  مجموعة  على  الدكتوراه 

كانت تثير قلقها قبل كوفيد-19.
بعض  به  يشعر  الذي  التعب  عن  وتتحّدث 
األساتذة في ألبرتا و بريتيش كولومبيا، الذين 

ال يدعمون التعليم عن بعد.
»لقد عّلمتنا هذه السنة أهمّية المجتمع وأهمّية 
وجود األستاذ في قاعة الصّف مع تالميذه، 
واإلجابة عن أسئلتهم بطريقة ال يوّفرها التعليم 
المشاكل  من  عدد  رؤية  أمكننا  و  بعد.  عن 
التي لم تكن ظاهرة قبل الجائحة«: باحثة ما 

بعد الدكتوراه بيهان فرهندي.
وتعرب فرهندي عن قلقها إزاء  تنامي توّجه 
»نموذج انقسام االنتباه« حيث يكون األستاذ 
والتعليم  بعد  عن  التعليم  لتقديم  مضطرّا 

الحضوري.

هي  االفتراضّية  المدارس  افضل  أّن  وترى 
تلك التي يكّرس فيها األساتذة وقتهم بالكامل 

للتعليم عن بعد.
أساتذة  اّتحاد  رئيس  بيشوف  هارفي  ويقول 
التعليم  إّن  أونتاريو،  في  الثانوّية  المدارس 
عن بعد قد يكون في رأي البعض مثالّيا في 
بعض الحاالت، من بينها على سبيل المثال، 
أو  نائية  مناطق  في  يقيمون  تالميذ  حاالت 

تالميذ يعانون من اضطرابات القلق.
ولكّن الرأي السائد هو أّن التعليم الحضوري 
تبّين خالل  للتالميذ، كما  بيئة  يشّكل أفضل 

العام الفائت.
بموقفنا،  قناعة  الماضي  العام  زادنا  »لقد 
في  تراجعا  التالميذ  أغلبّية  لدى  وشهدنا  
األداء  وفي  االجتماعي  العاطفي  التطّور 
اّتحاد  رئيس  بيشوف  هارفي  األكاديمي«: 

أساتذة المدارس الثانوّية في أونتاريو.
أونتاريو ماضية في  أّن مقاطعة  إلى  ويشار 
دورَتي  على  بالحصول  تقضي  التي  خّطتها 
تعليم عن بعد Online credits للتخرّج من 
المدرسة الثانوّية، حسب ما قال وزير التربية 

في المقاطعة ستيفن ليتشيه.
)وكالة الصحافة الكندّية/ سي بي سي(
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بعد 100 عام ونّيف من العثور عليها .. 
مومياوات تماسيح تكشف عن تفاصيل مثيرة في مصر القديمة

تحقيق سرعة قياسية لإلنترنت

الجائحة تجبر العديد من أرباب األعمال في كندا
 على البداية من جديد من الصفر

جامعات  من  جامعيون  باحثون  توصل 
الملكي  والمعهد  التقنية  وسوينبرن  موناش 
للتكنولوجيا األسترالية إلى رفع سرعة اإلنترنت 
إلى مستوى 44,2 تيرابايت . و هي سرعة 
قياسية في العالم تسمح بتنزيل 1000 شريط 

سينمائي في ثانية واحدة.

واستخدم الباحثون للوصول إلى هذه النتيجة 
بفضل تقنية حديثة تعتمد على شريحة ضوئية 
تدعى ميكرو كومب مكونة من  جد صغيرة 
وتحمل  الحمراء.  تحت  ليزر   أشعة  خاليا 
تجهيزات  مستخدمة  البيانات  الخاليا  هذه 
االندبندنت  جريدة  حسب  االتصاالت 

البريطانية. 
.وتتمتع سنغافورة باعلي سرعة لإلنترنت في 
العالم بفضل سرعة تفوق 197,3 ميغابايت 
تليها كوريا الجنوبية حيث تبلغ السرعة 52,4 

ميغابايت
البنية  أنه كثر الضغط على  وتجدر اإلشارة 

من  الطلب  ارتفاع  بسبب  لإلنترنت  التحتية 
جراء الحجر الصحي التي فرضتها السلطات 
على المستخدمين من أجل الحد من انتشار 

فيروس كورونا.

النيل  تماسيح  القدماء  المصريون  كّرم 
»الخطيرة والمخيفة« كأحد اآللهة، وبلغوا حد 

تحنيطها وحشو جثثها بورق البردي.
اإلله  استرضت  الطقوس  أن  الخبراء  ويعتقد 
سوبك المرتبط بتماسيح النيل )يصور إما على 
شكل تمساح أو إنسان برأس تمساح( ولكنها 
ال  تفاصيل  عن  الكشف  في  أيضا  ساعدت 
تصدق عن الحياة اليومية في مصر القديمة.

المصرية  للديانة  قويا  رمزا  التمساح  وكان 
الحصول  من  اآلن  العلماء  وتمكن  القديمة، 
على فكرة جيدة إلى حد ما عن الدور الذي 
ويرجع  مصر،  تاريخ  في  التماسيح  لعبته 
الفضل في ذلك جزئيا إلى االكتشافات غير 
المتوقعة التي تمت قبل أكثر من 100 عام.

التاسع عشر، كان علماء  القرن  أواخر  ففي 
اآلثار الغربيون يستكشفون مدينة أم البريجات 
القديمة، تل أم البراغات الحديثة )في محافظة 
الفيوم(، وكانوا أكثر اهتماما بدراسة المومياوات 
عام  االستكشافية  البعثة  لكن  البشرية. 
1899، بقيادة آرثر هانت وبرنارد غرينفيل، 
بتمويل من متبرع في جامعة كاليفورنيا فيبي 
إيه هيرست، عثرت على مئات بقايا التماسيح 

المحنطة في أم البريجات.
وبدال من االبتهاج باالكتشاف غير المتوقع، 
التي  النتائج  من  أمل  بخيبة  البعثة  أصيبت 

توصلت إليها آنذاك.
وأشارت ريتا لوكاريلي، أستاذة علم المصريات 
إلى  بيركلي،  في  كاليفورنيا  جامعة  في 
على  للعثور  للغاية  محبطا  كان  الفريق  أن 
تماسيح محنطة بدال من المومياوات البشرية، 

ولكن، عندما عثروا على ورق البردي محشوا 
من  عليه  مكتوب  بنص  المومياوات  داخل 
أصبحوا  السنين،  آالف  قبل  المصريين  قبل 
جمع  من  وبدال  عليه.  عثروا  بما  مهتمين 
وإزالة  فتحها  في  بدأوا  المحنطة،  الحيوانات 

أوراق البردي والتخلص من التماسيح.
أصبح  عام،   100 من  أكثر  بعد   ، اآلن 
المجموعة  من  جزءا  محنطا  تمساحا   19
  Phoebe A. Hearst المصرية في متحف
في  كاليفورنيا  جامعة  في  لألنثروبولوجيا 
بيركلي. وهذه المومياوات، جنبا إلى جنب مع 
مجموعة من البرديات التي يحتفظ بها مركز 
بانكروفت،  مكتبة  في  البريجات  أم  برديات 
المصريين  عيش  كيفية  حول  أدلة  تعطي 
القدماء يوميا وإلى أي مدى بالغوا في إرضاء 
نحوها  تفانيهم  يرتد  أن  أمل  على  التماسيح، 

ببعض حسن النية تجاههم.
ويضم المتحف أكثر من 17 ألف قطعة أثرية 
 19 ذلك  في  بما  مصر،  أنحاء  جميع  من 
تمساحا محنطا وأجزاء من مومياوات أخرى.

وأشار علماء المصريات في جامعة كاليفورنيا 
في بيركلي اآلن، إلى أن البعثة عثرت على 
»منجم ذهب« من المعلومات حول المصريين 

القدماء العاديين.
التماسيح  لوكاريلي، كانت  للبروفيسورة  ووفقا 
تمثل  النيل  نهر  على طول ضفاف  الكامنة 
»كان  مصر،  سكان  على  دائما  خطرا 
يعيش  أن  يمكن  جدا.  قويا  حيوانا  التمساح 
يهاجم  أن  ويمكن  الماء.  وفي  األرض  على 
بسرعة كبيرة. ولديه الكثير من القوة الجسدية، 

أن  ويمكن  حقا،  ضخمة  الذكور  فالتماسيح 
يصل طولها إلى ستة أمتار«.

في  تقدم  التماسيح  كانت  مكانتها،  وبسبب 
كثير من األحيان كقرابين آللهة المصريين. 
وبرز إله واحد على وجه الخصوص من بين 
القديم  التماسيح  إله  سوبك،  وهو  الحشود، 
فيضانات  في  يتحكم  أنه  يعتقد  كان  والذي 

النيل الموسمية.
النيل  فيضان  المصريين على  قدماء  واعتمد 
عبادة  وكانت  ومحاصيلهم.  حقولهم  لتغذية 
سوبك مهمة جدا في أم البريجات، حيث تم 

تشييد معبد في وسط المدينة.
البروفيسورة لوكاريلي: »وهكذا، ألنها  وقالت 
كانت خطرة ومخيفة، كانت هناك، على ما 
أعتقد، حاجة لرؤيتها آلهة واسترضائها. لذلك، 
من خالل وجود معبد إلله التمساح، كان تقديم 
القرابين وسيلة الحترام الطابع العدواني لهذه 
الستخدام  النظرية،  الناحية  ومن  الحيوانات، 

هذه القوة لإلحسان تجاه البشرية«.
بشكل  تتكاثر  التماسيح  »كانت  وأضافت: 

كبير، لذا أصبحت أيضا رمزا للخصوبة«.
هذه  بتحنيط  المصريون  الكهنة  ويقوم 
لفائف  نفس  في  بعناية  وتغليفها  الوحوش، 

الكتان المستخدمة للبشر.
كانت  الموت،  عند  شكلها  على  وللحفاظ 
التي  البردي  ورق  بنفايات  محشوة  التماسيح 

سبق كتابتها.
وهذه البرديات، وفقا ألندرو هوجان من مركز 
بانكروفت  مكتبة  في  البريجات  أم  برديات 
في بيركلي، تكشف عن تفاصيل مذهلة عن 

شعب مصر.
األعمال  تشمل  النصوص  هذه  وبعض 
األدبية وكذلك الوثائق اليومية، مثل الرسائل 
وفقا  وهذا  والعقود.  والعرائض  والوصايا 
للخبير، يساعد على الوصول إلى »الغالبية 
العظمى من التجربة الحية لمعظم الناس في 

العالم القديم«.
المصدر: إكسبريس

من  العظمى  الغالبية  عيش  طريقة  انقلبت 
الكنديين رأسا على عقب منذ بداية الجائحة 
يتعلق تغيير طريقة  قبل أكثر من عام. ولم 
االجتماعي  والتباعد  الحجر  بقيود  العيش 
وارتداء األقنعة الواقية فحسب، بل إنما أيضا 
قطاعات  عانت  وقد  والوظيفة.  العمل  بنوع 
وتراجعت  اإلغالق  من  األعمال  من  عديدة 
هذه  أصحاب  من  العديد  واضطر  إيراداتها، 
بسبب وطأة  باب رزقهم  إقفال  إلى  األعمال 

األزمة االقتصادية التي سببتها الجائحة.
غيرييه  ليز  السيدة  األشخاص،  هؤالء  بين 
)52 عاما( التي تخّلت عن الترفيه المسائي 

من أجل الدخول في عالم الخضروات.
ليليا في مدينة  ناديا  تدير  السيدة  كانت هذه 
في  النابض.  أونتاريو  مقاطعة  قلب  تورنتو، 
المدينة الملكة أمضت كل حياتها منذ الوالدة 

وفيها أيضا رّبت أطفالها.
»ديفز«  بار  أمام  من  ليز  تمر  عندما  اليوم 
الذي كانت تمتلكه في وسط المدينة، تشعر 

بحزن عميق.
عقد  مدى  وعلى  باألمس  كان  المكان  هذا 
كامل يضج بالحياة والصخب. أطباق شهية 
يومية وعروض غنائية وموسيقية في عطالت 
شيء  كل  محليون،  فنانون  يحييها  األسبوع 
كان هنا إلنجاح باب الرزق هذا الذي كانت 

تعتاش منه عدة عائالت.
كان يتردد الناس على الحانة لالطالع على 
الحياة  فيها  تضج  كانت  يوم،  كل  جديدها 
المليئة بالطاقة اإليجابية والحماسة )تقول ليز 

غيريي بغصة كبيرة(.

عندما يكون اإلفالس والجائحة صنوان 

قبل أسبوع من إعالن السلطات الصحية في 
أونتاريو عن إغالق المطاعم، في شهر آذار/
حانتها  إغالق  ليز  قررت    ،2020 مارس 
وتسريح جميع العاملين فيها. وتسرد المتحدثة 
لمذياع هيئة اإلذاعة الكندية “بأن األمر كان 

صعبا جدا، في هذا المكان وضعت كل ما 
لي، كياني كله إلنجاحه وتطويره “. بعد عام 
التي  الحانة  واجهة  أمام  غيرييه  ليز  تقف 

تنتظر مستأجرين جدد.
عاما،   52 اليوم  أبلغ  رزقي،  باب  فقدت 
والحقيقة المريرة أنه ال يوجد الكثير من الناس 
الذين يهتمون لتوظيف أشخاص بسني. عليك 

حقا أن تصنع مصيرك بنفسك.
بيت  في  جون  زوجها  مع  حاليا  ليز  تعيش 
تملكه حماتها في بلدة تقع في شمال تورنتو 
وتبعد عنها مسافة ساعة. ولكن كل شيء في 
ما  بشيء  يشبه  وال  متغير  الجديدة  حياتهما 

كان يعيشه الزوجان من قبل.
في هذه البلدة النائية، ارتأت ليز أن تستفيد 
في  مستغلة  الغير  الزراعية  األراضي  من 
ملكية حماتها، مقررة أن تبدأ من الصفر في 
زراعة أرض تبلغ مساحتها 9 هكتارات وتنتج 

الفاكهه والخضراوات. تقول ليز غيرييه:
إن الجائحة جعلتنا على دراية بمشكلة استيراد 

من  تأتي  التي  المنتجات  من  الكبير  العدد 
األميركية.  المتحدة  الواليات  في  كاليفورنيا 
المنتجات  هذه  استيراد  عن  توقفنا  لو  ماذا 
وكان لنا االنتاج المحلي؟ تتساءل المتحدثة.

البذور  من  العديد  بزراعة  الزوجان  بدأ  لقد 
في  وسيتابعان  الماضي،  الخريف  الزراعية 
األمل  مع  الربيع  بدء  مع  الزراعية  األعمال 
في  المحلية  السوق  على  منتجاتهما  بتوزيع 

المستقبل القريب.
يواصل الزوجان الحلم بحقولهما التي ستغطى 
أنه  ليز  تعرف  والفواكه.  بالخضروات  قريًبا 
لن تكون األيام المقبلة كلها وردية، ولكن ما 
اتخذت  الوباء،  بفضل   « أنها،  اليوم  يهمها 

القرار الصحيح.
حياة.  أفضل  أعيش  أن  أحاول  أنني  أعتقد 
هذا كل شيء: أحاول أن أعيش أفضل حياة 

أستطيعها.
)المصدر: هيئة اإلذاعة الكندية(
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كوبان إلى ثالثة أكواب من الشاي يوميا
 قد توقف مرضا دماغيا ال عالج له

تايالند.. فيل بري يتعرف على بيطري عالجه قبل 12 عاما

كوبين  أن شرب  إلى  حديثة  دراسة  توصلت 
إلى ثالثة أكواب من الشاي يوميا، ال يؤدي 
إلى زيادة التركيز وقوة الدماغ فحسب، بل قد 

يقلل أيضا من خطر اإلصابة بالخرف.
الشاي يزيد من  فنجان  أن  الدراسة  وأظهرت 
تغييرات  إلى  الدماغ، ويؤدي  إلى  الدم  تدفق 
استنشاق  وأن  العصبي،  النشاط  في  مفيدة 
رائحة بعض أنواع الشاي يكفي لتقليل التوتر.

دراسة  في  المشروب  فوائد  فهرسة  ووقعت 
نشرت في مجلة Human Nutrition. وقال 
الدكتور  للدراسة،  الرئيسسين  المؤلفين  أحد 
جيل جينكينز، وهو طبيب عام في بريستول: 
واألخضر  األسود  للشاي  الصحية  »الفوائد 
موثقة جيدا، حيث أظهرت الدراسات أن شرب 

كوبين إلى ثالثة أكواب يوميا يقلل من خطر 
والسكري  التاجية  القلب  بأمراض  اإلصابة 

والسكتة الدماغية و بعض السرطانات«.
وأضاف: »نعلم أن ما هو مفيد للجسم غالبا 
ما يكون مفيدا للدماغ، ولكن هذه أول مراجعة 
المعرفية  الفوائد  في  تحديدا  تبحث  لألدلة 
الستهالك الشاي. ووجدنا فوائد واضحة عبر 
مجموعة من التدابير بما في ذلك تدفق الدم 
والمزاج،  والتركيز،  واالنتباه،  الدماغ،  إلى 

والحد من التوتر«.
وتابع: »نعلم فطريا أن كوب الشاي يمكن أن 
هناك  أن  نعلم  واآلن  بتحسن،  نشعر  يجعلنا 
علما ُيظهر أن الشاي يمكن أن يحدث فرقا 

حقا«.

حيوي  مركب   4000 على  الشاي  ويحتوي 
ويوفر 80% من مضادات األكسدة الصحية 

المستهلكة في المملكة المتحدة.
وأعلنت جامعة كاليفورنيا إيرفين أنها اكتشفت 
مضادات  من  عائلة  وهي  الكاتيكين،  أن 
األكسدة الموجودة في الشاي، تقلل من ضغط 
الدم عن طريق إرخاء العضالت الملساء التي 

تبطن األوعية الدموية.
االستشارية  اللجنة  من  بدعم  البحث،  ووجد 
تعمل  الكاتيكين  هذه  أن  على  دليال  للشاي، 
الذاكرة وتقليل االلتهاب،  أيًضا على تحسين 
والذي تم تحديده على أنه محرك آخر للخرف.

وفي غضون ذلك، وجدت دراسة منفصلة أن 
تناول ثمار الحمضيات يمكن أن يفيد صحة 

الموجود  البوليفينول  أن  وكشفت  الدماغ. 
مضاد  والبرتقال  الليمون  مثل  الفاكهة  في 
لاللتهابات ومضاد لألكسدة، وهي خصائص 
مهمة في منع أنسجة المخ من التلف بسبب 

الشيخوخة أو الظروف الصحية.
وحلل الباحثون المئات من الدراسات الحيوانية 
والبشرية بواسطة جامعة إيست أنجليا. ووجدوا 
بيولوجيا  النشطة  الحمضيات  مركبات  أن 
»تحسن اإلدراك، سواء لدى السكان األصحاء 
أو أولئك الذين يعانون من التدهور المعرفي 
المرتبط بالعمر«، وفقا للدكتور ديفيد فوزور، 
الباحث األول في كلية الطب في نورويتش.

المصدر: إكسبريس

على  التعرف  بتايالند  بري  فيل  استطاع 
الطبيب البيطري الذي عالجه منذ 12 عاما، 
يد  للمس  خرطومه  ومد  مانيون،  باتارابول 
وفقا  متوقع  غير  شمل  لم  خالل  البيطري 

لصحيفة »دايلي ميل«.
وأفادت الصحيفة بأنه خالل جولة كان يقوم 
بها باتارابول مانيون، أشار البيطري إلى أنه 
تعرف على الصوت المميز للفيل، الذي واجهه 
 ،»Plai Thang« قبل 12 عاما، وهو يدعى
وعند اقترابه من الفيل، مد خرطومه إلى يده.

وقال:  عليه،  تعرف  الفيل  أن  مانيون  وأكد 
ضوضاء  شديد..  بوضوح  الصوت  »أتذكر 

Plai Thang فريدة جدا«.
وأضاف: »كان Plai Thang عدوانيا جدا 
عندما التقينا ألول مرة، وكان جسده ضعيفا، 
ولم يستطع محاربة األفيال األخرى..استغرق 
األمر وقتا طويال حتى يتعافى لكننا علمنا أنه 

ذكي جدا، ويهتم بنفسه«.
مرة  التقينا  األخيرة،  اآلونة  »في  وتابع: 
أخرى..استطعنا تذكر بعضنا البعض ونحن 

نلقي التحية..لقد كانت لحظة خاصة جدا«.
وأعرب باتارابول عن أمله بـ«تشجيع الجميع 
مع  الناس  به  يقوم  الذي  العمل  تقدير  على 

األفيال«.
تجدر اإلشارة إلى أنه في العام 2009، تم 
الغابات  يكافح عبر  الفيل وهو  العثور على 
في رايونغ بشرق تايالند، وكان يعاني من داء 
تعرف  طفيلية  حالة  وهي  القاتل،  المثقبيات 
أخرى،  وأمراض  النوم،  مرض  باسم  أيضا 
منطقة  إلى  الضعيف  الحيوان  نقل  تم  حيث 

منظمة صناعة الغابات في مقاطعة المبانج 
إدارة  من  موظفين  قبل  من  معالجته  لتتم 
الحدائق الوطنية والحياة البرية والحفاظ على 
النباتات، إذ تم إطالق سراحه بعد عدة أشهر 

إثر تعافيه.

والفيلة هي الحيوان الرسمي لتايالند، وهناك 
هذه  من   4000-3000 بنحو  يقدر  ما 

الحيوانات التي تعيش في البالد.
المصدر: »دايلي ميل«

بلدة إيطالية تبيع منازل »األحالم« 
بـ1 يورو وبشروط أكثر مرونة لألجانب

عرضت بلدة إيطالية منازلها المهجورة للبيع 
المعتادة  الحاجة  فقط، ودون  يورو  مقابل 1 
المنازل األخرى  لدفع وديعة مثل مخططات 
بالسعر  للبيع سابقا  التي عرضت  البالد  في 

نفسه.
الواقعة   ،)Laurenzana( لورينزانا  وتجذب 
في المنطقة الجنوبية من بازيليكاتا اإليطالية، 
الشروط  إلغاء  خالل  من  الجدد،  الوافدين 
التي  القانونية  والرسوم  للودائع  النموذجية 

يمكن أن ترتفع إلى أكثر من 5000 يورو.
يكمل  أن  هو  البلدية  رئيس  يطلبه  ما  وكل 
المشترون المحتملون التجديدات في غضون 
ثالث سنوات وهم على استعداد إلنفاق ما ال 
يقل عن 20 ألف يورو إلعادة المنازل إلى 

مجدها الريفي.
مخطط  تعتمد  مدينة  أحدث  لورينزانا  وتعّد 
الجدد  السكان  إلغراء  يورو   1 مقابل  البيع 

بزيادة عدد سكانها المتناقصين.
والقرى  البلدات  معظم  أن  حين  في  ولكن 
لتأمين  وديعة  إيداع  المشترين  على  تشترط 
في حدود 2000  تكون  ما  عادة  صفقاتهم، 
بمجرد  استردادها  ليتم  يورو،  يورو و5000 
لورينزانا  فإن  بنجاح،  التجديد  أعمال  اكتمال 

قررت أاّل تفعل ذلك.
 CNN لشبكة  أونغارو  ميشيل  العمدة  وقال 
بعد إطالق المبادرة في فبراير: »نريد مساعدة 
الوافدين الجدد على شراء منزل أحالمهم دون 

تعقيد إجراءات مملة ومتطلبات صارمة«.
وأضاف: »في بعض األحيان، قد يكون من 
الصعب المرور عبر اللوائح القانونية، خاصة 
إذا كنت أجنبيا. نريد أن تكون هذه المغامرة 

ممتعة وليس عبئا«.
وأشار إلى أنهم سيعتمدون على »حسن النية 
وااللتزام« من المشترين، مع مراقبة مدى تقدم 

العمل في العقارات.
وكما هو الحال مع المتبنين اآلخرين لمخطط 
أن  لورينزانا  تطلب  يورو،   1 مقابل  المنازل 
والتي  ممتلكاتهم،  بتجديد  المشترون  يلتزم 
من  مختلفة  حاالت  في  تكون  أن  يمكن 
في غضون  المشروع  يكتمل  وأن  اإلضرار، 

ثالث سنوات.
ويجب أن يبدأ العمل أيضا في غضون ثالثة 

أشهر من الشراء، ويجب أن يكون المشترون 
مستعدين إلنفاق نحو 20 ألف يورو لتجديد 

ممتلكاتهم الجديدة.
ويجب على المشترين المحتملين تقديم خطة 
لكن  اقتراحهم،  في  النظر  قبل  شاملة  تجديد 
سلطات لورينزانا تحاول تقليل األعمال الورقية 

إلى الحد األدنى لتسهيل العملية.
وسط  في  مهجورة  منازل   10 نحو  وهناك 
من  كجزء  بيعها  ويتم  التاريخي  المدينة 
إلى حد  المخطط، ومعظمها في حالة جيدة 
مزيد  إلى  بحاجة  آخر  منزال  و40  معقول، 

انتقل من  المكثف. وشارك رجل  العمل  من 
يورو   1 مبادرة  من خالل  إلى صقلية  لندن 
مؤخرا حماسه للمشروع وشجع اآلخرين على 

»المضي قدما فيه«.
ويدعى الرجل داني ماكوبين، وهو مستشار 
رقمي يبلغ من العمر 56 عاما ويعيش في 
بعد  المبادرة  أخذ زمام  عاما،  منذ 17  لندن 
في  واستقر  المخطط.  حول  مقاالت  رؤية 
موسوملي، وهي بلدة يسكنها 11 ألف نسمة 

في جزيرة صقلية.
المصدر: إندبندنت
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رجل أعمال يوزع ذهبا وهواتف آيفون على موظفيه..
 ويثير ضجة في األردن!

ألول مرة.. مدينة أمريكية تدفع تعويضات 
عن العنصرية التاريخية إلى ذوي البشرة السمراء

خاطرة: تصبحون على خير
راوية وادي \ تورونتو \ 

أمست شوارعها  التي  المدينَة  الصمُت  سكَن 
المغطاِة بالثلِج األبيِض، و تناثرت فيها زينُة 
المتاجُر  أقفلْت  و  وحزينَة،  باردًة  األعياِد- 
لم  التي  و  الزجاجيِة...  أبوابها   المغلقِة 
أن  أمِل  على   ... األنواَر  أصحابها  يطفيء 
بعُض األشخاِص  قريبًا.   .. لها  الحياُة  تعوَد 
نحُن  لَك:  تقوُل  مقنعٍة  بوجوٍه  هناك  و  هنا 
هنا  ....و لكَن الخوَف يلبُس منا القلوَب ... 
فإياك أن تقترَب منا ... و إياك أن تتخطى 
الحدوَد  ... و السياراِت التي تمِر بحذٍر .... 
تؤكُد لك أَن هناك آخرين ال زالوا في المدينة.

 .. الكالِم   كَل  يحكي  الذي  الصمِت  زمُن 
عن أياٍم و أشياٍء و أشخاٍص و أحداٍث .... 
القيمة.  وعديمَة  الجدوى...  عديمَة  ظننتها 
و  الضعَف  فينا  كشفْت  التي  الحقيقِة  زمُن 
العجَز برغِم كِل الجبروِت و العلِم و الحضارِة 
التي عجزْت أن تفك أسرنا و جعلتنا رهائَن 
التجمل ... و قد أتى  البيوت ..  هو زمُن 
فيه  تجدي  ال  و  الكذُب  فيه  ينفُع  ال  وقٌت 
الحقيقة. زمٌن افتراضٌي تعيشُه من على بعٍد 
حوِض  في  أمسي  الذي  البحِر  كسمِك   ...
زينة .زمٌن .... البقاُء فيه ....  يشبُه الحياَة 
فيِه  يكفيَك   .. زينة  و ال  بال رتوٍش  لكن  و 
من متاِع الدنيا .. الضروري منها...و شاشٌة  
و  بخيٍر  اإلنترنت  طالما  حجمها  ما  يهم  ال 

الكهرباء تغطي المدينة.

كممْت  والتي  الفارقِة....   الصمِت  للحظِة 
وجوه المباني الشاهقِة في تورنتو العتيدة، لم 
تحرمها شمُس الغروِب من وداٍع قبَل الرحيِل، 
و قد سكبْت نورها عليها فأحالتها الى سبائٍك 
من الذهِب .... سطعت فعكسْت ألوانها علي 
الثلِج األبيِض ... الذي ترنَح من نشوِة عناِق 
األلواِن .... فاحتضنها علُه يخبؤها في صدرِه 
قبَل أن يحَل الظالَم... على أمل أن تصبَح 

المدينُة على خير.

بنت الربيع 

على خِدها نبتت
براعُم شجُر اللوِز

الزهري اللوِن
و في شعرِها المنساِب

عطُر البابونِج و اليانسوِن
و في ذيِل ثوبها

علقْت رائحُة الزعتِر البري
التي تزكي المروَج
  و في ضحكِتها

 يتجلى الربيُع المنتظُر
يجلو  الغيَم و البرَد

 و ُيؤِجُج الشوَق الذي طاَل

للشمِس التى سكنْت
دهشَة عينيها

فنثرْت فرحَة العيِد
بكِل حلو و جديٍد

و رفعْت يديها الصغيرتين الناعمتين
أرسلْت معهما الُقَبّل

 للطيِر و المروجِ و النهِر
و الجبل …

و قالت : سأعوُد غدًا  ..
فال ترحلوا ……

  فما زالْت  الدنيا عيد.

أثار رجل أعمال أردني من أصل فلسطيني 
ضجة واسعة على مواقع التواصل االجتماعي 
وهو  له  مصورة  ومقاطع  صور  تداول  بعد 
يوزع الذهب وهواتف »آيفون« على موظفيه. 
وظهر أحمد أبو سنينة وهو يوزع المجوهرات 
في  لجهودهم  تقديرا  موظفيه  على  والذهب 
األعمال  رجل  ويسلك  لهم.  وتحفيزا  العمل 
الشركة  نجاح  في  الموظف  مشاركة  منهج 
كاملة، فبرأيه أن هذا النوع من الحوافز يخرج 
أي  أن  يشعر  ويجعله  الفريق،  مهارات  كل 

نجاح للشركة هو نجاح شخصي له.
»فيسبوك«،  على  بصفحته  له  منشور  وفي 
قال أبو سنينة: »اليوم كان واحد من أفضل 
اإللكتروني«  التسويق  شركة  في  العمل  أيام 

التي يديرها.
ارتسمت  الي  الفرحة  أشوف  أضاف:»لما 
موبايالت  إهدائهم  بعد  الموظفين  من على وجوه  واحد  منها.  أكثر  يستحقوا  هم  الناجح آيفون،  العمل  إدارة  الي تعلمتها في  هو المشاركة«.األشياء 

إيفانستون  مدينة  تصبح  أن  المتوقع  من 
تدفع  أمريكية  مدينة  أول  إلينوي  والية  في 
تعويضات مالية إلى سكانها من ذوي البشرة 
الواقعة  المدينة  سلطات  وصادقت  السمراء. 
شمالي شيكاغو في عام 2019 على إجراء 
غير مسبوق يقضي بدفع أموال إلى المقيمين 
»الفجوات  عن  تعويضا  إفريقية  أصول  من 
نتيجة  منها  التي عانوا  والثروة«  الفرص  في 

للتمييز العنصري في تاريخ المدينة.
تأسيس  على  المدينة  سلطات  وصادقت 
صندوق خاص بالتعويضات وتعهدت بتوزيع 

العشر  السنوات  خالل  دوالر  ماليين   10
القادمة.

وقرر المسؤولون المحليون أن الدفعة األولى 
دوالر  ألف   400 بقيمة  التعويضات  من 
ذوي  من  المواطنين  لمساعدة  ستخصص 
على  بالعنصرية  المتضررين  السمراء  البشرة 

حل مشاكلهم السكنية.
ألف   25 دفع  سيتم  االقتراح  هذا  وبموجب 
دوالر إلى كل شخص في المدينة يثبت أنه 
كانو  السمراء  البشرة  ذوي  من  أسالفه  أو 
يقيمون في إيفانستون قبل عام 1969 وعانوا 

أو  السلطات  قبل  من  تمييزية  أساليب  من 
المصارف.

المدينة على  بلدية  المتوقع أن تصوت  ومن 
هذا االقتراح في 22 مارس الجاري. 

ومن المقرر أن يأتي تمويل هذه التعويضات 
 %3 بمقدار  وضريبة  اجتماعية  تبرعات  من 
ألغراض  القنب  مبيعات  على  مفروضة 
بموجب  به  مسموح  األمر  )وهذا  الترفيه 

القوانين المحلية(.
عن  اجتماعية  مجموعة  أعرب  بدورها، 
معارضتها لهذه الخطة، مشددة على صفحة 

العنصرية«  التعويضات  ترفض  »إيفانستون 
التي  المؤسسات  أن  على  »فيسبوك«  في 
تحمل طابعا عنصريا تاريخيا، مثل المصارف 
والمؤسسات، وأشخاص مختلفين سيستفيدون 
المجموعة  هذه  ودعت  الخطة.  هذه  من 
السلطات المحلية إلى إطالق اسم آخر غير 
المالية،  التحويالت  هذه  على  التعويضات 
ودفع هذه األموال إلى المواطنين من أصول 

إفريقية مباشرة دون وساطة مصرفية.
المصدر: NBC + غارديان
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

الشيطان واألردني 
الشيطان: إركب سيارتك وحط أغاني.

األردني: ما عندي سيارة.
على  التلفزيون  إفتح  طيب  الشيطان: 

الرقص.
األردني: ما عندي كهربا.

الشيطان: طيب روح على خمارة وأشرب.
معي  وال  خلمارة،  فلوس  معي  ما  األردني: 

أشرب بيبسي.
الشيطان: بتحكي جد!!!؟

األردني: آه واهلل وليش أكذب.
الشيطان: طيب بيع البيت وانبسط.

األردني: ما عندي بيت ساكن في األيجار
الشيطان: طيب إسرق.

اللي  الناس  ؟  اسرق  بدي  مني  من  األردني: 
بوصلها كلها مفلسة.

الشيطان: طيب حافظ املعوذات؟
األردني: حافظها، ليش؟

الشيطان: أقرأها خليني انقلع

نساء مشتكيات على بعض في احملكمة. .
تتكلم  فيكم  وحدة  أكبر   : القاضي  قال 
السالم.وانتشر  وعم   !! الصمت  .فساد 
اللحظة  هذه  وإلى  الوطن  ربوع  في  األمان 

ملف القضية مغلق

فقررن   .. نساء  كلها  جزيرة  في  رجل  وقع 
إعدامه ..

و قبل اإلعدام سألوه عن طلبه األخير ..
فقال أريد أن تعدمني  أقبح إمرأة في اجلزيرة 

!!!! ..
فول  محل  فتح  و  عايش  اآلن  حلد  طبعا  

وحمص وأحواله عال العال ..

أراد عوض أن يسافر بدون زوجته
فأرسلت له زوجته :

سأقتلك إن سافرت !!!
فرد عليها برسالة:

»امليت ال  ميوت اال  مرة واحدة ،،
فكيف تقتلني من مات فيك عشقا« !

لها أسبوعني  تفتح الرسالة
  وتقرأها وتبتسم خجالً  ! 

 و عوض مستانس في املغرب

رجل سألوه: ما شاء اهلل عليك يا عم عمرك 
زوجتك:  تنادي  زلت  ما  لكنك   ، سنة   ٨٠

ياعمري ، ياحياتي ، ياحبي !!!!
علمنا وش السر ؟

قال: ناسي إسمها وخايف أسألها.

حكمة

تخرج  صباح  كل  في  العسل  كنز  قّصة 
وفي  طعام،  عن  للبحث  جميعًا  الحيوانات 
طريقها تمر على الدب الكبيرالمستلقي أسفل 
الشجرة نائمًا كسواًل يومّيًا، فُتلقى الحيوانات 
التحية على الدب في كل صباح، وتحاول 
الزرق،  عن  للبحث  معهم  بالخروج  إقناعه 
الشجرة  إلى  ُيشير  مرّة  كّل  في  الدّب  ولكن 
المستلقي أسفلها قائاًل إّنه ليس بحاجة أبدًا 
أشعة  تحت  طعام  عن  والبحث  للخروج 
الشمس الحارقة، فهذة الشجرة تحتوي على 
كنز من العسل الطازج الشهي يكفية لشهور 
وأّيام طويلة، هكذا تمضي األيام والحيوانات 
تبحث عن رزقها، وتفّكر في حال هذا الدب 
وال  قط،  مكانة  من  يبرح  ال  الذى  الكسول 
من  يوم  في  الراحة.  و  النوم  في  إال  ُيفكر 
الفتحة  إلى  ينظر  الدب  كان  بينما  األيام 
بعسل  تمتلئ  التي  الشجرة  في  الصغيرة 
ثعبان  بوجود  يتفاجأ  به  فإذا  اللذيذ،  النحل 
الفأر  على  بسّمه  وُيلقي  فأرًا  ُيطارد  كبير 

أصاب  وبالتالي  العسل،  وجود  من  القريب 
السم العسل، وأفسده كله، وقف الدب على 
وجائعًا،  ُمتحسرًا  كفْيه  يضرب  باكيًا  قدمْيه 
فطعامه أصبح مسموم وال يستطيع تناوله. 
وهي  الحيوانات  جميع  عادت  المساء  وفي 
تحمل الكثير من الطعام والرزق لصغارها، 
عن  وسألوه  الباكي  الدب  بحال  فتفاجئوا 
معهم  بالخروج  وأقنعوه  واسوه  ثم  السبب، 
في كل صباح سعيًا للرزق، وبّينوا له فوائد 
ذلك وكم سُيصبح نشيطًا ولديه طاقة كبيرة، 
وبالفعل اقتنع الدب برأيهم وأصبح يشاركهم 
كل صباح البحث عن الرزق، وأصبح الدُب 
نشيطًا مجتهدًا يجني رزقه بيده.]3[ الحكمة 
إلى  القّصة  تهدف  القّصة:  من  المستفادة 
الحث على العمل والسعي على الرزق حتى 
الرزق  من  الكثير  يملك  الشخص  كان  لو 
والمال، فالعمل يقوّي الجسم ويبعث الطاقة 

والحيوّية والتفاؤل.

حكاية اليوم

شعره  مسن  رجل  دخل  األيام   احد  في 
ابيض .. و معه فتاة جميلة جدا الى محل 

للمجوهرات ..
مميز  خاتم  ابحث عن  انا  للجواهرجي  قال 
مالديه  اخرج  الجواهرجي   . لصديقتي  جدا 
من نوادر و اشار الى خاتم مدهش ب 40 

الف دوالر ..
اثار عيون البنت وارتعد و تهيج له جسمها 

..
قال الرجل المسن حسنا سأخذه ..
سأل الجواهرجي كيف ستدفع ..؟

قال الرجل المسن )شيك( .
و قال انا اعرف انك ستحتاج الى ان تتحقق 
ان  انت  و  لك  سأكتبه  أنا   .. الرصيد  من 
بعد  األثنين  يوم  لك  سأعود  منه  تحققت 

الظهر ألخذ الخاتم.
الجواهرجي  اتصل  االثنين صباحا  يوم  في 
المحبط و قال للرجل المسن اليوجد مال في 

الحساب ..!!!!!
قال المسن :بعرف حبيبي .. بس لو تعرف 

كيف قضيت االيام الماضية! 

أبواب  أحد  على  الجلوس  اعتاد  متسول  
العربيه  الدول  احدا  في  الوطني   المتحف 

فمر به سائح أجنبي فقال للسائح :  هلل
قاله السائح :  what ؟

قال المتسول :  هلل
قاله السائح :  what ؟؟؟

الحصول  من  المتسول  يئس  األخير  وفي 
على شيء وأخذ نفسه  ومشى ولكن السائح 
أخذ صورة له للذكرى وقد كان السائح ثريًا 

جداََ ..
له  بصديق  واتصل  لبالده  السائح  ذهب 
عربي يعمل في جامعه أمريكية وسأله : ما 

معنى ) هلل ( ؟

الصديق  قال : ) هذا رجل فقير يريد منك 
ماالََ ليأكل (

السائح رق قلبه وأرسل للمتسول عبر سفير 
حقيبة  في  دوالر  مليون  واشنطن  في  بلده 

وزودهم بصورة المتسول والموقع الذي
التقاه فيه ...!!!

مليون  لنفسه  فقال  للسفير  المليون  وصلت 
دوالر  ألف   200  ،،، فقير  لمتسول  كثيرة 

حلوين وكثير كمان على أهله ، وأرسلها
للمحافظ

وصلت الفلوس للمحافظ فقال لنفسه : 200 
ألف دوالر كثيرة لشحاد ... 2000 دوالر 
حلوين وكثيرة كمان . وأرسلها لمدير المنطقة 

التي بها المتحف ...!!!
وصلت الفلوس لمدير المنطقة فقال المدير 
هذا  على  كثيرة  دوالر    2000: لنفسه 
 ، عليه  زيادة  دوالر   200  !!.. الشحات 

وأرسلها لمركز الشرطة ..!!!!
مدير  فقال  الشرطة  لمركز  الفلوس  وصلت 
الشرطة لنفسه :200 دوالر كثيرة على واحد 
بيها  يفطر  بالزيادة  دوالر   20  !!.. شحاد 

ويتغدى ويتعشى في مطعم ..!

 : وقال   .. الشرطي  على  الضابط  فنادى 
الذي عند  للمتسول  خذ ال 20 دوالر هذه 

المتحف وهذه صورته ..
أتذكر   : له  فقال  للمتسول  الشرطي  ذهب 
السائح الذي قلت له : ) هلل ( و صورك..؟؟ 
قال : نعم أذكره ..فقال له :  يقول لك هللا  

كريم  يعني الشرطي أخذ ال 20 دوالر.

والمنح   والمشاريع  المعونات  حال  هو  هذا 
المسؤولين  ويتناقلها  للفقراء  تصرف  التي 
ليأخذ كل واحد حصته ثم يقولون للمواطن 

الفقير هللا كريم ..
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االوركسترا الكندية العربية 
ملتقى الثقافات الموسيقية

الموسيقى في خدمة قضية  بدور  منه  إيمانًا 
المجتمع  وقضايا  خاص،  بشكل  فلسطين 
الزغل  وفا  يتمّسك  عام،  بشكل  العربي 
والكالسيكية  عام،  بشكل  العربية  بالموسيقى 
القدس/ انتقاله من  بعد  بشكل خاص، حتى 

فلسطين لإلقامة في كندا. حمل معه أحالمه 
أحالمًا  »ليست  وهي  السماء،  إلى  المفتوحة 
المجتمع  خدمة  في  بل  فحسب،  شخصية 
العربي واألجنبي أيضًا«، ألنه يشعر بمسؤوليته 
كإنسان تجاه اإلنسانية، من أجل ربط أواصر 
ومن  جهة،  من  المجتمعات  بين  العالقات 
وبين  الثقافات  بين  الجسور  مّد  أخرى  جهة 
العرب أنفسهم. وكانت »األوركسترا الكندية ـ 

العربية« ترجمة لرسالته هذه.
األوركسترا تمشي أولى خطواتها

عازف  الزغل،  وفا  عمل  دراسته،  إنهاء  بعد 
قانون ورئيس »األوركسترا الكندية - العربية«، 
كمدّرس آللة القانون في المعهد الوطني في 
القدس على مدار8  سنوات، ثم شغل منصب 
المدير األكاديمي لفرع القدس. بعد ذلك، بدأ 
يشعر بأّن دوره كموسيقي في خدمة قضيته 
سيكون أكثر فعالية في الخارج، »باعتبار أننا 
نتيجة  القدس«،  ُنعتبر في حكم األسرى في 
الذي  األمر  األمنية،   – السياسية  الظروف 
دفع به للسفر إلى كندا في صيف 2013، 
آلة  مع زوجته لميس عودة، عازفة ومدّرسة 
بأّن  الزغل  وفا  الحظ  هنا،  وأوالده.  البيانو، 
يرتقي  ال  الموسيقي  الثقافي  النشاط  مستوى 
بالموسيقى العربية كما تربى عليها، فتبلورت 
إقامة فرقة موسيقية،  بينه وبين زوجته فكرة 
ودخلت األوركسترا الكندية العربية حّيز التنفيذ. 
ولم يخُل هذا المشوار من الصعوبات، أهمها: 

بالموسيقى  اهتمام  لديهم  موسيقيين  إيجاد 
المادي؛  التمويل  الكالسيكية؛   – العربية 
سهولة الوصول إلى المجتمع العربي والكندي 
صيف  وفي  الموسيقي.  النوع  بهذا  وتعريفه 
2014، قّدم وزوجته لميس أّول عرض لهما 
في كندا، بمشاركة موسيقيين عرب وكنديين، 
يتزايد  وبدأ  الجمهور«،  من  حفاوة  و«القى 
ما  العربية،  الموسيقية  بالعروض  االهتمام 
سمح له بالتقّدم والحصول على الدعم المادي 
من الجهات الحكومية والثقافية الكندية ذات 
تسجيل  تّم   ،2015 نيسان  وفي  الصلة. 
األوركسترا كمؤسسة غير ربحية في مقاطعة 

Ontario ـ كندا.
الموسيقيين  من  مجموعة  تضّم  األوركسترا 
مختلف  من  المحترفين،  العرب  والمغنين 
الدول العربية لبنان، سوريا، األردن، مصر، 
إلى  باإلضافة  اليمن  السعودية،  الجزائر، 
الموسيقيين األجانب، ومن طالب الجامعات 
العربي  المجتمع  بأّن  الزغل  ويؤّكد  الكندية. 
معطاء، ولديه إرث موسيقي يستحّق منافسة 

الموسيقى األخرى.
كورونا في حياة األوركسترا

أجندة  العربية  الكندية–  األوركسترا  وتحمل 
بالموسيقى  تنبض  التي  بالنشاطات  مليئة 
خدمة  في  تصّب  نشاطات   ، الفنية  والثقافة 
المجتمع  توحيد  وهي  الموسيقية،  رسالتها 
العربي على أمور بعيدة عن السياسة، وأهّمها:

في  المحلية  الموسيقية  العروض  إقامة 
من  انطالقًا  المختلفة  الكندية  المقاطعات 

تورونتو؛
السنوي  العربية  والفنون  الموسيقى  مهرجان 
من  عدد  وجمع   ،2017 عام  بدأ  الذي 

مروان  بينهم:  من  المحترفين،  الموسيقيين 
إلهام  يونان،  فايا  شّما،  نصير  خوري، 
المدفعي، أميمة خليل، كارول سماحة، شربل 
الموسيقيين  مع  بالتعاون  يقّدمون  روحانا، 
العرب واألجانب، تجربتهم وعروضًا مشتركة 
الكندي  المعهد  والكندي؛  العربي  للجمهور 
الثقافة  لنقل  يهدف  الذي  للموسيقى  العربي 
مهرجان  القادمة؛  األجيال  إلى  العربية 
 Multicultural Folks الفولكلوري  التعّدد 
الصيف؛  في  ُيقام  الذي   ،Celebration
والمشروع الجديد هو تأسيس أول مبنى ثقافي 
الكندي  الثقافي  المركز  اسم  يحمل  عربي، 
للمجتمع  بصمة  سيترك  والذي  العربي، 
من  لكل  مقصدًا  يكون  وبالتالي   ، العربي 
يهتّم بالتعّرف على الثقافة والموسيقى العربية 
داخلية  مسارح  المبنى  سيضّم  كندا.  في 
موسيقية،  مكتبة  الفنية،  للعروض  وخارجية 
العربي،   – الكندي  المعهد  في  للتعليم  غرفًا 
باإلضافة إلى مشغل خاص بصناعة اآلالت 
التي  المرافق  العربية، وغيرها من  الموسيقية 
تسلط الضوء على الثقافة العربية بشكل عام، 

والموسيقية بشكل خاص.
أعمال  متابعة  أثناء  أحد  عن  يغفل  وال 
التناغم  عزفها،  إلى  واالستماع  األوركسترا، 
ذلك؟  سّر  فما  والفنانين،  الموسيقيين  بين 
اهتمام  من  نابع  »التناغم  قائاًل:  وفا  يعّلل 
العربي  الكندي  والكورال  األوركسترا  أعضاء 
كل   )...( المشروع  وبنجاح  بالموسيقى، 
لتقديم  منصة  المشروع  بأن  يعتبر  شخص 
ثقافته الموسيقية العربية والمحلية«، وهو ما 
هذا  الجمهور.  على  إيجابية  بصورة  ينعكس 
كورونا،  جائحة  اضطرّته  الذي  الجمهور 

من  العديد  تغيير  إلى   ،2020 عام  منذ 
عاداته اليومية، واالنقطاع الحّي عن متابعة 

النشاطات الفنية، ومنها أعمال األوركسترا.
الوقائية  واإلجراءات  كورونا،  ألزمة  وكان 
وأّدت  األوركسترا،  على  انعكاس  المتشّددة، 
إلى توّقف النشاط الموسيقي، وتعديل أجندتها، 
وأهّمها تأجيل جولة العروض ضمن مهرجان 
اإلفتراضي  الواقع  مع  وتأقلمت  الصيف. 
الجديد، من خالل اإلبقاء على التواصل مع 
الجمهور من خالل البرامج التي تعرض على 
الفنانين،  مع  لقاءات  منها:  نذكر  اإلنترنت، 
وإقامة ورش عمل مع الطالب وأخيرًا تحويل 
مهرجان الموسيقى والفنون العربية إلى نسخة 
األوركسترا  موقع  على  ستنطلق  افتراضية 
في  االجتماعية  والمنصات  اإللكتروني 

منتصف شهر آذار/مارس.2021
وفا الزغل نجح من خالل األوركسترا الكندية 
الصورة  بتغيير  رغبته  تحقيق  في  العربية   –
العربي،  المجتمع  عن  السلبية   – النمطية 
»شعب  بأنه  واقعية  أكثر  صورة  وإعطاء 
وهو  عميقًا«.  موسيقيًا  إرثًا  ويمتلك  مثقف، 
األولى،  أمنيتين:  جعبته  في  يحمل  اليوم 
المؤسسات  إدارة  في  الدكتوراه  على  حصوله 
من  الجديد  الجيل  إلى  خبرته  ونقل  الفنية، 
بلده  وفي  كندا،  في  العربي  المجتمع  أبناء 
العربية  الموسيقى  تعود  أن  والثانية،  األّم؛ 
ووجدان  فكر  في  مكانها  لتأخذ  الكالسيكية 
الموسيقى،  وأّن  خاصة  العربية،  المجتمعات 
والفالسفة،  المفكرين  الكثير من  يعتبرها  كما 
حضارتها  مستوى  وتعكس  الشعوب  مرآة 

ورقيها أمام الشعوب األخرى.
عن النهار

مهرجان الموسيقى والفنون العربية في كندا افتراضيا
العام  هذا  الكندية  العربية  األوركسترا  تقدم 
النسخة الرابعة من مهرجان الموسيقى والفنون 
العربية في شكلها االفتراضي ، حيث ستجلب 
موسيقى رائعة إلى منزلك من 26 مارس إلى 

4 أبريل بدعم من
مجلس   ،  The Canadian Heritage  
أونتاريو للفنون وبرعاية عدد من رجال العمال 

والشركات العربية في تورونتو . 
وسائل  حسابات  على  متدفقة  عروض 
باالوركسترا   الخاصة  االجتماعي  التواصل 
لفنانين من الشرق األوسط وكندا مع إنتاجات 
خصيًصا  تسجيلها  تم  رائعة  موسيقية  فيديو 
لمهرجاننا ، مسبوقة بمحادثة مباشرة مع الفنان 
، وجذب  كندا  في  هنا  بجمهورهم  لتوصيلهم 
االجتماعي  التواصل  مواقع  إلى  الجمهور 

الخاصة بنا. حسابات وسائل اإلعالم
يشمل تشكيلتنا:

أميمة الخليل
عودة أميمة وهاني مع دويتو معد خصيًصا 
لـ FAMA ومعجبيهم في كندا ؛ تقابل براعة 
أميمة  البيانو صوت  العزف على  في  هاني 
الجميل الذي سيأخذنا في رحلة أثيرية أخرى 

من الحب والسالم والموسيقى.
ريم عز الدين تكّرم ليلى مراد

كندا ألول  في  وجميلة  شابة  موهبة  ستظهر 
مرة في FAMA ، حيث ستؤدي أغاني ليلى 

مراد من أوائل القرن العشرين.
بصوتها الجميل ، فإن أداء ريم ألغاني خالدة 
من قبل واحدة من أكثر المطربات المحبوبات 
في العالم العربي ، سيجلب نهر النيل وقصر 

عابدين وزمن الباشاوات والبايات إلى منازلنا.

Bleue Oktoecho الطريق
مجموعة انتقائية من مونتريال ، بقيادة كاتيا 
مقدس ، ستكون Octoecho أول مجموعة 
على اإلطالق تقدم أغاني باللغة الفرنسية إلى 

.FAMA
تم   ، أصلية  كيبيك  بتأثيرات  أصلي  برنامج 

إعداده خصيًصا لمهرجاننا ، وعرض تقديمي 
آخر لـ CAO اندماج.

كوليت  تتحدث   ، الموسيقى  حب  أجل  من 
درغام ، مقدمة البرامج اإلذاعية باللغة العربية 
في راديو سي بي سي كندا ، مع اثنين من 

أيقونات الموسيقى.
مغنية   ، سوبرانو  ميزو   ، نصرهللا  جولي 
وأذهلت  كندا  في  بجولة  قامت  أوبرا محبوبة 

إلى  الساحل  إلى  الساحل  من  الجماهير 
موسيقى  مؤلفة   ، بشناق  وسعاد   ، الساحل 
األفالم والحفالت الموسيقية ، والفائزة بجائزة 

هوليوود للموسيقى في اإلعالم.
كال الفنانين من أصل عربي ، وكالهما تلقى 
تعليمه في كندا ، ولكل منهما شغف مختلف 
يشاركان  سوف  نوعها  من  فريدة  ورحلة 

قصصهما المهنية وخططهما المستقبلية

ليالي صوفية
أعيد   ، وآخرين  والحالج  الرومي  أعمال 
يعد  الهادئ.  خالد  مرشد  بصوت  إحياءها 
تبرز  الصوفية تجربة  للموسيقى  تقديم مرشد 
لرسالة  وفية  وهي   ، المستمع  في  الروحانية 

السالم من النظام الصوفي

ليندا بيطار من دمشق
من دار األوبرا الدمشقية ، صوت أحلى من 
بردى  تيارات  من  وأقوى   ، دمشقي  ياسمين 
وليندا بيطار واألوركسترا السيمفونية السورية 
في إنتاج فريد خصيصًا لـ FAMA والجمهور 

الكندي.

حنين للماضي
أعجوبة اآلالت ، حيث ترقص أوتار الجيتار 
اإليقاع  وإيقاعات  المفاتيح  لوحة  أنغام  على 
الحاضر  الوقت  تنتقل في  نادرًا ما  في حارة 
؛ طريق يبدأ من الشرق ، يربط بين األلحان 
الغرب  في  ما  أفضل  مع  الخالدة  العربية 
إلياس  باب  عند  أخيرة  بمحطة  وينتهي   ،

الرحاباني تكريما للحب اليائس.
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قد تؤدي استراحة قهوة بريئة إلى 
ضرر أكبر مّما كنت تتوقعه. 

تكاليف هذا اإلعالن تدفعها حكومة إنتاريو

ضع قناعاً على وجهك واغسل يديك وواصل التباعد عن 
اآلخرين لوقف انتشار كوفيد-19 .  

ontario.ca/covid-19  تعّرف على المزيد من خالل

MOH_Stay at Home_CB_10x14_Ara_Al Mughtarib.indd   1 2021-02-24   6:27 PM
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مصر »العميد« حضاًرة

رشدي الماضي 
حيفا 

العقل  يونانّية  على  القديم  التاريخ  يشهد 
المصري أو مصرّية العقل اليوناني… انطالقا 
كان  الذي  المتوسطي  العقل  من خصوصّية 

البحر األبيض المتوسط مهدا له…

على  يعتمد  أن  األدب  عميد  دفع  ما  وهذا 

أن  أراد  حين   ، المتوّسطي  المكان  عبقرّية 
المصري  العقلين  بين  ومطابقة  تناظرا  ُيقيم 

واليوناني…

ال  التَّطابق  هذا  معنى  ماهّية  أنَّ  ولمعرفتِه 
تنكشف إاّل بالّرجوع إلى مفهوم اليونان، أولى 
من  ابتداًء  خاّصة  البلد  هذا  يخصُّ  ما  كلَّ 
مطلع حياِتِه الفكرّبة… وتجّلى ذلك في ثالثة 
 « و   »1919 اليونان  آلهة   « له:-  كتب 
اليوناني  التمثيلي  الّشعر  صحف مختارة من 

1920« و«قادة الفكر 1925«...

تبدو عند »العميد« منبعا  القديمة  بأثينا  فإذا 
للقيم اإلنسانّية الّذهبّية، مثل:

العقل والضّمير والحرّية، كما ظهر فالسفُتها 
عن  واالرتفاع  الكمال  إلى  »الّطموح  دعاة 
الّنقص«، يرفضون الرِّّق واالستعباد وُيبّشرون 

بذات انسانّية ُحرَّة…
واّتكاًء على مبدأ الّتطابق الذي اّتبعه عميدنا، 
رأى بالعقل المصري، عقاًل شغوفا بالعقالنّية 

للعقل  نظيرة  بصفات  ٌد  ُمَسمَّ وهو  والحرّية، 
اليونانّي، مكانا ووالدة وِخصاال.

َمْن اعتبر بالَدُه  َفنََّد رأي  الّطرح  طبعا، بهذا 
أو  الّصين،  وأهل  الهنود  عقلّية  من  قريبة 

اعتبارها جزءًا من الّشرق األقصى البعيد!!!

أّكد هذا، وهو يعلم أنَّ المصريين يقبلوَن به 
طرحا، نتيجة إعراضهم عن »اوَّليَّات« تاريخّية 
وطنهم، إعراضا له شكل »البداهة«... وشكل 

»الجهل« و«النسيان« الّطويل…

وهنا، سّجل »العميد« قناعَتُه الواضحة والتي 
مرآة  هو  القديم،  اليونان  تاريخ  أنَّ  مفادها: 

ُأخرى لتاريخ »مصر الخالدة«...

الّتاريخّية،  الحقيقية  انطالقا من هذه  وعليه، 
اليوناني  الّتاريخ  قراَءة  ُتْصبح  رأيه،  حسب 
للّتعّرف على متوسطّية  القديم، مدخال الزما 
العقل المصري مكانا، وكذلك، مدخاًل ضرورّيا 

القديمة…  المصرّية  الحضارة  الستئناف 
خاصة بعد » ُسبات« » شرقّي طويل«...

هو  العظيم  مصر  مستقبل  بأنَّ  أضاف،  ُثمَّ 
امتداد لماضيها القديم… وقد رأى بأّن الفاصل 
الّتاريخّي بين حاضرها وماضيها البعيد، هو 

»غفوة« يجب أن ال ُيْعتد بهذا أبدًا...

بَأنَّ  ُنَسّجل  َأْن  دد  بّد ونحن في هذا الصَّ وال 
حين  ذلك،  من  أبعد  إلى  ذهب  »العميد« 
غريبة  ليست  االوروبّية«  »الحضارة  اعتبر 
عن األصول المصرّية واليونانية، لكون تلك 
»الحضارة« سقطت على اوروبا من الّشرق…
وهكذا. يذهب طه حسين بأّن الثقافة االوروبّية 
للثقافة  تاريخّي  امتداد  هي  المعاصرة، 
اليونانّية، أّي امتداد للثقافة المصرّية القديمة 
أمام طرح  نحن  القول:  وخالصة  آن…  في 
الثقافات  بين  الَعميد«   « فيه  يوّحد  تاريخّي 
على  ُمتكئًا  واألوروبية  والمصرية  اليونانية 

»مجاز« مكاني هو:-
البحر األبيض المتوسط...

أدب

مريم حمود
كاتبة موريتانية مقيمة في اإلمارات

مسرحّية بالمّجان
يدركون حقيقتهم بشكل  كانوا  إن   ال أعرف 
العالم  هذا  مع  ارتباطهم  يبدو  إذ  أو ال،  تام 
موؤوًدا، مثل حبال مهترئة، وال أعرف أيًضا 
ما  حقيقة  ليعوا  األعلى  إلى  سينظرون  متى 

تبّقى لهم من وقت.
 سريالّيون إلى أبعد حد، أرقبهم في الّصباح 
يبدو  يمشون،  حين  شرفتي  من  الباكر 
أقدامه، بعضهم اآلخر  بعضهم كمن ُسرقت 
ُفقدت آذانه، في حين يملك آخرون بداًل من 
األذن الواحدة والقدمين االثنتين، ثالًثا وأربًعا 

وخمًسا.
أفكاره،  يتخذ شكاًل مخيًفا كما  البعض رأسه 
آخرون تعوزهم المالمح أو تتضاعف فيهم، 
الواقع  وتتجاوز  تتجاوزهم  تسيل..  دواخلهم 
كّله معهم. قد ال أملك تفسيرًا لكّني مع ذلك 
أستلطف األمر حين أفكر في أّنه ال يجاوز 
مسرحّيًة أحضرها دون أن أدفع وال حّتى قرًشا 

واحًدا.
 أجلس هنا في هذا الركن منذ سنين، بينما 
ينبح كلب غريب في الجوار؛ ال يلبث أن يرد 
عليه آخر في الركن المقابل، ليستمرا بشكل 
ذلك  من  جماعة  تمر  ذاته  اآلن  في  أبدي. 
الّصنف األّول، مآقيهم تملؤها الشمس حرارًة، 
بوجوههم  ترتعد،  وأيديهم  دافئة  خطواتهم 
النحيلة يلّوحون للريح كمن يأبى أو يرفض، 
لكنه يخشى شبًحا سيخرج من العدم في كلِّ 
ندٍم  بشظايا  مملوءة  باردة  عيونهم  لحظة، 
يلتمع، يسابقون بعضهم بانتظام ال يلبث أن 
أحدهم، وهذا  ثياب  تمّط  ما  يًدا  يتزعزع ألّن 
إذ  أراه  وراءه..  المسكين  نحو  يلتفت  األخير 
يلكمه، إّنه ال يبدي أّي ردِة فعل، ال يعّلق، بل 
يستمر في مشيته الموبوءة، كما يفعل الكلبان 

الّلذان يتبعانهم.
في لحظات غير معلنة، تظهر الشمس مجّدًدا، 
فما  الجميع سواي،  أبصار  ليخترق شعاعها 
زلت هنا، في ركني البعيد، أطالعهم.. بينما 
أقّشر برتقالًة وأبتسم، لكّنه الصوت ذاته، يأتي 
مجّدًدا، يزمجر خلفنا، بيد أّني ال أبالي، ثمة 

ما يعنيني أمره أكثر؛ البرتقالة.

أكبر،  بسرعة  النحيلة  الوجوه  ذوو  ينطلق 
)أيُنهم(  الفرار،  سوى  يقصدون  ال  يحّجون 
هارب.. ويسيل لعابهم، يسيل.. ها قد بلغت 
إصبع  تمتدُّ.  أخرى  يًدا  لكّن  فمي،  البرتقالة 
أنها  لتخبرني  اليسرى  كتفي  تدقُّ  دبقة  رخوة 

اللحظة: اللتقاط هذه االستعارة.

أين البرتقالة؟
***

محاولة
الصفيح  قطَع  اقتلعت  السيول،  أصابتنا   
مكانه،  يبرح  ولم  بيًتا  يسميها  التي  والكرتون 
جاء الصيف، ولم يتحرك شبرًا، الجراد اكتسح 
هو،  حيث  متخشًبا  ساكًنا  زال  وما  األرض 
ريح هوجاء، عواصف وبرد قارس، كل ذلك 

لم يدفعه للّتحرك ولو شبرًا واحًدا.
غيث، الذي لم يجد أحًدا يغيثه، مغترب بين 
أهله، انقسم ساكنو البلدة بين مّدع أنه مجنون 
محتال  نصاب  أنه  ومؤمن  لصوابه،  فاقد 

يبحث عن طريقة لتأمين قوته.
لم أكن مؤمًنا بأّي من تفسيراتهم، وما كان من 
شأني أن أؤمن، وما كان إيماني هذا ليشكل 
أّي فرق في حياة غيث، أنا فقط كنت موقًنا 
أن له قصته وتفسيره، له دوافعه التي ليس من 
شأن أّي كان سؤاله عنها، وليس هو بمطالب 

أن يثبتها.
 قبل أسبوع مررت به كما في كل يوم، كان 
المجاور  الرصيف  قرب  زقاقه  في  جالًسا 
على  النقدية  القطع  وبعض  صحٌن  لبيتنا، 
جانبه، لم يكن غيث ذاك الذي عرفته، كان 
غيًثا جديًدا، وكأن الكون محشور في عينيه. 
كان  ضالة،  كل  تسعان  شاخصتان  عينان 
وخّيل  وقفت  الحشود.  يستفرغ  رهاًبا  وجهه 
إليَّ في لحظة أن عزرائيل كان فوق رأسه، 
بأن  أشعر  مرة  وألول  الصمت،  غادرني 

س مر: الكلمات تغريني، فقلت له بتوجُّ
– هل أنت بخير؟

– من أنت ومن خير!
– أعني أتحتاج شيًئا؟
– وهل للميت حاجة!

– طبًعا!
– وما حاجته؟

– أن يدفن مثاًل.
– إذن افعلها.

من  القصد  كان  ما  أعرف  ال  أني  الحق   
أسئلته، وال حتى ما كان معنى أجوبتي، كنت 
أبتذلها، محاواًل حثه على استكمال الحديث، 
ميتة غريبة، وال  لي طريقة كالمه  بدت  فقد 

أنكر أني أصبت بالفضول.
 أكملت طريقي وصدى كلماته يتعاقب متردًدا 
أربعة  وطوال  جمجمتي،  في  المرات  ألوف 
ضمنيًّا  نفسه  السؤال  أكرر  وأنا  متتالية  أيام 

أساعدك!  بَم  شيًئا؟  تحتاج  “هل  صباح  كل 
هل يسعني أن أخدمك؟ أمن شيٍء تحتاجه؟” 
حاجة!  للميت  “وهل  نفسه،  الرد  ويأتيني 
وهل للميت حاجة! وهل للميت حاجة! وهل 
غيث  وأيقنت،  طوياًل  فكرت  حاجة!”  للميت 
إنسان ملَّ من حياته، يريد الموت وال يجرؤ 
في  شيًئا  ينجز  أن  يتمنى  إنسان  وأنا  عليه، 
ال؟  ولم  بعضنا،  نكمل  أننا  أعني  مسيرته، 
أحقق له حلمه، أريحه من عيشه الذي صار 
عينيه  منظر  من  فكري  وأريح  عليه،  ثقياًل 
كاماًل  حشًدا  أقتل  صباح،  كل  الشاخصتين 

بقتل فرد، وبهذا أنقذه وأنقذ الحشد.
عملي  أنهيت  أن  وبعد  السادس  اليوم  في 
الخاص  األثاث  محل  إلى  عصرًا  توجهت 
ومطرقًة  خشب  قطعة  منه  اشتريت  بجاري، 
ومفًكا، على اتفاق أن أدفع له الشهر المقبل 
– والحق أني لن أفعل – كان عندي المال، 
لكني لم أشأ أن أدفع له، فالخشبة ليست لي.

استعرت مجرفة من عند جاري الثاني – ال بد 
أن أستغل هذا الجوار – عندما انتصف الليل 
كنت قد أنهيت حفر القبر، وبالمطرقة والمفك 
حاجة؟”  للميت  “وهل  الخشبة  على  نحتُّ 
وضعتها هناك عند مقدم القبر لتكون شاهًدا، 
ثم نقلت غيًثا إلى قبره، كان األمر أيسر مما 
ظننت، وقد ساعدني هيكله الضئيل في تلك 

المهمة.
 اآلن غيث في قبره، بدأت أهيل التراب عليه، 
، كتجربة،  لم يرف له جفن، ألقيت بها بيديَّ
بالمجرفة  أمسكت  ثم  ثالث،  حفنتان،  حفنة، 
وبدأت مواراته في التراب، كنت أحسب عدد 
في  عليه،  بالتراب  فيها  أرمي  التي  المرات 
المرة الرابعة التي حركت فيها المجرفة سمعته 
وفي  التراب،  إلقاء  تابعت  يكح،  ثم  يعطس، 
لحظة أحسست أن وجهي ُمسَّ بسقر، كانت 
كفه قد انطبعت على وجهي، ثم بدأ يركض 
أكمل  قبره،  قفز خارًجا من  أن  بعد  متخبًطا 
ثم  ويعطس،  يكح  ويكح،  يعطس  يركض، 
يجب،  فلم  ناديته  الزقاق.  آخر  في  اختفى 
جدوى،  دون  ومرّات،  مرّاٍت  ندائي  كّررت 
ًبا.. فاغرًا فاه مثل  بينما ظلَّ القبر أمامي مرحِّ

حوٍت.
***

قصص قصيرة: اين البرتقالة؟
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قصة قصيرة : ذات مطر ثقيل

د. سامي كيالني 
ميسيساجا

الليلة  في  ينهمر  ظل  الذي  الغزير  المطر 
الخروج.  من  يمنعك  صباحًا  واستمر  الفائتة 
األمطار في النصف الشمالي للكرة األرضية 
في الصيف تحّير أبناء المناطق التي ال تعرف 
مطرًا غير مطر الشتاء، ولذلك يدعون المطر 
شتا. تتذكر بضبابية قصة إبراهيم عبد القادر 
المازني التي قرأتها في كتاب النصوص في 
المدرسة اإلعدادية وقد اعتبرتها يومذاك مجرد 
نكتة، الشاب الذي لم يجد شيئًا للحديث مع 
عن  الحديث  سوى  صادقها  التي  الفتاة  والد 
الطقس والسؤال هل ستمطر اليوم، فيرد عليه 
الرجل »مطر في أغسطس؟« ويبدأ بمطاردته، 
الذي كنت »مطر  الطفل  ذلك  بلسان  فتقول 
في تموز؟«. مرات عديدة مشيت في شوارع 
وطرقات هذه المدن ونزل عليك رذاذ جميل 
ناعم  »مطر  درويش  محمود  شعر  فتذكرت 
في خريف بعيد«، جميل جدًا أن يسقط عليك 
هكذا  الشتاء.  برد  يصاحبه  ال  منعش  رذاذ 
الغريب  حنين  ويحتضنك  الذكريات  تحملك 
الوطن،  في  الحياة  تفاصيل  في  بك  ليلقي 
هناك الشتاء شتاء والصيف صيف، وجّدتك 
صيفهم  انقلب  تقاهم  قلة  »من  تقول  كانت 
شتاهم«. تتساءل وشجون الذكريات والتفكير 
يا  فعاًل  هل  أخرى:  إلى  فكرة  من  تأخذك 
اسمحي  تقاة،  ليسوا  تقاة وهؤالء  نحن  جدتي 
لي بهذه، ما أراه من هؤالء القوم يفوق التقوى 

التي نتباهى بها.
المطر الغزير الذي ينزل مدرارًا من هذا النوع 
والمطر  شيء  ساعات  منذ  ينقطع  لم  الذي 
الناعم شيء آخر. دائمًا عندما ينزل المطر 
الخفيف رذاذًا تستفيق فيك رغبة ملّحة لتمشي 
به  تفرح  البيت،  في  كنت  لو  حتى  تحته 
فرحك الطفولي بالمشي تحت المطر، وإن لم 
يسعفك الحال لسبب ما فإنك تستعيض عن 
تحت  مقهى  رصيف  على  بالجلوس  المشي 
مظلة أو على شرفة مفتوحة األفق مغطاة من 
الناعم وترافقه وتعتبره  األعلى. تحب المطر 
وجهه  في  تحمل  ال  وإلهام،  انتعاش  مصدر 
مظلة، المظلة حرام في وجه المطر الناعم، 
المطر الناعم ليس عدوًا لتصده بهذه األداة. 
حتى  معه  تنفع  فال  الثقيل  المطر  هذا  أما 
يحجزك  لعين  حاجز  إنه  المظالت،  أقوى 
عن الخروج والمشي في يوم العطلة، يحرمك 
مشي الصباح الجميل، لماذا ال تشكوه لهيئات 
العطلة حق  يوم  في  اإلنسان، مشيك  حقوق 
إنساني ينتهكه هذا المطر اللئيم فدافع عنه. 
من  آتية  درويش  كلمات  ذهنك  إلى  تقفز 
قراءتك  زمن  من  تأتي  بعيد،  صدى  ارتداد 
القصيدة  في  كثيرة  مقاطع  للقصيدة،  األولى 
غابت عن الذاكرة، إاّل أن صدى العنوان يقفز 
ليرحب معك بالمطر الخفيف الرذاذي، مطر 
أو  أو خريف حزين  بعيد،  في خريف  ناعم 
منها  تتذكر  ال  للخريف،  أخرى  صفات  أي 
من  أريد  ال  »وأنا  مقطع  غير  كامل  بشكل 
بالدي التي ذبحتني غير منديل أمي وأسباب 
موت جديد«. لماذا لم تختر غير هذا المقطع 
لتحفظه مستقرًا في ذاكرتك؟ أو قل لماذا لم 
يثبت في ذاكرتك غير هذا المقطع؟ فالمسألة 
قوة  أو  المقطع  خيار  إنها  خيارًا،  ليست 
الذي  الفلسطيني،  القدرية على  القهرية  وقعه 
تذبحه بالده بحبها، أو يسلمه حبها لسكاكين 
الذابحين، ويبحث عن أسباب موت جديد ألنه 

مّل الموت الرتيب.
هذه  في  هذا  الناعم  غير  المطر  وقع  على 
التي  الموت  البعيدة، وأسباب  الشمالية  البلدة 
تكرر نفسها على الفلسطيني غير آبهة بأنه قد 
مّلها كما يمّل السجين مالبس سجنه، أسباب 
أفق  وانسداد  الجالد  لؤم  فيها  يلتقي  موت 
فعلهما  ليفعال  »يعمي ضوّه«  الذي  الضحية 

في التكرار الرتيب للعبة الموت هذه. ومنديل 
أمك يحضر في المطر الناعم والمطر غير 
الناعم مؤطرًا وجهها الذي تعلوه بسمة الرضا.

أن  بإمكانك  ليس  الخشن  المطر  هذا  مع 
رياضة  تمارس  لن  مكان،  أي  إلى  تذهب 
المشي الممتعة هذا اليوم على ما يبدو، فهذا 
مطر غير ناعم في صيف بعيد، في تموز 
الدني،  آخر  حتى  يمتد  محيط  خلف  بعيد 
تصله بعد عبور المطارات وخالل طرق تعبر 
واألنهار، صيف  البحيرات  وتحاذي  الغابات 
هذه  اليوم  تأسره  جمال  بجماله،  يختال  بعيد 
هذا  صادفت  الوحشي.  المطر  من  الغزارة 
ذلك  تنسى  لن  لكنك  كثيرة  مدن  في  المطر 
المطر الصيفي اللئيم، كم حقدت عليه يومها، 
حين فاجأكم ذات صباح في المخيم الشبابي 
بأمس  وأنت وصحبك  الخيام  في  وحاصركم 
المدينة،  في  للتجوال  الوقت  لبعض  الحاجة 
لئيمًا جدًا في مفاجأته فقد نمتم وسماء  كان 
فوضعتم  النجوم،  متأللئة  صافية  الصيف 
جدد  أصدقاء  بانضمام  فرحين  للغد  خطة 
تعرفتم عليهم في السهرة التي عقدتموها بين 
الذي  األخضر  الملعب  عشب  على  الخيام 
الخشن  المطر  خرّبها  الخيام،  فيه  نصبت 
الذي لم تكن قد عهدته، وخسرتم يومًا جمياًل 
رفقة  بدقة وحماس، خسرت  تفاصيله  رسمتم 

تلك الجميلة التي تحمست للجولة معك.
فرصة  الفرصة،  تتحّين  بقيت  تستسلم،  لم 
انقطاع المطر، انقشاع َيِعُد بفجوة من المطر. 
تنتبه وأنت تفكر بانتظار فجوة المطر، إذن من 
هنا اشتق الفالح تعبيره، »لما أفجت غادرت 
الحقل«.  إلى  تفجي سأذهب  الحقل، وعندما 
وأخيرًا أفجت، فتح المطر الخشن باب السجن 
المشي،  مشوار  فبدأت  عليك،  فرضه  الذي 
ستمشي  تنفيذها،  تأخر  ولو  جاهزة  الخطة 
ساعات  لثالث  سجنك  الذي  بالسجان  نكاية 
فيه  تقطف  الذي  المبكر  المشي  فرحة  ونزع 
زهرة الشروق، ستمشي باتجاه الغابة القريبة، 
وهناك  الصغير  المرفأ  إلى  ستتجه  ومنها 
المأكوالت  شاحنة  من  قهوة  كوب  ستتناول 
في  المنزوي  المقعد  على  وتجلس  السريعة 

طرف الرصيف مقابل القوارب الراسية.
األسبوعي،  المزارعين  سوق  بساحة  تمر 
السوق الذي يأتي إليه مزارعو القرى القريبة 

حدائقهم  أو  الصغيرة  مزارعهم  بمحاصيل 
بيتية.  المنزلية، خضار طازجة ومصنوعات 
مررتم به األحد الماضي وكان عامرًا وأخذتم 
زالوا  ما  الورقية.  الخضار  من  حاجتكم 
التي  معروضاتهم  ترتيب  بإعادة  منشغلين 
الخشن واحتموا  المطر  قد غطوها من  كانوا 
لفتت  نصبوها.  التي  الكبيرة  المظالت  تحت 
السوق  في طرف  الموضوعة  الالفتة  نظرك 
تتساءل:  المدينة«،  يطعمون  »المزارعون 
إذن ماذا ستفعل المدينة لو غابوا عنها؟ هل 
ستجوع المدينة؟ أليس هذا ما كتبه الفالحون، 
ضحكت في سرك، ماذا لو كتب أحد الفالحين 
في بالدنا »الفالحون يطعمون المدينة«؟ أي 
والتالسنات  بالتهم  تراشق  وأي  سيثور  جدال 
الثقيلة سيبدأ، وأي اشتباكات باأليدي ال تحمد 

عقباها ستندلع.
على  تتمشى  جعلتك  كريمة،  كانت  الفجوة 
لمسافة  المشي  في  تستمر  أن  فقررت  مهلك 
أكبر مستمتعًا بالجو الخاص الذي أعقب هذا 
المطر الخشن تترافق مع قنوات مياه خفيفة 
من مخلفات المطر ما زالت تتعرج على سطح 
الشارع لتصب في نهاية المطاف في البحيرة، 
وقبل أن تتوجه أنت إلى مقعدك المنتظر على 

رصيف الميناء الصغير.
من بعيد تلمح شخصًا ما على المقعد، يتضح 
بعد أمتار أنها فتاة، تتوجه نحوها وتلقي تحية 
بأحسن  التحية  بشوش  بوجه  فترد  الصباح 
مقعدي  هذا  وجادًا  مازحًا  لها  تقول  منها. 
الصباحي ولكني لم أحضر في الوقت المبكر 
تضحك  الثقيل«.  المطر  منعني  المعتاد، 
وتتحرك إلى طرف المقعد بعد أن تمسح بقايا 
الماء عنه، وتقول لك »تفضل«، تفعل مثلها 
وتجلس. تنظر في وجهها المشرق وفيك رغبة 
أن تسألها »هل كنت في مخيم الشباب سنة 
أمه  سأل  الذي  الطفل  قصة  تتذكر   ،».…
سيلعب  من  مع  أكبر،  »عندما  وقلقًا  محتارًا 
سرك،  في  وتضحك  الصغار؟«  أصدقائي 
فتتدارك األمر وتسألها »هل أنت زائرة لهذه 
المدينة؟«، تجيبك »نعم، وأنت؟« تهز رأسك 
حديث  ويبدأ  بالمدينة،  رأيها  وتسألها  موافقًا، 
من  دافئًا  يستمر  المدينة  جمال  عن  مطول 
التي خرجت كاملة من خلف  الشمس  أشعة 

غيوم خفيفة كانت تشوش عليها تجّليها.

قصة قصيرة: فوق سرير كل رجل عظيم امرأة

من األدب الساخر: نبيل عودة

عاد  اذ  زوجته،  من  سياسي  شخص  هرب 
المعاش  وبدون  الويسكي  للبيت مسطوال من 

الذي تنتظره الزوجة لتعيل افراد البيت.
- مسطول يا ابن الحرام؟ لم تبطل عادتك؟ 

اين وضعت النقود؟
- في جيبة البنطال

- جيوب البنطال فارغة.
- أنا وضعتهم بجيب البنطال؟

- أنت مسطول كالعادة. كم مرة حذرتك ان 
ال تشرب وان تحافظ على نقودك حتى تصل 

إلى البيت؟
- أنت المسطولة ...

- يا ابن المليون »قحـ..«
تناولت عصا المكنسة وهجمت عليه، بسرعة 
البرق دخل ذلك السياسي الهام تحت السرير.

- اخرج من عندك.
- لن اخرج. يسقط االستبداد، يسقط اإلرهاب، 

عاشت الثورة!!
- قلت لك اخرج فورا يا مسطول...

النصر.  حتى  ثورة  أعلنها  أخرج...  لن   -
حريتي مقدسة.

تحت  من  أخرج  لك  أقول  األخيرة  للمرة   -
هذه  نفسك،  على  شعاراتك  ووفر  السرير، 
مختبئ  وانت  تنفعك  وال  الحزب  في  تنفعك 

تحت السرير.

- أنا الرجل في البيت، وأنا شخصية هامة، 
سياسي معتبر.

وهكذا قضى ليلته مختبئا تحت السرير. قبل 
بزوغ الفجر، وقبل ان تصحو زوجته، انسل 

هاربا من البيت.
طريقة  يجد  ان  قرر  إياه  المهم  السياسي 

زوجته  ديكتاتورية  اسقاط  لضمان  ثورية 
واستبدادها من مضمونهما الشرس، وتقليص 
البق  من  أصعب  هما  اللذان  والشكوى  ألنق 
جدول  على  الموضوع  طرح  لذلك  والنكد، 
أعمال القيادة السياسية العليا. بعد مشاورات 
قيادية تقرر ان يشتري التنظيم باقة ورد وعلبة 
الهام إلى زوجته  السياسي  ليقدمها  شوكوالتة 
حتى ال تلحقه بالعصا، ويضطر لقضاء ليلة، 

او ليالي أخرى تحت السرير.
تعتاد  لم  التي  البيت  زعيمة  الولية  تفاجأت 
منذ ابتلوها بهذا الزعيم على لفتة كريمة منه. 
بعلها  علمت  الدنيا  ان  تظن  وهي  انفعلت 
أصول  فوقها(  نقطة  مع  العين  تلفظ  )لكنها 
ان  يقين  على  كانت  الزوجة.  مع  التعامل 
يتغير وليس  لن  العين(  )بالنقطة فوق  بعلها 
من عادته ان يشترى الهدايا لها، لذلك عبست 

وهي تسأله:
- شكرا زوجي العزيز، هدية رائعة، باقة ورد 

وشوكوالتة. ترى من أرسلهم لي؟!
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