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يعتبر  والذي  الكندي  الديمقراطي  الحزب  صّوت 
الحزب الثالث في كندا وحزب المعارضة الرئيسي 
بأغلبية  العام   المؤتمر  اعمال  اونتاريو خالل  في 
٨٠٪ من االصوات لصالح قرار يدعو الى انهاء 
االحتالل االسرائيلي ومنع التعامل االقتصادي مع 
المستوطنات وتعليق التعاون في مجال بيع السالح 
قادها  بفعل جهود مضنية  يأتي ذلك  مع اسرائيل. 
مجموعة من الناشطين والجمعيات المؤيدة لفلسطين 
ضغط  حملة  مواجهة  في  للصهيونية  ومناهضة 
للفلسطينيين  مناهضة  جماعات  من  مسبوقة  غير 
المؤتمر.  سبقت  التي  الفترة  في  الحزب  استهدفت 
 Mr. Singh حيث اثارت تصريحات رئيس الحزب
انعقاد   الكندية عشية  االذاعة  مقابلة مع شبكة  في 
المؤيدين  والناشطين  المنظمات  استياء  المؤتمر 

لفلسطين عندما  تهرب في المقابلة المذكورة اكثر 
الحقوق  حول  سؤال  عن  االجابة  عن  مرة  من 
الفلسطينية وبدال من ذلك كان يتحدث عن المحرقة 
 Just Peace وتقول كارين رودمان من منظمة  .
Advocates  بان الحزب الديمقراطي  لديه فرصة 
ليكون الحزب الذي يقف في البرلمان الكندي إلى 
فترة طويلة«.  المحاصرين منذ  الفلسطينيين  جانب 
فقد صوتت حكومة ترودو ضد أكثر من 5٠ قرارًا 
لألمم المتحدة تدعم حقوق الفلسطينيين ، وعارضت 
جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم 
اإلسرائيلية وسمحت بالتجنيد في الجيش اإلسرائيلي 

في كندا . 
نتيجة  هو  ساحقة  بأغلبية  تمريره  تم  الذي  القرار 
والمنظمات  الدعاة  من  لكل  الدؤوب  العمل 

البرلمان  أعضاء  من  والعديد  واليهودية  الفلسطينية 
بعد  ونجاحه  القرار  أهمية  ودافعوا عن  أيدوا  الذين 

تمريره في المؤتمر.
للمعهد  التنفيذي  المدير   ، سلطي  شيرين  تقول 
العربي الكندي “لفترة طويلة ، تجاهل الديمقراطيون 
الحرية  أجل  من  ونضالهم  الفلسطينيين  الكنديون 
مهمة  إنسان  أنها قضية حقوق  من  الرغم  ، على 
تثير قلق العديد من الكنديين. يسر CAI أن يرى 
الديمقراطي.  الحزب  قبل  من  ودعمه  القرار  نجاح 
نحن نشجع الليبراليين والمحافظين على النظر في 
إجراءات مماثلة ونؤكد على مركزية حقوق اإلنسان 
الفلسطيني في السياسة الخارجية لكندا في المنطقة 
يتماشى   ، األخيرة  الرأي  الستطالعات  وفًقا    .«
الذين  الكنديين  مخاوف  ازدياد  مع  القرار  تبني 

يريدون رؤية كندا تدعم حقوق اإلنسان الفلسطيني. 
كندا  في  السياسية  األحزاب  تتبنى جميع  أن  نأمل 
سياسات جريئة تعكس مطالب الكنديين ومصالحهم 

من الساحل إلى الساحل.
فيه منظمات صهيونية  الذي اعربت  الوقت   وفي 
عن استيائها من القرار فقد رحبت السلطة الفلسطينية 
للحزب  العام  المؤتمر  أعضاء  وثمنت تصويت  به 
الدولي  الذي يعكس اإليمان  القرار، األمر  لصالح 
والشعبي بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة انهاء 
االحتالل اإلسرائيلي ووقف انتهاكات حقوق اإلنسان 

من قبل االحتالل االسرائيلي 
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مشروع قانون أمام الكونغرس يربط مساعدات أميركا إلسرائيل 
باحترام الحقوق الفلسطينية.. ماكولوم: سندافع عن فلسطين

د. نزيه خطاطبه 

تغيرا  العالم  في  يشهد  الذي  الوقت  في 
ومعاناة  الفلسطينية  القضية  تجاه  متسارعا 
الشعب الفلسطيني , وتبدا محكمة الجنايات 
للتحقيق بجرائم االحتالل  فتح ملف  الدولية 
الوقت  وفي   , وجنود  وقادته  االسرائيلي 
ثالث  الديمقراطي  الحزب  فيه  يقر  الذي 
االحزاب الكندية خالل اعمال المؤتمر العام  
بأغلبية ٨٠٪ من االصوات قرارا يدعو الى 
التعامل  ومنع  االسرائيلي  االحتالل  انهاء 
االقتصادي مع المستوطنات وتعليق التعاون 
في مجال بيع السالح مع اسرائيل , ما يؤشر 
الى تغير كبير في توجه الراي العام الكندي 
السياسيين,  وبعض  احزابها  قادة  بعكس 
الصهيونية   بريث  بيناي  منظمة  تواصل 
واخواتها   B›NAI BRITH كندا   في 
على  هجومها  الصهيونية  المنظمات  من 
وتلفيق  تورونتو  في  الصادرة  مشوار  جريدة 
الهولوكوست,  المحرقة  بانكار  االتهامات 
ومعاداة اسرائيل الذي تصفه بمعاداة السامية 
لنشرها  والكراهية  العنف  على  والتحريض 
بقلم  الفلسطينيين  االسرى   عن  مقاالت 
تحريضا   واعتبرتها  قراقع  عيسى  الكاتب  
وتشجيعا على العنف  ومعاداة السامية في 

كندا.  
وارسلت المنظمة مؤخرا رسائل عبر االيميل 
موقعه  مشوار  جريدة  في  المعلنين  لكافة 

موسلين   ميشيل  التنفيذي  رئسها  باسم 
ان  اعتبار  على  اعالناتهم  بوقف  تطالبهم 
المحرقة  وترفض  للسامية  معادية  الجريدة 
المنظمة  رئيس  واستعرض  الهولوكوست 
المقاالت  من  العديد  االيميل  خالل  من 
السابقة  اعداها  في  الجريدة  نشرتها  التي 
لكتاب عالميين وعرب وفلسطينيين وخاصة 
االخيرة حول االسرى محمد الطوس واالسير 
ماهر يونس وغيرهم ,الذين تصفهم المنظمة 

الصهيونية بالقتلة واالرهابيين .
الصهيونية ضد  المنظمة  عليه  اقدمت  ما   
جريدة مشوار ليس بالجديد فهي تهاجمنا منذ 
1٠ سنوات , ولكن الجديد هو في  اسلوب 
المعلنين  بمخاطبة  االقتصادي  االرهاب 
مواجهتنا  من  وياسها  فشلها  بعد  مباشرة  
فشلها  وبعد  الكندي  القضاء  عبر  مباشرة 
في اغالق الجريدة بالرغم من كل الضغوط 
واجهزة  البرلمان  نواب  عبر  مارستها  التي 
بيناي بريث   االمن والشرطة سابقا. منظمة 
كبرى واقدم منظمات اللوبي الصهيوني في 
الجالية  تدافع عن حقوق  انها  تدعي  كندا  
تدافع  الواقع  في  انها  اال  كندا  اليهودية في 
عن ممارسات جكومة االحتالل االسرائيلي 
اكثر من  دفاعها عن اليهود في كندا , حيث  
تمارس دورا امنيا اشبه بعمل  المخابرات من 
خالل مراقبة وسائل االعالم العربية في كندا 
النشاطات  وكافة  الكندية  االعالم  ووسائل 
او  فلسطين  مع  المتضامنة  والفعاليات  
التي تنتقد ممارسات االحتالل االسرائيلي , 
وبالتالي فهي تمارس الضغوط  على وسائل 
االعالم والناشطين  واالكاديميين  الرهابهم 
ذلك  واعتبار  اسرائيل  انتقاد  من  ومنعهم 

بمثابة  معاداة للسامية . 
النتظار  بحاجة  ليسوا  كندا  في  العرب 
ضد  للتحريض  يتعرضوا  حتى  ننشره  ما 
نشرة  تخلى  فال   , االسرائيلي  االحتالل 
النت  عبر  موقع  او  التلفزيون  في  اخبار 
اخبار  من  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
عن ممارسات جيش االحتالل والمستوطنين 

اليومية ضد الفلسطينيين. 
المحرقة  ننكر  اننا ال  ونقولها مجددا  قلناها 

اي  لنا  وليس  الهولوكوست 
مصلحة في ذلك , فلم يسبق 
عائلتي  من  احد  شارك  ان  
او من الشعب الفلسطيني او 
وانما   , ارتكابها  في  العربي  
المحارق,  لهذه  ضحية  نحن 
اليهود  باالف  دفعت  حيث 
للهجرة  واوروبا  المانيا  من 
مكان  ليحلوا  فلسطين  الى 
ارتكاب  جرى  الذي  شعبها 
المجازر بحقه وتشريده خارج 
اليهوي  الهولوكوست  وطنه. 
الحرب  انتهاء  مع  انتهى 
العالمية  وقبضت المنظمات 
الصهيونية وحكومة االحتالل 
تعويضا  الدوالرات  مليارات 
ولكن  الجرائم  هذه  عن 
ما  الفلسطيني  الهولوكوست 
الساعة,  حتى  متواصال  زال 
من  اكثر  يعيش  حيث 
البالغ  الفلسطينيين  نصف 
عددهم حوالي 15 مليونا في 
ظروف  في  اللجؤ  مخيامات 
املهم  وكل  انسانية  غير 
الى ارضهم وديارهم,  بالعودة 
االخر  النصف  يخضع  بينما 
مباشر  اسرائيلي  احتالل  الى 
قل  عنصري  وتمييز  وظلم 

نظيره في العالم. 
الربط  محاولة  عن  تتوقف  ال  بريث  بيناي 
خالل  من  االسرائيلي  االحتالل  انتقاد  بين 
تعبر عن راي  ننشرها وهي  التي  المقاالت 
كتابها وغالبهم يقيم اصال في فلسطين تحت 
في  مقاالتهم  وينشروا  االسرائيلي  االحتالل 
من  محاسبتهم  يجري  وال  المحلية  الصحف 
في  معاقبتنا  تحاول  بينما   , االحتالل  قبل 
كندا  التي تعتبر حرية الراي والتعبير فيها 

من المبادئ المقدسة . 
بذكرى  تحتفلون  االن  وانتم  نأمل  كنا 
النكبة  بذكرى  نحتفل  ونحن   , الهولوكوست 
ان  المتواصل,  الفلسطيني  الهولوكوست 

االنسانية  المأساة  هذه  تجربة  من  تستفيدوا 
االسرائيلي  االحتالل  النهاء  للدعوة 
الفلسطيني   الشعب  بحقوق  واالعتراف 
فيها  بما  ارضه  على  وسيادته  واستقالله 
الالجئين  بحق  واالعتراف  الشرقية  القدس 
وقيم  مفاهيم  ونشر  وتعويضهم,  بالعودة 
نشر  من  بدال  والسالم  المشترك  التعايش 
والحروب  الفتن  وخلق  والعدوان  االرهاب 
في  وانما  فقط  فلسطين  في  ليس  االهلية 

ارجاء الشرق االوسط . 

عندما تكون حرية التعبير تحت االحتالل اكثر منها في كندا
منظمة بيناي بريث تمارس االرهاب االقتصادي

والية  عن  األميركي  الكونغرس  تعتزم عضو 
مينيسوتا بيتي ماكولوم التقدم بمشروع قانون 
يربط المساعدات األميركية المقدمة إلسرائيل 

باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني.
العاملة  الفلسطينية  المؤسسات  مارست  وقد 
على الساحة األميركية حملة ضغط للتواصل 
مشروع  على  للتوقيع  كونغرس،  أعضاء  مع 
القانون الذي يحظى بدعم قطاعات ومنظمات 

أميركية رئيسية وفاعلة.
وقالت ماكولوم في وثيقة مشروع قانون: إن 
اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  يهدف  القانون 
يعيشون  الذين  الفلسطينيين  واألسر  لألطفال 

في ظل االحتالل العسكري اإلسرائيلي.
ودعت في رسالة منفصلة أعضاء الكونغرس 
والسالم  اإلنسان  حقوق  بتعزيز  الملتزمين 
أن يشاركوا برعاية هذا  للفلسطينيين  والعدالة 

القانون.
األموال  استخدام  القانون  مشروع  ويحظر 
الممنوحة إلسرائيل من أموال دافعي الضرائب 

األميركيين في كل من الحاالت:
أو اإلساءة أو سوء  العسكري   1( االعتقال 
االعتقال  أو  الفلسطينيين  األطفال  معاملة 

العسكري اإلسرائيلي.
 2( دعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل 

الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي اإلنساني.
3( أي دعم أو مساعدة لضم إسرائيل أحادي 
انتهاك  في  الفلسطينية  لألراضي  الجانب 

للقانون اإلنساني الدولي.
ممثلي  من  واسع  بدعم  القانون  ويحظى 
األميركية  الكنائس  عشرات  تضم  تحالفات 
يهودية  وأصوات  ستريت”،  “جي  وحركتي 
فلسطينية  مؤسسات  وعدة  السالم،  أجل  من 
والمنظمة  عدالة،  حركة  بينها:  أميركية، 
للمسلمين،  ومنظمات  لفلسطين،  الحقوقية 
أجل  من  أميركيون  مسلمون  مؤسسة  بينها: 

فلسطين.

الواليات  في  الفلسطينية  المؤسسات  وتدعم 
المتحدة ماكولوم حيث قام المجلس الفلسطيني 
تبرعات  جمع  حملة  بتنظيم  مؤخرا  األميركي 

لصالح اعادة انتخابها.
للمجلس  االدارية  الهيئة  عضو  وكشف 
الفلسطيني في الواليات المتحدة سنان شقديح 
عن توجه إلطالق وتنظيم فعالية واسعة النفاذ 
آخرين  كونغرس  أعضاء  ودفع  القانون،  هذا 
خالل  ذلك  على  االتفاق  وتم  عليه،  للتوقيع 
المؤسسات  بين  الماضي  االسبوع  عقد  لقاء 
لعضو  السياسيين  والمستشارين  الفلسطينية 

الكونغرس ماكولوم.
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الحكومة الكندية تقدم مساعدات ضخمة لشركة الخطوط الجوية الكندية
 العادة  ثمن البطاقات الملغاة منذ فبراير 2020 بسبب الجائحة

مظاهرات في مونتريال احتجاجا على تمديد منع التجول 

ذروة غير مسبوقة تفوق الـ 4700 إصابة جديدة بكوفيد 
في يوم واحد في أونتاريو

بالرغم من ان حكومة اونتاريو اعادت العمل 
بامر البقاء  بالمنزل واعادة فرض  اإلغالق 
بسبب  المقاطعة  أنحاء  كافة  مستوى  على 
تفاقم األزمة الصحية التي يتسبب بها فيروس 
كورونا المستجد وسالالته المتحورة منذ عدة 
أسابيع واالرتفاع المتزايد في عدد االضابات, 
واعادة العمل بتطبيق أمر البقاء في المنزل ما 
يعني أن جميع سكان أونتاريو يجب أن يلزموا 
منازلهم  في كل وقت باستثناء الخروج لتأمين 
السلع والمشتريات األساسية مثل الذهاب إلى 
على  والحصول  الصيدلية،  أو  البقالة  متجر 
التطعيم(،  ذلك  في  )بما  الصحية  الخدمات 
ومع  المنزل،  من  بالقرب  الرياضة  وممارسة 
يمكن  كما  معهم.  نعيش  الذين  األشخاص 
ممارسة  يستطيعون  ال  ممن  للموظفين 
للذهاب  الخروج  أونالين،  بعد،  عن  عملهم 
إلى العمل, اال ان حاالت االصابة ما زالت 
المقاطعة يوم  في تصاعد متواصل وسجلت 
اصابة   4736 حوالي  ابريل    14 الخميس 
تجاوز عدد  وفاة جديدة. حيث  و 29 حالة 
الجائحة  بدء  منذ  أونتاريو  في  اإلصابات 
 569 بينها  إصابة،   4٠٠  ٠٠٠ الـ  عتبة 

بمعظمها  المتحورة،  بالسالالت  إصابة   53
بالفيروس المتغير البريطاني.

ال تشكل مقاطعة أونتاريو استثناء عن الواقع 
ضد  معركته  في  بأسره  العالم  يعيشه  الذي 
فيروس كورونا المستجد، حيث حّذرت وكالة 
إلى  الجائحة  وصول  من  العالمية   الصحة 
نقطة حرجة مع تزايد عدد اإلصابات بشكل 
يمكن  بأنه  األممية  المنظمة  كبير.أضافت 
السيطرة على جائحة كوفيد في غضون أشهر 

إذا تم اتخاذ اإلجراءات الصحيحة.
»باالستراتيجية  وصفوه  ما  الخبراء  وانتقد 
في  هذا  بشكل عشوائي«.  والمنّفذة  المضّللة 
الوقت الذي وصفت فيه الحكومة المحلية هذه 
بأنها وسيلة فعالة وسهلة للوصول  العيادات 
إلى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 1٨ 
تضررًا  األكثر  المجتمعات  في  عاًما   5٠ و 

من الوباء، وإعطائهم اللقاح.
المؤهلين  األشخاص  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
ألخذ اللقاح ال يمكنهم التسجيل ألخذ موعد من 
خالل نظام الحجوزات المحلي في المقاطعة. 
بل عليهم التوجه إلى العيادات المتنقلة التي 
تعمل بشكل عام على أسبقية الحضور، أي 

العيادة.  إلى  يحضر  من  ألول  األولوية  أن 
الرعاية  في  المتخصص  الطبيب  يقول 
دوساني  نهيد  الدكتور  تورنتو  من  التلطيفية 
لمذياع هيئة اإلذاعة الكندية: ليس من المهم 
القول إنه سيكون هناك برنامج لتحديد وسيلة 
توصيل اللقاح فحسب، بل يجب أيضا، على 
حد تعبير الطبيب المتخصص، أن يتم التأكد 
تلبية  على  القدرة  لديها  الوسيلة  هذه  أن  من 

الحاجة حقا. يقول الدكتور دوساني:
ما آمل في أن أراه في المستقبل، هو أن يكون 
البرامج، قبل  لدينا حقا إحساس بجدوى هذه 

اإلعالن عنها.
يخشى هذا الطبيب كما آخرين غيره في الطاقم 
الطبي في مدينة تورنتو أن تتفاقم األزمة الصحية 
إبان الموجة الثالثة من الوباء، في حال لم يستطع 
العاملون في الخطوط األمامية في األحياء األكثر 
تضررا من الوصول الفعال والسهل إلى اللقاحات.
العاملين  »فإن  دوساني،  نهيد  الدكتور  وبرأي 
توصيل  على  حقا  القدرة  يملكون  ال  الصحيين 

اللقاح بقوة من خالل العيادات المتنقلة«.
إبرة في كومة قش

حكومة  في  الصحة  وزيرة  دافعت  جهتها،  من 
المحافظين التقدميين المحلية كريستين إليوت عن 

استخدام العيادات المتنقلة، داخل الهيئة التشريعية 
يوم أمس األربعاء، وسط انتقادات وجهتها لحكومة 
دوغ فورد زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد أندريا 
المعارضة الرسمية في  هورفاث. وقارنت زعيمة 
أونتاريو صعوبة الوصول إلى اللقاحات بصعوبة 
العثور على إبرة في كومة من القش. هذا ويستمر 
عدد حاالت االستشفاء في االرتفاع، ويوجد حاليا 
العالج  يتلقون  المقاطعة 1932  في مستشفيات 
بعد اإلصابة بداء كوفيد-19، بزيادة بلغت 55 

في الساعات الـ24 الماضية.
علما أن ثلث هذا العدد من المرضى في وحدات 
العناية  إلى  نقلوا  مريضا   17 المركزة،  العناية 

المركزة في الـ24 ساعة الماضية.
في سياق متصل، تستمر عمليات التلقيح بتسجيل 
وزارة  وتفيد  المقاطعة.  أنحاء  عبر  قياسية  أرقام 
الصحة المحلية بأنه تم إعطاء 43٠ 1٠5 جرعة 
الماضية، بتراجع  الـ24 ساعة  اللقاحات في  من 
ضئيل عن عدد الجرعات التي اعطيت في اليوم 

الذي سبق )٨17 112(. 
الجرعتين  أعطوا  الذين  األشخاص  عدد  ويبلغ 
المستجد  كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح  من 
حتى اآلن في مقاطعة أونتاريو 491 339 

شخصا.

 Air( الكندية  الجوية  الخطوط  شركة  قالت 
Canada( اليوم إنها راجعت سياستها بشأن 
جائحة  بسبب  الملغاة  البطاقات  ثمن  إعادة 
»كوفيد - 19« كي تشمل الزبائن المؤهلين 
قابلة  غير  سفر  بطاقات  اشتروا  الذين 
من  األول  بين  إجازة  حزمات  أو  لالسترداد 
الواقع  الثالثاء  ويوم   2٠2٠ )فبراير(  شباط 

فيه 13 نيسان )أبريل( 2٠21.
وسيكون لدى الزبائن الذين قبلوا قسيمة سفر 
أو نقاطًا بديلة في إطار برنامج »أيروبالن« 
من  بداًل  المكافأة،  لنقاط   )Aeroplan(
تعويض نقدي، خياُر استبدال القسائم والنقاط 

باستعادة ثمن البطاقات.
ويأتي هذا التغيير بالنسبة لسياسة إعادة ثمن 
البطاقات الملغاة غداة توّصل الخطوط الجوية 
تقّدم  اتفاق  إلى  الفدرالية  والحكومة  الكندية 
السفر  شركات  لكبرى  األخيرة  هذه  بموجبه 
بقيمة  إجمالية  مساعدات  البالد  في  الجوي 
5,4 مليارات دوالر، من ضمنها 1,4 مليار 
ثمن  إعادة  في  الجديدة  السياسة  لدعم  دوالر 

البطاقات الملغاة.

قّدمت  إنها  الكندية  الجوية  الخطوط  وتقول 
الذين  لزبائنها  دوالر  مليار   1,2 اآلن  لغاية 

اشتروا بطاقات قابلة لالسترداد.
ثمن  الكندية  الجوية  الخطوط  »ستعيد 
البطاقات إلى جميع الزبائن المؤهلين، سواًء 
كانوا هم قد ألغوا بطاقاتهم أو كانت الشركة 
من ألغى الرحلة«، قالت نائبة رئيس الخطوط 

الجوية الكندية لوسي غيلميت في بيان.
طلبات  اآلن  يقّدموا  أن  للزبائن  »يمكن 
االسترداد على اإلنترنت أو من خالل وكيل 
الطلبات  بمعالجة  ملتزمون  ونحن  سفرهم، 

بأسرع ما يمكن«، أضافت غيلميت.
طلبات  الكندية  الجوية  الخطوط  وتتلقى 
حزيران   12 لغاية  البطاقات  ثمن  استرجاع 

)يونيو( المقبل على الرابط التالي:
www.aircanada.com/refund 

وقامت الخطوط الجوية الكندية أيضًا بمراجعة 
سياسات الحجز لكافة رحالتها في المستقبل 
أكبر  قدٍر  لتوفير  الثالثاء،  اليوم،  من  ابتداًء 
من اليقين إذا ما ألغيت رحلة ما أو أُعيدت 

جدولتها بأكثر من ثالث ساعات.

وأضافت الشركة في بيان أّنها ستمنح جميع 
الزبائن حرية الخيار في استرداد ثمن البطاقة 
ما  على  أو  سفر  قسيمة  على  الحصول  أو 
يساويها قيمًة من نقاٍط بديلة في إطار برنامج 
»أيروبالن« مع عالوٍة قدرها 65٪ من تلك 

النقاط.
»ستوفر هذه السياسة الجديدة قدرا أكبر من 
حجز  من  الزبائن  فيتمكن  والمرونة،  اليقين 
سفرهم في المستقبل بثقة أكبر، ونتطلع إلى 
رحالتنا«،  متن  على  مجددًا  بكم  الترحيب 
منصب  أيضًا  تشغل  التي  غيلميت  أضافت 

كبيرة المسؤولين التجاريين في الشركة.
أيضًا  قطعتها  التي  التعهدات  ضمن  ومن 
على  للحصول  الكندية  الجوية  الخطوط 
المساعدة المالية الفدرالية استئناُفها الرحالت 
الداخلية من وإلى 13 مطارًا إقليميًا، تضاف 
خالل  من  ُأخرى  إقليمية  مطارات   7 إليها 

اتفاقات مع شركات طيران إقليمية.
وتعّهدت الشركة أيضًا بشراء كافة الطائرات 
التي سبق لها أن أوصت عليها ومن ضمن 
من  الـ33  الطائرات  استالم  استكمال  ذلك 

بناؤها  تّم  التي   »22٠ إيه  »إيرباص  طراز 
في منشآت »إيرباص« في مدينة ميرابيل في 

مقاطعة كيبيك.
التوظيف  يتراجع  بأاّل  الشركة  تعهدت  كما 
من  األول  في  ل  المسجَّ المستوى  عن  لديها 
على  قيود  وبفرض  الحالي  )أبريل(  نيسان 

رواتب كبار مسؤوليها وتعويضاتهم.
نقابة  أكبر   ،)Unifor( »يونيفور«  ورّحبت 
لعّمال القطاع الخاص في كندا، باالتفاق بين 
الفدرالية  والحكومة  الكندية  الجوية  الخطوط 
فيما نّددت به نقابة موظفي القطاع العام في 
أنه  اعتبرت  إذ   )SCFP - CUPE( كندا 
عّمال  بدعم  الحكومة  اللتزام  خيانة  »يشكل 

شركات الطيران المتأثرين بالجائحة«.

نحو  العام  القطاع  موظفي  نقابة  وتمّثل 
يعملون  كانوا  ومضيف  مضيفة   1٠,٠٠٠
الكندية عندما وصلت  الجوية  الخطوط  لدى 

الجائحة إلى كندا قبل سنة ونّيف.

)وكالة الصحافة الكندية(

إّن  بالنت  فاليري  مونتريال  عمدة  قالت 
أمس  مساء  حّطموا  الذين  المتظاهرين 
واجهات عدد من المتاجر والمطاعم واعتدوا 
على أمالك عامة في الحّي القديم في المدينة 
احتجاجًا على تقديم موعد منع التجّول أخطأوا 
مقبولة  »غير  األعمال  هذه  وإّن  الهدف 

إطالقًا«.
فيما  ومطاعم  متاجر  واجهات  ُتخرَّب  »أن 
هناك تجار جاثون على ركبهم بسبب قسوة 
أمر  أّن هذا  أجد  الماضية،  السنة  األوضاع 
غير مقبول ووضيع… إنه هدف خاطئ!«، 
قالت اليوم عمدة كبرى مدن مقاطعة كيبيك.

والحّي القديم الذي يضّم المرفأ السياحي هو 
مونتريال،  في  السياحية  الوجهات  أهم  من 

األشخاص  مئاُت  أمس  مساء  فيه  وتجّمع 
تقديم حكومة كيبيك  احتجاجًا على  للتظاهر 
مونتريال  في  الليلي  التجّول  منع  بدء  موعد 
عند  ليبدأ  الساعة،  ونصف  ساعة  والفال 
والنصف  التاسعة  من  بداًل  مساًء،  الثامنة 
مساًء، ويستمر لغاية الخامسة من فجر اليوم 
التالي. وقام المتظاهرون، ومعظمهم من جيل 
الشباب ولم يكونوا يرتدون أقنعة وجه واقية، 
بإغالق أحد الشوارع في الحّي القديم وإطالق 
المفرقعات النارية مطالبين بمزيٍد من الحرية 
حزب  حكومة  رئيس  ضّد  الشتائم  ومطلقين 
فرانسوا  كيبيك  مستقبل  أجل  من  التحالف 

لوغو.
وبعد أن طغى جوٌّ احتفالي على التظاهرة في 

بدايتها انقلب الوضع وتدهور الجّو مع قيام 
بعض المتظاهرين بإحراق القمامة وسط ساحة 
جاك كارتييه الكبيرة، فحضر عناصر من قوة 
مكافحة الشغب في شرطة مونتريال وأطلقوا 

القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
المتظاهرون في  وعقب تدخل الشرطة تفّرق 
الشوارع الضيقة المحيطة وأخذ العشرات منهم 
يشعلون النيران في صناديق القمامة ويرشقون 
في  يجدونه  بما  والمطاعم  المتاجر  واجهات 

طريقهم.
وقالت اليوم شرطة مونتريال في تقرير أولي 
أفعااًل  أشخاص الرتكابهم  أوقفت سبعة  إنها 
إجرامية وأصدرت 1٠7 بيانات بانتهاك قانون 
الصحة العامة وبيانًا بانتهاك قوانين البلدية.

تقديم  أعلنت  لوغو  فرانسوا  أّن حكومة  ُيذكر 
بدء منع التجول ابتداًء من مساء أمس األحد 
ثالثة  الفال،  الشمالية  وجارتها  مونتريال  في 
من  الحّد  بهدف  المقاطعة،  مدن  كبريات 

انتشار جائحة »كوفيد - 19«.
وأقدمت الحكومة على هذه الخطوة بعد أقّل من 
شهر على دخول قرار تأخير موعد بدء منع 
التجول حيز التنفيذ. ففي 17 آذار )مارس( 
الفائت آّخرت الحكومة موعد بدء منع التجول 
ساعة ونصف الساعة إلى التاسعة والنصف 
لياًل في المناطق المصّنفة »حمراء« التي تقع 

ضمنها مونتريال والفال.
)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو 

كندا الدولي(
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إفالس لبنان.. هل يهدد نفس المصير دول الخليج النفطية وبقية الدول العربية؟

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف \
عون  ميشال  اللبناني،  الرئيس  اتهم  أيام،  منذ 
لعله  البالد.  بإفالس  لبنان  مصرف  محافظ 
محق تمامًا في ذلك، إال أن الصورة ليست بهذه 
البساطة. فباإلضافة إلى محافظ مصرف لبنان، 
ذلك على جميع  في  الذنب  يقع  رياض سالمة، 

قادة البالد منذ عام 1997.
الليرة  اللبناني سعر  المركزي  المصرف  لقد حدد 
للدوالر   15٠7,5 عند   1997 عام  اللبنانية 
هذا  على  الحفاظ  أجل  ومن  الواحد.  األمريكي 
الربط دون اإلضرار باالقتصاد، يجب أن يحدث 
بنفس  العملتين  لقيمة  انخفاض  أي  تضخم، 

المعّدل.
وارتفعت  أعلى،  كان  لبنان  في  التضخم  أن  إال 
وانخفضت  أسرع،  نحو  على  واألجور  األسعار 
الدوالر. وهذا من  اللبنانية أسرع من  الليرة  قيمة 
الناحية النظرية كان ينبغي أن يؤدي إلى انخفاض 
قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدوالر، لكن المصرف 
المركزي اشترى بعض الليرات مقابل الدوالر، ما 
أدى إلى تعزيز الليرة والحفاظ على سعر صرفها 

مقابل الدوالر.

كان لهذا عدة عواقب:
أواًل، نمت القوة الشرائية للبنانيين، وعاشوا أفضل 
هذا  كان  بالفعل.  تحّمله  يستطيعون  مما  بكثير 
أو  العاديين  المواطنين  سواء  الجميع،  يناسب 

السياسيين في السلطة.
اللبنانية  لليرة  المصطنع  التعزيز  أدى  ثانيًا، 
وتشجيع  المحلي  اإلنتاج  على  الضغط  إلى 
قدرتها على  البالد بشكل متزايد  لتفقد  الواردات، 
التجارة  ونما عجز  بمفردها،  العيش  لقمة  كسب 
الخارجية أكثر فأكثر، حتى بلغ الحساب الجاري 
Current Account )التجارة الخارجية + ميزان 
المدفوعات( في عام 2٠19 نسبة 22,2٪ من 

الناتج المحلي اإلجمالي.

الليرة  قيمة  تخفيض  كان  حتى  مرعب.  رقم  إنه 
مقابل الدوالر أمرًا ال مفر منه.

الدوالر  إلى  المركزي  المصرف  احتاج  ثالثًا،   
للحفاظ على ارتفاع الليرة، فاقترضها من الخارج 
اللبنانية. كان ذلك مخطط هرم  ومن المصارف 
فقد  لبنان.  مصرف  راكمه  كالسيكيا  ائتمانيا 
انهار  حتى  متزايدة  بنسبة  فأكثر  أكثر  اقترض 
هذا الهرم عام 2٠2٠، ما أدى إلى دفن النظام 
المالي واالقتصاد في البالد. لم يتهاو الهرم في 
األيام  من  يوم  في  كان  لبنان  سابق، ألن  وقت 
المركز المالي للشرق األوسط، والنظام المصرفي 
في البالد كان كبيرًا بشكل غير متناسب بالنسبة 
للبنان. في عام 2٠2٠، كان الدين القومي للبالد 
اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من  يساوي ٪171,1 
فنزويال  فقط  النسبة  هذه  في  العالم  األسوأ حول 

والسودان واليابان واليونان.
هذه  على  الفائدة  دفع  إلى  الحاجة  أدت  رابعًا، 
 ٪16,5( الموازنة  في  كبير  عجز  إلى  الديون 
عام 2٠2٠(.  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 
يطبع  المركزي  المصرف  كان  ذلك،  ولتغطية 
في  وزيادة  مفرط،  تضخم  إلى  أدى  ما  النقود، 

األسعار بنسبة 146٪ في ديسمبر 2٠2٠.
لقد كانت الكارثة حتمية منذ زمن بعيد، في أوائل 
ربما  والعشرين.  الحادي  القرن  من  األول  العقد 
بالفعل في عام 1997، كانت هذه الخطة معيبة 
وقت تبنيها. لكن يجب أال يغيب عن األذهان أنها 
ربما كانت الطريقة الوحيدة للتوصل إلى مصالحة 
العيش  لبنان، ولو مؤقتًا، في  بدأ  وطنية، حيث 
بشكل أفضل، بينما يغرق أكثر فأكثر في الديون.
اآلن  اللبنانيين  على  يتعّين  بأخرى،  أو  بطريقة 
الرغيدة.  الحياة  من  عامًا   2٠ مقابل  يدفعوا  أن 
التخلف  إعالن  إما  خياران:  اآلن  لديهم  وأصبح 
عن سداد الديون، ورفض الدفع للمصارف الغربية 
الحياة  قيد  على  والبقاء  الدولي،  النقد  وصندوق 
حرب  اندالع  مخاطر  مع  صعبة،  سنوات  لعدة 

لتجّنبها،  الفرصة  تتاح  ربما  أو  أخرى،  أهلية 
فهو  الثاني  الخيار  وأما  النهضة.  تبدأ  وحينها 
االستمرار في الدفع للمصارف الغربية من أجل 
الوصول إلى الخيار األول على أي حال، ولكن 
بعد حين، وبظروف أسوأ بكثير. فكل ما يسمى 
النقد  لها صندوق  يروّج  التي  »اإلصالحات«  بـ 
في  بما  لإلفالس،  السلبية  الجوانب  هي  الدولي 
ذلك إلغاء اإلعانات للمواطنين، ولكن مع الحفاظ 
على عبء الديون للغرب. أعتقد أنه طريق مدّمر 

للغاية، ومحكوم عليه بالفشل.
لقد أصبحت آفاق البلد محل شك. فمن الممكن 
على  لبنان  حفاظ  عدم  األزمة  نتائج  تحمل  أن 
للبقاء  فرصة  هناك  لكن  الحالي.  بشكلها  الدولة 
بكل سكانه.  لبنان  دولة شراء  أي  قررت  ما  إذا 
على سبيل المثال الواليات المتحدة األمريكية أو 
ستكون  أنها  يبدو  الحالي،  الوقت  في  الصين. 
الواليات المتحدة األمريكية، إذا حكمنا من خالل 
لكن  السلطة.  من  هللا  بحزب  اإلطاحة  نجاح 
الواليات المتحدة ال تريد دعم لبنان، فاألرجح أن 
واشنطن ستتصرف بعجرفة من »لن يأكل، ولن 
يدع اآلخرين يأكلون«. بطريقة أو بأخرى، يواجه 

اللبنانيون عقدًا زمنيا صعبًا للغاية.
لكن يجب أال ننسى أن لبنان لم يكن وحده على 

رقعة اللعب هذه.
فإلى جانب لبنان، ربطت كل من المملكة العربية 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  قطر،  السعودية، 
عمالتها  األردن  البحرين،  عمان،  الكويت، 
ذلك  ومع  العمالت.  بسلة  أو  األمريكي  بالدوالر 
فبإمكان اإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت 
والمملكة العربية السعودية جزئيًا تحّمل ذلك طالما 

ظلت أسعار النفط مرتفعة.
التزمت مصر وعمليًا بقية الدول العربية األخرى 
إلى حد كبير بنفس السياسة مؤخرًا، حيث عززت 
أجل  من  بالدوالر،  رسميًا  ربطها  دون  عمالتها 
جذب الدائنين األجانب والحفاظ على االستقرار.

المواطنون  يعيش  حيث  اللبنانية،  القصة  تتكرر 
تحّمله،  االقتصاد  يستطيع  مما  أفضل  بشكل 

ويتزايد عجز الحساب الجاري والموازنة.
الجاري  الحساب  وعجز  الموازنة  عجز  بلغ  وقد 
Current Account )على التوالي( في عدد من 

هذه الدول العربية كما يلي:
عام 2٠19 في مصر: 9٪ و٪3,1

عام 2٠19 في البحرين: 13,1٪ و٪2,1
عام 2٠19 في األردن: 3,4٪ و٪2,1

عام 2٠2٠ في العراق: 17,5٪ و٪12,6
)لكن الحجر الصحي حقيقة لعب دورًا كبيرًا في 

هذه األرقام(
عام 2٠19 في عمان: 7٪ و٪5,2

العربية  المملكة  في  الموازنة  في  العجز  يبلغ 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   ٪4,5 السعودية 
خالل  من  يفسر  ال  ذلك  أن  من  الرغم  على 
الفائدة، ولكن من خالل اإلنفاق على  مدفوعات 

الحرب في اليمن، وعلى البرامج االجتماعية.
الموازنة  مع  مشاكل  من  أيضًا  الجزائر  تعاني 
لكن   )٪1٠,٨  -  ٪11,5( الجاري  والحساب 
مع  التكّيف  على  قادرة  جعلها  العملة  تعويم 

الظروف المتغّيرة.
المغرب: 4,1٪ و٨,٪1

في عام 2٠19 تونس: 3,5٪ و5,٨٪
السودان: 11,3٪ و٨,٪7

الوطنية،  العملة  صرف  سعر  على  وللحفاظ 
ديون  اقتراض  إلى  العربية  الحكومات  تضطر 
لهرم  يمكن  تتآكل، وال  الديون  لكن  الخارج،  من 
في  اتضح  كما  األبد،  إلى  يتضخم  أن  الديون 

المثال اللبناني.
في  البلدان  هذه  من  العديد  يواجه  سوف  لذلك 
العملة،  قيمة  انخفاض  المنظور  المستقبل 
األرجح،  وعلى  المعيشة،  مستوى  وانخفاض 
بالتزامن مع انفجارات اجتماعية، وثورات جديدة.
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بعد حرب السفن والمفاعل النووي
استهداف مركز لقوات التحالف الدولي 

داخل مطار أربيل الدولي بكردستان

أربيل  مطار  األربعاء  ليل  صاروخ  استهدف 
الدولي بكردستان في شمال العراق حيث يتمركز 
عبر  األولى  للمرة  نّفذ  أميركيون،  عسكريون 
طائرة مسيرة، في آخر فصل من فصول التوتر 
بين الواليات المتحدة واالحتالل االسرائيلي  من 
جهة  وإيران من جهة اخرى  في العراق والخليج 

العربي .

األسلحة  نوعية  في  تصعيدًا  ذلك  ويعّد 
استهدفت  مماثلة  هجمات  في  المستخدمة 
مطار  في  المتمركزين  األميركيين  العسكريين 
أربيل. ولم تتبن أي جهة الهجوم وقد سمع دوي 
أربيل  مدينة  أرجاء  كل  في  الصاروخ  انفجار 
وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس، 
لكن الهجوم يأتي بعد حوالى شهرين من هجوم 
المطار،  في  عسكريًا  مجمعًا  استهدف  مماثل 
تتمركز فيه قوات أجنبية تابعة للتحالف الدولي 
في  العراق  لدعم  المتحدة  الواليات  تقوده  الذي 
بينهم  قتيالن  فيه  وسقط  الجهاديين،  مكافحة 
متعاقد مدني أجنبي يعمل مع التحالف. وباتي 
نطنز  منشأة  استهدف  تفجير  اعقاب  في  ذلك 
تسبب  ما  اسرائيل  قبل  من  االيرانية   النووية 
بتخريب شبكة الكهرباء  , وهجمات عدة متبادلة 
استهدفت سفنا تجارية ايرانية واسرائيلية في مياة 
الخليج والبحر االحمر.  حيث أكدت إيران وقوع 
انفجار على سفينتها في البحر األحمر سافيز 
أصيبت بأضرار طفيفة جراء انفجار في البحر 
لم  الثالثاء  يوم  جيبوتي  سواحل  قبالة  األحمر 

تقع إصابات أو ضحايا نتيجة الحادث.
والسفينة سافيز كانت تعمل طوال ثالث سنوات 
غير  األحمر،  البحر  من  الجنوبي  الجزء  في 

تقاطع  عند  المندب،  باب  مضيق  عن  بعيد 
الساحل  جهتي  إحدى  من  اليمن  دول:  ثالث 

وجيبوتي مع إريتريا على الجهة األخرى.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تقف إسرائيل 
عن  نقاًل  فذكرت،  سافيز.  على  الهجوم  وراء 
مسؤول لم تذكر اسمه، إن اإلسرائيليين أخطروا 
الساعة  حوالي  في  بالهجوم  المتحدة  الواليات 
7:3٠ صباحا بالتوقيت المحلي. ويؤكد مصدر 
الصحيفة أن اإلسرائيليين وصفوا الهجوم بالرد 
على ضربات إيرانية سابقة على سفن إسرائيلية.
 XT حيث تعرضت سفينة شحن تابعة لشركة
في  لهجوم  اإلسرائيلية،   Management
نهاية شهر مارس، في طريقها من تنزانيا إلى 
الهند، في بحر العرب. وأكدت وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية حينها أن إيران كانت وراء الهجوم.

التي  الناقالت  بحرب  األخيرة  األحداث  تذكرنا 
بحر  في   2٠19 العام  منتصف  في  اندلعت 

عمان والخليج العربي.

ويوم 13 ابريل تعرضت سفينة تجارية اسرائيلية 
قبالة ساحل اإلمارات بالقرب من ميناء الفجيرة 
ايران  اسرائيل  اتهمت  بصاروخ  هجوم  الى 

بتنفيذه. 
طال  التي  المحادثات  بدء  مع  ذلك   ويتزامن 
انتظارها في فيينا للعودة إلى »االتفاق النووي« 
الشاملة  العمل  بخطة  المسمى  اإليراني، 
المشتركة. إال أن استئناف المفاوضات مع إيران 
خطة  إلى  المحتملة  المتحدة  الواليات  وعودة 

العمل الشاملة المشتركة ال تروق إلسرائيل.
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سالمة لقوى السلطة: حميتكم فاحموني

غّزة.. خّزان األصوات وكّفة الترجيح بين تّيارات “فتح” الُمتصارعة..
المجلس  النتخابات  البارز  المرشح  بدأ 
مباشرة  القدوة  ناصر  الفلسطيني  التشريعي 
بعد انجاز االتفاق النهائي مع االسير مروان 
البرغوثي بزيارة خاصة إلى مصر وقد يزور 
بعضها قطاع غزة في إطار الجهد الجماعي 
لتقديم قائمة وطنية في عمق الحراك الفتحاوي  
يسمى  ما  قائمة  عن  مستقلة  بصورة  لكن 

بشرعية حركة فتح.
 وتمّكن القدوة بعد طول جدال ونقاش على 
التفاصيل من عقد اتفاق خاص مع مجموعة 
البرغوثي والمحور الذي يمثله وبعد مفاوضات 
فلسطينية  مصادر  حسب  ومضنية  معقدة 
خاصة وعلى اساس القناعة بان قرار السلطة 
بفصل القيادي ناصر القدوة ليس شرعيا وال 
ينسجم مع األنظمة واللوائح التي تنظم العمل 

الفتحاوي.
الى  تشير  الفلسطيني  المشهد  تطّورات  آخر 
بالتوافق  وأنضجت  أنجزت  مشتركة  قائمة 
يقودها كل من ناصر القدوة وزوجة البرغوثي 
السيدة فدوى البرغوثي ويعتقد انها تضم نحو 

54 مرشحا ولها حضور قوي بالضفة الغربية 
وبدأت تحاول البحث عن حصتها في قطاع 
غزة فيما دخلت حركة حماس وبسبب صعوبة 
حالة  في  واالنقسامات  الفتحاوية  األوضاع 
كمون تكتيكي سياسي تبتعد فيه عن تصدر 

االضواء قصدا.
القائمة  باطن  في  اتفاق  ثمة  أنه  ويبدو 
ومجموعة  القدوة  مجموعة  بين  المشتركة 
البرغوثي ليس فقط على تحصيل أكبر عدد 

ممكن من المقاعد المجلس التشريعي.
 ولكن على أن تتقّدم القائمة المشتركة ببرنامج 
البرغوثي  االسير  لترشيح  الحقا  موحد  عمل 
مرحلة  في  الفلسطينية  الرئاسة  النتخابات 
االستحقاق المقبلة في خطوة ستضيف المزيد 
الفتحاوي  من االثارة والضجيج على الوضع 

التنظيمي غير المنضبط.
خلف  جرت  محادثات  أيضا  السياق  وفي   
االلمانية  الحكومة  في  مسؤولين  بين  الستارة 
وبين الرئيس محمود عباس على هامش زياته 
باعتبارها  عنها  االعالن  تم  والتي  االخيرة 

إلجراء فحوص طبية.
 ويبدو هنا ألن الرئيس عباس يحاول مجددا 
الختبار  اوروبية   دول  مع  اتصاالت  اجراء 
بسبب  االنتخابات  تأجيل  امكانية  سيناريو 
كورونا  بالفايروس  المتعلق  الحالي  الوضع 
وحالة االنقسام الرباعية في اوساط حركة فتح  
االولى  الراي  استطالعات  وان  خصوصا 
تمنح مرشحين محسوبين على تيار البرغوثي 
حيث  تحديدا  غزة  قطاع  في  الثالثة  المرتبة 
فرصته  القدوة   – البرغوثي  تحالف  يستشعر 
هناك في المستوى الثالث وسط توقعات بان 
او  قريبة  القطاع  في  التصويت  نسبة  تكون 
اكثر من 9٠٪ حيث تتصدر حركة حماس 
وبعدها في ضوء االستطالعات االولية تيار 
البارز سمير  القيادي  ونائبه  محمد دحالن  
المشهراوي الذي دخل بدوره بقوة في تفاصيل 

االشتباك ميدانيا.
أصبحت  المعنى  بهذا  غزة  قطاع  أصوات   
الداخلية  الفتحاوية  الصراعات  في  طرفا 
 3 إطار  في  الترجيح  دور  تلعب  وبالتالي 

تيارات متنازعة باسم حركة فتح غير الموحدة 
االن.

األخيرة،  لمساتها  من  التحالفات  تقترب   
وُتخّطط األوساط القريبة من الرئيس محمود 
عباس لتنشيط سيناريو التأجيل لكن الحماس 
االوروبي فاتر إلى هذه اللحظة في مثل هذا 

االتجاه.

المال، يسعى حاكم  في كتابه األخير لوزير 
أمر  إلى خلق  لبنان رياض سالمة  مصرف 
واقع يكون من خالله قادرًا على رفع مسؤوليته 
عن ثالث مسائل مشتركة مع قوى السلطة: 
بعد  جزئيًا  الدعم  رفع  الودائع،  قيمة  تدهور 
نقابة  تنوي  التي  الدعاوى  رمضان،  شهر 
من  تبّقى  ما  حماية  بحّجة  رفعها  المحامين 
يسعى  هو  المعنى  بهذا  للمودعين.  أموال 
البتزاز الجميع مقابل الضغوط القضائية التي 

تتراكم عليه

نْشُر الكتاب الذي وّجهه حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة في 9 نيسان الحالي إلى وزير 
المال غازي وزني له هدف واضح: سقوطي 
كما  تحموني  أن  يجب  سقوطكم،  يعني 
سالمة  كالم  الشعبي.  الغضب  من  حميتكم 
بما  قام  أنه  يزعم  فهو  السلطة.  لقوى  موّجه 
يمكن القيام به للحّد من تضّخم لألسعار كان 
يمكن أن يبلغ 275٪، وبالتالي فإنه في ظل 
الدعاوى القضائية الخارجية عليه، والرغبات 
على  الداخلية  الضغوط  زيادة  في  المحلّية 
القطاع المصرفي، يجب على القوى السلطة 
أن تقوم بامتصاص هذه الضغوط، وإال فإن 
األمر سيطاول المنظومة بكاملها، وهو اليوم 

على رأسها والحلقة األضعف فيها.

حامي الليرة!
كان الفتًا أن يستحضر سالمة الكتب الموّجهة 
لوزير المال منذ آب الماضي ثم في تشرين 
يتمحور  أيضًا.  شباط  وفي  الماضي  الثاني 
مضمون هذه الكتب حول دعم استيراد السلع 
مصرف  يحملها  التي  بالدوالرات  األساسية 
لم يكتف  لكنه  الخارجية.  لبنان في حساباته 
من   7٠ المادة  أيضًا  استحضر  بل  بذلك، 
على  تفرض  التي  والتسليف  النقد  قانون 
لتأمين  النقد  على  ”الحفاظ  لبنان  مصرف 
أساس نمّو اقتصادي واجتماعي دائم“، مشيرًا 
إلى أنه يقوم بحماية القدرة الشرائية للمواطنين 
طبعًا  االجتماعي…  االنهيار  من  والحّد 
”رّبحنا جميلة“ بأنه وافق على الدعم، وتدّخل 
في السوق بائعًا للدوالر، ليكبح التضّخم عند 
كانت  التي   ٪275 من  بداًل   ٪٨4 مستوى 

ستصبح واقعًا لوال تدّخله.

في  االستمرار  لبنان  مصرف  بإمكان  كان 
سعر  انهيار  لوقف  بالدوالر  الودائع  تسديد 
الصرف بداًل من تبذير الدوالرات على الدعم

موضوع  إلى  سالمة  تطّرق  الخلفية،  بهذه 
وتهرب  ”تالعب  على  ينطوي  الذي  الدعم 
المدعومة“، وهذا يستنزف ”موجودات  للمواد 
مصرف لبنان بالعمالت األجنبية“. وبما أن 
الدعم،  لترشيد  سياسة  أي  تقدم  لم  الحكومة 
”امكانية  على  سلبًا  ينعكس  األمر  هذا  فإن 
الدعم  سياسة  في  لبنان  مصرف  استمرار 
الحالية للحكومة“. وبنى سالمة على موضوع 
االحتياطيات،  لنزيف  باعتباره مصدرًا  الدعم 
ليقول إن قيام نقابة المحامين، بما تمّثل من 
موقع قانوني مهم، بخطوات قضائية في لبنان 
كونه  االلزامي  ”االحتياط  لحماية  والخارج، 
المودعين“  أموال  من  تبقى  ما  آخر  يشّكل 
على  وقضائية  قانونية  مسؤوليات  سيرّتب 
في  المصرف  استمرار  تهّدد  لبنان  مصرف 

التعاون مع طلبات الحكومة“.

استغالل المودعين
سياق  في  إال  الكتاب  هذا  وضع  يمكن  ال 
فما  السلطة.  قوى  لسلوك  التقليدي  النمط 
شريحة  تستغل  أن  منها  سالمة  يطلبه 
قوى  من  والءهم  سيحّولون  الذين  المودعين 
هذه  أن  سالمة  يعتقد  الشارع.  إلى  السلطة 
على  تعّول  زالت  ما  نسبيًا،  الكبيرة  الشريحة 
أن  ويدرك  الودائع،  السترداد  السلطة  قوى 
جهل هذه القوى، أو رغبتها في استعادة عوائد 
استخدامه  يجب  محّفز  الكازينو“،  ”اقتصاد 
لتمهيد رفع الدعم، ولو جزئيًا، ومنحهم أماًل 
جديدًا بأن ودائعهم مع فوائدها قد تعاد إليهم 
المودعين  الهدف هو ضمان والء  ما.  يومًا 
قضائي  تحّرك  أي  قمع  عبر  السلطة  لقوى 

ضّد مصرف لبنان والمصارف.
المحامين  نقابة  كثيرًا  تأخرت  الواقع،  في 
بها  فاألجدر  المودعين.  تجاه  لعب دور  في 
التلويح  ال  الودائع،  كامل  باسترداد  المطالبة 
أجل  من  الخارج  في  المصارف  بمقاضاة 
الحفاظ على ما تسميه االحتياط االلزامي. فلو 
كانت لدى مصرف لبنان والمصارف السيولة 
حصل  لما  الودائع،  هذه  لتسديد  الدوالرية 

االنهيار أصاًل. كان األجدر بالنقابة المطالبة 
ال  الودائع  قيمة  من   ٪1٠٠ على  بالحفاظ 
أصاًل  فقط.  منها   ٪15 بنحو  المطالبة 
الضغوطات القضائية ال تضمن ألي مودع 
إعالن  حال  في  إال  أمواله،  على  الحصول 
إفالس النظام المصرفي بكامله. صحيح أن 
زال  ما  لكنه  تقنيًا،  مفلس  المصرفي  النظام 
هناك  أن  إلى  االنتباه  يجب  كذلك،  قائمًا. 
مئات الدعاوى المقامة على المصارف، لكن 
ليس  منها. ربما سالمة  أّيًا  يبّت  القضاء ال 
قلقًا من مضمون خطوة النقابة بمقدار ما هو 
التي ستخلقها عند كثيرين  الجرأة  خائف من 

لرفع دعاوى في لبنان والخارج.

التهّرب من المسؤولية
تآكل  مسؤولية  من  التهّرب  يحاول  سالمة 
بالتواطؤ مع  لكنه هو،  الليرة والودائع.  قيمة 
المصارف، فّرطوا بحقوق المودعين ومداخيل 
والتسليف  النقد  قانون  كان  فإذا  اللبنانيين. 
استدامة  وتأمين  النقد  حماية  عليه  يفرض 
االقتصاد، فإن الواقع الحالي هو عكس ذلك 
على  الودائع  تسديد  فرض  من  هو  تمامًا. 
سعر  أن  يعتبر  كان  فإذا  المنّصة.  سعر 
فعليه  للدوالر،  الفعلي  السعر  هو  المنّصة 
االحتياطيات  تسديد  بامكانية  أيضًا  يقّر  أن 
ودائع،  باعتبارها  لديه،  األجنبية  بالعمالت 
إلزام  يمكنه  كان  أيضًا.  السعر  هذا  على 
وكان  للمخاطر،  رشيدة  بإدارة  المصارف 
على  الدوالرات  تبديد  عن  االمتناع  يمكنه 
يمكنه  كان  واألهم  االستهالكية،  السلع  دعم 
لوقف  بالدوالر  الودائع  تسديد  في  االستمرار 
انهيار سعر الصرف بداًل من تبذير الدوالرات 
على الدعم. إذا كان هّم سالمة والمصارف 
عليهم  كان  الناس،  ودائع  المحامين  ونقابة 

التصرف على هذا األساس منذ البداية.

النقابة  قلقًا من مضمون خطوة  ليس  سالمة 
بمقدار ما هو خائف من الجرأة التي ستخلقها 

عند كثيرين لرفع دعاوى في لبنان والخارج

كل  وجه  في  المودعين  استخدام  طبعًا، 
لبنان هو سياسة سبق لسالمة  المقيمين في 
وقوى السلطة استعمالها منذ بدء األزمة. ففي 
الفترة التي قّررت فيها الحكومة تحديد الخسائر 

في النظام المصرفي تمهيدًا لتوزيعها، التفت 
قوى السلطة الماثلة في المجلس النيابي، على 
خطة الحكومة واشتغلت على إعادة احتساب 
قيم الخسائر بداًل من العمل على اإلقرار بها 
وتوزيعها. وبالتوازي مع ذلك، أطلق مصرف 
لبنان العمل بسعر المنّصة الذي يقضم أكثر 
لذلك،  الودائع. وتكريسًا  من 7٠٪ من قيمة 
الودائع على سعر  لتسديد  الليرات  يطبع  بدأ 
كان حجم  نهاية عام 2٠19  ففي  المنّصة. 
السوق 1٠563  المتداولة في  النقدية  الكتلة 
مليار ليرة. يومها لم يكن حجم هذه الكتلة قد 
تضاعف أكثر من مرّة، إال أنه في نهاية آذار 
الماضي بلغ حجم هذه الكتلة 365٠2 مليار 

ليرة، أي بزيادة 245٪ خالل 12 شهرًا.

تدمير المجتمع
وضّخها  الليرات  طباعة  ثم  الخسائر،  إنكار 
في السوق إلطفاء هذه الخسائر، بالتزامن مع 
تسعيرة  من  أكثر  على  مفتوحًا  الهامش  ترك 
التي  الحدود  إلى  التضخم  أطلق  للدوالر، 
أفضت إلى انحدار نصف اللبنانيين إلى ما 
الغذائي،  الفقر  وتفاقم  الفقر،  خطوط  تحت 
فضاًل عن تقنين السلع المدعومة في السوق. 
الناس،  إلسكات  األدوات  إحدى  كان  الدعم 
مثله مثل سعر المنّصة. كان سهاًل على قوى 
السلطة، بما فيها مصرف لبنان، الدخول في 
لعبة الدعم، لكن بات يصعب عليهم الخروج 
منها. أما ما يغفل عنه الناس، فهو أن أدوات 
أيضًا؛  إفقارهم  أدوات  هي  سكوتهم  شراء 
الماضية،  السنة  في  الحاصل  فالتضّخم 
هو  المال،  لوزير  سالمة  كتاب  في  والوارد 
االستهالك،  سلة  ألسعار  الوسطي  المعدل 
الوسطي  المعدل  أن  عن  الناس  يغفل  بينما 
ألسعار الغذاء ازداد بنحو 245٪، وااللبسة 
واألحذية ازدادت بنحو 29٠٪، وأثاث المنزل 
 .٪3٨7 بنحو  ازدادت  وصيانته  وتجهيزاته 
 ،٪٨6 نسبته  وسطي  بمعدل  ازداد  النقل 
واالتصاالت 66٪، والمطاعم والفنادق بنسبة 
المعدل  زيادات  سوى  ليست  هذه   …٪336
الوسطي، بينما الزيادات التي تقاس من شهر 
إلى الشهر الذي يماثله في السنة الماضية، 
المجتمع  تدمير  يتم  هكذا  بكثير.  أكبر  هي 
إلطفاء  وسيلة  إلى  التضّخم  تحويل  عبر 

الخسائر تقضم المداخيل والمدخرات.
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بايدن يعترف بالهزيمة ويرفع رايات االسِتسالم في أفغانستان..

راي  

التقرير الشهري للسوق العقاري للشهر الثالث 2021 
حسب مجلس تورونتو العقار

مهند يونان 
وكيل عقارات تورونتو \ 

نيسان   6 في  أونتاريو  تورونتو  في  صدر 
2٠21. للشهر الثالث على التوالي في سنة 
خالل  للبيوت  البيع  تقرير  استمر   ,2٠21
الكبرى  تورونتو  منطقة  وضمن  آذار  شهر 
كلفة  من  للمشترين  االمتياز  بأخذ   GTA
القروض المتميزة واستمرار التحسن في عدة 

قطاعات اقتصادية.
سجل النظام العقاري لمنطقة تورونتو الكبرى 
GTA عدد 15,652عملية بيع خالل الشهر 
الثالث 2٠21, مايقارب ضعف العدد خالل 
الشهر الثالث 2٠2٠. بينما كانت المبيعات 
قوية, من المهم ان نتذكر بان النصف الثاني 
تأثير  بداية  مع  ومقارنتها  الثالث  الشهر  من 
الشهر  من  الثاني  النصف  في   Covid19
الثالث 2٠2٠ حينما انخفضت نشاطات البيع 
االعتبار,  بنظر  ذلك  أخذ  مع  كبير.  بشكل 
من المهم أن نعتبر نمو المبيعات ماقبل فترة 
 )  2٠2٠ آذار   14-1  ( وهي   Covid19
وكذلك فترة Covid19 وهي ) 15-31 آذار 

:) 2٠2٠
مسجلة  بيع  عملية   6,5٠4 هناك  كان   -
خالل أول 14 يوم من الشهر الثالث 2٠21, 
مع  مقارنة   ٪41 بنسبة  ارتفاعا  يمثل  وذلك 
خالل   Covid19 قبل  ما  في  الفترة  نفس 

الشهر الثالث 2٠2٠.
- كان هناك 9,14٨ عملية بيع مسجلة بين 
زيادة   ,2٠21 الثالث  الشهر  من   31-15
 Covid19 فترة  مع  مقارنة   ٪174 بنسبة 

صارخ  تذكير  ذلك   .2٠2٠ الثالث  للشهر 
لتأثير Covid19 األولى على السوق السكني 
واالقتصاد بشكل عام خالل السنة الماضية.

لكل الشهر الثالث 2٠21, العروض الجديدة 
 22,7٠9 الى  سنويا   ٪57 بنسبة  ارتفعت 
عملية بيع وحيثما تبين هذا االرتفاع السنوي 
الكبير في النمو لعدد العروض الجديدة للبيع،  

كانت اقل بكثير من عدد المبيعات.

ألسعار  المركب  المعياري  المؤشر  أظهر 
الثالث 2٠21 زيادة  المساكن MLS للشهر 

بنسبة 16,5٪ مقارنة بالشهر الثالث 2٠2٠. 
 $1,٠97,565 وصل  البيع  اسعار  معدل 
وكان بزيادة 21,6٪ خالل نفس الفترة للسنة 

الماضية.

بيع  لتوجه  االخيرة  المتابعة  خالل  من   
البيوت ذات الطوابق المنخفضة في المناطق 
المحيطة بتورونتو, تبين بأن هذه األنواع من 

العقارات هي التي قادت نمو االسعار.  
المبيعات  في  الشديد  السنوي  االرتفاع  وهذا 
ال يعود فقط إلى كثرة الطلب على العقارات 
الشهر الفائت، بل أيضًا إلى المقارنة مع آذار 

الذي ضربت  الشهر  وهو  )مارس( 2٠2٠، 
 - »كوفيد  جائحة  من  األولى  الموجة  فيه 
19« كندا وفرضت السلطات في المقاطعات 
ابتداًء من منتصفه إغالقًا اقتصاديًا طال كافة 
القطاعات التي اعتبرتها غير أساسية في ظّل 
والبائعين  الشارين  أّن  كما  صحية،  جائحة 
العقارية في  كانوا خالله حذرين إزاء السوق 

تلك الظروف.
لكّن الحذر والمخاوف تبددت منذ فترة طويلة 
تاركًة مكانها لفورة في المبيعات تجاوز حجمها 
أكثر التوقعات تفاؤاًل حسب الوكالء العقاريين 

والمؤسسات العاملة في مجال اإلسكان.

عبد الباري عطوان
في  الحرِب  من  عاًما  عشرين  وبعد  أخيرًا، 
أفغانستان، قّرر الرئيس األمريكي جو بايدن 
“المخضبة”  البيضاء  االسِتسالم  أعالم  رفع 
و21  قتيل،  ُجندي   24٠٠ من  أكثر  بدماء 
بالده  قوّات  جميع  وسحب  جريح،  ألف 
)35٠٠ جندي( قبل ُحلول الّذكرى الِعشرين 
)سبتمبر(  أيلول  الحادي عشر من  لهجمات 

ُمعترًفا رسميًّا بالهزيمة.
أهمّيًة  َيِقّل  ال  الذي  الكبير،  اإلنجاز  هذا 
عن هزيمة أمريكا في فيتنام، ما كان له أن 
يتحّقق لوال صبر األفغان وُمقاومتهم الُمستمرّة 
لالحِتالل األمريكي، ودعم الِجيران، وخاّصًة 
باكستان لهم، ومّدهم بالّسالح وبعض المال.

الحرب في أفغانستان التي كانت أطول ُحروب 
أمريكا، وكّلفت داِفع الّضرائب األمريكي أكثر 
من ترليونّي دوالر، ُتذّكرنا بانِسحاب نظيرتها 
من فيتنام الجنوبّية هرًبا، وُدخول قوّات “الفيت 
عالمة  رافعين  سايغون  العاِصمة  كونغ” 
الّنصر وراياته، وال َنستبِعد أن يتكّرر المشهد 
قوّات  من  ُجندي  آِخر  انِسحاب  بعد  نفسه 
في  األمريكّية  القوّات  فيهم  ِبما  الّناتو،  حلف 

أيلول )سبتمبر( الُمقبل، وُدخول قوّات طالبان 
العاصمة كابول، وإعالن ِقيام إمارة أفغانستان 
اإلسالمّية، مثلما ُتؤّكد ُمعظم الُمؤّشرات، إن 

لم َيُكن ُكّلها.
***

في  بايدن  ِلسان  على  وردت  عبارة  أصدق 
ِخطابه مساء األربعاء، هي تلك التي قال فيها 
الحرب،  يعيش هذه  أمريكي  “أنا رابع رئيس 
الذي  الخامس  الرئيس  إلى  ُأسّلمها  ولن 
سَيستِلم الُحكم بعدي” ولكّنه لم َيُقل إّنه أدرك 
ما لم ُيدركه الّرؤساء الّسابقون، أّي اسِتحالة 
قهر إرادة الّشعوب، واالسِتمرار في احِتاللهم 
بقوّة الّطائرات والّصواريخ والُمرتزقة، وارِتكاب 

المجازر في َحّق األبرياء األفغان.
األمر الُمؤّكد أّن اكِتمال االنِسحاب األمريكي 
األطلسي في أيلول )سبتمبر( الُمقبل سَيخِلق 
فراًغا تملؤه حرب أهلّية دموّية، حيث سُتحاول 
ُحكومة الرئيس أشرف غني الِقتال من أجل 
ألف  ُمعتمدًة على 3٠٠  الّسلطة،  في  البقاء 
وسّلحهم  الّناتو  حلف  درّبهم  أفغاني  جندي 
على مدى الّسنوات الِعشرين الماضية، ولكّنها 
طالبان  قوّات  وسَتدُخل  تطول،  ال  قد  حرٌب 
بالِمئة   7٠ حوالّي  على  عمليًّا  ُتسيِطر  التي 
من األرض األفغانّية العاصمة كابول، مثلما 
دخلتها أّول مرّة في خريف عام 1996، رافعًة 

أعالمها على سرايا قصر الُحكم.
التي  الُمفاوضات  في  وعوًدا  قّدمت  طالبان 
األمريكان،  مع  الّدوحة  في  فيها  انخرطت 
بالِحفاظ على ُحقوق اإلنسان، وخاّصًة الُحقوق 
األمريكي  االحِتالل  ِطوال  للّنساء  الُمكَتسبة 
على مدى 2٠ عاًما، حيث أصبحت الّنساء 
وُمذيعات  وصحافّيات  وقاضيات  وزيرات 

ُجندي  آِخر  يرحل  عندما  ولكن  وُمدّرسات، 
أمريكي، ومَعها الّطائرات الحربّية التي كانت 
ألف   3٠٠ من  ألكثر  الجّوي  الغطاء  ُتوّفر 
الوعود  فإّن  األرض،  على  أفغاني  جندي 
لألسف،  آَخر  َشيٌء  عليها  والِحفاظ  َشيء، 
الِتزاماتها،  طالبان  حركة  تحترم  أن  ونأَمل 
وعليها  كاِملًة،  الُحقوق  هذه  كَفل  فاإلسالم 

االقِتداء بِجيرانها، وخاّصًة في باكستان.
في  إال  ُتماَرس  ال  التي  األمريكّية  الغطرسة 
في  قاتلة”  “لكمًة  تلّقت  اإلسالمي  العالم 
ِمثل  تماًما  بها األرض،  أفغانستان، أطاحت 
واليمن،  وسورية  الِعراق  في  ُمماثلة  لكمات 
وقريًبا في ِفلسطين الُمحتّلة، فالّزمن األمريكي 
يقترب من نهايته في ِظل الّتغيير الكبير في 
جديدة،  عالمّية  قوى  وُظهور  الِقوى،  موازين 

سُتطيح بواشنطن وُدوالرها من عرش العالم.
احِتاللهما،  الُغزاة  على  الّسهل  من  دولتان 
أفغانستان واليمن، ولكن من االسِتحالة البقاء 
فيهما، وال مناص من الُخروج منهما بهزيمٍة 
الجبلّية  الُجغرافّية  بسبب طبيعتها  ليس  ُمذّلة 
شعبها  صالبة  بسبب  أيًضا  وإّنما  الّصعبة، 
وإرادة الُمقاومة القوّية، والّتمّسك بالكرامة وعزّة 
وهزائم  الّتاريخ  ُكتب  إلى  وُنحيلكم  الّنفس، 
في  والعثمانّية  البريطانّية  االمبراطورّيات 
وديان الَبلدين وجبالهما، ولكّن ُهناك لألسف 

من ال يقرأ ُدروس الّتاريخ، وال يستفيد منها.
أفغانستان  ُزرت  الذي  وأنا  أسخر،  ُكنت  كم 
والتقيت الكثيرين من أبنائها، ُمجاهدين وقادة 
ُسهولها  بين  وتنّقلت  عاديين،  ُبسطاء  وُأناس 
“البروباغندا”  من  أسخر  ُكنت  كم  وِجبالها، 
الّنساء  بتبرّج  التقّدم  التي حصرت  األمريكّية 
الّتلفزة،  عَدسات  أمام  الّرجال  لحى  وحلق 

وتصوير ُكل ذلك على أّنه فجر جديد للِبالد، 
أمريكا  أنفقت  لو  ماذا  سذاجة  وبُكل  نسأل 
ومدارس،  ُمستشفيات  لبناء  الترليونين  هذين 
وُمحاربة  الّتنمية  خطط  وتمويل  وجامعات، 
بأّن  الّتذكير  مع  فيها،  وزراعتها  المخّدرات 
في  مرّات  عّدة  تضاعف  المخّدرات  إنتاج 
حسب  األمريكي،  االحِتالل  بعد  أفغانستان 

إحصاءات ُأممّية رسمّية.
***

أفغانستان  في  الّروس  انتصَرت على  أمريكا 
و”الُمجاهدين”  الُمَتشدِّد  اإلسالم  بتجنيد 
فيتنام،  في  هزيمتها  من  وانتقمت  الُمسلمين، 
نعش  في  األضخم  الِمسمار  بذلك  ودّقت 
ِتكرار  وُتحاول  الّسوفييتّية،  اإلمبراطورّية 
الّسيناريو نفسه في الّصين حاليًّا، ولكّنها لن 
تنجح، ليس ألّن العالم تغّير، وإّنما ألّن العدّو 
وذهب  الّصدأ،  أكلها  القديمة  وأدواتها  تغّير، 
أو  النفطّية،  ينابيع عوائدها  مفعولها، وجّفت 

في طريقها إلى الجفاف سريًعا.
ثمن  أّن  العرب  “بعض”  يتعّلم  أن  نتمّنى 
االسِتسالم  ثمن  من  بكثير  أرخص  الُمقاومة 
للكثيرين،  ُموّجه  الكالم  وُمؤامراتها،  ألمريكا 

ًة في رام هللا وغزّة. خاصَّ
زمن الهزائم األمريكّية قد بدأ، وها هو بايدن 
لِلقائه،  بوتين  فالديمير  الرئيس  يستجدي 
األسود،  البحر  من  الحربّية  ُسفنه  ويسحب 
وَيعِرض على إيران تنازالت لم َتحُلم بها في 
ُحلفائه  الّصواريخ  وَتقِصف  فيينا،  ُمفاوضات 

وُسفنهم.. والقادم أعظم.. واألّيام بيننا.
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عن اليسار الفلسطيني وفشل مسيرة المعارضة

 د. حسين قاسم
اوتاوا 

انتخابات  إلى  الفلسطيني  اليسار  يذهب 
مسيرته  فشل  د  ليؤكِّ الفلسطينية  السلطة 
ألكثر  الممتّد  لتاريخه،  فبالنظر  كمعارضة. 
أنه  إلى  يمكننا أن نخُلَص  من نصف قرن، 
معارضٌة ال حول لها وال قوة. لن نتحّدث، في 
هذه المقالة، عن دور اليسار في االنتخابات 
المرتَقبة، بل عن أهلّيته للعب الدور المفترض 
للمعارضة سواًء في االنتخابات أو غيرها من 
اليسارية  فالمعارضة  الوطنية.  االستحقاقات 
هي  وال  غواية،  وال  هواية،  ليست  للسلطة 
مجّرد اختالٍف أو خالف. إّنها رؤية مغايرة، 
نوعّيًا، لسياسة البالد، مرفَقًة بخّطة وممارسة 
متكامل إلدارة  إنها مشروٌع  لتحقيقها.  عملية 

الشأن العام. إنها مشروٌع لسلطة بديلة.

نموذج المعارضة اليسارية
عليه«.  نختلف  وال  )عرفات(  معه  »نختلف 
المعارضين  نرّكز-نحن  أن  »يجب  لذلك، 
نهج  إسقاط  على  الفلسطينية-  للقيادة 
االنحراف بداًل من الجمع كما كان مطروحًا 
)هاني  ورموزه..«  النهج  إسقاط  بين  ما 
أعتقد   .)2٠15/11/1٠ السفير  المصري، 
المعتمدة  المقاربة  يلّخص  المقتطف  هذا  أن 
والخروج عنها  اليسارية،  المعارضة  قبل  من 
لم يكن إال عَرضّيًا. ال شّك في أن التركيز 
النهج والفكرة والموقف  يجب أن يكون على 
الفرد أو مجموعة األفراد، وذلك  وليس على 
حساب  على  الشخصية  للصراعات  تحاشيًا 
االنتباه  لفت  يجب  كما  العامة.  المصلحة 
يشكالن  ال  والخالف،  االختالف  أّن  إلى 
بديٍل،  برنامج  إلى  تطّورا  إذا  إاّل  معارضة، 
داخل  موجوٌد  فاالختالف  للسلطة.  وسعٍي 
الحزب الواحد، لكن تناميه وتفعيله بممارسة 
متعدِّد  لخالٍف  الطريق  يشقُّ  قد  منهجية، 
الجوانب، وبروز تّيارات متنّوعة، ويفتح الباب 
لنشوء معارضة أو انشقاق. هذا ما حصل في 
فيها  بمن  الفلسطينية،  المنّظمات  من  العديد 
الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وهذه الظاهرة 

عالمية وال تخّص الفلسطينيين وحدهم.
نختلف عليه«  قول »نختلف معه وال  يُصحُّ 
في نطاٍق القضايا الثانوية فقط، أّما الرئيسية، 
فال. فالعالقة ما بين أي نهج ورمزه عضوية، 
مستحياًل  ويصبح  صعٌب،  بينهما  والفصل 
فاألمر  قائًدا.  ورمزُه  مكّرًسا  النهج  بات  إذا 

المسؤول،  يرتكبه  َعَرِضيٍّ  بخطٍأ  يتعّلُق  ال 
وإّنما بمنظومة متكاملة، وهي ليست لقيطة؛ 
فهناك من أنشأها، ونّماها، ويرعاها بكل ما 
إلسقاط  السعي  إن  ومهارة.  قوة  من  يملك 
أي نهج، واإلبقاء على رموزه، وخاصة، في 
موقع القيادة، كمن يريد أن يسقط االستعمار 
يكافح  أن  أو  السامي،  المندوب  ويبقي على 
الفساد ويحافظ على مديٍر فاسٍد. في المقابل، 
من  أشخاص  بين  صراعًا  ليست  المعارضة 
في  هي  وال  مكانك«،  ألجلس  »ُقْم  منطلق: 
من  التقرُّب  في  لرغبٍة  َتَمنُّعًا  ذاته  الوقت 
أكثر  إّن  االمتيازات.  مشاركتها  وفي  القيادة 
والسياسة  البرنامج  هو  المعارضة  يعني  ما 
والنهج، وليس األشخاص. وإذا كان »القائد« 
لم يرتكب أخطاًء جسيمة ومنهجية فال مشكلة 
في بقائه، لكن ما العمل إذا كانت الرموز قد 
ربطت مصيرها بمشروع َثُبَتْت عدم صالحيته؟ 
فقط، عندما تكون المعارضة عاجزة أو غير 

ناضجة، ال تطرُح تغيير القيادة.
اعتبار  يمكن  ال  أعاله،  المذكور  على  بناًء 
تمّثالن  والديمقراطية  الشعبية  الجبهتين 
هذا  ظهر  الحاكمة.  للقيادة  جّدية  معارضة 
يجب  لما  متكاملة  لرؤية  افتقارهما  في  جلّيًا 
أن تكون عليه منظمة التحرير، وفي الحاالت 
النادرة التي ُطِرَحت رؤية كهذه، فإنها لم تكن 
بلة،  الطين  زاد  وما  الجاد.  بالعمل  مقرونة 
الذي  الواقع  مع  نفسهما  بَأْقَلَمة  قامتا  أنهما 
تقّدمت  فقد  منه.  جزءًا  وأصبحتا  تنتقدانه، 
إلى منظمة  الديمقراطية عام 1969  الجبهة 
األجهزة  بإلغاء  فيه  طالبت  بمشروٍع  التحرير 
اإلدارية البيروقراطية... وتشكيل أجهزة تعتمد 
على المتطّوعين وطنّيًا، وبالعمل على تحويل 
مقاتلة.  عصابات  جيش  إلى  التحرير  جيش 
إذ  ذلك،  عكس  ممارستها  كانت  هذا،  رغم 
إنها انخرطت في جسم المنظمة على عاّلته، 
األجهزة  في  حّصة  لنيِل  قوتها  بكل  وَسَعْت 
امتيازاتها،  في  والمشاركة  البيروقراطية 
بتحويل  قامت  التحرير،  جيش  تعديل  وبدل 
مجموعاتها الفدائية إلى جيش شبه كالسيكي.

بعد  »فتح«  أزمة  امتحانين:  اليسار  واجه 
تحّول  الذي  و»أوسلو«  لبنان.  اجتياح 
اتفاقّيات دولية تعطي »إسرائيل« كّل ما تريده 

وال تراعي الحقوق الفلسطينية األساسية

اليسار  لكفاءة  جدّيًا  امتحانًا  شّكال  َحَدثان 
األول،  وفعاليته؛  »المعارض«  الفلسطيني 

أزمة فتح وانشقاقها عام 19٨3 على خلفية 
للبنان.  إسرائيل  اجتياح  بعد  ما  استحقاقات 
كل  تجاوز  الذي  أوسلو  إعالن  والثاني، 
»الخطوط الُحُمر« )تعبير يحّبه أهل اليسار(، 
وأخطر ما فيه، أنه تحّول إلى اتفاقّيات دولية 
تعطي إسرائيل كّل ما تريده وال تراعي الحقوق 

الفلسطينية األساسية.
رسوب اليسار في االمتحانين كان مدوِّيًا على 
فيه  وقعت  الذي  الداخلي  المأزق  من  الرغم 
اليسار  لو كان  قيادة فتح. في ظرف كهذا، 
مستعّدًا للقيام بدوره الُمفتَرض، الستطاع أن 
يقوَد تّيارًا يجذب إليه مجمل الحركة الوطنية 
الخالص  خشبة  يكون  وأن  الفلسطينية، 
المنتَظرة. ما ُيؤَسف له، أنه قد ظهر كريشة 
لمواكبة  الميل  أرجحية  مع  الريح،  مهب  في 
الوضع  إنقاذ  في  ساهم  فال  القيادة؛  تّيار 
التدهور.  من  نفَسه  َحِفَظ  وال  الفلسطيني، 
لننظر إلى ما قاله حبش بعد زيارة عرفات إلى 
القاهرة وإعادة العالقة مع نظام كامب ديفيد: 
الشعبية  الجبهتين  المشتركة-بين  »القيادة 
والديمقراطية- تدرك أنه ال يمكن هزيمة نهج 
االنحراف فعاًل، بدون تجسيد سياسة ثورية، 
اليمينية،  للسياسة  الجذري  النقيض  تمّثل 
تنطلق من التمّسك بالمكتسبات التي حققتها 
م ت ف، وتعمل بدأب وثبات وبنفس صبورة 
تستطيع  حتى  نضالية،  تراكمات  إلحداث 
في  نافذة  مواقع  تحتّل  أن  الديمقراطية  القوى 
صفوف الثورة الفلسطينية«. كما أعلن حواتمة 
»االلتزام بمحاسبة عرفات على هذه الزيارة«، 
والتنظيمي  السياسي  التصحيح  على  وأّكَد 
أمينة...  جماعية  يومية  قيادة  يؤّمن  »الذي 
الهيمنة  ال تسمح وال للحظة جديدة بعملّيات 
»القيادة  كرّاس  وحواتمة،  )حبش  والتفرُّد« 
التحرير  منظمة  وحدة  ضمانة  المشتركة 
جميل،  كالٌم   .)19٨3 الوطني«،  وخّطها 
لكن ماذا ُطبَِّق منه؟ ال محاسبة، وال إصالح، 
بيت  إلى  وعودة  والتفرد،  الهيمنة  واستمرار 
الطاعة في نهاية األمر. واألسوأ من هذا، أن 
الجبهتين لم تتمّكنا من ترتيب بيتهما الداخلي، 
الوحدة  إلى  بينهما  بالعالقة  االرتقاء  ومن 
االندماجية التي كانت هدفًا لهما، وفشلتا في 
»تجسيد سياسة ثورية، تمّثل النقيض الجذري 
عنها حبش،  تحّدث  التي  اليمينية«  للسياسة 
من  الرغم  على  المشتركة،  القيادة  وتالشت 
تشهد  الفلسطينية  »الساحة  إّن  حواتمة  قول 
تنظيم فلسطيني،  أكثر من  تعارضات داخل 
الديمقراطية  بين  العالقة  تشهد  مما  أكثر 

والشعبية في إطار القيادة المشتركة«. ما أن 
خّفت حّدة الصراع الداخلي في فتح، والقبول 
الكّفة  رجحان  مع  االنشقاق،  بواقع  العام 
اليسار  واجه  حتى  عرفات،  قيادة  لصالح 
الجبهتان في  استحقاقًا آخر، عندما شاركت 
دورة المجلس الوطني الخامسة عشرة إلعالن 
الدولة الفلسطينية. بتأييد هذا اإلعالن، وِبرغِم 
االعتراف  على  اعتراضها  الشعبية  تسجيل 
وكذلك  المتحدة 242 و33٨،  األمم  بقرارَْي 
نبذ اإلرهاب، تكون الجبهتان قد أعطتا القيادة 
الحاكمة الغطاء الشرعي لالستمرار بنهجها، 
ارتكز  الذي  أوسلو  بإعالن  ذلك  بعد  لتتفاجآ 

إلى ما تبّنته دورة المجلس هذه.
تبعته،  التي  واالتفاقّيات  أوسلو،  إعالن  كان 
ليبرَِّر  اليسار،  لهذا  األخيرة  الفرصة  امتحان 
هذا  وكان  النضالية.  الحياة  قيد  على  بقاءه 
أتى  ألنه  سابقيه،  من  أصعب  االمتحان 
باتت تتصّدر  التي  إنشاء حركة حماس  بعد 
واجهة المعارضة، وألنه يتعّلق بتجسيد كياٍن 
فلسطيني فعلي، بأبعاده السياسية واالجتماعية 
األرض  على  وقائع  وبتكريس  واالقتصادية، 
سيكون من الصعب تخّطيها الحقًا. ما ُيؤَسف 
له، أن القيادة الحاكمة اّتخذت من انتفاضة 
أوسلو.  إلى  لتذهب  مطّيًة  العظيمة  الحجارة 
المسلمون  اإلخوان  انتهز  ذاته،  الوقت  في 
أما  الفلسطينية،  حركتهم  لتأسيس  االنتفاضة 
المعارضة اليسارية فلم يشّكل لها هذا الحدث 
الكبير مناسبة النطالقة جديدة، ودافعًا لالرتقاء 
بذاتها إلى مستوى الفعالّية المؤثرة في مسار 
افتقارها  على  دليٌل  وهذا  الوطنية.  الحركة 
االستجابة  على  قدرتها  عدم  وعلى  للمبادرة، 
أوسلو ساء  المرحلة. ومع مجيء  لمتطّلبات 
وضع اليسار أكثر، وزادت هامشيته مع بناء 
السلطة وتنامي قوة حماس، وبرهن للمرة المئة 

أنه يعاني من عقٍم مزمن.
بناًء على ما َتقدَّم، ما كان لنا أن نتوّقع أن 
الستحقاق  الفلسطيني  اليسار  مقاربة  تكون 
االنتخابات أقل سوءًا من المقاربات السابقة. 
انتخابات  في  ويشارك  أوسلو  ضد  فهو 
أوسلوّية، ضد السلطة ويعارض ضمن الحدود 
مواجهة  يريد  الحاكمة،  القيادة  ترسمها  التي 
سياسة اليمين وال يقوى على أن يتوّحد إلنجاز 
اليسار  احترف  الخالصة،  في  هذه.  المهمة 
للمعارضة وأدمَن عليه، وأداؤه في  بائسًا  فّنًا 

هذا االستحقاق لن يكون استثناًء.
* باحث وكاتب فلسطيني

تسريع الحصول على اإلقامة الدائمة لـ90 ألفًا من العّمال والطاّلب األجانب في كندا

في  والمواَطنة  والالجئين  الهجرة  وزير  أعلن 
عن  منديتشينو  ماركو  الفدرالية  الحكومة 
الدائمة  اإلقامة  لمنح  جديدة  وسيلة  إطالق 
المؤقتين  األجانب  العّمال  من  لـ9٠,٠٠٠ 
والطالب الدوليين الموجودين حاليًا في كندا.

هة بشكل  وقال منديتشينو إّن هذه السياسة موجَّ
خاص إلى األشخاص الذي يملكون المهارات 
والخبرات التي تحتاجها كندا لمكافحة جائحة 

»كوفيد - 19« وإلنعاش اقتصادها.
سريعًا  مسارًا  الهجرة  وزارة  ستوّفر  وبالتالي 
لألشخاص  الدائمة  اإلقامة  على  للحصول 
المجاالت  يعملون في نحو 1٠٠ من  الذين 

المطلوبة حاليًا، من ضمنها الصحة.
»لطالما اعتمد نظام الهجرة لدينا على الذين 
لدينا  اآلن  المستقبل(.  )في  سيساهمون 
بدأوا  الذين  أولئك  إلى  للتعّرف  فريدة  فرصة 
مؤتمر  في  الهجرة  وزير  قال  المساهمة«، 

صحفي افتراضي.
»قد يكون وضع هؤالء القادمين الجدد مؤقتًا، 
في  يبقوا  أن  ونريد  مستدامة  مساهمتهم  لكّن 

كندا«، أّكد الوزير الكندي.
عّمال  على  يتعّين  أنه  منديتشينو  وأضاف 
األساسيين  العّمال  وسائر  الصحية  الرعاية 
لين أن يكونوا حائزين على خبرة عمل  المؤهَّ

في كندا مدتها سنة واحدة على األقل من أجل 
التقّدم بطلب للحصول على اإلقامة الدائمة.

الخارج  من  شهادات  على  الحاصلون  أّما 
كنديًا  برنامجًا  أتّموا  قد  يكونوا  أن  فيجب 
السنوات  في  اًل  مؤهَّ الثانوية  بعد  ما  للدراسة 
األربع األخيرة كي يستفيدوا من هذا اإلجراء 

الجديد لمنح اإلقامة الدائمة.

أيار   6 من  ابتداًء  الهجرة  وزارة  وتستقبل 
عّمال  من  طلب   5٠,٠٠٠ المقبل  )مايو( 
أجانب مؤقتين للحصول على اإلقامة الدائمة، 
الرعاية  لقطاع  منها   2٠,٠٠٠ ص  ُتخصَّ
اأُلخرى  الـ3٠,٠٠٠  تذهب  فيما  الصحية 

لوظائف ومهٍن تعتبرها الوزارة أساسية.
ص  أّما األماكن الـ4٠,٠٠٠ المتبقية فسُتخصَّ
على  حاصلين  أجانب  طالب  من  لطلبات 

شهادة من مؤسسة تعليمية في كندا.
وتقول وزارة الهجرة إّن هذه السياسة الجديدة 
المتمّثل  هدفها  بلوغ  في  الحكومة  ستساعد 
جديد  دائم  مقيم   4٠1,٠٠٠ باستقبال 
القيود  خالل عام 2٠21 في وقٍت تحّد فيه 
المفروضة على السفر بسبب جائحة »كوفيد 
كندا  إلى  الجدد  القادمين  عدد  من   »19  -

بشكل كبير.
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73 عاًمأ.. وما زالت النكبة مستمّرة.. االنتقال من األسرلة إلى الصهينة! 
هل القيادة تقود أْم مجرورة من قبل الرأي العام في مناطق الـ48؟ 

ولماذا ال يجود طيار درزي واحد في سالح الجو االسرائيلي؟

لماذا ينكص الثوار على عقبيهم؟

زهير أندراوس
وال  بها،  ُيستهان  ال  مجموعة  أْو  فئة  هناك 
ُيمكن التقليل من تأثيرها السلبّي على أجندة 
فلسطينّي الداخل، وهذه المجموعة تقول بكّل 
صلٍف ووقاحٍة إّن العيش في إسرائيل، تحت 
حكم الصهاينة، هو جّنة عدن، مقارنًة بالعيش 
في الدول العربّية الرجعّية واالستبدادّية. هذه 
الفرقة حّولت األسرلة إلى صهينة، هكذا بدون 
لٍف أْو دوران، وتعريف األسرلة، أْو الصهينة، 
هو القبول باألمر الواقع، والسماح لمؤسسات 
دولة االحتالل بكّي الوعي العربّي الفلسطينّي، 
وسلخ الفلسطينيين في الدولة العبرّية عن أّمتهم 
العربّية وعن شعبهم الفلسطينّي، وإلهائهم في 
متابعة ألعاب كرة القدم واالنتخابات المحلّية، 
دافيد  الصهيونّي  مقولة  مع  وتماهًيا  تماشًيا 
بن غوريون، الذي ُيعتبر في إسرائيل مؤسس 
أنقاض  على  قامت  التي  اليهودّية  الدولة 
الشعب الفلسطينّي، وكان بن غوريون، الذي 
رفض حمل الهوية الزرقاء، ألّن اللغة العربّية 
موجودة فيها، قد أفتى بمنح العرب فرق كرة 
قدم ومجالس بلدية لكي يقضوا أيامهم ولياليهم 
وال  ُتسمن  ال  نقاشات  في  السنة  مدار  على 
تعريف  ُيمكن  وبالمناسبة،  جوع.  عن  ُتغني 
التي  العبرّية،  بالدولة  اعتراف  بأّنها  األسرلة 
زرعتها اإلمبريالّية في الشرق األوسط، وبعد 
يرفضها،  الجسم  زال  ما  عاًما،   66 مرور 
العمليات والمؤامرات،  الرغم من جميع  على 
هذه  لتثبيت  فيها،  العرب  بعض  التي شارك 
الكيان االستعمارّي على حساب أكبر جريمة 
وُشّرد  ُهّجر  الذي  الفلسطينّي،  الشعب  بحّق 

من أرضه.
***

وقبل الولوج في سبر غور هذه الظاهرة، ال 
ُنواصل  َمْن  نحن  أنّنا،  على  التأكيد  من  بّد 
الذين  ونحن  فلسطين،  أرض  على  المرابطة 
ليست  وإسرائيل  موطننا  فلسطين  نعتبر 
فيه:  لبس  ال  بشكٍل  التوضيح  علينا  دولتنا، 
نعم  اإلسرائيلّية،  الجنسّية  على  نعم، حصلنا 
حصلنا على الهوية الزرقاء، ولكن هل كان 
في  شوكًة  هنا  لنبقى  آخر  خيار  أّي  أمامنا 
حلقهم؟ كما أّنه من األهمية بمكان، اإلشارة 
إلى أّن مجلس األمن الدولّي اتخّذ قرارًا ُيلزم 
أقطاب دولة االحتالل بالتعامل مع األقلّيات، 

أّول  دفع  الذي  األمر  كمواطنين،  نحن،  أْي 
رئيس إسرائيلّي، حاييم فايتسمان إلى إطالق 
عالقاته  سُيحدد  العالم  بأّن  الشهيرة  مقولته 
معنا استناًدا إلى تعاملنا مع األقلّية العربّية، 
على  عالوة  إسرائيل.  عرب  هو  بكلماته  أْو 
ذلك، وعلى الرغم من هذه المقولة الفارغة من 
المضمون، ما زالت إسرائيل وستبقى تتعامل 
معنا على أنّنا أعداء بكّل ما تحمل هذه الكلمة 
من معاٍن. ألم يُقل رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، 
قابلة  ديمغرافية  قنبلة  إنّنا  نتنياهو،  بنيامين 
للتفّجر في كّل لحظة؟ ألم يقل هذا الديماغوغ 
قضية  حّل  إّن  واالمتياز  الجودة  عالمة  مع 
وقطاع  المحتّلة  الغربّية  الضفة  في  العرب 
غزّة، الذي تحتّله حماس، بات ممكًنا، وشّدّد 
في  العرب  وستبقى  كانت  المشكلة  أّن  على 

إسرائيل.
***

إْن  هذا  التذكير،  علينا  ذلك،  إلى  باإلضافة 
نفعت الذاكرة، بأّن رئيس جهاز األمن العام 
السابق )الشاباك اإلسرائيلّي(، يوفال ديسكين 
قال جهارًا ونهارًا إّن الجهاز سُيالحق العرب 
كدولة  بإسرائيل  االعتراف  يرفضون  الذين 
ديمقراطّية ويهودّية. في العام 1966 أعلنت 
الذي  العسكرّي،  الحكم  إلغاء  عن  إسرائيل 
منذ  الداخل  فلسطينيي  على  مفروًضا  كان 
النكبة، ولكن باعتقادنا المتواضع، فإّن الحكم 
العسكرّي ما زال قائًما، ولكن بأساليب وطرق 
التطّرق  الُعجالة  هذه  في  مجال  ال  أخرى، 

إليها.
***

على  المتأسرلين  مجموعة  بدء:  على  وعوُد 
باعتقادنا  ُيشّكلون  انتماءاتهم،  اختالف 
المتواضع جًدا، ظاهرة خطيرة، ال تّقل خطورة 
في  أْو  االحتالل،  جيش  في  االنخراط  عن 
الصف  عمالء  عن  ناهيك  المدنّية،  الخدمة 
من  ذلك  إلى  وما  الثاني،  والصف  األّول، 
عمالء خانوا شعبهم من أجل دولٍة قامت على 
أنقاضه. خطورة هذا التوّجه تكمن في انتشاره 
في  الفلسطينّي  العربّي  مجتمعنا  في  الواسع 
الداخل، برّبكم، كيف ُيمكن أْن أشرح البني، 
من  العديد  أّن  عمره،  من  الـ27  في  وهو 
استقالل  عيد  مصطلح  يستعملون  األعراب 
إسرائيل؟ بدينكم، كيف لي أْن ُأفّسر البني أّن 

شرائح واسعة من أعراب الـ4٨ يخرجون في 
يوم نكبتنا، يوم استقاللهم، للنزهات والرحالت 
األمر من  هذا  األحراش؟  في  اللحوم  وشواء 
الصعب، إْن لم يُكن مستحياًل تفسيره. الضحية 
يوم  هو  عليه  ُيطلق  بما  الجالد  مع  تحتفل 
يجب  على صواب،  نكون  وكي  االستقالل. 
بهذه األعمال  يقوم  أّن كل من  التأكيد على 
الُمشينة، إّنما ُيوّجه لنا ضربًة من حيث يدري 
في الصميم، ويخدم من حيث ال يدري سياسة 
أنّنا  بالتعامل معنا على  القاضية  الصهيونّية 
قبائل، ومجموعات دينّية وأخرى مذهبّية، ألّن 
إلى  االستعمار  أخرجه  أْن  منذ  الكيان  هذا 
النور تبّنى سياسة فّرق تُسد، وها هو ُيطبقها 
الرخيصة  األدوات  هذه  مستعماًل  بحذافيرها 
لتمريرها، وتضييق الحّيز الممنوح لنا، أكثر.

***
إلى  اإلشارة  السياق  هذا  في  غضاضة  وال 
الفاشّي،  والمستجلب  والعنصرّي  المأفون  أّن 
الدبلوماسّية  رئيس  ليبرمان،  أفيغدور 
اإلسرائيلّية قال في مقابلٍة مع شبكة تلفزيون 
إنّنا  قال  العرب،  عن  ُسئل  عندما  أمريكّية، 
ذلك،  على  مثال  وأكبر  الحرّيات،  نمنحهم 
العرب  النواب  المستوطن،  هذا  أضاف 
أخرى،  بكلماٍت  الصهيونّي.  البرلمان  في 
الصهاينة يستّغلون تواجد عرب في الكنيست 
لتسويق ديمقراطيتهم المزّيفة من األلف حتى 
تستخدم  الصهيونّية  المؤسسة  وأيًضا،  الياء، 
النواب العرب في البرلمان كورقة التين للتستر 
على عوراتها، ذلك أّن إسرائيل هي ديمقراطية 
اليهود،  غير  أْو  للعرب،  ويهودية  لليهود، 
وحتى العرب الدروز الذي يخدمون في جيش 
االحتالل يتعّرضون للتمييز العنصرّي: فقدُمنع 
أبناء الطائفة المعروفية من  ثالثة جنود من 
وأكثر  ديمونا،  في  الذرّي  الفرن  إلى  الدخول 
التالي:  السؤال  الذهن  إلى  يتبادر  ذلك،  من 
يتمّكن  لم  بعد مرور 66 عاًما  ولماذا  كيف 
أّي عربّي درزي من االنخراط في سالح الجو 
طيارًا  ولو  حتى  يوجد  ال  لماذا  اإلسرائيلّي؟ 
واحًدا من غير اليهود؟ هذه ليست عنصرّية، 
هذه الفاشّية بأبشع تجلياتها؟ ومنًعا لاللتباس، 
أنّنا  األحوال  من  حاٍل  بأّي  يعني  ال  السؤال 
جيش  أعتى  في  الدروز  العرب  خدمة  نؤّيد 

في العالم.

***
أنّنا ال  من  بالرغم  واإلقرار،  االعتراف  علينا 
نجلس على كرسّي االعتراف، بأّن مجموعة 
المتأسرلين، التي تتخذ من مقولة: شو صاير 
علينا هون، مبدًأ ونمط حياة، تتنامى وتزداد 
في ظّل وهن وعجز القيادة العربّية الفلسطينّية 
في الداخل، ونقول هذا الكالم ليكون بمثابة 
لكي  شعبنا،  ألبناء  وإنذاٍر  خطٍر  ناقوس 
أحزاب  إلى  باالنتماء  أياديهم  تتلطخ  ال 
االنتخابات  في  لها  التصويت  أو  صهيونّية، 
علينا  كالنعامة،  نتصّرف  ال  ولكي  العاّمة. 
تقود  القيادة  هل  المفصلّي:  السؤال  توجيه 
مناطق  في  العام  الرأي  قبل  من  ُمقتادة  أْم 
الـ4٨؟ ال يوجد لدينا أدنى شك، بأّن الفئوية 
من  على  القاضية  بالضربة  تغّلبت  والحزبّية 
األمر  وهذا  بالقيادة،  أنفسهم  على  ُيطلقون 
والمدن  القرى  في  الجماهير  على  ينعكس 
تحصيل  برأينا  وهو  العربّية،  والمجمّعات 
ُتقاطع  فئة  هناك  المظاهرات،  ففي  حاصل. 
أْو  فئات  وهناك  النساء،  مشاركة  لرفضها 
أّن  مع  أعالمها،  رفع  على  ُتّصر  أحزاب 
المظاهرات  قبل  ُتطالب  عينها  األحزاب  هذه 
األنموذج  وهذا  فقط.  الفلسطينّي  العلم  برفع 
لتوحيد  العنترّية  المحاوالت  أّن  على  ُيدلل 
عن  والحديث  الذريع،  بالفشل  باءت  الهدف 
للنضال  ومتعاضدة  متماسكة  قومّية  أقلّية 
ضّد سياسات إسرائيل العنصرّية، التي تسير 
بسرعة الضوء، نحو سياسة الفصل العنصرّي 
)األبرتهايد(، ما هو إال ذٌر للرماد في العيون، 
فأحياًنا، ُيخّيل لإلنسان الفلسطينّي في الداخل 
بأّن القيادة في واٍد والجماهير في واٍد آخر، 
الصهاينة  قبل  من  استباحتنا  فإّن  وبالتالي 
والوعيد،  بالتهديد  تارًة  سهلًة،  مهمًة  ُتصبح 
وتارًة بالوعود واإلغراءات التي ال ُتنفذ بالمرّة.

***
وختاًما، نقول ألولئك الذين يتشّدقون ويقولون 
“شو صاير علينا”، نقول لهم، وال شيء صاير 
األرض،  على  عدن  جّنة  في  نعيش  علينا، 
على  وأقعدونا  هتكوا عرضنا،  أرضنا،  سلبوا 
إلى  الشيخ  شرم  من  ُدّق  الذي  الخازوق 

سعسع…!!!
فلسطين  شمال  ترشيحا،  من  عربيٌّ  كاتٌب 

الُمحتّلة

د. فايز أبو شمالة
يطيب الحديث في شهر رمضان عن الماضي، 
في  الطويلة  الفلسطيني  الشعب  تجربة  وعن 
مواجهة أعدائه، وما هي المالبسات والظروف 
التي نقلت بعض الرجال من مواقع المواجهة 
التصالح  مواقع  إلى  المشترك،  العدو  مع 
والتصافح والتسامح مع العدو، ومعاداة األخ 
والجار والصديق، وهل كانت تصفية بعض 
فيما  وتوالدهم  ًلتكاثرهم  حال  العمالء  القادة 
بعد، أم أن هناك زوايا أخرى للمشهد، يمكن 

النظر منها، وقراءة التجربة بشكل آخر.
البارزين  القادة  أحد  النشاشيبي  فخري  كان 
المنظمين لإلضراب في المدن الفلسطينية عام 
1936، أي أن الرجل بدأ حياته ثوريًا، رافضًا 
اليهودي  واالستيطان  البريطاني  لالحتالل 
فخري  زميله  وكان  فلسطين،  أرض  على 
لالنتداب  ورافضًا  مثله،  ثائرًا  الهادي  عبد 
البريطاني، بل كان فخري عبد الهادي نائبًا 
قائد  الثورة، وكان  بداية  القاوقجي في  لفوزي 
المتطوعين،  قوات  في  الفلسطيني  الفصيل 
فكيف تحول الرجالن من قادة لثورة 36 إلى 
االستعمار  مع  تحالفا  ولماذا  للثورة،  أعداء 

البريطاني والعصابات اليهودية؟
كما  36عائليًا  ثوار  بين  الصراع  كان  وهل 
أطماع  هناك  كانت  أم  التاريخ؟  كتب  تقول 
شخصية، وأحقاد دفينة جرفت البعض باتجاه 
العدو؟ أو ربما تضاربت المصالح بين قادة 
الثورة، فنجح البريطانيون واليهود في استمالة 
البعض، وتوظيف روح التنافس لخلق زعامات 
ولماذا  التقليدية؟  الزعامة  تحارب  بديلة 
االنقسام،  بتفادي   36 ثورة  قيادة  تنجح  لم 
والزعامات  العائالت  بعض  غضب  وتجنب 
انضمامها  دون  والحيلولة  الفلسطينية، 

لصفوف المتمردين على الثورة؟
وهل كانت أخطاء قيادة ثورة 36 سببًا لتنفض 
عنها بعض العائالت، وتحاربها بكل خيانة؟ 
البريطاني  والسالح  اليهودي  للمال  كأن  أم 
حيث  الثورة،  على  التآمر  في  األبرز  الدور 
انفقوا بسخاء على فصائل السالم الفلسطينية، 
قادتها،  ومالحقة  الثورة،  اجتثاث  في  لتسهم 

وتصفيتهم وإعدامهم.
تقول لنا الذاكرة الفلسطينية: بعد فشل االنجليز 
تجنيد عدة  إلى  لجأوا  ثورة 36،  في تصفية 
في  الثورة،  للعمل ضد  زعامات وشخصيات 

البداية كان الخروج من صفوف الثورة وجاًل 
صخب  زاد  األيام،  ومع  ومترددًا،  وخجاًل، 
التمرد على الثورة، وقد وصل األمر إلى حد 
الخروج العلني ضد الثورة والثوار، حين نجح 
ضد  شعبي  اجتماع  بعقد  النشاشيبي  فخري 
الثورة في بيته شهر 193٨/9، وكان هدف 
االجتماع دعم فصائل السالم، ومناوأة الثورة، 
ومطاردة فلول قواتها، ونجح فخري في تنظيم 
الخليل  قضاء  “يطا”  قرية  في  آخر  اجتماع 
في شهر ديسمبر 193٨، وحضر االجتماع 
العسكري  القائد  أوكونور  البريطاني  الجنرال 

العام لمنطقة المركز.
عليها  أشرف  التي  االجتماعات  هذه 
البريطانيون، وتم خاللها توزيع السالح على 
 6 وتم صرف  أمنيًا،  المنسقين  الفلسطينيين 
تمكنوا  هؤالء  مجند،  لكل  فلسطيني  جنية 
بعد ثالثة أشهر من تصفية قائد الثورة عبد 
الرحيم الحاج محمد، بعد أن أرشدوا الجيش 
البريطاني على مكمنه في شهر 1939/3، 
فقاتل الرجل أعداء األمة ببسالة حتى ارتقى 

شهيدًا.
بتصفية  فلسطين صفحاته  تاريخ  أغلق  فهل 

قادة ثورة 36، أم للحكاية بقية؟
تقول لنا التجربة: بعد ثالثة أشهر من تصفية 
 ،1939 عام  منتصف  في  أي  الثورة،  قادة 
طالبت بريطانيا من فخري النشاشيبي وفخري 
انتهت  فقد  السالح،  بتسليم  الهادي  عبد 
السالح،  إلى  حاجة  لكما  يعد  ولم  المهمة، 

وتقرر وقف صرف المال لهم.
الصهاينة  وعصابات  البريطانيون  ألقى  لقد 
بمن تعاون معهم إلى مقصلة الشعب، فتمت 
الضفة  شمال  الهادي  عبد  فخري  تصفية 
فخري  تصفية  وتمت   ،1943 سنة  الغربية 
سنة  بالعراق  بغداد  شوارع  في  النشاشيبي 
1941، فهل أشفى القتل غليل الشعب؟ وهل 

أوقف القتل المؤامرة؟
لقد ضاعت ثورة 36، وضاعت التضحيات 
الجسيمة، وضاعت بعد ذلك أرض فلسطين، 
وضاع  الشعب الفلسطيني، وخسر من نسق 
مع االحتالل حياته ومستقبل أبنائه، بعد أن 

خسر شرفه وأضاع وطنه.
كاتب فلسطيني
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خمس حقائق عن الفتنة ورموزها.. 
مقال صحفي أردني ُيثير ضّجة ويكشف أول سردّية لألحداث..

كاتب  قدمها  التي  المعلوماتية  المادة  شّكلت 
صحفي بارز في األردن قريب من مؤسسات 
الدولة هو رئيس مجلس ادارة محطة المملكة 
السياق  في  خاصة  اضافة  الخيطان  فهد 
في  االخيرة  األحداث  لمسار  المعلوماتي 

البالد.
على  نشر  له  مقال  في  الخيطان  وتعّرض 
السبت  مساء  من  تداوله  وتم  واسع  نطاق 
بالفتنة  عالقة  لها  حقائق  بخمسة  أسماه  لما 

ورموزها.
وشن الكاتب الخيطان هجوما شرسا على ولي 
العهد السابق األمير حمزة بن الحسين معتبرا 
أنه بالرغم من توقيعه رسالة الوالء الدستوري 
مسؤولية  يتحمل  العهد  ولولي  الملك  لجاللة 

المساهمة في كل ما يجري الحقا.
واعتبر الخيطان أن األمير حمزة أساء لسمعته 
المسلحة  القوات  في  كضابط  الشخصية 
قبل  عندما  العسكرية  وللمؤسسة   ولألجهزة 
فكرة تسجيل مضمون مكالمة جمعته برئيس 
االركان ثم قام بتسريبها إلى بعض المقربين 

منه.
وتضّمن مقال الخيطان الذي يبدو أنه يشكل 
عن  الحديث  سياق  في  أولى  رسمية  سردية 
المؤامرة وتفاصيلها الساخنة بأن األمير حمزة 
وارسلها  هاتفه  عبر  مقابالت  بتسجيل  قام 
لشخص وصفه الكاتب بأنه “دحالن سعودي” 
لم  لكنه  لندن  البريطانية  العاصمة  في  ويقيم 
إال  الشخص  هذا  هوية  عن  النقاب  يكشف 
غزيرة  اعترافات  عن  تحّدث  الخيطان  أن 
أكثر  في  جمعها  تم   استخبارية  ومعلومات 
من نطاق ستؤدي إلى مفاجأة الرأي العام في 

األردن بعد استكمال التحقيقات.
األمير  فدور   الخيطان  وصف  حد  وعلى 
حمزة في الفتنة والمؤامرة لم يكن مقتصرا على 
انخرط  لكنه  الشخصية  وأوهامه   طموحاته 
في التحضير  لمؤامرة كان لها ساعة صفر 
األجهزة  تتدّخل  أن  قبل  مسبقا  معد  وتوقيت 

العسكرية واألمنية.
األذرع  في  العاملين  أحد  يقدم  مرة  وألول 
رواية  للحكومة  التابعة  الرسمية  اإلعالمية 
باالنخراط في  مباشرا لألمير  اتهاما  تتضمن 

مؤامرة ضد بالده .
ايمن  الخارجية  وزير  كان  لذلك  وخالفا 
طموحات  تالقي  عن  تحّدث  قد  الصفدي 
الشخصيات  بعض  بسعي  االمير  واوهام 
لالتصال مع معارضة خارجية بهدف مخطط 

لزعزعة امن واستقرار األردن.
النظرية  في  يطور  الخيطان  أن  ذلك  ويعني 
مؤشرات  ثمة  وبالتالي  الصفدي  قدمها  التي 

في  األقل  على  التحقيقات  بعض  أن  على 
عنها  عّبر  وقد  انتهت  قد  األولية  صورتها 
دون  تقريبا  انفرد  معلومات  بحكم  الخيطان 

غيره بنشرها.
هللا  عوض  باسم  الدكتور  مسالة  أن  ويبدو 
الخيطان  قاله  ما  أو حسب  الخيطان  حسب 
لها عالقة برغبة بعض األطراف في اإلبقاء 
اطراف  مشاركة  بمعنى  القرن  صفقه  على 
صفقة  لبقاء  األردن  على  بالضغط  خارجية 

القرن ولتمريرها في مرحلة الحقة.
واإلشارة األولى لشخصية سعودية في مسار 
وردت  المؤامرة  تسريبات  مسار  أو  االحداث 
في مقال الخيطان فقط لكن لشخصية سعودية 

لم يتم الكشف عن هويتها بعد.
موسعا  جدال  الخيطان  مقالة  أثارت  وطبعا 
عبر  خصوصا  مبكر  وقت  وفي  وعاصفا 
منصات التواصل االجتماعي النها تضمنت 
حتى  السري  بالتحقيق  عالقة  لها  معلومات 
هذه اللحظة حيث كان النائب العام قد امر 

بحظر النشر.
وإعالميون  حقوقيون  طرح  آخر  بمعنى 
مثل  كاتب  تمكن  كيفية  مبكرة عن  تساؤالت 
الخيطان مقرب من السلطات من نشر مثل 
هذا المقال في الوقت الذي حظر فيه النشر 
في  هذه القضية بمعنى أن االستثناء الوحيد 
في حظر النشر كان له عالقة بالرأي والتعليق 

وليس بالمعطيات المعلوماتية للتحقيق.
غنيمة  أبو  زياد  أحمد  والنقابي  الكاتب  اتهم 
الكاتب الخيطان بمخالفة أوامر حظر النشر 
وطالب النيابة علنا بالتحقيق معه وإخضاعه 

كتاب  من  ألي  يسمح  أن  رافضا  للقانون 
أبو غنيمة باإلساءة ألمراء  السلطة كما قال 
العائلة الهاشمية خصوصا وأن رسالة الملك 
بكل  حمزة  األمير  مسألة  حسمت  قد  كانت 

حال.
عالء  االعالمي  والناشط  الكاتب  سأل  وهنا 
الفروخ عما اذا كانت مقالة الخيطان تخالف 
االمير  قضية  تفاصيل  في  النشر  منع  قرار 
حمزة معتبرا ان الخيطان أشار إلى معلومات 
الجهات  إال  تعلمها  أال  يفترض  خاصة 

المختصة التي تحقق في الموضوع.
 والحقا تم تداول منشور مع “بوستر” بعنوان: 

أوقفوا خيطان الفتنة”.
 وكانت أنباء صحفية غير مؤكدة قد ربطت 
اعتقال بعض الشخصيات المهمة في عمان 
األمن  لزعزعة  مخطط  هامش  على  مؤخرا 
لعقارات  للشبهة  مثيرة  ببيوعات  واالستقرار 

وأراضي في القدس.
لها  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أن  ويبدو   
بمعلومات  األردن  بتزويد  مهتمة  أو  عالقة 
وحيثيات جزء منها استخباري الطابع وموثق 
وله عالقه بنشاطات مريبة يعتقد بأن بعض 

الشخصيات في األردن توّرطت بها.
الجانب الفلسطيني هنا يتحّدث عن محاوالت 
من  ليست  اردنية  شخصيات  عبر  تدخل 
فقط  اعتقلت مؤخرا  التي  الشخصيات  ضمن 
بملف االنتخابات داخل األراضي الفلسطينية 

المحتلة.
المعلومات  لبعض  وفقا  الفلسطيني  واالشتباه 
له عالقة أيضا بمحاوالت مشبوهة لبيع بعض 
لصالح  القدس  مدينة  في  والقطع  االراضي 
السعودية  أو رجال األعمال في   مستثمرين 

واإلمارات.
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أن  ويبدو   
لتطوير  تسعى  أمنيا  المختصة  وأجهزتها 
مفهوم التعاون ومنطق التعاون مع السلطات 
األردنية بخصوص ملف العقارات في القدس 
بالنسبة  الحمراء  الخطوط  من  يعتبر  والذي 
للدولة االردنية حيث ال يتم التسامح مع أي 
هذا  من  بنشاطات  التوّرط  يمكنهم  أردنيين 
السعودية  مثل  لدول  االفضلية  لتعزيز  النوع 
واالمارات او غيرها في محيط الحرم القدسي.
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مغامرة أوكرانيا الخطيرة الستدراج مواجهة محتملة مع روسيا

د. منذر سليمان وجعفر الجعفري
طبول  قرع  الناتو  وحلف  البنتاغون  يجدد 
الحرب ضد الصين، بحجة نيتها لغزو تايوان، 
أوكرانيا،  مع  حدودها  بمحاذاة  روسيا  وضّد 
بؤر   اشتعال  إدامة  على  واشنطن  ومحافظة 
التوتر التقليدية في “الشرق األوسط” والتحذير 

من انزالقها نحو حرب مفتوحة.
الحرب  صقور  من  مجموعة  تصّدر  إّن 
أبرز  إحدى  هو  األميركية  السياسة  مفاصل 
وتصعيده  بايدن  جو  الرئيس  والية  ميزات 
عدوانية الخطاب السياسي الرسمي، بالتزامن 
مع إجراء تنقالت كبيرة في القوى والمعدات 
الصين  “لمواجهة  عالنية  ونشرها  العسكرية 
وروسيا”، والتي جّسدتها المناورة األميركية مع 
الناتو تحت عنوان “دفاعًا عن أوروبا  حلف 
21″، وهي تنطوي على “نشر فرقة عسكرية 
ساحة  إلى  المتحدة  الواليات  من  أميركية 
السلم.  فترة  في  أوروبا”  في  محتملة  معارك 
كما أرسلت الواليات المتحدة طائراتها القاذفة 
للتموضع في  العمالقة من طراز “بي-52” 

أراضي النرويج “ألول مرة”.
 ورفعت قيادة سالح الجيش األميركي مستوى 
“نزاع  من  أوروبا  في  صفوفها  بين  التهديد 
محتمل” إلى “أزمة وشيكة محتملة”، ما يعادل 
البنتاغون  وأوضح  التأهب.  درجات  أعلى 
الرسمي  الناطق  مغزى تحركاته، على لسان 
بشأن  محادثات  “نجري  قائاًل:  كيربي،  جون 
معدالت  ارتفاع  حول  )اإلقليمية(  المخاوف 
إطالق  لوقف  )روسيا(  وانتهاكات  التوتر 
النار والتوترات اإلقليمية مع حلفائنا في حلف 

الناتو” )31 آذار/مارس 2٠21(.
طنًا   35٠“ تسليمه  البنتاغون  أعلن  كما 
األوكرانية”،  العسكرية  للقوات  األسلحة  من 
أسلحة  متنها  على  مدرّعة  عربات  تتضّمن 
رشاشة ثقيلة وقذائف مضادة للدبابات ومدافع 
تحركات  بحجة  ذلك  كّل  الطلقات.  سريعة 
موسكو  وإجراء  روسية   عسكرية  وحشود 
مناورات حربية بمحاذاة حدودها مع أوكرانيا.
رصدت وسائل اإلعالم العالمية في 2 نيسان/

األوكراني  الرئيس  لمستشار  تصريحًا  إبريل 
الناتو  حلف  يطالب  زيلينسكي  فولوديمير 
وذلك  بالده،  في  العسكري  حضوره  بزيادة 
يتضّمن “نشاطات مشتركة ومناورات عسكرية 
أسلحة  بمشاركة  الناتو،  وحلف  أوكرانيا  بين 
البحر والجو”. وقد سبقتها مزاعم متتالية بدعم 

موسكو لحلفائها في منطقة دونباس.
واستكمل البرلمان األوكراني رسائل التصعيد 
“تخّلي  مطلعُه  بيانًا  بإصداره  روسيا  ضد 
بالتزاماتها  الوفاء  عن  كييف  )العاصمة( 
مينسك”،  اتفاقيات  في  عليها  المنصوص 
مشيرًا إلى “ارتفاع كبير في عمليات القصف 
والتحرشات المسلحة من قبل القوات العسكرية 
الغربية  الدول  ومطالبًا  الروسي”،  لالتحاد 
الضغط  إجراءات  تصعيد  في  “باستمرارها 

على روسيا” )29 آذار/مارس 2٠21(.
وأّكد رئيس هيئة األركان األوكراني، رسالن 
خومشاك، تحركات قواته العسكرية “الدفاعية” 
وزيادة أعدادها وعتادها في منطقتي “دونيتسك 
)شبه  باتجاه  وكذلك  اوبالستس،  ولوهانسك 
تحذيرات  روسيا  ووّجهت  القرم”.  جزيرة( 
العدة لتصعيد  بأنها تعد  متتالية إلى أوكرانيا 
أيضًا،  والقرم  أوكرانيا  شرقي  في  الموقف 

وبأنها لن تقف مكتوفة اليدين.
لعل أبرز مناحي قلق قيادة حلف الناتو تتمثل 
مقاتالتها  اختراق  معدالت  زيادة موسكو  في 
ألجواء دول حلف الناتو، وخصوصًا في بحر 
البلطيق وبحري الشمال واألسود، إضافة إلى 
تحليق القاذفة النووية الروسية توبوليف “تي 
يو-95” الضخمة قرب سواحل النرويج، ما 
استدعى اعتراضها من قبل مقاتالت نرويجية 

من طراز “أف-16، وأخرى تابعة لسالحي 
الجو البريطاني والبلجيكي.

وحدات  إجراء  إلى  الصدد  هذا  في  ُيشار   
وتدريبات عسكرية  مناورات  روسية  عسكرية 
أوكرانيا، رصدها  المشتركة مع  الحدود  قرب 
إلى  تعْد  لم  أنها  زاعمًا  بدّقة،  الناتو  حلف 
قواعدها بعد انتهاء مهمتها هناك. وقد ردت 
وأن  أراضيها،  سيادة  على  بتأكيدها  روسيا 
في  العسكرية  قواته  ينشر  الروسي  “االتحاد 
ذلك  يكون  أن  ينبغي  وال  يريد،  كما  أراضيه 
من شأن أي طرف، كما أن القوات ال تشكل 

تهديدًا ألٍي كان”.
الديبلوماسي األميركي، سارع  المستوى  على 
اإلدالء  إلى  بلينكن  انتوني  الخارجية  وزير 
لقاء  في  مشاركته  عقب  نارية  بتصريحات 
حلف الناتو على مستوى وزراء الخارجية في 
قائاًل:  روسيا  إلى  حديثه  موجهًا  بروكسيل، 
“أنشئت تحالفاتنا للدفاع عن قيمنا المشتركة”، 
على  األميركي  الهدف  باستعادة  مستكماًل 
“نظام  أساس  على  المبني  الدولي  الصعيد 
دولي يستند إلى حكم القانون”، متعمدًا تجاهل 
عالمي  بنظام  تنادي  التي  الدولية  المتغيرات 
متعدد األقطاب يعكس حقيقة المتغيرات في 

مطلع العقد الثاني من القرن 21.
رسمية،  مذكرة  بحسب  بايدن،  الرئيس  رؤية 
المتحدة  الواليات  “إحياء  على ضرورة  ترّكز 
منابع ميزاتها للتعامل مع التحديات الراهنة من 
منطلق القوة”، مشددًا على “تحديث القدرات 
العسكرية األميركية”، على الرغم من انتهاء 
الباردة رسميًا قبل 3 عقود، والهدف  الحرب 
الحقيقي هو  بسط هيمنة أميركا على نطاق 
العالم أجمع الذي يدرك أنها تمر في مرحلة 
العسكرية  قوتها  تدريجي، رغم شراسة  تراجع 

ونفوذها الطاغي.
وفي ضوء نشر واشنطن قوات وموارد ومعدات 
الروسية،  الحدود  بمحاذاة  إضافية  عسكرية 
يمكن للمرء التوقف على أبرز السيناريوهات 

األميركية المحتملة لتصادم عسكري، منها:
1 – تعزيز جهود الحراسة والمراقبة للمقرات 
فرص  وإلغاء  االتصاالت،  ومراكز  القيادية 
اإلجازات واألعياد، وخصوصًا أعياد القيامة 

الراهنة.
2 – رفع درجة تأهب القوات الجوية، وبأعداد 
السابقة، وسحب بعض  المعدالت  أعلى من 
موارد القوات الجوية إلى مناطق خلفية أكثر 
القاذفات  حمولة  نوعية  تعديل  وربما  أمنًا، 

والمقاتالت وحجمها.
3 – انتشار القوات البرية في رقعة جغرافية 
أوسع، وخصوصًا تلك التي ترابط قرب القوات 
الروسية والمواقع االستراتيجية للحّد من موجة 
هجمات مفاجئة. وتعد دول بحر البلطيق أهم 

ساحات االشتباك المحتمل.
4 – تفعيل نظم الدفاعات الجوية على طول 

الحدود المشتركة مع روسيا.
عبر  والتجسس  المراقبة  وتيرة  رفع   –  5
معدالت  وكذلك  االصطناعية،  األقمار 

الطلعات الجوية.
قوات  بين صفوف  التأهب  درجة  رفع   –  6
األراضي  في  المتواجدة  السريع  التدخل 
القوات  إلى  أيضًا  واالستناد  األوروبية، 
المحمولة جوًا التابعة للكتيبة ٨2 في قواعدها 
األميركية والتي ستكون رأس حربة التدخل في 

أي مواجهة مرتقبة.
ولهجة  الخيارات  من  المروحة  تلك  أمام 
األميركي  الجانب  من  المتواترة  التصعيد 
هاتفية  محادثة  بعد  وخصوصًا  تحديدًا، 
لوزير الدفاع األميركي لويد أوستن مع نظيره 
األميركي  “الدعم  فيها على  األوكراني، شدد 
أراضيها”،  على  وسيادتها  ألوكرانيا  الثابت 
عسكرية  ومناورات  مخططات  عن  والكشف 
مشتركة مع دول مناوئة لروسيا، هل أضحى 
العالم أقرب مسافة إلى أزمة جديدة يلوح بها 
الطرفان بأسلحة نووية وأخرى غير معلومة؟

الثابت في تلك المقدمات أّن الساحة أضحت 
الناتو “الستفزاز”  ناضجة بالنسبة إلى حلف 
موسكو وإجراء مناورات بحرية في مياه البحر 
األسود في األسابيع القليلة المقبلة، والتي قد 
تحرشها  أوكرانيا  بدء  على  حيًا  تمرينًا  تكون 
المدعومة  وتلك  الروسية،  بالقوات  العسكري 
منها في شرق أوكرانيا، والجائزة الكبرى هي 
اقتطاع شبه جزيرة القرم من السيادة الروسية، 
ولكن ليس كل ما يشتهيه المرء قاباًل للتحقيق.

من ناحية أخرى، يعاني تماسك حلف الناتو 
شأنهما  من  منفصلين  حدثين  األيام  هذه 
تقويض مصداقيته لدى حلفائه وخصومه على 
التي تئّن بفعل  ألمانيا  السواء؛ األول يخص 
الغواصات  سالح  اعتماد  فضيحة  اكتشاف 
البحرية األلمانية على أجهزة روسية الصنع، 
عقب نشر صحيفتها “بيلد آم سونتاغ” تقريرًا 
األلمانية  الغواصات  “استخدام  إلى  يشير 
 )41٠٠ سيلور  )نافي  الكترونية  معدات 
تصنعها  البحرية  الخرائط  بيانات  نظم  في 
شركة “ترانساس” الروسية”، ما استدعى من 
برلمانها البدء بتحقيق شامل في هذه المسألة. 
المسألة  اعتبرت  األميركية  العسكرية  القيادة 
بمثابة “كعب أخيل”  الخطورة وعّدتها  شديدة 
)نشرة  العسكرية  والعمليات  المهام  تنفيذ  في 

“ديفينس نيوز”، 1 نيسان/ابريل 2٠21(.
  الحادث اآلخر يخّص إيطاليا التي أقدمت 
على اعتقال “ضابط في البحرية” لتورطه في 
التجسس لصالح روسيا مقابل المال. الضابط 
هيئة  في  يعمل  بيوت  وولتر  يدعى  الذي 
وقد  فرقاطة،  رّبان  بصفة  الدفاعية  األركان 
الثالثاء  مساء  “مشغليه”  مع  سريًا  لقاًء  أّعد 
مبلغًا  فيه  تسّلم  الماضي  آذار/مارس   3٠
 5،٨6٠ )نحو  يورو   5،٠٠٠ وقدره  زهيدًا 
وبحكم  رسمية.  وثائق  تسليمه  لقاء  دوالرًا(  
موقعه المتقّدم، فإّن من ضمن مهامه القيام 
بتصنيف درجات السرية في الوثائق الرسمية، 
“ومن ضمنها وثائق حلف الناتو” )موقع “ذي 

آفياشينست”، 31آذار / مارس 2٠21(.
سيسمع العالم تكرارًا في تصريحات المسؤولين 
األميركيين حول “نظام القانون بقيادة الواليات 
األبيض  البيت  إليه  أشار  والذي  المتحدة”، 
“دليل  بعنوان  حديثة  مذكرة  في  بالتفصيل 
تطرح  القومي”،  األمن  الستراتيجية  مرحلي 
“النخراط  ورؤيته  بايدن  الرئيس  تفكير  آلية 
إلرساء  العالم”  دول  مع  المتحدة  الواليات 

“نظام دولي ليبرالي” )آذار/مارس 2٠21(.
اطلعوا  الذين  العسكريين  الخبراء  وبحسب 
على تلك المذكرة – بحجم 24 صفحة – فإن 
الفرضيات األميركية عن فراديتها وترجيح لغة 
الحرب الباردة ال تأخذ بعين االعتبار حقيقة 
التدهور األميركي سياسيًا واقتصاديًا وامتدادًا 
مستنقعي  واشنطن  دخول  منذ  عسكريًا، 
ظّل  في  سوريا،  والحقًا  والعراق،  أفغانستان 
بمواجهة متوازية مع كل  نياتها  إعالنها عن 
األكبر  الخاسر  فيما  وروسيا،  الصين  من 
التحرر والتنمية  إلى  الشعوب وتطّلعاتها  هو 

المستقلة.
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خدع بنوكًا وأمراء ورواد أعمال خسروا بسببه 65 مليار دوالر…
 وفاةبيرني مادوف منفذ أكبر عملية احتيال في التاريخ

بالمسؤولية  أقر  الذي  مادوف،  بيرني  توفي 
في  االحتيال  عمليات  أكبر  من  واحدة  عن 
عن  السجن  في  المتحدة،  الواليات  تاريخ 
عمر يناهز ٨2 عاما.وأعلن مكتب السجون 
ُحكم على  قد  وكان   . االربعاء  وفاتهيوم  نبأ 
مادوف بالسجن 15٠ عاما في عام 2٠٠9 
بعد أن اعترف بأنه احتال على مستثمرين من 
فيه  يدفع  بونزي،  باسم  ُيعرف  برنامج  خالل 
بدال  الجدد،  العمالء  أموال  من  للمستثمرين 

من األرباح الفعلية
يجب أن تملك ذكاء خاصًا وشخصية جذابة 
وقدرة هائلة على اإلقناع وجرأة كبيرة وإقدامًا 
إلى جانب الضمير الميت بالتأكيد؛ لتستطيع 
تنفيذ عملية احتيال ضخمة بقيمة 65 مليار 
دوالر أمريكي كتلك التي نفذها بيرني مادوف، 
البارز  األعمال  ورجل  المالي  المستشار 
والمؤسس لواحدة من أهم شركات االستثمار 

في وول ستريت.
الرجل  هذا  امتلكت مواصفات  لو  لكن حتى 
الذي خدع مئات المستثمرين على مدى عقود، 
ال ننصحك أن تحذو حذوه فنهاية الرجل كانت 
حكمًا قضائيًا بالسجن لمدة 15٠ عامًا. مع 
ذلك ال ينكر أحد أنه امتلك شخصية استثنائية 
أشخاص  من  العمالء  ثقة  كسب  من  مكنته 
تعالوا  ورأسماليين.  وأمراء  ومؤسسات  وبنوك 
نرِو لكم قصة أكبر جريمة مالية في التاريخ:

بيرني مادوف المحتال الذي نفذ أكبر جريمة 
مالية في التاريخ

الذي  الشارع  -وهو  ستريت  وول  يشهد  لم 
الواليات  في  المالية  المؤسسات  أقوى  يضم 
التي  كتلك  مالي  تزوير  عملية  المتحدة- 
نفذها مادوف، بل لم تشهد الواليات المتحدة 
وحتى العالم عملية احتيال بتلك الضخامة، إذ 
تصنف الجريمة المالية التي ارتكبها مادوف 

على أنها الكبرى في التاريخ.
ولد بيرني مادوف ألسرة يهودية من نيويورك، 
من  فترة  في  تعرض  أعمال  رائد  والده  وكان 
فترات حياته لإلفالس، األمر الذي أثر ببيرني 
وجعله يعاهد نفسه أال يواجه نفس المصير.

تخصص بيرني بالعلوم السياسية وتخرج من 
في  يدخل  أن  اختار  لكنه  هوفسترا،  جامعة 
مجال البورصة واالستثمار، لتبدأ قصته في 

عام 196٠.
فقط،  بـ5٠٠ دوالر  المجال  هذا  بيرني  دخل 
وبدأ بتداول األسهم مع العمالء خارج إطار 
البورصة، وبتسويق نفسه على أنه »مضارب« 

بارع يضمن الربح لعمالئه.

المال والتحدي هما الدافع األكبر
يقضي  وبينما  الفيدرالية،  السجون  أحد  من 
بيرني مادوف سنوات عقوبته الطويلة، وافق 
مسبوقة  غير  هاتفية  مقابالت  إجراء  على 
روى  فيشمان،  ستيف  يدعى  صحفي  مع 
من  عامًا   35 يقارب  ما  قصة  خاللها  من 

االحتيال.
هما  والتحدي  المال  كان  لمادوف  بالنسبة 
الدافع األكبر، ففي عالم البورصة عليك أن 
تبدي تفوقًا على اآلخرين إذا أردت االستمرار، 

وفقًا لتعبيره.
وكذلك  محاسبة،  تعمل  مادوف  كانت زوجة 
عمالء  مجموعة  لمادوف  كّون  الذي  والدها 
باستثمار  يرغبون  الذين  المحاسبين  من 

أموالهم في البورصة .
فيما  المال،  من  بمبلغ  هؤالء  من  كل  ساهم 
إطار  خارج  لعمالئه  أسهمًا  مادوف  اشترى 
البورصة بسعر دوالرين للسهم الواحد، وذلك 

في عام 1962.
فقد  الحسبان،  في  يكن  لم  ما  حدث  لكن 
وجد  وفجأة  العام  ذلك  في  البورصة  انهارت 
مادوف عمالءه الذين كانوا بمثابة أقاربه قد 
خسروا كل أموالهم، وكان أمام مفترق طرق، 
إما أن يعترف لعمالئه بأنه خذلهم أو يسلك 

طريقًا مختلفًا.
عمالئه،  عن  الحقيقة  إخفاء  مادوف  اختار 
واستدان أموااًل ليدفع لهم أرباحهم من األسهم، 
البورصة  مضارب  سمعة  اكتسب  وبذلك 
على  يحافظ  أن  استطاع  الذي  العبقري 
أموال عمالئه وينجو من األزمة المالية التي 

عصفت بسوق األسهم عام 1962.
بذكاء،  لنفسه  يروج  أن  مادوف  واستطاع 
لدرجة أن العمالء باتوا يعتقدون أنه إذا قبل 
بذلك  فهو  بها،  ليستثمر  نقودهم  يأخذ  أن 
يسدي إليهم خدمة كبيرة، ومن هنا بدأ الرجل 
بتنفيذ أكبر عملية »بونزي« عرفها التاريخ. 

في الطابق السابع عشر.. حيث تدار عملية 
»بونزي«

مستشارًا  بات  الذي  مادوف  عمل  تطور 
عقدين  وخالل  الخاصة،  شركته  يملك  ماليًا 
من الزمن أصبح رئيس مجلس إدارة بورصة 

ناسداك وأحد عمالقة الصناعة المالية.
عمل مادوف في أحد أشهر األبنية في وول 
وفي  طوابق،  ثالثة  هناك  امتلك  إذ  ستريت 
لدى  كان  المبنى  من  عشر  السابع  الطابق 
مادوف غرفة سرية ال يستطيع أحد الدخول 
كان  حيث  هناك  خاصة،  بشفرة  إال  إليها 
باسم  الشهيرة  االحتيال  عملية  يدير  مادوف 

»بونزي«.

ما هي عملية »بونزي«؟
عملية »بونزي« هي نظام بيع هرمي وشكل 

من أشكال االحتيال نبسطها لكم كما يلي:
تدعي شركة استثمارية -مثل شركة مادوف- 
مثل  مختلفة  قطاعات  في  تستثمر  بأنها 
أو  النفط  العمالت وحتى  أو  البورصة  أسهم 
في  المال  مبلغ من  بإيداع  قمت  وإذا  الغاز، 
أموالك  في  الشركة  ستستثمر  الشركة  هذه 
وتضاعفها لك بعد فترة، فتحصل على مبلغ 
الشركة في  أودعته مع  الذي  ذاك  أكبر من 

البداية.
تدفع  األمر  بداية  في  تحديدًا؟  االحتيال  أين 
الشركة مبالغ مضاعفة للمستثمرين فعاًل، لكن 
ال تدفع تلك األموال من أرباحها في البورصة 
أو غيرها من المجاالت، إنما تدفع من أموال 
المستثمرين الجدد. وكلما استطاعت الشركة 
بناء ثقة أكبر لدى المستثمرين والترويج لنفسها 

مضاعفة  تستطيع  ناجحة  شركة  أنها  على 
أموال زبائنها بالفعل كلما استثمر عدد أكبر 
من األشخاص أو الجمعيات أو الشركات مع 
هذه الشركة التي تستمر في الدفع للمستثمرين 

القدامى من أموال المستثمرين الجدد.
حتى إن المستثمرين الذين تضاعفت أموالهم 
المبلغ  الستثمار  يعودون  الشركة  هذه  عبر 

الجديد كاماًل للحصول على ربح أكبر.
تصل  أن  فإما  العملية،  هذه  نهاية  عن  أما 
الشركة إلى حد تخرج فيه األمور عن السيطرة 
مستثمريها  أرباح  دفع  على  قادرة  تعد  وال 
بالشركة  الجدد  المستثمرين  ثقة  فتتوقف 
كل  ينهار  ثم  إليها  األموال  تدفق  ويتوقف 
إلى  الشركة  صاحب  يصل  أو  فجأة،  شيء 
رقم معين، فيجمع األموال التي حصدها من 
سميت  وقد  بالفرار.  ويلوذ  »بونزي«  عملية 
هذه العملية باسم »بونزي« نسبة إلى تشارلز 

بونزي أول محتال اتبع هذه الطريقة.
بيرني مادوف ينقل »بونزي« إلى مستوى عاملي

من  جناها  التي  باألرباح  مادوف  يكتف  لم 
عام  بالتعامل  فبدأ  احملليني،  املستثمرين 
من  كان  وقد  أوروبيني،  مستثمرين  مع   1992
بني هؤالء املستثمرين بنوك أوروبية وصناديق 
ثقتهم  وضعوا  جميعهم  عاملية،  استثمار 

مبادوف وائتمنوه على ماليني الدوالرات.
في  ضخمة  بنوك  رؤساء  إن  مادوف  يقول 
استعداد  على  كانوا  والعالم  سويسرا 
الستثمار مبلغ مليار دوالر في شركته، بالرغم 
من أنهم كانوا يجب أن يعلموا بوجود إشارات 
خطر، فلم يكن مادوف ميد عمالءه بأي حقائق 
لهم  مسموحاً  يكن  ولم  أعماله  حجم  عن 
االستثمارات،  سالمة  من  للتحقق  باحلضور 
ببساطة:  للمستثمرين  يقول  مادوف  كان 
»إن لم تكن تعجبكم الطريقة التي أدير بها 
أموالكم«.  االستثمارات تستطيعون سحب 

وبالطبع لم يفعل أحد ذلك.
حول  والرأسماليني  األمراء  بعض  إن  حتى 
في  أموالهم  من  جزءاً  استثمروا  العالم 
من  مايكل  أمير  بينهم  ومن  مادوف،  شركة 
جونوت،  فيليب  والرأسمالي  يوغسالفيا، 
العالم  في  امرأة  أغنى  بيتينكور  وليليان 

آنذاك. 
مع العلم أن هؤالء املستثمرين كانوا يضحون 
عليها  سيحصلون  أكبر  مالية  بعوائد 
مع  التعامل  سبيل  في  أخرى  شركات  من 
يعني  لهم  بالنسبة  معه  فالتعامل  مادوف، 

االستقرار والنتائج املضمونة.

انهيار إمبراطورية مادوف

بدأت الشكوك تدور حول مادوف، وقام بعض 
احملللني املاليني مبهاجمته عدة مرات واتهامه 
حول  املتاحة  احلقائق  دراسة  بعد  باالحتيال 

نظام عمل شركته.
للوكالة  األعلى  اجمللس  أجرى  وفي عام 2004 
بحق  واحداً  وحتقيقاً  اختبارات   3 الفيدرالية 
فوق  أعماله  أن  إلى  خلصت  لكنها  مادوف 

الشبهات. 
دفعت  التحقيقات  من  تكراراً  مادوف  جناة 
لزيادة هجماتهم عليه ونشر  املاليني  احملللني 
دون  لكن  احتياله  على  اإلثباتات  من  املزيد 
بناها  التي  اإلمبراطورية  تبدأ  ولم  جدوى، 
عندما   2008 عام  حتى  باالنهيار  مادوف 
عصفت أزمة مالية بالواليات املتحدة وصفت 

أنها األسوأ في تاريخ سوق األسهم.

أنه  وجدوا  الذين  املستثمرين  الذعر  أصاب 
من  بدالً  أموالهم  يستعيدوا  أن  األضمن  من 
اآلخذ  األسهم  سوق  في  باخلسارة  اخملاطرة 
غير  مادوف  املفاجأة،  كانت  وهنا  باالنهيار، 
ببساطة  للمستثمرين  الدفع  على  قادر 
يريد  أحد  وال  األموال  يريد سحب  اجلميع  ألن 
تعد  لم  »بونزي«  عملية  أن  مبعنى  إيداعها، 
نافعة بعد اآلن. خسائر باملليارات وانتحار أحد 

املستثمرين
معه،  تعمل  بالكامل  مادوف  عائلة  كانت 
مادوف  بات  وعندما  وولداه،  وزوجته  أخوه 
عاجزاً عن السداد للمستثمرين اجتمع معه 
والدهما  بأن  وصدما  احلقيقة،  ليفهما  ولداه 

كان يحتال على عمالئه منذ 35 عاماً.
الفور،  على  محامياً  الولدان  استشار 

ونصحهما أن يسلما والدهما، وهذا ما كان.
مع  بأكملها  عائالت  حياة  مادوف  دمر 
به  وثقوا  الذين  األشخاص  من  املئات  وجود 
ووضعوا بني أيديه كل ما ميلكونه من أموال، 
عملية  أنها  األمر  نهاية  في  ليكتشفوا 
احتيال وأنهم مفلسون متاماً، حتى إن واحدة 
لدفع  ماالً  متلك  تعد  لم  إنها  قالت  منهم 
املعونات احلكومية  وأنها تعيش على  اإليجار 

وتبحث عن الطعام في القمامة. 
وبعد القبض عليه، أعلنت بنوك في كل من 
ودول  وإيطاليا  وفرنسا  وسويسرا  إسبانيا 
أخرى ضياع مليارات الدوالرات بسبب احتيال 

مادوف.
وقدرت اخلسائر التي تسبب بها بيرني مادوف 
لكن  دوالر،  مليار   65 إلى  بـ50  ملستثمريه 
املنهوبة  األموال  حصر  بأن  أقروا  احملققني 
سيكون شبه مستحيل وفقاً ملا ورد في موقع 

.Britannica
أما املتضرر الذي لم يستطع حتمل اخلسارة، 
فرنسي  استثمار  صندوق  مدير  كان  فقد 
خسر  أوشي،  فيل  ال  دو  ماغون  تييري  يدعى 
مع  استثمرها  قد  كان  ونصف  مليار  قرابة 

مادوف وانتحر.

150 عاماً من السجن
بأنه  باالعتراف  عائلته  بحماية  الرجل  قام 
بأمر  يعلم  يكن  لم  غيره  أحداً  وبأن  مذنب 
مادوف  على  حكم   2009 وفي  االحتيال، 
بالسجن ملدة 150 عاماً بتهمة االحتيال دون 

إمكانية اإلفراج املبكر.

سنة  بعد  أبنائه  أحد  انتحر  فقد  ذلك  ومع 
في  شقته  في  مشنوقاً  وجد  إذ  واحدة، 
نيويورك، أما والده فقد مات في السجن عام 

2021 عن عمر يناهز 82 عاماً.
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هل اّتفق األمريكان واإلسرائيلّيون على “تأجيل” االنِتخابات الِفلسطينّية 
لمنع فوز “حماس” والبرغوثي الحتمّي فيها بسبب تشرذم حركة “فتح”؟

نظامان وظيفيان على جانبي النهر

سعّيد يستعين بصورة كاريكاتورية عمرها 85 عاما 
لتوصيل رسالة إلى الغنوشي والمشيشي

رئيسي  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  أطلع 
مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والحكومة 
يعود  كاريكاتوري  المشيشي على رسم  هشام 
حالة  إلى  يرمز   ،1936 العام  إلى  تاريخه 

البالد.  
 9 أحداث  ذكرى  إحياء  موكب  وخالل 
الشهداء  روضة  منطقة  في   193٨ أبريل 
بالسيجومي، عرض سعيد صورة كاريكاتورية 
عاما   ٨5 منذ  التونسي  بيرم  محمود  رسمها 
ونشرت في جريدة الشباب، تظهر امرأة على 
وبجانبها  »تونس«  إلى  ترمز  المرض  فراش 

طبية‹‹،  ›‹وصفة  يحمل  طبيب  صيدلي 
وزارة  محترم  وطني  »برلمان  عليها  كتب 
الرسم  أسفل  في  وكتب  ومسؤولة«،  كاملة 
الكاريكاتوري ›‹الطبيب للصيدلي: أحضر لي 

هذا الدواء وهي تبرأ بإذن هللا‹‹.

الرئيس  فإن  أم«  أف  »موزاييك  موقع  ووفق 
سعيد أراد أن يبعث برسالة غير مباشرة إلى 
الحوار  لغة  بعد تعطل  المشيشي والغنوشي، 
بينهما على خلفية أزمة سياسية مستمرة في 
البالد، بأن العلة تكمن في البرلمان وأن الحل 

بيدي هاتين المؤسستين السياديتين.
األول  هو  اللقاء  هذا  أن  ذكره،  الجدير  من 
أزمة  بعد  الثالثة  الرؤساء  فيه  يجتمع  الذي 

التحوير الوزاري األخير.
وأحداث 9 أبريل 193٨ هي أحداث حصلت 
طالبت  شعبية  احتجاجات  وسط  تونس  في 
إنشاء  ذلك  في  بما  سياسية،  بإصالحات 
برلمان، وكانت هذه األحداث خطوة رئيسية 

نحو استقالل تونس.

بأّن  اإلسرائيلّية  الّصحافّية  الّتسريبات  ُتفيد 
أنتوني  بين  جرت  التي  الهاتفّية  الُمكالمة 
ونظيره  األمريكي  الخارجّية  وزير  بلينكن 
اإلسرائيلي غابي أشكنازي تناولت في بعض 
الفلسطينّية  التشريعّية  االنتخابات  جوانبها 
وأّنهما  الُمقبل،  )مايو(  آيار  في 22  الُمقّررة 
فوز  ألّن  إلغائها  ورّبما  تأجيلها  في  يأَمالن 
حالة  بسبب  ُمؤّكد  ِشبه  فيها  حماس  حركة 
الّتشرذم التي تسود حركة “فتح” حزب الّسلطة 

حاليًّا.
الُمرّجح  ومن  صّحت،  إذا  الّتسريبات  هذه 
أّنها صحيحة، سَتهِبط برًدا وسالًما على قلب 
والّنخبة  عّباس  محمود  الِفلسطيني  الرئيس 
الفتحاوّية الُمحيطة به، ألّنه أخطأ في حساباته 
الثالثّية )مجلس  االنتخابات  إلى  دعا  عندما 
الّتشريعي، ورئاسة، ومجلس وطني(، ولم يكن 
على دراية بتراجع شعبّيته أواًّل، واالنِقسامات 
الكبيرة داخل حركة “فتح” وتماسك ُخصومه 
الُمقابل،  في  “حماس”  حركة  رأسهم  وعلى 
وُسلطتها على  ُمؤّسساتها،  قوّة  أظهرت  التي 
ديمقراطّيتها  وُرسوخ  الِقطاع(  )في  األرض 

وارِتفاع سقف ُحرّياتها االنتخابّية.
األّيام عن مخرٍج  الرئيس عّباس يبحث هذه 
وُمحاولة  الّصدمة،  من  والّتعافي  للّتأجيل، 
المزيد  وكسب  حركته،  ُصفوف  توحيد  إعادة 
من الوقت لفّك الّتحالف الّصادم بين األسير 
ناصر  الُمتمّرد  والعضو  البرغوثي  مروان 
القدوة عضو اللجنة المركزّية في الحركة، ابن 

شقيقة أبرز ُمؤّسسيها الّشهيد ياسر عرفات.
الّسبب  بأّن  ُتفيد  برلين،  من  القادمة  األنباء 
قبل  لها  عّباس  الرئيس  لزيارة  الرئيسي 
طبّية،  ُفحوصات  إجراء  يكن  لم  أّيام  بضعة 
ميركل،  انجيال  الُمستشارة  مع  الّتشاور  وإّنما 
االنتخابات، ألّن  تأجيل  وإقناعها برغبته في 
االّتحاد األوروبي الذي رصد 2٠ مليون يورو 
اجل  من  يضغط  الذي  هو  نفقاتها  لتغطية 
عقدها في موعدها، وتجديد الّنظام الّسياسي 
المصادر  تكشف  ولم  الفلسطينّية،  والشرعّية 
كان  كيف  الّصحيفة  هذه  إلى  تحّدثت  التي 

رّدت الُمستشارة ميركل على هذا الّطلب.
حركة “فتح” ستخوض هذه االنِتخابات بثالث 
والحركة  عّباس  الرئيس  ُتمّثل  األولى  قوائم، 

القدوة،  السّيد  بزعامة  )الحرّية(  والثانية  األم، 
وبدعٍم من األسير البرغوثي، والثالثة النائب 
المفصول من مركزّية “فتح”  الدحالن  محمد 
الثانية  القائمتان  وتتوّحد  القدوة،  بالسّيد  أسوًة 
إضعاف  وهو  واحد  هدٍف  خلف  والثالثة 

الرئيس عّباس إذا لم يتأّت تغييره.
لهذه  أّكد  “فتح”  حركة  في  كبير  مسؤول 
التي   2٠٠6 عام  انِتخابات  أّن  الّصحيفة 
فازت فيها حركة “حماس” لن تتكّرر، خاّصًة 
بعد انِهيار الّتفاهمات بينها وحركة “فتح” على 
الُمحاصصة، والقائمة الُمشتركة، ألّن خسارة 
للّشعب  والّتمثيل  الّسلطة  تعني خسارة  “فتح” 
الفلسطيني، وفوز “حماس” خط أحمر ونقطة 
على الّسطر، حسب توصيف المصدر نفسه.

التي  “الُتخريجة”  أو  الّذريعة،  حول  الّسؤال 
خطوة  لتبرير  عّباس  الرئيس  إليها  سَيلجأ 
التشريعي،  المجلس  النتخابات  هذه  الّتأجيل 
الوطني  والمجلس  الرئاسة  النتخابات  رّبما 

أيًضا، وإلى متى؟
إلى  قريبًة  أوراقه  ُيبقي جميع  الرئيس عُباس 
في  الُمقاطعة  في  التقوه  الذين  ولكن  صدره، 

حالة  في  إّنه  قالوا  الماضية  القليلة  األّيام 
أصدر  الذي  وهو  والغضب،  التوّتر  من 
أوامره إلى السّيد حسين الشيخ، رئيس الهيئة 
)للّتنسيق  الفلسطينّية  المدنّية  للّشؤون  العاّمة 
القدوة  منح  تسهيل  بعدم  اإلسرائيليين(،  مع 
تصريح لالنِتقال من رام هللا إلى ِقطاع غزّة، 
إلى  ثّم  إلى عّمان، ومن  للّسفر  واالّضطرار 
تزيد  شاّقة  رحلة  وهي  رفح،  ومعبر  القاهرة، 
في  اخِتصارها  ُيمِكن  عن 4٨ ساعة، وكان 
الّتصريح  على  حَصل  لو  ساعتين  ُحدود 

المذكور.
عّباس  الرئيس  ذريعة  تكون  أن  َنستبِعد  ال 
الّسلطة  سماح  عدم  االنِتخابات  لتأجيل 
القدس  في  االنِتخابات  بإجراء  اإلسرائيلّية 
عدم  أو  الكورونا،  وباء  انتشار  أو  المحتّلة، 
هذه  جميع  أو  الدولّية،  الّظروف  ُمالئمة 
مرسوًما  ُيصِدر  بأن  ُنفاجأ  ولن  األسباب، 

بالّتأجيل في ُغضون أّيام.. وللُا أعلم.
راي اليوم

زكريا محمد
فلسطين

نظامان وظيفيان.  األردن  نهر  على ضفتي 
مقابل  مكافئات  على  يعيشان  نظامان  أي 
خارجية  أطراف  لصالح  ينفذانها  مهمات 
ما  في  إسرائيل(.  الخليج،  أوربا،  )أمريكا، 
يخص النظام شرقي النهر فالطابع الوظيفي 

واضح ومعروف منذ زمن بعيد جدا. 
الغربية  الضفة  بخصوص  الصورة  لكن 
لم تجر  أنه  الوضوح. أي  بهذا  ليست  للنهر 
وجلية.  مناسبة  عبارات  في  أمرها  صياغة 

ويمكن للواحد أن يصوغها كما يلي: السلطة 
الفلسطينية كيان وظيفي، يقوم بهمات مطلوبة 
القوى الخارجية، مقابل آجر أو مكافأة،  من 
ويعتاش عليها، مثله مثل النظام على الضفة 

األخرى للنهر.
إسرائيل  حماية  بوظيفة  السلطة  تقوم  أوال: 
ذلك  ومقابل  فلسطينية.  )اعتداءات(  أي  من 
على  )تسيطر(  أن  حق  إسرائيل  تمنحها 
الفلسطينيين، ال على أرضهم، وحق أن تبني 
أجهزة أمنية مسلحة لضبطهم. من دون تنفيذ 
فلس  على  السلطة  تحصل  لن  المهمة  هذه 
واحد من الخارج، ولن تصمد أسبوعا واحدا.

ثانيا: بالطبع، إسرائيل المدللة ال تمنح دوالرات 
لهذه السلطة على الوظائف التي تقوم بها بل 
مهمة  سابقا(  )والخليج  وأمريكا  ألوربا  تترك 
بوظائفها.  قيامها  على  ماديا  السلطة  مكافأة 
ذلك أن ضبط الفلسطينيين، وقمعهم، سيؤدي 
دوما  هناك  كانت  الذي  )االستقرار(  إلى 
حاجة أمريكية- أوربية- عربية إليه. والسلطة 
االستقرار.  هذا  مقابل  المكافأة  على  تحصل 
السلطة  في وجود  السر  كلمة  هو  االستقرار 
التحرير  منظمة  انتهت  فقد  بذا  الفلسطينية. 
الفلسطينية إلى أن تكون قوة استقرار لصالح 

االحتالل، والقوى الخارجية.

وعلينا أن نضيف أن جزءا من المكافأة التي 
إسرائيل  إلى  يذهب  السلطة  عليها  تحصل 
أن  القول  يمكن  بالتالي  طريقة.  ألف  عبر 
الغرب  من  مكافأتها  على  السلطة  حصول 
إسرائيل على حصتها من  مشروط بحصول 

هذه المكافأة.
فمعقد،  النظام  هذا  من  حماس  موقع  أما 
يميل  لكنه  لتفسيره.  أكبر  جهد  إلى  وبحاجة 
عموما إلى أن يصير جزءا مضاربا من هذا 

النظام.
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خصوصيات وجود وظروف العرب في أميركا
صبحي غندور*

يحتفل األميركيون من ذوي األصول العربية، 
من  بسلسلة  عام،  كل  من  أبريل  شهر  في 
األنشطة التي ُتعّرف بتراثهم الثقافي، وبحيث 
اعتزازهم  لتأكيد  فرصة  جهة  من  ذلك  يكون 
األصلية  العربية  ألوطانهم  الثقافي  باالنتماء 
تكون  أخرى  جهٍة  ومن  منها،  هاجروا  التي 
مع  تخاطب  وسيلة  والندوات  األنشطة  هذه 
المجتمع األميركي لتحسين الصورة المشّوهة 
الصحيح  وللّتعريف  والمسلمين  العرب  عن 

بالعرب وثقافتهم.

الجالية  بها  تّتصف  خصوصية  هناك  لكن 
هم  الذين  الجالية  فأفراد  أميركا:  في  العربية 
أصاًل  ينتمون  أيًضا  هم  واحدة،  ثقافة  أبناء 
ويعيشون  متعّددة،  عربية  وأوطان  دول  إلى 
في أميركا التي هي وطن وبلد واحد لكن يقوم 

على أصول ثقافية متعّددة!.

جدًّا  مهّمة  انعكاسات  الخصوصية  ولهذه 
على واقع ودور العرب في أميركا. فهم بنظر 
المجتمع األميركي »جالية واحدة« بينما واقع 
األمر أّنهم يتوزّعون على »جاليات« عربية. 
وتنشط غالبية الجمعيات من خالل تسميات 
خاّصة باألوطان، بل بعضها يحصر انتماءه 
في أطر مناطقية من داخل البلدان العربية. 
من  كثير  إلى  الخصوصية  هذه  أّدت  وقد 
الساحة  على  العرب  دور  في  المعضالت 
عربية،  جالية  النظرية:  فالتسمية  األميركية. 
تعّدد  هو  معظمه  في  العملي  الواقع  بينما 
الوطنية  الخصوصيات  حسب  على  وانقسام 
أو المناطقية أو الطائفية أحياًنا، إضافًة طبًعا 
الحين  بين  تظهر  التي  السياسية  للصراعات 

واآلخر.

ورغم مضي أكثر من قرن على بدء الهجرة 
العربية ألميركا، فإًن واقع العرب في أميركا 
البالد  في  العرب  حال  تعكس  كمرآة  استمّر 
بشكٍل  أميركا  العرب في  يستفد  العربية. ولم 
التي  األميركية  التجربة  طبيعة  من  عميق 
قامت وتقوم على الجمع بين تعّدد األصول 
األرض  تكامل  وبين  والعرقية،  الثقافية 
والواليات في إطار نسيج دستوري ديمقراطي 

 - األميركية  »األّمة«  وحدة  على  حافظ 
األقوى  هي  دولة  وبناء  أصاًل-  المصطنعة 
األميركي«  »النموذج  ولعّل  اليوم.  عالم  في 
في كيفية فهم »الهوّية األميركية« واستيعاب 
هذه الهوّية لتنوّع ثقافي وإثني وديني هو ما 
تحتاجه البالد العربية في تعاملها مع مسألة 

الهوّية العربية.

االنقسامية«  العربية  »البيئة  هذه  ظّل  وفي 
السائدة بين العرب في أميركا، بدأت وتستمّر 
واشنطن  في  العربي«  الحوار  تجربة »مركز 
منذ العام 1994، من خالل أنشطة متعّددة 
العرب  لتشجيع  أسبوعية  دورية  وحوارات 
على أسلوب الحوار فيما بينهم بغّض النظر 
وعن  والسياسية،  الفكرية  اختالفاتهم  عن 
واإلثنية.  والدينية  الوطنية  خصوصياتهم 
واحدة ال  عربية  ثقافة  في  يشتركون  فالعرب 
تقوم على أصل عنصري أو إثني، وال يختّص 
ثقافة عربية هي  دين دون آخر..  أبناء  بها 
اآلن الرمز الوحيد الباقي فاعاًل للتعبير عن 

انتماء العرب إلى أّمٍة واحدة!.

إّن الساحة األميركية مفتوحة ألبناء »السوء« 
لبثِّ سمومهم وأحقادهم على اإلسالم والعرب، 
لكن أيًضا هي ساحة مفتوحة )ولو بظروٍف 
العرب  من  الخير«  »دعاة  على  صعبة( 
المشوَّهة  الصورة  يصّححوا  لكي  والمسلمين 
والحضارية.  الوطنية  أصولهم  وعن  عنهم 
الغرب  في  الحاقدين  من  العديد  هناك  وكما 
وأميركا على العرب والمسلمين، هناك أيًضا 
الذين  والغرب  أميركا  أبناء  من  الكثيرون 
العربية من  يريدون معرفة اإلسالم والقضايا 
حجم  لمسوا  بعدما  وعربية  إسالمية  مصادر 

التضليل الذي كانوا يعيشونه لعقود.

حالة  اآلن  تحكمه  الغرب  كان  وإذا 
والعرب  اإلسالم  عن  »الجهلوقراطية« 
والقضايا العربية، فإنَّها فرصة مهمَّة )بل هي 
الغرب  في  والمسلمين  العرب  على  واجب( 
أن يتعاملوا مع هذه الحالة )بأسلوب الحوار 
»الجهلوقراطية«  الستبدال  والمقنع(  الهادئ 
الغربية بالمعرفة الفكرية السليمة عن اإلسالم 

والعرب.

هي  لذلك  يعطيه«،  ال  الشيء  »فاقد  لكن 

مع  المعرفي  التعامل  ألولوية  موازية  أولوية 
في  والمسلمون  العرب  يعمل  بأن  »اآلخر«، 
أميركا والغرب على تعميق معرفتهم بأصولهم 
هو  ما  بين  وبالفرز  والثقافية  الحضارية 
اإلسالم  على  »دخيل«  هو  وما  »أصيل« 
التشجيع  المهّم  فمن  كذلك،  العربية.  والثقافة 
المؤّسسات  بين  الدائم  الحوار  أسلوب  على 
أميركا  في  واإلسالمية  العربية  والهيئات 
في  المؤّسسات  من  غيرها  وبين  والغرب، 
هذه المجتمعات، إضافًة إلى الحوار المباشر 
وباللقاءات  واإلنترنت  اإلعالم  وسائل  عبر 

ة. الخاصَّ
العرب  أمام  اآلن  مزدوجة  مهمَّة  هي 
تحسين  والغرب:  أميركا  في  والمسلمين 
متزامٍن  بشكٍل  )الواقع(  »الجسم«  وإصالح 
مع تحسين وإصالح »الصورة«، وبناء الذات 
السليمة مع بناء المعرفة السليمة لدى النفس 

ولدى اآلخر.
في  العربية  للجالية  تحّقق  مما  الرغم  وعلى 
أميركا من إنجازاٍت في العقود القليلة الماضية 
التي  النشطة  المنّظمات  من  العديد  وظهور 
سياسًيا  صوًتا  األمريكيين  للعرب  جعلت 
ُيسَمع، وبعضهم أصبح عضوًا في الكونغرس، 
فإّن مشكلة المؤّسسات العربية/األمريكية أّنها 
تتعامل مع عالقات رسمية عربية - أميركية 
دولة  عشرين  من  ألكثر  ومختلفة  متشّعبة 
عربية. وإذا اجتمعت جهود العرب/األميركيين 
مع جهود المسلمين/األمريكيين )وأكثريتهم من 
التنامي،  في  اآلخذة  العربية(  األصول  غير 
هاّمة،  إيجابية  تأثير  قوّة  مًعا  يشّكالن  فقد 
األبيض  العنصري  التّيار  ازدياد  مع  خاّصًة 

المعادي لكّل المهاجرين الجدد ألميركا.

من ناحيٍة أخرى، فإّن لدى العرب األمريكيين 
التجربة  ومشكلة ضعف  الهوّية  تحديد  أزمة 
من  أميركا  إلى  العرب  جاء  فلقد  السياسية.  
فيها  زالت  ما  بالد  ومن  متعّددة  أوطان 
إلى  إضافًة  محدودة.  الديمقراطية  الممارسة 
آثار الصراعات المحّلية في عّدة بلدان عربية 

على مسألة الهوّية العربية المشتركة.

إضافًة لذلك، علينا أن نمّيز بين »األمريكيين 
من أصول عربية«، وهم أبناء الجيل المهاجر 
المجتمع  في  كليًّا  اندمجوا  الذين  األول 
وهم  األميركيين«  »العرب  وبين  األميركي،  

تماما  تذب  لم  التي  التالية  األجيال  أبناء 
األميركية،   الحياة  في  بقوّة  مندمجة  ولكّنها 
المّتحدة«  الواليات  في  »عرب  أيًضا  وهناك 
وهؤالء هم المهاجرون الجدد الذين لم يصبحوا 
بعد من المواطنين األميركيين حيث ما زالت 
المعيشية  أوضاعهم  تتمحور حول  أولوياتهم 
والقانونية، ويصرفون وقتهم في مسائل تثبيت 
في  فّعال  دوٍر  عن  البحث  وليس  الوجود 

المجتمع الجديد. 

وبينما نجد أغلب الفئة األولى أي »األمريكيين 
من أصل عربي« من دون تواصل مع البالد 
)أي  األخيرة  الفئة  أن   نرى  األم،  العربية 
المهاجرون الجدد( غير مندمجة أو متفاعلة 
مع المجتمع األمريكي،  ولكلٍّ من هذه الفئات 
طبيعة عالقة مختلفة مع المجتمع األمريكي 

والمؤّسسات العربية فيه .
االنتماءات  تعّدد  أيًضا،  ذلك  إلى  أضف 
الدينية والطائفية في الجالية العربية .  البعض 
ما  وهو  دينية  منّظمات  نحو  يندفع  مثاًل 
العربية.  الجالية  من  اآلخر  النصف  يستبعد 
سواء  وعائلًيا  مذهبًيا  يتقوقع  الجالية  وبعض 
لما  انعكاًسا  أو  به  خاّصة  منطلقات  بسبب 

يحدث في المنطقة العربية . 

تنتميان  اإلسالمية  والجالية  العربية  فالجالية 
أنَّ  إذ  متنّوعة،  ودينية  وطنية  أصول  إلى 
من  هم  العربية  الجالية  تعداد  حوالي نصف 
بمعظهم  وينتمون  المسيحية،  الديانة  أتباع 
وسوريا  لبنان  بلدان  من  وطنية  ألصول 
والعراق وفلسطين ومصر واألردن، بينما أكثر 
)حوالي  اإلسالمية  الجالية  عدد  نصف  من 
إلى  أوطانهم  أصول  في  ينتمون  مليون(   ٨
وأفريقيا  آسيا  بلدان  )من  عربية  غير  بلدان 
غير العربية( إضافًة إلى عدٍد من األميركيين 
الذين اختاروا اإلسالم ديًنا لهم ومعظمهم من 

األميركيين األفارقة.
بين  وتنسيق  تعاوٌن  هناك  كان  كّلما  إذن، 
وكّلما  واإلسالمية،  العربية  الجاليتين  أبناء 
كان هناك طرٌح لفكٍر عربيٍّ سليم فيما يتعّلق 
بمسألة الهوّية الثقافية ومضمونها الحضاري، 
بمقدار ما تستطيع الجالية العربية أن تنجح 
عملًيا وتتجاوز الكثير من الثغرات والعقبات . 
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن

تفاصيل مشروع قناة اسطنبول
البحر  بين  الرابط  البوسفور  مضيق  يعتبر 
اسطنبول  مدينة  في  مرمرة  وبحر  األسود 
العالمية،  المائية  المعابر  أهم  أحد  التركية، 
كبرى  بين  صراع  نقطة  التاريخ  عبر  وكان 

دول العالم.
وزيادة  العالمية،  التجارة  حركة  تطور  ومع 
حاجة  تولدت  البحري،  النقل  على  االعتماد 
العبء على  لتخفيف  إلى معبر مائي جديد 
مضيق البسفور، ما سيعود بالنفع على تركيا 

والعالم.
األمنية  للمخاطر  ونتيجة  اإلطار  هذا  وفي 
مرور  أعباء  زيادة  على  المترتبة  والبيئية 
التركية  الحكومة  بدأت  المضيق،  السفن من 
الشطر  في  مائية  قناة  لشق  استعداداتها 

األوروبي من اسطنبول.
وزير النقل والبنى التحتية التركي، عادل قره 
إسماعيل أوغلو، قال مؤخرا، إنهم »يواصلون 
قناة  إنشاء  مناقصة  لطرح  التحضيرات 
القناة  أهمية  على  مشددا  المائية،  اسطنبول 

بالنسبة لتركيا«.
وأضاف أن قناة اسطنبول »مشروع يمثل رؤية 
تركيا«، وأنها أحد أكبر المشاريع حول العالم، 
إلى موافقة بالده مؤخرا، على خطط  وأشار 
تحضيرات  اكتمال  إلى  الفتا  القناة،  تطوير 

المشروع من الناحية المعمارية.
لطرح  متواصلة  التحضيرات  أن  وأوضح 
فيها  البدء  اعتزامهم  مؤكدا  القناة،  مناقصة 
»قريبا جدا«، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

أن  ينتظر  تقديرات حكومية سابقة،  وبحسب 
تكون كلفة المشروع قرابة 25 مليار دوالر، 
وسيكون اإلنشاء على الجانب األوروبي من 
المدينة انطالقا من بحيرة بويوك جكمجة على 
بحر مرمرة جنوبا، إلى البحر األسود شماال.

ومن المتوقع طرح مناقصة المشروع صيف 
كلم،  القناة 45  الجاري، وسيبلغ طول  العام 
 275 األقصى  وعرضها  مترا،   21 وعمقها 

مترا.
كما أن القناة ستكون مقاومة للزالزل، وستوفر 

وستدر  العمراني،  للتحول  عديدة  مشاريع 
عمل  فرص  وستخلق  مهمة،  مالية  مصادر 
جديدة. كذلك سيتم تحويل مضيق البوسفور 

إلى منطقة سياحية.

وفي إشارة إلى أهمية المشروع، قال الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، 
إنه في عام 193٠ كان يمر في العام الواحد 
من مضيق البوسفور 3 آالف سفينة، ولكن 

الرقم حاليا تجاوز 4٠ ألفا.
من  أكثر  مرور  تشهد  بنما  قناة  أن  وأوضح 
يمر  السويس  وقناة  سنويا،  سفينة  ألف   13
خاللها قرابة 17 ألف سفينة بالعام. وأضاف 
أن قدرة مضيق البسفور للسفر اآلمن تتمثل 
في 25 ألف سفينة فقط سنويا، وهذا يعني أن 

البوسفور يتحمل عبئا أكبر.
المصدر: األناضول



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

21www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         APR16,2021, Issue 280 حتقيق

واشنطن بوست«: زعيم »داعش« 
كان مخبرًا لألميركيين في سجنه بالعراق

بماذا تعد نهضة الشرق األوسط؟

كشف تقريران صدرا عام 2٠٠٨ عن القرشي 
عبد  سعيد  محمد  أمير  الحقيقي  واسمه 
الرحمن مولى أن المحتجز يبدو أكثر تعاونًا 
مع كل جلسة استجواب وأنه يقدم الكثير من 
»الدولة  تنظيم  في  الشركاء  عن  المعلومات 

اإلسالمية في العراق«.

كشفت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية 
أن الزعيم الحالي لتنظيم »داعش« أبو إبراهيم 
الهاشمي القرشي كان »متعاونًا« مع خاطفيه 
عندما  وخاصة  استجوابه،  خالل  األميركيين 
داخل  منافسيه  عن  اإلبالغ  عليه  عرض 
تنظيمه السابق لـ«داعش«، الذي كان ُيعرف 

آنذاك باسم »دولة العراق اإلسالمية«.
االستجواب  تقارير  في  إنه  الصحيفة  وقالت 
السرية األميركية، تم تصوير المعتقل العراقي 
سجين  بأنه    ٠1-M٠6٠1٠٨ الرقم  ذي 
نموذجي »متعاون« مع خاطفيه األميريكيين 
ويتحدث بشكل غير عادي وبذل واسع جهده 
كي يكون مفيدًا. وأضافت الصحيفة أنه بعد 
جنود  قتل  االستجوابات،  هذه  من  أسابيع 
مدينة  على  غارة  في  قسورة  أبو  أميركيون 

الموصل العراقية. 
وأوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات كشف 
عنها المسؤولون األميركيون مع اإلفراج عن 
عشرات من تقارير االستجواب السرية السابقة 
عن  نادرة  معلومات  تضمنت  األسبوع  هذا 
األشهر  من  اإلرهابي  للقائد  األولى  األيام 
التي قضاها في معسكر اعتقال أميركي في 

العراق.
األميركية  الدفاع  وزارة  أن  من  الرغم  وعلى 
من  قلياًل  عددًا  سابقًا  أصدرت  قد  كانت 
الوثائق التي تصور القرشي، زعيم »داعش« 
تم  التي  السجالت  فإن  كمخبر،  المستقبلي 
في  لواٍش  ودية  صورة  هي  حديثًا  إصدارها 
األميركية  للقوات  قدم  اإلنتاج  غزير  سجن 
بثمن والتي  تقدر  التي ال  التفاصيل  عشرات 
اإلرهابية  المنظمة  قتال  على  ساعدتهم 
أنذاك  تسّمى  كانت  والتي  اآلن  يرأسها  التي 

»القاعدة في العراق«.

الرجل  عن   2٠٠٨ عام  صدر  تقرير  يقول 
عبد  سعيد  محمد  أمير  الحقيقي  واسمه 
تعاونًا  أكثر  يبدو  »المحتجز  الرحمن مولى: 
مع كل جلسة استجواب«. ويقول تقرير آخر: 
عن  المعلومات  من  الكثير  يقدم  »المحتجز 
في  اإلسالمية  »الدولة  تنظيم  في  الشركاء 

العراق«.

وقالت الصحيفة إن أكثر من 53 تقريرًا منقحًا 
بشكل جزئي أظهروا أن تعاون تضمن تعاون 
مولى )القرشي( مع القوات األميركية تضمن 
المشتبهين  لكبار  تقريبي  رسم  في  المساعدة 

التي  والمقاهي  المطاعم  وتحديد  باإلرهاب، 
يفضل رفاقه تناول العشاء فيها.

وأضافت أنه في مفارقة ساخرة، يظهر مولى 
في التقارير أنه كان مفيدًا تحديدًا في تزويد 
األميركيين بالمعلومات الالزمة لمالحقة وحدة 
الدعاية التابعة للجماعة، وكذلك مالحقة غير 
من  متطوعون  وهم  منظمته،  في  العراقيين 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  أنحاء  جميع 
انضموا إلى التنظيم أثناء االحتالل األميركي 
األجنبي  اإلرهاب  فروع  تعتبر  للعراق. 
المكونات  أكثر  من  اإلعالمية  والعمليات 

فعالية لتنظيم »داعش« اليوم.
الدفاع  وزير  مساعد  ماير،  كريستوفر  وقال 
األميركي للعمليات الخاصة والصراع منخفض 
الحدة: إن مولى قام بعدد من األشياء إلنقاذ 
رقبته، وكان لديه سجل طويل من العدائية - 
بما في ذلك أثناء االستجواب - تجاه األجانب 
في داعش«. وأضاف ماير، الذي ناقش في 
مقابلة السجالت الصادرة عن مركز مكافحة 
مؤسسة  وهي  بوينت،  ويست  في  اإلرهاب 
أكاديمية ممولة من البنتاغون في األكاديمية 
داعش،  صعود  »مع  األميركية:  العسكرية 
المقاتلين  بآالف  خالفة  تشكيل  في  والرغبة 

األجانب، كان ذلك إشكاليًا« لمولى.
وقد ساعدت السجالت، التي تم إصدارها كجزء 
األميركيين  المسؤولين  أكاديمية،  دراسة  من 
في سد الفراغات في سيرة مولى، وهو مسؤول 
سّمي  عندما  »داعش«  في  نسبيًا  غامض 
في  البغدادي  بكر  أبو  مقتل  بعد  كـ«خليفة« 

تشرين األول / أكتوبر 2٠19. فبعد بعض 
الشكوك األولية بشأن الهوية الحقيقية للزعيم 
اإلرهاب  مكافحة  مسؤولو  خلص  الجديد، 
األميركيون إلى أن مولى هو شخصية عراقية 

معروفة لهم منذ أسره سابقًا.
يبلغ  آنذاك  كان  الذي  العراقي،  أن  وظهر 
العمر 31 عامًا، وكان مسؤواًل متوسط    من 
المستوى داخل »دولة العراق اإلسالمية« - 
التي ُعرفت الحقًا باسم »الدولة اإلسالمية« 
أواخر  في  عليه  القبض  ُألقي   - )داعش( 
عام 2٠٠٨، وخضع  أوائل  أو  عام 2٠٠7 
المسؤولين  قبل  من  االستجوابات  لعشرات 
معروف  وغير  األميركيين.  العسكريين 
سجل  لكن  سراحه،  إلطالق  الدقيق  التاريخ 
االستجواب توقف في تموز / يوليو 2٠٠٨. 
الوقت، توقف مولى عن كونه  وبحلول ذلك 
»قلقًا«  كان  أنه  التقارير  وكشفت  متعاونًا، 
بشأن وضعه، مشيرة إلى أنه كان يتوقع أن 

ُيكافأ على كمية المعلومات التي قدمها.

مدى  على  أنه  هو  التقارير  من  يتضح  وما 
شهرين على األقل في أوائل عام ، كان مولى 
حلم كل محقق، حيث كشف عن هويات قادة 
اإلرهاب وقدم توجيهات شبيهة بالخرائط حول 
الحاالت،  إحدى  وفي  عليهم.  العثور  كيفية 
كشف للمسؤولين األميركيين عن دفتر هاتفه 
الشخصي، وهو دفتر مالحظات أسود صودر 
عندما تم القبض عليه. وفي إحدى جلسات 
االستجواب، أشار إلى أرقام هواتف 19 من 
مسؤولي »الدولة اإلسالمية«، بل حتى كشف 

عن مقدار األموال التي جناها بعضهم.
في  المشارك  األستاذ  ميلتون،  دانيال  وكتب 
الذين  الباحثين  مركز مكافحة اإلرهاب وأحد 
راجعوا الوثائق، في مقال نشرته مدونة األمن 
القومي »الوفير«  Lawfare: »كان مولى 
فريدتين.  وقدرة  بموهبة  يتمتع  مغردًا  طائرًا 
هذه  بمثل  مليئة  هذه  االستجواب  وتقارير 

التفاصيل«.
األميركيين  المسؤولين  إن  الصحيفة  وقالت 
الذين نشروا هذه الوثائق قد أدركوا إمكاناتها 
أن  من  الرغم  على  مولى،  كمصدر إلحراج 
خلفية زعيم »داعش« كمخبر كانت معروفة 
المتشددة.  اإلسالمية  األوساط  داخل  بالفعل 
لـ«داعش«  مؤيدون  بارزون  معلقون  وكان 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  انتقدوا  قد 
الموالية للتنظيم قرار ترقية مولى إلى منصب 
الخليفة، بحجة أنه غير مؤهل لهذا المنصب.

أشهر  بعد  المنصب  هذا  مولى  تولى  وقد 
عدة من تحرير آخر معاقل تنظيم »داعش« 
بعيدًا  ظل  الوقت،  ذلك  ومنذ   ، سوريا  في 
مكافحة  مسؤولو  يعتقد  نسبيًا.  األضواء  عن 
اإلرهاب األميركيون أنه يختبئ في العراق أو 
اإلرهابية.  للجماعة  التقليدية  القاعدة  سوريا، 
الدرجة  منخفض  تمرد  شّن  واصل  وهناك، 
تميز بهجمات متكررة ضد المواقع العسكرية 

والمسؤولين الحكوميين والقبليين. 
لتنظيم  الدعاية  أجهزة  سعت  المقابل،  في 
إنجازات  إلى  االنتباه  تحويل  إلى  »داعش« 
أفرع التنظيم في إفريقيا، حيث يقوم اإلرهابيون 
المسلحون بشكل جيد بقتل الجنود الحكوميين 
بشكل منتظم واالستيالء على مناطق جديدة 
متشددون  استولى  الماضي،  فالشهر  أحيانًا. 
الشمالي  الساحل  على  بالما  بلدة  على 
لموزمبيق في عملية جريئة أسفرت عن مقتل 

العشرات.
المسؤولين  أن  بوست«  »واشنطن  ونقلت 
مولى،  حتى  أنه  من  يحذرون  األميركيون 
خطيرًا،  يزال  ال  جزئيًا،  سمعته  الملطخة 
نظرًا لإلمكانات الوفيرة للحصول على المال 
واألسلحة والمجندين في المحافظات المدمرة 
في شرق سوريا، والتي ينعدم فيها القانون إلى 

حد كبير.

وقال جون غودفري، القائم بأعمال المبعوث 
إلى  األميركية  الخارجية  لوزارة  الخاص 
التحالف العالمي ضد »داعش«: إن مقاتلي 
وينتظرون  وقتهم  حلول  ينتظرون  »داعش« 
ما  يشّنون  فهم  لصالحهم.  الظروف  تغّير 
ما  أنهم  البارزة إلظهار  الهجمات  من  يكفي 

يزالون هناك وال يزالون مفيدين.

بيلينكايا،  العنوان أعاله، كتبت ماريانا  تحت 
في »كوميرسانت«، حول نهضة مرتقبة في 
العربي«  »الربيع  تجربة  بعد  األوسط  الشرق 

المحبطة.
يبحث  األوسط  »الشرق  المقال:  في  وجاء 
إنه موضوع مؤتمر  المفقودة«،  النهضة  عن 
يفتتح  الذي  األوسط،  للشرق  العاشر  فالداي 
إعداده  تم  والذي  الثالثاء،  اليوم  موسكو  في 
التابع  الشرقية  الدراسات  معهد  مع  بالشراكة 
ألكاديمية العلوم الروسية. وألول مرة سيكون 
مفتوحا  أوسطي  الشرق  »فالداي«  برنامج 
بالكامل. يدعو مؤلفو التقرير المعد للمؤتمر 

وفي  األوسط.  الشرق  مستقبل  مناقشة  إلى 
رأيهم، هذه المنطقة على وشك نهضة جديدة، 
ويتلخص  عام.   2٠٠ خالل  الثالثة  هي 
جوهرها في بحث الدول العربية عن هويتها 
ومكانتها في العالم. فخالل عشر سنوات من 
الربيع العربي، انتقل سكان المنطقة الطريق 
المعيشة،  التجربة  اإلحباط.  إلى  األمل  من 
جعلت النخب السياسية والفكرية في المنطقة 
ذلك  تفعل  دولة  وكل  المستقبل،  في  تفكر 

بطريقتها الخاصة. 
التالية  العمليات  فإن  التقرير،  لمعدي  ووفقا 

تؤثر في تحول الروابط في المنطقة:

- تطبيع العالقات بين بعض الدول العربية 
وإسرائيل؛

اإلقليمية  بالزعامة  وإيران  تركيا  - طموحات 
وسيرورات »نهضتهما« الداخلية، ما يجعلهما 

تستحضران تجربتهما اإلمبراطورية.
 يؤكد معدو التقرير أن التغييرات التي تحدث 
داخل المنطقة تؤدي بشكل ثابت إلى مراجعة 
العالقات بين دول الشرق األوسط والجهات 
تدريجيًا.  دورها  يتضاءل  التي  الخارجية، 
وأشاروا إلى أن الدول األوروبية قلصت بالفعل 
من دورها في الشرق األوسط قدر اإلمكان، 
استراتيجية  تطوير  تفضل  المتحدة  والواليات 

أيضا  الخبراء  المباشرة.يقترح  غير  المشاركة 
تغيير دور روسيا في المنطقة. فـ »على الرغم 
من حقيقة أن هذا الدور نما بشكل موضوعي 
إال  الماضية،  الخمس  السنوات  مدى  على 
أن  مهمة  أبدا  لنفسها  تحدد  لم  موسكو  أن 
في  أوروبا  أو  المتحدة  الواليات  محل  تحل 
إدارة العمليات اإلقليمية. ففي نهاية المطاف، 
تبين أن تجربة كليهما لم تكن ناجحة للغاية، 
كما أن تعقيد الواقع اإلقليمي الموصوف في 
يتعلق  فيما  التفاؤل  على  يبعث  ال  التقرير 
بآفاق اإلدارة الخارجية«، كما ورد في النص.
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مهرجان الموسيقى والفنون العربية في كندا 
بدأ من دمشق وانتهي في بيروت

رجال اإلمارات في مشروع أسرلة القدس:
 سري نسيبة نموذجًا

الرابعة  السنوية  النسخة  فعاليات  انطلقت 
بتأخر  العربية،  والفنون  الموسيقى  لـمهرجان 
نحو أربعة أشهر عن الموعد االعتيادي في 
وصيغته  المهرجان  موعد  الخريف.  فصل 
االفتراضية، فرضتهما جائحة فيروس كورونا 
المستجد مع تقنية ما يعرف بالبث المتدفق، 
التي  المتنوعة  األنشطة  لكل  الستريمنج، 
تقدمه من  الذي  المهرجان  عودنا عليها هذا 
أونتاريو  مقاطعة  عاصمة  تورونتو  مدينة 

»األوركسترا الكندية العربية«. 
افتتح  آذار/مارس  الماضي 26  الجمعة  يوم 
المهرجان نسخته أونالين بسهرة غنائية طربية 
من دار األوبرا في العاصمة السورية دمشق 
»عبق  صوتها  في  تحمل  من  مع  مباشرة 
العليل«  بردى  وهواء  الدمشقي  الياسمين 

النجمة السورية ليندا بيطار. 
بث  في  قّدم  الذي  المهرجان  أنشطة  واختتم 
»األوركسترا  حساب  على  مباشر  متدفق 
التواصل  موقع  على  العربية«  الكندية 
االجتماعي فيسبوك، وعلى قناة يوتيوب، يوم 
األحد  4 نيسان/أبريل مع الثنائي الفني أميمة 

الخليل وهاني سبليني.

سبليني  يرافقها  الخليل  غنت  بيروت  من   
ولـ«لبنت  »عصفورها«  لـ  البيانو،  آلة  على 
وغيرها  أمي«  العتبة  ولـ«ساكنة  والصبي« 
من األغنيات في ريبرتوار هذه النجمة التي 
كندا  في  جمهورها  مع  مميزة  عالقة  نسجت 
المسارح عبر بالد  تعتلي خشبات  مذ كانت 
أنها  الفنان مارسيل خليفة. علما  القيقب مع 
َتقدُم مؤخرا مع فرقتها الخاصة إلى كندا وهي 
في  األخيرة  السنوات  في  شاركت  قد  كانت 
فعاليات مهرجان العالم العربي في مونتريال 

ومهرجان الموسيقى والفنون العربية. 
في  والغناء  للطرب  المكّرستين  الحفلتين  بين 
مسك  وفي  السورية،  العاصمة  من  االفتتاح 
الختام من العاصمة اللبنانية، لهذا المهرجان 

االفتراضي، عدة أنشطة أخرى.
من  احيته  موسيقي  حفل  األزرق«  »الطريق 
مونتريال فرقة »أوكتو إيكو« الموسيقية بقيادة 
الملحنة الموسيقية كارين مقدسي وارن، التي 
نوتات  بين  ومتناغما  منسجما  مزجا  تمتهن 

الشرق ونوتات الغرب.
سهرة موسيقية أخرى بعنوان »حنين« احيتها 

الفنان إدوارد ترزي.

نيسان/أبريل   2 الليلة  تقدم  »ليالي صوفية« 
قصائد  أيضا،  المهرجان  فعاليات  إطار  في 
العشق  في  الرومي  الدين  وجالل  الحالج 
اإللهي يعيد إحياؤها الفنان مرشد خالد الهادي 

من تورنتو ترافقه فرقة موسيقية.
النجمة  أغنيات  لعشاق  أخرى   طربية  سهرة 
مع  السبت  يوم  مراد  ليلى  الراحلة  المصرية 
التي  الدين  عز  ريم  الشابة  المصرية  الفنانة 
من  الكندي  المهرجان  في  مشاركتها  تقدم 
العاصمة المصرية القاهرة في شكل مباشر.

كذلك قدم المهرجان لجمهوره نجمتين عربيتين 
في كندا وهما الميزو-سوبرانو الكندية اللبنانية 
الموسيقية  األلحان  ومؤلفة  نصرهللا  جولي 
سعاد  متعددة  أصول  من  المتحدرة  الكندية 
مع  اللقاء  نفسي  أنا  أجريت  وقد  بشناق. 
من  الفني  مشوارهما  سردتا  اللتين  الفنانتين 

بلدهما األم إلى كندا.
إن كان من إيجابية أتاحتها جائحة كوفيد-19 
الحاجة  غير  من  تسافر  جعلتك  أنها  هو 
إلى  إلى جواز سفر،  الطائرة وال  إلى ركوب 
حالة  وفي  افتراضيا.  العالم  حول  مكان  كل 
مهرجان الموسيقى والفنون العربية فقد أتاحت 

الجائحة لعاشق الموسيقى العربية االستمتاع 
كرسيه  على  وهو  الفنانين  من  نخبة  بسماع 
المريح داخل منزله، حتى أنه لم يضطر إلى 
حجز بطاقات المسرح. وكذلك أتاحت الجائحة 
للفنانين في العالم العربي زيارة المنازل الكندية 
من دون تكبد عناء السفر على أمل أن تكون 
الكندية  األوركسترا  لمهرجان  المقبلة  النسخة 

العربية حقيقية وغير افتراضية.

الفصائل  فيه  تستعّد  الذي  الوقت  في 
الفلسطينية لخوض االنتخابات تحت شعارات 
وطنية وأخرى معيشية، تْدُخل أطراف عربية 
شخصيات  عبر  بقوة،  الخّط  على  ُمطّبعة 
االحتالل  مع  التعايش  إلى  تدعو  فلسطينية 
سري  هؤالء  رأس  وعلى  مقاومته،  من  بداًل 
اإلمارات،  من  المدعوم  المقدسّي  نسيبة، 
والذي يحمل الرقم 2 في قائمة محمد دحالن

القرن  ثمانينيات  منذ  نسيبة،  سري  ُعرف 
االحتالل  مع  للتطبيع  بتنظيره  الماضي، 
يمكن  ال  واقع  أمر  أنه  على  معه  والتعاُمل 
جامعة  طالب  دفع  ما  وهو  منه،  التخلُّص 
ضمنهم  من  ــــ  الغربية  الضفة  في  بيرزيت 
إلى  ــــ  البرغوثي  مروان  األسير  القائد  حينها 
ضربه وطرده من الجامعة واّتهامه بالتنظير 
ألفكار مسمومة ضّد القضية الفلسطينية. إاّل 
عام  في  أخرى  مرّة  تكّررت  الحادثة  هذه  أن 
النجاح  2٠٠5، عندما َطرده طالب جامعة 
في نابلس، ومنعوه من دخول الحرم الجامعي 

وإلقاء محاضرات فيه.

ازدهرت  نسيبة  التي حملها  الخطيرة  األفكار 
 ،1994 عام  أوسلو«  »اتفاقية  توقيع  إثر 

عرفات،  ياسر  الراحل،  الرئيس  عّينه  بعدما 
رئيسًا لجامعة القدس المفتوحة، التي استغّلها 
وأقام  االحتالل،  مع  السالم  لعملية  للتنظير 
أن  إاّل  التطبيعية.  الفّعاليات  من  عددًا  فيها 
أخطر ما وصل إليه نسيبة هو وثيقته الشهيرة 
أيالون«،  ــــ  »نسيبة  اسم  عليه  َأطلق  التي 
والتي َوّقعها مع عامي أيالون، رئيس جهاز 
في   ،2٠٠2 اإلسرائيلي، صيف  »الشاباك« 
في  المقاومة  ضّد  اإلسرائيلي  العدوان  ذروة 
الضفة الغربية )السور الواقي(، وأقّرت القدس 
فيها  األحياء  تبعية  ومبدأ  لدولتين  عاصمًة 
حسب األغلبية السكانية. وبحسب »مؤسسة 
القدس الدولية«، فإن هذه الوثيقة »واحدة من 
مبادرات كثيرة اّتخذها االحتالل منّصة للتقّدم 
واالستيطان،  التهويد  من  المزيد  إلى  والقفز 
قائمًا  بما كان  فلسطينيًا  قبواًل  كونها ضِمنت 
ومضت إلى ما بعده«. وتشير المؤسسة إلى 
سي نهج أوسلو، الذي  أن نسيبة واحد من مؤسِّ

وضع القدس في ذيل االهتمامات.
خالل  نسيبة،  في  اإلمارات  دولة  ووجدت 
يمكنها  مقدسية  شخصية  األخيرة،  السنوات 
مع  التطبيعية  ظبي  أبو  لعالقات  ر  ُتنظِّ أن 
دولة االحتالل، إلى جانب القيادي المفصول 
من حركة »فتح«، محمد دحالن. ولذا، بادر 
اإلماراتيون إلى دعم نسيبة، قبل عامين من 
باألموال، إلنشاء  أبراهام«،  »اتفاقيات  توقيع 
والتنمية  للتطوير  القدس  »مجلس  ُيسّمى  ما 
دوالر  مليون   12 ومنحوه  االقتصادية«، 
ُمقدَّمة من »صندوق أبو ظبي للتنمية«، وهي 
الماضيتين  السنتين  مدى  على  ُأنفقت  أموال 
المقدسية  األهلية  المؤّسسات  تبعية  لتْضمن 
الخفاء  في  عمل  الذي  اإلماراتي،  للُممّول 
الفلسطينية  واألمالك  العقارات  تسريب  على 

في مدينة القدس إلى دولة االحتالل.
وفور اتفاق الفصائل الفلسطينية على إجراء 
االنتخابات العامة مطلع العام الجاري، أعلن 
نسيبة نّيته تشكيل قائمة باسم »القدس أواًل«، 
إاّل أنه عاد وشّكل قائمة موّحدة مع دحالن، 
المستشار األمني لولّي عهد أبو ظبي محمد 
الدْفع  يستهدف  أنه  يبدو  ما  في  زايد،  بن 

موقع  إلى  لإلمارات  التابعة  بالشخصيات 
الفلسطينية.  السياسية  الساحة  على  متقّدم 
نسيبة،  الدولية«،  القدس  »مؤّسسة  واّتهمت 
بأنه يسعى إلى تحكيم اإلماراتيين بالمرجعية 
القدس ميدان  لهم بجْعل  المقدسية، والسماح 
إلى  إسداء خدمات تطبيع لالحتالل. ولفتت 
باسم  الزّج  المبادرة  تلك  أصحاب  »محاولة 
النضالي،  رصيدهم  لتوظيف  الحسيني  آل 
هذه  لرصيد  رخيصة  استغالل  محاولة  في 
مع  التعاُمل  من  المقدسيين  محّذرًة  العائلة«، 
المجلس الذي أّسسه نسيبة أو مع القائمة التي 

يكون فيها.

ما  إلنشاء  باألموال  نسيبة  اإلماراتيون  دعم 
والتنمية  للتطوير  القدس  »مجلس  ُيسّمى 

االقتصادية«

تحمل  مقدسية  عائلة  من  نسيبة  وينحدر 
كنيسة  مفاتيح  وتملك  األردنية،  الجنسية 
أبنائها إرث  القدس، وللكثير من  القيامة في 
مشّرف في دعم القضية الفلسطينية. إاّل أن 
أقربائه،  من  ولعدد  لنسيبة،  السياسي  الخّط 
يبدو مختلفًا تمامًا. إذ إن والده، أنور نسيبة، 
كان وزيرًا فترة الحكم األردني للضفة الغربية 
وكان أّول المتواصلين مع سلطات االحتالل 
ُيعتبر  النكسة، وعّمه محمد زكي نسيبة  بعد 
القدس،  النظام األردني في  اليوم أحد رجال 
فيما يعمل شقيقه زكي نسيبة مستشارًا لمحمد 
بن زايد، وابنة شقيقه النا تعمل حاليًا مندوبة 
اإلمارات في األمم المتحدة. ومع أن سري ُيعّد 
أحد المنّظرين، إلى جانب الرئيس الفلسطيني 
وصل  وقد  السالم،  لعملية  عباس،  محمود 
إلى مراكز قيادية في الحركة داخل األراضي 
المحتلة، وعمل أثناء فترة المفاوضات األولى 
الفّنية  للطواقم  كرئيس  وواشنطن(  )مدريد 
أّول  تّم وضع  القيادية، حيث  للجنة  وعضو 
مخّطط كامل إلقامة سلطة وطنية فلسطينية، 
ظهرت  عرفات  وبين  بينه  الخالفات  أن  إال 
فور ذهاب األخير نحو تبّني خيار االنتفاضة 

ضّد االحتالل.

الثمانينيات  في  نسيبة  محاوالت  استمّرت 
الدولتين.  حّل  تطبيق  إمكانية  على  للتعرُّف 
وفي هذا السياق، اشترك وزمالء له )فيصل 
مع  مبادرة  في  الزحيكة(  وصالح  الحسيني 
أسس  لوضع  »الليكود«،  حزب  من  أعضاء 
المبادرة  لكن  الحّل،  هذا  على  قائمة  لتسوية 
»الليكود«،  بانسحاب  انتهت  أن  لبثت  ما 
واعتقال فيصل واالعتداء عليه - بعد أشهر 
- من ِقَبل بعض الطلبة في الجامعة. ومع 
ذلك، تواصلت مساعي سري إليجاد تصميم 
مقبول لـ«الدولتين«، ومنها مشاركته باحثًا من 
 No( جامعة تل أبيب في كتاب عن الموضوع
األول  ُيعتبر   )Trumpets, No Drums
الفكرة  تجسيد  منه  الهدف  وكان  نوعه،  من 
من خالل توضيح بعض مالمحها التفصيلية. 
كما شارك، عّدة مرّات، شخصيات إسرائيلية 
في صياغة بيانات سياسية تدعو إلى السالم، 
كان آخرها مبادرته مع عامي أيالون، والتي 
حاوال من خاللها استنهاض تأييد شعبي لحّل 

الدولتين.

أثارت تصريحاته حول الالجئين )في سياق 
مع  شديدين،  وغضبًا  صخبًا  الدولتين(  حّل 
أنه كان يفصح عالنية، وبصراحة بالغة، عن 
أثر حّل الدولتين على قضية الالجئين، وذلك 
»احترامًا« منه لضرورة مصارحتهم، وتحرّيًا 
لنْفي فكرة أن يكون في نّية القيادة الفلسطينية 
أن  بعد  بالالجئين  ديموغرافيًا  إسرائيل  إغراق 
تنال ما تريد من قيام دولة مستقّلة )وهي الفكرة 
إلى جمهورهم  اإلسرائيليون  القادة  يبّثها  التي 
في  أّما  الدولتين(.  حّل  تأييد  عن  لثنيهم 
السنوات األخيرة، وبعدما بدأت فكرة هذا الحّل 
للحديث  نسيبة  سري  عاد  عمليًا،  بالتالشي 
الدولة  في  المتمّثلة  األولى  فكرته  عن  ثانية 
الواحدة، عاّدًا حق العودة حقًا فرديًا، والتناُزل 
بـ«الدولتين«،  إسرائيل  بقبول  مشروطًا  عنه 
وبأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

عن االخبار اللبنانية 
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االسير الفلسطيني منصور الشحاتيت...
فقد الذاكرة في زنازين االحتالل 

ماذا يعني االنِتقام اإليراني الّسريع بقصف سفينة إسرائيلّية ُقبالة الفجيرة في بحر ُعمان؟
 وماذا سيقول الذين تسّرعوا وراهنوا على عدم الّرد اإليراني 

على االنِفجار في ُمنشأة نطنز النووّية؟

أردوغان “نصير المستضعفين” أم إمام “البرجماتيين”؟

اعتقل  فلسطيني  الشحاتيت..اسير  منصور 
االحتالل  زنازين  في  عاما   17 من  الكثر 
االسرائيلي وافرج عنه مؤخرا فاقدا للذاكرة ولم 

يتعرف على امه التي انتظرته لهفة 
. منصور فقد الذاكرة لينسى أننا الزلنا احياء 
..حينها  ولدها  ذاكرة  من  االم  تسقط  عندما 
وجه  على  جميل  كل  أسقطت  الذاكرة  تكون 

األرض...حتى الوطن.. 
هناك خطٌب جلل...

هنا تسقط كل مبررات الحياة .. 
هنا يتمثل القهر بأقسى صوره..

االم التي كابدت سبعة عشر شتاًء قاسيا لتنعم 
بموته  تفجع   .. كبدها  فلذة  احتضان  بدفء 

وهو على قيد الحياة..
 فأي معنى للحياة وانت خارج تفاصيلها... 

منصور  ذاكرة  سلب  الذي  ذاك  اجرام  أي 
من  خاٍو  القوى  منزوع  إنسان  إلى  ..وأحاله 

الذاكرة...؟؟
منصور   ذاكرة  أعدمت  التي  تلك  نازية  اي 

لتحرق قلب امه؟؟
لتنهش  أنيابها  التي غرست  تلك  اي وحشية 
المشبعة  الزنازين  عتمة  في  منصور  ذاكرة 

بالرطوبة واألوبئة.. ؟
كم مضى عليك ايها المسكين وانت تخاطب 
ظلك دون أن تسمع حتى صدى صوتك....؟؟
...جسدك  الفاشيون  أعدمها  التي  ذاكرتك 
امك  قلب   .. المنسية  قصتك  الهزيل... 
ستطارد  لعنات  مرة...  الف  انكسر  الذي 
تلك العروش التي بناها سماسرة وطنك على 
أنقاض قوافل من األسرى الذين فقدوا عافيتهم 

الذين  أولئك  و  عمرهم...  وسني  حريتهم  و 
دخلوها احياء وخرجوا منها شهداء...

لديك..  الزمن  توقف  وإن  حتى  منصور.. 

وعيًا  أكثرنا  أنك  فقط...  واحدا  شيئا  تذكر 
وحرية

عبد الباري عطوان
من  ُسخريتهم  في  بالغوا  الذين  أّن  نعتقد 
الِقيادة اإليرانّية، واّتهموها بالُجبن، وعدم الّرد 
استهدفت  التي  اإلسرائيلّية  االعِتداءات  على 
وآِخرها  النووّية،  وُمنشآتهم  ُعلمائهم،  اغِتيال 
َيشُعرون  اليورانيوم  لتخصيب  نطنز  ُمنشآة 
بالّندم وُهم ُيتابعون األنباء التي تتحّدث عن 
قصِف سفينٍة إسرائيلّية ُقبالة الّشارقة في دولة 
الِقيادة  تترّدد  ولم  المتحدة،  العربّية  اإلمارات 
عبر  خلفه  بوقوفها  االعِتراف  في  اإليرانّية 

وكالة تسنيم الرسمّية.
***

هذا الّرد لم ُيفاِجئنا نحن الذين كتبنا في هذا 
بين  الُمشَتعلة  الّناقالت  حرب  عن  الحّيز 
إيران و”إسرائيل” في البحر األحمر والُمحيط 
الهندي، فقبل بضعة أّيام فقط جرى اسِتهداف 
سفينة إسرائيلّية ُقرب ساحل جيبوتي في مدخل 
باب المندب االسِتراتيجي، كانت في طريقها 

اسِتهداف  مثلما جرى  الهند،  إلى  تنزانيا  من 
اليمنّية  الّسواحل  ُقبالة  ُأخرى  إسرائيلّية  ُسفن 

والسعودّية جرى الّتكّتم عليها.
إلى  بالوصول  واحِتفالهم  اإلسرائيليين،  فرحة 
طوياًل،  َتُدم  لم  وتدميرها،  اإليرانّية،  الُمنشأة 
وال ُنبالغ إذا ُقلنا، إّن هذه الفرحة انقلبت إلى 
“مأتم”، وضاعفت من حالة القلق التي تسود 
أوساطهم حاليًّا، فمن َيقِصف الّسفن في البحر 
رّبما َيقِصف، بشكٍل ُمباشر، أو عبر ُحلفائه، 
الُعمق الِفلسطيني الُمحتل بالّصواريخ الّدقيقة.

لقصف  اإلماراتّية  الّشارقة  ساحل  اخِتيار 
الّسفينة اإلسرائيلّية رّبما كان مقصوًدا بعنايٍة 
الّدول  من  كانت  اإلمارات  دولة  ألّن  فائقة، 
التي أقدمت على الّتطبيع مع دولة االحِتالل 
اإلسرائيلي في أيلول )سبتمبر( الماضي )سالم 
عن  استخبارّية  تقارير  وتحّدثت  إبراهام(، 
االماراتي واإلسرائيلي،  أّي  الجانبين،  توّصل 
إلى اّتفاقاٍت أمنّيٍة وعسكرّية ُمشَتركة لُمواجهة 

“الخَطر” اإليراني.
نحن أمام انِقالب خطير في قواعد االشِتباك 
في الِمنطقة، ُعنوانه األبرز انِتقال اإليرانيين 
على  الفوري  الّرد  إلى  الّنفس  ضبط  من 
االعِتداءات اإلسرائيلّية و”أّول الغيث حنجلة” 
مثلما يقول المَثل، سفينة ُمقابل سفينة، ورّبما 

مفاعل ُمقابل مفاعل الحًقا.
آمنًة  َتُعد  لم  التي  اإلسرائيلّية  الّسفن  ليس 
ومحّطات  والمطارات  الموانئ  وإّنما  فقط، 
في  أيًضا  اإلسرائيلي  الُعمق  في  الكهرباء 
ِنتنياهو  بنيامين  ويتحّمل  الُمقبلة،  المرحلة 
هذه  الّتصعيد  حالة  عن  األكبر  المسؤولّية 
وسَيدفع  محَضة،  انتخابّيٍة  ألسباٍب شخصّيٍة 
من  االسِتفزاز  هذا  ثمن  جميًعا  اإلسرائيلّيون 

أمِنهم واسِتقرارهم.
***

اإلسرائيلي  الُهجوم  من  تنّصلت  التي  أمريكا 
على مفاعل نطنز، وقالت إّنها لم ُتشارك فيه، 

تتحّمل المسؤولّية أيًضا ألّنها أعطت الّضوء 
أثناء  الُمنشأة  على  الُعدوان  لهذا  األخضر 
وصمتها  أبيب،  تل  في  دفاعها  وزير  وجود 
تدفع  وقد  اإلسرائيلي،  لحليفها  لجمها  وعدم 
وُحلفاؤها في أوروبا ثمًنا باهًظا في ُمحادثات 
سيتم  التي  اإليراني  النووي  لالّتفاق  العودة 
فيينا خاّصًة بعد  اسِتئنافها غًدا األربعاء في 
فرض األوروبيين ُعقوبات اقتصادّية وسياسّية 

على مسؤولين إيرانيين ِكبارًا.
تستطيع  لن  إسرائيل  إّن  مرٍّة،  ألف  ُقلناها 
ِحماية نفسها، وُسفنها، وُمستوطناتها وَموانئها 
ُعدوانها  وواصلت  الحرب،  فتيل  أشعلت  إذا 
على دول محور الُمقاومة، ناِهيك عن ِحماية 
يكون  رّبما  والقادم  الُجدد،  العرب  ُحلفائها 

أعظم.. واألّيام بيننا.

بعد  التركي  الرئيس  حول  صاخب  جدٌل 
معتز  المصريين  المعارضين  صوت  وقف 
وناصر .. ما المقابل الذي سيحصل عليه.. 
عقود إعادة اإلعمار في ليبيا أم غاز البحر 

المتوسط؟

محمود القيعي:
عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
الواجهة من جديد بعد األحداث األخيرة وفي 
مقدمتها وقف صوت المعارضين المصريين 

الشهيرين معتز مطر ومحمد ناصر.
بين  التركي  الرئيس  حول  انقسمت  اآلراء 
آوي  الذي  المستضعفين  نصير  يرونه  قوم 
السياسيين المصريين المطاردين أكثر من 7 
سنوات وأحسن وفادتهم، وآخرين يرونه إماما 
أنه  مؤكدين  صورها،  أسوأ  في  للبرجماتية 
المصري  التعبير  حسب  أخوه”  بيعرفش  “ما 

الشهير.
 ” إمام  أم  المستضعفين”  نصير   ” أردوغان 
الرئيس  ..جدٌل صاخب حول  البرجماتيين”؟ 
المعارضين  صوت  وقف  بعد  التركي 

المصريين معتز وناصر .. ما المقابل الذي 
سيحصل عليه..عقود إعادة اإلعمار في ليبيا 

أم غاز البحر المتوسط؟
خليفة اإلسالم

المفكر المصري الكبير د.نادر فرجاني ساءه 
إسكات صوت معتز وناصر فكتب بحسابه 
االسالم  “خليفة  منتقدا:  الفيسبوك  على 
العثماني المزعوم باع ضيوفه المستجيربن به 

بمليارات عقود إعمار ليبيا”.
رجب  التركي  الرئيس  أن  فرجاني  وأضاف 
طيب اردوغان بّدد كل رصيده الذي اكتسبه 
الديمقراطية  وحماية  باالسالم  بالتمسك 
بايقاف  المصري  النظام  لطلب  باالمتثال 
تحت  ناصر  ومحمد  مطر  معتز  برنامجي 
السجن  يعني  الذي  لمصر  الترحيل  تهديد 

الفوري ان لم يكن القتل.
وتوقع فرجاني إلى أن يكون الثمن الذي دفعة 
الحكم في مصر هو إفساح المجال لتركيا في 
ليبيا، خصوصا عقود إعادة االعمارالضخمة.

جدل
اتفاقا  الجدل  بدوره  أثار  فرجاني  كتبه  ما 

واختالفا.
البعض رأى أن هذا هو المتوقع من أردوغان 
لغة  إال  يعرف  ال  حياته  طيلة  عاش  الذي 

المصالح.
ال تنس فضله

أن  إلى  آخرون  ذهب  اآلخر  الجانب  على 
كل  من  المستضعفون  به  استجار  اردوغان 

الجنسيات الذين يعيشون في امان هناك.
بعض النشطاء ذهب إلى أنه ليس من العدل 
أن ننسى كل مافعله أردوغان عند أول موقف 

مخالف لم تتضح دوافعه بعد.
أين مصر؟

سامي السيوي تساءل: وأين مصر من مسألة 
االعمار، مشيرا إلى أن أردوغان ال دين له 
سوى المال وعينه دائما على نمو االقتصاد 
مرة  انتخابه  إلعادة  الطريق  وهو  التركى 

أخرى.
أردوغان دبلوماسي وليس أومباشي!!

برأي أحمد عبد العظيم فإن أردوغان موجود 
في ليبيا بجوارنا حيث شركات حصلت على 
ليبيا  إعمار  إلعادة  المليارات  بعشرات  عقود 

للحماية  المليارات  بعشرات  أخرى  وعقود 
العسكرية وإعادة تدريب وتنظيم الجيش الليبي.

عسكري  تواجد  له  أردوغان  أن  وأضاف 
واقتصادي في البحر األحمر والقرن اإلفريقي 
حيث  المتوسط  البحر  في  تواجده  بخالف 

حقول الغاز والبترول.
أن  يستحق  كله  ذلك  أليس  قائال:  وتساءل 
لحين  داخله  من  رفضه  هو  نظاما  يهادن 

االنقضاض عليه؟
يلعب بالبيضة والحجر

الذي  أردوغان  فإن  موسى  صبحي  برأي 
وعمل  السطنبول  الخلفية  الشوارع  من  أتى 
في مهن بسيطة حتى وصل إلى سدة الحكم 
يعرف معنى اللعب بالبيضة والحجر ..يعرف 
كتاجر كيفية المزايدة في السعر حتى يصل 
بكالم  البائع  رأس  ربط  وكيفية  أقصاه  إلى 
وهمي وكيف يحلف مئات األيمان وهو يعلم 

أنه كاذب.
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خبيرة تكشف فوائد نوع من العسل: 
ملعقة صغيرة يمكن أن تشفي الجسم!

من األكثر عرضة لخطر الجلطات الدموية؟
 وكيف يسبب لقاح أسترازينيكا ذلك؟ وهل يمكن لألسبرين منعها؟

جميع  في  بالتقدير  »مانوكا«  عسل  يحظى 
وخصائصه  الحلوة  لنكهته  العالم  أنحاء 
تفيد  أن  منه  لملعقة  يمكن  فكيف  العالجية. 
صحتك؟. تكشف أخصائية التغذية كريستين 
 - لنيوزيلندا  األصليين  »السكان  أن  بيلي 
مرة  ألول  أدركوا   - مانوكا  عسل  موطن 
منذ  مانوكا  لعسل  العالجية  الخصائص 
الرئيسي  مكونه  ويتضمن  السنين«.  آالف 
الـ«ميثيل جليوكسال« )MGO(، الذي يجعل 
المضادة  الطبيعية  المادة  هذه  خصائص 

للبكتيريا والمضادة للميكروبات أكثر فعالية.
وأوضحت بيلي أن المنتج الذي ينتجه النحل 
النباتية  المركبات  من  عدد  على  »يحتوي 
الفينولية  األحماض  مثل  لألكسدة،  المضادة 

والفالفونويد«.
لاللتهابات  مضادة  خصائص  يضفي  وهذا 
تخفف  أن  يمكن  والتي  »مانوكا«،  لعسل 

االلتهاب في الجسم.
وقالت بيلي: »يمكن أن يؤثر االلتهاب المفرط 
أو المطول على صحتنا العامة ويمنع الشفاء 

عن طريق إتالف األنسجة في الجسم«.
مجلة  في  ُنشرت  بحثية  ورقة  ووصفت 
Nature Medicine، أن »االلتهاب المزمن 
أمراض«،  عدة  إلى  بدوره  يؤدي  أن  يمكن 

مثل:
• أمراض القلب واألوعية الدموية.

• السكري.
• مرض الكلية.

• مرض الكبد الدهني غير الكحولي.
• االضطرابات العصبية التنكسية.

• السرطان.
التغذية  مركز  من  أخرى  أبحاث  وذكرت 
يمتلك  العسل  أن  إسبانيا،  في  والصحة 
أنواع مختلفة  للسرطان ضد  »نشاطا مضادا 

من األورام«.
وقيل أيضا إن العسل يراقب »نشاطا مضادا 
لمرض السكري«، وله »تأثير وقائي في نظام 

القلب واألوعية الدموية«.
البروتينات  أكسدة  »يمنع  الباحثون:  وأشار 
 LDL كوليسترول[ الكثافة  منخفضة  الدهنية 

- المعروف أيضا باسم الكوليسترول الضار[ 
التنفسي  الجهاز  وفي  العصبي،  الجهاز  في 
ضد الربو وااللتهابات البكتيرية، وفي الجهاز 

الهضمي«.
الهضمية،  القناة  صحة  إلى  وباالنتقال 
أحد  الهضمية هي  »القناة  أن  بيلي  أضافت 

أهم أعضاء الجسم«.
ويمكن لعسل مانوكا »المساعدة في تخفيف 
الهضمي  الجهاز  أعراض  من  مجموعة 
الشائعة ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل 

عام«.
في  ُنشرت  أخرى،  بحثية  ورقة  ووجدت 
األغذية،  وتكنولوجيا  لعلوم  الدولية  المجلة 
بروبيوتيك  زاد من عدد  »مانوكا«  أن عسل 

الكتوباسيلوس في القناة الهضمية.
صحة  تعزز  »جيدة«  البكتيريا  هذه  وتعتبر 
عسل  قلل  ذلك،  غضون  وفي  األمعاء. 
»مانوكا« من انتشار البكتيريا »السيئة« في 

األمعاء، مثل اإلشريكية القولونية.
وتعد إضافة عسل »مانوكا« إلى الماء الساخن 

وله  واإلنفلونزا  للبرد  تقليديا  عالجا  والليمون 
العديد من األدلة القصصية على فعاليته.

المصدر: إكسبريس

حدوث  عن  تقارير  بشأن  المخاوف  تتزايد 
جلطات دموية لدى متلقي لقاح أسترازينيكا- 
»آثار  أنها  يؤكدون  الخبراء  لكن  أكسفورد، 

جانبية نادرة« رغم مدى خطورتها.
ويمكن أن تشمل أعراض جلطات الدم الخفقان 
والشعور  واالحمرار  والتورم  التشنج  وألم 

بالدفء في األطراف.
وأصيب ما مجموعه 79 شخصا في المملكة 
لقاح  تلقي  بعد  دموية  بجلطات  المتحدة 
وتوفي 19  زينيكا،  أسترا  من  »كوفيد-19« 

منهم الحقا.
تحدث  للقلق،  المثيرة  األنباء  هذه  وعقب 
موقع »إكسبريس« البريطاني إلى طبيب عام 
عوامل  حول  فيروسات  وأخصائي  لندن  في 
الخطر المرتبطة بلقاح أسترازينيكا- أكسفورد، 
لمعرفة من هم األكثر عرضة للخطر؟، كيف 
من  كورونا  فيروس  لقاح  يتسبب  أن  يمكن 
أسترازينيكا في حدوث جلطات دموية، وهل 
يمكن أن يمنع األسبرين تجلط الدم؟ وغيرها 

من التساؤالت المحيرة.
أن  الطبيون  والخبراء  العلماء  كبار  ويدعي 
جلطات الدم »نادرة للغاية ومن غير المرجح أن 
تحدث«. ومع ذلك، أعلنت الهيئة االستشارية 
للقاحات في المملكة المتحدة )MHRA( هذا 
لمن  اللقاح  استخدام  بحظر  قرارها  األسبوع 

تتراوح أعمارهم بين 1٨ و29 عاما.
وصرحت الرئيسة التنفيذية للهيئة االستشارية 
للقاحات في المملكة المتحدة، الدكتورة جون 
النادرة  الدم  جلطات  بين  الصلة  إن  راين، 
هناك  أن  وأضافت  قوي«.  »احتمال  واللقاح 
وجود  »إلثبات  العمل  من  مزيد  إلى  حاجة 

ارتباط دون شك«.

من هم المعرضون لخطر اإلصابة بجلطات 
الدم؟

وفقا للبيانات الجديدة، فإن األشخاص األكثر 
التي  العمرية  للفئة  ينتمون  للخطر  عرضة 

تتراوح من 1٨ إلى 29 عاما.
العديد  هناك  أن  الخبراء  يزعم  ذلك،  ومع 
لخطر  المعرضين  اآلخرين  األشخاص  من 

اإلصابة بجلطات الدم.
عالم  ميكايليس،  مارتن  البروفيسور  وقال 
الفيروسات وأستاذ الطب الجزيئي في جامعة 

كنت: »ال توجد بيانات كافية لإلجابة الكاملة 
عن هذا السؤال«.

وأضاف لموقع »إكسبريس«: »النساء بشكل 
عام هن أكثر عرضة لخطر اإلصابة بتجلط 
على  وعالوة  الدماغية.  الوريدية  الجيوب 
ذلك، ترتبط موانع الحمل الفموية بزيادة خطر 
حدوث تخثر الدم بما في ذلك تجلط الجيوب 

األنفية الوريدي الدماغي«.
أن  إلى  تشير  األرقام  أن  بدا  البداية،  وفي 
الوريدية  األنفية  الجيوب  تجلط  حاالت 
لدى  األحيان  كثير من  تحدث في  الدماغية 
ذلك،  »ومع  واإلناث.  سنا  األصغر  األفراد 
ال  بحيث  جدا  صغيرة  تزال  ال  األرقام  فإن 
يمكن االستنتاج بحزم ما إذا كانت مجموعة 
خاص  بشكل  معرضة  السكان  من  معينة 

لخطر كبير أم ال«، وفقا لميكايليس.
العام  الطبيب  إتلينغر،  بول  الدكتور  وكشف 
 ،The London General Practice في
هم  للخطر  عرضة  األكثر  األشخاص  أن 
أولئك الذين لديهم »تاريخ من الخثار الوريدي 
الصفائح  انخفاض  مع  الرئيسي  والشرياني 

الدموية«.
وصرح الدكتور إيتلينغر: »يجب مراعاة تحليل 
لديهم  الذين  المرضى  في  والفوائد  المخاطر 
الوريدي  األنفية  الجيوب  تجلط  من  تاريخ 
المكتسب  الوريدي  التجلط  أو  الدماغي، 
عن  الناجم  الصفيحات  قلة  أو  الوراثي،  أو 
الفوسفولبيد  مضادات  متالزمة  أو  الهيبارين 
فقط عندما تفوق الفوائد المحتملة أي مخاطر 

محتملة«.

وتابع: »المرضى الذين عانوا من تجلط وريدي 
كبير وشرياني يحدث مع قلة الصفيحات بعد 
التطعيم بأي لقاح كوفيد-19 يجب أال يتلقوا 

جرعة ثانية من لقاح أسترازينيكا«.
»يهيئ«  الحمل  أن  العام  الطبيب  وأضاف 

المرضى لإلصابة بتجلط الدم.

جلطات  أسترازينيكا  تسبب  أن  يمكن  كيف 
دموية؟

المهم  الفيروسات ميكايليس: »من  قال عالم 
اليقين ما  أننا ال نعرف على وجه  أن نذكر 
يسبب  أسترازينيكا-أكسفورد  لقاح  كان  إذا 
جلطات دموية. إذا بدأت في مراقبة مجموعة 
زائدا  تمثيال  دائما  فستجد  األفراد،  من  كبيرة 
أو ناقصا ألحداث معينة ببساطة عن طريق 
الصدفة. ومن ثم، من الصعب للغاية استنتاج 
ما إذا كانت الظواهر التي الحظتها مرتبطة 
عدم  حالة  في  سيما  ال  معين،  بتدخل  فعليا 

وجود مجموعة تحكم«.
»إذا  قائال:  »إكسبريس«  موقع  إلى  وتحدث 
الجيوب  تجلط  في  أسترازينيكا  لقاح  تسبب 
سوى  حاليا  يمكننا  فال  الدماغية،  الوريدية 
فإن  الحالي،  الوقت  وفي  بآلياته.  التكهن 
العمليات  أن  هو  منطقية  األكثر  التفسير 
المناعية  باالستجابة  المرتبطة  االلتهابية 
تنشط بشكل غير مباشر الصفائح الدموية ما 

يؤدي إلى تكوين جلطات الدم«.
حالة  مع  تشابها  هناك  أن  »يبدو  وأشار: 
المحدثة  الصفيحات  قلة  تسمى  أخرى  نادرة 

الدم  بتخثر  أيضا  ترتبط  والتي  بالهيبارين، 
وانخفاض أعداد الصفائح الدموية. وفي هذه 
الدم(  )مميع  التخثر  لمضاد  يمكن  الحالة، 
األجسام  تكوين  مؤقتا  يحفز  أن  الهيبارين 
المضادة، والتي تتفاعل بعد ذلك مع الصفائح 
واالستجابة  الدم.  جلطات  وتسبب  الدموية 
المناعية التي يسببها اللقاح قد تحفز تفاعال 

مشابها في عدد قليل جدا من األفراد«.

هل يمكن أن يمنع األسبرين تجلط الدم؟

يعمل األسبرين بجرعة منخفضة يوميا كشكل 
لهذا  ويمكن  الدم.  تمييع  أدوية  أشكال  من 
القلبية  النوبات  يمنع  أن  األدوية  من  النوع 

والسكتات الدماغية.
يعتقد  الدم،  تجلط  منع  في  لفعاليته  ونظرا 
الكثيرون أن األسبرين يمكن أن يكون شكال 
فعاال للوقاية من هذه المشكلة بعد تلقي لقاح 

أسترازينيكا لـ«كوفيد-19«.
الدراسات  أن  إيتلينغر  الدكتور  وأضاف 
الفموية  التخثر  مضادات  أن  إلى  تشير 
 Rivaroxaban مثل   )NOACs( الجديدة 
شائعا  عالجا  اعتبارها  يمكن   Apixabanو
أكثر  األفراد  تجعل  التي  الطبية  للمشكالت 

عرضة لمشاكل تجلط الدم.
العالجات بزيادة  ومع ذلك، ترتبط مثل هذه 

مخاطر النزيف ويجب تطبيقها بحذر.
العالمات  تحديد  من  تمكنا  »إذا  وأوضح: 
األشخاص  تحدد  التي  الموثوقة  التشخيصية 
في  البدء  فيمكن  معين،  لخطر  المعرضين 
العالج المضاد للتخثر في أقرب وقت ممكن 
لمنع حدوث أضرار جسيمة. وهذا يشبه في 
في  يرتبط  والذي  كوفيد-19،  عالج  الواقع 

أكثر من ربع الحاالت بتخثر الدم«.
»الجرعات  ميكايليس:  البروفيسور  وأضاف 
المنخفضة من األسبرين تستخدم بالفعل لمنع 
تجلط الدم لدى بعض المرضى. ومع ذلك، 
البحث  من  مزيد  إلى  حاجة  هناك  ستكون 
قد يستفيدون  أفراد  إذا كان هناك  لمعرفة ما 
في  البدء  الناس  على  ينبغي  وال  ذلك.  من 
للدم دون استشارة  استخدام األسبرين كمميع 

مسبقة مع طبيبهم العام«.
المصدر: إكسبريس
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لعبة زراعة.. اليأس

عائلة أسترالية تعثر على ثعبان حي في وجبة طعام جاهز

خاطرة: وحدك حبيبي

خاطرة: عنف كورونا

راوية وادي \ تورونتو \ 

 .... األحياِء  ....كُل   ِ األيام  مع  تتغيُر  و 
على  األياُم  وتأتي  األشياِء...  من  كثيٌر  و 
عاداتها بغيِر ما أهوى و أشاء...... و يبقى 
الرحيَل  احتمَل...  ما  الطيِر  من  سربي  في 
أيامي، و  تبدَل طقِس   .. تقبَل  السفَر، و  و 
يرحُل  و  المطِر.  و  منهِا  الجدب  صبرَعلى 
العمُر  و   ..... ثمُر  و  مني زهٌر  يرجو  من 
ليَس بيدي حصادُه ... ألعطي هذا ما شاء 
أو تمنى أو ..... أمر. و يختفي من حياتي 
من أراَد األنَس و السمَر ... و قد زهدت من 
الدنيا ....مناجاَة القمِر، و حواديِت المساءِ و 

الفكاهِة و صحبِة النديم .. و طلبُت مناجاَة 
الذي   ... الوصاِل  دائِم   ... القريِب  الحبيِب 
يعرفني .. و ال  يغيب. وحدَك من  عني ال 
كتبه  ما  ال  و  األياُم...  غيرت  ما  فيَّ  ينكُر 
حبيبي  أنت  وحدك  الزماُن...  وجهي  ُعلى 
حيلتي  قلَة  و  و خوفي  يعرُف ضعفي  الذي 
بل  نفسي..  مع  يتركني  ال  و   .. عجزي  و 
من  يرحمني  و   .. لطفِه  و  بعطفِه  يشملني 
شيطاني.  وساوِس  من  يحميني  و  أفكاري 
 .. الهي  و  حبيبي...... وحدَك ربي  وحدك 

وحدَك تكفيني.

زيد شحاثة

والشجن,  للحزن  بطبعهم  العراقيون  يميل 
عائد  هذا  وربما  حياتهم,  تفاصيل  كل  في 
التي مروا بها على  للتجارب السيئة والكثيرة 
مر تاريخهم.. فكان تأثير ذلك واضحا حتى 
إال  تتحدث,  ال  التي  وأدبهم,  أناشيدهم  على 
عن هجر الحبيبة أو موتها, أو الغربة والبعد 

أو الموت وقسوته..
للشخصية  مالزمة  سمة  صار  الميل  هذا 
األحداث  مع  تتفاعل  جعلها  مما  العراقية, 
مما  أكبر  بشكل  والمحزنة,  السيئة  واألخبار 
لألمل..  والباعثة  السارة  األخبار  مع  تفعله 
وهذا أمر يجب التوقف عنده, ودراسة تأثيره 

وما يمكن فعله لتغييره أو تعديله في األقل.
هناك  كانت  لكن  السائدة,  الحالة  هذه  رغم 
المجتمع  عامة  سادت  مميزة  فرح  لحظات 
مثال  حصل  كما  وتفاصيله,  فئاته  بأغلب 
إقليمية  ببطولة  الوطني  المنتخب  فاز  عندما 
مع  تزامنت  البطولة  تلك  أن  رغم  مهمة, 
مما  البلد..  بها  يمر  كان  عصيبة  ظروف 

ويحتاج  دفين,  لكنه  موجود  الفرح  أن  يعني 
موازية  سمة  ويجعله  وينشره  يستخرجه  لمن 

للحزن الطاغي علينا..
أي متابع ولو كان غير مختصا, سيالحظ أن 
التواصل,  أو مواقع  الفضائية  القنوات  معظم 
على  فقط  تركز  منها,  المؤثرة  وخصوصا 
التي  المحبطة,  أو  السيئة  الحوادث  أخبار 
هناك  يعود  ال  لدرجة  األمل  نفقد  تجعلنا 
معنى وقيمة أو هدف لحياتنا.. ورغم أن تلك 
القنوات لها أجندات معروفة ومكشوفة, حتى 
لمن هو غير معني بمجال اإلعالم وصناعة 
الرأي العام, لكن ما يزيد األمر سوءا أن ال 
لتحجيم  القنوات,  تلك  قبالة  شيئا  يفعل  أحد 

تأثيرها السيئ في المجتمع..
ويتقدم  مشاكله  يتجاوز  المجتمع  أو  اإلنسان 
ويتطور, إن كان لديه هدف وأمل بغد أفضل, 
في  أو  وأماله,  أهدافه  فيه  يحقق  أن  يمكنه 
زمن  في  ألوالده,  ذلك  بتحقيق  يفكر  األقل 
أكثر من  في  يفكر  لن  لكنه  وقريب,  معقول 
يكن  لم  إن  كانت,  بأي طريقة  يومه  معيشة 

لديه هدف أو فقد األمل..

إرتكبوا  رغم أن ساستنا وقادتنا في معظمهم 
يحطم  أن  يمكن  ما  واإلفساد,  األخطاء  من 
أن هناك  الواضح  لكن من  أمالنا,  كثيرا من 
تزرع  أن  تريد  التأثير,  واضحة  خفية  أجندة 
اليأس في نفوسنا, لتجعلنا ال نفكر في الغد.. 
وال نتأمل أو ننتظر منه شيئا جيدا أو جميال, 
ببناء  نحلم  أو  أنفسنا,  تطوير  في  نفكر  فال 
بلدنا, وصرنا نعيش وكأننا ننتظر الموت ال 

أكثر..
لتلك  إستسالمنا  هو  سوءا  األمر  زاد  ما 
الدين  ذلك  أتباع  لسنا  وكأننا  األجندات, 
العظيم الذي, يزرع األمل والثقة بالخالق في 
تلك  تأثير  وتقبلنا  ومعامالته..  عباداته  كل 
تثبيطنا  الطرق  بكل  تحاول  التي  السياسات 
وتحطيمنا, من خالل تقديم نماذج سيئة فاسدة 
أنها  إقناعنا  ومحاولة  بل  وتسويقها  وفاشلة, 
هي من تمثلنا, وأن بديلها هو مثلها وأسوء, 
كانت  مهما  حاله  ينصلح  لن  المجتمع  وان 

المحاوالت.
كبداية,  فردي  بشكل  ولو  ممكن  اإلصالح 
والفرح إستحقاق وليس منة من أحد, وهزيمة 

أجندات اليأس ممكنة, إن صدقنا أن النصر 
هو هدف عظيم وال يقل قيمة عن الشهادة, 
وان عيش الحياة نعمة وهبة من الخالق, وهو 
والنواهي..  المعاصي  تجنب  هو  كما  جهاد 
بغد  والتفاؤل  ممكنة,  اليأس  أجندة  وهزيمة 
قيمة  فال  إختلقناها,  لو  أفضل ضرورة حتى 

لحياة يكون الموت هو أحسن أمنياتها.

حسين علي غالب
بريطانيا 

منذ قليل شاهدت في أحدى القنوات الفضائية 
أن برميل ممتلىء  المشهورة كيف  االخبارية 
دولة  في  ينزل على حي سكني  بالمتفجرات 
عدة  من  تشهد  قلوبنا  على  عزيزة  عربية 
دقائق  إال  هي  وما  دامية،  احداث  سنوات 
والحي يتحول إلى ركام ، والخبر بات عاديا 

ومر مرور الكرام.

وعلى  علينا  هللا  اعاده  الفضيل  الشهر  جاء 
مستعدة  وشاشاتنا   ، والبركة  بالخير  الجميع 
لتقديم برامج ومسلسالت مستحيل أن أصفها 
تعتمد  الخفية  الكاميرا  ، فحتى  ترفيهية  بأنها 
بكم  ممزوج  والتهديد  والخوف  الضرب  على 
من الشتائم ، صدمتي أيضا عندما أتصل بي 
ممثل مشهور ليخبرني بأنه قام بعمل درامي 
اشاهد  لكي  ذهبت  معه  حديثي  انتهاء  وبعد 
اليوتيوب ،  مقاطع قصيرة لعمله على موقع 

فأكتشف أن مرتدي ثياب ممزقة ووجهه منتفخ 
يصرخ  وهو  تلقاها  التي  اللكمات  عدد  من 
بأعلى صوته ويقول متوجها إلى ممثل أخر 

»سوف أقتلك »..!!
الذي يمر علينا ونحن  الثاني  هذا الرمضان 
نعاني من وباء كورونا اللعين ، سجناء في 
 ، األوقات  أغلب  جدران  أربع  بين  بيوتنا 
وأعتقد أنه من حقنا أن نجد من يقوم بتفريغ 
شحنات الصدمات التي عاشتها كل البشرية ، 

بالضحكة والكلمة الطيبة والمعلومة .
لنا  يقولها  كانوا  التي  النصائح  اآلن  أدركت 
النفسيين وخبراء علم االجتماع ،أن  األطباء 
ينتج عنه  الوباء سوف  الناتج عن  االنغالق 
بصراحة  وهذا  البعض  عند  نفسية  حاالت 
مع  الشمس  وضوح  واضح  بشكل  االحظه 
هذا العنف المقدم لنا ، وحاالت الغليان هنا 

وهناك .

مدينة  في  تقيم  أسترالية  عائلة  تعرضت 
مومسمان بوالية سيدني لموقف مفزع، بعدما 
فوجئت بوجود ثعبان حي داخل كيس طعام 
متجر  من  اشترتها  خس  سلطة  عن  عبارة 

»ألدي« الشهير.
وقال أكساندر وايت: »كانت األفعى تتحرك 
وتخرج لسانها الصغير..في الواقع لسانها هو 

الذي أخبرني أنها ليست بدودة عمالقة«.

وأضاف: »ألكون صريحا، كنت سأكون أكثر 
راحة مع الدودة«.

في  البقالة  مواد  تفريغ  أثناء  الثعبان  وظهر 
بمنظمة   العائلة  اتصلت  حيث  المنزل، 
أكدت  التي  البرية،  الحياة  إلنقاذ   Wires
أن هذه األفعى هي أحد أكثر أنواع الثعابين 

السامة والعدوانية في أستراليا.
وبلغ طول األفعى حوالي 2٠ سنتمر، ويبدو 

في  الخس  عبوة  في  بهدوء  تنام  كانت  أنها 
خزانة البقالة المبردة في السوبر ماركت.

وقال وايت إن الثعبان الصغير كان »لطيفا 
نيت  أميلي  وزوجته  هو  أمضى  فقد  جدا«، 
انتظار  في  تصويره،  خالل  الوقت  بعض 

مساعدة الخبراء.
المصدر: »الغارديان«
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

كثير  غني  انطونيو  اسمه  امريكاني  واحد 
كان بحاجه لوحدة دم نادره وما لقو اال واحد 
ع  بنطبق  دمو  بامريكا  عايش  كان  خليلي 
بنص  اخلليلي  تبرع  ما  وبعد  انطونيو  دم 
فيراري  سيارة  انطونيو  اعطاه  دم  وحدة 
النطونيو  دم  وحده  كمان  احتاجو  وبعدها 
اخلليلي  ركب  يتبرع  عشان  عاخلليلي  ونادو 
الفيراري واطيار عاملستشفى وهو بالطريق 
قال بعقله اذا نص وحده دم اعطاني فيراري 

كيف 3 وحدات 
وقالهم  الباب  وخلع  املستشفى  دخل على 

اسحبوا 3 وحدات دم حلبيبي انطونيو 
قالو ال احنا بدنا بس وحده 

وحدات   3 غير  الطالء  على  اخلليلي  قلهم 
تسحبوا 

انطونيو  الدم اعطاه  املهم بعد ما سحبوا 
3 دوالر اجنن اخلليلي وقالو : شوووووو هااااادا 
ياخالي تبرعتلك بنص وحدة دم واعطيتني 
تبرعتلك ب 3 وحدات ب 3 دوالر  فيراري هأل 

بس ؟؟
هأل  دمي  انو  ناسي  شو   : انطونيو  قاللو 

خليلي يا خااااالي 

مره واحد يقول لزوجته : وش رايك نرجع زي 
زمان ابتسمت وقالت : كيف ياحياتي ؟ قال : 

يعني ال أعرفك وال تعرفيني.

واحد راح يفحص عند دكتور قال له الدكتور 
: عندك فيروز في الرئه قال : حلو فتش ميكن 

تلقى نانسي في الكبد .

شوكوالتة  حتة  اديكى  وحده  سأل  واحد 
 : له  قالت  ؟  جنبك  الكرسي  على  اقعد  و 
طيب. راح قالها: اديكى علبة شوكوالتة. و 
اقرب اكتر؟ قالت له : طيب. راح قالها تانى: 
طيب ايه رأيك. اجيبلك كنافه. واحط ايدي 
حتجيبلي  شكلك  له:  قالت  كتفك؟  على 

السكري قبل ما تبوسني.

بنت تشكي ألبوها من عيال احلارة
ينادونها كيكة

راح أبوها للعيال:
ينادي  فيكم  واحد  أسمع  لو  وهللا  وقال 

بنتي)كيكة(إني بصفعه!
والشباب  أبوها  مع  البنت  مرت  يوم  بعد 

جالسني
قال 1 :ماء

قال 2 :سكر
قال 3 ؛دقيق

قال 4 :كرمية شوكوالته
قال 5 :بيض

التفت أبو البنت وهو يضحك:إذا فيكم خير 
اخلطوها

واحد وزوجته ناميني بخيمة
قالها شايفة الصبح والشمس

قالت ايه شايفتهم

قالها تدرين وش يعني هذا
قالت صباح وتفائل

قالها ال يا هبلة انسرقت اخليمة.

واحد يسأل خطيبته :
في احد قبلي ملس يدك ؟

سكتت
قالہا : زعلتي ؟

قالت : ال بس أعدهم.

امرأة بريطانية
تطلب الطالق ألن زوجها

يضغط على معجون األسنان من الوسط!
وتقول:

أنه ال يعرف األتيكيت
يا بنت احلالل تعوذي من إبليس

واحمدي اهللا أنه ينظف أسنانه !!
عندنا ناس لو يضحك

تشوفي سمبوسة رمضان.

قال لها زوجها : أنا لِك ومنِك وبِك
وإليك وبدونك لست بشيء

قالت له :
من االخر الذهب ماراح ابيعه.

جا  وانكسرت  مزهريه  حرك  محشش 
مسؤول املتحف يركض قال له : يخرب بيتك 
احملشش:  قال  عشر  الثامن  القرن  من  هذي 

خوفتني اهللا يلعنك احسبها جديده.
محشش غمز لزوجته وقال : صرفي العيال 
من الغرفة صرخت زوجته: اللي ينام آعطيه 

100 ريال نام زوجها أول واحد.
يقول  محشش  ل  استراحته  يوصف  واحد 
سيده  امش  بعدين  ميني  لف   : للمحشش 
T قال احملشش : سمول او  الي يجيك حرف 

كبيتال ؟.
محشش وهندي طاحو من الطيارة احملشش 
كيف  الهندي  سألو  مات  ما  والهندي  مات 
انا  همار  نفر  هذا  :ياخي  قال  احملشش  مات 

يقول افتح مظلة هو يقول:مافي مطر.
سألوا محشش ليش بطاقة الصراف تطلع 
اذا  الشعب  ألن  احملشش  قال  الفلوس؟  قبل 

شاف الفلوس ينسون كل شي قدامهم.
وين  انت  قاله  محشش  مسك  شرطي 
وين  وأخوك  قال  أخوي  مع  قال  ساكن؟ 
وين  وأخوك  وأنت  قال  معي  قال  ساكن؟ 
من  هذه  تعتبر  بعض,  مع  قال  ساكنني؟ 

نكت مضحكة جدا.
محشش دخل دائرة حكومية شاف موظف 
أصلع قاله : مشي لي هاملعامله قال االصلع 
: على راسي قال احملشش : أخاف اتزحلقني.

قال:  ؟  شعور  ابيخ  وش  محشش  سألوا 
تخاف  بس  تاكل  ودك  العشا  قبل  زعلت  ال 

يخرب الزعل.
حكمة محشش ”  إذا شفت الذبان يدور فوق 

راسك أعرف ان تفكيرك زباله

حكمة

فلنحفظ ماء وجه الفقراء والمحتاجين
طلبي  تجهيز  أنتظر  بينما  أحدهم  يقول 
أنه  يظهر  دجاجة مشوية جاء رجل  لشراء 
المطعم  صاحب  فسأل  الحال،  ضعيف 
عن سعر الدجاجة، فقال له ب كذا، فخرج 
ثم  فلوسه  في  ويعد  يحسب  ورأيته  الرجل 
ممكن  هل  المطعم:  لصاحب  وقال  دخل 
تشوف لي دجاجة صغيرة وبثمن أقل، فأخذ 
مكالمة  على  ورد  هاتفه  المطعم  صاحب 
وهو يطأطئ رأسه كأنه يقول للرجل الفقير 
وجه  علي  ويظهر  يبتسم  وهو  حاضر، 
المكالمة، وقال  أنهي  السرور، وسرعان ما 
الفضل،  وهذا  النعمة  هذه  على  هلل  الحمد 
للرجل،  وقدمها  كبيرة  دجاجة  بإخراج  وقام 
وقال له: يا وجه الخير، لقد رزقت بولدين 
توأم، وهذه هدية لك مني يا جالب البركة، 
وأخذ الرجل الهدية وهو فرح بها ودعا للرجل 
أن يبارك له في ذريته، يقول الرجل وبينما 
طلبي  لي  أحضروا  يحدث،  لما  انظر  أنا 
وقمت بدفع النقود لصاحب المطعم، وهنأته 
هللا  بارك  له  وقلت  الجديدين  بالمولودين 
المطعم، وقال:  لك فيهم، فضحك صاحب 
بي  يتصل  ولم  اثنين،  وال  ولد  علي  زاد  ال 

أحد، وإنما هي فكرة خطرت على بالي كي 
أساعد هذا الرجل، وقد الحظت أنه محتاج 
ويود شراء دجاجة لعائلته، ونقوده ال تكفي، 
وأظن أنه ممن ال يسألون الناس وتحسبهم 
أغنياء من التعفف، فقمت بعمل هذه القصة 
حتي أحفظ له كرامته وال يشعر أنها صدقة 

فقدمتها كهدية، 
الشاهد من القصة فلنحفظ ماء وجه الفقراء 
أيضا  رسالة  وهي  سألونا  إذا  والمحتاجين 
لكل المؤسسات والجمعيات اإلغاثية، ولعل 
تنطبق  الشافعي  االمام  ابيات  في  البالغة 

هنا:
الناس للناس مادام الوفاء بهم     والعسر 

واليسر أوقات وساعات
تقضى  رجل      الورى  بني  ما  الناس  وأكرم 

على يده للناس حاجات
مـا  أحــد      عن  املعروف  يد  تقطعن  ال   

دمـت تـقدر واأليـام تـــارات 
واذكر فضيلة صنع اهللا إذ جعلت    إليك ال 

لك عند الناس حاجـــات
رمضان مبارك على اجلميع

حكاية اليوم

موت سقراط ....  ومحنة الوعي
 كنت أ سير في شوارع لندن أفتش عن شكسبير 
استوقفني   ، ديكينز  وتشارلز  ولسن   كولن  و 
تأملت  اليوناني سقراط،  للفيلسوف  تمثال رأسي 
التي  ألسئلتي  اجوبًة  اجد  ربما  وجهه  مالمح 
طالما أرقتني عن موت  فيلسوف طبَّقت شهرته 
فقد   ، كانت محيرة  موته  لكن طريقة   ، اآلفاق 

قتله وعيه   . 
 كان  سقراط يؤمن بأن المعرفة  يجب أن تكون 
متاحة للجميع، مخالفًا ما كان سائدا آنذاك  ، 
النخبة  طبقة  على   مقتصرة  المعرفة  كانت  إذ 
جبار   بعمل  قام  فقد   . الدين   ورجال  والنبالء 
حينما كشف زيف المقدس الوهم  . فقد اعتقد 
الضمير  في  يسُكن  الحقيقي  اإللَه  أن  سقراط 
ويظهُر بالسلوك ، وليس بالطقوس ، لقد دعى 
الى تغليب العقل على الجهل والخرافة ، واعتبر 
العقل  تغييب  ثقافة  يسوِّقون  الدين   رجال  ان 
بقوة  وسفَّه  لذا هاجمهم   ، الخرافة  واستحضار 

افكارهم.
ز على الشباب ، لذا عمد الى  كانت محاولته تركِّ
تغيير المفاهيم السائدة ببث الوعي في المجتمع 
يكون  ان  من  بدال  يفكر  المجتمع  جعل  اي   ،

متلقيًا ، فقد أشرك الجميع في التفكير .  
هذه الفكرة القت استحسان المثقفين  لكنها في 
الوقت ذاته واجهت غضب رجال الدين والسلطة 
األول  بحاجزين  اصطدم   سقراط   أن  بيد   ،
هو الشارع  المؤمن إلى االذقان برجال الدين،  
على  تستند  التي  الغاشمة،  السلطة  والثاني 
 ، وديمومتها  بقائها  في  الدين   رجال  تأويالت 
فدخل في صراع معهم متسلحًا بإيمانه بفكرته  . 
اليوناني وعضو مجلس الشيوخ  الفيلسوف  لكن 
التي حكمت  المحكمة  الى  أفكاره  ساقته  آنذاك 
او  البالد  خارج  بالنفي  اما     ، بحكمين  عليه 

تجرع السم حتى الموت .
من  الهروب  أي  النفي  فكرة  سقراط  يتقبل  لم   
يواجهون  ومريديه  طالبه  وترك  المسؤولية 
السلطة بل فضل تجرع السم على النفي ليكون 
مثااًل لكل من يحملون مسؤولية صناعة الوعي ،

فكرة  يهضم  لم  النخاع  حد  وطنيًا  سقراط   كان 
االبتعاد عن الوطن والتخلي عنه . لقد تجسدت 
محنة الوعي في حكمه  ، لذا لم يكن الحكم على 
شخص سقراط بل هي محاكمة وعيه  وعقله. 
فمن غير المستحسن أن يعمل العقل مادام هناك 
مؤسسة تعمل ليل  نهار على التجهيل والتخلف 
النه سيواجه ذات المصير الذي واجهه سقراط .  

العقالء   يستسلم  هل  هو:  األهم  السؤال   لكن 
اإلنساني.  الواجب  عليهم  يحتَّم  ام  الجهلة  الى 
الوقوف بوجههم  فقد جاء في المأثور ان زكاة 
العلم  إنفاقه، وكذلك يقال اذا ظهر الجهل على 
العالم ان يظهر علمه ، هذا ما قام به سقراط 

تمامًا. 
  إن ما تتعرض له مجتمعاتنا اليوم من محنة هي 
ذات المحنة التي تعرض لها سقراط ، فالوعي 
العقالنية.  ومساحة  الجوانب  كل  من  محاصر 
تتقلص بفعل العقول المنغلقة التي تفكر باتجاه 
واحد ، لكن االصرار و العزيمة واإليمان الراسخ 
بسلطة العقل  جعلت من مسوِّقي فكرة التجهيل 

مرعوبون من أي فكرة عقالنية . 
 موت سقراط يعطينا صورة عن مسؤولية الوعي 
في المجتمع وما ينبغي ان يقوم به العقالء، لذا 
التصدي للخرافة وحركة التجهيل شرف كبير ال 

يناله اال ذو حٍظ عظيم
 فللوعي مسؤولية كبرى، 

عليه  حكم  وقد  حاالته  اقسى  في  سقراط   كان 
يحدثنا    ، الوعي  بث  عن  يتوانى  ال  بالموت 
المشهد االخير من حياته  فيقول : فبينما تقدم 
اليه الحارس وهو في السجن، مادًا  يدية بقنينة 
من ُسم »الشوكران«، قائاًل :إليك ياسيدى، َتْعَلم 
يبكي و يقول  »لم  ما عليك فعله، ثم  صار 
فيرد  أنبل منك«،  المكان رجال  أعرف فى هذا 
الذى  النهاية  مشهد  عن  رويَّ  بسحبما  سقراط 
حظا  لك  اتمنى  وأنا  السجن:  بحارس  جمعه 

سعيدا، ثم يتجرع الُسم ويموت
السوفسطائيين  معارك ضد  عدة  سقراط  خاض 
فى  والباطل  الحق  قواعد  تبديل  أرادوا  الذين   ،
فى  براعتهم  على  ذلك  فى  واعتمدوا  المجتمع، 
تمسكوا  من  كل  أيضا  وحارب  الحقائق،  قلب 
مجتمعه،  فى  نشرها  وأرادوا  والجهل  بالخرافة 

وتوفى عام 399 قبل الميالد.
مات سقراط وال زال المثقف يحمل خشبته على 
كتفه عله يجد من يصلبه عليها ، مات وبقي 

الوعي في محنٍة عظيمة .
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االرقام في العامية 

صاحب مطعم يعرض وظيفة على سارقه

كلمة قلتها أو لم تقلها.. كيف تتحرر من مشاعر الندم وجلد الذات؟

لألرقام في العامية العربية إستخدامات مختلفة 
ومحددة جدًا ... على سبيل المثال:

- )6٠(.. يستخدم رقم )6٠( فقط وحصريًا 
دونًا عن باقي األرقام في الشتيمة، مثل )ابن 
»6٠« كلب(.. ومافي شي أبداً  اسمه )ابن 

5٠ كلب( وال )ابن »7٠« كلب(
هي بس 6٠ كلب فقط .. 

-يستخدم رقم )6٠( كمان لوصف اسوأ مكان 
أو وجهة ..

)انقلع ب )6٠( داهية(.. وعمرو ما حد انقلع 
ب ٨٠ داهية مثال ابدا ..  أو )6٠( صرماية 

ورى فالن.. مو 5٠ وال 7٠ وال أي عدد ثاني 
من الصرامي.

-تستخدم في العامية )1٠٠ 1٠٠( لوصف 
الحالة الجيدة..

 1٠٠« وكله  الحمدهلل  معلم  يا  تمام  )أنا 
)»1٠٠

االشياء  فتستخدم لوصف جودة  -أما )1٠( 
أو األفعال ..

)الشغل  1٠ على 1٠( أو فتح عيونك 1٠ 
على 1٠   يعني انتبه.. 

-يستخدم رقم )1٠٠٠( تحديدًا في التهنئة..

مبروك   1٠٠ مافي   مبروك(..   1٠٠٠(-
مثال!!

-يستخدم رقم )7( في وصف ظاهرة غريبة 
جدًا، وهي الحيرة الشديدة أو البحث المتواصل 

والمتعب عن شيء أو شخص ما ..
)دخت ال )7( دوخات لحتى لقيت فالن أو 

هالغرض الخ..(
النوم  عن  للتعبير   )7( رقم  يستخدم  -كما 

العميق..
»سابع«  ب  رايح  شكله  عليك  يرد  رح  )ما 
نومة(.. على أساس أنه لو في سادس نومة 

كان قام عادي ورد !
- أطول مدة زمنية في الكون هي )الساعتين 
(.. )قعد  يحكي »ساعتين« بنفس القصة !(.

بينما أقصر كالم هو يلي بنقوله في )كلمتين 
فقط(-

هنن »كلمتين« ورد غطاهن...
)يضرب  قاعد  بتالقيه  القلق  -الشخص 
حسابية   عملية  وهي  باسداس(..  اخماس 

معقدة جدًا جدًا..

بعد اقتحام أحد اللصوص لمطعم في مدينة 
أوغوستا بوالية جورجيا األميركية خالل عطلة 
صاحب  استجابة  جاءت  األسبوع،  نهاية 
المطعم بطريقة غير معتادة، حيث أنه عرض 

على المشتبه به وظيفة عنده.
في  واالس  كارل  المطعم  صاحب  وكتب 
تدوينة على »فيسبوك« تضمنت صورة للباب 
المهشم: »ال شرطة، وال أسئلة، دعنا نجلس 
ونتحدث عن كيفية مساعدتك وإصالح الطريق 

مطعم  يمتلك  الذي  وواالس  تسلكها«.  التي 
»ديابلوس ساوث ويست غريل« منذ حوال ٨ 
سنوات، أشار إلى أن أحد األشخاص اقتحم 
الرابعة من صباح  الساعة  نحو  في  المطعم 
يوم السبت الماضي، وسرق في غضون 45 
ثانية ماكينة النقود الفارغة في أثناء انطالق 
جرس اإلنذار. وقال واالس إنه غضب أوال 
من ثم شعر باإلحباط، غير أنه عاد وشعر 
بأسف شديد، حيال الشخص الذي نفذ عملية 

واألسى  باألسف  »أشعر  مضيفا:  السرقة«، 
أفكر  كما  لحياته.  الطريق  هذه  اختار  ألنه 
أيضا في حجم المخاطر التي يعرض نفسه 

لها مع كل مرة يقوم بذلك األمر«.
اإلساءة  يرد  أن  أراد  إنه  واالس  وقال 
باإلحسان، وبدا وكأنه الشيء الوحيد الصحيح 
الذي ينبغي القيام به في تلك األثناء، مبينا 
أن »األمر يتعلق بمحاولة أن نرشد شخصا 

ضاال«. المصدر: »فوكس نيوز«

بامتياز  كورونا  عنوانها  طويلٍة  شهور  بعد 
أبسط  من  والحرمان  بالخسائر  حافلة  كانت 
شؤون الحياة، من السهل أن تعيد النظر إلى 
الماضي فتندم على شيء فعلته أو لم تفعله، 

أو جملة قلتها أو لم تقلها. 
دروس  من  للتعلم  ضروري  الندم  نعم، 
رحمته  تحت  العيش  لكن  القاسية،  الماضي 
ُيدخل صاحبه في حلقة من السلبية قد توصله 

إلى اليأس. 
التي  الندم  مشاعر  أمد  أو  حجم  كان  مهما 
تعتريك، سواء تعود أليام الدراسة الثانوية أو 
قلته  مالئم  غير  تصريح  حتى  أو  الجامعية 
قبل أيام، فإن استخالص العبرة من الموقف 
الذي حصل، أمر ضروري للتحرر من سلطة 

تلك المشاعر.
نيل  االجتماعي  النفس  الدكتور وعالم  يشرح 
على  تعتمد  سلبية  عاطفة  الندم  أن  روز، 
يعني  المضاد  والتفكير  المضاد.  التفكير 
بشكل أساسي، أننا ننظر إلى الوراء ونصنع 
سيناريوهات خيالية إلقناع أنفسنا بأن األمور 

كان يمكن أن تكون أفضل. 

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في بذل 
فشلت،  التي  عالقتك  في  الجهد  من  مزيد 
فإن الندم يدفعك باتجاه االعتقاد بأن أفعالك 
قد  أو  شيء،  كل  تصلح  أن  يمكن  وحدها 
تتوصل إلى نتيجة جامحة وهي أنك لن تجد 

أي شخص آخر. 
بناء  أو  تفصيل  في  حقًا  جيدة  أدمغتنا  »إن 
هذه العوالم البديلة التي كنا سنقوم فيها بأشياء 
مختلفة، وهو في األساس انعكاس لرغبتنا في 
قاله روز  ما  إلى مكان ما«، وفق  الوصول 

.Self لموقع

كيف تتحرر من مشاعر الندم
لذلك إذا كنت تعاني من التخلص من مشاعر 
الندم، توجد 6 أشياء يمكن القيام بها لخلق 

مساحة صغيرة بينك وبين ما تندم عليه:
ثم  تعلمتها،  التي  بالدروس  قائمة  ضع   -1

اقرأها عندما تحتاج إلى هذا التذكير.
يعتبر الندم جزءًا أساسيًا من تحديد الهدف، 
نتيجة  تجنب  كيفية  في  للتفكير  فرصة  ألنه 
مماثلة في المستقبل. لذا، إذا كنت غارقًا فيما 

كان يمكنك فعله أو ما كان ينبغي لك قوله، 
ففكِّر في سرد ما تعلمته وكيف تغيرت بداًل 

من ذلك.
2 أِعد التفكير فيما قد يكون السيناريو األفضل

الحقيقة هي أنك ال يمكنك معرفة ما إذا كانت 
قرارات  اتخذت  لو  أفضل  ستكون  النتيجة 
يبالغ  سيناريو  تصور  من  بداًل  لذا  مختلفة، 
في التركيز على التفكير اإليجابي، فكِّر في 
كيفية تأثير خيار مختلف عليك بشكل سلبي.

3- حاول أن تسامح نفسك
الندم هو مؤشر وجود معايير شخصية لكيفية 
إنسانًا  كونك  من  جزءًا  لكن  الحياة،  عيش 
يعني أحيانًا التقصير في تلبية تلك التوقعات.

وفاق مع  يجعلك على  يوجد حل سحري  ال 
كل ما تندم عليه، ولكن من خالل المعالجة 
والتسامح مع أي أخطاء متصورة، يمكن البدء 

في التخلي عن تلك المشاعر.
4- تجربة جديدة لتلهي نفسك

في  اإلفراط  إلى  كورونا  جائحة  دفعتك  إذا 
الدكتور  يقترح  السلبية،  بالمواقف  التفكير 

روزي تجربة شيء جديد. 

يساعد كسر الرتابة على تشتيت االنتباه عن 
اجترار األفكار، ولكن هناك فائدة إضافية: إذ 
إن إيجاد طرق صغيرة لمفاجأة نفسك وتجربة 
أشياء جديدة يساعدانك على اإليمان بقدرتك 

على التعلم والنمو.
5- حاول التعويض

كما تجلب مسامحة النفس اإلحساس بالسالم، 
النتيجة  يعطي  اآلخرين  على  التعويض  فإن 
نفسها. لو كنت تشعر بالتقصير تجاه صديق 
بساطة  بكل  فاعتذر  العائلة  أفراد  أحد  أو 

وحاول التعويض بطريقة ما.
6- تحدث إلى مختص

الندم  في  التفكير  إن  روز،  الدكتور  يقول 
يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل نفسية مثل 
االكتئاب، لذلك إذا شعرت بأن ندمك ال يمكن 
التغلب عليه، أو إذا كان يثير أفكارًا كئيبة أو 
مقلقة، أو بدأت في الشعور باإلرهاق، فتواصل 
مع أخصائي الصحة العقلية للحصول على 

الرعاية والنصيحة المطلوبة.

عالمة روسية تشرح سبب عدم نقل العلماء 
لمومياء توت عنخ آمون إلى المتحف

انفرد فرعون مصر القديمة، توت عنخ آمون، 
الملوك  وادي  في  بقي  الذي  الوحيد  بكونه 
في األقصر، حيث تم العثور على المومياء 
الملوك  عكس  على  األصلي،  ضريحه  في 

اآلخرين.
وذكرت أولغا توماشيفيتش، عالمة المصريات، 
ونائب رئيس قسم التاريخ القديم بكلية التاريخ 
بجامعة موسكو الحكومية »لومونوسوف« أن 
الكهنة »المشاركين« في الموكب الذهبي في 
القاهرة أعادوا دفن الفراعنة منذ آالف السنين 

في مخبأين.

في  المتخصصة  الروسية  العالمة  وقالت 
آمون  عنخ  توت  »إن  الفرعونية:  الحضارة 
أن  من  الرغم  على  أنه  بمعنى  محظوظ، 
جميع  أن  أي  )سرقوه(،  المعاصرين  العلماء 
أدواته الفاخرة موجودة في متحف القاهرة، إال 
أنهم لم يتركوا له تابوتا واحدا، بل عدة توابيت. 
هو الوحيد الذي بقي في وادي الملوك، وهذا 
في طيبة الغربية، أي مدينة األقصر الحديثة 
تم  الذين  أولئك  جميع  الغربية.  الضفة  على 
نقلهم فيما وصف بـ )الموكب الذهبي( ليلة 3 
إلى 4 أبريل الجاري، لم يتم العثور عليهم في 

منفصل،  مخبأ  في  ولكن  األصلية،  مقابرهم 
حيث أعيد دفنهم من قبل الكهنة عندما أدركوا 
أن األمور كانت سيئة، وأن المقابر تتعرض 
للنهب. وكان ذلك منذ وقت موغل جدا في 

مصر القديمة«.
كما لفتت توماشيفيتش إلى أن هؤالء الفراعنة 
أفضل  حولهم  كان  مقابرهم،  في  رقدوا  حين 
عنخ  توت  لدى  مما  بكثير  وأكبر  زخرفة 
هو  ذلك  كان  »ربما  قولها:  مضيفة  آمون، 
نصيب  من  كان  ضريحه  أن  وراء  السبب 
اآلخرين  أضرحة  نهبت  فيما  اآلثار،  علماء 

في العصور القديمة«.
العثور  تم  أنه  إلى  الروسية  العالم  وأشارت 
القرن  نهاية  في  الفراعنة  مومياوات  على 
إلى  األولى  برحلتهم  قاموا  ثم  عشر،  التاسع 
المتحف في القاهرة، وجرى نقل بعضها على 
طول نهر النيل، وبعضها في عربات خاصة 

بالسكك الحديدية.
ذهبيا  موكبا  مؤخرا  مصر  في  اقيم  وكان 
للفراعنة تم خالله نقل 22 مومياء من المتحف 
المتحف  إلى  التحرير  ميدان  في  المصري 

القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.
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حسن كشاف
كاتب من المغرب

منذ ما يفوق األربعة أشهر وأنا أكابد صداع 
رأس ال يحتمل، صداع حاد حال دون استمرار 
حياتي بشكلها الروتيني. إذ كنت أضطر في 
َأَحاِيَن عدة إلى ركن سيارتي بجانب الطريق 
ينفجر  ال  حتى  يديَّ  بكلتا  رأسي  وإمساك 
هناك  أمكُث  رجعة،  دون  فراخه  وتهاجر 
مغمَض العينين لدقائق قبل أن أواصل نحو 

وجهتي وذلك عندما تتحسن حالتي قليال.
كانت  الجامح  الصداع  من  الحالة  هذه 
إنذار، فال  العمل ودون سابق  تجتاحني في 
أدري حتى أقع على األرض مغشيا، وطبعا 
نصحني زمالئي بزيارة طبيب مختص، حتى 
العمل منحني يومين للراحة،  أن رئيسي في 
المتفاقم  الصحية  حالتي  لتشخيص  أحدهما 
تدهورها يوما بعد يوم. لكنني لم أذهب طبعا، 
ذلك أنني لم أكن مستعدا بعد لتلقي صدمة، 
ال  المتواصل  بالتسويف  أواجهها  أنني  يبدو 
كان  داخلي  ما  صوتا  أن  والحقيقة  غير، 
َعَدِمّي  صوت  إنَّه  أجلي،  باقتراب  يهاتفني 
يعشش  خبيث  مرض  بأنها  حالتي  يشّخص 

في رأسي ويكتسحه شيئا فشيئا.

أعد  ولم  آخر،  خيار  أمامي  يعد  لم  عندما 
أستطع تحمل الصداع المتزايد، قررت أن أزور 
طبيبا، لكن رأسي لم تمهلني يوما آخر، فقد 
كان موعد الوالدة تلك الليلة، نعم لقد اكتشفت 
عند استيقاظي بروز رأس ثانية، وحتى ال أفقد 
صوابي اعتبرت أن رأسي أنجبت رأسا أخرى، 
بذلك استثناًء  وصرت رجال برأسين، ألشكل 
أحيانا  يوم.  كل  عليهم  عينّي  تقع  من  بين 
وأحيانا  بالضبط!  أنا  لماذا  أتساءل:  كنت 
في  قد دخلت  بأني  تاّم  يقين  يعتريني  أخرى 
حالة هذيان طويلة جراء مضاعفات الصداع 
الحاد، وأني سأرجع بعد انقضاء هذه الحالة 
إلى حالتي الطبيعية؛ رجل برأس واحدة، غير 
ألكتشف  كبيرا،  مجهودا  أبذل  أكن  لم  أنني 
أني وقعت ضحية أوهام ال تلبث أن تتبخر 
بطلوع شمس يوم جديد، بل انتبهت أيضا إلى 
أن رأسي الجديدة تكبر بسرعة قياسية، حتى 

صارتا توأمين متطابقين.
صعوبات  سأجد  أني  األمر  بداية  اعتقدت   
عوض  الجديدة  الرأس  لكن  للتأقلم،  كبيرة 
حتى  أكبر،  قدرات  تمنحني  كانت  المتاعب 
رخصة  استكمال  قبل  لعملي  عدت  أني 
أني  بالشركة  زمالئي  الجميع  علم  الشفاء. 

أجريت عملية جراحية، كما تلقيت تهنئة من 
صداع  من  تخلصت  أن  بعد  الشركة  إدارة 
فيه  أجد  لم  الذي  الوقت  وفي  أخيرا.  الرأس 
التحول،  هذا  إخفاء  في  كبيرة  صعوبات 
أكبر؛  بسرعة  الحلول  إلى  أتوصل  وجدتني 
أذهلني ذلك، وأذهلت به زمالئي ورئيسي في 
مكافأة ومّكنني  لي  أنه صرف  العمل، حتى 
من ترقية استثنائية بسبب مردودي الذي فاق 
ببساطة  السر  يكمن  موظفين،  ثالث  جهود 
 ، رأَسيَّ بين  األدوار  تقسيم  على  قدرتي  في 
وبما أن الرأس األولى كانت شبه خردة؛ فقد 
خصصتها لمواصلة مصارعة شروري وشرور 
تخريب  في  أرغب  ال  وألني  بي،  المحيطين 
جعلُت  فقد  الحياة؛  بأعباء  الجديدة  رأسي 
البركان  فوهة  على  الوقوف  تواصل  األولى 
وتقاوم قوة االمتصاص المتواصل لكل البشر 
الضئال. بينما تركت الثانية نقية طاهرة من 

كل الخيبات.
ـــــ آه كم كنت محتاجا لهذه الرأس الجديدة!

هكذا كنت أقول بعد أن غابت عّني نوبات 
طفرات  حياتي  وحققت  الهستيرية،  الصداع 
أنني  كما  وجيزة،  فترة  في  نوعية  ونقالت 
صرت أعيش طمأنينة تامة، لم يكن ينّغصها 
سوى سعي اآلخرين الكتشاف ما تحت قبعتي 
عالقاتي  كانت  لهذا  مفاجئة،  ضخامة  من 
يندر،  بالخارج  وتواجدي  تقل  باآلخرين 

والحقيقة أن ذلك كان مريحا نوعا ما.

ألحظ  بدأت  عندما  إال  الصعداء  أتنفس  لم 
في  األشخاص  بعض  واألخرى  الفينة  بين 
الشارع؛ رجاال ونساء برأسين، كانوا يسترون 
إخفاء  وسائل  طوروا  أنهم  حتى  طبعا،  ذلك 
شمسية  قبعات  بتشكيل  الطارئ  التغيير  هذا 
رؤوسهم  حجم  تناسب  شتوية  وطاقيات 
المتضخمة. أحد الرجال صمم خوذة دراجته 
بحيث تناسب رأسين، أكثرهم حظا من امتلك 
رأسا صغيرة أو حتى متوسطة الحجم، بحيث 
لم  الحظ  هذا  كبيرا ومستفزا،  التغيُّر  يبدو  ال 
بطيخة  تضاهي  أن  توشك  فرأسي  به،  َأْحَظ 
نهاية  في  أتوصل  كنت  أنني  غير  أفريقية. 
مجرد  إال  ليس  يحدث  ما  أن  إلى  المطاف 
طموحات  كانت  إنها  لنقل  أو  استيهامات، 
من  كثيرا  أرى  كنت  أني  شخصية، صحيح 
الناس برأسين، وفق نظرية “إذا عّمت هانت” 
غير أنني بمجرد ما أمعن في التدقيق حتى 
الميتافيزيقية،  هواجسي  في  هائم  أني  أدرك 
وأن ذلك ال يتحقق إلى داخل رأسي العطوبة. 
والحقيقة أني كنت َأِرقُّ لحال هؤالء المساكين، 
وأتعجب كيف أنهم يستطيعون االستمرار في 
تحمل كل هذه األعباء المتزايدة برأس واحدة، 
رأس لم تكفيني شخصيا إال لخمس وعشرين 
سنة أو أقل، قبل أن تصير عالة ومتقاعسة 

بالكامل عن أداء األدوار المنوطة بها.
بينما أنا في سيارتي أنتظر أن يخلو المتجر 
كليا  أتخلص  لم  أني  ذلك   – االزدحام  من 
جهودي  كل  رغم  اآلخرين  نظرات  وقع  من 
في  تلتقطها  األربعة  أَْعُيِني  بعدسات  إْذ   –
وعندما  برأسين،  جميلة  فتاة  كانت  دهشة، 
وَقرََّرْت  قليال،  ارتبَكْت  لنظراتي  انتبَهْت 
اليمنى  اليد  من  القفة  تواجد  مكان  تغير  أن 
ثم  العقدة،  وطأة  تتجاوز  علَّها  اليسرى  إلى 
تتصنع  وأخذت  الالمباالة  عدم  تصّنعت 
لهذا  الغراب،  مطب  في  وقعت  وأنها  قفزات 
بادرُت فقط باستراق نظرات خاطفة حتى ال 
أحرجها. َعَبَرْت الشارع، ساَرْت باتجاهي وهي 
تحاول استرجاع مشيتها التائهة، عندئذ كان 
تتضح  أخذت مالمحها  كلما  يَتَسارَُع  نبضي 
وابتسامتها تنجلي وصرت بدوري مكشوفا لها 
وابتسمت  معي،  متقابلة  وَقَفْت  أدَّق،  بشكل 
ولسان  مستغربة  حاجبيها  رفعت  ثم  بخفة 

حالها:
ـــــ أنت أيضا؟!

– حركت رأسي إيجابا: “أن نعم”.
تكمل  أن  قبل  االثنين  نحن  ابتسمنا  عندئذ 
في  اختفت  حتى  خطواتها  تتبعت  وجهتها، 
الزقاق، هذه المرة لم تكن استيهامات وهمية 

بالمرة، بل كانت فتاة حسناء برأسين.

ْأَسْيِن ُجُل ُذو الرَّ قصص قصيرة: الرَّ

  أوقفوا هذه التجربة فورًا ! 
السلطه المطلقه مفسده مطلقه 

التجربة  نهاية  هي  الكلمات  هذه  كانت 
األكثر غرابة في القرن العشرين لعالم النفس 
األمريكي ‘فيليب زيمباردو’ وقيلت بعد نتائج 

غير متوقعة!!
وقرر  األمر  بدأ  حيث  1971م  عام  انه 
تسمى  تجربة  بإجراء  ‘فيليب’  النفس  عالم 
إلى  تهدف  تجربة  وهي  ستانفورد”  “سجن 
فهم ما يحدث اذا تم اعطاء اإلنسان الُسلطة 

المطلقة!!
ذلك  في  ساعده  وقد  التجربة  ‘فيليب’  بدأ 
بداخل  الصراعات  لفهم  األمريكية  البحرية 
كلهم  و  متطوع   24 اختيار  تم  و  السجن 
المتطوعين  تقسيم  تم  و  الجامعة  في  طالب 
منهم   12 متساويتين  مجموعتين  على 
مساجين و اآلخرين حراس ليتم وضعهم في 

قبو جامعة ستانفورد الذي ُجهز ليكون محاكاة 
لسجن حقيقي!!

بين  إجتماع  تم عقد  بيوم  التجربة  بداية  قبل 
خرج  و  التجربة  على  المشرفين  و  الحراس 
الحراس من اإلجتماع فقط بتوجيه ينص على 
عدم استخدام عنف جسدي مهما كان األمر 
و ان يديروا إدارة السجن كما يحلو لهم كأنهم 
في سجن حقيقي وتم إعطائهم بعض األدوات 
لمحاكاه  والنظارات  السجون  في  المستخدمه 

الواقع.
بدأ اليوم المنتظر و هو يوم بداية التجربة و 
بالفعل تم ذلك فقد ذهب الحراس الي بيوت 
مقيدين  أخذهم  تم  و  )المساجين(  الطلبة 
باألصفاد و من هنا شعر الحراس بان لديهم 
سلطة مطلقة و تذكروا ان القاعدة الوحيدة في 

اللعبة هي: ال قوانين!!، ومن هنا بدأ الحراس 
في التحول الجذري الى اشخاص أكثر قسوة 
و عنف لدرجة تعذيب وضرب زمالئهم رغم 
اليوم  وفي  إلتزامهم،  و  بهدوئهم  ُعرفوا  انهم 
الثاني تم إجراء عصيان من المساجين بسبب 
الحراس وتم فض  يلقونها من  التي  المعاملة 
لساعات  عمل  من  هناك  و  العصيان  هذا 
العصيان،  هذا  على  يقضي  حتى  اضافية 
قسوة من  أكثر  أصبح  األمر حتى  تطور  و 
ناحية الحراس حتى أصبح دخول الحمام من 
تنظيف  على  أُجبر  البعض  و  المستحيالت 
المرحاض بايديه و هناك من كان جائع و لم 
يحصل على الطعام كنوع من العقاب ببساطة 
إلى حياة سجن  التجربة تحولت من محاكاة 

حقيقية .

مرت األيام و كان بعض المساجين يعانون 
و  إستسلم  من  هناك  و  بكاء  نوبات  من 
حتى  حاد  توتر  من  يعاني  كان  من  هناك 
و  فورًا”  التجربة  هذه  “أوقفوا  ‘فيليب’  قال 
بالفعل تم وقفها بعد 6 أيام من بدايتها رغم 
ان مدة التجربة كان من المفترض ان تكون 

اسبوعين!!
انتهت التجربة بنتائج كارثية لم تكن متوقعة 
األخذ  تم  حيث  كثيرة  اهدافها  كانت  ولكن 
بها في مراجع علم النفس و األهم من ذلك 
االستنتاج الخطير الذي تم اكتشافه هو ان :

» السلطة المطلقة ُتغير من مالمح اإلنسان 
و تخرج اسوأ ما في النفس البشرية ».
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خيرة الساكت
كاتبة من تونس

الطاولة  فوق  ملفات  العمل  في  رئيسي  كّوم 
أمامي.

 – راجعيها! أمرني بنبرته المتعالية كعادته.
تعبت من العمل. ال أحد يشقى مثلي في هذه 
سكرتيرته  يكلف  ال  لماذا  المنسية.  المصلحة 
بمهام عديدة مثلي؟ هي ال تهتم بغير الماكياج 
وكأنها  تبدو  دقيقة.  كل  في  والتغنج  والتعطر 
التي ال  المهاّم  فبسبب  أنا  أما  أزياء.  عارضة 

تنتهي أكاد أنسى أنني امرأة.
سمعتهم مرة يتهامسون حول عالقتها بالمدير، 
وهي التي تظل بمكتبه لوقت طويل. لم أصغ 
لمثل تلك األقاويل فكل إنسان حر في ما يأتيه.

انسحب بسرعة وعاد إلى مكتبه.
فكرت. هل أتبعه وأحتج على الوضع أم أطلب 

اقتسام العمل مع سكرتيرته؟
ال!  كال األمرين غير محبب لديه وسيغضبه 

بالتأكيد.
ماذا أفعل إذن؟

سأستدر عطفه. أدعي بأني مريضة ولي موعد 
مع الطبيب، فيوكل المهمة لغيري.
قمت وتوجهت نحو مكتب المدير.

في الرواق المؤدي إليه تقابلني مشاهد عديدة. 
ويغتبن  ويثرثرن  اللبان  يمضغن  موظفات 
بعضهن بعضا. أخريات يغالبن النوم بصعوبة. 
اإلنجاب  في  يتسابقن  غثيان..  وحم..  حمل.. 
البشري مهدد باالنقراض. رجال  الجنس  وكأن 
عليهم  يبدو  ال  وآخرون،  مهمومون.  يدخنون. 

أنهم أحياء، يتنفسون.
بلغت المكان المنشود. دخلت إلى الردهة. مكان 

السكرتيرة فارغ. طرقت باب المكتب المغلق فلم 
يجبني أحد. باب المكتب من األبواب المغلفة 
ودخلت.  المقبض  أدرت  والجلد.  باإلسفنج 
ما  أقل  قبلة  المدللة  سكرتيرته  يبادل  أبصرته 

يمكنني قوله عنها إنني لم أحظ بمثلها قّط.
انتبه لوجودي. صرخ في وجهي:

– اللعنة!  كيف تدخلين دون استئذان؟ اخرجي!
تنضحان  وكفاي  بسرعة.  خرجت  ارتبكت. 
وغادرت  غزيرة،  دموعي  انهمرت  بالعرق. 

المصلحة ال ألوي على شيء.
أترك  أن  علّي  كان  ما  بالندم.  اعتراني شعور 
ُيظهرون  ال  الناس  حيث  الوديع  الهادئ  ريفنا 
عكس ما يبطنون. اشتقت لكل شبر فيه. اشتقت 

إلى منزلنا، إلى أرضنا واشتقت إلى نفسي.
كم أكره هذه المدينة!

أحرك رجلّي التائهتين وال أدري إلى أين أتجه. 
دائرة  يصنعان  بي.  يحيطان  والغبن  القنوط 
مغلقة أفشل في مقاومتها. مرة تتسع خطواتي 
حتى تشعرني بالخوف من السقوط. ومرة أخرى 

تضيق حتى أشارف على االختناق.
فقط .. أمشي وأمشي. أسير بمحاذاة نفسي..  
 .. كبيرة  أوزة  أركب  أراني  رأسي.   أرفع  ثم 
جناحاها كبيران .. لها ثديا امرأة وقضيب رجل. 
بلهفة.  أبحث  المدينة من فوق ظهرها.  أشاهد 
الحاضرة  أرسل نظراتي في كل شبر من تلك 
احتضانها.  إلى  بها  يمر  من  كل  يرنو  التي 
ينتصب  اإلوزة.  رأس  على  أمسح  أحبها.  ال 
نهداها، ويتهدل قضيبها. ينزف أنفها. تبدأ في 
الهبوط. تلتوي رقبتها ويقع رأسها وسط البحيرة 
قبل أن يبلغ جسمها األرض. أحاول إيقافها قبل 
أن تهلك. أمسك جناحيها. أشدهما بقوة لتعود 

للتحليق. ال تمتثل.

 أعجز عن معانقة نفسي التي أحب.
تنحصر أمنيتي في الموت على سفح الجبل.

ال أريد أن أقع قتيلة على أرصفة المدينة.

تهب ريح قوية. ترفع ثوبي عاليا. يتمزق بعنف. 
بقايا  في  النيران  يضرم  السجن.  أسوار  يحطم 
احتوته  ما  كل  على  رمادها  يذرو  الطغيان. 
المدينة. العمران رمادي والروح غائمة واألنفس 
الموت  معلنة  الخناجر  ترفع  واألفكار  داكنة 

سبيال ومصيرا.
عمى األلوان يجتاحني.

العاري، كلها  السفلي  حذائي، رجالي، نصفي 
اتحدت معلنة اعتناق اللون الرمادي لونا جديدا 

لمواصلة الحياة.
جسم اإلوزة حديدي يتناثر منه بعض الصدأ. 
هديرها يتوقف. صوت أزيز قوي يلج جسدي. 
يستحيل  الطري.  لحمي  يفرم  عظامي.  يفتت 

مرّبى وزبدة.
فطور صباح ناعم ..

تضع أمي الخبز الطرّي الساخن على الطاولة 
..يأكل أبي متأمال إياها بسرور وكأنه يراها ألول 
يتبادالن  الخبز ألول يوم.  مرة، وكأنها تصنع 
وال  بالفطور  تسعده  الوديعة.  الحانية  النظرات 

أدري كيف يسعدها. أراها فرحة دائما.
أحتج:

– أريد مرّبى التين!
– لقد نفد يا عزيزتي!  لم يبق لدينا سوى مرّبى 
ينضج  قريبا   ! إنه شهي..  تناوليه،  السفرجل. 
أعدك  المربى،  من  كثيرا  لكم  سأصنع  التين. 

بذلك!
أردف أبي ضاحكا:

– قريبا…
أغمس قطعة خبز في المرّبى وأبدأ في تحريك 
مع  ويختلط  الخبز  يتفتت  غاضبة.  كوبي 
المربى. يغزو الصدأ مرّبى جسدي. يمتزج به. 
اإلوزة.  حبائل  من  التخلص  عن  عاجزة  أغدو 

تبتلعني المدينة.
يبّردها.  ينحتها.  قطعة.  يعالج  الرخام  صانع 
يريد.  الذي  الفستان  ترتدي  إلصراره.  تنصاع 
تخرج للحياة على الشكل الذي يرضيه. مطيعة، 
ال تتمرد. خجولة، ال ترفع صوتها. إن شتمها ال 
ترد. وإن ضربها تسيل دموعها بصمت دون أن 
تشهق. دون أن تزعجه. ودون أن تفكر. قولب 
القطعة كما شاء. جعل يحفر فيها بإزميل ويخط 
بعضا.  بعضها  من  تقترب  حروف  ما.  شيئا 
تتم  حتى  تقاوم  كلمات.  إلى  تتحول  تتكاتف. 
إرسال كل المعاني اللغوية وتتجرد من أفضلية 

الصورة عليها.
أنهى حفر تلك الفقرة. مرر اللون األسود فوق 

آثارها الحفر.  بدت الجمل واضحة.
وراءه.  هفوت  المجهول.  نحو  وركض  حملها 

طاردت ظله.  حرصت على أال يفلت مني.
طريقي.  اعتراض  حاولت  لّما  اإلوزة  صفعت 
في  يغوص  رأيته  أثره.  في  وركضت  ركضت 
البحيرة. غرس قطعة الرخام في الماء وواصل 
إلى  نزلت  األخرى.  الضفة  باتجاه  السباحة 
البحيرة. بحثت في الماء. تعثرت يدي في شيء 
ما. استخرجته. كان رأس اإلوزة يحدث صوتا 

غريبا فاتحا فمه على وسعه.
وتختفي  تظهر  دوائر  تولدت  يدي.  من  رميته 
فوق الماء. من بين تلك الدوائر أبصرت اسمي 
وقد نقش في نعي على قطعة الرخام التي مثلت 

شاهدا لقبر خارج المدينة.

قصة قصيرة:شظايا الروح
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أمينة شرادي
كاتبة من المغرب

توصلت بدعوة من عند أعز صديقاتي لحضور 
حفل عائلي. وألحت علّي في الحضور ألنها 
تعلم أنني لست من هواة الحفالت والسهرات 
الطويلة التي تستوطنها الضحكات المجلجلة 
وكل  الدعوة  قبلت  الصغيرة.  والكلمات 
لكن صداقتنا  تعلن رفضها  الداخلية  حواسي 
مناعة  رغم  القبول  على  أرغمتني  الجميلة 
في  وبسيطة  أنيقة  أكون  أن  حاولت  نفسي. 
لباسي، اتجهت إلى مكان الحفل. فيال تنطق 
بالرفاهية والعيش الرغيد. استقبال مع ابتسامة 
عريضة. قالت لي سيدة “هل أنت من طرف 
سألتني  الذي  الجفاف  بنفس  أجبت  وفاء؟”، 
به “نعم”. دفعت خطواتي إلى الداخل، أنوار 
وموسيقى  األبصار  يخطف  بريق  لها  كثيرة 
إحساسي  مني  وتاه  تهت  المكان،  تستوطن 
أثر  ال  وصديقتي  الفوضى  هذه  كل  بين 
من  أحدا  أعرف  ال  باالرتباك.  فشعرت  لها. 
الطبقة  من  أغلبهم  أن  والحظت  المدعّوين. 
كثير  كالم  لها.  رؤوس  ال  التي  البورجوازية 
ما  نوعا  خشن  الفضاء. صوت  في  يتطاير 

يقول “لن أعود إلى ذلك المقهى.

 لقد تحول قبلة ألغلب الموظفين”. وصوت 
من  بنوع  يقول  اآلخر  الجانب  من  آخر 
يريدون  الشعب  صغار  “حتى  السخرية 
العمل بالسياسة”. وتلتها قهقهات عالية تصم 
أخافه  كنت  مما  الهرب  حاولت  اآلذان.. 
خطواتي،  يكبل  نسائي  بصوت  إذ  وأمقته، 
ويقول بحدة “سألغي اشتراكي بالمسبح الذي 
أذهب إليه. لقد امتأل عن آخره”. تهت كأنني 
وسط غابة ال أعرف أولها من آخرها. قررت 
الخروج دون أن أسلم على أحد حتى صديقتي 
التي دعتني لم أجدها مما زاد من توتري. كأن 
اللحظة تعاندني وترفض تمّردي الطبقي، إذ 
بصوت أعرفه ينده علّي. كانت وفاء. وأخيرا 
ارتاحت نفسي نسبيا. كدت أصرخ وأعلن عن 
صديقتي  هدوء  لوال  بداخلي  الكامن  غضبي 
واعتذارها عن عدم استقبالي لكونها كانت في 

مهمة.

لها  وهمست  على مضض  االعتذار  قبلت   
في أذنها قائلة “وفاء، أريد الخروج من هنا، 

استقبلت  كالتي  بابتسامة  أجابتني  أرجوك”. 
بها وأرغمتني على الجلوس بين مجموعة من 
الضيوف. وزعت الحلويات والمشروبات بكل 
أنواعها. ظن “الخدم”، أنني أكره هذه الكلمة 
كلمة  وأفضل  بشعا،  استغالال  تحمل  التي 
ويجيئون.  يروحون  المساعدة”  أو  “المساعد 
وهذا  النظام  هذا  أر  لم  بمهمة.  مكلف  كل 
“الباشاوات”  أفالم  في  إال  “الخدم”  من  الكم 
الصالون  أدرع  يأخذون  المعالي،  وأصحاب 
ذهولي  من  زاد  والذي  وإيابا.  ذهابا  الفسيح 
هو كون أغلبهم من أصحاب البشرة السوداء. 

سألت نفسي “هل هي مجرد صدفة.؟”.

الداخلي وقمع تمرده  حاولت إسكات صوتي 
حتى  ما  نوعا  غريبة  صدفة  بأنها  وإقناعه 
صديقتي  فاجأتني  معهم.  جلوسي  أتحمل 
بقولها “ما رأيك بالفيال. أليست جميلة…؟”. 
بعض  في  اختالفنا  رغم  وفاء،  صديقتي 
صديقة  تبقى  أنها  إال  واألفكار  المواقف 
لها  وأفتح  أسراري  كل  على  وأمينة  مخلصة 
الالمباالة  قلبي. أجبتها من نوع من  مغاليق 
بنظرة  رمقتني  أصحابها..”،  ولكن  “جميلة 
معاتبة وقالت “كيف هم أصحابها؟ ال تنسي 
أن صاحبة البيت هي خالتي” كادت الضحكة 
ال  “إنني  لها  قلت  شفتي،  بين  من  تفر  أن 
أنتمي إلى هذا العالم، وال أحب االنتماء إليه”.

الحلوى  بعض  أخذت  مصّنع.  شيء  كل 
وشرفت من كأس الشاي الذي كانت تحضنه 
بين يديها وهمست لي كأنها تفشي سرا “أنت 
تعلمين أنني أنا أيضا ال أحب هذا العالم لكن 

لم أرغب أن أظل وحدي بينهم”.

استأذنت صديقتي مني وتركتني لوحدي وجها 
المجملة.  والكلمات  الملونة  الوجوه  مع  لوجه 
آلة  باألمس  اشتريت  “لقد  إحداهن  قالت 
كهربائية تصنع قهوة رفيعة”. سألتها األخرى 
“وكم ثمنها؟”. أجابت وهي تعدل من شعرها 
الذي تظهر عليه عالمات التعذيب “أظن أنها 
تساوي خمسة آالف درهم”. لما سمعت الثمن، 
الزمن وتذكرت ساعتها “عمي  توقف عندي 
أحمد” وأبناءه السبعة وكيف ينامون في غرفة 
الميسورين.  أزبال  تتركه  مما  ويأكلون  واحدة 
أما خالتي “صفية” فهي وحيدة مع زوج معاق 
ال تغادر البيت اال لماما، عندما يمزق الجوع 
بطنها ويؤلمها رأسها من شدة الصراخ، تدفع 
الخارج، وتدفن كبرياءها  إلى  الواهن  جسدها 
شدة  من  ترتجف  بيد  وتتوسل  قدميها  تحت 
عليهما  يحن  أحدهم  لعل  والجوع،  الخجل 
ببعض الدريهمات أو بقايا أكل، حتى تسكت 

صراخ األلم الذي بداخلها.

وأنا أحاول أن أستفيق من صدمتي، إذ بأخرى 
تقول لها “ولكن يا أختي لقد اشتريت الشهر 
الفائت، نوعا آخر أحسن بكثير وأغلى”. قالت 
أرغب  أعد  “لم  كلماتها  تستوطن  والضحكة 
وتعالت  المطبخ”.  في  مركونة  إنها  فيها. 
الضحكات. أردت الضحك حتى أجاريهم لم 
أستطع. برد الشاي الذي كان أمامي، وفارت 
أعصابي. تعبت رجالي من الجلوس والحركة. 
التي  ألتفت يمنة ويسرة أبحث عن صديقتي 

تاهت عني وسط الزحام.

الكل  أن  المشكل  لكن  المكان  تغيير  أردت 
بين  والنساء،  الرجال  بين  فرق  ال  يتشابه 
مكاني  المكوث  فضلت  وكبيرهم.  صغيرهم 
والصبر على ما أصابني بقبول هذه الدعوة. 
تفتح  جانبي،  إلى  تجلس  أخرى  سيدة  كانت 
حقيبة صغيرة وتنظر في المرآة وتعيدها إلى 
حقيبتها. فبادرتها إحدى المدعوات قائلة “لون 
شعرك جميل وبرّاق. ماذا فعلت حتى صار 
بصوت  وأجابتها  ثقة  ازدادت  الجمال؟  بهذا 
الطبيعية  األعشاب  سوى  أستعمل  “ال  واثق 
التي أحصل عليها من عند العشاب الخاص 
بي”. قالت متلهفة “أين يوجد؟ أريد أن أستعمل 
نفس األعشاب مثلك؟”. أصبت بتخمة غير 
عادية، جاءت صديقتي وما كادت تجلس إلى 
جانبي حتى أبلغتها برغبتي في الخروج من 
هنا وفي أسرع وقت ممكن. الحظت إصراري 

ولم تناقشني.

كدت  الفيال،  باب  إلى  طريقي  أتلمس  وأنا 
أصاب بالدوار، حيث استحالت كل الرؤوس 
التي أمامي إلى بالونات منتفخة وفارغة من 
الداخل. كل جسم يحمل بالونا ملونا ويتمايل 
به داخل الصالون. تلمست رأسي هل مازال 
التفت  بالون.  إلى  أم تحّول بدوره  في مكانه 
إلى صديقتي حتى أبلغها بما رأيت وتؤكد لي 
صحة الرؤيا، لم أجدها. كانت في حوار مع 
أحدهم. دهشت وقلت “كيف تحاور بالونا؟ هل 
الجسدية  مثلهم؟”. جّمعت كل قواي  صارت 
والنفسية وانطلقت كالسهم إلى الخارج قبل أن 

يتحول رأسي إلى بالون فارغ.

قصة قصيرة: فيال البالونات

تداخل المكان والّزمان

رشدي الماضي 
حيفا 

ان كنفاني روايَتُه »ما تبّقى لكم«  أصدر غسَّ
عنصري  فيها  ف  وظَّ وقد   …  1966 عام 
وذلك  الَّداللة،  النتاج  أْسلوبًا  واإليحاء  الرَّمز 

وشكل  البوليسي  الّتعبير  شكل  خالل  من 
الرواية الحديثة المبنّية على تيَّار الوعي…

وقد صرّح الحقا بَأنَُّه تأّثر يوليم فوكنر وروايته 
أَعاله  روايُتُه  فجاَءت  والعنف«  خب  »الصَّ
امتدادًا لهذا االعجاب، فحاول فيها االستفادة 
من األدوات الجمالّية واالنجازات الفنيَّة التي 

حّققها فوكنر…
من  الّذكر،  طّيب  مبدعنا،  تمّكَن  وقد  هذا، 
عاملين  والمكان،  الزَّمن  عنصرّي  َجْعِل 
َنُه  ا َمكَّ روائيين فاعلين في نسيج الّرواية… ِممَّ
ثم  ومن  للزَّمن،  المنطقّية  الحدود  كْسِر  من 
يطرة عليه روائّيا إلعادة انتاج حركتِه في  السَّ
على  يطرة  بالسَّ فنجح  جديد…  وظيفي  اطار 
والّسياسي«  ؟«االجتماعّي  االنساني  الّزمن 
في الواقع، بعد أن كان الزَّمن معاديا لَشْعبِه 
آلمالِه  مضادة  بحركة  ويسير  الفلسطينّي 

واحالمِه…

الّشمس«  في  »رجال  روايتِه  إلى  عدنا  فإذا 
حراء« التي كانت فيها مقبرة،  نرى َأنَّ »الصَّ
ابتلعت زمن اأَلحالم الفردّية، تتحّول لتكتسب 
مستوى داللّيا رمزّيا جديدًا في رواية » ما تبّقى 
يتطّهر  الذي  »المطهر«  ستغدو  لكم« حيث 
فيه »حامد« من زمن الخنوع والعجز والترّدد 
الالجىء«  الّزمن   « من  ويتحّرر  والكساح، 
استبداديتِه وعدوانيتِه  الّزمن يكّف عن  لجعل 

نحو االنسان الفلسطينّي…
على  القبَض  حامد   - ل  َيِتمُّ  عند  وهكذا، 
ُم ساَعَتُه .. ساعة  زمنِه العدّو وتطويعه، ُيحطِّ
الزَّمن المّيت، زمن زكريا )الّنتن(، زمن َجنين 
اأَلمر الواقع الذي يزرُعُه في رحم أخت حامد 

)مريم(...
ال يخفى أنَّ حركة الّتزامن هنا هي الُمَسْيطرِة 
رد، من خالل هيمنة  السَّ اطالقًا على حركة 
بين  التَّراسل  حركة  فتتحّقق  ارد،  السَّ منظور 

ويتعايش  كما   … ومبناه  الحكائي  المتن 
حركة  وفق  والمستقبل  والحاضر  الماضي 

تناظر ُتْلغي المسافات بينها …
وعليه، فإذا كان عنصر التَّزامن في »رجال 
زمن  حركة  خالصة  ُيشّكل  الّشمس«  في 
الّتعاقب الرّامزة إلى أتاوات الّزمن الرّاعبة، فإّن 
الّتزامن في »ما تبقى لكم« يومىء إلى ترميز 
يتفتَّح عن الّتحرر بوصفِه الّطريق الوحيد ل 
الّداخلي  والّتأسن  الّنتن  زمن  من  »الّتطّهر« 
)مريم(  تزرع  حيث  )زكريا(،  عنوانه  الذي 
)زكريا(  زمن  عانة  »عاَنِتِه«،  في  سّكينها 
معها،  والّتحايث  اللحظة  تلك  وفي  الّنتن… 
والجديد  الّدافىء  الّزمن  رحلة  )حامد(  يبدأ 
لألمل  زمنين  والغد  الحاضر  فيه  يولد  الذي 

والحياة...
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غادة م. سليم
كاتبة من العراق

على  المطلة  الزجاجي  شرفتها  باب  فتحت 
الشارع لتسقي األصص الفخارية التي تحرص 
رؤوس  لها  فالحت  سنة،  كل  زراعتها  على 
شهر  نسيم  مع  تتمايل  وهيي  النرجس  زهور 
نيسان حيث بداية الربيع. كان عبق النرجس 
القطمر قد مأل المكان.. فكأنها فتحت نافذة 
الماضي وتسلل إليها عبق الذكريات.. رائحة 
إلى  الطريق  في  الماضية  بالنزهات  ذّكرتها 
على  الصغار  الزهور  باعة  حيث  الشمال 
باقات  أو  الشارع يصنعون منه قالئد  جانب 
صغيرة يشتريها المارة منهم.. همست يا ترى 
أم  الصغار  أيدي  في  النرجس  يزال  ما  هل 
الورد  ندى  يعد  ولم  الصغيرة  أياديهم  جّفت 
يرّطبها؟ تذكرت الذي كان يصنع لها اطواقا 
من النرجس ويضعه على شعرها وقالئد على 

جيدها وأساورا يلف يدها بها.

على  ينادي  متجول  بائع  صوت  سمعت 
بضاعته ولم تفهمها أول األمر واعتقدت أنها 

مزحة.

برتقال  يشتري  من  ينادي:  البائع  كان 
الحظ والرفعة ويعطيك  إنه يجلب  ابودمعة.. 
بهذا  تسمع  لم  ألنها  تعجبت  والمتعة.  الحب 
النوع من البرتقال سابقا.. سمعت عن البرتقال 
أبوصرّة والبرتقال الدموي ويسمى دم الزغلول 
أحيانا ولكن هذا كان اسمًا غريبًا على أذنها.. 

نادت البائع وسألته:

 – ما هذا البرتقال؟ لم أسمع بهذا النوع سابقا؟ 
هل هو مستورد من خارج البالد أم من هنا؟

– سيدتي هذا نوع جديد ال يثمر إال من شجرة 
وحيدة على طريق الجبل حيث الديرالمشهور 
)1( وقد أثمرت هذه السنة وهذا أول ثمارها، 
يقال قد غرسها عاشقان على أمل أن يعودا 
وتركاها  أبدا  يأتيا  لم  ولكنهم  سنة  كل  إليها 
تنمو غريبة بين أشجار التين اللواتي حاولن 
قتلها ولكنها صمدت وأثمرت واآلن تأتي إليها 
على  ليحصلن  النذور  لها  ليقدمن  الفتيات 
عاشق مخلص وكلما تزيد النذور يزيد الثمر.

– إذن هو برتقال عادي من أين أتت قصة 
الدمعة؟

– ال أعلم يا سيدتي أنا أبيع البرتقال وال أعرف 
أصبحت  التي  الشجرة  إلى  اذهبي  قصته.. 
في  الجبل  على  إنها  بنفسك  وشاهديها  مزارًا 

الشمال.. سيدلك الكثيرون عليها.

اشترت برتقالتين وعادت إلى شرفتها.. أغلقت 
باب الشرفة وارتمت على أول مقعد.. تسارع 
جبهتها  على  العرق  حبات  وتجمعت  نبضها 
غير  وتمتمت  والذكريات  األفكار  وتزاحمت 
بذرة  هي  هذه  هل  معقول  غير  معقول.. 
عاما…  خمسين  قبل  غرساها  التي  الحب 
ظننت أنها قد ماتت.. تفاجئني بالنمو.. انقلع 
قلبي وأحاطته جذورها القوية وخرجت الشجرة 
بحسرة حارة من فمي لتعلن لي بأنها لم تمت.

وضعت البرتقالتين في إناء الفواكه وتمنت أن 
ترى هذه الشجرة الغريبة وعزمت على الذهاب 

في الصباح الباكر.

وما أن بدأت تباشير الفجر بالظهور وأصبح 
مدفوعة  سيارتها  إلى  قفزت  حتى  الصباح 
برغبتها للمعرفة مستعينة بذاكرتها فهي تحفظ 

وإلى  الشمال  إلى  المؤدي  والطريق  االتجاه 
التلة األثيرة إلى قلبها… لم تجد أطفال  تلك 
تمني  وكانت  الطريق  جانبي  على  النرجس 
النفس أن تشتري باقات منه حتى وصلت إلى 
نقطة من الطريق ال بد من أن ترتقي الجبل 
المقلوب )2( على األقدام.. تسلقت الصخور 
والطريق يبدو أمامها رفيعا ملتويا وهي تنظر 
بين فترة وأخرى إلى األعلى حيث يتوج الدير 
أعلى الجبل ورأت من بعيد عددًا من النسوة 
وارفة  يشكلن مجموعات صغيرة حول شجرة 
فعرفت أنها وصلت إلى غايتها وأسرعت في 
التسلق حتى وصلت ووجدتهن يتحلقن حول 
تربط  التي  الشرائط  تبيع  من  فهناك  الشجرة 
األمنيات  تكتب  من  وهناك  األغصان  حول 
واألحالم بخط جميل على وريقات صغيرة ثم 
تشبكها الفتيات بالشجرة وأخرى تبيع التعاويذ 

لتدسها الفتيات في ثيابهن.

جلست وأسندت ظهرها إلى الشجرة وهي تنظر 
بشرائط  أمانيهن  يربطن  وهن  الفتيات  إلى 
حول أغصان الشجرة يتعلقن بجذعها ويلعقن 
الدمعة الحلوة التي تتقاطر من البرتقال كلما 
وتذوقت  يدها  مدت  الشجرة..  احتضان  كثر 
للرحيق  كان  ساعدها..  على  مندلقة  قطرة 
تأثير هائل نقلها إلى ماض بعيد تخيلت أنها 
قد نسيته وتذكرت ما حدث في هذه البقعة من 
تحت  من  التراب  من  قبضة  أخذت  العالم.. 
عينيها  وأغمضت  رائحته  واستنشقت  الشجرة 
تمتمت  هنا.  قيلت  وكلمة  كل خطوة  لتتذكر 

بصوت مسموع:

– هل هذا قلبي المتحجر ينشق ليخرج برعم 
الحب منه وتزهر عروقي؟

معا  يمشيان  كانا  حيث  الماضي  إلى  تعود 
بطريقهما  وهما  بمرح  ويتضاحكان  يتدافعان 
للصعود لتلة أثرية يسبقها ثم يمد يده لتتعلق 
بها.. يبطئ في المشي فتظن أنها قد سبقته 
ولكنه بقفزة واحدة يصبح أمامها ويقهقه عاليا 

ساحبا إياها إلى جنبه.

التعب جلست تقشر برتقالة  عندما أضناهما 
وهو  الصغيرة  حقيبتها  من  أخرجتها  ناضجة 
يراقب يديها الناعمتين وهي تحاول التخلص 
بينهما  البرتقال  رائحة  فاحت  القشر.  من 
وأشاعت جوا من األلفة والحميمية. دنا منها 

وهمس بأذنها:

بها  علقت  التي  الوحيدة  أنت  حبيبتي..   –

عيناي  التقت  أن  منذ  بحبها..  وتورطت 
فجأة  تضيئان  بلونهما..  وحرت  بعينيك 
أتابع  الحديث.  على  تركيزي  فأفقد  وتلمعان 
أشعتك أين تذهب وتأخذني معها.. أسبح في 
فضاء آخر وأجد نفسي مسحورا كاألبله وأنا 
أحاورك وأتشعب بالحديث ألطيل فترة بقائي 
حيرتي  من  وتبتسمين  تعرفين  وأنت  أمامك 

ورغبتي التي تفضحني.

ولكنها  قليال  أغاضه  مما  مباشرة  تجب  لم 
رفعت رأسها وأكملت تقشير البرتقالة وقسمت 
البرتقالة إلى قسمين أحدهما يتجلى به الغروب 

والنصف اآلخر ينام فيه الشروق.

 مدت له يدها تعطيه نصف البرتقالة وقبل أن 
نصفه… وخطف  بينهما  غراب  يأخذه، حط 

حزنت وخافت وأحست أنه نذير شؤم…

ال عليك يا حبيبتي انه ليس اال طائر جائع 
خطف حصتي.

بالقداح. وأخذ قضمة من  قبل يدها المعطرة 
وتسلل  المكتنزتين  شفتيها  قبل  برتقالتها… 

العصير إلى فمها..

لم يكن في البرتقالة غير نواة واحدة مسكتها 
وقبلتها ودستها في يده.

بها  البرتقالة  نواة  ووضع  صغيرة  حفرة  حفر 
وغطاها بكفيه…سألته:

ستنمو  الحبة  هذه  تعتقد  هل  تفعل؟  ماذا   –
بهذه األرض الجبلية.. من سيسقيها؟

– ادفئها.. كي تنمو.. ضعي يدك على يدي 
كي تحس بالحب والدفء!

نظرت إلى يده وأصابعه الطويلة التي يكسوها 
الشعر الخفيف وانحنت لتقبلهما.

همس لها:

– لو زرعت عمري في تربة الحياة فستكونين 
أنت زهرتها العطرة.

وغاص  وقبله  انحنى  شعرها..  مفرق  بان 
الليل  يطوي  حيث  شعرها  طيات  بين  وجهه 
فرفعت  أنفاسه  بحرارة  شعرت  بينه..  أسراره 
قبل  متعجال  قبلها  ملتهبتين  وبشفتين  وجهها 

أن تبتعد..

كان طعم قبلته ال يشبه أّي فاكهة سبق لها 
وإنما  فقط  اللسان  يستجب  تذوقتها…لم  أن 
كل الخاليا الحسية لها.. حتى أصابع قدميها 
أحست بالدغدغة وكادت ترتفع عن االرض.. 
لذة لم تذكرها الكتب السماوية وال األرضية…. 
إحساس أثيري.. حولتها إلى بخار أو دخان 
ملون طار بها إلى الفضاء كتلك التي تتصاعد 
من األلعاب النارية، كانت تتأرجح بين يديه 
كالرؤيا أو الطيف يكاد يشك بحقيقة وجودها 
لوال ذلك الغراب القابع على كتفها حتى عندما 
تبعد وتصبح غيمة يطل منها كنقطة سوداء 

تعكر بهاء المشهد.

العالم  ألشاهد  ستحملني  التي  الغيمة  أنِت 
أنِت  ألوانا..  الدنيا  وأمأل  أريد  حيثما  وأمطر 
لقوتِه  مطمئنًا  إليه  سأستند  الذي  الجبل 
وصعوبة الوصول إلى قمته.. كالنهِر الجاري 
كالموجِة  به..  وجهي  أرى  الرقراق  كالماء 
سواحلِك  على  أحمالي  وألقي  ذنوبي  أغسُل 

الفضية الناعمة.

هيا  المغيب  قبل  الطريق  نكمل  أن  يجب   –
نعاود الصعود.

قال الجملة بسرعة.. نهض وتقدم الطريق.. 
أجابته:

الجبل  ونتسلق  اآلخر  الطريق  لنسلك  تمهل 
أصعب  أنه  أعلم  حوله..  الدوران  من  بدال 

ولكنه أمتع.

– ال.. سنلتقي هناك…

نرجسة  بيدها  دس  يرحل  أن  وقبل  افترقا… 
وزهورها  واوراقها  كتبها  طيات  بين  وضعتها 
زهرات  أثمرت  ولكنها  طمرتها  المجففة، 
رواتها  مع  وقبالتها  كلماتها  تعانقت  مكتوبة 
بين  تراه  وأصبحت  الحروف  أوردت  وبعناد 

السطور كلما فتحت كتابا.

إلى  تنتبه  ولم  الذكريات  هذه  كل  بها  طافت 
خلّو المكان من الفتيات ولم يبق سوى بضع 
صغيرات يلملمن ما تبقى من الشرائط ويقطفن 
واحدة،  برتقالة  قطفت  النرجس…  زهور 
دمعة من  أخذت  ذكرياتها،  فيها كل  جمعت 
تلعق  وكأنها  شفتيها  على  ووضعتها  الشجرة 
حب  قطرة  تجد  أن  عسى  الحياة  قدح  قعر 
نسيها الزمان وجاد بها القدر. عاودت المسير 
وجدت  حتى  نزوال  الملتوي  الطريق  بنفس 

سيارتها وبدأت طريق العودة.

في  الحاد  نصله  الزمن  أشهر  كيف  تذكرت 
وجهها وغرزه القدر في قلبها وهربت من تلك 
بعباءتها  البالد  لفت  التي  السوداء  الغيمة 
وأمطرت رذاذا متفحما لون قلبه بلون السخام 

وقده حتى أصبح كلؤلؤة سوداء مثقوبة.

يده  من  وطارت  حمامة  إلى  بعدها  تحولت 
الوردية…  السماء  في  والقمر  الغيمة  تالحق 

ولم يعثر عليها أبدا.

اإلحاالت:
)1( – دير متي يقع في شمال شرقي الموصل 

شمال العراق.

الدير  عليه  يقع  الذي  مقلوب  جبل   –  )2(
الصخور  طبقات  لوضع  بالمقلوب  وسمي 

باتجاه معكوس عن باقي جبال المنطقة.

قصة قصيرة: نصف برتقالة
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