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ووتش  يتس  را هيومان  منظمة 
ئيل سرا إ ئم  جرا ضد  ءات  جرا إ التخاذ  كندا  تدعو 
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الحقوقية  ُووتش‘‘  رايتس  ’’هيومان  منظمة  دعت 
ضّد  إجراءات  التخاذ  الكندية  الحكومَة  األميركية 
االحتالل  سلطات  ترتكبها  اإلنسانية  ضّد  جرائم 
دولة  أنها  على  الجمعيُة  تصّنفها  التي  االسرائيلي 
»فصل عنصري«. ويتزامن هذا الطلب مع إصدار 
فيه  تتهم  جديدًا  تقريرًا  ُووتش‘‘  رايتس  ’’هيومان 
ضّد  المنهجي  بالتمييز  اإلسرائيلية  السلطاِت 
الضفة  في  كما  إسرائيل  حدود  داخل  الفلسطينيين 
من  المكّون  التقرير  ويستند  غزة.  وقطاع  الغربية 
218 صفحة إلى مقابالت وعمل ميداني ومراجعة 
لوثائق حكومية، ويخلص إلى أّن القوانين والسياسات 
اإلسرائيلية أخضعت الفلسطينيين »بحكم هويتهم«، 
وبشكل يرقى في بعض الحاالت إلى »االضطهاد 
الجرائم  من  ُيعتبران  اللذْين  العنصري«  والفصل 

ضّد اإلنسانية بموجب القانون الدولي. نعترف بأّن 
الوقت  في  لكن  تلسع،  عنصري‘‘  ’’فصل  كلمة 
للعديد  بالنسبة  الواقع  هو  العنصري  الفصُل  نفسه 
في  الكندي  الفرع  رئيسة  تقول  الفلسطينيين«،  من 
’’هيومان رايتس ُووتش‘‘ فريدة ضيف في مقابلة 
صحفية. »لقد آن األوان ألن تعترف حكومة ترودو 
)في أوتاوا( بأّن السلطات اإلسرائيلية ترتكب جرائم 
ضّد اإلنسانية وأن تستفيد من شراكتها الوثيقة مع 
إسرائيل إلنهاء هذه االنتهاكات«، تضيف ضيف.

من جهته قال الناطق باسم وزارة الشؤون العالمية 
الفدرالية  الحكومة  إّن  فرانكلين  غرانتلي  أوتاوا  في 
ُووتش‘‘،  رايتس  ’’هيومان  تقرير  بمراجعة  تقوم 
الفلسطيني  للنزاع  بحلٍّ  الملتزم  كندا  بموقف  وذّكر 
اإلسرائيلي على أساس دولتْين، دولة فلسطين ودولة 

إسرائيل، تعيشان جنبًا إلى جنب.
وفي تقريرها تجادل ’’هيومان رايتس ُووتش‘‘ بأّن 
تعريفات  مع  تتوافق  للفلسطينيين  إسرائيل  معاملة 
للفصل  الدولية  الجنائية  والمحكمة  المتحدة  األمم 
الحفاظ  نية  على  ينطوي  أنه  على  العنصري 
ُأخرى  مجموعة  على  معّينة  مجموعة  هيمنة  على 
لتحقيق  منهجي  وقمع  إنسانية  غير  أعمال  وعلى 
تتخذ  التي  الحقوقية  المنظمة  وتشير  الغاية.  هذه 
من نيويورك مقرًا إلى مجموعة من القوانين والقيود 
الفعلية التي تدعم اتهاماتها لدولة إسرائيل، ومن بينها 
قانون صادق عليه الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( 
عام 2018 نّص على أّن حّق تقرير المصير في 

إسرائيل هو أمٌر »فريٌد للشعب اليهودي«.
اإلسرائيلية  السلطات  مصادرة  إلى  التقرير  يشير  كما 
األراضي في الضفة الغربية وإلى سياسات إسرائيل التي 

األراضي  في  سلعهم  أو  الفلسطينيين  تنقل  حرية  تمنع 
العسكري  »القانون  عن  التقرير  ويتحدث  المحتلة. 
شمل  للّم  الفّعال  والتجميد  الغربية  الضفة  في  الصارم« 
البناء  لتصاريح  المنهجي  والرفض  الفلسطينية  األسر 
للفلسطينيين معتبرًا أنها إجراءات غالبًا ما ال تكون لها 

»مبرِّرات أمنية مشروعة«.
التقرير  على  اإلسرائيلية  االحتالل  حكومة  ردت  وقد 
بالرفض واتهمت ’’هيومان رايتس ُووتش‘‘ بتبّني »أجندة 
مناهضة إلسرائيل« ومناهض للسامية ووصفت تقريرها 

بأنه »كتّيب دعائي غير موثوق به«.
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تجاوزوا الحد.. منظمة هيومن رايتس ووتش 
تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بحق الفلسطينيين

اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الدولية 
إسرائيل اليوم الثالثاء بانتهاج سياسات تمييز 
الفلسطينيين  معاملة  في  واضطهاد  عنصري 
حد  إلى  ترقى  بإسرائيل،  العربية  واألقلية 

الجرائم ضد اإلنسانية.
تقريرا  نيويورك  مقرها  التي  المنظمة  ونشرت 
»تجاوزوا  عنوان  تحت  صفحة   213 من 
الفصل  وجريمتا  اإلسرائيلية  السلطات  الحد: 
إنه  فيه  قالت  واالضطهاد«،  العنصري 
إبان  إفريقيا  وجنوب  إسرائيل  بين  يقارن  ال 

»إجراءات  يقيم  لكنه  العنصري  الفصل  فترة 
وسياسات بعينها« لتحديد ما إذا كانت تمثل 

تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي.
وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية 
على  واالستيالء  الفلسطينيين  حركة  على 
أراض مملوكة لهم إلقامة مستوطنات يهودية 
 1967 عام  حرب  في  احتلتها  مناطق  في 
باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها 

جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.
السلطات  »قصدت  التقرير:  في  وجاء 

و)األراضي  إسرائيل  في  اإلسرائيلية 
الفلسطينيين  على  الهيمنة  الفلسطينية( 
السكانية  والتركيبة  األرض  على  بالسيطرة 
هذا  على  اليهود..  اإلسرائيليين  لصالح 
مسؤولين  أن  إلى  التقرير  يخلص  األساس، 
من  اإلنسانية  ضد  جرائم  ارتكبوا  إسرائيليين 

تفرقة عنصرية واضطهاد«.
جاء  ما  اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  ورفضت 
معقول  »غير  بأنه  ووصفته  التقرير  في 
»برنامج  بانتهاج  المنظمة  واتهمت  وزائف« 

معاد إلسرائيل« والسعي »منذ سنوات للترويج 
لمقاطعة إسرائيل«.

الدولية أعلنت قبل  وكانت المحكمة الجنائية 
أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة 
غزة،  وقطاع  المحتلة  الغربية  الضفة  في 
وخصت بالذكر الجيش اإلسرائيلي وجماعات 
فلسطينية مسلحة كحركة »حماس« باعتبارهم 

من الجناة المحتملين.

حكومة ترودو تنال الثقة بميزانيتها
 بفضل دعم الحزب الديمقراطي الجديد

عباس يرفض إجراء االنتخابات الفلسطينية دون مشاركة القدس

نجت حكومة األقلية الليبرالية برئاسة جاستن 
ثالث وآخر عملية تصويت على  ترودو في 
الثقة بميزانيتها بفضل دعم الحزب الديمقراطي 

الجديد، اليساري التوجه.
على  االثنين  يوم  العموم  مجلس  وافق  فقد 
بأغلبية  للحكومة  العامة  الميزانية  سياسة 
انضّم  إذ  صوتًا،   157 مقابل  صوتًا   178
النواب  إلى  الجديد  الديمقراطي  الحزب  نواب 
الليبراليين في دعم الميزانية التي قّدمتها وزيرة 
المالية كريستيا فريالند مطلع األسبوع الفائت.

يشّكل  الذي  المحافظين،  حزب  نوّاب  أّما 
المعارضة الرسمية، والكتلِة الكيبيكية والحزب 

األخضر فصوتوا ضّد الميزانية.
ُيذكر أّن زعيم الديمقراطيين الجدد جاغميت 
في  البالد  يدخل  لن  إّنه  قال  قد  كان  سينغ 
’’كوفيد  جائحة  أّن  طالما  عامة  انتخابات 
التصويت  أّن  إلى  ُيشار  تنتِه.  لم   ‘‘19  -

على الميزانية هو بمثابة تصويت على الثقة 
أحزاب  صّوتت  ولو  تقّدمها.  التي  بالحكومة 
المحافظون  الثالثة،  الرئيسية  المعارضة 
الميزانية  ضّد  الجدد،  والديمقراطيون  والكتلة 
لسقطت حكومة األقلية الليبرالية المنبثقة عن 
انتخابات 21 تشرين األول )أكتوبر( 2019 
العامة ودخلت كندا في انتخابات عامة جديدة. 
من  الماضي  األسبوع  ترودو  ونجت حكومة 
كان  األول  بميزانيتها،  الثقة  على  تصويتْين 
على تعديل مقدَّم من الكتلة الكيبيكية والثاني 

على تعديل مقدَّم من المحافظين.
الحكومة  قّدمتها  التي  الميزانية  وتتضّمن 
الجاري  )أبريل(  نيسان   19 في  الليبرالية 
نفقات جديدة تفوق قيمتها 100 مليار دوالر 
االقتصادي،  االنتعاش  لتحفيز  تهدف  بقليل 
بقيمة 354  إلى عجٍز غير مسبوق  إضافًة 
مليار دوالر للسنة المالية 2020 - 2021 

التي بدأت في عّز الموجة األولى من جائحة 
’’كوفيد - 19‘‘.

في  تقّدم  أن  ترودو  حكومة  على  ويتعّين 
الميزانية،  لتنفيذ  قانون  مشروع  الحق  وقت 
تصويٍت  بمثابة  أيضًا  هو  عليه  والتصويت 

على الثقة بالحكومة.
األسبوع  الليبرالية  الحكومة  رئيس  وحرص 
الضخمة  النفقات  أّن  التأكيد  على  الماضي 
منصًة  تشكل  ال  الميزانية  تتضمنها  التي 

إلطالق انتخابات عامة جديدة.
انتخابات من  لم يستثِن حصول  لكّن ترودو 
بأنه  مذّكرًا  الحالية،  السنة  خالل  النوع  هذا 
يرأس حكومة أقلية ومشيرًا إلى أّن »البرلمان 

هو من يحّدد موعد االنتخابات«.
وإذا كان كالم ترودو يعطي انطباعًا بأنه ال 
حكومته  بإسقاط  شخصيًا  يتسّبب  أن  ينوي 
الليبراليون  يدّبر  أن  إمكانية  يستثني  ال  فهذا 

هزيمًة ألنفسهم على أيدي أحزاب المعارضة.
كما أّنه ال يمكن استثناء أن ُيقِدم ترودو في 
وقت معّين على القول إّن البرلمان في ظّل 
أقلية مختّل وظيفيًا وإّن هذا الوضع  حكومة 
يضطرّه لطلب تفويض واضح من المواطنين 
وهذا  أكثرية،  حكومة  الليبرالي  حزبه  بمنح 

األمر ال يتّم إاّل من خالل انتخابات عامة.
من  اّطالعًا  األكثر  الليبراليين  بعض  ويعتقد 
سواهم على األمور التي ال ُتعَلن على المأل 
إّن ترودو قد يقدم على إطالق انتخابات هذا 
 - ’’كوفيد  جائحة  كانت  حال  في  الصيف 
التطعيم  وعمليُة  نسبيًا  السيطرة  تحت   ‘‘19
ضّد الوباء تسير وفق ما هو مرسوم لها ودون 

عقبات.
)وكالة الصحافة الكندية(

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم 
دون  التشريعية  االنتخابات  إجراء  الخميس 
مشاركة القدس وذلك بعدما رفضت إسرائيل 
االتفاقيات  حسب  المدينة  مشاركة  طلبه 

الموقعة بين الجانبين.
وقال عباس إنه تسلم اليوم الخميس رسالة من 
حكومة  وجود  بعدم  تفيد  االسرائيلي  الجانب 
إسرائيلية لتقرر إذا كانت تسمح للفلسطينيين 
بإجراء االنتخابات التشريعية في مدينة القدس 
أم ال. وأضاف عباس في بداية اجتماع القيادة 
“هذا  هللا  برام  الرئاسة  مقر  في  الفلسطينية 
نص الرسالة نحن )إسرائيل( نأسف يا جيراننا 
األعزاء أننا ال نستطيع أن نعطيكم جوابا على 

القدس… السبب ليس لدينا حكومة لتقرر”.
وتابع عباس قائال “نحن )إسرائيل( مشغولون 
في االنتخابات وإذا مشغولون في االنتخابات 
ما في حكومة تستمر حتى تجري االنتخابات 
وتشكل حكومة أخرى كما جرت العادة وقالوا 

هذا هو جوابنا ونأمل أن تقتنعوا به”.

)حماس(  اإلسالمية  المقامة  حركة  وقاطعت 
االجتماع وقالت إنها لن تمنح غطاء لتأجيل 

االنتخابات.
المئات  تظاهر  هللا،  رام  مدينة  وسط  وفي 

للمطالبة بعدم تأجيل االنتخابات.

وقال  اإلسرائيلية  المبررات  عباس  ورفض 
علينا  بضحك  حد  ما  الحقيقي  جوابنا  “كان 
وال  به  نقبل  أن  يمكن  ال  فاضي  كالم  هذا 
به وال يمكن أن يمر علينا  يمكن أن نسمح 

ألنه كالم فاضي”.
الموقف من  “أمام هذا  قائال  وأوضح عباس 
القدس إلى اآلن ال موافقة إطالقا… لو اجت 
إسرائيل بعد أسبوع وقالت احنا موافقين على 

القدس بنعمل انتخابات بعد أسبوع”.
وبث التلفزيون الرسمي الفلسطيني كلمة عباس 
في بداية االجتماع قبل أن يتحول االجتماع 
إلى مغلق لمناقشة اتخاذ قرار بالمضي قدما 
في االنتخابات التي كانت مقررة في 22 من 

الشهر القادم أو تأجليها إلى وقت الحق.
إن  الخميس،  اليوم  الفلسطيني  الرئيس  وقال 
الفلسطينية  السلطات  أبلغ  األوروبي  االتحاد 
بأن اإلسرائيليين لن يسمحوا بإجراء االنتخابات 

التشريعية الفلسطينية في القدس.
األوروبي  االتحاد  رئيس  أن  عباس  وأوضح 

قال لوزير الخارجية الفلسطيني: “أنا محبط، 
على  نحصل  ولم  باإلسرائيليين  اتصلت  لقد 

جواب”.
الجتماع  االفتتاحية  الجلسة  وأضاف، خالل 
هللا،  برام  الرئاسة  مقر  في  المنعقد  الفصائل 
أن “اإلسرائيليين أبلغونا قبل أيام بعدم السماح 
بإجراء االنتخابات في القدس واليوم يقولون ال 

توجد لدينا حكومة لتقرر”.
تأجيل  أو  إلغاء  من  الفلسطينيون  ويحذر 
عرقلة  حال  في  برمتها،  االنتخابية  العملية 

إسرائيل إجراء االنتخابات في القدس.
وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، 
في  الفلسطينية  االنتخابات  في  شاركوا  أن 
ضمن  و2006  و2005   1996 األعوام 
ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت إسرائيل، 
في فبراير الماضي، بقرارها إجراء االنتخابات 
بما فيها بالقدس داعية إياها الى عدم عرقلتها.
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ترودو وزوجته يأخذان أسترازينيكا 
ولجنة فدرالية مختصة توصي به للـ30 عامًا فما فوق

الحجر في الفندق للقادمين إلى البالد 
يبقى إلزاميا أقّله حتى نهاية مايو المقبل

 NDP الديمقراطي الجديد في ألبرتا
يكسب التأييد وتتراجع شعبية المحافظين المتحدين

المّتحد  المحافظين  لحزب  الدعم  تضاءل 
بزعامة جيسن كيني منذ وصوله إلى السلطة 
وفًقا  الكندي،  الغرب  في  ألبرتا  مقاطعة  في 
االستقصاء  مؤسسة  أجرته  جديد  الستطالع 
اإلنكليزي  القسم  من  بتكليف  براون  جانيت 

لهيئة اإلذاعة الكندية.
الرغم  أنه على  إلى  الرأي  وخلص استطالع 
من أن نسبة كبيرة من الناخبين يبحثون عن 
المعارضة  أنه يمكن لحزب  خيار ثالث، إال 
إذا  االنتخابات  في  بسهولة  الفوز  الرسمية 

أجريت اليوم.
المتحد إلى السلطة  وصل حزب المحافظين 
السكان.  من   %55 بدعم   2018 العام  في 
والصعوبات  الوباء  من  شهور  بعد  ولكن 

االقتصادية والتصدي ألزمة داخلية، فإن هذا 
إلى جمع 33% من  إال  يتوصل  لن  الحزب 
حسبما  المحلي،  الناخب  عند  التأييد  نسبة 

يشير االستطالع.
من جهته، حقق حزب المعارضة الديمقراطي 
مستّقرة،  لكنها  نسبيا  مكاسب صغيرة  الجديد 
وهذا   .%40 له  الناخبين  تأييد  نسبة  وبلغت 
التأييد حققه على وجه الخصوص في أكبر 
إدمنتون  العاصمة  المقاطعة  في  مدينتين 

وكالغاري.
االستطالع  لشركة  التنفيذية  الرئيسة  تشّبه 
السيدة جانيت براون في حديثها لسي بي سي 
مقاطعة ألبرتا بِمنَضدة لها ثالث أرجل، تقول:

ألبرتا هي مقعد ذو ثالث  ُيقال إن  غالًبا ما 

أرجل وأن الحزب يجب أن يحرز اثنتين من 
هذه األرجل من أجل الفوز في االنتخابات. 
هذه األرجل الثالث هي كالجاري و إدمنتون 
أن  لنا األرقام  المقاطعة. وقد أظهرت  وبقية 
اثنتان  اليوم  لديه  الجديد  الديمقراطي  الحزب 

على ثالث من هذه األرجل.
في غضون عامين بعد وصوله إلى السلطة، 
نقطة   22 المتحد  المحافظين  حزب  خسر 
الحزب  حصل  بينما  التصويت،  نوايا  في 

الديمقراطي الجديد على 7 نقاط فقط.
تشير جانيت براون إلى أن 11% من الناخبين 
مترددون، وقد ظهر ذلك في اختيارهم لمربع 
»غير محدد« في ورقة التصويت التي وزعها 

عليهم القائمون على االستطالع.

أضافت المتحدثة »بمعنى ما، الطرف الثالث 
في ألبرتا هو فئة التصويت األخرى أو غير 

المحددة«.
وتشير إلى أن هذا المجهول الكبير ال يزال 
كان  إذا  خاصة  شيء،  كل  تغيير  بإمكانه 
لدى  يزال  والذي ال  اليميني محبط،  الناخب 
وضمه  السترجاعه  الفرصة  الحاكم  الحزب 

إلى صفوفه.
الفوضى  إصالح  من  اليمين  تمكن  إذا 
للحزب   %40 نسبة  تكفي  فلن  والتالقي، 
في  يكفي  هذا  حينها.  الجديد  الديمقراطي 
)جانيت  مشرذم  اليمين  ألن  الحالي  الوقت 
براون الرئيسة التنفيذية لشركة استطالع الرأي 

جانيت براون(.

للموجة  البالد  فيه  تتصدى  الذي  الوقت  في 
الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وال 
سيما مقاطعة أونتاريو في الوسط الكندي التي 
الجديدة فيها  اليومية  تخطى عدد اإلصابات 
إصابة،   4000 الـ  سقف  الماضي  األسبوع 
أن  الفيدرالية  الكندية  الحكومة  اليوم  أعلنت 
حتى 21  تمديدها  تم  قد  السفر  على  القيود 

أيار/مايو المقبل على األقل.
اآلن ليس الوقت المناسب للسفر. 

يوم  ترودو  جوستان  الوزراء  رئيس  ذكر 
الثالثاء خالل مؤتمر صحافي عقده لإلحاطة 
وضعتها  التي  الفيدرالية  الميزانية  بتفاصيل 

حكومته أمس األثنين.
الذين  المسافرين  على  يتعين  أنه  ويذكر 
في  االستمرار  بالطائرة  كندا  إلى  يصلون 
الخضوع للحجر الصحي. ويمضي المسافر 

الفندق  في  الحجر  من  األولى  الثالثة  األيام 
على نفقته الخاصة، في انتظار نتيجة فحص 
كشف اإلصابة بكوفيد-19، وفي حال أتت 
النتيجة سلبية، يكمل أيام الحجر الـ 14 في 

منزله.
أما في حالة الكنديين العائدين إلى البالد عن 
طريق البر، فسيطلب منهم تقديم نتائج فحص 
كوفيد أجروه قبل وصولهم إلى الحدود البرية، 
لكشف  ثانيا  فحصا  هؤالء  يجري  أن  على 

اإلصابة بكوفيد بعد الوصول إلى كندا.
وفي كل األحوال، فإن الحجر الصحي لمدة 

أسبوعين إلزامي للجميع.
السفر  أن  على  ترودو  الوزراء  رئيس  شدد 
أقل  عن  مسؤول  الوقت  هذا  في  الدولي 
كوفيد-19  بداء  اإلصابات  من   %2 من 
القيود  أن  يعتقد  فهو  ذلك،  ومع  البالد.  في 

شهر  في  أعلنها  التي  السفر  على  الصارمة 
شباط/فبراير الماضي ال تزال ضرورية.

هذا وشكر رئيس الحكومة الكندية االتحادية 
و   Air Canada الطيران،  شركتي 
WestJet على قرارهما باالستمرار في عدم 
تقديم رحالت جوية إلى ُوجهات مشمسة في 
أيار/مايو  شهر  نهاية  حلول  لغاية  الجنوب 

المقبل.
في  السلطات  أفادت  متصل،  سياق  في 
الغرب  أقصى  في  كولومبيا  بريتش  مقاطعة 
تحرير  تم  بأنه  الماضي  األسبوع  الكندي 
المسافرين  من  المئات  بحق  مالية  غرامات 
للحجر اإللزامي عند  الخضوع  الذين رفضوا 
عودتهم إلى البالد عن طريق مطار فانكوفر 

الدولي.تصل إلى عدة آالف من الدوالرات
إنها  الكندية  العامة  الصحة  وكالة  وقالت 

الركاب  من   106 بحق   مخالفات  حررت 
الذين وصلوا إلى مطار فانكوفر الدولي منذ 
الفندق  في  اإللزامي  الصحي  الحجر  دخول 
حيز التطبيق في شهر شباط/فبراير الماضي.

الماضي،  فبراير   22 من  اعتبارًا  أنه  يذكر 
يدخلون  الذين  األشخاص  غالبية  من  ُيطلب 
لمدة  أنفسهم  عزل  الجو  طريق  عن  كندا 
من  معتمد  فندق  في  األقل  على  أيام  ثالثة 
قبل الحكومة الفيدرالية. وإجراء اختبار لكشف 
الكندية  المطارات  حرم  في  بكوفيد  اإلصابة 
الجوية  الرحالت  أمام  المفتوحة  األربعة 
الدولية. وهذا اإلجراء قد تصل تكاليفه على 
يتابع  كندي.   $2500 إلى  المسافر،  نفقة 
بعدها المسافر في حال كانت نتيجة فحص 

كوفيد سلبية الحجر في منزله.

تلّقى رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو 
وعقيلته صوفي غريغوار الجرعة األولى من 
»كوفيد  لوباء  المضاد  »أسترازينيكا«  لقاح 
بعد  بداية  اللقاح  الزوجان  وتلقى   .»19  -
ظهر   الجمعة في إحدى صيدليات العاصمة 
زينب  الصيدالنية  يد  على  أوتاوا  الفدرالية 

َحَسن.
إلى  ابهامْيه  ترودو  رفع  اللقاح  تلقيه  وبعد 
األعلى تعبيرًا عن فرحه، ثّم جاء دور زوجته 

لتلقي اللقاح.
إنهما  َحَسن  زينب  الصيدالنية  لهما  وقالت 
كالتعب  طفيفة،  جانبية  بآثار  يشعران  قد 
الالحقة.  الـ72  الساعات  في  القشعريرة،  أو 
بالبريد  رسالة  سيتلقيان  أّنهما  وأضافت 
الجرعة  تناول  موعد  لهما  تحّدد  اإللكتروني 

الثانية من اللقاح.
وكان رئيس الحكومة الفدرالية قد قال قبل ذلك 
بقليل في مؤتمره الصحفي الدوري إنه وزوجته 
»متشوقان« لتناول الجرعة األولى من اللقاح.

»ِمن دواعي االرتياح أن نعلم أّن هذه البادرة 
ولكن  أنفسنا،  حماية  على  تساعدنا  البسيطة 
حولنا«،  من  األحبة  حماية  خاص  وبشكل 
جميع  الحكومة  رئيس  ودعا  ترودو.  قال 
لين لتناول اللقاح ألخذ موعد  األشخاص المؤهَّ

لهذه الغاية »في أسرع وقت ممكن«.

هذا  سنهزم  علينا  بما  جميعًا  نقوم  »عندما 
الفيروس«، أضاف ترودو.

تقع  حيث  أونتاريو،  مقاطعة  أّن  إلى  ُيشار 
التأّهل  سّن  خّفضت  الفدرالية،  العاصمة 
 55 من  »أسترازينيكا«  لقاح  على  للحصول 
الثالثاء  يوم  من  ابتداًء  عامًا  إلى 40  عامًا 
في األسبوع الحالي سعيًا منها لتسريع حملة 

التطعيم.

وألبرتا  كولومبيا  بريتيش  مقاطعات  واتخذت 
ومانيتوبا في غرب كندا قرارات مماثلة بالنسبة 
»أسترازينيكا«،  لقاح  لتناول  التأّهل  لسّن 
تخفيضها  مع  ولكن  كيبيك  مقاطعة  وكذلك 

السّن إلى 45 عامًا بداًل من 40 عامًا.
ويوم األربعاء تلقى زعيم الحزب الديمقراطي 
من  األولى  الجرعة  سينغ  جاغميت  الجديد 
حزب  زعيم  أّول  فكان  »أسترازينيكا«،  لقاح 

ممثَّل في مجلس العموم يتناول لقاحًا مضاّدًا 
لوباء »كوفيد - 19«.

اللجنة  اليوم  أعلنت  الفت  تطّور  وفي 
بالتحصين ضّد  المعنية  الوطنية  االستشارية 
توصي  أنها   )CCNI - NACI( األوبئة 
لألشخاص  »أسترازينيكا«  لقاح  بإعطاء 
ليست  والذين  فوق  فما  عامًا   30 البالغين 

لديهم موانع صحية.
قبل  أوصت  قد  الفدرالية  اللجنة  هذه  وكانت 
أقّل من شهر بعدم إعطاء لقاح »أسترازينيكا« 
لمن هم دون سّن الـ55، وذلك بعد أن أثار 
القلق  بعض  السويدي  البريطاني  اللقاح  هذا 
في أوساط الناس، وحتى لدى بعض العاملين 
في قطاع الصحة، بسبب حاالت نادرة جدًا 
من الجلطة الدموية ُأصيب بها أشخاص بعد 

تناولهم الجرعة األولى منه.
سبيل  على  توصي،  تزال  ال  اللجنة  لكّن 
بيونتيك«   - »فايزر  بلقاحْي  األولوية، 
الممتازة  »الحماية  بسبب  و«موديرنا« 
تثير  تقارير  صدور  وعدم  يقّدمانها،  التي 
قبل  من  ومقبوليتهما  سالمتهما  بشأن  القلق 

األشخاص المقيمين في كندا«.
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إجراء االنتخابات الفلسطينية خطوة إلى األمام وتأجيلها قفزة في المجهول

هاني المصري
فلسطين 

عن  نتراجع  أن  نستطيع  ال  وضع  في  بتنا 
باهظ،  ثمن  دفع  االنتخابات من دون  إجراء 
أقّله اإلطاحة بما تبقى من شرعية ومصداقية 
أمام  الباب  وفتح  المهيمنة،  والقوى  للسلطة 
والصراعات  االنقسام  وتفاقم  المجهول، 
ألن  إجرائها،  في  نمضي  أن  وال  الداخلية، 
أن  يمكن  االنتخابية  المعركة  أن  يعني  ذلك 
هو  ما  فيها  ويستخدم  جًدا،  حامية  تكون 
مشروع وغير مشروع، ويمكن أن ينتج عنها 
إذا لم تزّور خارطة قوى تمثيل داخل المجلس 
ستتغير  وبالتالي  وتعددية،  جديدة  التشريعي 
الباب  التغيير  هذا  يفتح  أن  السلطة، ويمكن 
وتقوية  الوحدة،  واستعادة  االنقسام،  إلنهاء 
كما  وخارجًيا،  داخلًيا  الفلسطيني،  الوضع 
يمكن أن يفتح الباب لصراعات داخلية، ألن 
وإنما  بالتشريعي،  تنحصر  ال  القوة  مصادر 
تتركز في الحكومة واألجهزة والرئاسة، وأيًضا 
في منظمة التحرير، ولن تكون هذه المرة إن 
اندلعت بين حركتي فتح وحماس فقط، وإنما 

فتحاوية فتحاوية.
في أي اتجاه ستسير األحداث؟ يتوقف ذلك 
على كيفية تصرف قيادة فتح بصورة عامة، 

والرئيس محمود عباس بصورة خاصة.
على  ما  حد  إلى  االنتخابات  يتوقف مصير 
استمرار ونجاح الجهود التي تستخدم العصا 
»الحرية«  قائمة  إلقناع  الجزرة  من  أكثر 
باالنسحاب من السباق االنتخابي، وهذا متاح 
حتى نهاية هذا الشهر، وهذا األمر مرفوض 
ألنه يمثل انتحارًا سياسًيا، فإذا انسحبت قائمة 
»الحرية« فستجري االنتخابات على األرجح، 
وإذا لم تنسحب ستقفز مسألة االنتخابات في 
القدس إلى األمام، وتستخدم على طريقة حق 
ما  قول  إلى  يدفع  الذي  فما  باطل.  به  يراد 

سبق؟

 قائمة »فتح« لن تحصل على األغلبية
»فتح«  قائمة  بأن  تقول  مؤشرات  هناك 
وربما  األغلبية،  على  تحصل  لن  المركزية 
لن تكون القائمة األولى، ومتوقع أن تحصل 
وفق  األصوات،  من   %30-25 على 
أمام  يضعها  وهذا  المختلفة،  االستطالعات 
القوى  خارطة  في  كبير  تغيير  قبول  حتمية 
الداخلية لحركة فتح وفي السلطة، من خالل 
قائمة  مع  التفاهم  لخيار  رفضها  أو  حسمها 
الحرية، وتحديًدا مع مروان البرغوثي وناصر 
القدوة، الذي يمكن أن يحدث بعد االنتخابات، 
داخل  أنصاره حتى  له  )التفاهم(  الرأي  وهذا 

اللجنة المركزية منذ اآلن .
أو المضي قدًما في االنتخابات، وشيطنة قائمة 
»الحرية«، وشن حرب شعواء عليها، والسعي 
الحصول على  تمكينها من  إلضعافها وعدم 
األصوات  من  وهو %25-20  لها،  المتوقع 

كما توقع أهم خبير في االستطالعات.
وإذا أضفنا إلى ما سبق ما يمكن أن تحصل 
عليه قائمة »المستقبل«، وهو سيكون بحدود 
10-15%، فهذا أمر خطير بالنسبة لحركة 
مع  كبير  حد  إلى  متعذرًا  التفاهم  كون  فتح، 
أن  يمكن  العكس  على  وهي  القائمة،  هذه 
التي  موعدنا«  »القدس  قائمة  مع  تتحالف 
ستحصل كما تشير التقديرات واالستطالعات 
على 30% من األصوات، أكثر قلياًل أو أقل 
و«القدس  »المستقبل«  أن  يعني  ما  قلياًل، 
موعدنا« بحاجة إلى قائمة أو قائمتين أو أكثر 
تحصل  أن  يمكن  التي  األخرى  القوائم  من 
مجتمعة على ما تبقى، أي على %15-12، 
لكي تحصل على أغلبية تمكنها من تشكيل 
حكومة من دون حركة فتح إذا تعذر تشكيل 
حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني.

غير  أخرى  سيناريوهات  هناك  طبًعا، 
سيناريو تشكيل حكومة وحدة وطنية أو وفاق 
وطني، كسيناريو حكومة مشكلة من »فتح« 
و«القدس موعدنا« بشكل أساسي، وسيناريو 
»المستقبل« و«القدس موعدنا« وقوائم صغيرة 
فتح  حركة  من  حكومة  وسيناريو  أخرى، 

و«الحرية« وقوائم صغيرة أخرى.
تأجيل  إلى  يدعون  من  أن  يعني  سبق  ما 
وجهة  يبررون  »فتح«  قيادة  في  االنتخابات 
تحمل  ال  القادمة  االنتخابات  بأن  نظرهم 
فقط احتمال خسارة »فتح« لألغلبية والقائمة 
كان  التي  السلطة  خسارة  وإنما  األولى، 
االتفاق  نجح  لو  أن تحصل عليها  بمقدورها 
خوض  على  القائم  الحمساوي  الفتحاوي 
)أو  وطنية  بقائمة  التشريعية  االنتخابات 
باألحرى قائمة مشتركة(، وخوض االنتخابات 
الرئيس  وهو  توافقي،  واحد  بمرشح  الرئاسية 

محمود عباس.
وعلى رأي أحدهم: تأجيل االنتخابات وتحّمل 
مزايدات وانتقادات ألسبوع أو أسبوعين أفضل 
األفعال  وردود  السلطة،  خسارة  من  بكثير 

اإلسرائيلية واألميركية السلبية على ذلك.

النتائج المجهولة وراء التأجيل
فتح  حركتي  بين  الثنائي  االتفاق  نجح  لو 
ويسر،  بسهولة  االنتخابات  لتمت  وحماس 
ولكانت نتائجها مضمونة أو شبه مضمونة. 
نتائج  ألن  مجهولة،  فالنتائج  اآلن،  أما 
أال  ويمكن  حقائق،  ليست  االستطالعات 
تكون دقيقة، ويمكن أن تتغير من هنا حتى 
داخلية  ومتغيرات  ألسباب  االنتخابات  إجراء 
الذي  التغيير  كان  مهما  ولكن  وخارجية، 
يمكن أن يحدث ال يمكن ألي قائمة وحدها 

الحصول على األغلبية.
لذا، فزاعة فوز »حماس« التي تختفي وراءها 
واشنطن وتل أبيب، وربما أطراف عربية أخرى 
ليست حقيقية، فحماس لن تحصل وحلفاؤها 
إلى  تصل  ولن  األغلبية،  على  المحتملون 
المجلس  في  ستكون  فحماس   ،%50 حاجر 
القادم – إن جرت االنتخابات – أقل تمثياًل 
بكثير مما كانت عليه في انتخابات 2006 
)74 نائًبا و4 مستقلين دعمتهم(، حيث كانت 
لها األغلبية، وشكلت الحكومة منفردة برئاسة 

إسماعيل هنية.
تفضيل  إلى  وإسرائيل  أميركا  يدفع  ما  إن 
بل  »حماس«،  فوز  ليس  االنتخابات  تأجيل 
غامضة  ونتائجها  الفلسطينيين،  ستقوي  إنها 
وغير مضمونة، ويمكن أن تحمل إلى جانب 
القائد  األسير  بقيادة  وازنة  قائمة  »حماس« 
القدوة،  ناصر  ورئاسة  البرغوثي  مروان 
لالنتخابات  أيًضا  الترشح  ينوي  والبرغوثي 
أن  إلى  االستطالعات  تشير  التي  الرئاسية، 
أن  يعني  ما  جًدا،  كبير  فيها  فوزه  احتمال 
رئيس السلطة القادم إذا جرت وفاز البرغوثي 
إلى  الصراع  سيعيد  وهذا  أسيرًا،  سيكون 
تحرر  حركة  بين  كصراع  األصلية  طبيعته 
وطني واستعمار استيطاني احتاللي إحاللي.

 مبادرة األسرى طوق نجاة لفتح، ولكن ...
التعقيدات والمخاطر واالحتماالت  في سياق 
المذكورة آنًفا، جاءت مبادرة أسرى من حركة 
فتح التي تتضمن تأجيل االنتخابات، وتعديل 
يريد  لمن  يسمح  بحيث  االنتخابي  القانون 
يتضمن  وبما  الرئاسية،  لالنتخابات  بالترشح 
تغيير طبيعة النظام بحيث يمكن ترشح الرئيس 
محمود عباس مع نائبه مروان البرغوثي في 
االنتخابات القادمة بعد تأجيل الحالية، وعودة 
لحركة  المركزية  اللجنة  إلى  القدوة  ناصر 
فتح  على  محسوبة  قائمة   15 وإقناع  فتح، 
باالنضمام إلى قائمة الحركة الرسمية، وبذلك 
بقائمة  القادمة  االنتخابات  »فتح«  تخوض 

واحدة، وتستطيع الفوز فيها.

مالحظات على المبادرة
شأًنا  ليست  االنتخابات  األولى:  المالحظة 
فتحاوًيا داخلًيا حتى تعقد أو تؤجل بناء على 
مسألة  وإنما  تريده،  ما  أو  »فتح«  مصلحة 

وطنية عامة.
المالحظة الثانية: إن تغيير القوانين، ال سيما 
طبيعة  على  تغييرًا  تحدث  التي  الجوهرية 
النظام، يجب أال تتم من خالل مراسيم بقوانين 
التي اكتوينا بنارها بشدة منذ االنقسام، وال بد 
من إعادة التشريعات إلى صاحبها األصلي، 
وهو المجلس التشريعي القادم الذي سيتشكل 
في  االنتخابات  جرت  إن  يوًما   32 بعد 
قانونية  موعدها، ويمكن وضع أي تعديالت 
حول طبيعة النظام على رأس جدول أعماله، 
األغلبية  لقبول  وفًقا  تقر  ال  أو  تقر  بحيث 

المطلوبة أو عدم قبولها.
المبادرة  هذه  تملك  هل  الثالثة:  المالحظة 
فرصة كبيرة للنجاح، أي هل سيقبلها الرئيس 
مادة  مجرد  هي  وهل  ونرى.  لننتظر  ال؟  أم 
جديدة للتجاذب السياسي داخل »فتح« حول 
الخالفة وتموضع مراكز القوى، وبين »فتح« 
و القوى والقوائم األخرى، خصوًصا أن أسرى 
آخرين نفوا أن تكون هذه المبادرة من أسرى 

»فتح«، وإنما من بعض األسرى؟
المالحظة الرابعة: الخالفات الفتحاوية ال بد 
أن تحل في إطار داخلي وليس على حساب 
والتشريع،  للرقابة  تشريعية  مؤسسة  إيجاد 
أسباب  لها  وإنما  فقط،  شخصية  وليست 
وجذور عميقة، لها عالقة بالسياسات، وكيفية 
المؤسسات  القرارات، وغياب وتهميش  اتخاذ 
الفصائلية وداخل السلطة والمنظمة، وتحويل 
»فتح« إلى حزب سلطة، والنظر إلى كيفية 
خوض  وكيفية  الوطنية،  الوحدة  تحقيق 
المفاوضات  وتجربة  االحتالل،  مع  الصراع 
المفاوضات  مع  التعامل  وكيفية  السابقة، 
الرشيد  السلطة والحكم  إلى  الالحقة، والنظر 
القانون  وسيادة  اإلنسان  وكرامة  وحرية 
والحقوق والحريات، وكيفية توفير االحتياجات 
المعيشية، وكيفية تفعيل وإعادة بناء مؤسسات 

منظمة التحرير وغيرها.
المهم، أن القائد مروان البرغوثي وقائمة الحرية 

وغير  االنتخابات،  من  االنسحاب  يرفضان 
االنتخابات،  لتأجيل  سلم  لتوفير  مستعدين 
بحجة القدس أو غيرها، ومن يريد أن يؤجلها 

فليتحمل مسؤولية القرار وعواقبه.

هل ستعقد االنتخابات؟ لعم
نعم، يمكن أن تعقد االنتخابات في موعدها، 
ألن هناك مطالبة واسعة بإجرائها، ولم تنجح 
األنظار  وحرف  والتهديد  التشويش  محاوالت 
إضافة  القوائم  فمعظم  إجرائها،  ضرورة  عن 
الشعبية يطالبون  إلى حركة حماس والجبهة 
المركزية  االنتخابات  لجنة  أن  كما  بإجرائها، 
بيانها  قالت في  باليقين عندما  الشك  قطعت 
لتنفيذ  والتعاون  للبحث  مستعدة  إنها  األخير 
التي  القدس  في  االنتخابات  إلجراء  البدائل 
رفضت  حال  في  الفصائل،  إليها  تتوصل 

إسرائيل رسمًيا.
ويضاف إلى ما سبق وجود اجتهاَدْين داخل 
والمعارضين  للتأجيل  المؤيدين  بين  »فتح« 
إذ  يشاع،  ما  عكس  فعلى  أوروبا  أما  له، 
أخبرني مصدر أوروبي رسمي تأييد االتحاد 
األوروبي إلجراء االنتخابات، وتذليل العقبات 
أمام إجرائها في القدس، وليس عدم إجرائها 

بحجة الرفض اإلسرائيلي.
دون  من  االنتخابات  تأجيل  الصعب  من 
رفض إسرائيلي رسمي، وتفهم عربي وأوروبي 
فلسطينية،  موافقة  دون  من  واألهم  ودولي، 
والقوائم،  القوى  مختلف  من  خصوًصا 
تأجيلها  تعارض  التي  تحديًدا  و«حماس« 
حتى اآلن، ونأمل أن يستمر موقفها على هذا 
مع  محاصصة  صفقة  على  ُتقِدم  وال  النحو 

»فتح« مقابل التأجيل.

تمنع  أن  إسرائيل  تستطيع  ذلك،  ومع 
العشرات  اعتقال  عبر  أرادت  إن  االنتخابات 
من المرشحين من مختلف القوائم، ومنعها في 
)ج(، وخصوًصا  المصنفة  والمناطق  القدس 
المعرضة للضم، ووضع عراقيل كبيرة تحول 
دون عقدها في الضفة، حتى تستطيع افتعال 
كله  وهذا  غزة،  قطاع  مع  عسكرية  مواجهة 
يجب  ولكن  األمور،  إليه  تصل  أن  مستبعد 
واالستعداد  بالحسبان  االحتماالت  كل  أخذ 
بتوفير  معنية  إسرائيل  أن  وخصوًصا  لها، 

الذريعة لمن يريد تأجيل االنتخابات.

لمصلحتها  االنتخابات  إسرائيل  منعت  وإذا 
وليس لمصلحة فريق فلسطيني فستفتح الباب 
لتأسيس شرعية فلسطينية جديدة مبنية على 
الصراع األساسي مع االحتالل، وعلى وحدة 
وطنية فلسطينية تستند إلى االلتزام بالحقوق 
واألهداف الفلسطينية، وإلى المقاومة الشعبية 

الحقيقية.

إسرائيل  منع  على  الرد  يكون  أن  ممكن 
لالنتخابات بإنهاء االنقسام، وتوحيد مؤسسات 
السلطة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة 
بناء مؤسسات منظمة التحرير لتضم مختلف 
التي  واالجتماعي  السياسي  الطيف  ألوان 
تؤمن بالمشاركة السياسية والتعددية في إطار، 

وعلى أساس، مشروع وطني واحد وجامع.

لتأجيل  الذريعة  االحتالل  وّفر  إذا  أما 
سيكون  التأجيل  أن  يعني  فهذا  االنتخابات، 
المجهول، ويعّمق االنقسام، ويرسخ  قفزة في 
باتفاق  مقيدة  ذاتي  حكم  سلطة  السلطة  أن 
أوسلو، وتواصل انفصالها عن الشعب؛ بداًل  
أوسلو،  من  للتخلص  فرصة  تكون  أن  من 
االحتالل  ودحر  السلطة  تغيير  طريق  على 
لدولة  واالستقالل  والسيادة  الحرية  وتجسيد 

فلسطين.
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ابن سلمان ينقلب على سياساته: إيران ليست عدوًا!
الهروب من »2030« إلى »2040« واستجداء الحّل في اليمن

راي  

كيف تصنع امتعاضًا في األردن؟..
 سلسلة من هجمات الذباب اإللكتروني ُتَحّقق فيها الُحكومة

أطلق ولّي العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
جملة مواقف في الشأن الخارجي، انقلب فيها 
على ثوابت بدت، لوهلٍة، أنها ال تتبّدل، من 
سياسته  بنى  التي  إيران  من  الموقف  ِمثل 
استنادًا إلى عدائها. لكن ثّمة تغييرات تبّدت 
بغداد  في  الجانبين  بين  اللقاء  تسريب  منذ 
بداية الشهر الجاري، انتقااًل إلى إعالن ابن 
سلمان نّيته تحسين العالقات مع الجمهورية 
إنهاء  في  إلى جنب رغبته  جنبًا  اإلسالمية، 
ينتظر  الذي  الداخل  أما  اليمن.  في  الحرب 
رؤيته  تسلك  يوَم   ،2030 نبوءات  تحقُّق 
برؤية  فوعده  النجاح،  طريق  اإلصالحية 
منافسة  مرحلة  ستكون   2040 في  مؤّجلة 

عالمية!
تراجعًا  سلمان،  بن  محمد  مقابلة  حملت 
واضحًا عن مواقَف كان ولّي العهد السعودي 
منصبه،  توّليه  لدى  سياسته  عليها  بنى  قد 
وخصوصًا في ما يتعّلق باليمن وبإيران، فيما 
غاب كليًا أيُّ ذكر إلسرائيل ولتركيا ولقطر. 
وفي الشأن الداخلي، وال سيما تأثيرات »رؤية 
برزت  االقتصادي،  الشّق  على   »2030
تناقضات كثيرة بين ما قاله وما يفعله، توازيًا 
مع استخدامه سالح الهروب إلى المستقبل. 
وعلى رغم أن المقابلة التي أجراها معه مقدِّم 
الرسمي  التلفزيون  على  »الليوان«  برنامج 
لمناسبة  المديفر، جاءت  السعودي، عبد هللا 
مرور خمس سنوات على إطالق »2030«، 
بدا ابن سلمان خاليًا من أّي إنجاٍز في إطار 
عّما  التحّدث  إلى  لينتقل  الطموحة،  رؤيته 

ستحُمله »رؤية 2040«!
الموقف من الخارج

هللا«  »أنصار  يستجدي  سلمان  ابن  أن  بدا 
وقَف إطالق الصواريخ والمسّيرات في العمق 
أن  في  األمل  عن  أعرب  وإذ  السعودي. 
المفاوضات  طاولة  إلى  الحوثيون  »يجلس 
جميع  حقوق  تكفل  حلول  إلى  للتوّصل 
اليمنيين وتضمن مصالح دول المنطقة«، أكد 
أن بالده »ال تقبل وجوَد تنظيم مسلَّح خارج 
عن القانون على حدودها... العرض المقدَّم 
من السعودية هو وقف إطالق النار والدعم 
وقف  مقابل  تريدون  اللي  وكل  االقتصادي 

إلى  الحوثي والجلوس  ِقَبل  النار من  إطالق 
طاولة المفاوضات«.

تلك  مع  كامل  بشكل  اللهجة  هذه  وتتناقض 
بدء  السعودي عند  العهد  اعتمدها ولي  التي 
هللا«  »أنصار  باجتثاث  تعّهد  حين  الحرب، 
التي  الخطاب  لغة  أن  كما  أسبوعين.  خالل 
الملك  عبد  الحركة،  زعيم  إلى  بها  توّجه 
الحوثي، بدت مختلفة، إذ قال: »ال شّك في 
أن الحوثي له عالقة قوّية بالنظام اإليراني، 
عروبية  نزعة  ولديه  يمني  األخير  في  لكنه 
)...( أتمّنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ليراعي 
شيء  أّي  قبل  وطنه  ومصالح  مصالحه 

آخر«.
وفي ما يتعّلق بإيران، انقلبت لهجة ولي العهد 
الشريان  داوود  مقابلته مع  به في  أدلى  عّما 
عام 2017، حين قال إنه »ال يمكن إجراء 
الجديدة،  المقابلة  ففي  إيران«.  مع  حوار 
كان  ما  إذا  حول  سؤال  على  رّدًا  أوضح، 
العالقة  القضايا  تسوية  على  جاٍر  عمل  ثّمة 
جارة،  دولة  إيران  »باألخير،  الطرفين:  بين 
وممّيزة  طيبة  عالقة  لدينا  تكون  أن  ونريد 
معها... ال نريد أن يكون وضع إيران صعبًا. 
مصالح  لدينا  مزدهرة.  إيران  نريد  بالعكس، 
فيها ولديها مصالح في السعودية لدفع العالم 
والمنطقة إلى االزدهار«. لكن »إشكاليتنا هي 
تصرّفات إيران السلبية التي تقوم بها، سواء 
عبر برنامجها النووي، أو دعمها للميليشيات 
الخارجة عن القانون في بعض دول المنطقة، 

أو برنامجها للصواريخ البالستية«.

الوضع الداخلي
في  التديُّن  مسألة  إلى  سلمان  ابن  تطّرق 
»التطّرف«،  على  هجومه  لُيجدِّد  المملكة، 
متطرّفًا،  منهجًا  يتبّنى  شخص  »أّي  معتبرًا 
حتى لو لم يكن إرهابيًا، فهو مجرم«. ودعا 
إلى االجتهاد وعدم االعتماد على النصوص 
الشأن  »في  قائاًل:  الواضحة،  غير  الدينية 
إاّل بنص  االجتماعي والشخصي، ال عقوبة 
المتواتر...  بالحديث  أو  القرآن  في  واضح 
في  تنظر  الشرعية  األمور  في  الحكومة 
في  إاّل  الخبر  إلى  تنظر  وال  اآلحاد  حديث 

اآلحاد  بحديث  )والمقصود  خاصة«  حاالت 
هو الحديث النبوي المنقول عن فرد واحد أو 
أكثر، ولكن غير المتواتر(. واعتبر معارضون 
توسيع  هدفها  اآلحاد  إلى حديث  اإلشارة  أن 
في  سلمان  ابن  لدى  الشريعة  تفسير  هامش 
في  مشكوك  أحاديث  على  باالعتماد  القمع، 
بن  محمد  الوهابية،  مؤّسس  وعن  صّحتها. 
ما  »متى  سلمان:  ابن  قال  الوهاب،  عبد 
ألزمنا أنفسنا بمدرسة معّينة أو بعاِلم معّين، 
فهذا يعني أننا أّلهنا البشر. الشيخ محمد بن 
نلتزم  ووجَدنا  قبره  من  لو خرج  الوهاب  عبد 
بنصوصه ونغلق عقولنا على االجتهاد ونؤّلهه 
أو نضّخمه، لَعارض هذا الشيء، فال توجد 
القرآن  ثابت،  ثابتة وال يوجد شخص  مدرسة 
واالجتهاد مستمران... وكّل فتاوى بحسب كّل 

زمان ومكان«.

هللا«  »أنصار  يستجدي  سلمان  ابن  أن  بدا 
وقَف إطالق الصواريخ والمسّيرات في العمق 

السعودي
بـ«رؤية  خاص  إنجاز  أّي  غياب  وفي 
عن  الدولي  العزوف  ظّل  في   ،»2030
االستثمار في المملكة، خصوصًا بعد اغتيال 
جمال خاشقجي، قال ابن سلمان: »نقترب من 
تحقيق عدد من أهداف الرؤية قبل 2030، 
منذ  المملكة  في  حيوية  حدثت خطوات  وقد 
وزارات  هيكلة  إعادة  من خالل  عام 2015 
على  اآلن  ونحن  جديدة،  مجالس  وتأسيس 
السياسات  تأسيس مكتب  االنتهاء من  وشك 
»صندوق  أن  كشف  كذلك،  الدولة«.  في 
السيادي(  )الصندوق  العامة«  االستثمارات 
يستهدف النمو ليصبح صندوقًا ضخمًا، وبالتالي 
موازنة  إلى  الحالي  الوقت  في  أرباحه  ُيحّول  لن 
الصندوق  نمو حجم  زيادة  الدولة، »وسيستهدف 
المقبلة،  الخمس  السنوات  بأكثر من 200% في 
المستقبل  في  المصروفات  تتجاوز  ال  أن  على 
نسبة 2.5%، وسيكون بمثابة نفط جديد للمملكة«. 
الذي  المكان  عن  تساءلوا  اقتصاد  خبراء  لكن 
الموازنة  كان عجز  إذا  الزيادة،  هذه  منه  ستأتي 
السعودية في سنة 2020 وحدها بلغ 79 مليار 
دوالر، بحسب أرقام وزارة المالية السعودية التي 

كانت توّقعت عجزًا قْدره 50 مليار دوالر.

وقبل أن يظهر شيء من »رؤية 2030« على 
ابن سلمان رّدًا على سؤال  أجاب  الواقع،  أرض 
بأن »رؤية 2030  بعد رؤية 2030؟«،  »ماذا 
تضعنا في موقع متقدِّم جدًا، لكن رؤية 2040 
ستكون مرحلة منافسة عالمية«. وفي هذا اإلطار، 
استعرض أرقامًا اقتصادية، أبرزها تصاعد مؤّشر 
السعودية »تداول«، من مستويات  سوق األسهم 
6 و7 آالف نقطة قبل الرؤية، إلى أكثر من 10 
آالف نقطة في الوقت الحالي، علمًا بأن االرتفاع 
لم يقتصر على السعودية، بل شمل أسواق الخليج 
كّلها، بفعل ارتفاع أسعار النفط وانطالق حمالت 
إلى  أشار  بالبطالة،  يّتصل  ما  وفي  التلقيح. 
»لكننا  تبلغ %14،  الرؤية -  قبل  كانت -  أنها 
نستهدف خفضها إلى 11% في العام الحالي«. 
السعودية  »الهيئة  ألرقام  سريعة  قراءة  لكن 
الماضي،  آذار/ مارس  الصادرة في  لإلحصاء« 
تبّين عدم وجود أّي شفافية في تعامل المملكة مع 
أرقام البطالة. فقد أظهرت تلك األرقام انخفاض 
معّدل البطالة اإلجمالي بين السعوديين، حيث بلغ 
12.6% في الربع الرابع من عام 2020، مقارنًة 

بـ 14.9% خالل الربع الثالث من العام ذاته.
في  »الكاش«،  إلى  السعودية  حاجة  وظهرت 
من  إضافية   %1 بيع  نّيته  سلمان  ابن  إعالن 
عام  خالل  دوليين  لمستثمرين  »أرامكو«  شركة 
أو عامين. وهي حّصة قّدرت وكالة »بلومبرغ« 
قيمتها بنحو 19 مليار دوالر، بناًء على القيمة 
تناقضًا مع ما  للشركة. ويمّثل اإلعالن  السوقية 
سبق أن قاله ابن سلمان وأعاده في هذه المقابلة، 
تنويع  إلى  ستؤّدي   »2030 »رؤية  أن  حول 
قال  إذ  النفط؛  على  اعتماده  وخفض  االقتصاد 
والمملكة  السعودية،  خدم  »النفط  إن  العهد  ولي 
دولة قائمة قبل النفط، الذي ال يزال يشّكل جزءًا 
الدخل، ثم جاءت رؤية 2030 من  أساسيًا من 
أجل تحقيق الطموح األكبر في اقتصاد أكثر قوّة 
للسعوديين، عبر تعزيز االقتصاد  وحياة أفضل 
بصناديق واستثمارات سُتشّكل رافدًا مستقبليًا 
وجود  نفى  أخرى،  جهة  من  لالقتصاد«. 
في  الداخل  على  ضرائب  لفرض  توّجه  أّي 
المملكة، الفتًا إلى أن »الحّد األقصى لفرض 
 5 لمدة   %15 هو  المضافة  القيمة  ضريبة 
سنوات، وهو قرار موّقت، كما أنه يأتي في 

سياق خليجي عام«.

حادثة  بأن  أردنية  رسمية  أوساط  اعتبرت 
شهيرة محليا لها عالقة بفيديو مريب يتحدث 
يكون  قد  والسكر”  الزيت  سعر  “ارتفاع  عن 
أشمل  بمخطط  اآلن  مؤكدة  شبه  عالقة  لها 
تضرب  األردني  الداخل  في  “فتنة”  إلنتاج 

على األوتار االقتصادية والمعيشية.
العميق  االمني  التحقيق  مسار  أن  ويبدو   
بسلسلة أحداث حصلت مؤخرا وتم تضخيمها 
عبر وسائط التواصل االجتماعي شمل التحقق 
والتدقيق بحادثة “الزيت والسكر” التي أربكت 
كل غرف العمليات الحكومية خصوصا وانها 
حصلت بعد حادثة مستشفى السلط الحكومي 
الشارع  تركيز  مباشرة وعشية  المثار  والجدل 

األردني على كلفة شهر رمضان المبارك.
واضطّرت الحكومة فعال قبل أقل من أربعة 
باألمن  عالقة  لها  استنفار  لحالة  أسابيع 
عاصف  تداول  بعد  األسعار  وجدل  الغذائي 
الصغار  التجار  ألحد  فيديو  لشريط  وعنيف 
يتحّدث فيه عن إرتفاع بنسبة تصل إلى %45 
على فاتورة وصلته من موردين على مادتي 

الزيت والسكر.

وحسب مصادر مّطلعة تخضع مسألة الشريط 
من  كجزء  لها  وينظر  األمني  للتقييم  اآلن 
إلثارة  التواصل  وسائط  عبر   إنتاج  سلسلة 
ضغط  وتحت  األردن  في  وجدل”  “قالقل 
حيث  والمعيشي  االقتصادي  الوضع  أجندة 
سلسلة هجمات إلكترونية بفعل فاعل تخضع 
للتقييم اآلن في خلية فنية متخصصة بالرصد 
وتحاول  اإلمتعاض  تنتج  بانها  لوحظ  بعدما 

ضرب مصداقية الحكومة.
وقال وزير بارز لـ”رأي اليوم ” بأن ما يحصل 
في التواصل اإللكتروني اثار اإلستغراب أكثر 
من مرة متحدثا عن عملية رصد تشير لتورط 

جهات خارجية في األمر.
تحديد  عن  والتجارة  الصناعة  وزارة  وأعلنت 
األسعار وشهدت البالد حالة جدل  صاخبة 
قبل أسابيع وّسعت غرفة تجارة عمان لتهدئة 
ارتفاع  نسبة  أن  على  والتأكيد  العام  الرأي 
بالسوق  عالقة  لها  التموينية  المواد  بعض 

العالمية وُكلف الشحن.
أسواق  بتازيم  تسبب  الذي  الشاب  واعتقل 
المواد الغذائية عشية شهر رمضان المبارك.

األردنية حصلت  السلطات  أن  المرجح  ومن 
على “إعترافات” بانه قام بتصوير الفيديو الذي 
اثار بليلة الزيوت والسكر بقصد وبترتيب مع 
شخص آخر مجهول لم يكشف النقاب عنه 
مبالغ  الشاب- حصل على   وانه –أي  بعد 
مالية مقابل تصويره  الفيديو المثير وبثه عبر 

الوسائط.
ومبكرا قررت السلطات األمنية عدم الخوض 
في المسألة وإعالنها لكي تتمكن من التدقيق 

و”تتبع جميع الخيوط”.
قناعة”  “شبه  اآلن  الرسمية  السلطات  ولدى 
حادثة  في  وإغضابهم  المواطنين  تثوير  بأن 
بعد  تحديدا ومباشرة  الزيت والسكر”  “أسعار 
التأزيم الذي نتج عن وفاة سبعة مواطنين في 
أساسي  جزء  المستشفى”  “أوكسجين  حادثة 
القالقل  إلثارة  وأشمل   أوسع  مخطط  من 
للحراك  ودفعه  الشارع  وتأزيم  المملكة  في 

واالعتراض والشكوى.
على  تقييم  إلعادة  حاليا  المسألة  وتخضع 
في  مريبة”  “نشاطات  خيوط  مالحقة  اساس 
منتظمة  األردن ضمن خيوط هرمية  الشارع 

ومن قبل أشخاص مجهولين.
ومن الواضح أن االمتناع عن كشف التفاصيل 
االن  بحادثتي الزيت واألوكسجين قد يكون 
هدفه االبعد واألعمق مالحقة جميع الخيوط 
أن  أساس  وعلى  البعض   ببعضها  وربطها 
“تصنع  الصغيرة  اإلشكالية  الحوادث  بعض 
عبر  وتنشيطها  تفعيلها  مع  بالتزامن  بعناية” 

منصات التواصل االجتماعي.
تعمل  وأشمل  أوسع  مخطط  من  جزء  وهي 
االن  ورموزه  طالسمه  تفكيك  على  االجهزة 
لجهات خارجية إلرهاق  بترتيبات  يرتبط  وقد 
شعبية  انتفاضة  وتثوير  والدولة  الحكومة 

عارمة ولعدة أسباب.
تلك خيوط متالحقة وصغيرة تتصّور السلطات 
إلى  وتقود  ومترابطة”  “متالصقة  أنها  اليوم 
استنتاج بأن األصابع “خفية وخارجية” فيها 
في  تتحّرك  غامضة”  “قوة  بان  يعني  مما 

الداخل بهدف التأزيم.
راي اليوم
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السعودية وجدت بديال عن التحالف مع إسرائيل

تحية لنائبة الكونغرس بيتي ماكولوم

سوبوتين،  إيغور  كتب  أعاله،  العنوان  تحت 
في »نيزافيسيمايا غازيتا«، حول سير الرياض 
وتراجع  طهران،  مع  التطبيع  طريق  في 
 حظوظ إسرائيل في حشد العرب ضد إيران.

لصحيفة  مصادر  المقال:تحدثت  في  وجاء 
إيران  مباشرة  عن  تايمز«  »فاينانشيال 
 والسعودية مباحثات مباشرة، بوساطة عراقية.

التي  المشاورات  من  األولى  الجولة  وخالل 
الوفد  ترأس  أبريل،  من  التاسع  في  جرت 
السعودي رئيس جهاز المخابرات العامة خالد 
وأكد مسؤولون عراقيون  الحميدان.  بن علي 
واقعة االجتماع لـ »فاينانشيال تايمز«. وقال 
بغداد  إن  اسمه  ذكر  عن  تحفظ  مسؤول 
مصممة على مصالحة البلدين. وذّكر مصدر 
سبق  العراقي  الجانب  بأن  تايمز  فاينانشيال 
أن حقق نجاحات في »تسهيل االتصاالت« 
وأضاف  واألردن.  وإيران  ومصر  إيران  بين 
أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

تحويل  في  دورًا  يلعب  أن  شخصيًا  »يريد 
المتنافرة«. الدول  بين  جسر  إلى   العراق 

المدرجة  البنود  أحد  كان  ورد،  ما  وبحسب 
اإليرانية  المحادثات  أعمال  جدول  على 
اليمن. في  التصعيد  خفض   السعودية، 
البنية  تكون حساسية  أن  المستبعد  من غير 
)للضربات(  السعودية  في  النفطية  التحتية 
السعودية  العربية  المملكة  قرار  في  أثرت  قد 
ذلك،  ومع  لوجه.  وجهًا  إيران  مع  التفاوض 
الذي  الرئيس  العامل  أن  الواضح  من  كان 
إدارة  استعداد  هو  السعوديين  قرار  في  أثر 
إعادة  بايدن  جوزيف  األمريكي  الرئيس 
واستعادة  المفاوضات  طاولة  إلى  إيران 
أجل  من  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة 
األوسط. الشرق  في  التوترات   تقليل 

المثير في األمر هي كيف سترد إسرائيل على 

سلسلة  فبعد  السعودية.  اإليرانية  المحادثات 
التي  العربية  الدول  مع  السالم  اتفاقيات  من 
سلطات  أبدت  ترامب،  بوساطة  إطالقها  تم 
الدولة اليهودية مرارا رغبتها في إقامة عالقات 
رسمية مع السعودية، مؤكدة على الحاجة إلى 
تفاعل كامل في مواجهة »التهديد اإليراني«. 
ويرى محللون إسرائيليون أن الحوار المباشر 

بين طهران والرياض يبطل فاعلية هذه الحجة 
اآلن. ربما يعني نجاح الحوار في بغداد أن 
الجهود اإلسرائيلية المناهضة إليران، عسكريا 
ودبلوماسيا، لن تحظى بعد اآلن بدعم واسع 
اختارت  فقد  األوسط.  الشرق  في  النطاق 

الدول العربية الحوار.

 جلبير األشقر
عشر  الخامس  في  الماضي،  الخميس  يوم 
من هذا الشهر، تقدمت رسميًا عضوة مجلس 
النائبة عن  الكونغرس األمريكي،  النواب في 
بمشروع  ماكولوم،  بيتي  مينيسوتا،  والية 
المختصر  وعنوانه   2407 رقم  حمل  قانون 
»دفاعًا عن حقوق اإلنسان الخاصة باألطفال 
تحت  يعيشون  الذين  وعائالتهم  الفلسطينيين 
اإلسرائيلي«.  العسكري  االحتالل  تشريع 
»مشروع  فهو  الكامل  المشروع  عنوان  أما 
قانون لتأييد وحماية حقوق اإلنسان الخاصة 
االحتالل  تحت  يعيشون  الذين  بالفلسطينيين 
أموال  أن  من  والتأكد  اإلسرائيلي  العسكري 
ال  المتحدة  الواليات  في  الضرائب  دافعي 
أجل  من  إسرائيل  حكومة  ِقَبل  من  ُتستخدم 
دعم االعتقال العسكري ألطفال فلسطينيين، 
واالستيالء على ممتلكات فلسطينية وتمّلكها 
وتدميرها بصورة غير قانونية، والنقل القسري 
لمدنيين في الضفة الغربية، والتمادي في ضّم 

أراٍض فلسطينية بمخالفة القانون الدولي«.
 19 على  القانون  مشروع  احتوى  وقد 
حقوق  بانتهاكات  قائمة  تضمنت  صفحة، 
تمارسها  التي  الدولي  والقانون  اإلنسان 
الضفة  في  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 
هذه  أن  على  التأكيد  مع  المحتلة،  الغربية 
األمريكي  الشعب  لقَيم  »مخالفة  الممارسات 
وجهود الواليات المتحدة لدعم تقرير المصير 
للفلسطينيين  والكرامة  اإلنسان  وحقوق 
جهود  وُتحبط  سواء،  حد  على  واإلسرائيليين 
ودائم  عادل  سالم  لتحقيق  المتحدة  الواليات 
ما  أخطر  أما  والفلسطينيين«.  إسرائيل  بين 
على  حظره  فهو  القانون  مشروع  في  جاء 
حكومة إسرائيل استخدام أي شكل من أشكال 
التمويل والمساعدات الرسمية التي تتلقاها من 

الواليات المتحدة ألي من األغراض التالية:
ألطفال  العسكري  االعتقال  دعم   )1(«
أو  إذاللهم،  أو  استجوابهم،  أو  فلسطينيين، 
أو  الدولي،  القانون  بخالف  معاملتهم  سوء 
أطفال  إزاء  التالية  الممارسات  من  أي  دعم 

فلسطينيين:
)أ( التعذيب، أو المعاملة الوحشية، أو غير 
اإلنسانية، أو المذّلة. )ب( العنف الجسدي، 
الحصر في وضعيات مرِهقة. )ج(  فيه  بما 
أو  الحواس،  الحرمان من  أو  الرأس،  تغطية 
التهديد بالقتل، أو أشكال أخرى من اإلذالل 

من  الحرمان  مع  االعتقال  )د(  النفسي. 
االتصال، أو الحبس االنفرادي. )ه( االعتقال 
أو  قضائي  اتهام  بال  السجن  أو  اإلداري، 
)ز(  التعسفي.  االعتقال  )و(  محاكمة… 
بوكيل  أو  باألهل  االتصال  من  الحرمان 
تم  اعترافات  )ح(  االستجواب.  أثناء  قانوني 
الحصول عليها بواسطة القوة أو اإلكراه. )2( 
دعم االستيالء على ممتلكات فلسطينية، أو 
لمدنيين  القسري  والنقل  تدميرها  أو  تمّلكها، 
الضفة  الدولي اإلنساني في  القانون  بخالف 
الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها«.

أحد  يتوّهم  ال  التي  إسرائيل،  مقاطعة  حملة 
بأنها ستقود بذاتها إلى تحصيل كافة حقوق 
وسيلة  تشّكل  لكّنها  الفلسطيني،  الشعب 

أساسية في حملة توعية شاملة

الذي  القانون  مشروع  تبّني  إلى  انضم  وقد 
والنواب  النائبات  ماكولوم،  بيتي  به  تقدمت 
الستة المنتمين إلى يسار الحزب الديمقراطي 
 .)The Squad( »والمعروفين باسم »الفريق

كان هذا »الفريق« مؤلفًا من أربع نائبات في 
ألكساندريا  وهّن  السابق،  النيابي  المجلس 
وإلهان  يويورك،  والية  عن  أوكاسيو-كورتيز 
عمر عن والية مينيسوتا، وأيانا بريسلي عن 
والية ماساتشوستس، ورشيدة طليب عن والية 
االنتخابات  بعد  بهّن  التحق  وقد  ميشيغان. 
األمريكيين،  السود  من  عضوان  األخيرة 
النائبة كوري بوش عن والية ميسوري والنائب 
تبّنى  كما  نيويورك.  والية  عن  بومان  جمال 
مشروع القانون سبعة نواب آخرين، هم بوبي 
راش وداني دايفيس وماري نيومان وِخسوس 
كارسون  وأندري  إلينوي،  والية  عن  غارسيا 
والية  عن  بوكان  ومارك  إنديانا  والية  عن 
ويسكنسن ورؤول غريخلفا عن والية أريزونا.

نحيي النائبة الشجاعة بيتي ماكولوم والنواب 
إلى  أصواتهم  ضّموا  الذين  عشر  الثالثة 
صوتها في إدانة الممارسات الصهيونية في 
يعلمون  كما  نعلم،  أننا  الغربية. ومع  الضفة 
هم، علمًا يقينًا أن حظ المشروع بأن يحصل 
معدوٌم  األمريكي  الكونغرس  في  أغلبية  على 
تمامًا، وقد أسرع إلى انتقاده ورفضه الرئيس 

األمريكي جو بايدن نفسه، فإنه لعمل رمزي 
بالغ األهمية إذ يسّلط األضواء على التعّسف 
اإلسرائيلي والدعم األمريكي الذي ينعم به هذا 
تطوير  في  بارزة  محطة  ويشّكل  التعّسف، 
الواليات  في  فلسطين  شعب  مع  التضامن 
المتحدة، الدولة المسؤولة عن كافة ممارسات 

الدولة الصهيونية التي ترعاها وتدّلعها.
مقاطعة  حملة  قوله عن  يمكن  نفسه  واألمر 
إسرائيل، التي ال يتوّهم أحد بأنها ستقود بذاتها 
إلى تحصيل كافة حقوق الشعب الفلسطيني، 
لكّنها تشّكل وسيلة أساسية في حملة توعية 
شاملة، يجوز األمل بأن تفلح يومًا بإيصال 
الكونغرس  إلى  للحق  ومناصرة  تقدمية  كتلة 
بحيث  القوى  موازين  على  تؤثر  األمريكي 
تضطّر الحكم األمريكي بشتى مؤسساته إلى 

تغيير موقفه.
في  هنا  نحن  الذي  الحدث  أن  والحال 
التضامن  لحملة  كبيرًا  إنجازًا  يمّثل  صدده 
أثار  ما  وهو  فلسطين،  شعب  مع  األمريكية 
قلق وسخط الصهاينة الذي شّنوا على النائبة 
مسعورًا  هجومًا  وحلفائها  وحليفاتها  ماكولوم 
)لجنة  أيباك  إلسرائيل،  المؤيد  اللوبي  شمل 
وغيره  اإلسرائيلية(  األمريكية  العامة  الشؤون 
لتحاول  التي جهدت  الصهيونية  األبواق  من 
الذي  اإلسرائيلية  الممارسات  وصف  نفي 
تقارير  إلى  مستندًا  القانون  مشروع  تضمنه 
وقد  الدولية.  اإلنسان  حقوق  منظمات  أبرز 
المؤامرة«  إلى »نظرية  الصهاينة  بعض  لجأ 
على غرار كافة جماعات نصرة االضطهاد 
وراء  فتسعى  حجج،  على  تحوز  ال  التي 
وقد  بوليسية.  بأوصاف  بأخصامها  التشهير 
اتهام  إلى  الحالة  هذه  في  األمور  وصلت 
أحد المواقع الصهيونية للنائبة ماكولوم ومن 
تبّنى مشروعها بأن »الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين« تحرّكهم من وراء الستار!
تحية للنائبة ماكولوم والنائبات والنواب الذين 
المشّرف،  الموقف  هذا  في  معها  تكافلوا 
العربية  الحكومات  على  العار،  كل  والعار، 
التي تعاكس التطور العالمي لحملة التضامن 
مع شعب فلسطين ومقاطعة إسرائيل بقيامها 
عالقاتها  بـ»تطبيع«  بالذات  الوقت  هذا  في 

بالدولة الصهيونية.

كاتب وأكاديمي من لبنان
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المصالح أهم من المبادئ.. 
فرنسا تضحي بالديمقراطية في تشاد لحماية أهدافها بالساحل اإلفريقي

إلى  االنحياز  لصالح  موقفها  فرنسا  حسمت 
الذي  االنتقالي في تشاد،  العسكري  المجلس 
إدريس  البالد  مقتل رئيس  بعد  السلطة  تسلم 
وصفته  بما  المعارضة  تنديد  رغم  ديبي، 

بـ«االنقالب« على الدستور.
قال  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  فالرئيس 
بالعاصمة  ديبي،  جثمان  تأبين  خطاب  في 
التشادية نجامينا، إن بالده »لن تسمح ألحد، 
تشاد  استقرار  في  بالتشكيك  غدًا،  أو  اليوم 
إلى  موجهة  كانت  الرسالة  وهذه  ونزاهتها«. 
»جبهة  متمردو  رأسها  على  أطراف،  عدة 
بعد  ديبي،  بقتل  المتهمة  والوفاق«،  التناوب 
ليبيا،  في  الخلفية  قواعدها  من  زحفت  أن 
واستولت على محافظة تيبستي، وتقدمت نحو 
نجامينا إلى أن تم وقف زحفها على بعد 300 

كلم شمال العاصمة.
الساحل،  دول  وقادة  ماكرون  إعالن  ويشكل 
الذين حضروا جنازة ديبي، التزامهم باستقرار 
االنتقالي،  العسكري  بالمجلس  اعترافًا  تشاد، 
رغم رفض المعارضة السياسية والمسلحة له، 

ودعوتها باريس إلى الحياد.
اتهموا  والوفاق«  التناوب  »جبهة  فمتمردو 
فرنسا بمساعدة الجيش التشادي عبر طائرات 
على  جوية  غارات  توجيه  في  االستطالع 
و22   21 ليلة  كانم،  شمالي  قيادتهم  مركز 
اغتيال زعيمهم  بهدف  الجاري،  أبريل/نيسان 

محمد مهدي علي.
محمد  على  الجوية  الغارة  هذه  تكون  وقد 
ديبي األب، ولعرقلة  مهدي، ردًا على مقتل 
قبيل  نجامينا،  نحو  المتمردين  تقدم  زحف 
الراحل،  التشادي  الرئيس  جنازة  من  يومين 

التي حضرها 5 زعماء، بينهم ماكرون.
»االنتقال المدني العسكري«

حتى ال تتهم مجددًا بدعم الديكتاتوريات في 
»االنتقال  مصطلح  فرنسا  أوجدت  إفريقيا، 

للمجلس  دعمها  لتبرير  العسكري«،  المدني 
العسكري االنتقالي، بقيادة الجنرال محمد ديبي 
والحكومة  البرلمان  حّل  الذي  عامًا(،   37(
وعّلق العمل بالدستور، واستحوذ على جميع 
السلطات التنفيذية والتشريعية، بما فيها تعيين 

أعضاء البرلمان المؤقت.
وتشدد المعارضة التشادية على أن الدستور 
ينص على تولي رئيس البرلمان قيادة المرحلة 
االنتخابات،  إجراء  قبل  يومًا   90 االنتقالية 

وترفض تولي العسكريين قيادة البالد.
العسكري  المجلس  دعمها  فرنسا  تبرر  بينما 
قيمها  مع  ذلك  تعارض  رغم  التشادي، 
الديمقراطية، بالزعم أن رئيس البرلمان رفض 

تسلم منصب رئيس الدولة.
الساحل  منطقة  وزعماء  ماكرون  أصر  كما 
تعتمد  أن  يجب  االنتقالية  المرحلة  أن  على 
المجلس  غير  مدنية،  أخرى  هيئات  على 

العسكري وحده.
وبينما يمنح الميثاق الذي نشر في 21 أبريل، 
باريس  تسعى  واسعة،  سلطات  االبن،  ديبي 
على  المدنيون  يحصل  أن  الساحل  ودول 
صالحيات توازي سلطات المجلس العسكري 

االنتقالي.
المرحلة  مدة  تتجاوز  أال  على  وشددوا 
إعالن  تحدث  فيما  شهرًا،   18 االنتقالية 
المجلس العسكري عن 18 شهرًا قابلة للتمديد 

مرة واحد.
من  التملص  باريس  حاولت  الحجج  وبهذه 
لكنها  واالنقالبيين،  الديكتاتوريين  دعم  تهمة 
ديبي،  نظام  تثبيت  تواصل  نفسه  الوقت  في 
لسنوات  ذلك  فعلت  كما  رحيله،  بعد  حتى 

طويلة.
أوصلته إلى السلطة ودافعت عن بقائه فيها

الفرنسي  الجيش  يحرص  أن  المتوقع  من 
المتمردين،  يد  نجامينا في  على عدم سقوط 

الذين اتهموا باريس بعرقلة تقدمهم عبر الدعم 
من  التشادي  للجيش  تقدمه  الذي  اللوجستي 
خالل طائرات االستطالع التي تحدد مواقعهم 

وأعدادهم وتحركاتهم.
إذ تنشر فرنسا 5 آالف و100 عنصر من 
قوات عمليات »برخان« في منطقة الساحل، 
في  لها  قيادة  مركز  نجامينا  من  وتتخذ 
المنطقة، ما يتيح لها التدخل عسكريًا وبشكل 
على  القدرة  التشادي  الجيش  فقد  إذا  مباشر 

وقف زحف المتمردين.
ففرنسا المستعمر التاريخي لتشاد، لها تاريخ 
إذ  البالد،  في  العسكري  التدخل  من  طويل 
دعمت تمرد إدريس ديبي الذي أطاح بنظام 

حسين حبري في 1990.
وَتواصل هذا الدعم عندما هاجم منشقون عن 
وقفت  كما   ،2006 في  نجامينا  ديبي  نظام 
حاصر  عندما  جانبه  إلى  عسكريًا  باريس 
في  بالعاصمة  الرئاسي  القصر  المتمردون 

2008، قادمين من الغرب.
رتاًل   ،2019 في  الفرنسي  الطيران  وقصف 
شمالي  نحو  ليبيا  من  زحف  المتمردين  من 

تشاد، بحسب وسائل إعالم محلية.

»دركي فرنسا«
لذلك ليست فرنسا على استعداد للتخلي عن 
»دركيها« في الساحل، خصوصًا أن الجيش 
القوات  في  جندي  بـ1400  يشارك  التشادي 
»مينوسما«،  مالي  بشمالي  المنتشرة  األممية 
إرساله  الماضي،  شباط  فبراير/  في  وأعلن 
1200 جندي إلى منطقة الحدود الثالثة بين 

النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
التشادي  الجيش  يشارك  إذ  فقط،  هذا  وليس 
المختلطة  القوة  بنحو 3 آالف جندي ضمن 
المتعددة الجنسيات على ضفاف بحيرة تشاد.

وعلى الجبهة الشرقية، دفعت نجامينا بـ1500 

مع  المشتركة  العسكرية  القوة  ضمن  جندي 
السودان لمراقبة الحدود.

وإجمالي هذه القوات يصل إلى أكثر من 7 
آالف جندي، أو ما يعادل ربع الجيش المالي 
المقدر بـ30 ألفا و500 جندي )إضافة إلى 

4500 من القوات شبه العسكرية(.
بينما تقول »جبهة التناوب والوفاق« المتمردة 
بأن عدد عناصرها يقدر باآلالف، في حين 
تؤكد مصادر إعالمية أن عددهم ال يتجاوز 
شوهدوا  عنصر   500 منهم  مسلح،   1500
ليبيا،  من  قادمين  واحد  رتل  في  يتحركون 
و450 منهم تم قتلهم في معركة كانم األخيرة، 

بحسب الجيش الحكومي.
أي  من  لقواتها  لتشاد  سحب  أي  فإن  لذلك 
التأثير  شأنه  من  األربع  الجبهات  من  جبهة 
المنطقة،  في  واالستقرار  األمن  على  سلبا 
وتقوية شوكة التنظيمات المسلحة والمتمردة، 
الساعية  فرنسا،  فيه  ترغب  ال  الذي  األمر 

لتقليص تواجدها العسكري في الساحل.
ومحمد ديبي، الذي شارك في قيادة وحدات 
عسكرية تشادية في مالي، يعرف جيدا نقطة 
وقادة  للفرنسيين  تعهد  لذلك  باريس،  ضعف 
والعمل  الدولية،  بالمواثيق  بااللتزام  الساحل، 

على مكافحة اإلرهاب.
ومقابل عدم سحب الجيش التشادي قواته من 
النقاط الساخنة في الساحل وبحيرة تشاد لن 
دولي  اعتراف  من  بأقل  االبن  ديبي  يرضى 
مواجهة  في  فرنسي  عسكري  ودعم  بحكمه، 

متمردي الشمال.
ابنه،  صورة  في  ولو  ديبي  نظام  فاستمرار 
األمني  المنظور  في  بالغة  أهمية  يكتسي 
للتضحية  المستعدة  لفرنسا،  والعسكري 
مصالحها  تحقيق  أجل  من  بالديمقراطية 

االستراتيجية في المنطقة.) االناضول(

عضوا مجلس الشيوخ بيرني ساندرز  وإليزابيث وارن 
يدعوان إلى »تقييد« المساعدات األميركية إلسرائيل

دعا عضوا مجلس الشيوخ التقدميان البارزان 
بيرني ساندرز )من والية فيرمونت( وإليزابيث 
وارن )من والية ماساشوستس( في خطابيهما 
 J Street أمس، أمام مؤتمر »جي ستريت
» في واشنطن إلى إعادة تنظيم المساعدات 
ينبغي  ال  أنه  مؤكدين  إلسرائيل،  األمريكية 
بتمويل  المساعدات  هذه  لمثل  السماح 
السياسات اإلسرائيلية في الضفة الغربية التي 

تضر بآفاق حل الدولتين.
لتقييد  الدعوة  في  بسيط  ابتعاد  ويالحظ 
أثناء  السيناتوران  به  المساعدات عما طالب 
الدعم  استمرار  باشتراط  االنتخابية  الحملة 
اإلسرائيلية ضد  االنتهاكات  بوقف  األميركي 

المواطنين الفلسطينيين تحت االحتالل.
األميركية  العسكرية  المساعدات  وتبلغ 
تمنحها  سنويا  دوالر  مليار  أربعة  إلسرائيل 
 10 مدى  على  إلسرائيل  المتحدة  الواليات 

سنوات .
في  »التحول  يسمونه  ما  المحللون  ويفسر 
بدال  »تقييد«  عن  الحديث  في  اللهجة« 
أكبر  تأييد  تجميع  إلى  يهدف  االشتراط  من 
في  الديمقراطيين  المشرعين  من  ممكن  عدد 

الكونغرس األميركي بشقيه الشيوخ والنواب.
بيتي  الديمقراطية  الكونغرس  عضو  وكانت 
مجلس  في  قرار  مشروع  قدمت  قد  ماكولوم 
نيسان(   15( الماضي  الخميس  يوم  النواب 
إلسرائيل  عسكري  دعم  أي  باشتراط  يقضي 
بوقف االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان 
يعيشون  الذين  الفلسطينيين  واألسر  لألطفال 

تحت نير االحتالل العسكري اإلسرائيلي.

ودعت في رسالة منفصلة أعضاء الكونغرس 
والسالم  اإلنسان  حقوق  بتعزيز  الملتزمين 
والعدالة للفلسطينيين أن يشاركوا برعاية هذا 

القانون.
وقالت وارن لمؤتمر »جي ستريت« في كلمة 
الثاني  اليوم  في  عرضها  تم  مسبقا  مسجلة 
من المؤتمر االفتراضي للوبي اليساري المؤيد 
إلسرائيل، »إذا كنا جادين بشأن وقف التوسع 
الطرفين  تحريك  في  والمساعدة  االستيطاني 
نحو حل الدولتين، فسيكون من غير المسؤول 
تحت  لدينا  التي  األدوات  كل  في  نفكر  أال 

تصرفنا«.
وأضافت »من بين هذه القيود منع استخدام 
المساعدات العسكرية في األراضي المحتلة. 
المساعدة  تقديم  في  االستمرار  خالل  من 
العسكرية دون قيود، فإننا ال نقدم أي حافز 

إلسرائيل لتعديل مسارها«.
بايدن  الرئيس  إدارة  ساندرز  دعا  بدوره 
الستخدام الواليات المتحدة مساعداتها كوسيلة 
الفلسطينيين  المواطنين  حياة  لتحسين  ضغط 

وإنهاء االحتالل.
وقال السيناتور التقدمي »أعتقد اعتقادا راسخا 
مستعدين  نكون  أن  أيضا  علينا  يجب  أنه 
لممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك تقييد 
التحركات  على  ردا  األميركية،  المساعدات 
تقوض  والتي  الجانبين  أي من  يتخذها  التي 

فرص السالم«.
الواليات  أن  هي  »الحقيقة  ساندرز  وتابع 
المساعدات  من  هائال  قدرا  تقدم  المتحدة 
بعض  تقدم  كما  إلسرائيل.  العسكرية 

واالقتصادية  اإلنسانية  المساعدات 
للواليات  تماما  المناسب  من  للفلسطينيين. 
المتحدة أن تقول ما يمكن وما ال يمكن أن 

تستخدم فيه هذه المساعدات«.
وأضاف »فيما يتعلق بالمساعدات إلسرائيل، 
يرى  أن  األميركي  الشعب  يريد  ال  برأيي، 
األموال تستخدم لدعم السياسات التي تنتهك 
الفلسطيني  الشعب  وتعامل  اإلنسان  حقوق 

كبشر من الدرجة الثانية«.
وأصر ساندرز على أن اإلستراتيجية ال تتعلق 
باألحرى  بل  معينة«  دولة  ضد  »بالتمييز 
القيم  لتعزيز  منصفة«  بطريقة  »التصرف 
المنطقة مشددا عى »أنه هذا  األميركية في 

االحتالل اإلسرائيلي يجب أن ينتهي«.
بنيامين  وهاجمت وارن رئيس وزراء إسرائيل 
في  طويلة  لفترة  فشله  إلى  مشيرة  نتنياهو 
مهمة تشكيل الحكومة، ومطالبة بأن »يجب 
على األغلبية ]في الكنيست اإلسرائيلي[ التي 
ذلك.  بعد  فعله  يجب  ما  تقرر  أن  تعارضه 
بينهم،  فيما  الشجار  في  سيستمرون  هل 
فاسدا  زعيما  يدعمون  ذلك،  غضون  وفي 
أنهم  أم  بالده؟  قبل مصالح  يضع مصالحه 
الصعبة  المهمة  لبدء  جهودهم  سيضافرون 
سيادة  وإعادة  الفساد  اجتثاث  في  المتمثلة 

القانون؟«.
أما بالنسبة للقيادة الفلسطينية، قالت وارن إن 
»الضفة الغربية تحكمها قيادة فاسدة ومستبدة 
بشكل متزايد تحت قيادة الرئيس عباس« بينما 
تحكم غزة »حماس – وهي منظمة إرهابية لم 

تنبذ العنف بعد«.

ودعا كل من وارن وساندرز إسرائيل إلى بذل 
المزيد من الجهد لضمان تطعيم الفلسطينيين.

في  اليهود  »المستوطنين  إن  وارن  وقالت 
التطعيمات، في حين  يتلقون  الغربية  الضفة 
على  يحصلون  الفلسطينيين  من  قلة  أن 

الجرعات المنقذة للحياة«.
في  طويال  شوطا  قطعت  إسرائيل  أن  يذكر 
الفلسطينيون  يتخلف  بينما  مواطنيها،  تطعيم 
في  كثيرا  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في 
الحصول على اللقاحات . حتى اآلن، تلقى 
اللقاح  الفلسطينيين  من  فقط  حوالي %3.44 
اإلمدادات  استنفاد  فيروس كورونا، مع  ضد 

بشكل سريع في قطاع غزة.
من  الفلسطينيون 72.000 جرعة  تلقى  وقد 
كورونا  لفيروس  المضاد  »استرازينيكا«  لقاح 
يوم  الدولية   COVAX مبادرة  خالل  من 
االثنين. ولكن حتى مع هذه الشحنة، ال يزال 

الفلسطينيون بعيدين عن مناعة القطيع.
حوالي  الفلسطينية  السلطة  تلقت  وقد 
196.200 جرعة من مصادر مختلفة، أقل 
من 3  يقرب  ما  لتطعيم  تحتاجه  مما  بكثير 
ماليين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.

وتدعي إسرائيل أنها قامت بتطعيم 105.000 
يحملون  ممن  الغربية  الضفة  من  فلسطيني 
والمستوطنات.  إسرائيل  في  عمل  تصاريح 
إلى  جرعاتها  من  آالف  بضعة  حولت  كما 
المسؤولين الفلسطينيين والعاملين في المجال 

الطبي.
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الحكم بشأن قانون العلمانية في كيبيك: 
ال الحكومة راضية وال المعارضون، والحكومة تستأنف

مقاطعة  في  لوغو  فرانسوا  حكومة  أعلنت 
كيبيك أنها ستستأنف الحكم القضائي الصادر 
قانون  أجزاء  بعض  أبطل  والذي  الثالثاء 
علمانية الدولة الذي أقرّته هذه الحكومة في 

16 حزيران )يونيو( 2019.
والمدعين  القضاة  على  القانون  هذا  ويحظر 
السجون  وحرّاس  الشرطة  وأفراد  العامين 
والثانوية  االبتدائية  المدارس  في  والمعّلمين 
اختالفها  على  الدينية  الرموز  ارتداء  العامة 

خالل دوام العمل.
مارك  القاضي  أصدره  الذي  الحكم  ونّص 
العليا  كيبيك  محكمة  من  بالنشار  أندريه 
الوظائف  على  ساريًا  القانون  يبقى  أن  على 
والقطاعات التي حّددها باستثناء المؤسسات 
اللغة  مدارس  لمجالس  التابعة  التعليمية 
اإلنجليزية ونوّاب الجمعية الوطنية )الجمعية 

التشريعية( في المقاطعة.
»بند  الدولة  علمانية  قانون  ويتضّمن 
 clause dérogatoire( االستثناء« 
الذي   )– notwithstanding clause
للتجديد،  قابلة  سنوات  خمس  مدة  يحّصنه، 

بوجه الطعون الدستورية.
حزب  حكومة  إّن  بالنشار  القاضي  وقال 
 )CAQ( كيبيك  مستقبل  أجل  من  التحالف 

استخدمت بند االستثناء بشكل »متطلِّق وغير 
علمانية  قانون  في  بنود  عدة  وإّن  مدروس« 
الحقوق  بعض  فقط  ليس  »تنتهك  الدولة 
والكيبيكية«  الكندية  الشرعتْين  في  المكفولة 
للحقوق والحريات بل أيضًا القوانين الدولية.

على  ينطبق  ال  االستثناء  بند  أّن  إلى  ُيشار 
الكندية  الشرعة  تكفلها  التي  الحقوق  بعض 
للحقوق والحريات، التي هي جزٌء من القانون 
الدستوري في كندا، كحّق الترّشح لالنتخابات 
وحّق متابعة الدراسة في اللغة األم لألقليات 
اللغوية الناطقة بالفرنسية أو اإلنكليزية، لغتْي 

كندا الرسميتْين.
ناطقون  كيبيك  سكان  أكثرية  أّن  وبما 
بالفرنسية، وكيبيك هي الوحيدة بين مقاطعات 
بند  ينطبق  ال  الحالة،  هذه  في  العشر  كندا 
االستثناء على من لغتهم األم هي اإلنكليزية 
هي  األم  لغتهم  من  على  وال  كيبيك  في 

الفرنسية في باقي المقاطعات.
حكم  تضمنها  اللذْين  االستثناءْين  وبسبب 
القاضي بالنشار أعلن وزير العدل الكيبيكي 
عن  أيضًا  المسؤول  باريت،  جوالن  سيمون 
ملف العلمانية، أّن حكومته ستستأنف الحكم.
»ال وجود لـ’’كيبيَكْين‘‘، هناك كيبيك واحدة 
د  القوانين بشكل موحَّ فقط. ويجب أن ُتطبَّق 

فوق األراضي الكيبيكية«، قال جوالن باريت، 
إحداث  هو  العليا  المحكمة  حكم  فعله  »ما 
معيار  إلى  استنادًا  القانون  تطبيق  في  شرخ 

لغوي«.
إنه  قال  لوغو  فرانسوا  كيبيك  حكومة  رئيس 
وإّن  بالنشار  القاضي  حكم  من  »خائب« 

الحكم »غير منطقي«.
على  تنطبق  والقيم  العلمانية  أّن  لو  »كما 
عن  مختلف  بشكل  باإلنكليزية  الناطقين 
على  نحافظ  كيبيك  في  بالفرنسية.  الناطقين 
على  بالحصول  باإلنكليزية  الناطقين  حقوق 
خدمات بهذه اللغة، لكّن )الحكم الصادر أمس( 
باإلنكليزية  للناطقين  قيٍم  على  يحافظ  جاء 
قال  بالفرنسية«،  الناطقين  قيم  عن  تختلف 
لوغو أمس ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي 
مخّصص لموضوع جائحة »كوفيد - 19« 

وسبل مواجهتها.
الليبرالي  الحزب  زعيمة  أنغالد،  دومينيك 
المعارضة  يشّكل  الذي   )PLQ( الكيبيكي 
الرسمية في مقاطعة كيبيك، ذّكرت بأّن حزبها 
سيلغي بند االستثناء من قانون العلمانية في 
العامة  االنتخابات  في  بالسلطة  فوزه  حال 

السنة المقبلة.
الحزب  زعيم  بالمودون،  بيار  سان  بول 

الكيبيكي )PQ( المنادي باستقالل كيبيك عن 
كندا، رأى في حكم القاضي بالنشار »دلياًل 
على  قادرة  غير  كيبيك  أّن  على  صارخًا 

التشريع على أراضيها«.
لحزب  المشاركة  الزعيمة  ماسيه،  مانون 
التوجه،  اليساري   )QS( الكيبيكي  التحالف 
أعربت عن أسفها لتمييز الحكم بين المدارس 

الفرنسية واإلنكليزية في كيبيك.
تريدون  كنتم  إذا  أّنه  يعني  إذ  مقلق،  »هذا 
التأكيد على حقوقكم، إذا كنتم تريدون مزاولة 
التعليم، اذهبوا إلى المدارس اإلنكليزية. وهذا 

مؤلم«، قالت ماسيه.
يرتدون  الذين  والكيبيكيون  يومًا   674 »منذ 
رموزًا دينية كالحجاب والقلنسوة والعمامة هم 
عضو  قال  الثانية«،  الدرجة  من  مواطنون 
الكنديين«  للمسلمين  الوطني  »المجلس 
فقيري  يوسف   )NCCM - CNMC(
تعليقًا على حكم القاضي بالنشار، »والقرار 
الصادر اليوم عن محكمة كيبيك العليا أنهى 
ليس  لكن  الكيبيكيين،  لبعض  الوضع  هذا 

للجميع«.
)وكالة الصحافة الكندية(

االندبندنت: بعد اعتراف بايدن بمجازر اإلبادة بحق األرمن.. 
حان الوقت للحديث عن األمريكيين األصليين أيضا

تعالوا نقاتل االحتالل كالبنيان المرصوص

ألنجيلينا  مقااًل  “االندبندنت”  نشرت صحيفة 
نيوسوم بعنوان “بايدن يعترف بمجازر اإلبادة 
عن  للحديث  الوقت  حان  األرمن.  بحق 

األمريكيين األصليين أيضا”.
أثاره  عما  بالحديث  مقالها  الكاتبة  وتبدأ 
االعتراف الرسمي من جانب الرئيس األمريكي 
التي وقعت بحق  اإلبادة  بمجازر  بايدن  جو 
شرعية  حول  نقاش  من   1915 في  األرمن 
البيانات  هذه  لمثل  المتحدة  الواليات  إصدار 
الوقت  في  العالم  حول  اإلبادة  جرائم  حول 
الذي لم تتعامل بجدية حتى اآلن مع تاريخها 
من جرائم اإلبادة بحق األمريكيين األصليين.

األمريكية  القنصلية  أمام  يتظاهرون  تراك 
بايدن  اعتراف  على  احتجاجًا  اسطنبول  في 

بمجازر اإلبادة بحق األرمن

وتقول الكاتبة إن النقاش انصب على شيئين 
التواصل  وسائل  وعلى  اإلعالم  في  انتشرا 
االجتماعي انتشار النار في الهشيم هما مقالة 
بعنوان:   2019 في  االندبندنت  في  نشرت 
القتل  بعمليات  باالعتراف  يهدد  “اردوغان 
إبادة ردا  األمريكيين األصليين كجرائم  بحق 
على القرار بخصوص إبادة األرمن” ومقطع 
والمعلق  السابق  الجمهوري  للسناتور  مصور 
على محطة سي أن أن ريك سانتوروم يقول 
وطالب  الشيء”.  من  أمة  خلقنا  “لقد  فيه: 
بتنفيذ  أردوغان  تويتر  على  المستخدمون 
أن  عن  الحديث  أن  الكاتبة  وترى  تهديده. 
بمجازر  بالفعل  اعترفت  المتحدة  الواليات 
األمريكيين  بحق  ارتكبتها  التي  اإلبادة 
التي  فالدروس  صحيحًا.  ليس  األصليين 

تعطى للتالميذ في المدارس حول هذا األمر 
عمليات  حصول  حول  مخففة  دروس  هي 
“تشريد” للسكان األصليين أو عن انخراطهم 
في حروب مع المستعمرين البيض دفاعًا عن 
النفس لتبرير مجازر اإلبادة التي وقعت على 
إعفاء  يتم  األحيان  أغلب  وفي  واسع.  نطاق 
السياسة األمريكية من المسؤولية بإلقاء اللوم 
تناقص  في  أخرى  وعوامل  األمراض  على 

أعداد السكان األصليين.
في  األصلية  المقالة  من  الكاتبة  وتقتبس 
إن  قوله  وود  فنسنت  للكاتب  اإلندبندنت 
“الحرب والعبودية والتشريد ساهموا أيضًا في 
تراجع أعداد سكان البالد األصليين”، وتقول 
إن هناك كلمة آخرى لوصف كل هذا وهي 
االعتراف  بدون  إنه  قائلة  وتمضي  “إبادة”. 

بذلك، فإن مصداقية الحكومة األمريكية في 
السياسة الدولية ستكون خاضعة لـ”ماذا عن” 
المخادعة وسيتم استغالل جرائم اإلبادة بحق 

السكان األصليين ضد الواليات المتحدة.
الجيد أن  إنه من  قائلة  الكاتبة مقالها  وتختم 
تعترف الواليات المتحدة رسميًا بجرائم اإلبادة 
بحق األرمن، فهذا يظهر أن الحكومة قادرة 
على التطور حول بعض القضايا. لكن من 
أجل أن تحافظ أمريكا على مصداقيتها حول 
الوحشية  واألعمال  اإلنسان  حقوق  قضايا 
السابقة، عليها أن تعترف أيضا بتاريخها في 

هذا المجال وتعمل على تصحيحه.
)بي بي سي(

د. فايز أبو شمالة

الفلسطينيين،  نحن  بمصيرنا  يتحكم  الذي 
ويغلق  بشأننا،  يقرر  والذي  االحتالل،  هو 
سجوننا  بوابات  ويغلق  قبورنا،  ويفتح  معابرنا، 
هو االحتالل، والذي يصادر مواردنا، ويستغل 
دون  علينا  ويحجر  كفاءاتنا،  ويهدر  طاقتنا، 
والذي  االحتالل،  هو  غازنا،  حقول  استخدام 
يتحكم بالزائر إلى بالدنا، والداخل والخارج إلى 

أرضنا هو االحتالل.
فتعالوا أيها الفلسطينيون نقاتل االحتالل كالبنيان 
معًا،  األوحد  عدونا  لنواجه  تعالوا  المرصوص، 
فمقاتلة  عاجزين،  األيدي  مكتوفي  نقف  وال 
االحتالل هدف يجب أن تلتقي عليه كل القوى 
أو  تنظيم  ألي  مبرر  أو  عذر  وال  الفلسطينية، 
شخص أو عائلة أو مؤسسة تقول: ما لنا طاقة، 
لنا  قدرة  وال  االتفاقيات،  نخترق  أن  نريد  وال 
على مقاتلة االحتالل وحدنا، اذهبوا أنتم وربكم 
وقاتلوا االحتالل، فاقتلوه أو ليقتلكم، فإنا ها هنا 

منسقون.
الخبز  لقمة  ويأكل  الجميع،  عدو  االحتالل 
والتحضر  التطور  منافذ  ويسد  الجميع،  فم  من 
هذا  عند  وقف  األمر  وليت  الجميع،  وجه  في 
بنا  واالستخفاف  واالحتقار  الحصار  من  الحد 
واالستهتار بقرارنا وتوافقنا، بل تجاوز االحتالل 
ذلك، وراح يحضر لنا مستقباًل على هواه، وراح 
وراح  وأطماعه،  مصالحه  وفق  أيامنا  لنا  يعد 
يصادر أرضنا، ويحبس مياهنا، ويخنق أنفاسنا، 
نقف  أن  يجب  ما  وهذا  مستقبلنا،  ويحاصر 
إزاءه صفًا واحدًا، من اليسار إلى اليمين، دون 
االلتفات إلى الجهة التي لها القرار، فيكفي أن 
نلتقي على مقاتلة االحتالل، لنسلم القيادة لمن 
تصدر هذا المشهد، وأعلن بصوت جهوري، نعم 

لمقاتلة االحتالل.
حين  الغابة،  حيوانات  من  نتعلم  أن  عيب  وال 
أحدها،  تفترس  أن  وتريد  الوحوش،  تحاصرها 
المرصوص،  كالبنيان  معًا  الحيوانات  تصطف 
وتشحذ قرونها، وتبدي االستعداد للمواجهة، ولم 
يحدث أن خرج ثور كبير، وقال لبقية الثيران، 

للوحوش  سلموا  أو  أضعفنا،  الوحوش  اعطوا 
أصغرنا، كي ننجو بحياتنا، على العكس، تقف 
الثيران القوية لتدافع عن الضعيف، وأحينًا يقع 
الثور الشجاع فريسة بين أنياب الوحوش، وهو 
يتعلم اإلنسان  القطيع، وال عيب أن  يدافع عن 
ال  أن  الثيران  من  نتعلم  فتعالوا  الحيوان،  من 
مهادنة بين لحمنا الفلسطيني وأنياب االحتالل، 
على  مساومة  وال  وبينهم،  بيننا  مصالحة  وال 
مراعينا مع الطامعين بشحمنا، تعالوا نتفق أن ال 
مفاوضات بين الوحوش الكاسرة والثيران الحاسرة 
عن القوة دون االصطفاف، ودون التكاثف خلف 

قرار مقاتلة االحتالل.
مقاتلة  يرفض  من  بيننا  يظهر  أن  العار  ومن 
االحتالل،  مسالمة  يدعي  من  أو  االحتالل، 
أو من يطالب باللجوء إلى مملكة الثعالب كي 
ومن  المحتلين،  أنياب  بين  من  لحمنا  تخلص 
العار أن يسلم بعضنا بعدم القدرة على مقاتلتهم، 
والصراخ في وجوههم بصوت الحق، فالثيران في 
الغابة تصرخ، وتستغيث ببعضها حين يهاجمها 
الوحش، ولم يحدث أن سلم ثور رقبته للوحوش 

طائعًا خانعًا خاضعًا مسالمًا، يظل الثور يقاتل 
ويصارع حتى الرمق األخير، وفي مرات كثيرة، 
تصل إليه النجدة، ويفزع له القطيع، فينجو ألنه 
واستغاث،  بل صارع،  يساوم،  ولم  يستسلم،  لم 
يأس،  ببأس دون  وصرخ، وتمرد، وواجه عدوه 

ولم يقدم رقبته فريسة لآلكلين.
ملحوظة: ما أسعد االحتالل اإلسرائيلي بسلطتنا 

نحن الفلسطينيين!
بالمسواك، ونطهر  أسنانه  ننظف  الصباح،  في 
ثوبه من خطايانا، ونقدم له فنجان القهوة على 
الظهيرة  وعند  األمنية،  المعلومات  من  طبق 
ونقف  الطاعة،  بأنامل  االحتالل  شعر  نمسد 
العطر  نرش  المساء،  وفي  خانعين،  يديه  بين 
تحت إبطه، ونمسح على جبينه بهمسات األمن 
والسالمة، وال نتركه يشكو الوحدة، سلطتنا تتسلل 
إلى فراشه، أو نتذلل إليه كي يأتي بسالحه لينام 

في فراشها!
كاتب فلسطيني
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الصورة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه
 االحتالل ُينكل بالفلسطينيين في القدس الُمحتلة 

ويحمي ُقطعان المستوطنين الذين اعتدوا بوحشية على سكان المدينة الُمقدسة
الُمواجهات  التقاطها خالل  تّم  والتي  الصور 
كّل  القدس،  األبدّية،  فلسطين  عاصمة  في 
هي  إسرائيل  أّن  األلف  للمرّة  د  تؤكِّ القدس، 
واثقٍة  بامتياز، وتسير بخطى  دولة عنصرّية 
مليون  ُتساوي  التي  الصورة،  الفاشّية..  نحو 
كلمة، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع 
والفلسطينّية  العربّية  والصحف  اإلنترنيت 
وسائط  إلى  باإلضافة  اإلنترنيت،  ومواقع 
أّن  أخرى  مرًّة  د  تؤكِّ االجتماعّي،  التواصل 
شرطة االحتالل، وجيش إسرائيل، هما جزٌء 
على  وتعمالن  العنصرّية،  المنظومة  من 
التنكيل بأبناء الشعب العربّي الفلسطينّي منذ 

احتالل فلسطين في العام 1948.
أّن الشرطي اإلسرائيلّي  الصورة ُتظِهر كيف 
يتعامل بوحشّيٍة ُمفرطٍة مع الُمعتقل الفلسطينّي، 
في يمين الصورة، بينما ُيداِعب ويحمي الفتى 
العدوان على أهلنا  اليهودّي الذي شارك في 
القدس  عن  للدفاع  هّبوا  الذين  القدس،  في 
، المسجد  وعن ُمقّدستاها، وعلى نحٍو خاصٍّ

األقصى الُمبارك.
الكاتبة الفلسطينّية، إيمان هوّاري، ابنة مدينة 
عّكا، كتبت على صفحتها في موقع التواّصل 
“كالهما  يلي:  ما  )فيسبوك(  االجتماعي 
تعامل  للُمختِلف،  ُمختِلف  تعاُمل  أطفال، 

في  العنصرّية  ُيّنمون  هكذا  للُمشاِبه،  ُمشاِبه 
دولة تّدعي الديمقراطّية”، على حّد تعبيرها.

على  العبرّي  اإلعالم  إّن  القول  عن  وغنيٌّ 
ُمختَلف مشاربه تجاهل الصورة بشكٍل صِلٍف 
ووقٍح، ال بْل أكثر من ذلك، اتّهم الفلسطينيين، 
الذين خرجوا عن بكرة أبيهم للدفاع عن مدينتهم 
واإلخالل  بالتخريب  اتّهمهم  وُمقدّساتهم، 

تناول  األخرى  الناحية  ومن  الّعام،  بالنظام 
بلطٍف وتأييٍد تصرّفات العنصريين-الفاشيين 
بدعٍم  القديمة،  البلدة  اقتحموا  الذين  اليهود، 
بقراٍر  والشرطة،  االحتالل  جيش  من  واضٍح 

من الُمستوى السياسّي في كيان االحتالل.
وللتأكيد على ما ُسقناه أعاله، تكفي اإلشارة إلى 

اإلسرائيلّي،  الداخلّي  األمن  تصريحات وزير 
حيث  المغرب(،  من  )مستجَلب  أوحانا  أمير 
بقيادة  )ليكود(  حزب  من  وهو  أوحانا،  قال 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال في بياٍن 
رسميٍّ نشرته جميع وسائل اإلعالم العبرّية: 
فيها  هاجم  التي  الماضي  األسبوع  “أحداث 

العرب اليهود الحريديم وقاموا بتحميلها على 
اإلنترنت، تّتم على خلفيٍة قومّيٍة أْو عنصرّيٍة، 
معها.  التعامل  علينا  هكذا  مقالب.  وليست 
َوَجْهُت شرطة إسرائيل بالتعامل مع أّي هجوٍم 
من هذا النوع بأقصى درجات الشدة”، على 

حّد زعمه.

وغنيٌّ عن القول إّن الوزير اإلسرائيلّي لم ُيِدن 
ولم يتطّرق البّتة للعنف الذي قام بها قطعان 
الذي  األمر  القدس،  مدينة  في  الُمستوطنين 
العنصرّية،  نتنياهو  حكومة  موقف  يعِكس 
والذي تمّثل واِضًحا: شيطنة الضحّية وأنسنة 

الجاّلد.
عن  اليهودية،  الحريدية  الطائفة  اعربت  وقد 
إدانتها لمن سمتهم “القوميين المتطرفين” الذين 
احتجاجاتهم  إلى  السكان  “جر  أمس  حاولوا 
ونقل حربهم إلى األحياء الحريدية وتعريض 
المنطقة بأكملها للخطر”. وقالت الطائفة في 
القدس،  تعليقا على أحداث مدينة  لها،  بيان 

إننا “ال نريد أن يظنوا بأن هذا العنف مرتبط 
تهدئة  إلى  الطائفة  ودعت  متدينين”.  بأناس 
عواقبها”،  نتحمل  “لن  التي  الحرب  نيران 
ليس  الحريدية  “اليهودية  أن  على  مشددة 
المظاهرات واالضطرابات”،  بهذه  لها عالقة 
الدينية  اليهودية  المدارس  شباب  داعية 

المشاركة في هذه  إلى عدم  الطالب  وأهالي 
مدينة  تشهدها  التي  والصدامات  المظاهرات 
القدس  اهالي  بين  أيام   عدة  منذ  القدس 
على  اإلسرائيلية،  والشرطة  الفلسطينيين  من 
خلفية محاولة األخيرة منعهم من التجمع في 
منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء 
ليالي شهر رمضان فيها. وتقييد الصالة في 
المسجد االقصى وهدم وتهجير منازل العديد 
الشيخ  حي  في  الفلسطينية  العائالت  من 
جراح اضافة الى منع سلطات االحتالل من 
االنتخابات  في  القدس  مدينة  اهالي  مشاركة 

الفلسطينية .
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حرب المياه والمثّلث الصهيوني – التركي – اإلثيوبي

الشهيد أبو جندل... يخرج من جثته ويعود إلى جنين 

موفق محادين

هل يجد العرب طريقًا لتجاوز خالفاتهم في ملّف 
العام  في  الناصر  عبد  فعل  كما  تحديدًا،  المياه 
لمواجهة  قمة عربية  في  1964، عندما جمعهم 
قيام العدو الصهيوني بتحويل مجرى نهر األردن؟
ثمة حرب دائرة منذ عقود، تمّس الحياة المباشرة 
فئة  على  تقتصر  وال  القومي،  ووجودهم  للعرب 
بل تشمل  أو دولة عربية دون غيرها،  أو طبقة 
األّمة كلها، وتمتّد حدودها ومساحاتها إلى أعداء 
وخصوم كثر، هي حرب المياه وجبهاتها الثالث: 
تشمل  وقد  وإثيوبيا،  وتركيا،  الصهيوني،  العدو 

السنغال.
هو  األول  شّقين،  إلى  الحرب  هذه  تنقسم 
االحتماالت الكبيرة الندالع صدامات عسكرية مع 
األطراف المذكورة أو بعضها، بل إنَّ األتراك باتوا 
متورطين في هذه الصدامات، وال يبدو أنَّ إثيوبيا 
الدولي، علمًا أن مشروع  القانون  جاهزة الحترام 
سّد »النهضة« طرح سابقًا في عهد اإلمبراطور 
عبد  جمال  الرئيس  اضطر  ما  سيالسي،  هيال 

الناصر آنذاك إلى إنهاء هذا الملف بالقوّة.
الشق الثاني هو الحرب المائية نفسها التي تتجلى 
القانون  بازدراء  وإثيوبيا  واألتراك  الصهاينة  عند 
من  العربي،  المائي  بالوضع  ناهيك  الدولي، 
حيث ازدياد العجز المائي وتأثيراته في االقتصاد 
نسبة  حيث  ومن  المياه،  من  الفرد  وحّصة 
تقريبًا(،   %40( العربية  المساحة  إلى  الصحراء 
غالبية  وقوع  عن  الناجمة  اإلشكاليات  وكذلك 

الموارد المائية خارج الحدود العربية. 
الضلع األول من المثلث

العدو الصهيوني الذي ربط منذ العام 1919 بين 
فارتبطت  العدواني،  السياسي  ومشروعه  المياه 

يا  )حدودك  الماء  بحدود  المزعومة  حدوده 
»إسرائيل« من الفرات إلى النيل(، وهو ما كّرره 
شمعون بيريز في كتابه »الشرق األوسط الجديد« 
والخبير الصهيوني سامي ميخائيل، وفقًا لما ذكره 
الباحث المصري حسام رضا في كتابه »مخاطر 

التخريب الصهيوني في المياه والزراعة«.
إضافًة إلى ذلك، يشار هنا إلى:

ملف  بين  التركي،  كما  الصهيوني،  الربط   -1
بن  تصريحات  من  السياسية،  والملّفات  المياه 

غوريون إلى رابين إلى بيريز ونتنياهو.
األتراك  مع  الصهيوني  والتعاون  التنسيق   -2
أنابيب  مشروع  عبر  سواء  سنرى،  كما  وإثيوبيا، 
سّد  في  أبيب  تل  دور  عبر  أو  التركي  السالم 

النهضة.
3- النهب الصهيوني للمياه العربية، سواء داخل 
فلسطين أو في محيطها العربي، وهو ما أوضحه 
الخبير اإلسرائيلي، اليشع كالي، بحسب المصدر 
السابق )حسام رضا( الذي تناول ذلك بالتفصيل 

واألرقام، ومن ذلك:
- نهب المياه الجوفية في سيناء، ووضع مشروع 

مع السادات لجّر مياه النيل إلى النقب.
- مشاريع لنهب نهري الليطاني والحاصباني في 
شبعا،  على حوض  والسيطرة  واستغاللهما  لبنان 
نظرًا إلى أهميته في األمن المائي لكل من سوريا 

ولبنان معًا.
- نهب المياه الجوفية في فلسطين، إضافة إلى 

كل المجاري المائية األخرى.
- السيطرة على حوض الجوالن والسعي للسيطرة 

على كامل حوض اليرموك.
األردن  مع  عربة«  »وادي  معاهدة  توظيف   -
لألردن  تاركًا  طبريا،  في  اليرموك  مياه  لتخزين 
العدو  بأن  علمًا  داجانيا،  من  الماء  نفايات 

الصهيوني سبق أن حّول مجرى نهر األردن في 
العام 1964، ما أّدى إلى جفاف النهر التاريخي 
اإلجراء  وهو  المّيت،  البحر  منسوب  وهبوط 
آنذاك  الناصر  عبد  عليه  رّد  الذي  العدواني 

بالدعوة إلى انعقاد أّول قمة عربية.
الضلع الثاني

األتراك الذين تمّيزت سياساتهم المائية ضد العرب 
بالسمات التالية:

- عدم احترام الحقوق العربية لسوريا والعراق في 
نهري دجلة والفرات، وذلك من خالل السدود الكبيرة 
التي أقامتها تركيا بمعزل عن المصالح العربية. 
»أتاتورك«  سد  المعروفة:  التركية  السدود  ومن 
الذي بدأ تشغيله في العام 1989 بسعة تخزينية 
تبلغ 48 مليار متر مكعب، وسد »كيبان« الذي 
بدأ تشغيله في العام 1974 بسعة 30 مليار متر 
مكعب، وسدود أخرى مثل »اليسو« و«باطمان« 

و«سيزر« و«دجلة قرال فيزي«.
لدى  كبيرة  تخريبية  آثارًا  جميعها  تركت  وقد 
الفالحين، وفي االقتصاد السوري والعراقي، وفي 
وتداعيات  والملوحة  التلوث  مثل  النهرين،  بيئة 

الجفاف.
في  سيما  وال  الماء،  عبر  السياسي  االبتزاز   -
ترتب  ما  وكذلك  الكردي،  الملف  يخّص  ما 
اإلرهابيين  بدعم  العدواني،  التركي  التدّخل  على 

األصوليين.
وخصوصًا  الصهيوني،  العدو  مع  التنسيق   -
)أنابيب  التركية  األنابيب  بمشروع  يتعلق  ما  في 
سوريا،  عبر  الصهيوني  العدو  إلى  السالم( 
والتنسيق العسكري واألمني بين أنقرة وتل أبيب، 
ومحاولتهما فرض حكم مواٍل لهما في سوريا لهذه 
الغاية، بل إن الطرفين كانا قد توّصال إلى تفاهم 
ونقلها  الفرات  مياه  من  العراق  حّصة  لتقليص 

نجح  حال  في  »إسرائيل«،  إلى  ثم  سوريا،  إلى 
السيناريو المذكور ضد الدولة السورية.

الضلع الثالث
ودعم  بتصميم  ُبني  الذي  »النهضة«  وسّد  إثيوبيا 
بطاريات  )نصب  كذلك  صهيونية  وحماية  صهيوني 
المتبادلة  العالقات  تقّلل  لم  السّد(.  حول  صواريخ 
اإلصرار  من  »إسرائيل«  مع  والسودان  مصر  بين 
الصهيوني – اإلثيوبي المشترك على بناء السد الذي 
والسودان،  في مصر  واالقتصاد  الحياة  يهدد مصدر 
إلى  بالنسبة  والفرات  دجلة  مثل  إليهما  بالنسبة  فالنيل 
من  أكثر  فهو  األردن،  نهر  ومثل  والعراق،  سوريا 
مجرى  إنه  بل  مائي،  جغرافي  فالق  أو  ماء  مجرى 
حياة ووجود لهذا الهالل العربي في القوس المصري 
الشامي العراقي، الذي شّكل، وما يزال، معنى وركيزة 
الصهيوني  العدو  يدركه  ما  وهو  كلها،  األمة  وجود 
جيدًا، وهو يشارك األتراك واإلثيوبيين في هذه الحرب 
االستراتيجية العابرة لألنظمة واإليديولوجيات، ويسعى 
إلى تمزيقهم وبناء تقاسم وظيفي مع أعدائهم يظهر في 

سباق الخرائط التركية والصهيونية:
إسرائيل  يا  »حدودك  عنوان  تحت  صهيونية  خريطة 
من الفرات إلى النيل«، وخريطة تركية تظهر الوطن 
التركي،  العلم  تحت  عثمانية  واليات  كله  العربي 
باستثناء فلسطين )كدولة إسرائيلية( في العقل التركي.

جبهات أخرى محتملة
أبرز هذه الجهات هي السنغال، إذ إن نهر السنغال 
األطلسي،  المحيط  في  ويصّب  غينيا  من  ينبع  الذي 
يتحّول  قد  السنغال،  ودولة  موريتانيا  بين  فاصاًل 
العدو  سيناريوهات  نجحت  ما  إذا  أخرى  جبهة  إلى 
الصهيوني هناك، منذ أن أقام عالقات مع تلك الدولة 

األفريقية بغطاء »سالم أوسلو«.
إلى ذلك، هل يجد العرب طريقًا لتجاوز خالفاتهم في 
العام  في  الناصر  عبد  فعل  كما  تحديدًا،  كهذا  ملّف 
قيام  لمواجهة  قمة عربية  1964، عندما جمعهم في 

العدو الصهيوني بتحويل مجرى نهر األردن؟

بقلم عيسى قراقع
رام هللا 

قوات  أعدمت   2002/4/13 األحد  يوم 
كبها  ريحان  احمد  يوسف  الشهيد  االحتالل 
القي  جنين،  مخيم  في  جندل  بابي  الملقب 
القبض عليه حيا بعد ان فرغت ذخيرته واقتيد 
إلى كومة من ردم بيت مهدوم بعد ان عصبوا 
البنادق،  بأعقاب  يديه وضربوه  عينيه وكبلوا 
وهناك اعدموه باطالق الرصاص على راسه.

الكنائس ولم تتوقف مع زخات  دقت أجراس 
والطائرات  الصواريخ  وصوت  الرصاص 
مخيم  اقتحمت  التي  اإلسرائيلية  الحربية 
والذبح  والقتل  الموت  عتاد  بكل  جنين 
 2002/4-3 للمخيم  اجتياحهم  فترة  طيلة 
 58 استشهاد  إلى  وأدت   2002/4/19-
وارتكاب  المدنيين  من  معظمهم  شخصا 
مجزرة بشرية بحق سكان المخيم، وهدم 600 
منزل واعتقال المئات، الدبابات وآالف الجنود 
المخيم  ارض  حرثت  والجرافات  والمجنزرات 
وحاراته وأزقته، وكانت حربا إسرائيلية عالمية 
على الالجئين الصامدين المقاومين، وكانت 
قاده  رسمي  وإرهاب  وفظائع  حرب  جرائم 
شارون وموفاز في ذلك العدوان الذي أطلقوا 

عليه عملية السور الواقي.
أبو  لقبها  التي  جنين  معركة  قائد  جندل  أبو 
عمار »جنين جراد« وعاصمة الشهداء، يخرج 
من جثته الذبحية ويعود إلى جنين في شهر 
نيسان، يقف في مقبرة الشهداء ويقرا الفاتحة 
على رفاقه وأخوته الشهداء، يزرع الورد على 
بأرواحهم  استبسلوا  الذين  المقاتلين  أضرحة 
ودمهم أمام الغزو اإلسرائيلي الهمجي في تلك 

األيام القاسيات.
ابو جندل يخرج من جثته ويعانق المحاصرين  

قنابل  لحم،  بيت  في  المهد  كنيسة  في 
عليه  اليسوع  مذود  على  تطلق  ورصاص 
ارض  على  ودماء  وجرحى  شهداء  السالم، 
الكنيسة، سقط قارع االجراس شهيدا لكن روح 
المقاومة حتى  ابو جندل ظلت تقرع اجراس 

الشهقة االخيرة.
ويعبئ  والذكريات  األبواب  يفتح  جندل  أبو 
الموت  من  ينهض  بالرصاص،  بندقيته 
ليرصد الحياة التي عاشها بعد الممات، يعانق 
الرفات،  فوق  األرض  حملوا  الذين  الشهداء 
المقصوفة،   المردومة  البيوت  حطام  ينبش 
نساًء  أطفاال  المدفونة  الجثث  بقايا  يلملم 
يمسك  لرضيع  صغيرة  يدا  يكتشف  معاقين، 
قتلوه  لمعاق  كرسيا  يكتشف  حليب،  قنينة 
ودفنوه تحت الحجارة، ويكتشف أشالء مبعثرة 
على  يتعرف  والتراب،  بالبارود  مطحونة 
السنة  زالت  وال  واألصابع،  والوجوه  المالمح 
األرض، من جدران  تحت  تخرج من  اللهب 
البيوت ، ال زال األطفال مصدومين مرعوبين، 
هناك موتى وبلدوزرات، هناك موتى وجرحى 
وشاشات  موتى  هناك  إسعاف،  بال  ينزفون 
التي  الصور  أمام  تتبخر  وأجساد  وكاميرات 
وسقوط  العالمي  الصمت  ظل  في  احترقت 
حقوق  وشرائع  والديمقراطيات  الحضارات 

اإلنسان.
أبو جندل يخرج من جثته ويعود إلى جنين، 
هنا لم ينتصر جيش إسرائيل، وهنا لم نشيع 
هنا  والقنابل،  القصف  جحيم  تحت  تاريخنا 
والكرامة  العلم  عن  ودافعنا  وقاتلنا  صمدنا 
حياتنا  و  أحالمنا  عن  دافعنا  هنا  والنشيد، 
وأرضنا، رضعنا حليب البطولة من أمهاتنا، 
والدم  الماء  حملنا  الطيور،  أجنحة  ارتدينا 
بيوتنا  مفاتيح  حملنا  واألسلحة،  والحجر 

واقسمنا  بنادق،  وصارت  األولى  وذكرياتنا 
ال  ان  بيوتنا،  أمام  من  الغرباء  يمر  ال  ان 
واحالمنا،  حقولنا  ووحشيتهم  طائراتهم  تأكل 
ألف  اقترفوا  أشباحنا  وعندما طلبوا هدنة مع 

ألف مذبحة.
أبو جندل يخرج من جثته ويعود إلى جنين، 
منطقة  في  أراه  الحواسثين،  حي  في  أراه 
المقاتلون  الدمج،  حي  في  أراه  الجبريات، 
من  شباك،  إلى  شباك  من  الجنود  يطاردون 
نوم وال ماء،  إلى شارع، ال طعام وال  شارع 
الموت خلف الباب، الموت يأتي من األرض 
ومن السماء، يخرج في بكاء األطفال بانفجار 
الصواريخ ودوي االنفجارات، أزيز رصاص، 
رعب وهلع، وأبو جندل يخرج من كل موت 
وجدار، لم يرفع يديه وال راية بيضاء، كانت 
جنين أوسع مكان في األرض لتتسع خطاه، 
وكانت جنين أوسع بحر تمده بالموج والنجاة، 
وكانت جنين أوسع جنة تقدم له كل ما ملكت 

الحياة.
أبو جندل يخرج من جثته ويعود إلى جنين، 
على  شاهدًا  العصر،  جريمة  على  شاهدا 
المدنيين ودفنهم تحت أنقاض  إعدام السكان 
البيوت، شاهدا على إعدام األسرى وإذاللهم، 
ال  دبابة  وعلى  رحمة،  بال  ليل  على  شاهدا 
وتحاصر  الليمون  وزهر  البشر  تدوس  زالت 

شعبا بين حاجز وجدار مستوطنة.
ابو جندل يخرج من جثته ويعود الى جنين، 
يجتمع مع كل الشهود الدوليين الذين وصلوا 
االمم  في  االنسان  حقوق  لجنة  المخيم: 
الصليب  الدولية،  العفو  منظمة  المتحدة، 
االمم  منسق  الرسن  تيري  الدولي،  االحمر 
االدباء  وفد  االوسط،  الشرق  في  المتحدة 
راسل  العالم  الروائي  العالميين،  والمفكرين 

بانكيس، رئيس البرلمان العالمي للكتاب وول 
لالداب،  نوبل  جائزة  على  الحائز  سونيكا 
الشاعر والروائي برايتن براتيناخ،  والكثيرون 
ابو  يسالهم  المجزرة،  وشاهدوا  جاؤوا  الذين 
جندل عن الرواية المفقودة واالغنية المذبوحة 
ويسالهم  باالسرار،  يبوحون  الذين  والموتى 
العدالة  تحمل  اسبارطية  عنصرية  دولة  عن 
صاروخ  فوهة  في  واالمن  والسلم  االنسانية 
وفوق حاملة الطائرات، يسالهم عن المحكمة 
الدولية وماذا اتخذت من قرارات، يسالهم عن 

حياته القادمة بعد الممات.
أبو جندل يخرج من جثته ويعود إلى جنين، 
أصدقائه،  من  تبقى  من  ليعرف  قبره  يفتح 
يخرج ليرى جنازته التي لم يشاهدها في شمس 
الظهيرة،يرى ان الدماء صارت غيوم، ويرى 
وكبروا  والموت  الوقت  من  نهضوا  أوالدا  ان 
النجوم، ويرى ان  الرؤيا وزادت عدد  فكبرت 
هناك جياًل آخر ووصايا وشجرا ولدنا تحته 
في  بيوتهم  يزورون  وموتى  ظلنا،  يحرك 

المكان الذي يهدمون.
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انتهى زمن نتنياهو وعاره يسير عارًيا:
 اتفاقيات التطبيع لم تشفع له ولقاحات الـ”كورونا” لم ٌتنقذه من مصيره المحتوم

بعد مأساة حريق مستشفى ابن الخطيب: 
الحكومة تتوصل إلى الفاعل أو الجاني

زهير أندراوس

كيان  في  السياسيين  الخبراء  معظم  د  يؤكِّ
االحتالل أّن النهاية السياسّية لرئيس الوزراء 
قاب  بات  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلّي، 
من  تكليفه  على  مّر  وقد  أدنى.  أْو  قوسْين 
حكومٍة  بتشكيل  العبرّية  الدولة  رئيس  قبل 
أكثر من عشرين يوًما، )28 يوًما هو الحّد 
حتى  المحللون،  ُيضيف  ولكْن،  األقصى(، 
أكثر الُمقرّبين منه، ال يِثقون به، وال ُيصّدقون 
أّي كلمٍة منه أْو تعهٍد يأخذه على نفسه. إّنها 
اإلسرائيليون  عليه  أطَلق  الذي  الرجل  نهاية 
لقب الـ”ساِحر”، يقول المثل إّن السحر الذي 
بانقالبه  ويفاجأ  ما  لشخص  الساحر  به  قام 
المثل  يعني  وهنا  به،  نفسه  ويصيب  عليه 
أّن البعض، وفي حالتنا نتنياهو، قد يستعين 
في  معه  الوقوف  في  لمساعدته  باآلخرين 
في  معها  دخل  أخرى  جماعة  مشكلة ضّد  
عداء  ولكن يفاجأ بمن تحالفوا معه  ينقلبون 

عليه ويغدرون به، وهنا يقال هذا المثل.
***

ُمضاًفا إلى ذلك، ُيمِكن اإلشارة إلى أّن نتنياهو 
صوٍت  مليون  من  أكثر  على  حصل  الذي 
 ،)24.03.24( األخيرة  االنتخابات  في 
وانتصر بإدخال 30 نائًبا للكنيست األخيرة، 
وجد نفسه أضعف من أّي حزٍب في الساحة 
السياسّية، وهذا الضعف مرّده، ليس في التهم 
بسببها  ُيحاَكم  والتي  إليه،  الُموجهة  الخطيرة 
الُمحتّلة،  القدس  في  المركزّية  المحكمة  في 
إنّما أواًل وقبل كّل شيٍء، فقدان الثقة، الكذب، 
الدجل ومحاولة تدوير الُمرّبع وتربيع الدائرة.

***
الرجل الذي يحكم إسرائيل منذ العام 2009، 

-1996( أخرى  أعواٍم  ثالثة  إلى  باإلضافة 
رئيس  أكثر  أّنه  رغم  وحيًدا،  بات   ،)1999
وهنا  إسرائيل،  يقود  الكيان  تاريخ  في  وزراء 
“نعي”  ألوانه  الساِبق  من  أّنه  التأكيد  يِجب 
الرجل الـ”ُمحنَّك” واستعراض تاريخه، ولكن ال 
نجّنى على أحٍد إذا حاولنا بتواضٍع شديٍد سبر 
غور تاريخه الحاِفل بقتل الفلسطينيين، إْذ أّنه 
بحسب محكمة الجنايات الدولّية في الهاي، 
وبصفته رئيًسا للوزراء، يتحّمل المسؤولّية عن 
اإلسرائيلّي  االحتالل  ارتكبها  التي  المجازر 
الكيان  شّنها  الذي  الحرب  نحٍو خاصٍّ  على 
والتي   ،2014 العام  في  غزّة  قطاع  على 
استمّرت  أّنها  علًما  ُمدّويٍة،  بهزيمٍة  انتهت 
تخوضها  حرٍب  أطول  لتكون  يوًما،   51
التاريخّية،  فلسطين  في  زرعها  منذ  إسرائيل 
العربّي- الشعب  حساب  على  النكبة،  عام 
ر من أرضه في  الفلسطينّي، الذي ُشّرد وُهجِّ
جريمٍة ُتعتبر من أفظع الجرائم التي ارُتكبت 

في تاريخ اإلنسانّية.
***

لم تشفع لنتنياهو اتفاقيات التطبيع والسالم مع 
المغرب  البحرين،  )اإلمارات،  العربّية  الدول 
والسودان(، لم ُتساعده الـ”كورونا” ونجاحه في 
توفير اللقاحات لجميع ُسّكان الدولة العبرّية، 
األمر الذي حّول إسرائيل إلى أّول دولٍة على 
صعيد العالم تنتِصر فيه على الوباء اللعين، 
ألّن نتنياهو لم ُيساِعد نفسه، بل على العكس 
الُمقّدس  والبقر  الُمحّرمات  كّل  على  داس 
رئاسة  في  منصبه  على  الحفاظ  أجل  من 
الحكومة.. هل هذا العدل التراجيدّي؟ التاريخ 
سُيجيب على هذا السؤال الفلسفّي-المفصلّي!

***
نتنياهو  فإّن  أعاله،  ُذِكر  ما  إلى  ُمضاًفا 

البرنامج  أسير  حكمه  سنوات  خالل  بات 
الموساد،  أرسل جهاز  ولذا  اإليرانّي،  النووّي 
هو  عملًيا  بأّنه  الساِبق  رئيسه  وصفه  الذي 
عصابة قتٍل ُمنّظٍم، أرسله لتنفيذ العمليات في 
الداِخل اإليرانّي، ولكّن العمليات التي يتفاخر 
اإلسالمّية  الجمهورّية  تمنع  لم  بها،  ويتباهى 
قوى  وتحّدي  النووّي،  برنامجها  ُمواصلة  من 
االستكبار، ممثلًة برأس األفعى، أمريكا، ولم 
ترَضخ طهران للعقوبات االقتصادّية القاسّية، 
سيادّيًة،  دولًة  بأّنها  موقفها  على  زالت  وما 
بهيبتها  أْن يمّس  َمْن كان  لكائٍن  ولن تسمح 

واستقالليتها.
***

السلطة  مع  الُمفاوضات  عن  عزوفه  أيًضا، 
الُهالمّية في رام هللا الُمحتّلة ساهم كثيرًا في 
رغم  الدولّي،  المجتمع  أمام  موقفه  إضعاف 
أّن  عن  ناهيك  الكيان،  وتملقه  األخير  نفاق 
الهجمات التي نفّذها سالح الجّو اإلسرائيلّي 
بالد  في  اإليرانّي  التمركز  لمنع  سورّية  ضّد 
دفع  الذي  األمر  نتيجٍة،  أّي  ُتحقِّق  لم  الشام 
مصادر “مجهولة” في تل أبيب إلى اإلقرار 
بأّن هذه االعتداءات ال ُتسِمن وال تغني عن 

جوع، وأّنا اسُتنِفذت.
***

الماضي،  األسبوع  جاءت  الكبرى  والطامة 
قطع  من  السورّي  الصاروخ  تمّكن  عندما 
والسقوط  جنوبها،  إلى  شمالها  من  فلسطين 
أْن  دون  )ديمونا(،  في  الذرّي  المفاعل  قرب 
اعتراضه،  من  اإلسرائيلّية  الدفاعات  تتمّكن 
األمر الذي أّكد لكّل َمْن في رأسه عينان بأّن 
المقولة التي أطلقها محور الُمقاومة والُممانعة، 
واعترفت بها إسرائيل، بأّن صواريخ الُمقاومة 
قادرة على ضرب أّي ُبقعٍة داخل الكيان، هي 

صحيحة ودقيقة، أْو بكلماٍت أخرى: الكيان، 
كّل الكيان، بات في مرمى صواريخ الُمقاومة، 
وهذا التطّور الدراماتيكّي أذهل ُصّناع القرار 
في تل أبيب، وأفزع ُسّكان األخير الذي تأّكدوا 
أّن الملك )نتنياهو( يسير عارًيا، أْو بكلماٍت 

أخرى أّن العار يسير عارًيا.
***

إّن  أيًضا،  والفصل  القول  ُيمِكن  وأخيرًا، 
وال  األخيرة،  السياسّية  أنفاسه  يلفظ  نتنياهو 
ُقّبعات سحرّية أْو عادية في جعبته، ويتعّين 
عدم  وكفلسطينيين  كُمسلمين  كعرٍب،  علينا 
نتنياهو  اختفاء  بقرب  والسرور  االبتهاج 
يعملون  الذين  ألّن  السياسّي،  المشهد  عن 
وإجراًما  عنه عنصرّية  يّقلون  ال  وراثته  على 
الكيان  يقِدر  لن  اإلجرام  دون  ألّنه  وفاشّيًة، 

على االستمرارّية.
***

انتهى زمن نتنياهو، وال نعِرف ماذا ُيخبئ لنا 
الحاِضر والُمستقبل بعده، إبعاده عن المشهد 
للعرب،  لإلنسانّية،  انتصار  هو  السياسّي 
انتصار  ولكّنه  وللفلسطينيين،  للُمسلمين 
المعركة وليس  انتصار في  حاِمض، وأيًضا 

في الحرب.
عِملوا  الذين  الزعماء  إلى  سينّضم  نتنياهو 
على تنحية الرئيس السورّي، د. بّشار األسد، 
قائًدا  وسيبقى  األسد،  وبقي  اختفوا  ولكّنهم 
المؤامرة  على  انتصرت  التي  السورّية  للدولة 

الكونّية ضّدها.
كاتٌب عربيٌّ من بلدة ترشيحا، شمال فلسطين 

الُمحتّلة

جهاد العيدان

الفاعل  او  الجاني  على  التعرف  تم  واخيرا 
ابن  مستشفى  بحريق  تسبب  الذي  الحقيقي 
بمجزرة  تسبب  والذي   ، بغداد  في  الخطيب 
رهيبة أدت بعشرات من الضحايا االبرياء ، 
وقد تم ضم ملفه إلى ملفات أخرى تبين فيها 
أنه المتسبب بها كما في كل الحاالت والجرائم 

والمصائب التي مر بها العراق .
الغريب أن التحريات والتحقيقات كانت سريعة 
وخاطفة ، وقد عززت بالفيديوهات وشهادات 
معززة بالوثائق ، وادلة تثبت أن الجاني دائما 
هو المسؤول عما وصل إليه البلد من دمار 

وخراب .
يستخدم  الذي  المواطن  انه  تبين  فالجاني 
الهيتر أو السجائر للقيام بمثل هذه األعمال 
من  هو  المواطن  وان   ، واالجرامية  الخطيرة 
بكل هذه  االرهابية ويتسبب  األعمال  يرتكب 
الخسائر باالرواح واألموال  ، وهو المسؤول 
عن الفساد االداري والمالي وحتى السياسي .
األحمر  الموت  حادث  على  أيام  وبعد  اآلن 
في مستشفى ابن الخطيب كيف يمكن قراءة 
في  الحكومة  ودور  اجراءات  وتقييم  الحدث 
معالجة اثار الحادث وتداعياته ، وهذا االمر 
تصرفات  رصد  من  أوال  ينطلق  أن  البد 
التعاطي  في  الرسمي  والخطاب   المسؤولين 
التعاطي  كان  فهل   . الحجم  بهذا  ماساة  مع 
مجرد   ، كسابقاته   انه  ام  الحدث  بمستوى 

خطاب  استهالكي شعاراتي احباطي .
اقولها  وبمسؤولية : أن من تابع ذلك الخطاب 

أو رصد اجراءات الحكومة اليمكن أن يخرج 
اال بنتيجة مخيبة لآلمال ومثيرة للشفقة ، ال 
اليأس  اسرب  أو  المعنويات  احبط  أن  أريد 
إلى النفوس ، لكن الواقع هو من يشي بذلك 
وبكل  تجلياته  بكل  ذلك  يعكس  فالواقع   ،
حداد  أيام   3 أعلنت  فالحكومة  معطياته، 
من  والمعامالت  بالمراجعات  موبوء  بلد  في 
اجل اتخام جيوب الفاسدين الذين اليمررون 
معاملة واحدة اال بالسحت، واحوج ما يكون 
الوقت  من  واحدة  دقيقة  هو  المواطن  إليه 

والعمل المنتج .
بتشكيل  أمرت  الحكومة  أن  االخر  واالمر 
الوزراء  رئيس  أن  والطريف   ، تحقيق  لجنة 
لجان  تشكيل  مبادرات  صاحب  وباالرقام 
الشأن  بهذا  نتيجة  اية  تقدم  لم  التي  التحقيق 

رغم مرور الوقت .

السيد  بها  لوح  التي  اليد  سحب  قرار  اما 
إلى  الترق  فهي   ، الصحة  لوزير  الكاظمي 
إلى  ماتكون  أقرب  وهي  المطلوبة  المعالجة 
احتواء الحادث أو مجرد بطوالت فيسبوكية ال 
اكثر ، لكن قضية التعويض واعتبار الضحايا 
شهداء ، فهذه األخرى تؤكد لنا أن المواطن 
هو مجرد شهيد حي ، وان قدره أن يقايض 
الحياة بخردة من الدنانير التي اليستلمها ذووه 
اال بكثير من هدر الكرامة في المراجعات بين 
وبشق  الوقت  في  فادحة  وبخسائر  الدوائر  

االنفس .
المواطن  أن  عودتنا  العراق  في  الدولة  ان 
البسيط هو من يتسبب في كل الحوادث التي 

تقع في البلد وتستمر عملية االستغفال والعزف 
على هذا الوتر من اجل ان ننسى مع مرور 
جديدة  بحوادث  لننشغل  الحادث  هذا  الوقت 
ماتنسى  سرعان  العراقيين  ذاكرة  وان  خاصة 
الذكاء  تمتلك  االحزاب  منظومة  ان  كما 
الخارق الفتعال حوادث جديدة  الضرر أن 
يكون المواطن هو ضحيتها ، الن المهم لديها 
أن يكون الحدث قويا للتغطية على ماسواه من 
الحوادث السابقة ، اما الصاق التهم بالمواطن 
بأنه المتسبب فهي تأتي لاللتفاف على قضية 
الخلطات  هذه  خالل  من  وتجاهله  الفساد 
وهذه التسويقات ،حيث أن العراق البلد الغني 
معالجة  يستطيع  لم  ثمانية عشر عاما  وبعد 
يتم  لم  كما  الكهرباء   اسمها  بسيطة  قضية 
معالجة القضايا البنيوية في المشهد السياسي 
والكفاءات  الطاقات  كل  رغم  واالجتماعي 
وقف  الحكومة  لتقرر  الموجودة  واالمكانيات 
التعيينات والتوظيف الذي يخضع في كل دول 
طريق  وخارطة  وبرمجة  تخطيط  إلى  العالم 
.  اما الواقع الخدمي للمواطن فهو فريد من 
نوعه حيث يصل هذا الواقع الى مليون درجة 
أننا بحق خارج  يعني  مما   ، الصفر   تحت 
الدولة  امور  تيسير  عن  اما  الكوني  النظام 
المحاصصات والصراعات  فانها تعتمد على 
وعلى  العضالت  استعراض  وعلى  الداخلية 

االتكاء على العامل الخارجي .

الحكومة  رئيس  اليقوم  ان  جدا  المعيب  من 
بزيارة إلى موقع الجريمة وان يحاسب الوزراء 
كما   ، حكومته  استقالة  يقدم  وان  هناك  من 

وليس  الثالث  العالم  حكومات  بعض  تفعل 
العالم المتقدم .

العراق بحاجة إلى حكومة ترتقي إلى معالجة 
ورقية  حكومات  إلى  بحاجة  وليس  جراحه 
تضاعف هذه الجراح وتعقد المشهد الداخلي 
وتثقل عليه ، لدرجة يمكن القول ان الحكومة 
مطالبه  من  الضد  على  بل  للشعب  ليست 
لقرارات  بسيطة  جردة  اية  أن   ، ومصالحه  
حكومة الكاظمي تؤكد بما اليقبل الشك أنها 
العراقي  حكومة تجويع وهدر كرامة االنسان 
انه  ؟  من  لمصلحة  الدوالر  سعر  .فرفع 
التجار والمصارف والصيرفة ورفع  لمصلحة 
ورفع  المواطن  عيش  ورغيف  السلع  أسعار 
أسعار االراضي والمواصالت والطب  والعالج 
اصحاب  لصالح  تكرس  بينما  شيء،  وكل 
الحكومة     ، الفاسدة  واالحزاب  المصالح 
فمراجعة   ، المواطن  سرقة  في  اال  التجدها 
الدوائر تكلفك ضغطا نفسيا وسرقة في الوقت 
والمال والصحة، فاي دولة هذه ، بينما دول 
العالم تكون الحكومة في موقع خدمة المواطن 
ورفاهيته ولصالحه وليس أن تكون عبئا عليه 
يخدم  بل  المواطن  اليخدم  القانون  حتى   ،
من  وحدها  الميليشيات  وان  فقط  الفاسدين 

تمارس مأل الفراغ في غياب الحكومة ….
وبالتالي يمكن القول ان  مايجري في العراق 
ماهو  كل  تحطيم  على  تقوم  الحكومة  أن 
جميل ووديع وسليم ، وتسليط األشرار على 
االخيار واستبدال االصالء بالوكالء ، والقادم 

اعظم…
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تسريبات ظريف ومستقبل المنطقة

بايدن في خطاب الـ100 يوم.. ورثت أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير

 رامي الشاعر

اإلعالم  فجرها  الثقيل  العيار  من  قنبلة 
محمد  اإليراني،  الخارجية  لوزير  بتسريبات 

جواد ظريف.
 ومن ساعتها، لم تهدأ التعليقات، والتكهنات، 

بل واإلجراءات الحكومية بهذا الشأن.
في هذه التسريبات التي حصلت عليها »إيران 
إنترناشيونال«، من خالل ملف صوتي لمقابلة 
كان من المقرر نشرها بعد انتهاء فترة عمل 
الحكومة الحالية، أشار ظريف إلى تدخالت 
قاسم  الجنرال  القدس،  لفيلق  السابق  القائد 
بالدبلوماسية  ضحى  أنه  وأضاف  سليماني، 
من أجل العمليات الميدانية للحرس الثوري: 
»ضحيت بالدبلوماسية لصالح ساحة المعركة 
لصالح  المعركة  بساحة  ضحيت  مما  أكثر 

الدبلوماسية«.
»التدخل  أسماه  ما  إلى  ظريف  نوه  كذلك 
العسكري في قرارات الحكومة«، وقال إن هذا 
هو  العسكري  الوسط  يكون  عندما  »يحدث 
من يقرر، وعندما يريد الميدان الهيمنة على 

استراتيجية البالد، وبإمكانهم اللعب معنا«.
إلى  سليماني  زيارة  أن  إلى  ظريف  وأشار 
موسكو قد تمت »بإرادة روسية ودون سيطرة 
إلى  تهدف  وكانت  اإليرانية،  الخارجية  وزارة 
روسية«  بإرادة  الخارجية  وزارة  إنجاز  تدمير 
لـ  روسية  محاوالت  ثمة  كانت  إنه  وقال 
األسابيع  في  النووي  االتفاق  في  »الطعن 
توقيعه، خاصة في مجال وقود  األخيرة من 

محطة بو شهر النووية«.
يتم  لم  عندما  المفاوضات،  من  مرحلة  وفي 
إال  يكن من ظريف  لم  اتفاق،  إلى  التوصل 
سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير  أجاب  أن 
الفروف، بلهجة جافة، ردًا على سؤاله عما 
ليس  »هذا  ال:  أم  تعليمات  لديه  كان  إذا 
مصلحة  من  »ليس  أنه  إلى  مشيرًا  شأنك«. 
روسيا أن تطّبع طهران عالقاتها مع الغرب«.

بناًء على سنوات طويلة من العمل في السلك 
ما  يوجد   ال  نقول  والسياسي،  الدبلوماسي 
مستوى  على  العرضية  بالتسريبات  يسمى 
إال  العالم  حول  بلد  أي  في  الخارجية  وزراء 
النوع  هذا  من  تسريبات  لكن  للغاية.  نادرًا 
تكون  عندما  تظهر  المستوى،  هذا  وعلى 
مفيدة لطرف من األطراف. ولتحديد الفاعل، 
يجب علينا أن نعود إلى أسس علم الجريمة، 
بالبحث عن المستفيد، فالتسريبات في نهاية 

المطاف، هي جريمة مكتملة األركان.

فمن المستفيد من تسريبات ظريف؟

 أن قناة »إيران إنترناشيونال« هي قناة إيرانية 
مقرها بريطانيا، ويمّولها مستثمرون سعوديون، 

المشاهدين اإليرانيين، وتبث مجانًا  تستهدف 
على الهواء عبر األقمار الصناعية. في نفس 
في  األمريكية  المتحدة  الواليات  فأن  الوقت  
إمكانية  الناتو  في  الراهن مع حلفائها  الوقت 
 Joint استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة
 Comprehensive Plan of Action
JCPOA، بين إيران ودول 5+1 )الواليات 
وفرنسا  والصين  وروسيا  األمريكية  المتحدة 
في  عليها  يطلق  ما  أو  وألمانيا(،  وبريطانيا 
اإليراني.  النووي  االتفاق  اإلعالم  وسائل 
الدولية  السيطرة  مواصلة  ذلك  من  والهدف 
على البرنامج النووي اإليراني السلمي، ومنع 
النووي  األسلحة  لصناعة  برنامج  أي  تنفيذ 
بأي حال من األحوال. وفي هذا الصدد فإن 
ظهور أي مؤشرات، نتيجة لهذه التسريبات، 
على أن المراقبة الدولية غير فّعالة، فسوف 
تكون معايير استعادة االتفاق النووي، وتأكيد 
فإن  كذلك  طائل.  بال  األطراف  التزامات 
إظهار  هو  السطور  بين  نلمحه  ما  بين  من 
القيادة اإليرانية وكأنها مقّسمة بين »حمائم« 
المبتسم دائمًا، محمد جواد  النظام  مثل وجه 
وبالتالي  سليماني.  مثل  ظريف، و«صقور« 
يطرح السؤال حول مدى مصداقية األطراف 
التي تجلس الى  طاولة المفاوضات الستعادة 
االتفاق النووي، ومدى استدامة هذا االتفاق، 
لتوسيع  المستميتة  المحاوالت  جدوى  ومدى 
في  إيران  تحركات  ليشمل  االتفاق  نطاق 

المنطقة.
يتم  للتسريبات،  ووفقًا  الراهنة،  الحالة  في 
إيران  داخل  الصفقة  من  الموقف  تصوير 
»الحمائم«  بين  صراع  أنها  على  نفسها 
يعتبر  ممن  المعتدلين،  بين  و«الصقور«، 
والرئيس  ظريف  الوزير  بينهم  من  الغرب 
المتشددين،  وبين  روحاني،  حسن  اإليراني، 
الثوري  الحرس  الحال،  بطبيعة  بينهم،  ومن 
اإلسالمية،  للثورة  األعلى  والمرشد  اإليراني، 
اإليرانية،  للدولة  السياسي  النظام  ورأس هرم 

علي خامنئي.
القيادة  تنكر سياسة  التسريبات  فإن  وبالتالي 
الجوهرية  شرعيتها  من  وتحرمها  اإليرانية، 
بهذا  دولية  معاهدات  توقيع  في  واستدامتها 
الحجم واألهمية. على الجانب اآلخر تواصل 
الحكومة اإليرانية وكافة المؤسسات الحكومية 
على  وتكرارًا  مرارًا  التأكيد  إيران  في  والعامة 
وأنها  الدولية،  المعاهدات  بجميع  التزامها 
سوى  االلتزامات،  هذه  عن  يومًا  تتوقف  لم 
بعد انسحاب الواليات المتحدة األمريكية من 
قبل  من  انتهاكات  أي  تسجل  ولم  الصفقة، 

إيران.
خالفات  إلى  يشير  ما  التسريبات  بين  من 
»خطيرة« بين ظريف وسليماني، من قبيل أن 
الدولية«.  الصفقة  على  يوافق  »لم  سليماني 
اليوم الحصول  وبالطبع، لن يكون باإلمكان 

حتى  ولكن،  الشأن.  بهذا  سليماني  رد  على 
مع  »تعاطف«  بأي  سليماني  يشعر  لم  ولو 
الصفقة، لكنه كان رجاًل عسكريًا صارمًا يتبع 
أوامر السلطات العليا بدون شك، وبالتالي أيًا 
ويراقبون  الصفقة،  أجروا  بمن  كانت عالقته 
أمام  يكن  لم  والتزاماتها،  شروطها  استيفاء 
سليماني سوى االعتناء بالملفات الثقيلة التي 
كانت مسؤولية تنفيذها تقع على عاتق فيلق 

القدس، تحت إشرافه.
 إن انتقادات ظريف لسليماني والحرس الثوري 
رجعي  بأثر  تأتي  ال  عام  بشكل  اإلسالمي 
موقفه.  في  تغّيرًا جذريًا  تمّثل  وإنما  فحسب، 
ظريف:  صرح   ،2017 عام  أكتوبر  ففي 
ورجااًل  وبناتًا  أوالدًا  اليوم،  اإليرانيين  »إن 
الثوري  الحرس  في  أعضاء  كلهم  ونساء، 
اإليراني. يقفون جميعًا بحزم إلى جانب من 
يحمينا، ويحمي المنطقة بأسرها من العدوان 
نتيجة  التغيير  هذا  كان  وسواء  واإلرهاب«. 
إصالح سياسي، أو اعتبارات مؤقتة تحتمها 
السياسة الداخلية، فلن يكون الحكم في ذلك 

سوى الزمن.
إال أن عبثية موقف ظريف بشأن محاوالت 
واضحة  النووي  االتفاق  »عرقلة«  روسيا 
الدولية  بالسياسة  لهم  عالقة  ال  لمن  حتى 
أو األوضاع الراهنة، فروسيا هي واحدة من 
النووي  لالتفاق  التوصل  تم  التي  دول 1+5 
منع  إلى  بنشاط  تدعو  دائمًا  وهي  برعايتها، 
لقوانين  ولالمتثال  النووية،  األسلحة  انتشار 
للطاقة  الدولية  والوكالة  المتحدة  األمم  هيئة 
المهتمة  األخرى  المنظمات  وسائر  الذرية 
حل  جواز  وعدم  العالميين،  واألمن  بالسالم 
يمكن  الذي  فما  القوة.  باستخدام  النزاعات 
أو  »عرقلة«  خالل  من  تحّققه  أن  لروسيا 
»تخريب« الصفقة؟ هل تسعى روسيا، مثاًل، 
منذ  لروسيا  الصديقة  الدولة  إيران،  لتوريط 
داعش  محاربة  في  وحليفتها  طويل،  زمن 
والمتطرفين في سوريا، في صراع مع الواليات 

المتحدة األمريكية؟ أي منطق هذا؟
سمح  التي  التسريبات،  تلك  تفسير  في 
قصد،  عن  أو  الخطأ  طريق  عن  بتسريبها، 
في  البلدان  من  العديد  في  روايات  انطلقت 
الغرب والشرق على حد سواء. ففي إسرائيل، 
والمنطق،  العقل  قواعد  العملية  تجافي  حيث 
يقولون إن ظريف إنما يعّد بذلك نفسه لمنصب 
أستاذ جامعي في إحدى الجامعات األمريكية. 
كثيرًا  حيث  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في 
ما يطغى التفكير بالتمّني، يظنون أن ظريف 
إنما بذلك يتحّدى »الصقور« من المتشددين، 
ويسعى لكي يصبح »راية الليبرالية اإليرانية«. 
مقبلة  إيران  إن  اآلخر  البعض  يقول  وأخيرًا، 
بداية  سوى  هذه  وليس  االنتخابات،  على 
المواجهات بين »المعتدلين« و«المتشددين« 

في الداخل اإليراني.

مع  الحديث  في  الطويلة  الخبرة   واقع  من   
الكثير من المتخصصين في العلوم السياسية 
إن  القول   يمكننا  الروس،  والدبلوماسيين 
موسكو لم وال ولن تراهن أبدًا على مجموعة 
الدول،  من  دولة  أي  داخل  السياسيين  من 
يتخذونه.  الذي  الموقف  عن  النظر  بغض 
وهذا موقف ديمقراطي حقيقي تجاه السياسات 
قيادة  فاختيار  األخرى،  للدول  الداخلية 
الودية  وعالقاتها  السياسي،  وخّطها  البالد، 
تقررها  األخرى  البلدان  مع  الودية  غير  أو 
المساواة  أساس  على  ومجتمعاتها  شعوبها 
العالمية وأقصى قدر من االنفتاح على جميع 
األطراف. ولم تتقبل روسيا أبدًا نهج الضغط 
تنتهجه  الذي  األخرى،  الدول  سياسات  على 

دول أخرى بال أدنى خجل.
قضايا  أن  هي  روسيا  نظر  فوجهة  لهذا، 
وحده.  اإليراني  الشعب  شأن  الداخلية  إيران 
يوجد داخل هذا البلد مؤيدون لسياسة عالمية 
أكثر  سياسي  خط  وربما  دبلوماسية،  أكثر 
البالد.  وداخل  الدولية  الساحة  على  ليبرالية 
على  صارمة  لردود  مؤيدون  بالطبع  هناك 
التي  العالمية  لإلمبريالية  التدميرية  األنشطة 
للواليات  الوحشية  إحياؤها، واإلمالءات  أعيد 
كتل  إلى  العالم  وتقسيم  األمريكية،  المتحدة 
متصارعة، وهو ما يهدد بأزمات خطيرة ليس 
هذا  لكن  برّمتها.  للمنطقة  وإنما  إليران  فقط 
االختالف في اآلراء ال ينبغي أن يؤدي إلى 
العكس  على  بل  اإليراني،  للشعب  انقسام 
فأكثر.  أكثر  ويتضامن  يتوّحد  أن  ذلك،  من 
فال يمكن وال ينبغي أن تؤدي هذه الخالفات 
واضحًا  يكون  حينما  انقسام،  إلى  الصغيرة 
للجميع أن إيران ليست فقط واحدة من أهداف 
القوى العالمية، ولكنها أيضًا واحدة من بؤر 
المنطقة  تلك  بالوكالة وحرب شعوب  الحرب 

ضد قوى الشر في العالم.
محمد  السعودي،  العهد  ولي  قاله  ما  ولعل 
مؤخرًا،  تلفزيونية  مقابلة  خالل  سلمان،  بن 
المنطقة،  مستقبل  في  األمل  بعض  يمنح 
حينما صرح برغبته في إقامة عالقات »طيبة 
ومميزة« مع الجارة إيران، ويريد إيران مزدهرة، 
وأن يكون للمملكة العربية السعودية مصالح 
»لدفع  السعودية،  في  مصالح  ولديها  فيها، 

المنطقة والعالم للنمو واالزهار«.
الشرق  منطقة  شعوب  جميع  على  ينبغي  
البارود  برميل  خطورة  تدرك  أن  األوسط 
بالكبريت  السياسية  القوى  تلعب بعض  الذي 
البرميل لن يكون  بالقرب منه. فاشتعال هذا 
وكما  الشعوب.  هذه  من  أي  مصلحة  في 
واألمن  السالم  نحو  وتسعى  روسيا  تؤمن 
في المنطقة، تمنى أن تكون القوى السياسية 
اإلقليمية على نفس الدرجة من الوعي وتحمل 

المسؤولية.

تولى  إنه  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  قال 
السلطة في ظل أسوأ جائحة منذ قرن وأسوأ 
أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير، وذلك في 
خطاب له بالكونغرس تزامنا مع مرور 100 
إن  بايدن  وأوضح  الرئاسة.  توليه  على  يوم 
اللقاح  تلقوا  أميركي  مليون   220 من  أكثر 
من  يوم  الـ100  خالل  كورونا  فيروس  ضد 
هذه  أنجز خالل  ما  أن  إلى  مشيرا  رئاسته، 
األيام يعد أحد أكبر اإلنجازات اللوجستية في 
طريقها  في  إدارته  أن  وكشف  البالد.  تاريخ 
الواليات  في  األطفال  فقر  نسبة  لخفض 
المتحدة بمقدار النصف هذا العام، منوها إلى 

أن إدارته ستولد ماليين الوظائف ذات الدخل 
جائحة  بايدن  واستغل  لألميركيين.  الجيد 
فيروس كورونا لطرح أولوياته في وقت يشهد 
المشتركة  الجلسة  فأبلغ  سياسيا،  استقطابا 
لمجلسي الكونغرس؛ النواب والشيوخ وماليين 
شاشات  على  يتابعونه  الذين  األميركيين 
لإلقالع«.  مستعدة  »أميركا  بأن  التلفزيون 
وقال »اآلن وبعد 100 يوم فقط، يمكنني أن 
الخطر  محولة  مجددا،  تتحرك  أميركا  أقول 
واالنتكاسة  فرصة  إلى  واألزمة  إمكانية  إلى 

إلى قوة«.
ستتصدى  بالده  أن  األميركي  الرئيس  وأكد 

وإيران  الشمالية  كوريا  برنامجي  لخطر 
النوويين، كوُنهما يهددان العالم بأسره، كما أكد 
أنه سيعمل على إنهاء الحرب في أفغانستان، 
مع  نزاعا«  تريد  »ال  المتحدة  الواليات  وأن 
الصين، مشددا على أن بالده تنافس الصين 

ودوال أخرى للفوز في القرن الـ21.
بايدن  قال  بالوضع مع روسيا،  يتعلق  وفيما 
بوتين  فالديمير  الروسي  للرئيس  أوضح  إنه 
أن الواليات المتحدة ال تسعى للتصعيد، ولكن 
تدخالتها في  تبعات  تتحمل  أن  على روسيا 

الهجمات السيبرانية واالنتخابات األميركية.
المصدر : الجزيرة
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كيف غّير الّصاروخ السوري ُكل ُمعادالت الّردع؟

كيف كّذب المقدسّيون زعم اإلعالم بيع الفلسطيني أرضه وأمام مشاهد التطبيع الخليجّية 
صيحات اهلل أكبر الفلسطينّية تهّز المنّصات وعلى ماذا أقسم أهل القدس جماعًة؟..

عبد الباري عطوان
األمني  بشّقيها  اإلسرائيلّية  القيادة  َتعِقد  أن 
والعسكري اجتماًعا ُيشارك فيه ِكبار ِجنراالت 
الدفاع  وزراء  ويحضره  والجيش  األمن 
رئيس  نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  والخارجّية 
الوزراء، وفي يوم السبت، وبعد 24 ساعة من 
الّصاروخ السوري الذي وصل إلى مسافة 30 
أمرًا  ُهناك  فإّن  ديمونا،  مفاعل  من  كيلومترًا 
ُيَحتِّم  مسبوق  غير  “وجوديًّا”  وتهديًدا  جلاًل، 
ِمثل هذا االجِتماع لبحث كيفّية الّتعاطي معه 

وتطّوراته.
اإلسرائيلّيون “سرّبوا” معلومات تقول إّن هذا 
االجتماع الّطارئ جاء بسبب إطالق فصائل 
الُمقاومة 36 قذيفة صاروخّية من ِقطاع غزّة 
استهدفت ُمستوطنات ِغالف الِقطاع، لتوجيه 
يتم  قد  الّتهدئة  اّتفاقات  اخِتراق  بأّن  تحذير 
الّتعاطي معه بطريقٍة ُمختلفة، أبرز مالمحها 
هذا  ولكّن  السّجادي،  القصف  أو  االجِتياح 
الحل هو آِخر ما ُيريده نتنياهو في ِظل حالة 
الّتهميش األمريكي التي يعيشها حاليًّا، واألزمة 
اإلسرائيلّية السياسّية الداخلّية الُمتفاقمة، والّرد 
ُيمكن  الذي  الُمزَلِزل  الّصاروخي  الفلسطيني 
أن يترّتب عليها، ولكّن احِتمال خلط األوراق، 
تشكيل  في  فشله  بعد  حرب  إلى  والّذهاب 

ُحكومة يظل غير ُمسَتبعد.
***

حالة  ضاعفت  رئيسّية  تطّورات  عّدة  ُهناك 
أوساط  في  حاليًّا  الّسائدة  واالرِتباك  القلق 
أحد  أّن  لدرجة  اإلسرائيلّية،  والِقيادة  الّشعب 
الكّتاب اإلسرائيليين نعى المشروع الّصهيوني، 
وقال إّن “الّرحيل” هو الحل، وُيمِكن تلخيص 

هذه الّتطّورات في الّنقاط الّتالية:
أواًّل: الّصاروخ الّسوري “الُمبارك” الذي وصل 
إلى ديمونا، وُتؤّكد العديد من الّروايات ومن 
بينها شبه الرسمّية السورّية، أّنه كان يستهدف 
طائرة “إف 16 إسرائيلّية هاجمت بصواريخها 
ُمحيط  في  إيرانّية  سورّية  صواريخ  مصانع 
وواصل  الّطريق  و”ضّل”  الجنوبي،  ِدمشق 
مسيرته إلى إيالت، الّرواية األخرى تقول إّنه 
 ”110 “فاتح  نوع  من  إيرانيًّا  صاروًخا  كان 
الّتسمية  حسب  جو،  أرض   ”600 “إم  أو 
السورّية، والذي تملك ِدمشق منه الِمئات، وأّن 
الّرواية السورّية جاءت ُمتناغمًة مع نظيرتها 
بطلٍب  ورّبما  الّتهدئة،  وبهدف  األمريكّية، 

روسّي منًعا للّتصعيد، وإذا كان الّصاروخ من 
الِقيادة  أخفت  فلماذا  الُمطّور   ”5 “سام  نوع 
هيكله  وباقي  والزّعانف،  المراوح  اإلسرائيلّية 
كانت  ومتى  أمتار؟  عشرة  ُطوله  َيبُلغ  الذي 
هذه الّصواريخ القديمة يصل مداها إلى 300 

كم، ولماذا لم يتفّجر رأسها في الجو؟
الّصاروخ  هذا  يومين من وصول  قبل  ثانًيا: 
إلى ُمحيط مفاعل ديمونا حدث انفجار ضخم 
لمعمل إنتاج ُمحّركات الّصواريخ ُقرب مدينة 
الّرملة الفلسطينّية المحتّلة، وفرضت الّسلطات 
أّي  نشر  ومنعت  كاِماًل  تعتيًما  العسكرّية 
زال  وما  واألضرار،  األسباب  عن  معلومات 
هذا  خلف  كان  فَمن  ُمسَتمرًّا،  الّنشر  حظر 

االنِفجار ولماذا اآلن؟
ثالًثا: نشر تقارير “خجولة” عن تسريب غاز 
األمونيا من ُمستودعات تخزين له في ميناء 
حيفا، وهو غاز قاتل، دون أّي إشارة ألسباب 
هذا الّتسريب والجهة المسؤولة عنه، أو َتِقف 
خلفه، فنحن ال نتحّدث ُهنا عن دولة من دول 

العالم الّثالث.

اإلسرائيلي إلحدى  القصف  أّن  ُلوِحظ  رابًعا: 
بصواريخ  اإليرانّية  الّنفط  ناقالت  قافالت 
طائرة ُمسّيرة، استهدف واحدة فقط من ثالث، 
برميل  ِمليون   3( ُحمولتها  أفرغت  أن  وبعد 
مّما  السوري،  بانياس  ميناء  في  الّنفط(  من 
وألّن  “اسِتعراضيًّا”،  كان  القصف  أّن  يعني 
من أصدر األوامر ُيدِرك جّيًدا أّن قصف هذه 
الّناقالت وهي ُمحّملة بالّنفط، سيعني توّجهها 
الّسواحل “اإلسرائيلّية” وتسريب ُحمولتها  إلى 
إلى ِمياهها، ألّن ُهناك تعليمات لقباطنة هذه 
إلى  سُيؤّدي  الذي  األمر  ذلك،  بِفعل  الّسفن 
الّتكاليف، وتلويث جميع  باهظة  بيئّيٍة  كارثٍة 
فصل  وفي  “اإلسرائيلّية”  اإلقليمّية  الِمياه 

الّصيف.
خامًسا: انِفجار االنتفاضة الثالثة في القدس 
المحتّلة التي نجمت عن تدّفق ِمئات اآلالف 
من أبناء القدس واألراضي المحتّلة عام 1948 
إلى المدينة المقّدسة لِحماية األقصى وأحيائها 
الُمستوطنين، وُسقوط  اقِتحامات  األخرى من 
أكثر من مئة جريح في الُمواجهات األولى، 

بسبب  الّسيطرة  عن  األمني  الوضع  وُخروج 
شجاعة الُمرابطين، وُلجوء نتنياهو إلى ُسلطة 
يخشى  نتنياهو  للّتهدئة،  طلًبا  وأمنها  رام هللا 
المسار  االنِتفاضة  أو  “الهّبة”  تكون هذه  أن 
وتنسيقها  عّباس  ُسلطة  نعش  في  األخير 
األمني لِحماية االحِتالل وُمستوطنيه، وامِتداد 
الُمحتل  الِفلسطيني  الُعُمق  إلى  االنتفاضة 
عام  المحتّلة  فلسطين  وأراضي  الضّفة،  في 

.1948
***

عديدة،  مصادر  وحسب  السوري،  الّصاروخ 
ديمونا  في  طريقه  في  كان  وإّنما  ينزلق،  لم 
وأقوى  أكثر  رسالة  ر”  “الُمتَفجِّ رأسه  ويحمل 
محور  ومن  اإلسرائيلّية،  الِقيادة  إلى  تفجيرًا 
قادرون  إّننا  تقول  اإليراني  الّسوري  الُمقاومة 
ِحمايًة  مناطقكم  وأكثر  إليكم  الوصول  على 
وأماًنا، أّي مفاعل ديمونا، وأّن القبب الحديدّية 
هو  وها  غزّة،  صواريخ  فَضحتها  “ُأكذوبة” 
بَشكٍل  “عورتها”  َيكِشف  السوري  الّصاروخ 

أكثر دّقًة ووضوًحا.
اللواء محمد باقري، رئيس هيئة أركان الجيش 
اإلسرائيلّية،  االسِتفزازات  بأّن  هّدد  اإليراني 
وقصف الّناقلة اإليرانّية ُقرب ميناء بانياس لن 
َيُمر ُبدون رد، وأّن “إسرائيل” “لن تنعم باألمن 
وإذا  اعِتداءاتها،  تواصلت  طالما  واالسِتقرار 
أقدمت ايران على االنِتقام، وضربت عرض 
الّتهدئة األمريكّية، فهذا  الحائط باسِتجداءات 
يعني أّن الجناح الُمَتشدِّد في الّنخبة السياسّية 
لالّتفاق  العودة  ُيريد  ال  اإليرانّية  والعسكرّية 

النووي.
في  شبيط  أري  اإلسرائيلي  الكاتب  نصيحة 
للُمستوطنين  “هآرتس”  في صحيفة  له  مقاٍل 
اإلسرائيليين بالُهروب من الّسفينة الصهيونّية 
رًة عامين على األقل من  الغارقة، جاءت ُمتأخِّ
نصيحة ُمماثلة للسّيد حسن نصر هللا، الذي 
طلب منهم تعّلم الّسباحة ألّنه لن يكون لهم 
مهرب إال البحر، فهل يستطيع اإلسرائيلّيون 
صواريخ  غابة  وسط  وأمان  برخاء  العيش 
تتساقط عليهم كالمطر من ِقطاع غزّة، وسورية 
وإيران والِعراق واليمن ولبنان إذا ارتكبوا حماقة 
إشعال فتيل الحرب، واالسِتمرار في الغطرسة 

والُمكابرة وواصلوا اسِتفزازاتهم؟
َنتُرك اإلجابة لألّيام واألسابيع الُمقبلة.. وللُا 

أعلم.

سلبّية  وهتافات  “الّسماسرة”  من  تحذيرات 
ومعها  تنتفض”  “القدس  عّباس..  تطال 

منّصات العرب تعاطفًا

خالد الجيوسي
التي  التطبيعّية  الخليجّية  المساعي  أّن  يبدو 
إعالمّيًا  العربي  الخليج  دول  لها  تسعى 
وافتراضّيًا على المنّصات، وإقدام إحداها على 
تهنئة دولة إسرائيل المزعومة باستقاللها، أال 
على  واحتاللها  فلسطين،  نكبة  تاريخ  وهو 
المشهد  كسرها  الصهيونّية،  العصابات  يد 
القادم من القدس الُمحتّلة، وأثبت أن الشعوب 
المس  ترفض  الخليجّية،  فيها  وبما  العربّية 
كان  ما  وهو  األبدّية،  فلسطين  بعاصمة 
اسم  تحت  عربّيًا  تصّدر  وسم  عبر  واضحًا 

“القدس تنتفض”.
لها  تصّدى  ُممنهجة  تهجيرّية  حملة  هي 
المقدسّيون، دفاعًا عن محاوالت دولة االحتالل 
تهجيرهم من منازلهم، وتهويد حاراتهم، وصد 

إلى  تحديًدا  الوصول  المستوطنين  ُمحاوالت 
منطقة باب العامود.

على  تداولها  جرى  التي  المشاهد  أكثر  من 
المنّصات العربّية، مشاهد لفرار الُمستوطنين 
اإلسرائيلي،  االحتالل  بجيش  احتموا  الذي 
شّبان  نجح  العتاد،  فارق  من  وبالرغم 
من  إسرائيليين  جنود  بإصابة  فلسطينّيون 
عند  صيحاتهم  علت  كما  صفر،  المسافة 
ُدخولهم المسجد األقصى بعد ُمحاوالت منعهم 

من دخوله، ُمرّددين هللا أكبر.
ُمقارنة  عقد  إلى  بالكثيرين  دفع  المشهد  ذلك 
اإلمارات  سّجلتها  التي  التطبيع  مشاهد  بين 
السّياح،  للُمستوطنين  المسبوق  غير  والود 
ُيظِهر  خليجيون  نشطاء  تداوله  مقطع  وبين 
حجم الّثبات والّصبر الُمقاوم عند أهل القدس، 
لحماية  باهلل،  الجماعي  القسم  يحلفون  وهم 
فيها،  ما  ُكل  عن  والّذود  وأقصاها،  القدس 
الذي  الوعي  حجم  فهي  الثالث  المشهد  أّما 
اإلعالمّية  الحالة  وتكذيب  المنّصات  سّجلته 

أرضه،  باع  قد  الفلسطيني  إّن  تقول  التي 
والّصوت والّصورة ُهناك أبلغ من أّي حمالت 
إعالمّية اندفع بها إعالم الخليج لتشويه ُصورة 

الفلسطيني الّصامد على أرضه الُمحتّلة.
الّتعاضد الذي سّجلته  كان الفتًا أيضًا حجم 
المنّصات إعجابًا بروح التضامن الفلسطينّية 
الجميع  حيث  الغربّية،  والضّفة  غزّة،  بين 
رفع شعار ضرورة الُمقاومة، بل إن هتافات 
حاّدة طالت رئيس السلطة الفلسطينّية محمود 
وقوع  بمنع  تعّهد  قد  كان  الذي  عباس، 
انتقاضة ثالثة طوال فترة تواجده في السلطة، 
وهو األمر الذي يبدو دفع الشباب الفلسطيني 
المقدسي تذكيره به، والهتاف ضّده، ووصفه 

بالعمالة والخيانة.
يهودّية  عصابة  تقوده  الُهجوم  هذا  كل 
شعار  ترفع  وهي  “الهافا”،  ُتدعى  ُمتطرّفة، 
رئيس  من  بحماية  وتحظى  للعرب،  الموت 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنها 
في  منازلهم  الفلسطينيين من  بإخراج  ُتطالب 

القدس، وأن يسكنوا مكانهم.
الُمواجهات،  تجّدد  تحذيرات  من  وبالّتزامن 
للتهدئة في القدس، نقل  وُمحاوالت إسرائيلّية 
نشطاء عن اللجنة القطرّية لرئاسة السلطات 
ُمقاطعتها  الُمحتل،  بالّداخل  العربّية  المحلّية 
السفير  ُمشاركة  بسبب  رمضاني  إلفطار 
وفق  وترّدد  فيه،  إسرائيل  لدى  اإلماراتي 
نشطاء إماراتيين، أن السفير اإلماراتي جرى 
طرده من اإلفطار الرمضاني، وهي معلومة 
أّكدها الناشط اإلماراتي عبد هللا الطويل عبر 

حسابه في “تويتر”.
االنتخابات  إجراء  األحوال  بُكل  يزال  وال 
الفلسطينّية في القدس المحتلة ُمعّلقًا، بسبب 
والتصعيد  إلجرائها،  اإلسرائيلي  الرّفض 
الحاصل ينظر له البعض بمثابة الورقة التي 
يجب على السلطة الّلعب بها، لفرض إجراء 
االنتخابات، حيث األخيرة ُتؤّكد رفضها المس 

بالهوّية العربّية لمدينة القدس.
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مداهمات واعتقاالت بدول أوروبية
 لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني مرتبطة بإسرائيل

اسرائيل مركز للمافيا وعصابات الجريمة المنظمة 

صنف خائنا في باكستان وبطال في أميركا..
 تعرف على مصير الطبيب الذي ساعد 

»سي آي إيه« في قتل بن الدن

داهمت الشرطة في ألمانيا وكوسوفو وبلغاريا 
في  بهم  مشتبهين  واعتقلت  اتصال  مراكز 
احتيال  بعمليات  تتعلق  بقضايا  مارس، 
بإسرائيل،  مرتبطة  االستثمار  قطاع  في 
إسرائيل«. »تايمز أوف  أفادت  ما   وفق 

قوات  أن  إلى  اإلسرائيلية  الصحيفة  ولفتت 
مارس،   31 في  داهمت  األلمانية  الشرطة 
بتهمة  شخصا   18 واعتقلت  اتصال  مراكز 
أنها  يزعم  اإلنترنت  عبر  تداول  مواقع  إدارة 
من  وغيرهم  األلمان  آالف  على  تحايلت 
كوسوفو  من  هم  الموقوفون  المواطنين. 
الشرطة. لبيان  وفقا  وألمانيا،   وألبانيا 

مواقع  أدراوا  بهم  المشتبه  أن  ويزعم 
 ،FXOptexGroupو  ،FXCMarkets
و  ،CFXPointو  ،Swissinv24و
و  ،CodexFXو  ،IForex24
و  ،CapitalGFXو  ،HBCMarket
و  ،Investment Department

و   Tradingmarkets24
السلطات  Brokermasters.  وتزعم 
مالية  أدوات  للمستثمرين  باعت  المواقع  أن 
منهم. اليوروهات  ماليين  لنهب   وهمية 

وعملت 4 على األقل من هذه المواقع باستخدام 
صممتها  التي   Sirix Webtrader منصة 

شركة Leverate اإلسرائيلية، فيما قالت شركة 
Leverate لتايمز أوف إسرائيل إن أيا من 
العالمات التجارية التي تمت مداهمة مكاتبها 
تتلقى حاليا خدمات منا«.  في كوسوفو »ال 

داهمت  مارس،  شهر  من  سابق  وقت  في 
الشرطة مجموعة منفصلة من مراكز االتصال 
في بلغاريا حيث ألقت القبض على 5 مشتبه 
 Trade اإللكترونية  بالمواقع  ارتبطوا  بهم 
 Nobel Trade و Fibonetix و  Capital
و Forbslab و Huludox، والتي يزعم أنهم 
قاموا بتشغيلها من 2018 حتى أبريل 2020، 
وقد قامت باالحتيال على المستثمرين بمبالغ 

 بلغت قيمتها عشرات الماليين من اليوروهات.

المواقع  من  عددا  أن  الصحيفة  وذكرت 
عملت  المزعومة  االحتيالية  اإللكترونية 
تداول  منصة  باستخدام  بلغاريا  في 
ُتعرف  أيضا  إسرائيلية  اإلنترنت  عبر 
.Airsoft Technologies  باسم 

عبر  االستثمار  شركات  الشرطة  وتصف 
كل  في  داهمتها  التي  تلك  مثل  اإلنترنت 
واسعة  كارثة  بأنها  وكوسوفو  بلغاريا  من 
في  المستثمرين  آالف  على  تؤثر  النطاق 
المستثمرين  من  يحصى  ال  وعدد  ألمانيا 

أوروبا. أنحاء  جميع  في   اآلخرين 

في  األلمانية  القانون  إنفاذ  سلطات  وقالت 
هو  للجريمة  األساسي  »الهيكل  إن  بيان 
للمستثمرين  المحتالون  يقول  حيث  نفسه، 
في  معينة..  مالية  بأداة  يتداولون  بأنهم 
الماضي، كانت هذه األداة عبارة عن خيارات 
ثنائية أما حاليا، هي العقود مقابل الفروقات 
والعمالت األجنبية والعمالت المشفرة.. لكن 
الشرطة. بحسب  وهمي«،  االستثمار   هذا 

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ذروة هذا القطاع، 
اإلسرائيليين  آالف  الشركات  مئات  وظفت 
جميع  في  ضحايا  على  احتالت  أنها  وزعم 
أنحاء العالم بمليارات الدوالرت. تقوم الشركات 
جعلهم  خالل  من  الضحايا  على  باالحتيال 
ويكسبون  بنجاح  يستثمرون  أنهم  يعتقدون 
والمزيد  المزيد  إيداع  على  وتشجعهم  المال، 
تتسبب  أن  إلى  حساباتهم،  في  األموال  من 
الشركة في خسارتهم للتداوالت أو تقوم بقطع 
 االتصال بالمستثمر مع كل أو معظم أمواله.

أي  اإلسرائيلية   السلطات  تحاكم  ولم 
اإللكتروني  االستثمار  قطاع  في  محتال 
امنا مالذا  العالمية  الجريمة  لمافيا  توفر   بل 

نقال عن روسيا اليوم.

حصل الدكتور شاكيل أفريدي على لقب بطل 
في الواليات المتحدة األميركية، لكنه ُصنف 
خائنا في باكستان، ودفع ثمنا باهظا لدوره في 
تعقب أسامة بن الدن وقتله منذ 10 سنوات.

ضد  مزيفة  تطعيم  حملة  الطبيب  هذا  نظم 
وكالة  بذلك  وساعد  الوبائي،  الكبد  التهاب 
آي  »سي  األميركية  المركزية  االستخبارات 
في  بن الدن  موقع  تحديد  في   )CIA( إيه« 
قتلت  حيث  باكستان(،  )شمالي  آباد  أبوت 
القوات الخاصة األميركية زعيم تنظيم القاعدة 

في الثاني من مايو/أيار 2011.
حبس  في  أفريدي  ُسجن  الحين،  ذلك  ومنذ 
باكستان(،  البنجاب )وسط  إقليم  انفرادي في 
القضاء  بأن  يوحي  شيء  ال  اليوم  وحتى 

الباكستاني سيبرئه يوما ما.
كوغلمان  مايكل  يقول  السياق،  هذا  في 
نائب مدير إدارة آسيا في مركز ويلسون في 
واشنطن »لنكن واضحين، أفريدي دفع الثمن 

األكبر للهجوم على أسامة بن الدن، أصبح 
كبش فداء«.

وحسب تصريحات لشقيقه ومحاميه أدليا بها 
لم  السلطات  فإن  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة 
أي  إلى  بالتحدث  المسجون  للطبيب  تسمح 

شخص آخر غير أسرته ومحاميه.
وتقول أسرته إنه يتجول في زنزانته التي يبلغ 
طولها وعرضها مترين، ليحافظ على صحته 
من  رياضية  تمارين  يمارس  كما  الجسدية، 
وقت آلخر، ولديه مصحف، لكن ال يسمح له 

بالحصول على أي كتب أخرى.
وفي بعض األحيان يحلق ذقنه خالل األسبوع 
بحضور حارس، لكن ال ُيسمح له بأي اتصال 

مع سجناء آخرين.
ويمكن ألفراد أسرته زيارته مرتين في الشهر، 
بوابة حديدية، وال  يبقوا خلف  أن  لكن يجب 
يمكنهم التحدث إليه »بالباشتو« )لغتهم األم(.

دور لم يتضح
القبلية  المناطق  من  ينحدر  -الذي  والطبيب 
ميزة  لديه  كانت  باكستان-  شمال غرب  في 
الذين  المخبرين  لمساعدة  الباشتو  لغة  إتقان 

كانوا يقتربون من مخبأ بن الدن.
من  ألكثر  بحاجة  إيه«  آي  »سي  تكن  ولم 
لذلك  الدن،  بن  وجود  على  مادي  دليل 
طلبت من شاكيل أفريدي إطالق حملة تلقيح 
النووي  الحمض  من  عينة  على  للحصول 

لشخص يعيش في ذلك المنزل.
ولم يتضح الدور الذي لعبه الطبيب في تحديد 
الباكستانية  السلطات  لكن  الدن،  بن  هوية 

اعتقلته بعد بضعة أسابيع.
ولم تتم إدانته في قضية مقتل بن الدن، لكن 
تمويل  بتهمة  عاما   33 بالسجن  عليه  ُحكم 
جماعة متطرفة بموجب قانون غامض يعود 

إلى الحقبة االستعمارية.
على  المتعاقبة  األميركية  اإلدارات  واحتجت 

المصير الذي يلقاه الطبيب شاكيل، وعلى مر 
السنين طرحت إمكانية القيام بتبادل للسجناء، 

لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال حسين حقاني -الذي كان في 2011 
سفيرا لباكستان لدى الواليات المتحدة- لوكالة 
الصحافة الفرنسية إنه »مسجون اليوم بهدف 
واحد؛ هو إعطاء درس لكل باكستاني يتعاون 
مع وكالة استخبارات غربية«. وأضاف »بدال 
في  الدن  بن  وجود  بشأن  الحقيقة  قول  من 
أفريدي  الدكتور  السلطات  جعلت  باكستان 

يدفع الثمن«.

جريمة ال تغتفر
وترك التدخل في أبوت آباد -حيث قتل بن 
الدن- آثارا عميقة في العالقات مع الواليات 

المتحدة؛ إذ اعتبر إهانة للباكستانيين.
االستخبارات  لجهاز  السابق  الرئيس  وقال 
الباكستاني أسد دراني »عندما يعمل شخص 
ما مع جهاز استخبارات أجنبي، فهذه جريمة 
ال تغتفر«. موضحا أن اعتقال أفريدي جّنبه 

الموت قتال من قبل الناس.
وحتى بعد 10 سنوات، ال يزال إرث أفريدي 
ملموسا في باكستان، فقد زعزعت الحيلة التي 
لجأت إليها االستخبارات األميركية الثقة في 
زالت  ما  حيث  البالد،  في  التطعيم  حمالت 
ضد  أطفالها  تلقيح  ترفض  كثيرة  عائالت 

أمراض مثل شلل األطفال.
من  عشرات  ُقتل  الماضي  العام  وخالل 
التطعيم، وما زال هؤالء  العاملين في مجال 

يتعرضون لهجمات.
نقال عن الجزيرة 
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حيلة ذكية من جيجي حديد 
لنفخ الشفاه وجعلها تبدو أكبر مرتين في ثواٍن

كأنك لم تستخدمي المكياج..
 7 خطوات للحصول على إطاللة »نو ميكب لوك« الطبيعية

األمريكية  األزياء  عارضة  رزقت  أن  منذ 
عن  االبتعاد  فضلت  بطفلتها  حديد  جيجي 
ها  لكن  ميديا،  والسوشال  الكاميرات  أضواء 
هي اآلن تعود إلى دائرة الضوء شيئًا فشيئًا 
شبكات  عبر  جديد  من  نشاطها  إلى  وتعود 
التواصل االجتماعي التي لطالما استخدمتها 
التجميل  حيل  جمهورها  لمشاركة  جيجي 

الخاصة بها.
أما عن أحدث الحيل التي قامت بمشاركتها 
فقد كانت حيلة ذكية لنفخ الشفاه بدون بوتكس 

أو إجراءات جراحية.
حيلة جيجي حديد لنفخ الشفاه بشكل طبيعي

حّملتها  التي  القصيرة  الفيديوهات  أحد  في 
خبيرة  نرى  إنستغرام،  على  األزياء  عارضة 
المكياج الخاصة بها، إيرين بارسونز، تضفي 
جلسات  إلحدى  الجمال  من  لمسات  عليها 
لمستحضرات  ميبلين  مجموعة  تصوير 

التجميل.
وفي مقطع الفيديو، نرى إيرين تستخدم لون 
أحمر شفاه بدرجة أغمق من لون شفاه جيجي 
خط  عند  لمعانًا  عليه  تضفي  ثم  الطبيعية 
الشفاه باستخدام فرشاة بحركات باتجاه جانب 

واحد فقط.
 ومع أن الفرشاة تبدو أكبر بشكل غير تقليدي 
يعرض  مثلما  الناس،  معظم  يستخدمه  عما 
لتطبيق  المثالي  الحجم  هذا  أن  إال  الفيديو، 
تغطي  الكبيرة  الفرشاة  إن  إذ  الحيلة،  هذه 
مساحة أكبر وتعمل بشكل أسرع من الفرشاة 

األصغر.
الملمع،  الشفاه  أحمر  لون  أن  الواضح  ومن 
بدون أي خطوط واضحة، جعل شفاه جيجي 

تبدو أكبر من حجمها مرتين، كما أنها بدت 
طبيعية للغاية بكل تأكيد.

 Glamour مجلة  في  ورد  لما  ووفقًا 
حديد  جيجي  أعمال  جدول  فإن  البريطانية، 
جاءت  فقد  أخرى،  مرة  باالزدحام  بدأ  قد 
ميبلين  بمجموعة  الخاصة  التصوير  جلسة 
لمستحضرات التجميل بعد أن اجتاحت جيجي 
في  عصرية  بمالبس  األزياء  عرض  منصة 

أسبوع الموضة الشهر الماضي مارس/آذار.
وبالرغم من أن جيجي تعيش اآلن حياة جديدة 
أنيقة  أمًا ريفية  مريحة وسرية نسبيًا بصفتها 
تعيش في مزرعة يوالندا فوستر المنعزلة في 
بنسلفانيا، فإن األم التي تبلغ من العمر 25 
عامًا عادت بشكل مذهل إلى منصة عرض 

األزياء لفيرساتشي خالل أسبوع الموضة.
سارت  الوالدة  من  فقط  أشهر  ستة  وبعد 

إلى  العرض  منصة  على  الجميلة  العارضة 
عمالقة  من  وزميالتها  بيال  شقيقتها  جانب 
شايك  إيرينا  األزياء  عارضات  مجال 
أكثر  هو  أزياء  عرض  في  لي  وبريشيوس 
العروض التي تجمع نجومًا في الموسم حتى 

اآلن بال شك.

السوشيال  نجمات  شاهدِت  أن  سبق  هل 
من  استيقاظهن  فور  بفيديو  يظهرن  ميديا 
»بدون  ورائعة  مشرقة  تبدو  وبشرتهن  النوم 
يضعن  إنهن  عزيزتي  الواقع  في  ميكب«.. 
مكياجًا بالفعل لكن بطريقة احترافية تجعلهن 
للحصول  جهد  أي  يبذلن  لم  وكأنهن  يبدون 

على هذا المظهر الطبيعي المشرق.
كيف أحصل على إطاللة »نو ميكب لوك« 

الطبيعية؟
أيضًا  الحصول  تستطيعين  خطوات   7 في 
يبدو  حيث  لوك«  ميكب  »نو  إطاللة  على 
وجهك مشرقًا بصورة طبيعية وكأنك لم تقومي 

باستخدام مستحضرات التجميل نهائيًا:
الخطوة األولى: المقشرات اللطيفة

للحصول على بشرة خالية من العيوب تعتمد 
للعناية  دقيق  روتين  على  النساء  غالبية 
يكون  ما  دائمًا  اللطيف  والتقشير  ببشرتهن، 

خطوة أساسية في هذا الروتين.
التجميل األميركية هدى قطان  تنصح خبيرة 
باستخدام   ،Hudabeauty مدونتها  عبر 
 WISHFUL Yo Glow مثل  مقشرات 
Enzyme الذي يعطي البشرة توهجًا طبيعيًا.

الخطوة الثانية: الترطيب
البشرة  تألق  تعزيز  دور  يحين  التقشير  وبعد 
بالمغذيات  الغنية  المرطبات  باستخدام 

والفيتامينات ومضادات األكسدة. 
الماسكات،  لوضع  وقت  لديك  كان  وإذا 
 WISHFUL Thirst جربي استخدام ماسك
Trap Cocoon فهو مرطب غني بالصبار 
والترطيب،  للتهدئة  الصوديوم  وهيالورونات 
البشرة  لتفتيح  والنياسيناميد  واألالنتوين 

وحمايتها.
الخطوة الثالثة: السيروم المتوهج

عدا عن التقشير والترطيب هناك سيرومات 
مخصصة لتفتيح البشرة وزيادة توهجها بسبب 
غناها بفيتامين سي واحتوائها على أحماض 

األزيليك والجليكوليك والالكتيك.
يستخدم معظم خبراء التجميل سيرومات مثل 
 PlantGenius Brightening Survival
من  قطرات  بمزج  يقومون  حيث   ،Serum
المصل مع قطرة واحدة من الهاياليتر السائل 
ستكون  النتيجة  بالمزيج،  البشرة  يدلكون  ثم 

دون  طبيعي  بشكل  العيوب  من  خالية  بشرة 
أنواع  من  نوع  أي  استخدمت  أنك  يبدو  أن 

المكياج.
الخطوة الرابعة: بعض األلوان

الممكن  من  جيد  بشكل  البشرة  تحضير  بعد 
البدء بوضع بعض األلوان.

الخدود  أحمر  كريم  استخدام  الممكن  من 
الذي يصلح أيضًا للشفاه والعيون كما يصلح 
للخدين، اختاري لونًا يناسب بشرتك وضعي 
على  طبيعي  إشراق  إلضفاء  منه  القليل 

وجهك.

 Josie Moran تجربي  أن  الممكن  من 
من  المصنوع     ،Argan Color Stick

المشمش المرطب وزيت األرجان.
الخطوة الخامسة: أضيفي بعض اللمعان

 Becca ريم  ك تجربي  أن  الممكن  من 
 Cosmetics Skin Love Glow Glaze
Stick الجديد وهو بلسم شفاف مصنوع من 
البطيخ المرطب ومركب األفوكادو والزنجبيل 
نهائية  بلمسة  تميز  ي والذي  المهدئ،  المر 

تضفي توهجًا لبشرتك.
العصا على عظام وجنتيك وشفتيك   مرري 
على  للحصول  أنفك  وجسر  الحاجب  وعظم 

إشراق طبيعي.
من الممكن أيضًا أن تمزجي قطرة واحدة من 
زيت الوجه المفضل لديك مع قطرة واحدة من 
سائل أو كريم هاياليتر وتضعي الخليط على 

نفس النقاط آنفة الذكر.
الخطوة السادسة: بلسم الشفاه

ملمع  أو  الملون  الشفاه  بلسم  أضيفي  واآلن 
 Kopari Lip الشفاه. من الممكن أن تجربي
 Huda Beauty أو بلسم الشفاه ،Glossy
لمعانًا  يضيف  الذي   ،Diamond Balm

خفيًا يعطي مظهرًا جذابًا وطبيعيًا للغاية.
الخطوة السابعة: اللمسات األخيرة

وضعي  بالفرشاة  حواجبك  بتنظيف  قومي 
من  القليل  ضعي  ثم  الماسكارا.  من  القليل 
التوهج  على  للحفاظ  للوجه  المرطب  الرذاذ 

لفترة أطول.
ميكب  »نو  إطاللة  على  ستحصلين  واآلن 
طبيعي  بشكل  مشرقًا  وجهك  يبدو  إذ  لوك« 
وكأنك لم تستخدمي أيًا من منتجات التجميل.
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تسونامي كورونا في الهند يهدد العالم

الهند موجة حادة من فيروس كورونا  تعيش 
يشكل  قد  أمر  وهو  )كوفيد-19(،  المستجد 
تصنعها  التي  كورونا  لقاحات  لتوريد  تهديدا 
الهند وتوّردها ألكثر من 90 دولة، كما أن 
فقد  تنتقل،  قد  الفيروس  من  الهندية  الساللة 
سجلت حتى اآلن في 17 دولة، مما يعني أن 
ما تعيشه الهند قد تكون له آثار واسعة على 
العالم بأسره، وأمواج »تسونامي« كورونا في 

الهند قد تضرب جميع الشواطئ.
وتتصاعد األزمة الوبائية في الهند، فقد أعلنت 
وفاة   3645 تسجيل  الخميس  الصحة  وزارة 
بكوفيد-19 خالل 24 ساعة، مع تسجيل ما 
يقرب من 6 ماليين إصابة في أبريل/نيسان 
بداية  منذ  المسجل  مجموع  ثلث  أي  وحده، 

الوباء، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
تصنيع اللقاحات

والهند هي الموطن األكثر قدرة على تصنيع 
لقاحات في العالم، ففيها معهد »سيرم أوف 
 )Serum Institute of India( إنديا« 
الذي هو في قلب خطط مشروع »كوفاكس« 
فيروس  لقاح  لمشاركة  العالمي   )Covax(
كورونا، وينظر إليه على أنه المفتاح لضمان 
الغرب  خارج  األشخاص  مليارات  حصول 
نيوز  سكاي  في  لتقرير  وفقا  الحماية،  على 

.)Sky News(

وغالبية الدول الـ93 التي تلقت إمدادات اللقاح 
من الهند موجودة في أفريقيا وآسيا، وهي من 
الدول األفقر واألصغر التي ليست لديها قدرة 
إنتاجية خاصة بها والسكان في حاجة ماسة 

إلى الحماية.

والتزم معهد »سيرم أوف إنديا« بتقديم أكثر 
»أسترازينكيا«  لقاح  من  جرعة  مليار  من 
و«نوفاكس«   )AstraZeneca(
لقاحات   3 أن  حين  في   ،)Novavax(
جونسون«  أند  »جونسون  -وهي  أخرى 
وكوفاكسن   ،)Johnson & Johnson(
 Bharat( بيوتك  بهارات  شركة  إنتاج  من 
Biomedica‘s Covaxin(، و«سبوتنيك-

إنتاجها  يتم  الروسي،   )Sputnik-V( في« 
في الهند.

جرعة  مليون   66 من  أكثر  إرسال  تم  وقد 

اللقاحات الخمسة إلى 93 دولة مختلفة  من 
متلق  وأكبر  المتحدة،  لألمم  تابعة  ووكاالت 
منفرد هي بنغالديش المجاورة للهند، بـ10.7 

ماليين جرعة.
المملكة المتحدة أيضا تحصل على لقاحات 
من  جرعة  ماليين   5 وتسلمت  الهند،  من 
جرعة  ماليين   10 البالغ  األصلي  الطلب 
حظرت  عندما  ولكن  أسترازينيكا،  لقاح  من 
الهند تصدير الماليين الخمسة الثانية، كانت 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا 
قلقة للغاية، لدرجة أنها طلبت إيقاف إعطاء 
الجرعة األولى لمن هم تحت سن الخمسين 

بشكل مؤقت.
ومع تصاعد اإلصابات والوفيات، فإن هناك 
من  تتمكن  ال  قد  البالد  أن  من  مخاوف 
مواصلة تصدير اللقاحات بشكل كاف، عبر 

إعادة توجيه هذه اللقاحات داخليا.
وكانت الهند قد التزمت بتسليم 200 مليون 
جرعة من لقاح كورونا خالل برنامج كوفاكس 
بحلول يونيو/حزيران، ولكن هذا اآلن موضع 

من  فقط  بـ%40  الوفاء  تم  كبير، حيث  شك 
جدول الطلبات حتى اآلن.

وعندما بدأت الهند الحد من تصدير اللقاحات، 
على  للسيطرة  األفريقية  المراكز  رئيس  قال 
هذه  مثل  إن  منها،،  والوقاية  األمراض 
للدول  بالنسبة  تكون »كارثية«  قد  التحركات 

األفريقية.
أبريل/نيسان:  بداية  في  نكينغاسونغ،  وقال 
»إذا استمر تأخير )اللقاحات من الهند( -آمل 
أن يكون تأخيرا وليس حظرا- فسيكون ذلك 
وذلك  لدينا«،  التطعيم  بجدول  للوفاء  كارثيا 

وفقا لما نقل موقع إيه بي سي األسترالي.
أن  المرجح  ومن  التأخير،  هذا  استمر  وقد 

يستمر لبعض الوقت.
أزمة للجميع

إنه  للهند،  أزمة  مجرد  ليس  كورونا  وتفشي 
أزمة للجميع. إذ تقول كبيرة العلماء في منظمة 
الدكتورة سوميا سواميناثان:  العالمية  الصحة 
»إن الفيروس ال يحترم الحدود أو الجنسيات 
أو العمر أو الجنس أو الدين«، وفقا لتقرير 

.)BBC( في بي بي سي

وكشف وباء كورونا عن مدى ترابط العالم، 
وإذا كان لدى بلد ما مستويات عالية جدا من 
بلدان  إلى  ينتشر  المحتمل أن  العدوى، فمن 

أخرى.
المتعددة  واالختبارات  السفر  قيود  مع  حتى 
أن  الممكن  من  يزال  ال  الصحي،  والحجر 

تنتقل العدوى.
المتحورة »بي.1.617«  النسخة  وعثر على 
بالمتحور  أكثر  -المعروفة   )1.617.B(
الهندي أو الساللة الهندية نظرا الكتشافه أول 
مرة في الهند- في أكثر من 1200 تسلسل 
جينوم في »17 دولة على األقل«، بحسب 

ما أعلنت منظمة الصحة العالمية الثالثاء.
بأن  تذكير  بمثابة  الهند  في  الوضع  ويعتبر 
ال أحد في العالم سيكون بأمان حتى يصبح 

الجميع في أمان.
المصدر الجزيرة 

ماذا تشرب مع وجبات طعامك للحصول على أكبر قدر من الحديد؟

ربما يجعل تناول مشروب مع وجبة اإلفطار 
متعة.  أكثر  وجبتك  العشاء  أو  الغداء  أو 
ولكن هل فكرت فيما إذا كان المشروب الذي 
تختاره قد يؤثر على طريقة امتصاص جسمك 

للعناصر الغذائية في طعامك؟
وتسمى العوامل الغذائية التي يمكن أن تزيد 
األخرى،  الغذائية  العناصر  امتصاص  من 
المحسنات، بينما تلك التي يمكن أن تقلل من 
تسمى  األخرى  الغذائية  العناصر  امتصاص 

مثبطات، أو مضادات المغذيات.
ويعد الحديد أحد أكثر أنواع نقص المغذيات 
أن  ويمكن  العالم،  أنحاء  جميع  في  شيوعا 
الناجم عن  الدم  فقر  إلى حالة تسمى  يؤدي 

نقص الحديد.
مستويات  زيادة  عن  تبحث  كنت  إذا  لذا، 
الحديد لديك، فإن األمر يستحق التفكير ليس 

فقط فيما تأكله، ولكن في ما تشربه أيضا.
ال  عندما  الحديد  نقص  يحدث  أن  ويمكن 
نحصل على ما يكفي من المعدن، أو عندما 
ال نمتص الحديد بالقدر الذي يحتاجه الجسم. 
وهو أكثر شيوعا عند النساء ويمكن أن يسبب 

الضعف واإلرهاق من بين أعراض أخرى.
بنقص  إصابتك  احتمال  من  قلقا  كنت  وإذا 
الحديد، فيمكنك إجراء فحص دم من طبيبك 
في  الحديد  أشكال  من  نوعان  وهناك  العام. 
وجباتنا الغذائية: الحديد الهيمي والحديد غير 

الهيمي.
والهيم هو بروتين يحتوي على الحديد ويشكل 
في  بروتين  وهو  الهيموجلوبين،  من  جزءا 
خاليا الدم الحمراء ينقل األكسجين إلى جميع 

أنحاء الجسم.
الغذاء  مصادر  في  الهيم  حديد  ويوجد 
امتصاصه  ويتم  اللحوم،  مثل  الحيوانية، 

بسهولة أكبر في الجسم.
األطعمة  في  الهيمي  غير  الحديد  ويوجد 
النباتية، مثل الحبوب والفاصوليا والمكسرات، 

وهو أقل سهولة في االمتصاص.
وسيؤدي اختيار مشروب يحتوي على فيتامين 
أو  الطماطم  أو  البرتقال  عصير  مثل   ،C
وجبتك  من  قريب  وقت  في  فروت،  الجريب 
الذي  الهيمي  غير  الحديد  كمية  زيادة  إلى 

يمكن امتصاصه.

من  ملغ   100 زاد  الدراسات،  إحدى  وفي 
بمقدار  الحديد  امتصاص  من   C فيتامين 
أربعة أضعاف. وهذا يعادل تقريبا ما تحصل 

عليه من كوب واحد من عصير البرتقال.
ويعد وضع ذلك في االعتبار أمرا مهما بشكل 
اللحوم،  يأكلون  ال  الذين  لألشخاص  خاص 
نظامهم  في  الموجود  الحديد  كل  أن  حيث 

الغذائي سيكون من الحديد غير الهيمي.
ويعد الشاي مشروبا شهيرا مع وجبات الطعام 
الوجبات،  مع  به  االستمتاع  يتم  ما  وغالبا 
لكنه يحتوي على مركب نشط بيولوجيا يسمى 
غير  الحديد  مثبط المتصاص  وهو  التانين، 

الدموي.
يسمى  عضوي  كمركب  التانين  ويصنف 
من  العديد  في  أيضا  ويوجد  بوليفينول. 
األطعمة بما في ذلك الكاكاو واللوز والعنب 
والتوت والرمان والتوابل )على سبيل المثال، 
إلى  تجد طريقها  قد  والتي  والقرفة(،  الفانيليا 

المشروبات مثل العصائر.
لمن  أفضل  ليست  األخبار  الحظ،  ولسوء 
يشربون القهوة، حيث تحتوي القهوة أيضا على 

الكلوروجينيك  يعد حمض  كما  التانين.  مادة 
المتصاص  مهما  مثبطا  القهوة  في  الموجود 

الحديد.
مثبطات  أقوى  من  والقهوة  الشاي  ويصنف 
من  يقلل  أن  الشاي  لفنجان  ويمكن  الحديد. 
 ،   %80 إلى   %75 بنحو  الحديد  امتصاص 
وكوب من القهوة بحوالي 60%. وكلما كان 

تركيزهم أقوى، كان التأثير أكبر.
لذلك من األفضل تجنب الشاي والقهوة أثناء 
األكل ولمدة ساعتين قبل وبعد الوجبة. وهذا 
هو تقريبا طول الوقت الذي يبقى فيه الطعام 
متصاصه  يتم ا أن  قبل  والشراب في معدتك 

بالكامل.
ويشمل ذلك وجبة اإلفطار، وهي الوجبة التي 

يسود تناول الشاي والقهوة فيها.
لذلك إذا كنت تعاني من نقص الحديد، فقد 
اختيار  في  للتفكير  حان  قد  الوقت  يكون 
البرتقال في وجبة  كوب صغير من عصير 
كاملة  برتقالة  تناول  األفضل  أو  اإلفطار، 
أيضا(،  معها  األلياف  على  تحصل  )حيث 

وترك الشاي أو القهوة لوقت قصير.
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لن يقفل باب مدينتنا ..
باب العامود« في القدس من اهم واقدم ابوابها 

من يحمي الوطن!

خاطرة: أفال يتفكرون

يقترف جريمة من أجل لقاء صديقته

راوية وادي \ تورونتو \ 
خبايا  من  بصيٍص  و عن   ، يكتبوا  و  كتبوا 
النفوس .. سوف يكتبون.  الكوِن و خبيئاِت 
التفكِر  بالعقِل و  أنهم  ُأولي األحالِم  و يظُن 
حيزوا من الدنيا ما يشتهون. و إذ بكِل نهاٍر 
و  الشقِي  حاُل  يدوُم  ال  و  الجديد،  يجُد   ...
ال حاِل السعيد ، و يظهُر من القوى األقوى 
و  الحديَد،  يفُل  و  الجباَل،  يفتُت  ما  و   ..
يعجُز العلُم عن إدراِك تجدِد مبهماِت الكوِن، 
التي تهُل  و ترجمِة مستجداِت طالسمِه ... 

تباعًا كهالِل العيد.
و الكوُن على سعته كتاٌب ال عدَد لصفحاتِه، و 
ال مداَد يكفي ليسجَل تغيراتِه. و يبقى اإلنساُن 
وحدُه من يتفكُر و يتدبُر و يسأُل و يتقصى 
العقَل،  وهَب  الذي  الوحيُد  ألنه   .. الجواَب 

لعمارِة  استخدامِه  حسَن  و  بتشغيلِه  أمَر  و 
األرض، و إفشاِء السالِم، و حفِظ الحقوق. و 
على سعِة األفِق للرآي ... كحضٍن أٍم تنادي 
حبيبُه  يدعو  حبيٍب  كذراعي  ،أو  صغيرها 
لعناٍق طويٍل ... تعمى عينا المشاهِد الغافِل 
عن كٍل شيٍء سوى الغيمة الساكنة هناك، و 
يشغُل الفكَر بما قد يحصُل إذا هطل المطُر، 
و كيَف سيذهُب للعمِل، و كيُف سقُف البيِت 
الفكَر  ُيْعمُل  آخٌر  رآيٍّ  و  البلل.  سيحتمُل 
ما  و   ....  ِ ِبالتراب  المزن  عالقِة  عن   ...
بينهما من صلٍة تغيُب عن األنظاِر، و تشغُل 
األفكاَر، و كيفَ أن الماَء و التراَب ... هما 
... سره و أصله ،و هما سُر البقاِء و ديمومِة 
الوجوِد. كتبوا و يكتبوا و سيكتبون ... و قد 

أمروا أن يتفكروا ... أفال يتفكرون!

باب العمود يقع في منتصف الحائط الشمالي 
المدينة  أبواب  أكبر  وهو   ، القدس  لسور 
به  أشتهر  الذي  العمارة  لفن  إتقانا  وأكثرها 
العثمانيين من بين أبواب المدينة الستة الباقية 
، لقد احتفظ الباب بشكل مدخله األصلي ، 
وهو على شكل حرف )L( باللغة اإلنجليزية 
، والشارع المؤدي إلى باب العمود هو شارع 
الجزء  إلى  الباب  ويقود   ، الرئيسي  نابلس 
واألكثر  األكبر  وهو  المدينة  من  اإلسالمي 
حيوية من بين أجزاء المدينة القديمة ، وتعلو 

هذا الباب قوس مستديرة قائمة بين برجين.
كشفت  فقد  العمود  باب  تسمية  سبب  أما 
حفريات جرت عام 1936م وجود بابين يعود 

)هادريانوس(  اإلمبراطور  زمن  إلى  أحدهما 
أما  كابيتولينا«،  »ايلياء  مدينة  أسس  الذي 
اغريباس«  »هيرودوتس  فهو  الثاني  الباب 
في منتصف القرن األول الميالدي، وتظهر 
الكتابة فوق باب« هادريانوس« اسم المدينة 
الجديدة، والباب عبارة عن قوس ضخمة ترتكز 
على دعامتين من الحجارة القديمة المنحوتة 
الباب  نحتًا ناعمًا، وقد أضيف عمود داخل 
في أيام اإلمبراطور هادريانوس نفسه، حيث 
يظهر العمود في خريطة الفسيفساء التي عثر 
عليها في الكنيسة البيزنطية في«مأدبا«، وقد 
بقى هذا العمود حتى الفتح اإلسالمي ولذلك 
وكان  العمود«،  »باب  الباب  العرب  القوافل إليها.يدعى من قبل بوابة دمشق ألنه كان مخرج سمى 

زيد شحاثة

وأبحاث.  دراسات  طول  بعد  علمائنا  توصل 
إلى حقيقة علمية كانت مخفية عنا لسنوات. 
أن من ينظر بعين واحدة فقط هو أعور.. أال 

تصدقون ذلك!
أكتشفنا.  أيضا  أننا  تصدقون  هل  طيب.. 
الذي ولدنا فيه.  المكان  أن الوطن ليس هو 
ونشترك فيه مع آخرين في أهداف ومصالح 
أنتم  كم  كثيرة.  ومشتركات  ومصير  وتاريخ 
وثيقة  في  المثبت  المكان  هو  بل  واهمون.. 
الهوية التي نحملها. تحت فقرة » الجنسية« 
فقط.. وال عالقة له بكل ما نقراه من كالم » 
كبير« نسمعه هنا أو نقرأه هناك. وأن كنتم ال 
تصدقون فما عليكم إال متابعة أفعال بعض 
لوطنهم.  إخالصهم  بمدى  الساسة. وعالقتها 
وثائق  في  المثبتة  الوطن«  هذا   « وجنسية 

سفرهم » األخرى«..

ما علينا.. فمن راقب الناس مات هما. وهذه 
المحاسبية«   « أجهزتنا  جعلت  ذهبية  قاعدة 
وتدقيقها.  رقابتها  من  تخفف  والتدقيقية« 
فمن  هما«  الموت   « من  لموظفيها  حماية 
كيفية  في  التحقيق  يتم  التي  المليارات  يرى 
وكمدا«..  هما  سيموت«  أكيدا  »تبخرها« 
وخصوصا مراقبة صنف »متعددو األوطان« 
المتكونة  ظهورنا  يشبه  ال  ظهر  لديهم  ممن 
من عمود فقري ولحم. وإنما يتشكل من عمود 

حديد يسميه العراقيون » شيلمانه«.
أكثر  جيرانه.  على  يخاف  رجال  رأيت  هل 
مثل  هناك  ربما  نفسه؟  جاره  ومن  بل  أهله 
ذلك الرجل. وما العيب في ذلك! فنبينا الكريم 
بسابع  أوصى  الصلوات  أفضل  وأله  عليه 
على  تنطبق  القاعدة  هذه  هل  لكن  جار.. 
جاري أيضا؟ أو ليس كما هو جاري أنا جاره 
أيضا؟! من يدري ربما يكون غافال ويحتاج 

لمن يذكره وينبهه.. لكن ماذا أفعل مع أبني 
الذي ترك أمه ومتمسك بزوجة أبيه!

وأخطاء  أفعال  يبرر  مواطنا  شاهدتم  هل 
أمريكا! بل ويدافع عن مواقفها بحماسة وقوة. 
يكاد يحسده عليها. رجال العم سام أنفسهم.. 
وتبرير  توضيح  في  يستميت  أخر  يقابله 
مواقف إيران التي قد تضرنا. بشكل ال يجيده 
فنان ومهندس الدبلوماسية الظريف. وال حتى 
الناطق الرسمي بأسم الجمهورية.. هال يشرح 
الحكاية  تاهت  القضية..فقد  هي  ما  أحد  لنا 

علينا!
تعمد  بالنقص.  بشعور  تتعلق  القضية  هل 
أتباعه  في  غرسه  وصدامهم.  البعث  نظام 
وأخترقوه.  إال  تيارا  وال  حزبا  تركوا  ما  الذين 
بل وربما صاروا قياديين فيه.. أم أن األمر 
يخص ظاهرة تخص رغبة بالتبعية لفكرة ال 
يطبقها حتى من يحاول تسويقها »برؤوسنا«!

الخمر.  كؤوس  تسوده  محفال  شاهدتهم  هل 

عندما تلعب بالرؤوس وتفقدها العقل والمنطق؟ 
فيه  المحتفى  كان  لو  األمر  سيكون  كيف 
محتفى  ليس  لكن  الوطن..  هو  حفل  بهكذا 
به كما يفعل باألخرون. بل كذبيحة يراد أن 
من  قطعة  نيل  يحاول  وكل  الذئاب.  تنهشها 
لحمها اللذيذ.. ولكن ال تفكروا بكيف ولماذا. 
أو أين ذهب الحرام والحالل. فمن باع الوطن 
الدين والكرامة واألخالق. بل وباع  قبله  باع 

كل شيء.. كل شيء.
أو  ونضحك  لنشرب  والحزن.  وللهم  لنا  ما 
نبكي ال يهم. فال أحد سيدري أو يهتم. فالكل 
يتضاحك  به وهو  تدور  بدنياه. وهي  سكران 
لها. وعندما تنتهي النشوة.. سيعودون ألنشودة 
الوطن وأخوتهم األممية أو العقائدية. ومقاومة 

اإلمبريالية. وأما الوطن.. فله رب يحميه.

سرق مواطن في مقاطعة كوستروما الروسية 
خاصة  شركة  تملكها  »نيفا«  نوع  من  سيارة 
صديقته  لقاء  أجل  من  غاليتش،  مدينة  في 
للسيارة  المالكة  الشركة  استدعت  البعيدة.وقد 
المسروقة الشرطة للتحقيق في األمر والبحث 

عنها. وفعال وصل رجال الشرطة إلى موقع 
الحادثة، وبعد التحقيق مع بعض األشخاص، 
اكتشفوا أن أحد العاملين في الشركة قد اختفى 
رجال  عثر  قصيرة  فترة  وخالل  السيارة.  مع 
بعد 30  السيارة متروكة على  الشرطة على 

كيلومترا عن  المدينة. وتمكن رجال الشرطة 
في اليوم التالي من اعتقال السارق )28 سنة( 

في مدينة كوستروما وهو في حالة سكر.
لتسوية  السيارة  سرق  بأنه  اللص،  واعترف 
بعض المشكالت العاطفية، حيث بعد اتصال 

مدينة  في  تعيش  التي  حبيبته  مع  هاتفي 
لذلك اضطر  لقاؤها.  ياروسالفل، كان عليه 
إلى استخدام سيارة الشركة، التي تعطلت في 
الطريق، فتركها. ولكنه لم يذكر ما إذا كان قد 
نجح في لقاء حبيبته وتسوية المشكالت أم ال.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

في شب فلسطيني اسمه عيسى
عنده شركة كبيرة بأمريكا

قام عيسى بعث كرت زيارة البوه إللي عايش 
بالقرية عشان يزوره بأمريكا

وصل األب على املطار
و القى شوفير إبنه عيسى بستنى فيه

ركبوا بالسيارة
و أخده عشان يوصله عند إبنه عيسى

عيسى ساكن بأكبر ناطحة سحاب بأمريكا
وصلوا لعند املصعد و طلعوا فيه

و  يطلع  يطلع  و  يطلع  هاملصعد  بلش  و 
يطلع..

األب صار يتفرج من قزاز املصعد
و  تصغر  و  بتصغر  قاعدة  البنايات  شاف 

الناس اختفت باملرة
و لسا هاملصعد قاعد بطلع

بعد شوي شاف حاله صار فوق الغيوم
و لسا هاملصعد قاعد بطلع
اتطلع األب بالشوفير و قله

على مهلك يا عمي
إنت لعند أي عيسى ماخدني ؟

أوقف رجل ثري سيارته » رينج روفر » الفاخرة 
أمام محل جزار.

و طلب منه نصف كيلو حلمة.
فيات  بسيارة  رجل  حضر  يغادر  أن  قبل  و 

موديل ١٩٨٠ .
و طلب ٥ كيلو حلمة و ٣ كيلو كبدة و كوارع 

و شوية عظم.
انتظر صاحب الرينج روفر حتى غادر صاحب 

الفيات .
و سأل اجلزار: ماذا يعمل هذا الرجل؟

أجابه اجلزار: ال يعمل، و لكنه متزوج من ثالث 
أرامل ترك لهن أزواجهن ثروات بعد موتهم.

الثري طلب من اجلزار ١٠ كيلو حلمة و ٧ كيلو 
كفتة و ٥ كيلو كبدة و ذهب لبيته، 

عندما رأت زوجته ما أحضره سألته إن كان 
عندهم عزمية.

قال لها: ال عزمية و ال بطيخ
صاحب  يجيكي  ما  قبل  بثروتي  امتتع  بدي 

الفيات

مضيفة لبنانية تسأل الركاب : مني فيكن 
دايخ ؟

قال البدوي : أنا..
قامت عطيتو حبة بانادول ..

ثاني مرة قالت مني دايخ ؟
قال البدوي: أنا...

وعطيتو حبة بانادول
وكل شوي تسأل املضيفة : مني فيكن دايخ 

؟البدوي يقلها : أنا ..
حلد ما مات البدوي املسكني ..

ملا شافو بطاقته لقو اسمه: دايخ بن نواف 
بن مقرن العتيبي

اهلل يرحمك  يا دايخ

في  كورونا  فيروس  حول  علمية  دراسة 
سورية, ينتشر بطريقة )يا غافل الك اهلل(
 ويعالج بطريقة )ماحد مبوت ناقص عمر (

تقي  جارك  اذا   ( مبدأ  على  تعتمد  والوقاية 
بتنهدى واذا جربان بتنعدى (  

لكورونا  بالتصدي  املكلف  الفريق  علق 
عالدراسة بجملة )تنباعدوا بالعزا ( الشعب 

رد بجملة : النا اهلل ما بينسى حدا

الشيطان واألردني 
الشيطان: إركب سيارتك وحط أغاني.

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

الرقص.
األردني: ما عندي كهربا.

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

أشرب بيبسي.
الشيطان: بتحكي جد!!!؟

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

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

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

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

الشيطان: أقرأها خليني انقلع

حكمة

اصل المثل)  دافنينه سوا( 
الروافد  نتاج  الشعبية  األمثال  تُعتبر 
الثقافية، وهي خير معبر عن التراث الشعبي 
ألي مجتمع؛ كما تشكل هذه األمثال وعي 
القيم،  واحترام  واحلرام،  احلالل  نحو  اجملتمع 

ومتثل أيضا أهم دالالت احلكمة واخلبرة.

أن  إلى  الشعبى  املثل  هذا  قصة  تعود 
يعتمدان  حمـار  لديهما  كان  شخصني 
ونقل  املعيشية،  أمورهما  متشية  في  عليه 
حتى  وأحباه  أخرى،  إلى  قرية  من  البضائع 
صار كأخ لهما، يأكالن معه وينام بجانبهما 

وأعطياه اسما للتحبب هو »أبو الصبر«.
وفي أحد األيام وأثناء سفرهما في الصحراء، 
على  األخوان  حزن  ونفق،  احلمـار  سقط 
الئق،  بشكل  ودفناه  شديدا  حزنا  احلمـار 
وكان  مرا،  بكاًء  قبره  على  يبكيان  وجلسا 
فيحزن  املشهد  هذا  يالحظ  مير  من  كل 
املرحوم  عن  ويسألهما  املسكينني  على 
فيجيبناه بأنه املرحوم »أبو الصبر«، إنه كان 
اخلير والبركة ويقضي احلوائج ويرفع األثقال 
ويوصل البعيد، فكان الناس يحسبون أنهما 
صالح  عبد  أو  جليل  شيخ  عن  يتكلمان 

فيشاركونهما البكاء.
شيًئا فشيء صار البعض يتبرع ببعض املال 
لهما ومرت األيام فوضعا خيمة على القبر 
اخليمة  مكان  حجرة  فبنيا  التبرعات،  وزادت 
والناس تزور املوقع وتقرأ الفاحتة على العبد 
وصار  الصبر،  أبو  اجلليل  الشيخ  الصالح 
مختلف  من  الناس  يقصده  مزارا  املوقع 
كرامات  الصبر  أبو  ملزار  وصار  األماكن، 
ومعجزات يتحدث عنها اجلميع، فيأتي الزوار 
أن  في  طمًعا  والتبرعات،  النذور  ويقدمون 

يفك الولي الصالح عقدتهم.
األموال  يجمعان  وصارا  األخوان  واغتنى 
الناس السذج ويتقاسمانها  تبرع بها  التي 

بينهما.
تقسيم  على  األخوان  اختلف  يوم  وفي 

»واهلل  وقال:  وارجتف  أحدهما  فغضب  املال 
الصبر  أبو  الصالح  الشيخ  من  سأطلب 
ويريك  منك،  ينتقم  أن  القبر(  إلى  )مشيرا 
أخوه  فضحك  حقي«،  ويسترجع  غضبه 
وقال: »أي شيخ صالح يا أخي؟ إنت نسيت؟ 

دا احنا دافنينه سوا!!«.

اصل المثل :
)سكتناله دخل بحماره(

تجمع  إلى  المثل  هذا  أصل  يرجع  حيث 
هامة،  أمور  فى  يتناقشون  ما  قرية  أعيان 
احترامًا  القرية  أهل  أحد  يمر  عندما  وكان 
ثم  السالم  ويلقى  دابته  على  من  ينزل  لهم 
رجل  بهم  مر  المرات  أحد  فى  ولكن  يمر، 
ألن  داعى  ال  له  فقالوا  حماره  يركب  فقير 
ومر  السالم  فألقى  حمارك  على  من  تنزل 
دابته  على  من  النزول  من  بإعفائه  وقاموا 

تلك المرة .
تكرر األمر عدة مرات حتى مر الرجل فى 
أحد األيام من أمام مجلسهم ودخل المجلس 
بحماره فتعجب الجلوس وقاموا بإخراجه من 
معلقًا: سكتناله دخل  أحدهم  وقال  المجلس 
بحماره، ومنذ  ذلك الوقت انتشر هذا المثل  
تعبيرًا عن استغالل أحد األشخاص للموقف 
والتمادى فى ما يفعله بسبب تساهل اآلخرين 

معه.

حكاية اليوم

قررت امرأه عمل شد للوجه قبل عيد ميالدها 
الخمسين وتأهيل كامل

دفعت أكثر من 50 ألف ، وأحست بسعاده 
ألن النتائج كانت جيدة

وفي طريق عودتها توقفت لشراء صحيفة
وسألت البائع :-

أرجو عدم المؤاخذه ولكنني أحببت أن أسألك 
عن توقعك لعمري ؟

... قال لها :- 31 عامًا
قالت : ال … أنا عمري 50 ، قالتها بسعادة

بعدها بفترة بسيطه توقفت عند ماكدونالدز 
لشراء وجبة

فسألت البنت الواقفه خلف كاونتر البيع نفس 
السؤال؟

فردت البائعة :- أعتقد 29
قالت المرأه بإبتسامه عريضه :- عمري 50 

عامًا
بعدها أحست بالرضى وكل الرضى عن ما 

فعلته من تجميل
عند  وتوقفت  ماكدونالدو  من  خرجت 

الصيدلية لتأخذ غرضها ..
فسألت   ، أكثر  التأكد  بالها  على  وخطر 

الصيدلي سؤالها المعتاد
رد الصيدلي :- اعتقد 30 عامًا

قالت بسعاده عمري 50 عاما … شكرًا لك
في محطة األوتبيس كان بجوارها رجل كبير 

السن فكرت بسؤاله لخبرته في الحياة
فسألته بلطف نفس السؤال

فقال الرجل :- عمري تجاوز ال80 عامًا 
وال يمكنني النظر جيدًا لتقدمي في العمر ، 
من  إمرأة  أي  عمر  تحديد  أستطيع  ولكنني 
خالل تحسس صدرها ، فهي الطريقة الوحيدة 
التي ال يمكن أن تخطئ معي صمتت المرأة 
قلياًل ، ودفعها الفضول للتأكد من جودة ما 

قامت به من تجميل من السماح للرجل
وخلو  الباص  مغادرة  بعد  صدرها  بتحسس 

المحطه من الناس فتحت قميصها
بتحسس  وبدأ  يديه  الكهل  الرجل  وأدخل 

صدر المرأة وبالضغط عليه وفره لليمين
تارة ولليسار تارة أخرى ، برفق

وتارة بقوة إلى أن أبعدت المرأه يديه وقالت 
يكفي ذلك ، فكم تتوقع عمري ؟

قال لها 50 عامًا
انبهرت المرأة وسألته كيف عرفت ذلك وبكل 

دقة ؟
قال لها أوعديني بأنك لن تغضبين مني لو 

اخبرتك ، فقالت أعدك بأنني لن
أغضب منك أبدًا

قال لها
كنت واقف وراكي عند ماكدونالز
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القط تاجر مخدرات.. ضبط عملية تهريب إلى سجن في بنما

تبقى الدار عامرة بأهلها.. 
عراقيون يهبون لمساعدة مريض عرضت عائلته بيع المنزل لعالجه

جيل بايدن تحظى بإشادة خاصة خالل الخطاب المشترك في الكونغرس.. 
ارتدت فستان حفل التنصيب نفسه

إسبيرانزا«  »نويفا  سجن  في  الحراس  مّر 
بنما بتجربة فريدة من نوعها تمثلت في  في 
قبضوا  لقد  بشري.  غير  القبض على مجرم 
خالل  المخدرات  بتهريب  متلبس  قط  على 

األسبوع الماضي.
»نيوزويك«  مجلة  نشرته  تقرير  وفي 
الكاتبة  ذكرت  األميركية،   )newsweek(
إدواردو  المحلي  المدعي  أن  كاروالين 
رودريغيز صرح بأن القط قد ُسلم إلى مأوى 
للحيوانات »على أمل أن يتوب عن جرائمه 
ويجد بيتا ليكمل حياته فيه«. برتقالي وأبيض

في 16 أبريل/نيسان، لمح موظفو السجن قطا 
المبنى.  دخول  يحاول  وأبيض  برتقالي  فروه 
وقال رئيس نظام السجون أندريس غوتيريس 
وجود  بالقط  اإلمساك  فور  الحظوا  قد  إنهم 
وتبين  رقبته«.  مربوطة حول  قماش  »قطعة 
أن القماش يحتوي على كبسوالت لما وصفه 
بمسحوق أبيض وأوراق و«مواد نباتية« والتي 
تعرف عليها مسؤول آخر وتبين أنها كوكايين 

كراك وماريغوانا.
في  العام  المدعي  مكتب  نشرها  وفي صورة 
الحبوب  يحمل  بالستيكي  يظهر كيس  بنما، 

المخدرة. لقب »ناركو كات«
وجذب هذا الخبر الطريف اهتمام العديد من 
»ذا  صحيفتا  ذلك  في  بما  اإلعالم،  وسائل 
ستار« و«ذا تايمز أوف إنديا«، التي أطلقت 

على القط لقب »ناركو كات« أو »القط تاجر 
المخدرات«. وبمجرد الكشف عن مكيدته، تم 
الحيوانات،  عن  للدفاع  مؤسسة  إلى  تسليمه 

حيث سيتم تقديمه للتبني.
نشرتها  تغريدة  في  »المجرم«  القط  ويظهر 
مباالة  بال  جالًسا  بنما  في  الوطنية  الشرطة 

في صندوق نقل خاص ويقف حاملوه بجانبه. 
برعاية  منا  »التزاما  التغريدة  نص  في  وجاء 
إسبيرانزا  نويفا  مجمع  قام  األليفة،  حيواناتنا 
القط  بتسليم  كولون  مقاطعة  في  اإلصالحي 
أنيمال  أند  لوف  فور  أدوبت  مؤسسة  إلى 

ديفندرز«.

توريط الحيوانات البريئة
الحادث  دفع  »تويتر«  على  لتغريدة  ووفًقا 
في  المخدرات  لجرائم  العام  المدعي  مكتب 
كولون إلى فتح تحقيق في استخدام الحيوانات 
لتهريب المخدرات إلى سجن نويفا إسبيرانزا. 
بالمواد  تحّمل  البريئة  الحيوانات  أن  ويبدو 
خارج  من  المتواطئين  قبل  من  المخدرة 
داخل  إلى  السجناء  يستدرجها  ثم  السجن، 

السجن بالطعام.
وأفاد موجز السجون العالمي بأن بنما تحتجز 
حوالي 18 ألفا و174 سجيًنا موزعين على 
23 سجنًا فقط. ونظرًا ألن طاقة االستيعاب 
الرسمية لنظام السجون تبلغ 14 ألفا و951 
فقط، يبدو أن غالبية المرافق اإلصالحية في 

البالد مكتظة.
بنما  مدينة  إسبيرانزا شمال  نويفا  ويقع سجن 
في مقاطعة كولون الكاريبية، ويضم أكثر من 
1700 سجين، وهذه ليست المرة األولى التي 
يحاول فيها أحدهم تهريب المخدرات بمساعدة 

الحيوانات.
أن  للحراس  سبق  القطط،  جانب  فإلى 
اعترضوا الحمام الزاجل في محاولة مشابهة. 
بالمنطقة  المسيرة  الطائرات  ُضبطت  كما 
وكالة  مشروعة، حسب  غير  مواد  وبحوزتها 

األنباء الفرنسية.

أحمد الدبا 
-الموصل

يبدأ  الشعبي  المثل  بهذه  قلبت«  خليت  »لو 
محمود الباشا حديثه للجزيرة نت وهو يصف 
القيارة  ناحية  أهالي  بين  التكافل  أن  كيف 
جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى )شمال 
دارهم  بيع  من  بمنعهم  كفيال  كان  العراق( 

ألجل عالج ولدهم موفق.
ويتابع عم الشاب المريض في حديثه للجزيرة 
)تليف  الباشا مصاب بمرض وراثي  أن  نت 
الرئتين( وهو رابع شخص في عائلته يصاب 
بهذا المرض، حيث توفي والده بالمرض عام 
2009 ومن ثم شقيقته عام 2015 ثم أخوه 
قد  كانوا  أنهم  الباشا  ويكشف   .2016 عام 
اكتشفوا إصابة موفق بهذا المرض منذ نحو 
8 أشهر، وبعد مراجعتهم للعديد من األطباء 
ال  أن  لهم  تبين  الطبية  الفحوصات  وإجراء 

يتطلب  عالجه  وأن  العراق،  في  له  عالج 
ممكن  وقت  وبأسرع  الهند  في  رئتين  زراعة 

تجنبا لوفاته.
الدار عامرة بأهلها

موفق  عائلة  دفعت  اليد  ذات  وقلة  الفقر 
القيارة،  ناحية  في  دارهم  بيع  نحو  لالتجاه 
حيث إن تكلفة العالج تصل 80 ألف دوالر، 
)معروض  عبارة  أن  المريض  عم  ليكشف 
للبيع( ُمحيت خالل أيام بعد أن أقدم العديد 
من المواطنين في الناحية وفي محافظة نينوى 
إجراءات  وتسهيل  العالج  مبلغ  جمع  على 
السفر خارج البالد، ومن ثم تم محو العبارة 
األولى واستبدالها بعبارة )الدار عامرة بأهلها(.
ورغم شدة مرض الباشا )18 عاما( وصعوبة 
حديثه مطوال، فإنه أصر على الحديث للجزيرة 
نت ليكشف أنه خضع لعملية جراحية داخل 
العراق قبل أشهر، إال أنها لم تكلل بالنجاح، 
الفتا إلى أنه سيسافر إلى الهند األسبوع القادم 

إلتمام عالجه.
عبد  الشيخ  القيارة  ناحية  مشايخ  أحد  ويقول 
ُنكبت  المريض  عائلة  إن  الطابور  الرحمن 
خالل السنوات السابقة بفقدان 3 من أفرادها 
بذات المرض، وإنه وبسبب فقر العائلة وتكلفة 
لعرض  العائلة  اضطرت  الباهظة  العالج 

دارها للبيع.
بين  والتكاتف  االجتماعي  التكافل  أن  غير 
عشائر وشباب الناحية ومحافظة نينوى أدى 
بعالجه  والتكفل  أيام  المبلغ خالل  إلى جمع 
تحدث  الذي  الطابور  بحسب  البالد،  خارج 

للجزيرة نت.
حميد  القيارة  ناحية  مدير  معاون  ويقول 
من  كبيرة  شبابية  جهودا  إن  صالح  مطلك 
وجهاء الناحية ومحافظة نينوى استطاعوا في 
من  للشاب  دوالر  ألف   80 جمع  قليلة  أيام 
عائلة  تصيب  قد  جديدة  فاجعة  تدارك  أجل 
المريض، وأن الباشا سيسافر إلى الهند للعالج 

أن  للجزيرة نت  أيام. ويضيف صالح  خالل 
هذه المبادرة استمرار للتكافل االجتماعي في 
ناحية القيارة، مشيرا إلى أنه ومنذ أن استعادت 
من  الناحية  على  السيطرة  األمنية  القوات 
مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية في أغسطس/

آب 2016 تشهد المنطقة قصصا كثيرة في 
التكافل والتعاضد، بحسب تعبيره.

أحمد  القيارة  ناحية  من  المدني  الناشط  أما 
المريض  قصة  أن  جانبه  من  فيرى  السالم 
التواصل  مواقع  عبر  بمنشورات  بدأت 
االجتماعي، وأن عرض عائلة الشاب دارها 
البدء  والميسورين على  الناشطين  للبيع حّث 
بحملة تبرعات كبيرة، استطاعت توفير مبلغ 
العالج خارج البالد.  ويكشف السالم أن هذه 

المبادرة ليست األولى ولن تكون األخيرة.

في  الكثيرين  استحسان  بايدن  جيل  نالت 
قطاع األزياء والموضة، الرتدائها فستان ليلة 
التنصيب نفسه، في جلسة الخطاب المشترك 
األربعاء  الكونغرس،  أمام  بايدن  للرئيس جو 
ذكرته  ما  أبريل/نيسان 2021، بحسب   28

صحيفة The Independent البريطانية.
صاحبت  عندما  األولى  السيدة  ارتدت  فقد 
أزرَق  إصدارًا  الكابيتول  مبنى  إلى  الرئيس 
بعد  ارتدته  الذي  السهرة  فستان  من  بحريًا 
وصول زوجها إلى البيت األبيض، في شهر 

يناير/كانون الثاني الماضي.
األزياء  مصممة  تصميم  من  الفستان   
المشهورة  هيرست،  غابرييال  األوروغوانية 
باستخدام األنسجة الموجودة مسبقًا، وأضافت 

علوية  وطبقة  الزهور،  برسم  تطريزًا  إليه 
شفافة، وكمامة من اللون نفسه.

قالت  التنصيب  حفل  فستان  تصميم  عند 
هيرست إن التطريز يرمز إلى الزهور الفيدرالية 
لكل والية وإقليم في الواليات المتحدة. وقالت 
والية  زهرة  »وضعت  عامًا(:   44( هيرست 
األولى،  السيدة  قلب  مستوى  على  ديالوير 
ومنها تتفرع كل الزهور األخرى«. كما أّكدت 
مدينة  في  الفستان  قطع  كل  تصنيع  على 
األولى ضجًة  السيدة  فستان  وأثار  نيويورك. 

كبيرة على وسائل التواصل االجتماعي.
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Why Biden Must Watch
 This Palestinian Movie

By John Brennan

Mr. Brennan was the director of 
the C.I.A. from 2013 to 2017.

On a recent evening I watched 
”The Present.“ a short film by 
Farah Nabulsi. a Palestinian film-
maker. which was nominated for 
an Academy Award for live-action 
short film. )The winner in the cat-
egory was ”Two Distant Strang-
ers.“( Ms. Nabulsi‘s 25-minute 
film is a powerful. heartbreaking 
account of the travails of Yusuf. 
a Palestinian man. and Yasmine. 
his young daughter. as they tra-
verse an Israeli military check-
point in the West Bank twice in a 
single day.

”The Present“ establishes its 
context quickly. opening with im-
ages of Palestinian men making 
their way through a narrow pas-
sageway at one of the numerous 
checkpoints that dot the Israeli-
occupied West Bank. Palestin-
ians going to work. visiting family 
or shopping on the opposite side 
of a security barrier have to bear 
this humiliating procedure every 
day.
Yusuf sets out with Yasmine to 
buy an anniversary gift for his 
wife. He is held in a chain-link 
holding pen. The ostensible rea-
son is that the Israeli guards want 
to search him and his posses-
sions more thoroughly. Yasmine 
sits nearby. watching and waiting 
in silence.
The scene brought back memo-
ries of my first visit to the West 
Bank in 1975. when I crossed 
the Jordan River and arrived at 
an Israeli security post. As a stu-
dent at the American University in 
Cairo. I was excited about visiting 
Jerusalem and spending Christ-
mas Eve in Bethlehem. I joined a 
relatively short line. which moved 
at a steady and efficient pace.
A few feet away. I could see men. 
women and children in a much 
longer line fully enclosed by steel 
mesh fencing labeled ”Palestin-
ians and Arabs.“ I saw several 
subjected to discourtesy and ag-
gressive searches by Israeli sol-
diers.
While I was distressed by what 
I saw. I knew that Israel had le-
gitimate security concerns in the 
aftermath of the 1967 and 1973 
wars. worries that had been 
heightened by attacks on Israeli 
and Jewish targets by Palestinian 
terrorist organizations.
Half a century has passed. and 

the political and security land-
scape of the Middle East has 
profoundly changed.
Israel has signed peace trea-
ties with Egypt and Jordan. The 
Abraham Accords. brokered by 
the United States last year. have 
paved the way for four more Arab 
states — the United Arab Emir-
ates. Bahrain. Sudan and Mo-
rocco — to establish diplomatic 
relations with Israel. Hopefully. 
more Arab leaders will follow suit 
as there is no reason and little 
geostrategic sense in continuing 
to deny the reality and perma-
nence of the state of Israel. )Un-
fortunately. the accords did noth-
ing for the Palestinians except 
to obtain a suspension of Israeli 
plans to illegally annex the West 
Bank.(
Editors‘ Picks
He Said He Loved Her. Then He 
Went to the F.B.I.
Private Schools Brought In Di-
versity Consultants. Outrage En-
sued.
My Boyfriend Has Two Partners. 
Should I Be His Third?
There also has been significant 
progress in reducing violence 
carried out by Palestinians inside 
and outside the occupied terri-
tories. The exception is Hamas. 
which continues to launch rocket 
attacks into Israel from the Gaza 
Strip.
In the West Bank. Palestinian 
security and intelligence ser-
vices have worked closely with 
their Israeli. Arab and Western 
counterparts to disrupt extrem-
ist networks and prevent attacks. 
These Palestinian agencies have 

demonstrated an impressive de-
gree of professionalism over the 
past two decades.
Despite sharply reduced tensions 
between Israel and the Arab 
world. the Palestinian people 
themselves have seen no appre-
ciable progress in their quest to 
live in their own sovereign state. 
Political fissures and the inef-
fective political leadership of the 
Palestinian Authority have con-
tributed to stymying ambitions for 
Palestinian nationhood.
But that could change. Legislative 
elections in May and presiden-
tial elections in July in the West 
Bank and Gaza offer Palestinians 
an opportunity to elect represen-
tatives capable of conducting a 
more effectual political dialogue 
within the Palestinian homeland 
and beyond. Palestinian candi-
dates who do not bear the scle-
rotic reputations of political in-
cumbents. if elected. would help 
soften the deep-rooted cynicism 
that many Israeli officials display 
toward Palestinian negotiators.
The major hurdle will be to re-
verse the trend of diminished 
interest that the Israeli govern-
ment has shown in pursuing 
a two-state solution. Israel‘s 
prime minister. Benjamin Netan-
yahu. has spearheaded relent-
less expansion of settlements in 
the West Bank. That expansion 
has brought along more concrete 
walls. security barriers and con-
trol points. further reducing the 
spaces where Palestinians can 
live. graze their flocks. tend their 
olive groves and vegetable gar-
dens without being challenged by 

their occupiers.
Unfortunately. during the Trump 
years. the United States ignored 
Palestinian interests and aspi-
rations. Mr. Trump moved the 
American Embassy in Israel to 
Jerusalem. rejecting the position 
of all previous U.S. administra-
tions that it would endanger final 
status negotiations on that con-
tested city. He senselessly sev-
ered funding to the Palestinian 
Authority and ended our contri-
butions to the United Nations for 
Palestinian refugee assistance.
In a welcome change. the Biden 
administration has authorized the 
release of $235 million for hu-
manitarian. economic and de-
velopment programs supporting 
Palestinians in the West Bank. 
Gaza and elsewhere in the re-
gion.
The concluding scene of ”The 
Present“ shows Yusuf. tired and 
hobbled with back pain. increas-
ingly angry and on the verge of 
violence as he attempts to return 
home with the anniversary gift. 
His chilling. emotional outburst 
made me think of the frustration 
felt by every Palestinian who has 
to live with the stifling security 
measures and political oppres-
sion attendant to Israel‘s military 
occupation.
It was his little daughter. Yas-
mine. though. who gave me most 
pause and concern. She watched 
her father‘s patience. dignity and 
humanity steadily erode.
I can only imagine the imprint 
such experiences have on the 
young girls and boys who live in 
the West Bank and Gaza Strip. 
They grow up traumatized by 
injustice. discrimination and vio-
lence. They live with the feeling 
that their existence is controlled 
by people who don‘t care about 
their welfare. their safety or their 
future.
The Biden administration is deal-
ing with a dizzying array of do-
mestic and international prob-
lems but the Palestinian quest for 
statehood deserves the early en-
gagement of his national security 
team. The United States needs to 
tell Israeli leaders to cease pro-
vocative settlement construction 
and the sort of oppressive se-
curity practices depicted in ”The 
Present.“
A clear signal from President 
Biden that he expects and is 
ready to facilitate serious Israeli-
Palestinian discussions on a two-
state solution would be of great 
political significance.
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قصة قصيرة: كتاب األحالم
الكاتبـة :

اميمة عّز الدين
 

كيف  أبًدا.  منطقيًّا  األحداث  سيُر  يكن  لم 
وقد  ظهري،  على  ألّمي  جّدتي  حمُل  ُيمِكنني 
ابتّلت مالبُسها من أثر سلِس البول الذي تعانيه 

منذ أن ُأجريْت لها تلك العملّيُة الجراحّية؟ 
إلى  باهتماٍم  ُتنِصت  كثيرًا، وهي  تتوّجع  كانت 
استئصال  بضرورة  يخبرها  الطبيب  نصائح 
الدموُع  ترقرقت  وقد  بصرَها،  إليه  تمدُّ  الرحم. 
في مقلتْيها. وبمهارٍة نادرٍة حجزْت دموَعها، ولم 
تسمْح لها بالطفر. كانت قوّيًة مثَل جبل الطور، 
وهّشًة مثَل حلوى عّش العصفور التي عّلمْتني 
الطبيب  إلى  تومئ  أرقُبها وهي  كنُت  صنَعها. 
بوجوب تسجيلها بسرعٍة في المستشفى، وترجو 
للوجع  فريسًة  الضعيَف  جسَدها  يترَك  أاّل  منه 
ل الموَت على أن تترّدَد  بعد الجراحة؛ فهي تفضِّ
جرّبت  ولقد  المستشفى.  جنبات  في  صرخاُتها 
إلى  وعضالِتها  جسَدها  يفسخ  الذي  الوجَع 
إناٍث وثالثَة ذكور،  شظايا، بعد وضعها سبَع 
قلبها  في  حبسْت  وفتاتان.  ولٌد  عنها  ومات 
الحزَن، ولم تفرْج عنه إاّل حين دّب المرُض في 

أوصالها ودنا األجل.
منطقّية  غيَر  أُعايُنها  التي  األحداُث  زالت  ما 
أبًدا. فأّمي تأمرُني، في قسوٍة وإلحاٍح، بضرورة 
حمل جّدتي بعيًدا عن فراشها، بعد أن تبوَّلْت 
المجاورة،  الغرفة  إلى  الطريق  في  لياًل.  عليه 
التي استطالت فصارت مثَل سرداٍب طويٍل ال 
نهايَة له، قابلُت زوجي وهو يعدو نحو الثمانين، 
في حين أّنني ما زلُت في الثالثين. كان وجُهه 
ني،  ًما ألّنني أحمل جّدتي وأوزارًا ال تخصُّ متجهِّ
وأمرني بالعودة من حيث جئت. تالسّنا كالعادة، 

وطالني سباُبه المقذع، ووْصُفه لي بامرأٍة خاليٍة 
مثل  دماًغا  يحوي  ال  رأسي  وأّن  الحكمة،  من 

اآلخرين.
في لحظاٍت، شققُت دماغي، وأخرجُت عقلي. 
إصبعي  وضعُت  ُمعقَّدة.  التالفيف  كانت 
السّيئة.  ذكرياتي  الذاكرة، ومحوُت  على مركز 
أعجبتني اللعبة، وتركُت إلصبعي حريََّة التجّول 

في تلك التالفيف، حّتى محوُت ذاكرتي كلَّها.
قلبي  يحمل  عامْين، ال  ابنِة  طفلٍة  مثَل  بدوُت 
اللعب، ورْكِل األشياء،  أيَّ ضغينة. أهفو إلى 
والضحِك من دون سبب. لكّن زوجي أوقفني، 
أزال  ما  نفسي  فألفيُت  دماغي.  إلّي  وأعاد 
ألّنها  تبكي  وهي  ظهري،  على  جّدتي  أحمل 
السّيئة  الظنوُن  تساورها  الدافئ.  فراَشها  تركْت 
أّياُمها  أّنها ستلقى حتَفها من عل، أو ستكون 
األخيرُة في غرفٍة ضّيقٍة مكتّظٍة بنسوٍة ُيْشبهنها، 
دون  من  بارٍد،  معدنيٍّ  سريٍر  على  وستموت 

غطاٍء يحجب عورَتها وهواَنها.
***

لم  شديٍد،  صداٍع  على  نومي  من  استيقظُت 
جلسُت  المهدِّئة.  األقراُص  تلك  حّدَته  ُتخفِّْف 
حلم  تذكَُّر  أحاول  سريري  على  طويٍل  لوقٍت 
الليلة الفائتة. كان بغيًضا وثقياًل. ومع هذا فقد 
أمعنُت في تذكُّر تفاصيله. بجواري، يرقد كتاُب 
في  اجتهدُت  األحالم.  تفسير  ابن سيرين عن 
ر الحلَم الذي انقبض  العثور على إشاراٍت تفسِّ
له قلبي. رحُت أحدِّث نفسي: »كيف واتت أّمي 
أّمها؟  الجرأُة والقسوُة كي تجعَلني أتخّلَص من 
وما سرُّ ظهور زوجي، وبلوِغه الثمانين، وعدِم 

تقاطع زمننا مًعا؟«
في  تزورُني  وهي  جّدتي،  ماتت  أن  منذ 
أحداٍث،  بال  مبهمٍة،  بطريقٍة  تظهر  أحالمي. 

كأّنها تهويماٌت وأشباٌح ُتمثِّل صورَتها. وال يتبّقى 
في الذاكرة بعد االستيقاظ سوى إحساسي بأّنها 
يدي  في  تدسُّ  مرٍّة  كّل  وفي  لزيارتي.  جاءت 
وفي  الزاهية،  باأللوان  منقوًشا  صغيرًا،  كتاًبا 

ًطا باللون األسود. منتصفه يقبع اسمي مخطَّ
زارتني جّدتي ذات ليٍل، فأعطتني خبزًا طازًجا، 
حولها،  تلّفتْت  ثم  كّله.  بتناُوله  وأوصتني 
وأعطتني سمكًة كبيرًة. بكيُت ألّنني نمت جائعًة 
ليلَتها، ولم أجد شيًئا أتناوُله. كان عليها الرحيُل 
لي(.  قالت  )هكذا  باَبها  السماُء  تغلق  أن  قبل 
تحدَّثنا طوياًل حّتى غفوُت. ال أدري هل قّبلتني 
التي  رائحَتها  خّلفْت  أْم  صغيرة،  وأنا  كعادتها 
بها كي  أتشّبُث  وأنا  يدي،  الياسميَن في  تشبه 
طائٍر  مثَل  خفيفًة،  أصبحت  كيف  لي  تحكي 

أخضر، كأّنه طائٌر من الجّنة.
منذ ما يربو على شهٍر، وجّدتي لم تعد تزورُني 
العقاقير  في أحالمي، بعد أن لجأُت إلى تلك 
إلى  ل  أتوسَّ وأنا  كالمسحورة  كنُت  المنوِّمة. 
الصيدلّي أن يعطَيني منوًِّما عتيًقا يقضي على 
األرق الذي سكن دماغي. كّلما تناولُت قرًصا، 
هجم علّي النوم. لكأّنني أْشبُه بَمن يمدِّد جسَده 
على طاولٍة باردة، مغمَض العينين قسرًا، لكّن 
دبيَب  أسمُع  ماكر.  متيّقٍظ  ثعلٍب  مثُل  ه  حواسَّ
الحيطان،  خلف  الجيران  وهمساِت  األقدام، 
وصرخاِت  الليل،  آخر  في  الغربان  ونعيَق 
األطفال في جوف الظلمة. ومع هذا ال أقوى 
على الحركة، كأّن جاثوًما قبض على روحي.

لذلك قّررُت التوقَُّف عن تناول المنوِّم، ولجأُت 
إلى السهر القسرّي طوال الليل، ومراقبِة أطوار 
وتجيء  تروح  وهي  النافذة،  خلف  من  الناس 
جّدتي  وجدُت  حّتى  النهار.  وأّول  الليل  خالل 

على  وتربِّت  حناٍن،  في  لي  تهمس  أمامي، 
صنعْته  الذي  خبزها  بعَض  وتعطيني  رأسي، 
بجوار ُسور الجّنة. طلبْت مّني أن أنثَر الوروَد 
فوقه  البنفسج  شتالِت  أزرَع  وأن  قبرها،  على 
وحوله. رجوُتها أن تبقى قلياًل، وعاتبُتها ألّنها لم 
تعد تزورني كعادتها، فابتسمْت وهي تحتضنني 

د شعري األشيب قائلًة: برفٍق وتمسِّ
- لقد هّيأُت مكاَنِك، وتركُتهم ُيزيلون الحصى 

وبقايا عظامي لترقدي بسالٍم إلى جواري.
داهمْتني رغبٌة قوّيٌة في البكاء. لكّن عينيَّ كانتا 
حمراوْين مثَل جمٍر مشتعل. لم أقَو على البكاء، 
وظللُت أنظر إليها، وهي تهديني فستاَن عرسها 
البنفسج  بزهر  حوافَّه  طّرزْت  الذي  األبيض، 

الذي كانت تعشقه.
كاتبة من مصر 
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ادباء فلسطينيون – 
سلمان ناطور أبرز كتاب التوثيق التاريخي للنكبة الفلسطينية

ة الحّكاَءة ألَجدَّ

رشدي الماضي 
حيفا 

الّتواصل  شبكات  من  المعذرة  أرجو  بداية… 
االجتماعي على مختلف أنواعها…

من  ظاهرة  هي  الحكاَءة  الجدَّة  فشخصيَّة 
من  ف  ُتَوظَّ كانت  التي  الّشعبي،  الّتراث 

من  عدد  على  اأَلطفال  وتثقيف  تنِشئة  أجل 
أجيال  من  حفظتها  التي  عبية  الشَّ الحكايات 
سابقة، وكانت هذه الجلسات تتّم في المساء 
مجتمع  هذا  في  يختلف  وال  النَّوم…  قبل 

حضاري وآخر بدائي…
فالجّدة عبر الّتاريخ هي اأَلقرب إلى أحفادها 
في الوصول إلى عقولهم، فهي التي كانت في 
الذي  ادق  الصَّ الرَّاوي  ُتَمّثُل  عبي  الشَّ الوجدان 
اكتسب خبرة الحكي من الحياة، وأَلّنها اأَلْقرب 
ما  منها  يأخذون  كانوا  الّصغار،  قلوب  إلى 

ُه عليهم في متعة وسعادة… َتُقصُّ
دات،  وال يخفى على الّدارس، أنَّ حكايات الجَّ
كما  وساذجة،  بسيطة  ظاهرها  في  تبدو  قد 
أنَّ تسميتها وتحديدها ضمن أنواع الحكايات 
استخدم  لذلك  مستّقرة،  غير  مسألة  عبّية  الشَّ
مثل:  لتعريفها  أخرى  مصطلحات  دارسوها 
الّسّيدة  حكايات  أو  الّنوم،  قبل  ما  حكايات 
فقد  تشير  ريتشارد  الباحث  أّما  العجوز، 

استخدم، بعد أْن جمع قصصا من الفولكلور 
مصطلح  كتاب،  في  وأصدرها  األمريكي 

حكايات الّجد...
نوع  الجّدة  حكايات  طابع  على  وغلب  هذا، 

عبي فشملت: األحاجي أو القصص الشَّ
عبّية« و »الحكايات الخرافّية«،  »الحكايات الشَّ

و »حكايات البطولة«
الحكايات على  و« األساطير« فجاءت هذه 
حكايات  اختالف،  أو  تشابه  ِمن  بينها  ما 
»تراكمّية«، أّي َأّنها نشأت في إطار تاريخي 
وجغرافي محدد، ثّم تراكمت صورُها ووقائعها 
ألجزاء  وتعديلهم  وحذفهم  الرُّواة  بإضافات 
الّتاريخي  الّتطّور  خالل  من  وذلك  منها، 
يجعلها صورا  ما  لها…  الجغرافي  واإلنتشار 
»لم  الذي  وتاريخها  الُشعوب  لحياة  نابضة 

ُيدّون« إاّل قليل منُه…
صميم  في  الحكايات  هذه  وقوع  رغم  لكن 
عالم  تقتحم  َأْن  نجحت  عبي«  الشَّ »األدب 

ومالحم  وقصصا  ِشعرًا  الّرسمي«  »األدب 
حيوّية  عليه  وأضفت  فيه،  فأثرت  وروايات، 
جديرة  يجعلها  ما  وهذا  وَأْثرَْتُه…  خاّصة 

بالّدرس واإلهتمام…
الجّدات،  لحكايات  الُمتتّبع  على  يخفى  وال 
لة بكل أنواع اأَلدب  َأنَّها حّتى وهي وثيقة الصِّ
بما  تحظ  لم  فأنَّها  آن،  في  معها  ومتداخلة 
األدب  دراسة  في  األنواع  تلك  به  حظيت 

عبي… الشَّ
كّل  عند  الحكايات  َأّن  الّدراسات  َبّيَنت  وقد 
عصور  وتعيش  وعاشت  »قديمة«  عوب  الشُّ
الحال  هو  كما  مختلفة،  وخمول  ازدهار 
الّثقافي  االنساني  الّتراث  مظاهر  كّل  مع 

والحضاري…
قبل  ادس  السَّ القرن  في  به  نلتقي  ما  وهذا 
الميالد، حيث شاعت حكايات خرافّية وشعبّية 

كثيرة في العديد من بلدان العالم القديم...

نبيل عودة
 الناصرة

في  )توفي  ناطور  سلمان  الكاتب  احتل 
ثقافتنا  في  بارزة  مكانة   )2016-02-15
العربية  الطائفة  ابن  سلمان  الفلسطينية، 
أدباء  أبرز  منازع من  بال  يعتبر  المعروفية، 
الكتابة التاريخية التوثيقية بما فيها التحقيقات 
الصحفية التاريخية، في األدب العربي داخل 
وما  عامة.  الفلسطيني  األدب  وفي  اسرائيل 
زلت أرى ان أبرز تحقيقاته التوثيقية هو ما 
كتبه عن المجازر التي ارتكبت في عشرات 
عام  حرب  في  الفلسطينية  العربية  البلدات 
كتابه  وأعني  اسرائيل،  دولة  واقامة   ،1948

»ما نسينا«.
مسرحيا  قصصًيا،  كاتًبا  عرفناه  كذلك 

ومترجًمأ!
أو  الريح«  على  »يمشون  الرائع  كتابه  في 
بين  يدمج  الذي  بيسان«،  الى  عودة  »هي 
األسلوب القصصي والتوثيقي، يعيدنا سلمان 
الى رحم المأساة من زاوية غير متوقعة. مثبتا 
بعد  البائس  واقعة  في  حتى  الفلسطيني  ان 

النكبة، تبقى انسانيته أقوى من األحقاد.
أعيش  جديد،  من  قراءته  أعيد  عندما  اليوم 
مرة أخرى أجواء النكبة، ولكن من زاوية غير 
أمامنا،  تجسيمها  في  سلمان  ينجح  متوقعة. 
عبر مأساة شخصية لفلسطينية تحلم بالوطن، 
االنتماء  عير  تفاصيله  من  تعرف  ال  الذي 
واأللم والحب الذي ال ينتهي وأمنية ان تصبح 
عن  بعيدا  وسمائه  وأشجاره  ترابه  من  جزءا 
الكراهية لآلخر، الذي يحتل بيتها وأحالمها.

روافد،   – مقاطع  عشرة  الى  مقسم  الكتاب 
تلك  بيسان،  اسمه  واحد،  مصب  في  تلتقي 
عبر  مغتصبيها  كثرة  من  المرهقة  المدينة 
ان  يحاول  الذي  أشرسهم،  خاصة  التاريخ، 
ذاكرتنا  من  ويمحو  وانتمائها  تاريخها  يزور 
يربو  التي  بيسان  انها  مكانتها.  الجماعية 
فيروز  خلدت  عام.  آالف  ستة  على  عمرها 
بيسان بأغنية تخترق اعماق الذاكرة وتجعلها 
نابضة بالحياة. وتجعل من مأساتها تجسيما 
من  لنا  »كانت  التاريخ:  جرائم  أكبر  إلحدى 
في  ينام  ظليلية  وضيعة  جميلة/  بيارة  زمان 
بيسان/  اسمها  كان  ضيعتنا  نيسان/  أفيائها 
الشتائية/  خذوني الي بيسان / الي ضيعتي 

هناك يشيع الحنان«

الروماني  باسمها  بيسان  تبرز  أحياًنا 
الفلسطيني  باسمها  وأحياًنا  »سكيتربوليس« 
»بيسان« وأحياًنا باسمها الجديد »بيت شان« 
انما  صدفة،  يكن  لم  التسمية  واختالف   ...

لنقل الواقع والموقف والتغيير الحاصل...
تبدأ الحكاية من باريس وروما... حيُث التقى 
فلسطينية،  ورسامة  بشاعرة  ناطور  سلمان 

اسمها فدوى حبيب.
والفنانة فدوى كانت وقتها في العقد السادس 
هربت  بيسان،  من  واألصل  عمرها،  من 
الموت  الى  المباشر،  الموت  من  أهلها  مع 
البطيء في عواصم رمادية، بال هوية وبال 
كيان تنتسب اليه. عبر تدفق كلمات مونولوج 
بدأ  ما  نفوسنا  في  يتجدد  الخاصة،  مأساتها 
المأساة  لمخيلتنا  ترجع  الذاكرة،  في  يتالشى 
نلمس  بإسقاطاتها،  النكبة  تتجسد  بوحشيتها، 
المفقود،  للوطن  والشوق  التشرد  معاني 
وتبقى مسألة غير مستوعبة، أصعب من ان 
يهضمها العقل... حقيقة االنسان بال وطن، 
ربما  ذكريات.  بال  الطفولة،  مالعب  بال 
صعوبة  نفهم  لن  ولكننا  ذلك،  معنى  نتخيل 
هذه المعاناة ووحشيتها المجسمة بالضياع في 
متاهات ال تنتهي... كما يعيشها ابناء شعبنا، 
المحرومون من وطنهم وذكرياتهم وتواصلهم 

مع تاريخهم وأرضهم.
الى  عدة  عقودا  فدوى،  عبر  يعيدنا  سلمان 
التي تحمل عبق  المدينة  بيسان  الى  الوراء، 
بيسان،  وتتحول  الكونية،  بامتداداته  التاريخ 
محور  الى  الفيروزية،  الفلسطينية  بيسان 
لهذا الكتاب، الى ملتقى المصائب... ملتقى 
بقصد...  ربما  سلمان،  يتركنا  األحزان، 
ترتكب،  التي  الجريمة  عمق  نكتشف 
وانسانيتنا  لتاريخنا  المتواصل  واالغتصاب 

وذاكرتنا وكرامتنا.
فدوى تزوجت من مغربي، والده كان شريًكا 
لتاجر يهودي، أوالد اليهودي غادروا المغرب 
فدوى،  بيت  في  يسكنون  ربما  اسرائيل،  الى 

في بيسان. تقول فدوى لسلمان:
تجتاحني  الناس،  هؤالء  والتِق  »اذهب   -
وكيف  يقولون،  ماذا  ألعرف  جنونية  رغبة 
أن  أستطيع  وهل  يفكرون؟  وبماذا  يشعرون، 
وورثني،  قتلني  الذي  أن  من  مطمئنة  أكون 

ال يكرهني؟
انسانية  من  وأكبر  أعمق  انسانية  هناك  هل 
فلسطينية صودرت أحالمها، ونكبت بوطنها، 
ويقلقها ان ال يكرهها قاتلها ومغتصب مالعب 

صباها؟
وها هو سلمان ينفذ رغبتها، يتجول في بيسان، 

ويحاول أن يدمج بين الماضي والحاضر.
العبري  الشاعر  عن  يتحدث  الثاني  المقطع 
اإلنساني »عمانوئيل بن سابو« الذي اشتهر 
بقصائده االحتجاجية ضد االحتالل ونشاطه 
ينشر  وكان  الفلسطينية،  الحقوق  دعم  في 
باسم  ويوقعها  عبرية،  صحف  في  قصائده 
تكسي  سائق  اسم  وهو  توتنجي«،  »خميس 
 1985 عام  يهود  متطرفون  قتله  فلسطيني 
لمقتل  انتقاًما  ادوميم«  »معليه  مفرق  قرب 

سائق تكسي يهودي.
سابو نشأ نشأة دينية، وتربى تربية صهيونية، 
بكل ما يحمله هذا التعبير من معنى، ساهم 
بمحاولة  وأمثاله  هنجبي«  »تساحي  مع 
ورفض  الكبرى،  إسرائيل  أرض  »إنقاذ« 
وقته،  في  المصرية  سيناء  من  االنسحاب 
ونشر سابو ديوان شعره األول عام 1982، 
الشوفينية  بالقصائد  يطفح  ديواًنا  وكان 
اكتشف ضالله  ما  ولكنه سرعان  المتطرفة، 

وأنقذ إنسانيته، ورفض النهج الشوفيني، نهج 
اسرائيل  وارض  االستيطاني  إيمونيم  غوش 
الى  وانحاز  الغالة،  الفاشيين  وسائر  الكاملة 
جانب االنسان، الى جانب الحق، الى جانب 
السالم والمساواة والعدل. الى جانب الحقوق 

المشروعة واالنسانية للشعب الفلسطيني.
يدفع  الناس،  مصائر  بين  سلمان  يجمع 
عائلة  المقدسية،  خميس  عائلة  للقاء  سابو 
الفاشيون،  المستوطنون  قتله  تكسي  سائق 
وينقل نتائج اللقاء... ربما هي صورة صغيرة 
لضرورة اللقاء بين الشعبين، وليَس بين أفراد 
فقط، انها شهادة على طيبة اإلنسان، بغض 
النظر عن انتمائه االثني أو الديني .. إذا ما 

عاد الى انسانيته.
المالحظات... صحيح  ومع ذلك لي بعض 
انني أتحدث عن مأساة قديمة، ولكن التاريخ 
ال ينسى وال يهمل المآسي ما دامت أسبابها 

قائمة وترتكب كل يوم جرائم بشعة.
ل  لوحة  كتابه  من  يجعل  أن  يحاول  سلمان 
لم  الذي  الفلسطيني  الجرح   – شان«  »بيت 
في  »بعرس  انهاه  حين  حسًنا  وفعل  يندمل. 
من  فلسطينية  فتاتين،  مقتل  عن  السماء« 
اسبوع  في  شان،  بيت  من  ويهودية  نابلس 
الدماء  عرسهما، كأنه يحذر من حلقة سفك 
المغلقة. وكأني به يقول، ها هو الجرح الذي 
وينتظر   ... الزمن  رغم  مفتوًحا،  يزال  ال 
ولكن  له،  حًدا  ليضعوا  الضمائر  أصحاب 
حقيقة المؤلمة ان ما كان هو حلقة في سلسلة 
نشهد كل يوم مأساة جديدة من حلقاتها، التي 

لم تتوقف بعد.
عماًل  كتابه  في  لنا  يقدم  ناطور  سلمان 
الكثير من  ويثير  نكهة خاصة،  يحمل  هاًما 
مرارة  بالنفس  ويجّدد  والمشاعر،  الخواطر 
وحزن الضياع، الضياع في الغربة، والضياع 
وتاريخنا  أطاللنا،  أمام  والذهول  الوطن،  في 

الذي تبعثره الرياح.
عماًل  الريح«  في  »يمشون  كتاب  ويبقى 
يضاف  الخصوصيات،  من  الكثير  يحمل 
المهم،  وهذا  وهو،  ناطور...  سلمان  لرصيد 
قاتله.  مواجهة  في  الفلسطيني  انسانية  يبرز 
الغاندية )اسلوب  الى أهمية  وكأني به يرمز 
غاندي في مقاومة االحتالل البريطاني للهند 
للهند(  الحرية واالستقالل  الذي حقق  سلميا، 

في نضال الشعب الفلسطيني.
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قصة قصيرة: أصابع الريح

ريم حبيب
 

الكون كبير جدًّا. صغير جدًّا. الموت لغز. 
أهمُّ لغٍز في العالم. والموتى أيًضا يتحّدثون. 
الموت تفاصيَل كثيرًة  هناك َمن يخبُرَك عن 
فال  العقول  أّما  ومشاعَرك؛  مخاوَفك  ُتحرِّك 

مكاَن فيها لكلِّ ما ُيروى.
الضمان الوحيد لكلِّ ما تسمعه هو أن تجرَِّب 
الموَت بنفسك. كلُّ األديان تتحّدث عن يوم 
الحساب الكبير، عن حياٍة عشناها، عن ميزاٍن 
للحسنات والسّيئات، حيث كلُّ شيٍء بمثقال، 

وبعد ذلك تنَعم بالجّنة أو ُتشوى بالنار.
في الثقافة الشعبّية، ال هاوية، ال سعير، ال 
وال  َلَظى،  وال  ُحَطَمة،  وال  َسَقر،  ال  جحيم، 

َجهّنَم وبئَس المصير.
في الثقافة الشعبّية، الرحمُة واسعة، والفرُص 
تتكّرر سبَع مرّات. وفي كّل مرٍّة يتكّرر األمُل 

أن تتخّلص من كلِّ ما علق بَك من آثام .
بعد وفاة أخي محّمد، انصّب اهتمامي على 
الموت.  بعد  تأتي  التي  التفاصيل  تلك  كّل 
ماتوا  َمن  لسماعها قصَص  تهدأ  كانت  أّمي 
ابَنها، مثَل  وعادوا إلى الحياة، وتطمئّن ألّن 
كّل األموات، سيعود إلى الحياة بجسٍد جديٍد 
ذلك  ترى  أن  تريد  كانت  لكّنها  جديد.  واسٍم 
المتناهية  بأسئلٍة  تنغمس  كانت  لذا  بعينها، 

عن التقّمص.
الزمُت أّمي كلَّ فترة الحداد. لم تذرْف دمعًة 
فقط  كانت  العزاء.  في  الناس  أمام  واحدًة 
إنجاب  المعزِّيات خبَر  تسمَع من  أن  تنتظر 

طفٍل جديٍد.
به كي ال  تشّبثْت  الذي  األمل  حبُل  يؤلمني 
رغبٌة  انتابْتني  الموت.  بئر  في ظالم  تسقَط 
في أن أبدَِّد لها هذا األمل؛ فهذا أرحُم لها ألَف 
بالنظر  أكتفي  كنُت  أستطع.  لم  لكّني  مرّة. 

إليها، ثّم أنخرُط في بكاٍء يائس.
بعد مرور أربعين يوًما على وفاِتَك صودف 
أّن كّنَة جارتنا، أّم أسعد، أنجبْت طفاًل، فلم 
تنم أّمي طوال الليل. ومع انبالج الفجر كانت 
في غرفة الكّنة تحمل الطفَل بين يديها وتناديه 
صدرها  إلى  وتضمُّه  تشهق  كانت  باسِمَك. 
من  وانتزعْته  فأسرعْت  أمُّه  خافت  وتبكي. 

حضن أمِّك.
تزامنْت  الذين  الذكور  بالمواليد  قائمًة  سّجلنا 
األّمهات  استقباُل  كان  موتك.  مع  والدُتهم 
وتحتضَن  أمَُّك  تزورَهّن  أن  لفكرِة  الجدد 
وقوِّة  طبائعهّن  رّقِة  بحسب  يتفاوت  أطفالهّن 
إيمانهّن، لكن أغلبهّن كّن ُيغلقن أبواَبهّن في 
عينا  غارت  حتى  الخيباُت  تتابعت  وجهنا. 

أّمك ويبسْت روُحها وأصابها تعٌب شديد.
كّلما ازددُت انخراًطا مع أّمَك في تتبُّع روِحَك 
فغّصُة  دنيوّي.  لهٌو  نفعله  ما  كّل  أّن  تيّقنُت 
فْقِدَك باتت تنشب في حلقي وتقتلني. وفكرُة 
التقّمص، وما فيها من احتمال إرجاعك، إلى 
الحياة تثقلني. أريد أن تتالشى تلك الفكرُة من 
تمشي  وبأّنك   ، متَّ بأّنك  فتسلَِّم  أّمك،  رأس 
إيقاع  ضبَط  فتحاول  مستقيٍم،  صراٍط  على 

خطوتك كي ال تهوي.
وجُهك  لي  يتراءى  بمتعة.  المشهَد  أتخّيل 
الرّبانيَّ  االمتحاَن  الجتيازك  باللهفة  وأحسُّ 
بَظفٍر كبير. ُتربكني حكايا الناس عن الموت، 
واستسهاُلهم لفكرِة أن تموَت ثم تحيا ثم تموَت 
ثم تحيا. ِبتُّ أتمّنى أن أنام من دون أن أشغَل 

نفسي بالسؤال عنك. أين أنت اآلن؟
ما أثقَل أن تقضي حياَتَك معّلًقا بين السماء 
عن  غّيبني  الشاحُب  أمِّك  وجُه  واألرض. 
من  شيٌء  يمأْلني  لم  كما  ومألني  المنطق، 
بعد  الفائتة،  الليلة  في  العالم.  هذا  في  قبُل 
أن تأّكدُت من نومها ، تسّللُت إلى غرفتك. 
رأيُتَك أمامي، تحكي لي عن عشيقاتك وتنسى 

أسماءهّن. أضحُك، وأطلُب منك أن ال تراوَغ 
القلَب.  تحتّل  التي  تلك  عن  تخبرَني  وأن 
عن  تحّدثني  وأنت  الحّب  في  عيناك  تغرق 
وكيف  العينْين،  واسعِة  الشعر،  قصيرِة  امرأٍة 
شجاٍر  بعد  وتعارفتما  البحر  على  التقيَتها 
على  تركْتها  التي  منشفَتها  استعمالك  بسبب 
منَك  ظنًّا  أغراَضَك  عليه  تضع  كنت  كرسيٍّ 
إليها  تعيَد  أن  بانفعال  منَك  لك. طلبْت  أّنها 
منشفَتها التي كنَت في تلك اللحظة تجفِّف بها 
ظهَرك. ولكي تقلَِّل من حّدة شعورها نحوك، 
فغّطْيَت  طريقتك،  على  اعتذارًا  إليها  قّدمَت 
العالقُة  رائحُتها  فتغلغلْت  بالمنشفة،  وجَهَك 
بها، وأصابتك بخدٍر لذيٍذ كأّنَك شربَت برميَل 
المنشفة،  إليها  تعيَد  أن  رفضَت  ثّم  عرق. 
ورحَت تنظر إليها بذلك الوهن الذي يكتسح 

العينْين لحظَة بدء الرغبة.
أقاطُعَك ألقوَل لَك إّن هذا ليس حبًّا بل رغبة. 
أن  هو  الحّب  إّن  فأقول  الفرق،  ما  تسألني 
لكّنك  تحّب،  َمن  تفاصيِل  لكّل  جائًعا  تكون 
ال تأكل، أقصد أّنَك تشبع من دون أن تأكل؛ 
بينما الشهوة هي أن تأكل من دون أن تكون 
جائًعا. كعادتك ال تجادُلني، وتؤّكد لي أّن تلك 
الفتاة حكايٌة أخرى؛ فقد أحببَتها من رائحتها، 
صّدقَت  وأنَت  نصّدق،  حين  نحبُّ  ونحن 

رائحتها.
تسألني إْن عرفُت الحّب. تذبل عيناي وتبحثان 
فيه هرًبا من سؤالك. ال  عن مكاٍن تستقرّان 
أدري إْن كان الشعوُر بالخذالن الذي انتابني 
يستحّق  طوياًل  تستمرَّ  لم  قديمٍة  عالقٍة  من 
أن ُيروى. لم يكن »حبًّا«؛ لذا بقيت المسألُة 
أحكي  حين  وصوتي،  ذهني.  في  غامضًة 
لَك، كان يتقّطع بكاًء، فأحجُب دموعي خلف 
نّظارتيَّ السميكتْين. تهّز رأَسَك تفّهًما، وتطلب 
مني أن أجّرَب الحبَّ ثانيًة، فأخبُرَك عن قلبي 

الذي وضعُته جانًبا وأقفلُت باَبه بالمفتاح.
تنام أّمي طوياًل قبل أن تستيقظ. تفتح عينيها 
بحذٍر كأّنها ال تريد أن تكون على قيد الحياة. 
هدوء  وانكسار.  وفجيعٍة  شطٍط  من  مزيٌج 
البيت يخيُفها. ال صوُتك، ال رائحتك، ال أنت 
تنام في سريرك، وال هي تمسح وجَهَك بيدها.

الذي  المكان  إلى  صباًحا  اليوم  أخذُتها 
اصطدمْت به سّيارُتك بسّيارٍة أخرى في حادٍث 
مروِّع على الطريق الدولّي قبالة شّط بحرّي. 
طوال الطريق لم تنبْس ببنت شفة. لوُن وجهها 
إلى  انزلق  إنساٍن  نظرُة  عينيها  وفي  أصفر. 
غوٍر عميق، إلى مكاٍن ال يمكن الوصوُل إليه 

إلنقاذها وإعادِتها إلى الحياة.

خطفهم  شباٍب  عن  كثيرًة  قصًصا  أخبرُتها 
الموُت. حاولُت أن أخفَِّف عنها بأن أحكي لها 
عن مصائب اآلخرين؛ فالمصائب حين ُتروى 
تختلط وتتحّول إلى مزيج، إلى مصيبة واحدة 
تكن معي  لم  لكّنها  الناس.  فيها كلُّ  يشترك 
تقول  كما  لي،  لقالت  نطقْت  ولو  لتسمَعني. 
»مصيبتي  عنها:  التخفيَف  أراد  كّلما  لوالدنا 

غيُر مصيبة العالم!«
تتنّدُر  كنَت  كما  األرض،«  في  الذي  »أبونا 
عليه، لم يدخْل غرفَتَك منذ وفاتك. وحين كان 
ينسى نفَسه ويقترب منها سهوًا، يتذّكر، فيبتعد 
عنها، كمن يبتعد من رصاص قّناٍص غادر 
فترديه  والشجوُن  الذكرياُت  تصيَبه  أن  قبل 

قتياًل.
راسلُت صديقي الطبيَب النفسّي وطلبُت منه 
واّطلع  البيت  في  مرٍّة  غيَر  زارنا  المساعدة. 
ألمٍّ  شفاَء  ال  أْن  أخبرني  أمِّك.  حال  على 
فقدُت  يوَمها  كبدها.  لفلذة  فْقِدها  عذاب  من 
لعذابها،  أن أضَع حدًّا  أريد  كنُت  أعصابي. 
فقلُت لها إّنك متَّ ولن تعوَد إلى الحياة مهما 
أصابتها  حزينًة  شهقًة  شهقْت  وبكينا.  فعلنا 

بنشاٍف في الحنجرة والفم.
أردُت أن أكّفَر عن ذنبي معها. فصرُت أجمُع 
األرواح.  رون  يحضِّ عّمن  المعلومات  لها 

ورحُت أمشي معها إلى حيث تريد.
َمن قال إّنني لم أخشى الغرق؟

أقضيها  التي  اللحظات  فراَغ  أخاف  كنُت 
َمن  عند  دورَنا  ننتظر  ونحن  أّمي  بصحبة 
شعوٌر  ينتابني  وكان  الغيب.  معرفَة  يّدعي 
البحث عن روحك زاد  في  أوغلنا  كّلما  بأّننا 
يقين  وال  افتراضات  مجموعة  عّنا.  ضياُعها 
أشهرًا  الحال  هذه  على  بقينا  منها.  أيٍّ  من 
قليلة، وحالُة أّمك تسوء. إلى أن جاءها رجُل 
ديٍن في المنام. استيقظْت من دون بكاٍء أو 
عويل. »رأيُت وليًّا من أولياء هللا الصالحين 
إْن  »خير  أبي:  أجابها  قالت.  منامي،«  في 

شاء هللا.«
صعْدنا السّيارة وهي تقوُدنا إلى المكان الذي 
إليه.  تصعَد  أن  الصالُح  الوليُّ  منها  طلب 
قريٍة  إلى  الريف  باتجاه  المدينة  من  خرجنا 
تصرخ  أّمي  كانت  بينما  أجمل،  وال  جبلّيٍة 
بدهشٍة كّلما رأت شجرًة أو مشهًدا يؤّكد لها أّن 
ما رأته في المنام حقيقة، وأّنها تسلك الطريَق 

الصحيح.
ُبِني  مقاٍم  نحو  تقّدمنا  عالًيا.  جباًل  صعدنا 
األبيض،  الرخاُم  حيث  مرتفعة،  تّلٍة  فوق 
بخور  رائحُة  أخضر.  بقماٍش  ى  مغطًّ وقبٌر 

تتصاعد. ال أدري إْن كان مجّرَد بناٍء يسحرنا 
بطالسمه، أْم هي هالُة الروح الصالحة التي 

تخرج من الجسد وتبقى في األرض.
»هذا هو المكان!« صرخْت أمي.

راحت تقرأ الشهادتْين وتبكي وتصّلي، ويُدها 
غير  على  دافئًة  بيدها  أحسسُت  يدي.  في 
على  ركعْت  المزار.  حرَم  دخلنا  عادتها. 
ركبتْيها. كان رجُل الدين يعتمر لّفًة سوداء، 
ويرتدي عباءًة سوداء، وفوقها مشلٌح أخضر. 

بين يديه كتاُب هللا يقرأه بنظراته متأّماًل.
بتحضير  يؤمن  كان  إْن  تبكي  وهي  سألْته 

األرواح.
هّز رأسه: نعم.

األرواح.  تحضيَر  يجيد  كان  إْن  سألْته 
على  زاحفًة  إليه،  توّسلْت  ثانيًة.  رأَسه  فهّز 
عويلها  وسط  روَحَك.  ر  يحضِّ أن  ركبتْيها، 
وتتوّسل  أّمي!«  يا  »اشتقتلك  تناديك:  كانت 
تجّمعوا  الذين  الناس  من  مرًأى  على  إليَك، 
لم  واحدة.  مرًّة  ولو  تراك  يجعلها  أن  حولها، 
أكن أفّكر. كنُت أمشي وراءها. تبكي فأبكي 
فكان  أبي  أّما  مثلها.  فأتوّسل  تتوّسل  معها، 
ازداد  بكاءنا  كّلما سمع  تمثاٍل صامت،  مثَل 

تحّطًما.
سألها رجُل الدين إْن كانت تعرف ماذا تعني 

بطلبها؟ هّزت رأَسها راجيًة.
يديه، واستّل  بين  الذي كان  أغلق كتاَب هللا 
سّكيًنا كانت بجانبه، ومّدها نحوها. قال لها:

ابنك. لكْن قبل  ر لك روَح  اّتفقنا. سأحضِّ  -
ذلك أريُد منِك شيًئا.

أن  طالًبا  منها  واقترب  مكانه  من  نهض 
ترّنحْت  السّكين.  بهذه  قبَرَك  وتنبَش  تذهب 
كأّنها تمشي حافيًة على حًصى ساخنة، فيما 
روُحها كانت تتالشى. سارت ببطء، ثم رمت 
السّكين وراحت تصرخ وهي تخبره  من يدها 
بأّنها ال تستطيع أن تفعل ذلك. انتفض الرجل 
أمامها وقال: »إًذا، كيف تريدين لي أن أنبَش 

روَحه؟ هذه أمانٌة وعادت إلى صاحبها!«
مّد الرجل يَده ومّسد رأَسها لتطمئّن. عدنا إلى 

البيت.
تلك الليلة توّقفْت أمَُّك عن الصياح ونامت. 
وأغمضت  رّبها  رحمة  إلى  رأسها  أسندْت 

عينْيها.
صارت تزور قبَرَك كلَّ يوم. تمشي بصمٍت 
فتستريح.  صوَتَك  تسمع  تمشي.  ال  وكأّنها 

تراك في منامها وكأّنَك مّت ولم تمت.
سوريا



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

34www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         APR 30,2021, Issue 281 ادب و ثقافة

قد تؤدي استراحة قهوة بريئة إلى 
ضرر أكبر مّما كنت تتوقعه. 

تكاليف هذا اإلعالن تدفعها حكومة إنتاريو

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

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