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أونتاريو تبدأ بتنفيذ المرحلة األولى إلعادة 
فتح االقتصاد ، قائمة بما سيسمح بفتحه في هذه المرحلة

الجمعة 11  يوم  من   بدءا  أونتاريو   ستشرع 
يونيو في تنفيذ خطة إعادة فتح أبوابها المرحلة 
االولى، مما يسمح للمحال التجارية باستئناف 
العمل وتجارة التجزئة غير األساسية مرة أخرى 
وتركز هذه المرحلة بشكل أساسي على السماح 
األعمال  وفتح  الخارجية  األنشطة  باستئناف 

الصغيرة. 
فيما يلي قائمة باألشياء المسموح بها:

الطلق  الهواء  في  االجتماعية  التجمعات   •
إلى  ما يصل  المنظمة مع  العامة  والمناسبات 

10 أشخاص.
الهواء  في  الدينية  واالحتفاالت  الخدمات   •
الطلق ، بما في ذلك خدمات الزفاف وخدمات 
الجنازة ، محددة بعدد األشخاص الذين يمكنهم 

الحفاظ على مسافة فعلية تبلغ مترين.
 ، الداخلية  الدينية  واالحتفاالت  الخدمات   •
الجنازة  الزفاف وخدمات  ذلك خدمات  بما في 
المائة  إلى 15 في  بنسبة تصل  بها  المسموح 

من سعة القاعة.

بنسبة  بالتجزئة غير األساسية  بالبيع  • يسمح 
15 في المائة من السعة ، مع عدم وجود قيود 

على السلع التي يمكن بيعها.
بالتجزئة األساسية وغيرها من  بالبيع  • يسمح 
المنتجات المختارة بسعة 25 في المائة ، مع 

عدم وجود قيود على السلع التي يمكن بيعها.

• تناول الطعام في الهواء الطلق مع مراعاة فقط 
استثناءات  مع   ، طاولة  لكل  أشخاص  أربعة 

لألسر األكبر حجًما.
• يسمح بدروس اللياقة البدنية في الهواء الطلق 
والمجموعات الخارجية في التدريب الشخصي 
في  الجماعي   / الفردي  الرياضي  والتدريب 
الهواء الطلق مع ما يصل إلى 10 أشخاص.

بالعمل  لألطفال  اليومية  للمخيمات  ُيسمح   •
بطريقة تتفق مع إرشادات السالمة الخاصة بـ 
المسؤول  الصادرة عن مكتب   19-COVID

الطبي الرئيسي للصحة.
• التخييم بين عشية وضحاها في المخيمات 
ومواقع التخييم ، بما في ذلك حدائق أونتاريو 

، واإليجارات قصيرة األجل.
• قد تفتح أماكن الحفالت الموسيقية والمسارح 
ودور السينما في الهواء الطلق لغرض التدريب 
أو  مذاعة  أو  مسجلة  موسيقية  حفلة  أداء  أو 
أداء آخر  أو أي  أداء مسرحي  أو  فني  حدث 
مع ما ال يزيد عن 10 فنانين ، من بين قيود 

أخرى.
في  الخيل  سباق  مسارات  بتشغيل  يسمح   •

الهواء الطلق والطرق السريعة بدون متفرج.
• مناطق الجذب في الهواء الطلق مثل حدائق 
والحدائق  التاريخية  والمواقع  والمعالم  الحيوان 

النباتية ذات السعة والقيود األخرى.
إن  بيان صحفي  في  اونتاريو  واعلنت حكومة 

القائمة أعاله ليست نهائيةويمكن توسيعها.
ستبقى أونتاريو في المرحلة 1 لمدة 21 يوًما 
من   2 المرحلة  إلى  االنتقال  قبل  األقل  على 

خطة إعادة الفتح.
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د. نزيه خطاطبه 

لم تمض ايام على الكشف عن رفات 215 
من تالميذ مدرسة داخلّية سابقة مخصصة 
مدينة  في  االصليين  السكان  الطفال 
كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  في  كاملوبس 
شكلت  والتي  االصليين  السكان  ومعاناة 
حتى   , الكنديين  من  للغالبية  كبيرة  صدمة 
صدم المجتمع الكندي مجددا بفعل الهجوم 
في  ابيض  شابا  عليه  اقدم  الذي  االرهابي 
مستهدفا  الماضي  االحد  يوم  لندن  مدينة 
باكستاني  اصل  من  مسلمة  عائلة  بشاحنة 
تم   , اخر  طفل  وجرح  افرادها  من   4 قتل 
في  عمدا  الشرطة  تقرير  حسب  استهدافهم 
أعاد  ما  لإلسالم,   معادية  كراهية  جريمة 
الحديث عن ظاهرة اإلسالموفوبيا أو معاداة 
للحديث   بالعديد  ودفع  كندا  في  اإلسالم 
المجموعات  وخطر  العنصرية  ظاهرة  عن 
تتخلص  ان  وضرورة  المتطرفة  العنصرية 
كندا من ارثها العنصري وتمنع كافة ظواهر 
التمييز المبطن في مؤسساتها واجهزة الشرطة 

وتحرم التحريض الذي تغذيه اإلسالموفوبيا 
ووضع  والتعايش  والتعدد  التسامح  وأعداء 

برامج للقضاء على الكراهية.
ندد  ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس 
بـالهجوم ووصفه باالرهابي,  وقال في كلمة 
التأبين  حفل  وفي  العموم  مجلس  أمام  له  
الذي اقيم الرواح الضحايا في لندن إن هذه 
إرهابي  إنها هجوم  حادثا،  تكن  لم  المجزرة 
مجتمعاتنا,  أحد  قلب  في  الكراهية  دافعه 
مضيفا لقد استهدفوا جميعا بسبب معتقدهم 
وهذا  كندا،  في  هنا،  يحصل  هذا  المسلم. 
مزيد  باتخاذ  متعهدا  يتوقف«،  أن  يجب 
اليمينية  الجماعات  لتفكيك  اإلجراءات  من 
محاربة  ستواصل  حكومته  وان  المتطرفة 
الحكومة  تحرك  إلى  إشارة  في  الكراهية 
الفخورون  )األوالد  منظمة  إلدراج  األخير 

the Proud Boys(ككيان إرهابي . 
السياسية  االحزاب  كافة  رؤساء  اجمع  وقد 
ادانة  على  والبلديات   المقاطعات  ورؤساء 
الوطني  الحزب  زعيم  وكان   , الجريمة 
الديموقراطي  NDP جاجميت سينغ االكثر 
شجاعة في وصف االعراض وطالب حكومة 
كندا بمواجهة العنصرية المتفشية التي أدت 
لندن  إلى »سحق« أسرة مسلمة في شوارع 
, مؤكدا انه في حين أن البعض قد يصاب 
بالصدمة كون هذا الهجوم حدث في بلد مثل 
كندا ، اال انه ليس مفاجًئا لألشخاص الذين 
عانوا عقوًدا من التمييز والالمباالة للتحيز.

األحد  يوم  هجوم  بين  الربط  إطار  وفي 
األصليين  السكان  ألطفال  األولي  والتقرير 
يستطيعون  »ال  الكنديين  إن  سينغ  قال 
بالعنصرية. واتهم   إنكار« أن بالدهم مليئة 
أججوا  بانهم  الكنديين  السياسيين  بعض 
الخطاب  ان  كما  المسلمين  ضد  الكراهية 

»ألهب  السياسيين  بعض  يستخدمه  الذي 
تلك  إلى هجمات مثل  الناس« بطرق أدت 
التي حدثت في لندن. مؤكدا ان »هذه حقيقة 
اإلسالموفوبيا  استخدموا  السياسيون  قاسية. 
ذلك.  فعلوا  لقد  سياسية.  مكاسب  لتحقيق 
لقد أساءوا استخدامه كأداة لالنقسام - وهذا 

يجب أن ينتهي«.
 لم تكشف الشرطة  الكثير من المعلومات 
لسان  على  اقرت  انها  ومع  الهجوم,  عن 
سابقة  عالقة  توجد  ال  انه  المباحث  مدير 
معروفة بين المشتبه به والضحايا، وإنه لم 
بأي  صلة  به  للمشتبه  كان  إن  بعد  ُيعرف 
جماعات كراهية محددة,  اال انها اكدت انه 
هجوًما متعمًدا بدافع الكراهية ضد المسلمين  
, مع ان العائلة المستهدفة ال تبدوا عليها من 
مالبسها انها مسلمة وانما هندية,  وان المنفذ  
اعد لعمليته منذ فترة وانه كان يرتدي سترة 
للجسم«.  الواقية  الدروع  بدت وكأنها »مثل 
وقد وجهت إلى المهاجم , و ُيدعى ناثانيال 

 20 العمر  من  ويبلغ  لندن  مدينة  فيلتمان 
عاما ويعمل سائقا , تهمة ارتكاب 4 جرائم 

متعمدة، ومحاولة قتل.
والمطلوب  تكفي  تعد  لم  والتنديد  االعتذار 
والسلم  التعايش  لتعزيز  عملية  خطوات 

والمساواة في المجتمع الكندي 
المجموعات  كافة  وتفكيك  ومحارية 
اليمينية  الكراهية  تغذي  التي  والمنظمات 
المتطرفة و التي تشجع العنف ضد االقليات 
تبعيتها  فك  الكندية  الحكومة  على  كما   .
واعتماد  المتحدة  الواليات  لسياسة  المطلقة 
يخص  فيما  منحازة  وغير  واقعية  سياسة 
القضايا والصراعات الدولية  لما له من تاثير 

وانعكاس على المجتمع الكندي نفسه . 
علينا أن نسعى ألن تكون كندا أفضل وواحة 
الراي  وحرية  والديمقراطية  السلمي  للتعايش 
والتعبير , وعدم اعطاء الفرصة لمراكز قوى 
تحاول تاجيج  المشاعر العنصرية وتغليفها 

بصراعات دينية . 

على كندا ان تتخلص من ارثها العنصري 
وتحارب التطرف والكراهية والتمييز

المئات من أساتذة جامعة رايرسون يوقعون عريضة للمطالبة بتغيير اسم الجامعة

وقع حوالي 345  استاذا في جامعة ريرسون 
عمداء  ثالثة  فيهم  بمن   ، تورونتو  في 
مساعدين عريضة لتغيير اسم الجامعة وازالة 
تمثال ريرسون بعد يوم واحد فقط من إسقاط 
تمثال إجيرتون رايرسون في الحرم الجامعي 

من قبل مجموعة طالب .
اآلن  الوقت  »حان  العريضة   في  وجاء   
وهذه  رايرسون«.  ذكرى  إحياء  عن  للتوقف 
العريضة هي واحدة من عدة عرائض ورسائل 
مماثلة صادرة موظفي الجامعة وأعضاء هيئة 
التدريس من السكان األصليين وطالبها من 

السكان األصليين.
وتؤكد العريضة  »اليوم ، لم يعد هناك غطاء 
أو عذر الخفاء الحقيقة حول اسم جامعتنا«. 
السكان األصليين  تأثرت كل أسرة من  »لقد 
في هذا البلد بالمدارس الداخلية  وإرثنا الذي 
المدارس  لنظام  كمهندس  نفسه  االسم  يحمل 
الداخلية للسكان االصليين هو السبب في أننا 
يجب أن نتصرف اآلن كأعضاء هيئة تدريس 

في هذه المؤسسة.«
وكان قد  أطيح بتمثال إجيرتون رايرسون في 
الجامعة  بعد مظاهرة جرت يوم االحد تحت 
المنزل شارك  إلى  األطفال  عنوان  إحضار 
بها  ما يزيد على  1000 شخص سارو  من 
كوينز بارك إلى شارع جولد في تورنتو, في 
اعقاب الكشف عن رفات ما يصل إلى 215 

في  المدفونين  األصليين  السكان  أطفال  من 
موقع مدرسة داخلية سابقة في كاملوبس .

أحد   Egerton Ryerson يعتبر  و 
المدارس  لنظام  األساسيين  المهندسين 
األخيرة  السنوات  وفي   ، كندا  في  الداخلية 
تمثاله  إزالة  إلى  والطالب  الموظفون  دعا   ،

وتغيير اسم الجامعة.

»انتهى  انه  العريضة  على  الموقعون  واكد 
لرموز  مجتمعنا  في  مكان  وال  النقاش  وقت 
القمع واإلبادة الجماعية التي تتعارض تماًما 
مع قيمنا المعلنة للمساواة والتنوع واالندماج.«

وطالبوا بازالة تمثال إجيرتون رايرسون بشكل 
تسمية  بإعادة  التزام  عن  اإلعالن  و  دائم 

الجامعة«.
وقال رئيس جامعة رايرسون ونائب المستشار 
حادثة  بعد  صدر  بيان  في  الالشمي  محمد 
األحد »لن يتم استعادة التمثال أو استبداله«.

إلعادة  لجنة  تشكيل  عن  االعالن  وجرى 
إجيرتون  وإرث  الجامعة  اسم  في  النظر 
في  األخرى  التذكارية  والعناصر  رايرسون 

الحرم الجامعي.
رئيس  إلى  التوصيات  تسليم  يتم  وسوف 
الجامعة وتقديمها بحلول خريف عام 2021. 
وبدأ بعض الطالب والموظفين وأعضاء هيئة 
التدريس باإلشارة إلى الجامعة باسم »جامعة 

X« في االتصاالت الرسمية.
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كندا تزيد الغرامة على مخالفة إجراء الحجر الصّحي في الفندق إلى 5000 دوالر, 
وتقرر الغاء الحجر في الفندق في مطلع الشهر المقبل لالشخاص الذين تلقوا جرعتين 

طلبات الهجرة الكندية متراكمة و مهلة االنتظار طويلة

مجموعة الحريات المدنية  في كندا تتهم وكالة اإليرادات الكندية
 باستهداف الجمعيات الخيرية اإلسالمية وهو ما يرقى إلى التمييز : 

الكندّيين  أّن  الكندّية  الحكومة  أّكدت 
الدائمة  اإلقامة  على  الحاصلين  واألشخاص 
من  بدءا  يضطّروا  لن  البلد  إلى  العائدين 
مطلع الشهر القادم الخضوع  للحجر الصّحي 
الفندقّي في حال كانوا قد تلّقوا جرعَتي اللقاح 

المضاّد ِلفيروس كورونا المستجّد.
ويبقى عليهم االلتزام بالحجر الصّحي المنزلي 
بانتظار نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس 
الذي يخضعون له لدى وصولهم إلى البالد.

ومن المتوّقع أن تخّفف الحكومة بعض قيود 
المقبل  يوليو  تّموز  مطلع  الصّحي  الحجر 
باتي  الكندّية  الصّحة  وزيرة  قالت  ما  حسب 

هايدو.
الخضوع  عليهم  أّن  هايدو  الوزيرة  وأضافت 
الختبار الكشف عن الفيروس لدى وصولهم 
إلى كندا، وأن يكون لديهم خّطة حجر صّحي 

بانتظار نتيجة االختبار.
تلّقوا  الذين  الكندّيين  على  اإلجراء  وينطبق 
)نافذة  ِلكورونا  مضاّد  لقاح  من  جرعتين 
جديدة( حاصل على موافقة السلطات الصحّية 

الكندّية، ولكّنه ال ينطبق على السّياح، ويبقى 
قالت  كما  الجائحة  بتطّور  مرتبطا  تطبيقه 

وزيرة الصّحة.
على  الكندّية  الصحّية  السلطات  ووافقت 
و  موِدرنا  و  بيونتيك  فايزر-  لقاحات 

استرازينيكا، و جونسون أند جونسون.
الى ذلك أعلنت الحكومة الكندّية عزمها على 
زيادة قيمة الغرامة المفروضة على المسافرين 
في  دوالر  إلى 5000  البالد  إلى  الواصلين 
في  اإللزامي  الصّحي  الحجر  مخالفة  حال 

فندق حاصل على موافقة الحكومة.
من  كّل  يتحّملها  التي  الغرامة  قيمة  وترتفع 
واختبار  الفندق  في  الحجر  إجراء  يخالف 
الكشف عن الفيروس من 3000 إلى 5000 
يوم  اعتبارا من  تطبيق اإلجراء  ويبدأ  دوالر، 

غد الجمعة.
الفائت  فبراير  شباط  في  الحكومة  وفرضت 
كندا  إلى  الواصلين  المسافرين  كاّفة  على 
الحجر الصّحي في فندق حاصل على موافقة 
الحكومة  )نافذة جديدة(3 أّيام من أصل 14 

يوما تستمرّها مّدة الحجر اإللزامي.
في  اإلقامة  نفقات  تسديد  عليهم  وفرضت 
الفندق بانتظار نتيجة اختبار الفيروس الذي 

يخضعون له لدى وصولهم إلى البالد.
وخالل الفترة الممتّدة من 14 نيسان أبريل إلى 
غرامات  السلطات  أصدرت  مايو،  أّيار   24
مالّية بحّق نحو 1000 مسافر رفضوا االلتزام 
بالحجر الفندقّي، و أكثر من 400 آخرين، 
عن  الكشف  اختبار  إجراء  عن  المتناعهم 

الفيروس قبل الوصول إلى كندا وبعده.
وارتفع عدد الغرامات منذ أن باشرت الحكومة 
فرضها في شباط فبراير الماضي، وكانت قد 
بلغت 513 غرامة بحّق مسافرين وصلوا إلى 
مطارَي فانكوفر و تورونتو في الفترة من 22 

شباط فبراير حّتى 25 نيسان أبريل.
بعض  الغرامة  قيمة  ارتفاع  ُيثني  ال  وقد 
المسافرين عن مخالفة إجراء الحجر الفندقّي.

وعلى سبيل المثال، فقد وصل كيت ساندرز 
واألميركّية  الكندّية  الجنسّيتين  يحمل  الذي 
والمقيم في الس فيغاس، إلى مطار فانكوفر 

مسؤوِلي  وأطلع  الماضي،  أبريل  نيسان  في 
الصّحة في المطار على نّيته تطبيق الحجر 

الصّحي في منزل أحد اصدقائه.
بقيمة  مالّية  غرامة  السلطات  وأصدرت 
3000 دوالر بحّقه، فضال عن رسوم بقيمة 

450 دوالرا.
وقال ساندرز في حديث إلى القسم اإلنجليزي 
في هيئة اإلذاعة الكندّية إّنه ليس في نّيته دفع 

الغرامة )نافذة جديدة(.
الفدرالي  القانون  ألبرتا  مقاطعة  تتبّن  ولم 
المتعّلق بالغرامات المالّية، وال يمكن ِلشرطة 
كالغاري أن تحّقق بشأن مسافر يرفض االلتزام 
بالحجر الصّحي في فندق إاّل في حال تلّقت 

شكوى بهذا الشأن من أحد األشخاص.
الفندقي  الحجر  بإجراءات  العمل  وينتهي 
المحتمل  ومن  الجاري،  الشهر  من   21 في 
بذلك  نصحت  حال  في  به  العمل  تمديد 
الهيئة االستشارّية حول االبتكار في خدمات 

الصّحة.
سي بي سي 

البّت  الهجرة  طالبي  من  الكثير  ينتظر 
من  أكثر  في  الطلبات  وتتراكم  بطلباتهم، 

مقاطعة كندّية.
الطلبات  بّت  في  التأخير  دفع  كيبيك،  وفي 
بعض طالبي الهجرة إلى التفكير في اإلقامة 
في مقاطعات أخرى من أجل الحصول بسرعة 

على تأشيرة اإلقامة الدائمة في كندا.
شهادة  الهجرة  طالب  كيبيك  حكومة  وتمنح 
الحكومة  الكيبيكّية، CSQ، وتمنح  االختيار 

الكندّية شهادة اإلقامة الدائمة في كندا.
لدى  المغرب  في  يعمل  الذي  حملي  حمزة 
للهجرة  عام 2016  منذ  فايزر،يسعى  شركة 
مقاطعة  عاصمة  وينيبيغ  إلى  عائلته  مع 

مانيتوبا في وسط الغرب الكندي.
)نافذة  عام 2019  منذ  بطلبه  البّت  ويجري 
المراحل  كّل   2020 عام  واجتاز  جديدة(، 
ولكّنه  الطّبي،  الفحص  فيها  بما  المطلوبة، 
الهجرة  وزارة  من  رّد  أّي  اآلن  حّتى  يتلّق  لم 

واللجوء والمواطنة الكندّية.
أحصل  ولم  مرّة،  من  أكثر  الملّف  تابعُت 
سوى على أجوبة أوتوماتيكّية. وُترّدد الحكومة 
الكندّية أّن الجائحة هي السبب وراء التأخير. 
الجائحة  الجائحة.  وراء  التلّطي  ينبغي  وال 
يفعلونه من أجل  الذي  موجودة، ولكن ، ما 
إدارة الوضع؟ يتساءل طالب الهجرة المغربي 

أن  هو  حملي  يطلبه  ما  وكّل  حملي.  حمزة 
يحصل على معلومات واضحة ودقيقة بشأن 
ملّفه، وسوف ينتظر أن ترفع الحكومة الكندّية 
الواصلين  المسافرين  على  المفروضة  القيود 

إلى البالد قبل المجيء إلى كندا كما قال.
المغربّية  من  كّل  يرفعها  نفسها  والمطالب 
شريف  وسيلة  الجزائرّية  و  أوفقير  أسماء 
البّت  ينتظرون  الذين  سايح،  زيد  والتونسّي 
بطلباتهم منذ ما قبل جائحة فيروس كورونا 

المستجّد.
بطلبها  البّت  مهلة  إّن  شريف  وسيلة  وتقول 
انتهت في أيلول سبتمبر 2019، وإّما ما زال 
ملّفها ينتظر في األدراج، أو أّنه ينبغي الرّد 
مقبولة حسب  تعد  لم  الجائحة  وحّجة  عليه، 

قولها.
وتقول المحامّية األخّصائّية في شؤون الهجرة 
البّت  مهلة  إّن  بروليه  توركوت  كارولين 
بالطلبات طالت للحصول على تأشيرة اإلقامة 
الدائمة. ولم تعد وزارة الهجرة قادرة منذ آذار 
مارس من العام الماضي على تحديد المَهل، 
التي ُتقدَّر حالّيا بواحد وعشرين شهرا لطالبي 

الهجرة إلى المقاطعات الكندّية.
وراء  السبب  عن  شريف  وسيلة  وتتساءل 
وسعنا  في  ما  كّل  نبذل  ونحن  التأخير، 
تلتزم  ال  حين  في  المحّددة،  بالمهلة  لاللتزام 

وزارة الهجرة بالُمهل التي حّددتها بنفسها كما 
أضافت طالبة الهجرة.

هجرة  طالبي  مع  شريف  وسيلة  وأنشأت 
فيسبوك  موقع  على  دعم  مواقع  آخرين 
مجموعة  بينها  من  االجتماعي،  للتواصل 
 Les Outlands مسّماة آوت الند دي كندا
من 650  نحوا  تضّم  التي   ،du Canada

عضوا.
ويوّجه العديد منهم رسائل إلى رئيس الحكومة 
ماركو  الهجرة  ووزير  ترودو،  جوستان 
مختلف  من  النوّاب  من  وعدد  منديتشينو، 
األحزاب، ويأملون في أن تساهم هذه الرسائل 

في حلحلة األمور.
ولم تسفر الرسائل عن أّية نتيجة حّتى اآلن 
هناك  زالت  وما  شريف،  وسيلة  قالت  كما 
ملّفات على سبيل المثال تنتظر المعالجة في 

نوفا سكوشا حسب قولها.
قّدموا  الذين  بعض  إّن  أوفقير  أسماء  وتقول 
طلبات الهجرة من بعدها وصلوا إلى كندا في 

ظّل أزمة كورونا الصحّية.
بزيارة  وعائلتها  زوجها  مع  أوفقير  وقامت 
مقاطعة مانيتوبا عام 2018، وكانت العائلة 
تأمل بأن ينتهي البّت بطلبها في العام التالي، 
إلى  المجيء  قبيل  وسّيارتها  منزلها  وباعت 
أسماء  قالت  كما  فيها  واالستقرار  مانيتوبا 

أوفقير.
مقابلة  إعطاء  الكندّية  الهجرة  وزارة  ورفضت 
الفرنسي  القسم  كندا،  ِلراديو  الموضوع  حول 

في هيئة اإلذاعة الكندّية.
أّنها تعطي  وأوضحت الوزارة في رّد خّطي، 
األولوّية ِلطالبي الهجرة الموجودين في كندا.

الدائمة  التأشيرة  طلب  لمقّدمي  وبالنسبة 
المقيمين في الخارج والذين تّمت الموافقة على 
 ،2020 مارس  آذار   18 تاريخ  بعد  طلبهم 
اإلجراءات  من  إعفاء  على  والحاصلين 
كونهم  المسافرين،  على  المفروضة  الصحّية 
الهجرة  أعضاء عائلة كندّية، أوضحت وزارة 
أّن بإمكانهم المجيء إلى كندا، شرط االلتزام 
لدى  المفروضة  الصحّية  الوقاية  بإجراءات 

وصولهم.
وقد حّثت مفّوضة المعلومات الكندّية كارولين 
إعادة  على  الهجرة  وزارة  األسبوع  هذا  مينار 
يخّص  ما  في  الستاتيكو  حالة  في  النظر 
المتعّلقة  علىالمعلومات  الحصول  طلبات 

بسجاّلت الهجرة.
وزارة  تلّقتها  التي  الطلبات  هذه  عدد  وبلغ 
 2020-  2019 عامي  في  الكندّية  الهجرة 
كّل  تلّقتها  التي  الطلبات  أضعاف  ثالثة 

المؤّسسات الفدرالّية مجتمعًة.
)راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب(

المدنية  للحريات  الوطني  األتالف  يقول 
الكندية  اإليرادات  لوكالة  السري  القسم  إن 
يستهدف بشكل غير عادل المؤسسات الخيرية 
اإلسالمية إلجراء عمليات تدقيق على أساس 

منطق واه ، وهو ما يرقى إلى التمييز.
يقول تقرير صدر حديًثا عن المجموعة الدولية 
المراجعة  قسم  إن  المدنية  الحريات  لمراقبة 
الخيرية  المؤسسات  لمديرية  التابع  والتحليل 
وكاالت  مع  يعمل  اإليرادات  لوكالة  التابعة 
األمن القومي إلجراء عمليات التدقيق ، مع 

القليل من المساءلة أو المراجعة المستقلة.

عام  إلى   2008 عام  من  إنه  التقرير  يقول 
2015 ، كانت 75 في المائة من المنظمات 
عمليات  بعد  الخيري  إلغاء وضعها  تم  التي 
تدقيق األقسام هي جمعيات خيرية إسالمية ، 
وأن أربع منظمات أخرى على األقل شهدت 
تراجًعا عن وضعها منذ ذلك الحين. وتقول إنه 
على الرغم من عمليات اإللغاء هذه ، لم يتم 
اتهام منظمة خيرية إسالمية واحدة ، أو فرد 
مرتبط بها ، بارتكاب جريمة تمويل اإلرهاب. 
ومقرها  المدنية  الحريات  مراقبة  مجموعة 
أوتاوا هي تحالف يضم عشرات من منظمات 

المجتمع المدني الكندية التي تأسست لحماية 
وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات المدنية في 
سياق قوانين األمن القومي ومكافحة اإلرهاب.

في رد أولي على األسئلة المتعلقة بالتقرير ، 
إنها ال تختار  الكندية  قالت وكالة اإليرادات 
مؤسسات خيرية مسجلة للتدقيق على أساس 
أي ديانة أو طائفة معينة. وأضافت الرابطة 
أنها مكرسة بشدة للتنوع والشمول ومناهضة 

العنصرية.
سي بي سي 
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تزايد عدد الكنديين القلقين من فقدان فرصة تملكهم 
منزلهم األول بسبب عدم كفاية الدفعة األولى

كندا تقدم مساعدة عاجلة بقيمة 25 مليون دوالر للفلسطينيين المتضررين 
من أعمال العنف األخيرة في غزة والضفة الغربية

ردا على عقوبات كندا.. 
روسيا تدرج 9 مسؤولين كنديين على القائمة السوداء

اللجنة الفيدرالية الكندية توافق على استبدال الجرعة الثانية من لقاح 
فيروس كورونا AstraZeneca بجرعة من انواع اخرى

هاني ادم 
وكيل عقارات  في تورونتو 

األول؟  بالقلق حيال شراء منزلك  تشعر  هل 
أنت لست الوحيد.

أود أن أشارككم بعض األفكار من استطالع 
مشتري المنازل ألول مرة لعام 2021 ، الذي 
وجد   .Sagen و   Royal LePage أجراه 
الكنديين  من  المائة  في   62 أن  االستطالع 
فرصة  يخسرون  قد  أنهم  من  بالقلق  شعروا 
تملك عقارًا يريدونه بسبب عدم كفاية الدفعة 
يعكس هذا  قبل شراء منزلهم األول.  األولى 
بسؤال  مقارنة  نقاط  خمس  بمقدار  زيادة 

االستطالع نفسه في عام 2019.
المثيرة  األخرى  النتائج  بعض  يلي  فيما 

لالهتمام من التقرير:

أفاد 75٪ من مشتري المنازل ألول مرة في 
تورنتو و 69٪ في فانكوفر بأنهم قلقون من 
عدم حصولهم على دفعة أولى كبيرة بما يكفي 
لشراء منزل )68٪ و 58٪ في عام 2019 

، على التوالي(.
في مونتريال ، شعر 63٪ من المشاركين في 
االستطالع بالقلق بشأن حجم الدفعة األولى 
مع  يتماشى  بما   ، األول  منزلهم  شراء  قبل 

المعدل الوطني.
جميع  في  مرة  ألول  المنازل  مشترو  أبلغ 
عن   ، والبراري  ألبرتا  باستثناء   ، المناطق 
المسح في  بنفس  مقارنة  أعلى  قلق  معدالت 

عام 2019.
على الصعيد الوطني ، قال 15٪ من أولئك 
منزلهم  شراء  قبل  آبائهم  مع  عاشوا  الذين 
وقلصوا  والديهم  خطط  أخروا  إنهم   ، األول 

الحجم نتيجة لذلك.
التنفيذي  والمدير  الرئيس   ، سوبر  فيل  قال 
من  »ليس   :Royal LePage لشركة 
مشترو  يشعر  أن  اإلطالق  على  المستغرب 
الدفعة  بشأن حجم  بالقلق  مرة  المنازل ألول 
المقدمة«. »يعد شراء منزل ، وخاصة منزلك 
المالية  االستثمارات  وأهم  أكبر  أحد   ، األول 
اإلطالق.  على  الشخص  بها  يقوم  التي 
بالنسبة  للغاية  تنافسية  السوق  أن  حين  في 
المساعدة  العقارات  لوكيل  للمشترين ، يمكن 
أحياء  في  مماثلة  عقارات  على  العثور  في 
الحصول  إن  معقولة.  بأسعار  ولكن  مماثلة 
صحيح  بشكل  واالستعداد  المعلومات  على 
أسهل  المنزل  شراء  عملية  يجعل  أن  يمكن 

وأكثر إمتاًعا ».
هل أنت مهتم بمعرفة المزيد؟

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، 
عاجلة  بصورة  دوالر  مليون   25 تقديم  عن 
من  المتضررين  الفلسطينيين  المدنيين  لدعم 
هذه  توفير  وسيتم  غزة.  في  االخيرة  الحرب 
والمنظمات  المتحدة  األمم  لوكاالت  األموال 
مثبتة  متابعة  سجالت  لديها  التي  األخرى 
للمتطلبات  ووفًقا  بفعالية  المساعدة  لتقديم 

الكندية.
الكندية 10 ماليين دوالر  المساعدة  ستشمل 
على الفور للمساعدة الغذائية العاجلة والمأوى 
فضاًل   ، والنظافة  الصحي  والصرف  والمياه 
عن الدعم النفسي واالجتماعي للفئات األكثر 
ضعفًا ، بما في ذلك األطفال. يشمل التمويل 

لدعم  دوالر  ماليين   10 قدره  إضافًيا  مبلًغا 
الجهود اإلنسانية وإعادة البناء إلرساء األساس 
للتعافي المستدام ، مثل البنية التحتية الطبية 
على  العائالت  لمساعدة  والتدابير  الحيوية 
كسب لقمة العيش. ستخصص حكومة كندا 
أيًضا ما يصل إلى 5 ماليين دوالر لمبادرات 
سالم  تحقيق  هدف  تعزز  التي  السالم  بناء 

شامل وعادل ودائم في الشرق األوسط.
يعتمد هذا الدعم على التزامات كندا السابقة 
في المنطقة. يشمل الدعم المستمر المساعدة 
االحتياجات  تلبية  في  للمساعدة  اإلنسانية 
اإلنمائية  المساعدة  عن  فضاًل   ، األساسية 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  لتحسين 

أيًضا في مبادرات  للفلسطينيين. تساهم كندا 
الحوار  ودعم  واالستقرار  السالم  تعزيز 

والتعاون بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
إيمانا  ان  كندا تؤمن  القرار  وجاء في نص 
واإلسرائيلي  الفلسطيني  الشعبين  بأن  راسخا 
لهما الحق في العيش في سالم وأمن وكرامة 
اإلنسان  حقوق  احترام  مع  خوف  دون   -
الجهود  كندا  حكومة  تدعم  بهما.  الخاصة 
الطارئة  اإلغاثة  وصول  لضمان  المبذولة 
الذين  الفلسطينيين  المدنيين  إلى  بسرعة 
غزة  في  عاجلة  إنسانية  احتياجات  يواجهون 
الضفة  العنف في  المتضررين من  ، وكذلك 

الغربية.

 ،  2020 )ديسمبر(  األول  كانون  في 
التزمت كندا بتمويل 90 مليون دوالر  عبر 
االونوروا على مدى ثالث سنوات لالستجابة 
الفلسطينيين  لالجئين  المتزايدة  لالحتياجات 

المعرضين للخطر.
وعلى  البرلمان  في  نائبا   23 حوالي  وكان 
مجموعة  رئيسة  زهيد  سلمى  النائبة  راسهم 
الصداقة مع فلسطين قد رفعوا مذكرة تطالب 
لدعم  سياسية  مواقف  باتخاذ  الحكومة 
مع  العسكري  التعاون  ووقف  الفلسطينيين 
عاجلة  مساعدات  وتقديم  االحتالل  جيش 

للمتضررين الفلسطينيين. 

أعلنت الخارجية الروسية عن فرض عقوبات 
عليهم  تحظر  كنديين،  مسؤولين   9 على 
على  ردا  وذلك  الروسية،  األراضي  دخول 

عقوبات كندية ضد روسيا.
وجاء في بيان عن المتحدثة باسم الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا اليوم االثنين، أنه “ردا 
فرضتها  التي  الشرعية  غير  العقوبات  على 
الحكومة الكندية في 24 مارس على مواطنين 
حقوق  انتهاك  وبزعم  مفتعلة،  بذريعة  روس 
القانون  لمخالفة  المدان  الروسي  المواطن 

أليكسي نافالني، تقرر حظر دخول األراضي 
من  عدد  على  مسمى  غير  ألجل  الروسية 

المواطنين الكنديين”.
وشملت القائمة الروسية السوداء وزير العدل 
والمدعي العام الكندي ديفيد الميتي، ومديرة 
السجون آن كيلي، ونائبة وزير الدفاع جودي 
توماس ومدير االستخبارات العسكرية سكوت 
األمنيين  المسؤولين  من  وغيرهم  بيشوب 

الكنديين.
تدعم  الكندية  السلطات  أن  زاخاروفا  وأكدت 

ذلك  في  بما  لروسيا”،  المعادية  “المبادرات 
والقوى  كييف  في  المتطرف  القومي  “النظام 
التي تروج لرهاب الروس في دول البلطيق”، 
“اتهامات  لروسيا  توجه  كندا  أن  إلى  مشيرة 
ضد  المزعوم  العدوان  بشأن  لها  أساس  ال 
أوكرانيا” وتحاول التدخل في الشؤون الداخلية 

لروسيا.
وأشارت مع ذلك إلى أن روسيا منفتحة على 
االحترام  على  مبنية  بناءة  عالقات  تطوير 
المتبادل مع كندا عندما تكون األخيرة مستعدة 

لذلك.
يذكر أن كندا فرضت عقوبات على 9 من 
المسؤولين الروس، بينهم مدير جهاز األمن 
الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف ونائب 
مدير مكتب الرئاسة الروسية سيرغي كيريينكو 
والمدعي العام إيغور كراسنوف وغيرهم، على 
خلفية قضية الناشط الروسي ألكسي نافالني 

المدان باالختالس.

الكندية  الوطنية  االستشارية  اللجنة  ستسمح 
 mRNA بخلط  اآلن   )NACI( للتحصين 
للجرعتين  التقليدية   19-COVID ولقاحات 
السالمة  ببيانات  األولى والثانية ، مستشهدة 
ستمنح  أخرى.  بلدان  في  جمعها  تم  التي 
تلقى  لمن  األخضر  الضوء  الفيدرالية  اللجنة 
 AstraZeneca لقاح  من  أولى  جرعة 
لقاح  من  ثانية  جرعة  بتلقي   19-COVID

Pfizer-BioNTech أو Moderna ، كما 
من   Moderna و   Pfizer بخلط  سيسمح 
الجرعة 1 إلى الجرعة 2 للسماح التطعيمات 
ال  اللجنة  لكن  أسرع.  بشكل  قدما  للمضي 
 mRNA تقترح على أي شخص تلقى لقاح
لجرعته   AstraZeneca عليه  ُيعرض  أن 

الثانية.
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 مطالبات في كندا بالقضاء على اإلسالموفوبيا 
بعد جريمة دهس عائلة مسلمة في لندن اونتاريو وتكرار االعتداء على المساجد

راي  

معركة »الشيخ جّراح« مدخاًل لتقويم القيادة الفلسطينية

د. حسين قاسم 
اوتاوا 

ُتعيُد معركة الدفاع عن حي الشيخ جرّاح طرح موضوع 
القيادة الفلسطينية إلى واجهة القضايا الواجب معالجتها 
من ِقَبل المعنيين السياسّيين والمفّكرين. فعلى الرغم من 
الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  تعاني منها  التي  األزمة 
اإليجابية،  المقّومات  المعركة جملة من  أظهرت هذه 

وأهّمها:
الشعب  لدى  والمتجدِّد،  الهائل،  النضالي  المخزون  ـــ 
في  وبالذات  تواجده،  أماكن  جميع  في  الفلسطيني 

األرض المحتلة منذ عام 1948.
تجهيزًا  العسكري،  الصراع  إدارة  في  النوعّية  النقلة  ـــ 

وتخطيطًا وتنفيذًا.
ـــ التفاعل الشعبي الكبير، عربّيًا وإقليمّيًا وعالمّيًا، مع 

القضية الفلسطينية.
للتفاؤل، ويدفعنا في غمرة االحتفال  هذا األمُر يدعو 
باإلنجاز الكبير، إلى عدم نسيان أن االستفادة العملية 
فّعالة،  فلسطينية  قيادة  تتطّلُب  المقّومات  هذه  من 
ُتحسن استثمار الطاقات النضالية الشعبية الفلسطينية 
على أفضِل وجه، وقادرة على تحويل المهارة العسكرية 
إلى إنجازات سياسية تصّب في الهدف االستراتيجي، 
وتجعل من هذا المّد التضامني العالمي تّيارًا متناميًا، 
سياسة  في  مؤّثرًا  ليصبح  آخر،  تلو  إنجازًا  يراكم 
فاإلنجازات  الفلسطينية.  القضية  تجاه  الحكومات 
للشعب  النضالي  التاريخ  في  الجزئية  واالنتصارات 
كان  معظمها  لكّن  ُتعد،  وال  ُتحصى  ال  الفلسطيني 

يكفي  المناسبة.  للقيادة  االفتقار  بسبب  سدى  يضيع 
اسُتثِمَرت  وكيف  مثاًل،  الحجارة  انتفاضة  نذكر  أن 
للوصول إلى إعالن أوسلو، السّيئ الذكر، واالتفاقّيات 

التي ُبِنَيت عليه.
للقيادة دوٌر أساسي في حياة الشعوب، وغالبًا ما يكون 
حاسمًا في تقرير مصيرها. لذلك، فإن تقويم أية تجربة، 
لمجموعة ما من الناس، ال بد أن ُيولي اهتمامًا خاصًا 
التقويم  إلى  نفتقر  أننا،  له،  ُيْؤَسف  ما  القيادة.  لدور 
الدراسات،  للقيادة. كما أن  لتجاربنا، وبالذات  العلمّي 
المتعّلقة بهذا الشأن، نادرة جّدًا، إضافة إلى الخلط بين 
المصطلحات ذات الصلة. فعند ِذْكِر مصطلح القيادة، 
يتخذون  الذين  القادة  به  نقصد  ما  غالبًا  أدبّياتنا،  في 
ومن  الوطنية؛  الحركة  أو  الشعب  عن  نيابة  القرار 
األمثلة على ذلك، تعبير »القيادة المتنّفذة في منظمة 
التحرير« الرائج في الخطاب السياسي الفلسطيني. إّن 
هذا غير دقيق، ويحرف أنظارنا عن المعنى الحقيقي 
للمصطلح )المفهوم(، فنخلط بين القيادة واألفراد الذين 
يمارسونها، وُيوّجه اهتمامنا نحو القائد الشخص على 
حساب ما يتبناه من نموذٍج ونهٍج وممارسة، ما يعطي 
هناك  شخصّيًا.  طابعًا  منه،  والموقف  معه،  العالقة 
فرٌق كبير بين المفهومين، ويجب عدم الخلط بينهما، 

وهذا ما سنحاول توضيحه.

تعريف القيادة
قيادة  بين  الفرق  لنتذكر  التعريف  إلى  الدخول  قبل 
بين  التمييز  على  يساعدنا  فهذا  وقائدها،  السيارة 
المفهومين. »القيادة هي عملية يقوم فيها فرٌد بالتأثير 
 Peter( مشترك«  هدٍف  لتحقيق  أفراٍد  مجموعة  في 
 G Northouse Leadership in theory and
بين  من  التعريف،  هذا  اختيار  تّم   .)  practice
وواضٌح،  بسيٌط،  ألنه  المتداولة،  العديدة  التعريفات 
إذن،  الموضوع.  ُصلب  الى  مباشرة  ويذهب  وواٍف، 
القيادة هي عملية )process(، وليست شخصًا، وال 
مجّرد صفات له أو ممارسات معّينة يقوم بها. وهي 
تهدُف إلى القيام بما يؤّهل المجموعة، لتحقيق األهداف 
المشتركة التي من أجلها تشّكلت. لذلك، ُيمكن القول، 
تقويم عمل »القائد« يجب أن ينطلَق، باألساس،  إن 
من مدى مساهمته في تحقيق أهداف المجموعة التي 
يقودها. ومن جانٍب آخر، يجب األخذ في االعتبار، 
الُمّتَبع،  النموذج  تتضّمن  مرّكبة  عملية  القيادة  أّن 
القرار...  واتخاذ  والممارسة،  واألسلوب،  والتخطيط، 
بين  الفرق  مالحظة  من  بد  ال  التقويم،  وعند  إذن، 

القيادة كعملية مرّكبة والقائد )أو القادة( على الرغم من 
العالقة العضوية بينهما. قد يكون الخلل في أحدهما 
أو في ِكلْيهما، وإدراك ذلك يساعُد على اكتشاف مكانه 

ومعالجته.

القائد الجّيد أو الفّعال
مسألة أخرى، ال بد من أن ُتؤخذ في االعتبار؛ وهي أن 
القيادة إّما أن تكون ناجحة أو فاشلة، والنجاح والفشل 
لذلك،  وتبعًا  وممتازة،  وجّيدة  مقبولة  درجات:  على 
قيادّيًا. وألن  مركزًا  يتبوّأ  من  كلُّ  وُيَقيَّم  العملية،  ُتَقيَّم 
كّل عمل بشري ُينَجُز بمستويات متفاوتة من الجودة، 
سوف أقترح مسودًة لتعريف القائد الفّعال )بدرجة جّيد 
وما فوق( ليكون مقياسًا للمقارنة، وحافزًا إلنجاٍز أفضل 

على الدوام.
األبرز  بالدور  يقوم  الذي  هو  الفّعال  أو  الجّيد  القائد 
في عملية القيادة )التخطيط والتوجيه واتخاذ القرارات 
وتطويرها،..إلخ(،  والكفاءات  الطاقات  واستثمار 
المشترك  الهدف  إلى  الوصول  من  مجموعته  لتمكين 
بأفضل الطرق، وأقصرها، وأقّلها كلفة. فالقادة الجّيدون 
ال يكتفون بتحقيق الهدف كيفما كان، وإّنما يبذلون كلَّ 
ما في وسعهم للتميُّز في ذلك. للتوضيح، نأخذ المثل 
مماثلتين،  معركتين  خاضا  عسكرّيان  قائدان  التالي: 
لكن خسائر  متقاربة،  فترة زمنية  انتصرا في  واالثنان 
كلٍّ منهما )الضحايا واألسلحة والدمار،...إلخ( كانت 
متفاوتة. عند التقويم يكون القائد الذي تكّبد خسائر أقل 
فالفرق واضٌح  السيارة مثل آخر؛  قيادة  هو األفضل. 
بين قائٍد يصل إلى الهدف في زمٍن أقل، وبدون أن 
يتعّرض لحوادث سير أو مخاطر كبيرة، وآخر، على 
الرغم من وصوله إلى الهدف، استغرق وقتًا أكثَر، هذا 

عدا الحوادث والمخاطر التي تعّرض لها.
األول،  مقياسين:  أو  مستويين،  على  التقويم  يجري 
النجاح والفشل، والثاني، درجة النجاح. وهذه العملية 
يكون  أن  فإّما  المدرسة،  في  الطالب  بتقويم  شبيهة 
ناجحًا أو فاشاًل، وليس كل الناجحين متساوين، فهناك 

المقبول والجّيد والممتاز.

صعوبات تقويم القيادة الفلسطينية
أساس  على  القيادة  تقويم  يجري  تقّدم،  ما  على  بناًء 
تحقيق الهدف المحّدد سلفًا. فإذا تم ذلك، تكون ناجحة، 
وإذا لم يتم، تكون فاشلة، وبعد ذلك يمكن تقويم درجة 
النجاح. أّما أهم صعوبات تقويم قيادة الحركة الوطنية 

الفلسطينية، وقادتها، فهي:

ـــ عدم وضوح األهداف، وخاصة منذ البرنامج المرحلي 
حّماَل  وكان  إاّل  هدٍف  من  فما  بعده.  وما   )1974(
أوجه، ويحتمل التأويل. واألسوأ من كلِّ هذا أن الُمعلَن 

كان غير الُمضَمِر كما تبّين الحقًا.
ـــ االفتقار لألطر والهيئات الفاعلة، والمقرِّرة، التي تضع 
المتابعة  الواضحة، وغياب هيئات  األهداف والخطط 

والرقابة، والتقويم الدوري الموثَّق، وكذلك التصويب.
صارت  حماس،  قوة  وتعاظم  عرفات،  رحيل  بعد  ـــ 
أمام قبطانين  إذن، نحن  القيادة برأسين لجسد واحد. 
متصارعين يقودان السفينة الفلسطينية، وبسبب التكافؤ 
النسبي ال يمكن، اليوم، الحديث عن »قيادة فلسطينية« 
واحدة. لذلك، ال بد من تقويم نموذَجي القيادة لدى كلٍّ 

من السلطة-فتح و حماس.

حي الشيخ جرّاح وسيف القدس
جرّاح  الشيخ  لمعركة  شامٍل  تقويم  إجراء  ر  المبكِّ من 
النهائية.  النتائج  ظهور  لعدم  القدس  سيف  وعملية 
لكن، هناك مؤّشرات إيجابية بالنسبة إلى الشيخ جرّاح، 
وأهّمها اضطرار سلطات االحتالل لتأجيل تنفيذ قرار 
المحكمة اإلسرائيلية. المعركة لم تْنَتِه بعد، ويبدو أنها 
طويلة، وسيكون النجاح عندما يتم إلغاء قرار المحكمة 
رسمّيًا. أّما بالنسبة إلى عملية سيف القدس، فالتقويم 

معّقٌد، ودونه صعوبات ال ُيستهان بها، وأهّمها:
ـــ عدم ظهور نتائج نهائية بالنسبة إلى هدَفي العملية 
الُمعَلَنْين، وهما: وقف تهجير سكان حي الشيخ جرّاح، 
ووقف االعتداءات على المسجد األقصى، وعلى حرية 

ممارسة الشعائر الدينية فيه.
ـــ بينما كان خطاب المقاومة في غزة، أثناء المعركة، 
يتمحور حول قضية القدس، نشهُد، بعد وقف إطالق 
األمد،  طويلة  هدنة  مثل:  قضايا  على  تركيزًا  النار، 
البيت  ترتيب  والمعابر،  غزة  حصار  األسرى،  تبادل 
الفلسطيني،..إلخ، وكل ذلك ربطًا بعملية سيف القدس.

ـــ ليس واضحًا بعد، إذا كانت المبادرة لسيف القدس قد 
الجناح  أم  السياسي لحماس  المكتب  اتُِّخَذت من قبل 
العسكري في غزة، إذ أن آلية اتخاذ القرار تدخل في 

صلب عملية التقويم.
وعلمي  موضوعي  تقويم  من  بد  ال  الخالصة،  في 
للقيادة الفلسطينية، كعملية متكاملة، ولدور القادة فيها، 
وقادرة  جديد،  نمٍط  من  قيادة  لبروز  يؤّسس  هذا  ألن 

على إنجاز األهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.
* باحث وكاتب فلسطيني

جريمة الدهس العمد بواسطة شاحنة صغيرة والتي 
اقدم عليها شاب عنصري في لندن اونتاريو يوم 
عنيفة  فعل  ردود  اثارت  الكراهية  بدوافع  االحد  
 . المسلمة   الجالية  قبل  من  وخاصة  كندا  في 
وذكرت الشرطة يوم االثنين أن سائقا دهس عائلة 
مكونة من 5 أفراد بشاحنة سوداء، مما أسفر عن 
مقتل 4 منهم وإصابة اآلخر بجروح خطيرة، في 
هجوم متعمد استهدف الضحايا ألنهم مسلمون. 
وأوضحت الشرطة أّن أفراد العائلة كانوا يسيرون 
في أحد شوارع المدينة، وتوّقفوا قبل عبور التقاطع 
عندما صعدت الشاحنة على الرصيف ودَهستهم.

المسؤولين  الوزراء ترودوا وكافة  ادان رئيس  فقد 
العملية ووصفها ترودو باالرهابية ,  وقال رئيس 
حكومة أونتاريو دوغ فورد في تغريدة على موقع 
في  واإلسالموفوبيا  للكراهية  مكان  ال  إّنه  تويتر 
مقاطعة أونتاريو. ودعا المجلس الوطني للمسلمين 
ظاهرة  على  بالقضاء  التعجيل  إلى  الكنديين 
اإلسالموفوبيا عقب جريمة الدهس المروعة التي 
من   4 فيها  وقتل  أمس،  مسلمة  أسرة  استهدفت 
بالغة، واعتبرته  الخامس إصابة  أفرادها وأصيب 
السلطات المحلية »عماًل متجذرا من أعمال القتل 

الجماعي ضد المسلمين«.
وقال رئيس المجلس مصطفى فاروق »هذا هجوم 
التعامل  ويجب  الكندية،  األراضي  على  إرهابي 

معه على هذا األساس«.
من جهته، قال مسؤول الجالية المسلمة المحامي 
على  ونقضي  نواجه  أن  »يجب  طاهر  نواز 
اإلسالموفوبيا، اليوم وليس غدا، من أجل أطفالنا 

وعائلتنا ومجتمعاتنا«.
موقف  في  اعتقل  شابا  إن  السلطات  وقالت 
للسيارات بمركز تجاري قريب بعد الحادث الذي 
وقع ليلة األحد بمدينة أونتاريو الواقعة على بعد 

نحو 200 كيلومتر جنوبي غربي تورنتو.
بأنه  الحادث  هولدر  إد  البلدية  رئيس  ووصف 
ارتكبت  التي  الجماعي  القتل  أعمال  من  عمل 
ال  كراهية  في  متجذرا  كان  »لقد  المسلمين  ضد 

توصف«.
3 أجيال

فيه أسماء  بيانا حددت  الضحايا  وأصدرت أسرة 
عاما(   46( أفضل  سلمان  وهم  القتلى  أبنائها 
 15( يمنى  ابنتهما  سنة(   44( مديحة  زوجته 
سنة( والجدة )74 عاما( والتي تم حجب اسمها، 
مضيفة أن الفتى »فايز« إصابته بالغة وتم نقله 
يعرف  من  »كل  البيان  وقال  المستشفى.  إلى 
األسرة  يعرفون  أفضل  عائلة  أفراد  وبقية  سلمان 
وكنديين  كمسلمين  عليها  كانوا  التي  النموذجية 
مجاالتهم  في  بجد  عملوا  لقد  وباكستانيين«. 
في  األوائل  الطالب  من  أطفالهم  كان  وتفوقوا. 

الروحية  بهويتهم  بقوة  مرتبطين  وكانوا  مدرستهم 
)الدينية(«.

وأوضحت صفحة لجمع التبرعات على اإلنترنت 
أن األب »كان معالجا طبيعيا ومحبا للكريكت، 
في  الدكتوراه  درجة  تحضر  كانت  زوجته  وأن 
وأن  بلندن،  ويسترن  بجامعة  المدنية  الهندسة 
ابنتهما كانت تنهي الصف التاسع، وكانت الجدة 

»ركيزة من أركان األسرة«.
ودعت األسرة في بيانها الجميع إلى الوقوف ضد 
الشاب  الكراهية و«اإلسالموفوبيا« مضيفة »هذا 
بجماعة  تأثر  اإلرهابي  العمل  هذا  ارتكب  الذي 
اتخاذ  المجتمع  بقية  على  ويجب  بها،  يرتبط 
المستويات في  أعلى  موقف قوي ضد هذا، من 

حكومتنا إلى كل فرد من أفراد المجتمع«.
وقال زاهد خان، وهو صديق للعائلة، إن الضحايا 
وأب  جدة  هم  العائلة  نفس  في  أجيال   3 من 

من  هاجرت  األسرة  أن  وذكر  مراهقة،  وابنة  وأم 
باكستان منذ 14 عاما »وكانوا أعضاء مخلصين 

ومحترمين وكرماء في مسجد لندن«.
من  بالقرب  المنهمرة  دموعه  يغالب  وهو  وتابع 
موقع الجريمة »لقد كانوا بالخارج في نزهة على 

األقدام، وكانوا يخرجون كل يوم«.
وقال صديق آخر لعائلة الضحايا، ويدعى قاضي 
خليل، إنه اعتاد رؤية األسرة كل يوم خميس عندما 
كانوا بالخارج في نزهة ليال، مضيفا أن العائالت 
أيام  وتجتمع  البعض  بعضها  من  بالقرب  تعيش 

العطالت »لقد دمرني هذا من الداخل تماما«.
هجوم مدبر

وأوقف الشرطة المحلية المشتبه فيه، وهو شاب 
ووضعته  عاما(   20( فيلتمان  ناثانيال  يدعى 
أن  محلية  إعالم  وسائل  وذكرت  االحتجاز،  قيد 
 4 له  وجهت  أونتاريو  بمدينة  التحقيق  سلطات 
جهته،  من  األولى.  الدرجة  من  بالقتل  اتهامات 
قال المحقق بول وايت إن الشرطة لم تحدد ما إذا 
كان المشتبه به عضوا في أي »جماعة كراهية 
معينة، وإن شرطة لندن تعمل مع الشرطة الفدرالية 
والمدعين لمعرفة »تهم اإلرهاب المحتملة«. لكنه 
رفض الكشف عن أدلة تفصيلية تشير إلى جريمة 
كراهية محتملة، مكتفيا بالقول »إن الهجوم كان 

مدبرا«.
بالمهاجرين  بالترحيب  تشتهر  كندا  إن  ويقال 
عموما ومن جميع األديان. لكن عام 2017، قام 
كندي فرنسي معروف بانتمائه اليميني المتطرف 
بإطالق النار في مسجد بمدينة كيبك مما أسفر 

عن مقتل 6 مصلين.
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دور الفرد في الثورات وحركات المقاومة...

حليم خاتون

يحتفل تلفزيون المنار في لبنان يوم  8 حزيران 
ومشرًفة... شريفة  مسيرة  الثالثين...  بالعام 

لكن الكمال هلل وحده جل جالله.
اليوم سوف يتحدث السيد نصرهللا.

ماذا تراه يقول في مسيرة حزب هللا والمحور 
بعد انتصار غزة؟ 

أيلول  سبتمبر،  من  والعشرين  الثامن  في 
الناصر عن  قلب جمال عبد  توقف   1970
وإفريقيا  آسيا  وبكت  العرب،  فبكى  الخفقان، 
كما  الرجال  أعظم  من  رجال،  العالم  وأحرار 
الرجل  لهذا  السادات  انور  تأبين  في  جاء 

األيقونة..
يوليو  ثورة  من رجال  السادات  انور  يكن  لم 
التي  األسباب  أحد  هذا  ولعل  األقوياء... 
جعلت قائد الثورة، جمال عبد الناصر، يختاره 
في  القوية  األجنحة  صراع  لتفادي  له  نائبا 
الذي  الوقت  في  العربي  االشتراكي  اإلتحاد 
كانت مصر تعيد بناء جيشها ومؤسساتها بعد 

نكسة حزيران 67...
من  بأكملها،  األمة  كانت  الذي  الوقت  في 
المحيط الى الخليج، تشيع عبد الناصر إلى 
بدأت  قد  السوداء  العقول  كانت  ربه،  جوار 
الفكر  ومعه  الناصري  الفكر  لدفن  التخطيط 
القومي العربي مع رمز هذا الفكر القائد تقريبا 

خالل عقدين من الزمن...
اجتمعت األجنحة القوية في اإلتحاد االشتراكي 
واتفقت على مبايعة أضعف رجل من رجال 

الثورة، انور محمد السادات...
كان هذا بنظرهم افضل مرحلة انتقالية ممكنة 

تجنبا لصراع األجنحة فيما بينها...
لكن انور السادات لم يكن سوى ثعلبا ادعى 

المسكنة حتى تمكن.
الدولة  رجاالت  كل  السادات  انور  خدع 
الناصريين  المناضلين  وخدع  األقوياء... 
خداع  حتى  واستطاع  القومي  الفكر  ورجال 
حسنين  محمد  الكبير  االستراتيجي  المفكر 
القوى  مراكز  ضد  ساعده  الذي  هيكل 
المصرية  الدولة  بهذا يحمي  انه  منه  اعتقادا 
أصحاب  بعض  من  الديمقراطية  واالشتراكية 

الرؤوس الحامية...
لم يمر وقت طويل حتى انقلب السادات على 
اإلستمرار  مع  األساسية  يوليو  ثورة  مبادىء 
في التلطي خلف شعاراتها من أجل اإلستمرار 

في الحكم...

... انور السادات ليس استثناءََ
 ... الثورات  كل  في  موجودون  انور،  أمثال 

والكل انتهى إلى مزبلة التاريخ...
المشكلة تبدأ مع القادة العظام الذين يعيشون 
عن  فيسهون  العظيمة،  التاريخية  اللحظات 
الثورة  الستمرار  الضامنة  المؤسسات  بناء 
واستمرارية المبادىء األساسية من اجل تقدم 

األمة ...
ثورة  انهيار  إلى  وأدى  مصر  في  حدث  ما 
المزعومين،  أباطرتها  آخر  وسقوط  يوليو 
اإلتحاد  في  أيضا  حدث  مبارك...  حسني 
حالم  أيدي  على  انهار  الذي  السوفياتي 
انتهازي  وسًكير  غورباتشوف،  اسمه  جاهل 

متعجرف، هو بوريس يلتسين...
السوفياتي  اإلتحاد  ما حدث في مصر وفي 
القادرة  المؤسسات  إلى غياب  إرجاعه  يمكن 

على ديمومة الفكر الثوري...
حتى الثورة اإليرانية، واجهت منذ اليوم االول، 
العظمى  آية هللا  التاريخي  قائدها  حياة  وفي 
الحسن  ابي  مؤامرة  واجهت  الخميني؛  السيد 
محاوالت  جرت  غيابه،  وبعد  صدر...  بني 
كثيرة لحرف الثورة عن مسارها، ليس آخرها 
ارتداد احمدي نجاد عن نظرية الثورة الدائمة 

التي هي جوهر الدعوة الخمينية والتي يسميها 
الرجعيون وأعداء الثورة 

تظل  أن  يجب  والتي  الثورة  تصدير  نظرية 
منارة الثوار... تصدير الثورة...

الكافية  المؤسسات  اإليرانية  الثورة  بنت  هل 
يوم  في  إيراني  سادات  ظهور  بعدم  الكفيلة 

من األيام؟
يجيب  التاريخ  ووحده  للتاريخ،  سؤال  هذا 
بسيطا  ليس  تيارا  نرى  عندما  خاصة  عليه، 
إلى  ويسعى  ويدعو  إيران،  في  اليوم  موجود 
بناء عالقات صداقة مع أعتى النظم الفاسدة 
والقتل  التعصب  في  والغارقة  والرجعية 

واإلجرام...
معها  ويحتفل  بعيدها،  اليوم  المنار  تحتفل 
حزب هللا، ويشاركها الفرح محور خرج أمس 
أن  يمكن  اإلطالق  انتصار على  اجمل  من 

تحققه هذه األمة.
النكهة،  فلسطيني  االنتصار  يكون  عندما 
تكون هذه نكهة ال مثيل لها تحت سماء الرب 

وما خلق الرب..
هذا  في  األحمر  الهندي  هو  الفلسطيني، 

الزمان الذي كاد السواد يلفه...
الفلسطيني الذي تحاربه الدنيا الخاضعة لبني 
صهيون، ويشارك في حصاره حتى إخوته في 

القومية والدين والمذهب...
تنك  من  أكواخ  في  يعيش  الذي  الفلسطيني 
اللجوء، ُويمنع عليه العيش الكريم في أرضه 

ووطنه وفي بالد الشتات...
القيود، ال  هذه  كل  الفلسطيني  يخرق  عندما 

يستطيع التاريخ إال الوقوف إجالاًل...
ما سوريا، ال يضم  وإلى حدِِِّ  إيران  باستثناء 
عليها،  االعتماد  يمكن  دوال  المقاومة  محور 
الحرفي  بالمعنى  هي  وأحزاب  منظمات  بل 
للكلمة أشباه دول، ألنها تحاول بناء مؤسسات 
تتواجد  التي  الدول  مؤسسات  غياب  تعوض 
المؤسسات  مقومات  ابسط  فقدت  والتي  فيها 

والدول...
أما  العراق...  وكذلك  ساطع،  مثل  لبنان،   
في  العربية  الرجعية  غزو  نتاج  فهذا  اليمن 

خدمة الغرب الصهيوني..
في فلسطين، تجري محاولة بعث المؤسسات 
االغتصاب  دولة  تأسيس  عليها  قضى  التي 

واالستيطان...
الحشد  رجل  اغتيال  جرى  العراق،  في 
التاريخي، ابو مهدي المهندس... ومن يومها 

ال نزال نعيش أزمة تنظيمية، ال نعرف إلى 
ماذا سوف تنتهي... أحيانا كثيرة، تخرج من 

العراق صور مبهمة غير واضحة...
في اليمن، تحاول اإلمبريالية، وقد  فشلت كل 
محاوالتها السابقة في اغتيال السيد عبد الملك 

الحوثي...
عدة مرات، تم استهداف صعدة وصنعاء من 

أجل هذا...
الثورة  هل تملك أنصار هللا مؤسسات تحفظ 
اليمنية واستمرارها في حال غاب السيد حفظه 

هللا؟...
ال شك أن السيد عبد الملك حفظه هللا، يلعب 
الثورة  هذه  في  واألساسي  المحوري  الدور 

اليمنية المباركة...
نتساءل بخوف ونتمنى أن تكون األمور كما 

ترجو األمة وكما يريد هللا...
حزب هللا فقد في مسيرته قادة من وزن الشيخ 
مغنية  عماد  والحاج  عباس،  والسيد  راغب، 

واستمرت المسيرة في صعود والحمدهلل...
جاء السيد حسن حفظه هللا، فتعملق الحزب 
على  عظيمين  انتصارين  وحّقق  قوة  وزاد 
التكفيريين  على  ساحقا  وانتصارا  الصهاينة 
من عمالء اميركا واتباعها العرب واألتراك...

دورا  تلعب  كثيرة  مؤسسات  الحزب  يملك 
على  األزمة  حدة  من  التخفيف  في  مهما 

الجماهير...
لكن هناك مشكلة غير ظاهرة بشكل كامل، 
ويعبر عنها تخبط الحزب في الداخل اللبناني 

الغارق في أزمات ال تنتهي...
يتعاطى مع  الحزب وكأنه  يبدو  اليوم،  حتى 

هذه االزمة اللبنانية بالقطعة...
التعبير لكن الحزب  لهذا  الشديد  مع األسف 
الداخلية  األزمة  حائط  جانب  إلى  يمشي 

اللبنانية ويقول يا رب السترة...
لقد كانت أنصار هللا أكثر حزما وحسما في 

تعاملها مع عمالء الداخل...
المحلي  بالملف  والممسكين  والنواب  الوزراء 
ثوريين  منهم  أكثر  النظام  لهذا  تابعين  يبدو 

للخالص منه...
النظام  لهذا  حام  وكأنه  هللا  حزب  يبدو 
وحريص على عدم سقوطه... وكأنه يخشى 
وبالتالي  منه  بد  ال  يبدو  الذي  السقوط  هذا 

يجب البناء على ما بعده...
جمهور حزب هللا يمشي خلف الحزب بفضل 

قيادة السيد حسن.

لن  السيد،  باستثناء  كان  أي  أن  األكيد، 
يستطيع جعل جمهور هذا الحزب يقف على 

الحياد في مسألة اسقاط هذا النظام...
لقد خرج السيد، وفي أكثر من مناسبة، يعرب 

عن الحذر والخوف من سقوط النظام...
لماذا؟

الفتنة الطائفية... الخوف من العربان، حلفاء 
الصهاينة...

كل التبريرات، ال يبدو أنها مقنعة في حرب ال 
بد منها ضد اذناب االستعمار واالمبريالية...

وتاريخية  حازمة  هللا  حزب  قيادة  كانت  إذا 
في الصراع العربي الصهيوني، والسيد حسن 
المطلوبة والتي يجب دوما  الثقة  يوحي بكل 
بعض  من  تعاني  القيادة  هذه  فإن  تعزيزها، 
الركاكة في األزمة الداخلية الضاربة في لبنان 

والتي ال يمكن تجاهل أبعادها الدولية...
يعتبر  لألزمة،  الدولي  البعد  هذا  أجل  ومن 
ما  كل  أن  مع  ركيكا...  هللا  حزب  موقف 
ال  وطني  ثوب  لبس  هو  الحزب  يحتاجه 
طائفي يريد بناء لبنان وطن ديمقراطي مدني 

عابر لكل الطوائف والمذاهب..
دولة مدنية فوق الجميع...

االنتصار  حدث  حيث  غزة،  إلى  نأتي 
العظيم...

هي  ربما  غزة،  في  الشهداء  القادة  مسيرة 
االغنى في المحور.

السكين  هي  غزة  ألن  جدا،  منطقي  هذا 
المغروز في خاصرة االحتالل الغاصب...

يدور الكثير من اإلشاعات التي تحاول النيل 
من المقاومة هناك..

لكن الظاهر لنا، نحن شعوب األمة العربية، 
هو أن غزة تجاوزت كل أزمات القيادة التي 
غزة  لفظت  بعدما  خاصة  تصورها،  يمكن 
الربيع  مع  ما  فترة  في  تماهوا  الذين  اؤلئك 

العربي المزعوم...
على  هو  طالما  قائدا  يظل  غزة،  في  القائد 
سنتيمترا  ولو  مال  فإن  المستقيم،  السراط 
واحدا، ُتخرجه المقاومة من صفوفها، أو على 

األقل من القيادة...
في لبنان، اغتالت اسرائيل السيد عباس فخرج 

عليها السيد حسن  ليزيد وجعها وجعا..
فخرج  عياش  يحي  اغتالت  غزة،  في  كذلك 
إليها أبو خالد الضيف... واغتالت المؤسس 
الشيخ احمد ياسين والكثير من القادة ليخرج 
إليها االخ السنوار يتحداها النه اساسا يعرف 
وألنه  المجاهدين  بالقادة  غنية  المقاومة  أن 

عاشق للشهادة وال يهاب الموت ...
عندما تحدى األخ يحي السنوار إسرائيل أن 
هذه  فعال  يتمنى  كان  اغتياله،  على  تتجرأ 
هذا  تبعيات  أن  متيقنا  كان  ألنه   الشهادة 
االغتيال سوف تكون اندالع الحرب من جديد 
وتحولها بالفعل إلى حرب إقليمية سوف تؤدي 

حتما إلى نهاية هذا الكيان...
الشهادة،  يعشقون  قادة  يحوي  المحور  ألن 

انتصر هذا المحور وهزم الصهاينة.
هنيئا للمنار عيدها ...

لكن المسيرة ال تزال بحاجة إلى ثورية أكثر 
وجرأة اكبر في محاربة الفساد...

الجماهير وليس  أمام  المنار يجب أن تكون 
خلفهم...

الحرب على الفساد تحتاج إلى أكثر مما تقوم 
به المنار بكل تأكيد...

آن للمنار أن تفتح الهواء 24 على 24 في 
الساحات وتستضيف االقتصاديين والسياسيين 
في حلقات يجب أن تبغي الوصول إلى اسقاط 
بإمكانية  اإليحاء  محاولة  وليس  النظام  هذا 

إصالحه...
أال  يمكنها  ال  مقاومة،  الشاشة  تكون  عندما 
الثورات  باء  ألف  هذا  ثورية...  تكون  أن 

والمقاومات...
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في  المشاركة  اإلسرائيلية  األحزاب  توصلت 
»حكومة التغيير« التي يتوقع تنصيبها بحلول 
االثنين المقبل، إلى تفاهمات حول الخطوط 
مفاوضات  بعد  الجديدة  للحكومة  العريضة 

ائتالفية مكثفة ومطولة.
التي  العريضة،  الخطوط  وثيقة  وأكدت 
تضمنت 30 بندا والتي نشرها عدد من وسائل 
اإلعالم االسرائيلية مساء االثنين دون أن يتم 
الحكومة  أن  رسميا،  مضمونها  عن  الكشف 
القادمة ستركز عملها في األطر والمجاالت 
وستعمل  إسرائيل،  في  واالقتصادية  المدنية 
على المصادقة على ميزانية الدولة للسنوات 

القادمة »بفترة قصيرة«.
على  االتفاق  شدد  االجتماعي،  وبالشأن 
الدور المركزي للحكومة »برأب الصدع بين 
المركبات المختلفة للمجتمع االسرائيلي، تقوية 
وديمقراطية،  يهودية  كدولة  إسرائيل  أسس 

وبروح وثيقة االستقالل«. 
رئيس  بين  التناوب  حكومة  أطراف  واتفقت 
حزب »يمينا«، نفتالي بينيت، ورئيس حزب 
»يش عتيد«، يائير لبيد، على تشريع قانون 
يحدد مدة والية رئيس الحكومة بـ8 سنوات أو 
سن  إمكانية  إلى  تتطرق  لم  ولكنها  فترتين، 
قانون يمنع متهما بمخالفات جنائية من تولي 
منصب رئيس الحكومة أو الترشح للمنصب، 
في  وردت  قد  كانت  المسألة  هذه  بأن  علما 
مسودة الخطوط العريضة، ولكنها غابت عن 

النسخة النهائية.
االتفاق  ينص  السياسي،  الصعيد  وعلى 
القومي  األمن  تعزيز  على  »العمل  على 
اإلسرائيلي والحفاظ على أمن المواطنين، إلى 
وفي  السالم«.  لتحقيق  الدائم  السعي  جانب 
األحزاب  تأت  لم  لالتفاق،  النهائية  الصياغة 
خطوات  اتخاذ  عن  »االمتناع  ذكر  على 
أحادية الجانب«، علما بأن المسودات األولية 

لالتفاق كانت قد شملت ذلك.
القدس

أن  االتفاق  في  ورد  بالقدس،  يتعلق  وفيما 
وازدهار  نمو  أجل  من  »ستعمل  الحكومة 
االستمرار  مع  إسرائيل،  عاصمة  القدس، 
في تعزيز وتوسيع البناء فيها، وتحويلها إلى 

عاصمة ديناميكية وعصرية«.
مكانة  ترسيخ  أجل  »ومن  االتفاق:  وأضاف 
فترة  غضون  في  للحكم،  كمركز  المدينة 
نقل  سيتم  الحكومة،  تنصيب  بعد  وجيزة 
المؤسسات  ومقرات  الرسمية  المكاتب  جميع 

الحكومية إلى القدس«.
الدين والدولة

وفي ما يتعلق بعالقة »الدين والدولة«، اتفقت 
وفقا  التجميد  قانون  تشريع  على  األحزاب 
األمن  وزارة  قدمته  قد  كانت  الذي  لالقتراح 
بالقراءة  عليه  التصويت  وتم  اإلسرائيلية، 
األولى في الكنيست العشرين. وتجنب االتفاق 
التطرق إلى القضايا اإلشكالية المتعلقة بعالقة 
الدين مع الدولة، بما في ذلك توسيع ساحة 
اليهودية«،  »الصلوات  لصالح  البراق  حائط 
المواصالت  وعمل  الكشروت«،  و«نظام 
البقالة  محال  وفتح  السبت،  أيام  العامة 

ومحالت السوبر ماركت أيام السبت.
»الخطوط  اتفاق  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
عمل  مجاالت  ستحدد  التي  العريضة« 
االئتالفية  االتفاقات  عن  منفصلة  الحكومة، 
الثنائية التي توصل إليها زعيم »يش عتيد«، 
لبيد، مع األحزاب المشاركة في االئتالفي التي 
و«األمل  بيتنا«،  و«إسرائيل  »يمينا«  تضم: 
و«العمل«،  أبيض«،  و«أزرق  الجديد«، 

و«ميرتس«، و«القائمة »الموحدة«.
هيكل وآليات عمل الحكومة

تعيين 28  االئتالفية على  االتفاقات  وتنص 
نواب وزارء،  الجديدة و6  الحكومة  وزيرا في 

فيما يتألف المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
 12 من  »الكابينيت«  واألمنية  السياسية 
وزيرا يقسمون بالتساوي بين معسكري اليمين 
والوسط - يسار، على أن يتم اعتبار ليبرمان 
على معسكر اليسار، ليتألف الكابينيت عمليا 

من أكثرية يمينية.
منع  على  االئتالفية  االتفاقات  تنص  كما 
بينيت من شغل أي منصب حكومي إذا ما تم 
التصويت على حجب  الحكومة عبر  إسقاط 
تشريع  وذلك عبر  الكنيست،  في  الثقة عنها 
يعمل االئتالف الحكومي على سنه مع بداية 

عمل الحكومة ُبعيد تنصيبها.
العامة  الجلسة  في  فإنه  االتفاق،  وحسب   
سيتم  المختلفة  الوزارية  والجلسات  للحكومة 
مناقشة مواضيع أقرت بعد التوافق بين رئيس 
ولكليهما  البديل،  الحكومة  ورئيس  الحكومة 
التصويت  وقوة  متبادل.  نقض  حق  يوجد 
خالل الجلسة العامة للحكومة وللجان الوزارية 
رئيس  ولكل  الكتلتين،  بين  متساوية  ستكون 

حكومة ستكون مسؤولية على وزراء كتلته.
رئيس  من  كل  االئتالفية  االتفاقات  وتعطي 
ليبرمان،  أفيغدور  بيتنا«،  »إسرائيل  حزب 
ميخائيلي،  ميراف  العمل،  حزب  ورئيسة 
ورئيس حزب »ميرتس«، نيتسان هوروفيتس، 
أو  حزب  أي  انضمام  على  االعتراض  حق 
كتلة برلمانية إلى االتفاق الحكومي، في حين 
ضم  إن  االثنين  مساء  »يمينا«  حزب  قال 
أحزاب جديدة إلى االئتالف الحكومي سيقرره 

رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل.
مكاسب »القائمة الموحدة« وليبرمان وساعر

وينص االتفاق مع رئيس »الموحدة«، منصور 
يعرف  ما  تنفيذ  تجميد  تمديد  على  عباس، 
 ،2024 العام  حتى  كامينيتس«  بـ«قانون 
وتجميد الهدم في النقب لمدة 9 أشهر، وتعيين 
وزير  نائب  بمنصب  الموحدة  أعضاء  أحد 

ميزانية  ورصد  الحكومة،  رئيس  مكتب  في 
تقدر بنحو نصف مليار شيكل لمشاريع في 
المجتمع العربي »بناء على تقديرات منصور 

عباس«.
االئتالف  أطراف  االتفاقيات جميع  تلزم  كما 
شأنها  من  قوانين  أي  ضد  التصويت  على 
بعالقة  يتعلق  ما  في  الراهن  الوضع  تغيير 

الدين والدولة.
وينص االتفاق االئتالفي مع »األمل الجديد« 
قانون  تشريع  على  »الليكود«،  عن  المنشق 
ينص على تقسيم منصب المستشار القضائي 
للحكومة اإلسرائيلية والمصادقة على مخطط 
مناطق  السيطرة على  الفلسطينيين من  يمنع 
جدعون  الحزب،  رئيس  وتعيين  »سي«، 
والية  في ظل  الحكومة  لرئيس  نائبا  ساعر، 
هذا  غانتس  بيني  سيشغل  حين  في  بينيت، 

المنصب بعد انتقال رئاسة الوزراء لالبيد.
واالتفاق مع »إسرائيل بيتنا« ينص على إقامة 
وزارة جديدة تعنى بالزراعة وتوكل إليها حصرا 
والجليل،  النقب  بمنطقتي  المتعلقة  القضايا 
وتنفيذ مخطط توسيع ساحة حائط البراق أمام 

المصلين اليهود.
قانون  تشريع  على  االتفاقات  تنص  كما 
يسهل عملية تقسيم الكتل البرلمانية، ويهدف 
محتملة  انشقاقات  تسهيل  إلى  التشريع  هذا 
ألعضاء كنيست عن »الليكود«، بما يسمح 
انشقاق 4 أعضاء كنيست. وأشارت القناة 12 
للقائمة  بديل  لتوفير  جاء  البند  هذا  أن  إلى 

الموحدة إذا قررت االنسحاب من الحكومة.
ولم يؤكد »يمينا« االثنين تفاصيل االتفاقات، 
لكنه قال إن تقاسم السلطة بين الكتلتين سيتم 
للكنيست  العامة  الجلسة  في  عليه  التصديق 

وجلسات لجانه.
المصدر: وسائل إعالم إسرائيلية

الكشف  عن رفات حوالي 215 طفال  بعد 
داخلية  مدرسة  تحت  االصليين  السكان  من 
في بريتيش كولومبيا , قال ترودو في اجتماع 
لحكومتة ال بّد من االعتراف أّن كندا أخّلت 
وعائالتهم  األطفال  هؤالء  تجاه  بواجبها 
يكفي.  ال  وحده  واالعتذار  ومجتمعاتهم، 
عن  األحد  يوم  الكندّية  التراث  وزارة  أعلنت 
الفدرالّية  المباني  كاّفة  فوق  األعالم  تنكيس 
عقب اكتشاف رفات 215 طفال من تالميذ 
مدرسة داخلّية سابقة في مدينة كاملوبس في 

مقاطعة بريتيش كولومبيا.
األعالم  ان   الكندية   التراث  وزارة  وأّكدت 
ستبقى منّكسة فوق المباني الفدرالّية في كاّفة 
أنحاء البالد حّتى إشعار  اخر  تكريما لذكرى 
آالف األطفال الذين ُأرسلوا إلى هذه المدارس، 
وأولئك الذين لم يعودوا منها، وتكريما ألهاليهم 

الذين تغّيرت حياتهم إلى األبد.
من  تلميذ  ألف   150 من  نحو  تعّرض  وقد 
في  المعاملة  ِلسوء  األصلّيين  السّكان  أبناء 
قرن،  مدى  اإللزامّية على  الداخلّية  المدارس 
القرن  سبعينات  من  الممتّدة  الفترة  خالل 
التاسع عشر حتى تسعينات القرن العشرين، 
وتوّفي نحو من 4000 طفل بسبب األمراض 

وسوء التغذية وظروف العيش المزرية.
بهدف  الداخلّية  المدارس  نظام  كندا  وأنشأت 
و  ذويهم  عن  األصلّيين  السّكان  أوالد  إبعاد 

إدماجهم في مجتمع البيض.

سيكويبيم  تي  تكيملوبس  أّمة  وأّكدت 
أّن   ،TK›emlups te Sekwépemc
المدرسة،  تحت  مدفونة  تلميذا   215 رفات 

حسب ما كشفت أجهزة الرادار.
مجلس  في  كلمته  في  الحكومة  رئيس  وقال 
تّم  الذين  األطفال  هؤالء  بعض  إّن  العموم 
من  وسواهم  كاملوبس،  في  رفاتهم  اكتشاف 
أنحاء أخرى من  اكتشافهم في  يتّم  قد  الذين 
البالد، كان من الممكن أن يكونوا من األجداد 
ولكّنهم  زعمائهم،  معرفة  يحفظوا  وأن  اليوم، 
قال  كندا  غلطة  وهذه  ذلك،  من  يتمّكنوا  لم 

جوستان ترودو.
وتعّهد رئيس الحكومة بالمساعدة على حماية 
مقابر جماعّية  والكشف عن  المقابر،  مواقع 
أخرى محتملة في أنحاء البالد وفي المدارس 

الداخلّية السابقة.

وشّدد جوستان ترودو وأعضاء حكومته على 
ضرورة ترك القرار حول كيفّية القيام بذلك، 

بيد السّكان األصلّيين.
وقال جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي 
لم  الداخلّية  المدارس  إّن  المعارض،  الجديد 
للقضاء  تهدف  مؤّسسات  بل  مدارس،  تكن 
على السّكان األصلّيين، ومؤّسسات مصمَّمة 

لالستمرار في إبادة حسب قوله.
وكانت لجنة الحقيقة والمصالحة قد وصفت 
في تقريرها ما جرى في المدارس الداخلّية بأّنه 

إبادة ثقافّية.
ورفعت اللجنة في تقريرها عددا من التوصيات 

بشأن التالميذ المفقودين ومواقع دفنهم
-1863( الزمن  من  قرن  من  أكثر  خالل 

وهوياتية  ثقافية  ابادة  عملية  جرت   )1998
ممنهجة ألطفال الناجين من اإلبادة الجماعية 

أهل  بحق  األوربي  المستعمر  ارتكبها  التي 
تقتلع األطفال  الحكومات  البالد حيث كانت 
من عائالتهم ليقيموا بمدارس داخلية وتمارس 
عليهم كل اشكال التعسف وتحرمهم من التكلم 

بلغاتهم وحتى من اإلحتفاظ باسمائهم.
السكان  من  االطفال  مأساة  قصص  من 
االصليين في كندا الذين اختطفتهم الحكومة 
ووضعتهم قسرا في مدارس داخلية بعيدا عن 

اهلهم : 
في عام 1937 ، في يوم رأس السنة الجديدة 
و  لالهل  متشوقين  اطفال  خمسة  هرب   ..
البيت والوطن هروبا من الشعور باالغتراب 
والوحدة في مدرسة الجاك الهندية ذات السكن 
سنوات  سبع  االطفال  أصغر  كان  الداخلي. 
 ، مظلما  الجو  كان  سنوات.  عشر  واالكبر 
افتقدوا  لكنهم   ، الصفر  تحت   20 والحرارة 
والديهم بشدة. تسللوا من المدرسة وبدأوا في 

السير إلى المنزل عبر البحيرة المتجمدة.
بحلول  إنه  الحق  وقت  في  الشرطة  وقالت 
الموت  الليل ، تجمد األربعة حتى  منتصف 
على بعد كيلومتر أو اثنين من وصولهم الى 
الصبية  أن  إلى  التقديرات  وتشير  وجهتهم. 
ساروا ست ساعات قبل أن ينهاروا في البرد.

كانت جثثهم قد سقطت في الجليد ألكثر من 
16 ساعة قبل أن تنظم الشرطة وسكان البلدة 

عملية بحث عنهم.

تفاصيل اتفاق الخطوط العريضة االسرائيلية 
لحكومة بينيت - البيد

مدارس السّكان األصلّيين: 
االعتذار وحده غير كاف حسب جوستان ترودو
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عندما تكثر النعوش تزداد أعداد البنادق

معذرة مستر بلينكن..
 امريكا وليست حماس من جلب البؤس والخراب للشعب الفلسطيني

بقلم: عيسى قراقع
متى يفهم االسرائيليون ان صوت القتيل دائما 
أعلى من صوت القاتل؟ كلما قتلوا أكثر زرعوا 
في األرض جمرا أكثر، وكلما كثرت النعوش 

ازدادت أعداد البنادق.
واالرواح  والذل  القهر  يقاتل،  دائما  الظلم 
الشهيدة، فنحن نقاتل ألن بيوتنا دمرت فوق 
رؤوسنا، أطفالنا الرائعون ذبحوا ودفنوا تحت 
بنك  أروع   كانو  في غزة  أطفالنا  األنقاض، 
الهمجيون  االسرائيلي،  الجو  سالح  ألهداف 
االبتسامات واألحالم واحتفلوا بصورة  اغتالوا 

النصر فوق الركام.
نحن نقاتل دفاعًا عن ذكرياتنا وهويتنا ووجودنا 
واإلنقراض  باألنسحاق  المهدد  األنساني 
واالنصهار في أفران الموت الجماعية، نقاتل 
كل  ترتكب  وبحرية،  وسماوية  برية  وحوشا 
أنواع الجريمة في قطاع غزة، نراها منفلتة في 
العامود  وباب  جراح  والشيخ  وسلوان  القدس 
و بطن الهوى والعيسوية، نراها في شوارعنا 
وعند كل حاجز، في المدينة والقرية والمخيم، 

ترتكب المذابح وتشعل الحرائق.
وكنائسنا  مساجدنا  عن  دفاعًا  نقاتل  نحن 
وصلواتنا، نتصدى لوحوش اسرائيلية تفترس 
الدم  برؤية  تستمتع  بالقتل،  وتبتهج  وتقتل 
خشنة  أصوات  المعذبين،  صراخ  وسماع 
حولنا، أصوات انفجارات، وحوش جائعة كثيفة 
الشعر نراها في ليالي االعتقال والمداهمات، 
سعار مخيف في كل مكان، وحوش ترقص 

وتنتشي وتحتفل وسط النيران الملتهبة.
اعتقد قادة اسرائيل أنهم كلما قتلوا واستباحوا 
في  ضحايانا  ودفنوا  الردع  نظرية  حققوا 
الغياب واالستسالم، لم يصدقوا ان الضحايا 
بأسا  أكثر  الحياة  الى  وتعود  نفسها  تحرر 
ومقاومة، الجثث تقاتل، الجماجم تقاتل، الدم 
يقاتل، فوراء كل جثة ذاكرة، أجيال تولد في 

يدها حجر ومعول ورواية وراية عالية.
سوى  نراكم  ال  ألننا  المحتلون  أيها  نقاتلكم 
وإنساني  حضاري  مظهر  ال  مسلحين، 
فوهات  من  إال  ترونا  ال  آليون  يميزكم، 
الحرق  للعرب،  الموت  تجأرون:  البنادق، 
للعرب، الخطف للعرب، ال تروننا كبشر وإنما 

كأهداف أو مجرد ِأشياء خاوية.

أرضنا  حولتم  ألنكم  المحتلون  أيها  نقاتلكم 
وسماءنا إلى معسكر لمنجزراتكم وطائراتكم، 
ومساجدنا  مساكننا  تدمر  القنابل  أطنان 
وكأنكم  وشوارعنا  مزارعنا  وتحرث  ومدارسنا 
النار  تعبد  شياطين  جهنم،  من  قادمة  آلهة 

وتقدس األسلحة.
ابنائنا وبناتنا  المحتلون ألن كل  أيها  نقاتلكم 
من  تتوقعون  ماذا  سجونكم،  في  اصبحوا 
في  عمره  نصف  من  أكثر  قضى  شعب 
الزنازين؟ السجون تحولت الى دفيئة لغضبنا  

وانتفاضتنا وفوران أعمارنا المصادرة.
على  تتنافس  أحزابكم  نرى  ال  ألننا  نقاتلكم 
انهاء الصراع واحالل السالم العادل المشترك، 
الممدودة  ايدينا  على  الرصاص  أطلقتم 
للسالم، تتنافسون على إقرار قوانين عنصرية 
ولمبادئ حقوق  لحقوق شعبنا  حربية عدائية 
وحدكم،  لكم  المصير  تقرير  حق  األنسان، 
سماوية،  ووصية  وألجدادكم  لكم  األرض 
كل  وحدكم،  لكم  الرب  وحدكم،  لكم  القدس 
تشريعاتكم  لقذائف  هدفا  الفلسطيني  الشعب 

العنصرية.
والفساد  العنف  ألن  المحتلون  أيها  نقاتلكم 
مجتمعية  سياسية  ظاهرة  اصبحت  والجريمة 
من  جزء  والطمس  القمع  منهجية  عندكم، 
والتربية  الثقافة  المتطرفة،  القومية  روحكم 
والمستوطنون  العسكر  يحكمها  والسلوك 

والمدرسة الدينية.
نقاتلكم أيها المحتلون ألن هذا حقنا االنساني 
والقانوني، وال خير فينا اذا سمحنا لعصاباتكم 
غرف  اقتحام  في  تستمر  ان  ولصوصكم 
وسجاجيد  رؤوسنا  على  تدعس  نومنا، 
تصادر  كنائسنا،  شموع  وتطفئ  مساجدنا 
أرضنا ومياهنا وذكرياتنا، هنا قطاع طرق في 
شوارعنا، خفافيش تنتشر في الليالي المعتمة.
نقاتلكم أيها المحتلون ألننا ال يمكن أن ننسى، 
كيف ننسى؟ أقمتم عالمكم فوق عالمنا، آثار 
القيود،  وشد  التعذيب  وجوهنا،  على  نعالكم 
في  والتعليق  والتنكيل  والشبح  الظهر  آالم 
والصفع  والبصق  الدعس  التحقيق،  غرف 
من  تتوقعون  ماذا  القذرة،  والشتائم  والركل 
معذب مهان قوضتم حياته وامنياته القادمة؟

نقاتلكم أيها المحتلون ألن عملية السالم منذ 

اتفاقية اوسلو لم تشف ذكرياتنا وعقولنا، ازداد 
واالستيطان  واألعدامات  والمجازر  القتل 
أبشع من الحرب، سالم  واالعتقاالت، سالم 
يطلق النار على حقوقنا العادلة، سالم يوزع 
واألوسمة،  النياشين  القتلة  المجرمين  على 
الحرب  من  اكثر  يؤذي  المخادع  السالم 
المعلنة، نقاتلكم دفاعًا عن سالمنا األنساني، 

سالم الحق وليس سالم القنبلة والطائرة.
نقاتلكم أيها المحتلون ألن دباباتكم في حارتنا، 
سطوح  فوق  فضائنا،  في  المسلحة  طائراتكم 
تستعبدوننا  حقولنا،  في  جرافاتكم  منازلنا، 
من الوريد الى الوريد، اذا ما تحركنا، اذا ما 
وكتبنا،  غنينا  ما  اذا  تنفسنا،  ما  اذا  شربنا، 
أنفسكم  أعداء  ألنكم  نقاتلكم  ان  علينا  فرض 

وأعداءنا وأعداء البشرية.
نقاتلكم بكل ما نملك وما نستطيع، بالحجارة 
الورقية،  بالطائرات  والزجاجات،  والكاوتشوك 
باألناشيد والكوفيات والجداريات وبالصلوات، 
الحرب  عقلية  من  لننقذكم  انفسنا  عن  ندافع 

والتطرف والكراهية.
نقاتلكم أيها المحتلون ألنه لم يعد هناك شيئا 
الجدران  امام  الموعود  السالم  لنخسره، سقط 
والمعازل واألقفاص التي حشرنا بداخلها في 
تجمعات ممزقة متنائية، ال سيادة وال كرامة، 
والهواء  والغاز  الكاز  عندكم،  من  الخبز 
والطعام والدواء والماء، نتنفس بالبرابيش التي 
تمدونها الى حناجرنا اذا شئتم، وتخنقوننا اذا 
شئتم، حياتنا تحت رحمتكم، نحن مجرد سوق 
دولة  وال  دولتين  ال  وشركاتكم،  لبضائعكم 

واحدة، ال خيار فإما الموت أو المساومة.
الدولي  المجتمع  ألن  المحتلون  أيها  نقاتلكم 
أنتم  عجز عن فرض قراراته وإرادته عليكم، 
الدولية، نحن  الشرعية  اعتقلتم  القانون،  فوق 
نقاتل باسم الضعفاء المغلوبين المقهورين في 
كل اصقاع األرض، نقاتل دولة ارهاب ومافيا 
تنتج الموت في هذه المنطقة، لن ننتظر أحدا، 
ندافع عما تبقى من حياتنا اذا ما استطعنا هنا 

في الدنيا وهناك في اآلخرة.
نقاتلكم أيها المحتلون حتى تذوقوا طعم الوجع 
التي  الكأس  ذات  من  تشربون  تماما،  تماما 
شربنا منها تماما تماما، ربما تدركوا معنى منع 
التجوال والخوف والرعب والنوم تحت اصوات 

مقبرة،  الى  البيت  يتحول  عندما  الصواريخ 
ربما تدركوا قيمة الحياة وقدسيتها عندما تهب 
رياح المعارك، تسيرون في الجنازات الكثيرة، 
االحتالل  كاهلكم،  على  عبء  االحتالل 
وانسانيتكم،  اخالقكم  ينزع  االحتالل  يدفنكم، 

ربما تدركوا حينها قيمة الحياة والحرية.
أيها المحتلون:

سوداء  اكياس  دخلناه،  الذي  المشهد  ادخلوا 
القدمين واليدين، فرق  الوجه، قيود في  على 
المدينة،  وسط  الشبان  تقتل  الخاصة  الموت 
اعدامات ميدانية، الضغط السهل على الزناد، 
قمع  منظومة  والروح،  القلب  على  الضغط 
تخلد االحتالل، يتحرك فينا التاريخ، تهتز فينا 
الرعشات والكرامات، وجها لوجه مع المصير، 
أسياٌد  والمفاوضات،  للحوار  مساحة  يبق  لم 
تجزون عشب الربيع وتزرعون المستوطنات، 
وصلنا الى نقطة الصفر نحن على السياج، 

فإما ان نكون أو ال نكون.
في  أركضوا  دخلناه،  الذي  المشهد  ادخلوا 
حليب  وقنينة  ملجأ  عن  ابحثوا  الشوارع، 
الموتى،  ثالجات  الى  اركضوا  وكهرباء، 
الممزقة،  االشالء  من  االسماء  أخرجوا 
العائالت المبادة، ابحثوا عن الجثث في مقابر 
االرقام البعيدة، ابحثوا عن اسراكم في سنوات 
المؤبدات، ادخلوا الليل الثقيل والنعاس الثقيل، 
اإلنسان  حقوق  مؤسسات  واستغيثوا  ناشدوا 
ادخلوا  األمن،  ومجلس  األحمر  والصليب 
سيارة  تأتي  ان  الطويل،  االنتظار  لحظات 
هدنة  اتنظروا  الجريح،  يموت  أو  االسعاف 

تأتي ولو لدقيقة.
دخلناه،   الذي  المشهد  ادخلوا  المحتلون  أيها 
قد  الجدران،  على  صورا  تكونوا  أن  جربوا 
وأساطيركم  انفسكم  على  وتثوروا  تستيقظوا 
عن  تبحثون  الحيطان  عن  تنزلون  القاتلة، 
يذكركم،  لم  التاريخ  في  اثر  وعن  ظاللكم 
وممالككم  وهيكلكم  وجوهكم  عن  تبحثون 
حرروا  واالغتراب،  الصدى  يوجعكم  البائدة، 
التاريخ من اوهامكم الزائفة، اآلن دقت ساعة 

الحقيقة.

محمد النوباني

االمريكي  الخارجية   وزير  يعرب  عندما 
الشعب  يرى  بأن  أمله  عن  بلينكين  انطوني 
سوى  له  تجلب  “حماس”لم  بأن  الفلسطيني 
التصريح  هذا  فصاحب  والخراب   البؤس 
من  يقوم  بانه  يعرف   ال  والغبي  االحمق 
حيث ال يعرف، بدعاية سياسية لهذه الحركة 
بإستثناء   ، الفلسطيني  فالشعب  الفلسطينية. 
التسوية االمريكي، ال  اقلية مرتبطة بمشروع 
يثق بما يقوله المسؤولون االمربكيون مطلقًا، 
ويدرك بوعيه وتجربتة الغنية التي دفع ثمنها 
وتشردًا،  ودموعًا  وتضحيات  دماء  غاليًا 
هو  وخراب  بؤس   من  يعيشه  ما  سبب  أن 
اإلسرائيلي  اإلرهاب  وراعية  داعمة  امريكا 
بالمال والسالح والتي توفر له الحماية وتمنع 

مساءلتة امام المحافل الدولية. 
مخلص  فلسطيني  كل  فإن  ذلك  ومقابل 
والفصائل  التنظيمات  بأن  يدرك  لقضيته 
الفلسطينيةالتي تحرض عليها امريكاوتناصبها 
العداء هي تنظيمات معادية جذريًا آلسرائيل 
المقاومة   بخيار  تمسكها  بسبب  وتشكل، 
وبالنضال من اجل إستعادة الحقوق المشرعة 
عليها  وجوديًا  الفلسطيني،خطرًا  للشعب 
وبالتالي على المصالح االمريكية و على ما 

يسمى باالمن القومي االمريكي.
بلينكن  مثل  ومتصهينًا  احمقًا  دبلوماسيًا  إن 
االمريكيون  خبرنا  كما  الزلنا  بأننا  يظن 
واإلسرائيليون في السابق امة ال تقرأ وإن قرات 
ال تفهم وال تستوعب ولذلك فقد زعم ان هدف 
زيارته االخيرة الى  المنطقة، بعد هزيمةإسرائيل 
كانت  ،والتي  غزة  على  االخيرة  الحرب  في 
الشعب  فيها، هومساعدة  كاماًل  بالده شريكًا 
الفلسطيني على إعادة إعمار غزة،وغير ذلك 
من العناوين اإلنسانية،ولكن القاصي والداني 
هو  الزيارة  لتلك  الحقيقي  الهدف  بان  يعلم 
إعادة  مازقهاومقايضة  من  إسرائيل  إخراج 

اإلعمار بسالح وصواريخ وانفاق غزة.

واخيرًا يجب  ان نذكر بلينكن بأنه هو الذي 
قال في جلسة اإلستماع التي عقدها مجلس 
الشيوخ االمريكي في العشرين من يناير كانون 
ثاني الماضي للتصويت على قبوله لمنصب 
يؤيد  بانه  بايدن   إدارة  في  ألخارجية  وزير 
بقاء القدس الموحدة عاصمة إلسرائيل وبانه 
لن يوافق على إعادة السفارة االمريكيةإلى تل 
بان  يدعي  حينما  يكذب  فإنه  وبالتالي  ابيب 
وبأنها  الدولتين  بحل  يسمى  ما  تؤيد  بالده 
ستكون وسيطًا نزيهًا في عملية سياسية بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين.
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خطاب الممثلة األممية في العراق: هلوسة طوعية مفتعلة أم هذيان؟

ربطوه بالسرير عاريا لمدة 12 ساعة.. 
القوات اإلسرائيلية تنكل بأسير مضرب عن الطعام

 أمير المفرجي

تتوالى األكاذيب ويستمر خطاب ممثلة األمم 
المتحدة الُممل، التي ترى أن عملية انتخابية 
تقود  أن  يمكن  وواسعة«  حرة  »مشاركة  مع 
على  ومزدهر«.  آمن  »مستقبل  إلى  العراق 
الدستورية  القواعد  أبسط  غياب  من  الرغم 
تنظيم  كيفية  في  المتمثلة  السياسية،  للعملية 
الفرص  إتاحة  خالل  من  الحرة،  المشاركة 
حصر  وعدم  المغيبة،  الوطنية  للتيارات 
الطائفي،  السياسي  الدين  بأحزاب  المشاركة 
المشاركة  مقومات  أبسط  غياب  من  ناهيك 
عمليات  الستمرار  نتيجة  الديمقراطية، 
االغتياالت ووسائل الترهيب وكّم األفواه التي 
على  المتسلطة  األحزاب  ميليشيات  تمارسها 

رقاب العراقيين منذ 2003.
االنتخابات،  موعد  اقتراب  من  الرغم  وعلى 
الحكومة،  تتجاهل  الذي  الوقت  وفي 
قمع  جرائم  واستمرار  اإلصالحات،  مطالب 
مسرحية  تستمر  الوطني،  للتيار  الميليشيات 
وجوب  مع  باالنتخابات  المشاركة  )ضرورة 
السلطة  أحزاب  تجمع  التي  اإلصالحات( 
الحاكمة والمبعوثة األممية، لتخدير العراقيين، 
بعد إيهامهم بأهمية المشاركة، سعيا إلنجاح 
عملية إعادة تدوير العملية السياسية الطائفية، 
بعض  تغيير  مع  نفسها،  والنوايا  باألحزاب 

الوجوه. »
العيون،  في  الرماد  ذر  وبطريقة  وكالعادة 
بالسخارت،  هينيس  جينين  هلوسة  تستمر 
المتحدة  األمم  بعثة  الخاصة ورئيسة  الممثلة 
مؤتمرها  عبر  )يونامي(  العراق  لمساعدة 
العراقيين  إقناع  محاولة  بغـداد،  من  األخير 
األساسية  الديمقراطية  الممارسة  دعم  بأهمية 
صناديق  عبر  شخصيا،  هي  ترعاها  التي 
اختيار  وتحديد  بأصواتهم،  لإلدالء  االقتراع 
الناخب والمرشح، كونها ترى هذه االنتخابات 
أكتوبر،  األول/  تشرين  في  إجراؤها  المقرر 
االختالف  من  الرغم  العراقيين« على  »ُملك 
الشاسع لرؤيتها الشخصية مع الواقع السياسي 
واالجتماعي العراقي، الذي فرضته األحداث، 
والسماح في استعمال أحزاب الدين السياسي 
لثروات العراقيين المنهوبة، لوضع اليد على 
قد يحّول  المقبلة، وهذا ما  االنتخابات  نتائج 
االنتخابات المقبلة، كما كانت في السابق إلى 
غنيمة جديدة، ليس للعراق وال للعراقيين ناقة 
فيها وال جمل، بعد أن استغل الفكر المذهبي 
لرجال الدين مشاعر المواطنين، من دون أن 

تقدم نتائج االنتخابات المزورة التي أوصلتهم 
للسلطة شيئًا يذكر لهم. من هنا ُتظهر رؤية 
ممثلة األمم المتحدة األخيرة، مدى انفصامها 
على  المغلوب  لبلدهم  العراقيين  رؤية  عن 
العراقي،  بالواقع  اإلحساس  وفقدانها  أمره، 
التي  الخاطئة،  القناعات  تسيطر عليه  الذي 
مازالت تلتزم بها، عن طريق ارتباط أفكارها 
تراها  التي  والمعتقدات،  بالخيال  الوهمية 
مناسبا  تراه  الذي  والواقع،  الحقيقة  أنها  على 
لتلقينه، ومن ثم قبوله من قبل أبناء هذا البلد. 
السياسي  النظام  يزال  ال  الذي  الوقت  في 
األحزاب  أمراء  قبضة  في  وأجهزته  الحالي 
الضغوط  تمارس  مازالت  التي  والميليشيات، 
العام  المال  واستعمال  والترهيب،  السياسية 
سعيا  المقبلة،  االنتخابات  تزوير  في  للبدء 

الستمرار وتثبيت وجودها في السلطة.

يتيح  وال  يسمح  ال  الحالي،  العراقي  الواقع 
الفرص للعديد من التيارات الوطنية المستقلة 

للمشاركة في االنتخابات

البطالة  معدالت  ارتفاع  استمرار  أن  كما 
والفساد، وغياب الخدمات العامة، كالكهرباء 
والماء، سيؤدي ال محالة إلى استمرار اندالع 
االحتجاجات المناهضة للنظام السياسي القائم 
والعملية السياسية، التي يراد منها االستمرار 
والبقاء عن طريق تجييرها بانتخابات مبكرة، 
سياسي  نظام  وفرض  تدوير،  إعادة  هدفها 

مع  يتناسب  وال  العراقيين،  يمثل  ال  طائفي 
تاريخه السياسي والحضاري، وال يتماشى مع 
التطور الحاصل في المجتمعات المتحضرة، 
التي تتخيلها بالسخارت، التي أوكلتها األسرة 
في  الديمقراطية  وتطبيق  إرساء  دور  الدولية 

العراق.
يبقى السؤال المهم هو في سر هذا التناقض 
الواضح بين رؤية جينين هينيس بالسخارت، 
األسس  غياب  في  المتمثل  العراقي  والواقع 
واستمرار  الديمقراطية،  للعملية  الطبيعية 
من  ناهيك  التخويف،  والخطف  االغتياالت 
العقاب،  من  واللصوص  القتلة  إفالت  حالة 
الجرائم  هذه  مرتكبي  يدفع  مازال  الذي 
االنتخابات  تزوير  في  والقدرة  لالستمرار، 
بالكثيرين  يدفع  ما  وهذا  الدولة.  وتقويض 
إلى السؤال عما إذا كانت هذه التصريحات، 
مجرد هلوسة مفتعلة وطوعية، هدفها إصرار 
الدول العظمى ومن يمثلها في األمم المتحدة، 
على فرض نظام سياسي طائفي هزيل، من 
خالل فرض تخيالت غرضها إيهام العراقي 
والقبول  بتصديق  الوطنية،  بهويته  المتمسك 
حالة  هي  أم  الجديد؟  المفروض  بالواقع 
فقدت  لشخصية  واالضطراب  الهذيان  من 
االتصال بالواقع، تدرك وتقول أشياء ال تتفق 
لإلنسان  واضح  هو  ما  كل  أو  الواقع،  مع 

العادي، وما يراه ويعيشه اآلخرون.
يمكن  الحالتين  من  أي  عن  النظر  وبغض 
األمم  ممثلة  موقف  في  وقراءتها  تفسيرها 

وفقدان  الهذيان  عامل  يبقى  المتحدة، 
قناعات  في  نلمسه  الذي  بالواقع،  اإلحساس 
المسؤولة األممية الخاطئة، المتعمدة أو غير 
الخيالي  أن االعتقاد  يبدو واضحا  المتعمدة، 
في  عراقية  وطنية  بقيادة  نزيهة  بانتخابات 
من  ضرب  هو  الحالي،  العراقي  الوقع  ظل 
الرغم من  اعتباره حقيقة، على  يراد  الخيال، 
فقدانه للمنطق السياسي والواقع االجتماعي، 
وألن اإلثبات المنطقي واالجتماعي غير قادر 
على تعديلهما. ال شك بأن قدرة ممثلة األمم 
حل  إطار  في  العراق  مساعدة  في  المتحدة 
إلنجاح  سعيا  والفنية،  اللوجستية  المشاكل 
فرض  إمكانية  في  وليس  االنتخابات، 
استمرار عملية المحاصصة الطائفية، وغض 
والعقائدية،  السياسية  اإلشكالية  عن  النظر 
وضعت  التي  السلطة  أحزاب  تحملها  التي 
المصلحة  فوق  والفئوية  المذهبية  مصلحتها 
الحالي،  العراقي  الواقع  إن  العليا.  المشتركة 
ال يسمح وال يتيح الفرص للعديد من التيارات 
االنتخابات،  في  للمشاركة  المستقلة  الوطنية 
للوصول إلى بناء دولة المواطنة وإعادة بناء 
وتمتين  الدولة،  وهيبة  القانون  سلطة  وبسط 
محاربة  إلى  إضافة  الوطنية،  الوحدة  أسس 
في  الرماد  ذر  طريقة  في  وليس  الفساد. 
وال  والعراقيين  العراق  تخدم  ال  التي  العيون، 
وهيبة  بالسخارت  منصب  بشخصية  تليق 

وسمعة األمم المتحدة في العراق.

أن  والمحررين،  األسرى  شؤون  هيئة  أعلنت 
على  اعتدوا  الرملة  سجن  في  »السجانين 
مدار 3 أيام بالضرب والتنكيل على األسير 
الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام 

منذ 36 يوما ضد اعتقاله اإلداري«.
وأوضحت الهيئة، أن »إدارة السجون قد نقلت 
األسير أبو عطوان من سجن اهوليكدار إلى 
وفي  الماضي،  الخميس  يوم  الرملة  عيادة 
الغرفة  األسير حمام  ذاته وعند دخول  اليوم 
وإغالقه الباب، اقتحم السجانون الغرفة وقاموا 
باالعتداء عليه وضربه بشكل همجي ما أدى 
بمختلف  ورضوض  بكدمات  إصابته  إلى 

أنحاء جسده«.
األسير  قام  ذلك  على  »ردا  أنه  وأضافت، 
الغرفة  داخل  به  الخاصة  الفرشة  بإحراق 
عليه  اإلطفاء  مادة  برش  السجانون  ليقوم 
نقل  باالختناق  ليشعر األسير  الحريق  وعلى 
اليوم، وعند  بذات  للمشفى وأعيد  أثرها  على 
تفتيشا  بتفتيشه  السجانون  قام  للغرفة  إدخاله 

عاريا األمر الذي رفضه أبو عطوان ليعاود 
والتنكيل  بالضرب  عليه  االعتداء  السجانون 
وشبحه وربطه بالسرير عاريا لمدة 12 ساعة«
تمت  ذلك  إثر  وعلى  أنه  الهيئة،  وأوضحت 
معاقبة األسير بالحبس االنفرادي لمدة أسبوع 
من  ومنعه  الخاصه  أغراضه  جميع  وسحب 

الزيارات.
وقالت الهيئة أن »األسير أبو عطوان يعاني 
في مختلف  وأوجاع  من هزال وضعف عام 
الطعام  عن  إضرابه  بسبب  الجسد  أنحاء 
والمتواصل منذ تاريخ 6-5-2021 وال يكاد 
يقوى على الوقوف، وبدأت تظهر مشاكل في 
في ظل  والكلى،  بالرأس  حادة  وآآلم  التنفس 
االستجابة  بحياته ورفض  االحتالل  استهتار 

لمطلبه العادل بإنهاء اعتقاله اإلداري«.
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سمات محتملة لمرحلة قادمة في »الشرق األوسط«

صبحي غندور*

الشهر  خالل  قادمة  زمنية  محطات  ثالث 
يمكن  وما  عندها  التوقف  المهم  من  الجاري 
على  مباشرة  تأثيرات  من  عنها  ينتج  أن 
أزمات مشتعلة لعدة أعوام في منطقة »الشرق 
إخماد  موعد  اآلن  حان  وربما  األوسط«، 

نيرانها!.

الجولة  تشهده  قد  ما  هي  األولى،  المحطة 
 10 يوم  النمسا  مفاوضات  من  السادسة 
اإليراني  النووي  الملف  بشأن  الجاري  الشهر 
من امكانية إعالن تفاهم أميركي/إيراني على 
اإللتزام  إلى  متزامن  بشكل  الطرفين  عودة 
في  جرى  الذي  الدولي  اإلتفاق  بمضامين 
إدارة  منه  انسحبت  والذي   ،2015 العام 
مما  إيران  على  العقوبات  وشّددت  ترامب 
ذلك   على  الرد  إلى  اإليرانية  الحكومة  دفع 
بالخروج عن النسبة المحددة لها في تخصيب 

اليورانيوم. 

الكنيست  جلسة  هي  الثانية،  المحطة 
الشهر   9 يوم  حدوثها  الممكن  اإلسرائيلي 
من اجل التصويت على الحكومة االئتالفية 
الجديدة بزعامة رئيس حزب »هناك مستقبل« 
يائير لبيد، والتي تحتاج إلى 61 صوتًا للفوز 
بثقة الكنيست، وهو األمر الذي ممكن تعثره 
في حال نجاح نتنياهو بالتأثير على عدد من 

نواب تكتل االئتالف الجديد المعارض له.

هذا  خالل  المهمة  الثالثة  الزمنية  المحطة 
للرئيس  األولى  الخارجية  الجولة  هي  الشهر 
المشاركة  ستشمل  والتي  بايدن  األميركي 
السبع( في كورنوال  في قمة G7 )مجموعة 
ببريطانيا، والتي ستعقد في الفترة ما بين 11 
بايدن  يسافر  ثّم سوف  و13 حزيران/يونيو، 
إلى بلجيكا، حيث سيشارك في قمة الناتو في 
الرئيس  مع  سيلتقي  كما  حزيران/يونيو،   14
التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة مجموعة 
من القضايا الثنائية واإلقليمية. وأثناء وجوده 
في  أيضا  بايدن  سيشارك  بروكسل،  في 
واالتحاد  المتحدة  الواليات  بين  قمة  اجتماع 
يسافر  ثّم  حزيران/يونيو،   15 في  األوروبي 
بسويسرا  إلى جنيف  ذلك  بعد  بايدن  الرئيس 
االتحاد  رئيس  مع  ثنائية  قمة  سيعقد  حيث 
حزيران/  16 في  بوتين  فالديمير  الروسي 

يونيو.

الزمنية  المحطات  هذه  بين  العالقة  فما هي 
وأزمات »الشرق األوسط«؟

تقديري،  في  الجديدة،  األميركية  اإلدارة  إّن 
لإلتفاق  العودة  في  باإلسراع  ترغب  كانت 
الدولي مع إيران لكن أرادت تجنب ما حصل 
في العام 2015 من تحريض إسرائيلي قاده 
حدوث  لمنع  وخارجها  أميركا  داخل  نتنياهو 
اإلتفاق، وفشل في ذلك، إلى حين مجئ إدارة 

ترامب التي أعطته كل ما يريده في الملفين 
ترامب/ نجح  وحيث  والفلسطيني،  اإليراني 
أولوية  إيران  مع  الصراع  إعطاء  في  نتنياهو 
تهميش  وفي  األوسط«،  »الشرق  عموم  في 

الملف الفلسطيني أيضًا.
طبعًا، الظروف اختلفت اآلن عما جرى في 
بالقوة  يعد  لم  نتنياهو  حيث   ،2015 العام 
السياسية التي كان عليها آنذاك وهو فشل في 
في  غالبية  على  بالحصول  انتخابات  ثالث 
تنتظر  قانونية  بقضايا  متهم  وهو  الكنسيت، 
لمحاسبته  الوزراء  رئاسة  موقع  من  خروجه 
داخل  وتأثيره  اإلسرائيلية،  المحاكم  امام 
بسبب  كثيرًا  ضعف  األميركي  الكونغرس 
التحوالت الجارية في الحزب الديمقراطي وبما 
كان عليه ترامب ونتنياهو من عالقات عميقة 
ترامب  على  األميركيين  جعلت غضب  جدًا 

ينسحب على نتنياهو نفسه.
وفي تقديري أيضًا أّن إدارة بيدن لعبت دورًا 
في تشجيع بعض الكتل السياسية اإلسرائيلية 
على التوافق اآلن لتشكيل االئتالف المعارض 
لنتنياهو وإلخراجه من الحياة السياسية، وهو 
الذي صرّح منذ أيام قليلة بأّنه لو ُخّير بين 
مراعاة الحليف األميركي وبين مواجهة الخطر 
اإليراني ألختار األمر الثاني، ولذلك اسرعت 
الدفاع غانتس لزيارتها  واشنطن بدعوة وزير 
لضمان عدم قيام نتنياهو بأي عمل أمني أو 
عسكري ُيعرقل سياسة بيدن اآلن تجاه إيران.

ولقد كان صعبًا على إدارة بيدن إعالن العودة 
الجوالت  خالل  إيران  مع  الدولي  لإلتفاق 
الخمس من المفاوضات التي حصلت بالنمسا 
في ظل وجود نتنياهو بالحكم وامكانية قيامه 
بأعمال عسكرية أو أمنية في المنطقة تضّر 
األميركية حاليًا  اإلدارة  التي عليها  بالسياسة 
في ملفات عديدة. وربما اختيار يوم العاشر 
اليوم  فهو  عشوائيًا  ليس  الجاري  الشهر  من 
التالي لجلسة الكنيست اإلسرائيلي لمنح الثقة 

للحكومة الجديدة.
لفترة  بيدن  ادارة  على صعيد آخر، احتاجت 
زمنية تخفف فيها أيضًا من حجم ردود الفعل 
بالقول  الجمهوريين  الكونغرس  اعضاء  لدى 
إيران  مع  مباشر  غير  بشكل  فاوضت  انها 
أوروبيين  طيلة شهرين وبمشاركة من حلفاء 
قبل قرار العودة إلتفاقية 2015 وإسقاط العديد 

من العقوبات التي وضعتها إدارة ترامب.
إدارة  مهدت  فقد  العربي،  الجانب  في  أّما 
بالضغط  إيران  المرتقبة مع  ترامب لخطوتها 
على المملكة السعودية من أجل بدء التفاوض 
مع الحكومة اإليرانية عبر الوساطة العراقية، 
والذي انعكس ذلك ايضًا على بدء محادثات 
أمنية سعودية/سورية تتعلق بالشأنين السوري 
واللبناني وبمستقبل العالقات الثنائية وعضوية 
سوريا في الجامعة العربية. ولم يكن عبثًا أن 
تعلن إدارة ترامب تقرير المخابرات األميركية 
حول قتل جمال خاشجقي دون إرفاق ذلك بأي 
السعودي،  العهد  ولي  على  مباشرة  عقوبات 
وكأّن مقايضة قد حصلت مع الرياض ترتبط 
في  بيدن، خاصة  الجديدة إلدارة  بالتوجهات 

الملفين اإليراني واليمني.
بعد  بيدن،  إدارة  أّن  أيضًا،  تقديري  وفي 
ستعمل  اإليراني«،  »الملف  مشكلة  إنهاء 
وبالتنسيق  األوروبيين،  حلفائها  مع  بالتعاون 
تسويات  تحقيق  على  وتركيا  روسيا  مع 
سياسية لعدة أزمات قائمة اآلن ومنها الحرب 
ليبيا  في  السياسي  الحل  وتثبيت  اليمن  في 
جديدة  لبنانية  حكومة  تشكيل  في  واألسراع 
بانتظار  سوريا  على  العقوبات  وتخفيف 
انضاج الظروف لتنفيذ مضامين قرار مجلس 
األمن رقم 2254 الصادر في العام 2015 
إلى  والتوصل  النار  إطالق  بوقف  والمتعلق 

تسوية سياسية للوضع في سوريا.  
إذن، الرئيس األميركي بيدن يحتاج إلى الذهاب 

قويًا للقمم المرتقبة في اواسط هذا الشهر وإلى 
وجود رؤيا لدى إدارته لمصير ازمات الشرق 
األوسط التي زاد من حدتها ما حدث مؤخرًا 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك يعني 
ضرورة إنهاء أزمة الملف النووي اإليراني قبل 
ِعلمًا أّن  لقاءات بريطانيا وبلجيكا وسويسرا، 
اإلسترايجية األميركية الدولية ُترّكز اآلن على 
آسيا،  شرق  منطقة  وعلى  الصيني  المنافس 
بينما اشتعال األزمات في »الشرق األوسط« 
بالمصالح  أضّر  الماضية  السنوات  خالل 
خصوم  نفوذ  من  وزاد  واألوروبية  األميركية 

»الغرب« و«الناتو« في أكثر من منطقة.
بأّن  األوروبي  وحليفها  واشنطن  تراهن  وربما 
هذا  سيجعل  إيران  مع  لإلتفاق  الروح  عودة 
الداخلية  سوقه  في  إقتصاديًا  المهم  البلد 
والمؤثر سياسيًا وأمنيًا في محيطه الخارجي، 
أقل ارتباطًا مع الصين وأكثر اهتمامًا بتحسين 
حريصًا  سيجعله  ومما  الغرب  مع  العالقات 
خالل  المنطقة  أوضاع  في  األستقرار  على 
مع  ذلك  تزامن  إذا  خاصة  القادمة،  المرحلة 
ضغوط أميركية على المناهضين إليران في 
األقليم، وفي مقدمتهم إسرائيل بدون نتنياهو.

في  يجب  فال  الفلسطيني،  الشأن  في  أّما 
على  كبيرة  آمال  بناء  القادمة،  المرحلة  هذه 
المتغيرات الممكنة والقمم المرتقبة، فلن يحصل 
أكثر من الدعوة إلحياء صيغ التفاوض من 
جديد بين السلطة الفلسطينية ودولة األحتالل 
غزّة  إعمار  إعادة  على  اآلن  تركيز  مع 
وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في 
األراضي المحتلة وتجميد مؤقت لإلستيطان، 
برعاية  دولي  لمؤتمر  الدعوة  امكانية  ومع 
»اللجنة الرباعية« لألشراف على المفاوضات 
»حل  مستقبل  حول  الفلسطينية/اإلسرائيلية 

الدولتين«.
المراهنة  تجوز  ال  الفلسطينية  القضية  ففي 
وال  الممكنة،  اإلقليمية  المتغيرات  هذه  على 
سنة   28 بعد  إسرائيل  مع  التفاوض  على 
»اللجنة  دور  على  وال  أوسلو،  إتفاق  على 
من  اكثر  طيلة  تستطع  لم  التي  الرباعية« 
عقدين حتى وقف اإلستيطان، فكيف بإجبار 
الشرقية  القدس  إسرائيل على األنسحاب من 
العنصري  التطرف  بينما  الغربية!!  والضفة 
المجتمع  في  يزداد  الصهيوني  اإلستيطاني 
الذي  أوباما،  باراك  ينجح  ولم  اإلسرائيلي؟!. 
مع  صداقًة  األميركيين  الرؤوساء  أقّل  هو 
معاقبته  أو  نتنياهو  مواجهة  من  إسرائيل، 
الحكومة  على  الضغط  األدنى  الحد  في  أو 
اإلسرائيلية لوقف بناء المستوطنات في القدس 
بيدن  جوزيف  ذلك  سيفعل  فكيف  والضفة! 
وهو من األصدقاء التقليديين إلسرائيل وكان 
في  عضوًا  كان  حينما  بصهيونيته  اعتّز  قد 

مجلس الشيوخ؟!.
إّن الحال العادل للقضية الفسطينية، أو حتى 
»حل الدولتين«، يحتاج لتحقيقه توفر غالبية 

تقبل  الحكم  وفي  اإلسرائيلي  المجتمع  في 
الغربية  الضفة  أراضي  كل  من  باألنسحاب 
ومن القدس الشرقية، وهذا غير متوفر طبعًا 
سيكون  الرباعية«  »اللجنة  ودور  اآلن. 
مدعومة  واشنطن،  قررت  إذا  ومفيدًا  فاعاًل 
بدعٍم أوروبي، ممارسة الضغط الفعلي على 
المال والسالح لها والتعامل  إسرائيل، ووقف 
في  العنصرية  الحكومة  مع  كما جرى  معها 
جنوب أفريقيا، إذا لم تنسحب من األراضي 

المحتلة، وهذا غير وارد اآلن حتمًا!.
إسرائيل  على  الضغوطات  ممارسة  ويمكن 
األطراف  قررت  إذا  الغرب  ودول  وواشنطن 
العربية التي لديها معاهدات أو إتفاقيات مع 
إسرائيل )بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية( 
واإلتفاقيات  المعاهدات  هذه  تجميد  او  وقف 
دولة  مع  والتفاوض  العالقات  اشكال  وكافة 
األراضي  كل  من  تنسحب  لم  ما  األحتالل 
السوري،  الجوالن  فيها  بما  المحتلة،  العربية 
في  العربية  القمة  بمبادرة  األلتزام  عمليًا  أي 
بيروت بالعام 2002، لكن ال أحد يحلم بذلك 

اآلن!.
ومن المهم اإلشارة هنا بأّن السياسة األميركية 
المتبعة تجاه الصراع العربي/اإلسرائيلي، منذ 
حرب العام 1973، تقوم على أربعة عناصر 
متالزمة ولم يخرج عنها أي رئيس أميركي، 

وهي:
1- الصلح الثنائي المنفرد مع إسرائيل.

2- المفاوضات المباشرة هي األسلوب الوحيد 
أميركيًا، أي ال حروب عسكرية وال  المقبول 

مقاومة مسّلحة.
3- أولوية التطبيع العربي مع إسرائيل وعدم 

انتظار الحلول النهائية
4- إنفرادية أميركية برعاية التفاوض الثنائي 
بين إسرائيل وأي طرف عربي وإسقاط مرجعية 
أو قرارات  الفلسطينية  للقضية  المتحدة  األمم 

مجلس األمن الدولي.
***

وهذه األسس للسياسة األميركية بشأن الصراع 
العربي/اإلسرائيلي لن تخرج عنها إدارة بيدن 
ال  وحيثما  لذلك  مضطرة  ليست  أنها  طالما 
يفرض  فاعل  عربي  أو  دولي  ضغط  يوجد 
األمل،  كل  األمل،  وسيبقى  ذلك.  عليها 
الفلسطيني الذي أثبت في األسابيع  بالشعب 
الماضية قدرته الجبارة على هّز دولة األحتالل 
تأكيد وحدة  أمنيًا وسياسيًا وإقتصاديًا، وعلى 
هذا الشعب من النهر إلى البحر ومن الشمال 
إلى الجنوب متجاوزًا كل القيادات والخالفات 
على  الجديد  باألمر  ليس  وهذا  والتوقعات. 
شعب فلسطين وثوراته المتعددة طيلة قرٍن من 
الزمن. وهكذا هي سيرة أي احتالل في تاريخ 
حصيلة  ينتهي  األحتالل  بأّن  كّلها  الشعوب 

المقاومة دومًا وليس نتيجة التفاوض فقط!.
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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To end apartheid in Israel, we must first acknowledge it

باب الساباط في القدس  وليس باب األسباط

By Raja G. KhouriContributor

For many years I have avoided using 
the term “apartheid” in relation to Israel. 
Having been engaged in deep dialogue 
with Jewish colleagues in the human 
rights movement, I found the term 
polarizing and unhelpful – interpreted by 
my Jewish counterparts as an attempt to 
discredit Israel.

When “Israeli Apartheid Week” 
premiered at university campuses 
in Toronto in 2005, and the “Queers 
Against Israeli Apartheid” marched in 
Toronto’s Pride Parade, governments at 
all levels condemned these events and 
attempts were made to prevent them 
from taking place.

It was a minority view at the time, put 
forward mainly by Palestinian rights 
advocates and rejected by the political 
mainstream. Arguing whether Israel’s 
political system resembled apartheid 
South Africa’s seemed like a distraction 
to me. My interest was in forming 
alliances with progressive Jews so we 
could advocate together for an end to 
Israel’s occupation of the Palestinian 
Territories.

When former U.S. president Jimmy 
Carter’s book Palestine: Peace Not 
Apartheid was published in 2006 (in 
which he was referring to the Occupied 
Territories and not Israel itself), the 
negative reaction in mainstream North 
America and among Jewish communities 
was so strong that, in 2009, he issued 
a public apology for unintentionally 
stigmatizing Israel. U.S. secretary of 
state John Kerry would similarly issue 
an apology in 2014, within 24 hours of 

warning that Israel risked becoming an 
apartheid state if it did not reach a peace 
agreement with the Palestinians.

Two former prime ministers of Israel have 
warned against an impending apartheid 
should Israel not end the occupation. 
Ehud Olmert, while a prime minister in 
2007, warmed of “a South African style 
struggle for equal voting rights” if the 
two-state solution collapsed. And Ehud 
Barak, in 2010, (defence minister at the 
time) when he warned “if this bloc of 
millions of Palestinians cannot vote, that 
will be an apartheid state.” (Interestingly, 
these Israeli leaders did not face the 
kind of backlash in Israel that Carter and 
Kerry encountered in the U.S.)

And they weren’t the first Israeli prime 
ministers to say so. Israeli journalist 
and Jerusalem Post columnist Hirsh 
Goodman — who was born and raised in 
apartheid South Africa — recalls hearing 
on his radio, shortly after the end of 
the 1967 war, Israel’s founding father 

and its first prime minster, David Ben-
Gurion, say: “Israel better rid itself of 
the territories and their Arab populations 
as soon as possible. If it did not Israel 
would soon become an apartheid State.”

In 54  ,2021 years since the start of 
Israel’s occupation, the warnings are 
no longer about impending apartheid, 
rather, of its reality. A number of human 
rights organizations have come to 
the conclusion that Palestinian rights 
supporters have been claiming for over 
two decades: that Israel is an apartheid 
regime.

In January, a leading Israeli rights 
group, B’Tselem, declared Israel to be 
“a regime of Jewish supremacy from the 
Jordan River to the Mediterranean Sea.” 
This is apartheid, it said.
Last month, Human Rights Watch (full 
disclosure, I sit on its Canada Committee), 
an authoritative global voice, released 
a -213page report making the case 
(without drawing parallels to South 

African apartheid) that Israel practices a 
policy of Jewish supremacy in both Israel 
and the Occupied Territories, that it 
structurally and intentionally maintains 
“the domination of Jewish Israelis over 
Palestinians.” Israel’s ambassador to 
the United States said the report was 
full of “lies and fabrication” that were 
“bordering on anti-Semitic.”

Understanding the “security blanket” 
nature that Israel symbolizes to many 
Jews in the Diaspora, I address my 
call to justice-seeking individuals 
and organizations to resist reflexively 
denying the claims of these reports. 
These are not organizations with 
agendas to discredit, bash or destroy 
Israel. They are speaking for the rights 
of Palestinians who have been long 
oppressed under Israeli rule – to varying 
degrees in Israel and the Occupied 
Territories.

Social justice demands that all 
inhabitants of historic Palestine have a 
future of peace, security and equality 
– Palestinians and Jews. An apartheid 
system offers the exact opposite of that 
and must therefore be dismantled. Let us 
unite behind this, by first acknowledging 
the reality of apartheid today. In the 
words of Peter Beinart, “the real tikkun 
is equality, a Jewish home that is also a 
Palestinian home.
Raja G. Khouri is founding president of 
the Canadian Arab Institute, co-founder 
of the Canadian Arab/Jewish Leadership 
Dialogue Group, and a former Ontario 
human rights commissioner.
Toronto Star 

زكريا محمد 
رام هللا 

األقصى  أبواب  من  باب  القدس  في  لدينا 
يدعى )باب الساباط(. وقد جرى تحريفه مع 
كأنه  فصار  األسباط(،  )باب  ليصبح  الزمن 
إسرائيل  بني  وأسباط  بالتوارة  عالقة  على 
عن  ناشيء  تحريف  وهذا  عشر.  األثني 
وهم ليس إال. فال عالقة للباب باألسباط وال 
باليهود وال بالتوراة. فاالسم )ساباط( مفردة من 
تعني  اإلسالمية،  العربية-  العمارة  مفردات 
رواقا من طراز محدد. وهناك في عدد كبير 
)باب  تدعى  أبواب  فيها  العربية  المدن  من 
الساباط(. ففي القاهرة هناك باب بهذا االسم: 
» كان في القصر باب يعرف بباب الساباط، 
كان الخليفة في العيد يخرج منه إلى الميدان، 
الضحايا«  فيه  لينحر  اآلن  الخرنشف  وهو 
في  وهناك  المقريزي(.  خطط  )المقريزي، 
الرباط قرب الجامع الكبير سوق يدعى سوق 
أن  الواضع  ومن  )السباط(.  أو  )السباط( 

تسميته جاءت من وجود ساباط، أي رواق، 
أو سقيفة بين بنائين، تحتها ممر أو طريق: 
»الّساباُط: سْقيَفًة بين حائطْيِن تحتْها طريّق« 
هذا  ويلفظ  الزاخر(.  العباب  )الصاغاني، 

العربية  العاميات  في  المعماري  المصطلح 
بتنويعات: )سيباط، سباط، سوباط(.

هناك  العراق  في  األشرف  النجف  وفي 
الطاق،  أو  إيوان كسرى،  ساباط. وقد سمي 

كبير.  رواق  شكل  يأخذ  ألنه  السابط،  باسم 
كما كانت هناك ساباطات كثيرة في األندلس 
قرطبة  قصر  بين  »كان  أفريقيا:  وشمال 
الزهراء  قصر  بين  وآخر  ساباط،  ومسجدها 
في  القصبة  مسجد  في  وكذلك  ومسجدها، 
وعرف  مراكش  في  الكتيبة  ومسجد  اشبيلية 
الصباط » )مكي حياة، نماذج من ساباطات 

مدينة الجزائر في العهد العثماني(.
كما أن الساباط موجود عندنا حتى في بعض 
غسانه  دير  بلدة  في  فلدينا  الكبيرة.  البلدات 
قرب رام هللا مثال باب شهير يدعى السباط، 

أي الساباط. 
بالتالي، فباب الساباط في القدس يعني باب 
رواقيا.  شكال  بالفعل  يأخذ  والباب  الرواق. 
بني  بأسباط  عالقة  أي  الباب  لهذا  وليس 
إسرائيل نهائيا. لذا يجب التوقف عن تسميته 
بباب األسباط. فهو )باب )الساباط(، أو باب 
)السباط( كما يسميه الناس في القدس على 

وجه الدقة والصحة.
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كأننا عشرون مستحيل

 تحديث الدليل الرسمي الخاص بامتحان الحصول على الجنسّية الكندية 

بقلم: عيسى قراقع
رام هللا 

لهيب  في  الناس  يحرقون  الجدد  النازيون 
يبيدون  غزة،  قطاع  في  والصواريخ  القنابل 
عائالت بأكملها، أصوات أطفال تحت ركام 
ونيراٌن  وعظٌم  ولحٌم  دٌم  المقصوفة،  البيوت 
مشتعلة، كل جندي اسرائيلي تحول الى هتلر، 
الجرائم  ترتكب  هتلرية  دولة  اسرائيل  دولة 
والحرائق وتتفوق على النازية، جيشها جيش 
الذبح، وصمة عار على جبين العالم والقيم 

والعدالة االنسانية.
التطهير  سياسة  يستكملون  الجدد  النازيون 
خالل  عامًا   73 قبل  بدأوها  التي  العرقي 
النكبة، الهدُم والطرُد والتصفيات واالعتقاالت 
والزمان  المكان  ومحو  الجماعي  والقتل 
ويتجاوز  الذاكرة،  من  الفلسطيني  والتاريخ 
هي  كانت  ان  االبادة  حدود  الجدد  النازيون 
ابادة، ويتجاوزن قواعد الحرب ان كانت هي 
حرب، لم تتسع ثالجات الموتى وال المقابر، 
البالغة الصحفية  الكاميرا وال  لم تتسع عين 
لكل هذا الفيضان من الدم والجثث واألجساد 

الممزقة.
بالدم  العالم  وجه  يمألون  الجدد  النازيون 
من  االطنان  آالف  والصدمات،  والمصائب 
المدنيين  السكان  رؤوس  فوق  تنهال  القنابل 
وطيورها  وبحرها  أرضها  يقصفون  غزة،  في 
ونخيلها، نازيون قادمون من جهنم، يستمتعون 
برؤية الدم واالشالء المتناثرة، مقياس النصر 
في  يسقطون  الذين  القتلى  بعدد  عندهم 
هو  اسرائيل  تاريخ  الفلسطينيين،  صفوف 
بنك  من  اكثر  ليسوا  والناس  حروب،  تاريخ 

الهدافها االجرامية.
هل شاهد العالم كيف يخرج الموتى من تحت 
االسمنت  خزانة؟  او  بيت  انقاض  او  جدار 

والعيون  االطفال  وحليب  والتراب  والحديد 
والشباب  الرجال  المبتورة،  وااليدي  المفقوءة 
والنساء والصغار، األمهات واالباء والجيران 
الظل  تالحق  الصواريخ  الغسيل،  وحبال 

والحمامة واالبتسامة.
تحركت  اآلن،  نكبتها  من  استفاقت  النكبة 
وغضب  المنسوفة  والبيوت  الشهداء  عظام 
الالجئين والمهجرين، هي انتفاضة العودة في 
الجليل والنقب واللد وكفر كنا وأم الفحم وعكا 
السبع  وبئر  ويافا  وعسقالن  وسخنين  وحيفا 
والحدود  الجدران  هدمت  انتفاضة  والناصرة، 
الفصل  ومخططات  سياج  هدمت  الفاصلة، 
الحاقدين  المستوطنين  حاصرت  العنصري، 
في القدس العاصمة، في باب العامود وباب 
الرحمة والشيخ جراح وسلوان والعيسوية وفي 
بروحها  القدس  تتوهج  والقيامة،  االقصى 
الكونية وتسيل في ملحمة الصمود في غزة، 
تتوهج القدس في شوارع الضفة، تنتفض في 

الحياة وفي الموت وفي المظاهرة.
انتفاضة النكبة تحاصر دولة االحتالل، هذه 
اليهودي  للشعب  كملجأ  اقيمت  التي  الدولة 
اليوم اكثر مكان غير  كما تدعي، اصبحت 
حشرتهم  الضحايا  انتفاضة  لليهود،  آمن 
التي  بيوتنا  األرض،  تحت  المالجئ  في 
يمشون  التي  شوارعنا  انتفضت،  يسكنونها 
اراضينا،  وكواشين  حدائقنا  انتفضت،  عليها 
طيورنا وأغانينا، خبزنا وقمحنا وعظام اجدادنا 

انتفضت وليالينا العامرة.
انه الجيل الفلسطيني الجديد، جيل افاق من 
غرف التحقيق، جيل كأنه عشرون مستحيل، 
ولد بعد اتفاقية اوسلو فاكتشف انه الزال مقيدًا 
مصدومًا  السجون  من  خرج  جيل  بالحديد، 
واالستقرار،  للسالم  مساحة  ال  مهانًا،  معذبًا 
وسجن  النقب  سجن  بين  محصورة  حياته 
عصيون  في  عسكري  حاجز  بين  شطة، 

رهينة  حياته  الجلمة،  في  آخر  وحاجز 
مستوطن  وعربدة  اسرائيلي  قناص  لرصاصة 

مشبع بالتطرف والكراهية.
الشارع  في  غاليًا  ثمنا  يدفع  فلسطيني  جيل 
وفي المدرسة وفي المحاكم العسكرية، يطحن 
االسرائيلية،  القمع  منظومة  يد  على  يوميًا 
ليس له فضاء، ال يرى امامه سوى الجدران 
والمداهمات  االقتحامات  ينام،  ال  العازلة، 
والجنازات الكثيرة، حياة شوهها االحتالل من 
الوريد الى الوريد، جيل فلسطيني يدافع عن 
حياته االن وعن حياته القادمة، يجمع العمر 
الذي سيأتي في قبضة  الذي مضى والعمر 

واحدة.
ال  مستحيل،  عشرون  كأنه  فلسطيني  جيٌل 
يفرض  أبيب،  تل  يحاصر  الخوف،  يعرف 
اعتقدوا  من  على  والهستيريا  التجوال  منع 
انهم اكملوا مشروع الموت السياسي للقضية 
الى األمام؟  الفلسطينية، هل تراه وهو يسير 
الجرس،  يدق  الباب،  يقرع  لألعلى،  يقفز 
الدبابة  امام  جسده  يشعل  الوجه  مكشوف 

ويغتسل بالضوء والحياة والصالة.
العدوان البربري على قطاع غزة وعلى مدينة 
وعي  جديدة،  سياسية  لمرحلة  أسس  القدس 
هذا الجيل المنتفض اعاد للقضية الفلسطينية 
والحرية  العودة  االساسية:  وثوابتها  مكانتها 

والكراملة والدولة والقدس العاصمة.
لم  مستحيل،  عشرون  كأنه  فلسطيني  جيل 
هذا  في  الحاسم  هي  والمجازر  الحرب  تعد 
سقطت  والسيطرة،  الهيمنة  وفي  الصراع 
واالنصهار  التدجين  وبرامج  مخططات  كل 
فلسطيني  واألسرلة، جيل  والتذويب  والتطبيع 
يتحصن داخل قلعة ذاته وفي هويته بعد ان 
العدالة  توفير  عن  العالمي  المجتمع  عجز 

والحماية الدولية.
ومن  السالح  من  أقوى  هو  ما  هناك 

والقنابل  الموت  وتكنولوجيا  الحربية  الغارات 
عند  المتوثبة  االنسانية  الروح  إنها  الذكية، 
معسكر  في  تتشكل  لم  روح  الفلسطينيين، 
القوى  لموازين  تخضع  او مصنع حربي، ال 
والمساومات والمقايضة، روح تتحرر من لعبة 
األمم، خارج التوقعات والمعادالت والحسابات 
االستعمارية، روح ان تهدمت نهضت، روح 
ان سقطت لكنها ال تموت، روح تتمرد وتهب 

واقفة.
جيٌل فلسطيني تنبأ وافتخر به الشاعر المرحوم 

توفيق زياد عندما قال:
كأننا عشرون مستحيل
في اللد والرملة والجليل

هنا على صدوركم باقون كالجدار
وفي حلوقكم

كقطعة الزجاج، كالصبار
وفي عيونكم زوبعة من نار

الذي  الدليل  تحديث  الكندّية  الحكومة  قّررت 
يستعّدون  الذين  الهجرة  طالبي  على  توزّعه 

المتحان الحصول على الجنسّية.
التعّهدات،  بعد سنوات من  الحكومة  وقّررت 
وتصحيح   ، كندا«  »إكتشفوا  دليل  تحديث 

معلومات مغلوطة وردت فيه.
الدليل، صدرت  من  نسخة  أحدث  وتتضّمن 
عام 2012، وتقع في 68 صفحة، عددا من 

المعلومات الخاطئة أو غير الكاملة.
نسخة جديدة من  المتوّقع إصدار  وكان من 
الدليل الخاص ِبطالبي الهجرة )نافذة جديدة( 
عاما   150 مرور  ذكرى  في   ،2017 عام 

على تأسيس االّتحادّية الكندّية.
أو  الصيف  نهاية  التقرير  يصدر  وسوف 
مطلع الخريف حسب معلومات حصل عليها 
راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة اإلذاعة 

الكندّية.
ويتضّمن الدليل معلومات عفا عليها الزمن، 
العموم  بينها تمثيل األحزاب في مجلس  من 
الكندي، وعدد السّكان وكلمات النشيد الوطني 
وافق  التي  جديدة(  )نافذة  اإلنجليزّية  باللغة 
 2018 عام  تعديلها  على  العموم  مجلس 

لمراعاة الحياد الجندري.
ومن المتوّقع إضافة نحو من عشرين صفحة 
معلومات  حسب  جديدة(،  )نافذة  الدليل  إلى 
والمواطنة  واللجوء  الهجرة  وزير  مكتب  من 

الكندّي ماركو منديتشيو.
وتمثيلّية  دينامّية  صورة  الدليل  يرسم  سوف 
ونزيها.  ومتعّددا  كامال  وسيكون  ِلكندا، 
ويساعد الدليل الكندّيين الجدد في فهم ماضي 
كندا وحاضرها، ودورِهم في مستقبِلنا المشتَرك

الهجرة  وزير  باسم  المتحّدث  كوهين  أليكس 
ماركو منديتشينو

رفعتها  التي  التوصيات  تفعيل  أوتاوا  وتعتزم 
لجنة الحقيقة والمصالحة، التي ترغب في أن 
يعكس الدليل على نحو أكبر، تعددّية شعوب 
المعلومات  فيها  بما  األصلّيين،  كندا  سّكان 
حول المعاهدات الموّقعة معهم، وحول تاريخ 

المدارس الداخلّية اإللزامّية.
تاريخ  إلى  باختصار  الحالي  الدليل  ويتطّرق 

المدارس الداخلّية اإللزامّية التي استمّرت نحو 
التاسع  القرن  سبعينات  من  الزمن،  من  قرن 

عشر حّتى تسعينات القرن الماضي.
من  طفل  ألف   150 من  نحو  انتزاع  وتّم 
حيث  الداخلّية  المدارس  إلى  وُأدِخلوا  أهلهم، 
من  نحو  وتوّفي  المعاملة،  ِلسوء  تعّرضوا 
4000 طفل بسبب المرض وظروف العيش 

المزرية واالنتهاكات.
هؤالء  إبعاد  إلى  الكندّية  الحكومة  وسعت 

األطفال عن ثقافة ذويهم و دمِجهم في ثقافة 
البيض.

الدليل  من  الجديدة  النسخة  تتضّمن  وسوف 
أقساما خاّصة حول المدارس الداخلّية وقانون 
أّكد  كما  والمعاهدات،  األصلّيين  السّكان 

مكتب وزير الهجرة.
في  حدثت  التي  الفظائع  الدليل  ويتناول 
المدارس الداخلّية، مثل االعتداءات الجسدّية 
والجنسّية، ووفاة العديد من األطفال في هذه 
محّددة،  غير  مقابر  في  ودفنهم  المدارس، 

حسب ما أفادت وزارة الهجرة.
من  صعبة  مراحل  الجديد  الدليل  يوّثق  كما 
من  إليها،  تطّرق  أن  يسبق  لم  كندا،  تاريخ 
حالّيا  الموجودة  الممنهجة  العنصرّية  بينها 
في كندا، وما تعّرض له الكندّيون اليابانّيون 

واإليطالّيون خالل الحرب العالمّية الثانية.
فيها  احتجزت  معسكرات  كندا  فتحت  وقد 
مهاجرين يابانّيين و إيطالّيين  )نافذة جديدة(

خالل الحرب العالمّية الثانية.
الدليل  يتضّمن  بأن  الهجرة  وزارة  وتعّهدت 
بعض  حول  المعلومات  من  المزيد  الجديد 
ُنسخه  في  ِبإيجاز  تناولها  التي  المجموعات 
الكندّيات  و  الفرنكفونّيون  بينها  من  السابقة، 
والمثلّيون  السوداء،  الجاليات  إلى  المنتميات 

والمتحّولون جنسّيا و المعاقون.
قسم  تعديل  على  الكندّية  الحكومة  ووافقت 
باحترام  رسمّيا  وعدا  يتضّمن  كي  الجنسّية، 
حقوق السّكان األصلّيين والمعاهدات الموّقعة 
الحقيقة  لجنة  توصية  على  بناء  معهم، 

والمصالحة.
)راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب(
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مذكرة منظمة بيناي بريث الصهيونية في كندا  
B,NAI BRITH    لرؤوساء البلديات

لماذا خّيب ِخطاب السّيد نصراهلل آمال اإلسرائيليين شعًبا وِقيادًة الذين بدأوا البحث 
ا عن خليفته؟و لماذا نعتقد أّن تحقيق ُحُلَمُه بالّصالة في األقصى باَت وشيًكا؟ يًّ ِجدِّ

منظمة بيناي بريث تشكل خطرا على النسيج 
مع  وتحاول  كندا  في  والتعايش  االجتماعي 
انظمة  فرض  الصهيوني  اللوبي  منظمات 
ونظام  االسرائيلي  االحتالل  كيان  لحماية 
االبارتهيد والفصل العنصري الذي يقوم عليه 
نفسها   اسرائيل  في  به  معمول  هو  مما  اشد 
لمواجهة الناشطين وانصار القضية الفلسطينية 
وحركة مقاطعة اسرائيل بدعوى معاداة السامية 
. منظمة بيناي بريث والمنظمات الصهيونية 
تهول وتضخم من خطر معاداة السامية على 
حملة  ازدياد  ومن  كندا  في  اليهودية  الجالية 
لجعلهم  الفلسطيني   الشعب  مع  التضامن 
ال  ومتقوقعة   مغلقة  كونتونات  في  يعيشون 
كيان  الى  للرحيل  ودفعهم  باالمان  يشعرون 
االحتالل االسرائيلي الذي يشهد عملية هجرة 
وعدم  الفلسطينية  المقاومة  بسبب  معاكسة 

شعورهم باالمان في كيان االحتالل. 
ترجمة للمذكرة:  

أين   - كندا  في  للسامية  المعادية  الهجمات 
رؤساء بلدياتنا؟

27 مايو 2021

جميع  في  المنظمات  احتفال  مع   - أوتاوا 
معاداة  ضد  العمل  بيوم  اليوم  العالم  أنحاء 
السامية ، فإن رؤساء البلديات في كندا على 

وشك عقد اجتماعهم السنوي.

مواجهة  على  الرد  أين  نسأل:  أخرى  مرة 
الهجمات المعادية للسامية المتزايدة في كندا؟ 
للعمل  المتكررة  لدعواتنا  االستجابة  كانت 

تصم اآلذان في صمتها.

الفترة من  الكندية في  البلديات  اتحاد  يجتمع 
القضايا  في  للنظر  يونيو   4 إلى  مايو   31

المدن  تواجه  التي  والتحديات  األولوية  ذات 
الكندية. ومع ذلك ، ال توجد في أي مكان 
إليها  ُينظر  السامية  إلى أن معاداة  ما يشير 
على أنها تهديد واسع االنتشار ومزعج للنسيج 
اتخاذ  يتطلب  مما   ، الكندي  االجتماعي 

إجراءات.

سينظر رؤساء البلديات في اتخاذ قرار ضد 
التعامل مع قوانين خطاب الكراهية في كندا. 
ومع ذلك ، لم تذكر كلمة »معاداة السامية« 
في أي مكان في هذا النص. وستتناول ورشة 
مجتمعات  وبناء  العنصرية  »مناهضة  عمل 
شاملة«. ومع ذلك ، ال يوجد مكان يظهر فيه 
الشعور بالقلق بين الجالية اليهودية في كندا 

في إطار المناقشة.

أصدرنا   ،  2021 مارس   11 في   ، مؤخرًا 
تحدًيا لرؤساء البلديات التخاذ إجراءات بشأن 
معاداة السامية. لم يكن هناك أي رد. يظهر 
القصور في هذا األمر أكثر وضوًحا بالنظر 
في  للسامية  المعادية  الهجمات  موجة  إلى 
مرة  نطلب   ، لذلك  الماضيين.  األسبوعين 
باإلجراءات  البلديات  يلتزم رؤساء  أن  أخرى 

التالية ، على المدى القصير والطويل

عاجل االن:

 - وجماعي  فردي  بشكل   - العلنية  اإلدانة 
لمعاداة السامية بجميع أشكالها ، بما في ذلك 
حول  المؤامرة  نظريات  أو  النمطية  الصور 
التشويه  أو  الهولوكوست  وإنكار   ، اليهود 
تقرير  في  اليهودي  الشعب  حق  وإنكار   ،

المصير.
رفض الفكرة القائلة بأن اآلراء حول سياسات 
أن  يمكن  إسرائيل  دولة  وجود  أو  أفعال  أو 

للسامية  المعادية  األعمال  تبرر  أو  تبرر 
بشكل صارخ.

 NotInMyCity# حملة  إلى  االنضمام 
البيان  على  للتوقيع  البلديات  قادة  ودعوة   ،

العالمي ضد معاداة السامية.
التي  االحتجاجات  في  التحقيق  ضمان 
العنف  خالل  من  اليهود  الكنديين  تستهدف 
والترهيب وخطاب الكراهية ، ومقاضاتهم إلى 
أقصى حد يسمح به القانون ، إذا كان ذلك 

مبررًا.
إدانة تصرفات حماس ، كيان إرهابي مدرج 
في القانون الكندي ، والتأكيد على أن التعبير 
التي  الرموز  ذلك  في  بما   ، لها  الدعم  عن 
تمجد حماس وعمالئها ، لن يتم التسامح في 

كندا
للسامية  المعاد  الكراهية  خطاب  معالجة 
على  يركز  النظر  قيد  قرار  أي  في  تحديًدا 

تعزيز قوانين خطاب الكراهية في كندا.
للعنصرية  المناهضة  البلدية  الهيئات  توجيه 
السامية  لمعاداة  خاص  بشكل  للتصدي 
كعنصر عمل عاجل في سياساتها وبرامجها.

على المدى الطويل:

برامج  ذلك  في  بما   ، التثقيف  برامج  توسيع 
التعصب  لمكافحة   ، بالهولوكوست  التوعية 

والتمييز.
للتدريب  البلدية  موظفي  خضوع  ضمان 
المناسب للتعرف على معاداة السامية والعمل 
أنشطة  جميع  وفي  العمل  مكان  في  ضدها 

المدينة.
واالحترام  التفاهم  مناخ  أن  على  التأكيد 
حجر  هو  المواطنين  جميع  بين  المتبادل 
األساس للمجتمعات التعددية ، وأن مكافحة 
معاداة السامية جزء مشروع من هذه الفلسفة.

البلديات  »رؤساء  ائتالف  إلى  االنضمام 
المتحدين ضد معاداة السامية« - وهو مشروع 
لمؤتمر رؤساء البلديات في الواليات المتحدة 
المئات  كان  إذا  األمريكية.  اليهودية  واللجنة 
المتحدة  الواليات  في  البلديات  رؤساء  من 
 ، السامية  معاداة  لمواجهة  يتحدون  وأوروبا 
كندا  في  البلديات  رؤساء  يستطيع  ال  فلماذا 

القيام بذلك؟
التحالف  تعريف  وتنفيذ  تبني  على  العمل 
 )IHRA( الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست
من  يتجزأ  ال  جزء  وهو   ، السامية  لمعاداة 
استراتيجية كندا الفيدرالية لمكافحة العنصرية.

إنشاء وحدات مخصصة لجرائم الكراهية في 
مدننا ، أو استراتيجيات شاملة لجرائم الكراهية 
تحديد  كيفية  على  التدريب  تشمل  والتي   ،
جرائم الكراهية وحوادث الكراهية ذات الطبيعة 

الال سامية.
للسامية  المعادية  المقاطعة  حركة  مكافحة 
 )BDS( والعقوبات  االستثمارات  وسحب 
 ، المثال  سبيل  على   ، لالقتراحات  وفًقا   ،
في كل من مجلس العموم الكندي والجمعية 

التشريعية في أونتاريو.
إنشاء إطار قانوني على مستوى البلديات لمنع 
ممتلكات  على  الحدوث  من   BDS أنشطة 
البلدية والتأكد من أن هذه األنشطة ال تحصل 

على تمويل عام.
عدم  إلى  البلدية  المشتريات  وكاالت  توجيه 
التعامل مع أي أعمال تصادق أو تعمل على 
التجارية  األعمال  مقاطعة  ممارسات  أساس 

التمييزية.
دعم اإلجراءات الحكومية الفيدرالية واإلقليمية 
نحو  الموجهة  المشتركة  والبلدية  اإلقليمية   /

القضاء على معاداة السامية.

امين عام “حزب  السيد حسن نصرهللا  خيب 
هللا” آمال الكثيرين داخل المؤسستين العسكرية 
والسياسية االسرائيليتين، والعديد من حلفائهم 
“المحسوبة”  التلفزيونية  باطاللته  العرب 
قناة  إلنطالق  الثالثين  بالذكرى  احتفاال 
“المنار” التي ظهر فيها سليما معافى ومتألقا، 
حيث لم يسعل طوال الخطاب )ساعة و10 
دقائق( اال مرة واحدة، وقال ممازحا مبتسما 

بأنها كانت سعلة طبيعية.
السيد نصر هللا كان شجاعا عندما ظهر في 
حساسية  من  يعاني  وهو  األخيرتين  المرتين 
في القصبة الهوائية، واصر على الظهور في 
الخطاب األخير في ذكرى انتصار المقاومة 
في 25 آيار )مايو( وهو يسّعل طوال الوقت، 
ان  منه،  المقربين  حسب  يرد  لم  ربما  ألنه 
يكسر تقليدا، ويغيب عن هذه المناسبة التي 
وتحرير  وجيشهم  اإلسرائيليين  هزيمة  تعني 
كان  ما  وتفكيك  دنسهم،  اللبناني من  التراب 

يسمى بالحزام األمني.
دائما  يهتمون  وشعبا،  قيادة  اإلسرائيليون، 
من  غيره  دون  هللا  نصر  السيد  بخطابات 
فيها  يرد  ما  كل  وتحليل  العرب،  الزعماء 
من مواقف ومعلومات، ولكن من المؤكد ان 
اليوم )الثالثاء( كان اكبر  اهتمامهم بخطاب 
من المعتاد، وهم الذين افرطوا في الحديث عن 
وذهبوا  الكورونا،  بفيروس  واصابته  مرضه، 
الى ما هو ابعد من كل ذلك بكتابة المقاالت 
المطولة عن خليفته “القادم” المحتمل، وذكروا 

بشكل خاص السيد هاشم صفي الدين، رئيس 
المجلس التنفيذي لحزب هللا.

السيد  وجه  الى  مجددا  عادت  االبتسامة 
نصر هللا الذي لم يكن وجهه شاحبا خاصة 
عندما تحدث شاكرا لكل الناس البسطاء من 
الوصفات  له  ارسلوا  الذين  ومحبيه  انصاره 
تيمنا  والملح  الخبز  ووزعوا  والعسل،  الطبية 
له  تيمنا  الجنوب  في  الطيبين  أهلنا  كعادة 
القراءة  الى  االبتسامة  مع  وعاد  بالشفاء، 
على  سواء  لألوضاع  التحليلية  السياسية 
الساحة  على  او  والدولية  العربية  الساحتين 

اللبنانيين  لمعاناة  منتصرا  اللبنانية،  الداخلية 
بسبب الحصار األمريكي، مهددا بكسر هذا 
الحصار اذا ما استمر عجز الدولة المقصود.

هذا  في  السيد نصر هللا ركز  ان  كان الفتا 
نقاط  عدة  على  نسبيا  القصير  الخطاب 

رئيسية:
األولى: تحذيره من أي مغامرة قد يقدم عليها 
األحمق  الحاقد  المأزوم  نتنياهو  بنيامين 
من  خروجه  لمنع  الحرب  فتيل  بإشعال 

السلطة، واالستعداد لكل االحتماالت.
خطابه  من  كبيرة  مساحة  افساح  الثانية: 

للحديث عن حرب اليمن، والتواطؤ األمريكي 
لصف من اشعلوا فتيلها إلطالة امدها، واشادته 
الملك  عبد  والسيد  وشعبها،  قيادتها  بصمود 
الذي اعلن وقوفه في خندق  بالذات  الحوثي 
المصيدة  من  وتحذيره  الفلسطينية،  المقاومة 
االمريكية التي يريدون تسويقها تحت مسمى 
وقف اطالق النار دون رفع الحصار ووضع 

حد لمعاناة ماليين اليمنيين.
الثالثة: رهانه القوي على االنتصار الفلسطيني 
الفلسطينيين  ان  والتأكيد على  القادم،  الكبير 
حماية  في  قدما  المضي  على  مصممون 
القدس والمقدسات بصدورهم وارواحهم، على 
ال  وان  تردد  دون  دعمهم  والمسلمين  العرب 
يتركوهم لوحدهم، النهم يقدمون هذه البطوالت 

دفاعا عن العرب وكرامتهم ومقدساتهم.
السيد نصر هللا اكد في خطاب يوم المقاومة 
المساس  ان  الماضي  )مايو(  آيار   25 في 
واالسالمية  المسيحية  ومقدساتها  بالقدس 
“حزب هللا”  وان  إقليمية،  الى حرب  سيؤدي 
لن يقف متفرجا، وفي خطاب اليوم كرر هذا 
عندما  تعبيرا  واكثر  أوضح  بطريقة  التحذير 
في  “جميعا”  نصلي  ان  احلم  زلت  “ما  قال 

المسجد األقصى”.
قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة  انتصار  بعد 
غزة وحواضنها في الضفة والمناطق المحتلة 
بات  والشتات  الجوار  وفي   ،1948 عام 
تحقيق هذا الحلم اقوى من أي وقت مضى..



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

22www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JUNE 11,2021, Issue 284منوعات

باحثون يعثرون على »أخطر مكان في تاريخ األرض«

أفضل الطرق للحماية من البعوض

اكتشاف قرية نموذجية مصغرة 
من المعالم اإليطالية الشهيرة مخبأة في غابة بويلز

المعالم  من  سحرية  نموذجية  قرية  تواجه 
البقاء،  أجل  من  صراعا  الشهيرة  اإليطالية 
بعد اكتشافها مخبأة في غابة بويلز، وهي في 

حالة تفتت.
األصل  طبق  نسخا  المذهلة  القرية  وتضم 
صغيرة من المباني اإليطالية الشهيرة، وتجمع 
أكثر من 30 مبنى وهيكال إبداعيا، باإلضافة 
إلى جسر ريالتو من البندقية بطول 6 أقدام، 
وكاتدرائية دومو من فلورنسا مصّغرة، مع برج 

بيزا المائل المصغر.
للمباني  الصغيرة  المقلدة  النسخ  بناء  ووقع 
اإليطالية الشهيرة، على مدار 25 عاما من 
قبل المزارع الراحل مارك بورن وزوجته موريل 
بجوار كوخهما الذي يعود تاريخه إلى القرن 
في  كوريس  قرية  من  بالقرب  عشر  التاسع 

غويند، شمال ويلز.
لكن المجموعة التي كانت مخبأة في الريف 
الطبيعة  استردتها  أن  بعد  الدمار  تواجه 

وسقطت في حالة سيئة.
الصغيرة  »المدينة  هذه  لحماية  محاولة  وفي 
استئماني  صندوق  إنشاء  وقع  السحرية«، 
لجمع األموال واستعادة النسخ المقلدة، أطلق 

 .Little Italy Trust عليه اسم

بعد  النموذجية  القرية  بناء  بورن  السيد  وبدأ 
رحالته المتكررة إلى الخارج إلى إيطاليا، ثم 
مليئة  تخطيطية  كتب  مع  المنزل  إلى  يعود 
في  أسابيع  ستة  بعدها  ويقضي  بالرسومات 
استخدام أسالك الدجاج وقذائف الهاون لبناء 

إبداعاته.
بورن:  قال   ،  2009 عام  في  وفاته  وقبل 
مستحيلة،  ولكنها  جميلة  عشيقة  »إيطاليا 

وويلز هي الزوجة التي أحب أن أتركها«.
ويساعد البستاني أوركارد جوناثان فيل، الذي 
 Royal Pavilion عمل سابقا كمصمم في

في برايتون، في إنقاذ النماذج.
وقال: » من منظور ويلز، هذه ثروة وطنية. 
ربما لدينا عقد من الزمان الستعادتها قبل أن 

تضيع إلى األبد«.
متطوعين  ثمانية  اآلن  جوناثان  ولدى 
على  يعملون  جزئي  بدوام  وأربعة  منتظمين 

إنقاذ الهياكل.
وُيطلب من الزوار االبتعاد عن الموقع أثناء 

تنفيذ العمل.
المصدر: ديلي ميل

في  مكان  »أخطر  إنه  يقول  ما  باحث  حدد 
كنزا  اكتشافه  بعد  األرض«  كوكب  تاريخ 
ضخما من األحافير المدفونة في الصحراء.

 100 قبل  فترة  إلى  األحافير  كتلة  وتعود 
غابة  المنطقة  كانت  عندما  سنة،  مليون 
خصبة. وكشف فحص الدكتور نزار إبراهيم 
الطباشيرية  الصخرية  التكوينات  من  لمنطقة 
في جنوب شرق المغرب، تعرف باسم كمكم، 
آكلة  للديناصورات  هائل  تركيز  وجود  عن 

اللحوم.
إنه  البريطانية  ستار«  »ديلي  لصحيفة  وقال 
كان هناك عدد قليل نسبيا من الديناصورات 
وفي  كمكم.  رواسب  في  الموجودة  العاشبة 
تلك الفترة، كانت الصحراء الكبرى عبارة عن 
»الحيوانات  لـ  موطنا  كان  شاسع  نهر  نظام 

المفترسة الشرسة«.
أحافير  أن  المدهش  »من  وأضاف: 
شائعة  ليست  للنبات  اآلكلة  الديناصورات 
جدا. اعتمدت العديد من الحيوانات المفترسة 
الغذاء  مصدر  كانت  لقد  األسماك،  على 

الوفير حقا«.
للمأكوالت  الغذائي  النظام  أن  حين  وفي 
البحرية قد ال يبدو كبيرا بما يكفي للديناصور 
الضخم الذي يأكل اللحم، فإننا ال نتحدث عن 

عدد قليل من السردين لتناول العشاء.
وأوضح: »بعضها كان ضخما للغاية. نحن 

نتحدث هنا عن سمكة بحجم سيارة«.
األستاذ  مارتيل،  ديفيد  البروفيسور  وقال 
في  ُنشر  الذي  البحث،  تأليف  في  المشارك 

يقدم  والذي   ،ZooKeys العلمية  المجلة 
غير  الديناصورات  عصر  على  رائعة  نظرة 
المعروف في إفريقيا، من جامعة بورتسموث: 
الضخمة  باألسماك  مليئا  المكان  هذا  »كان 
للغاية، بما في ذلك سمك السيالكانث العمالق 
على  السيالكانث،  وسمك  الرئوي.  والسمك 
سبيل المثال، ربما يكون أكبر بأربعة أو حتى 
اليوم.  السيالكانث  سمك  من  مرات  خمس 
وهناك سمكة قرش ضخمة من المياه العذبة 
األسماك  أكثر  مع   Onchopristis تسمى 
رعبا، فأسنانها مثل الخناجر الشائكة، ولكنها 

المعة بشكل جميل«.
وتشمل الحفريات األخرى التي تم التنقيب عنها 
في المنطقة ثالثة من أكبر الديناصورات آكلة 
اللحوم المعروفة على اإلطالق، بما في ذلك 
السحلية  يعني  )اسمه  كاركارودونتوسوريس 
ذات األسنان الحادة(، وهو عمالق يبلغ طوله 
طويلة  وأسنان  فكوك ضخمة  وله  قدما   26
بوصات،  ثماني  إلى  طولها  يصل  مسننة 

وكذلك دلتادروميوس الضخم بالمثل.
رؤيتنا  عدم  سبب  نزار  الدكتور  ويوضح 
مثل  أفالم  من  نعرفها  التي  للديناصورات 

التيرانوصور  بأن  بارك«،  »جوراسيك 
)T-rex( وأبناء عمومته كانت أكثر شيوعا 
أمريكا  باسم  اآلن  نعرفها  التي  المناطق  في 

وكندا.
عصر  عن  نسبيا  القليل  »نعرف  وأشار: 
األسباب  أحد  هذا  إفريقيا.  في  الديناصورات 
رمال  تنظيف  إلى  دفعتني  التي  الكبيرة 
ُيعرف  ولم  الحفريات.  عن  بحثا  الصحراء 
من  إال  الصحراوية  الديناصورات  من  العديد 
عالم  التي وصفها  الجزئية  العظمية  الهياكل 
الحفريات األلماني إرنست سترومر، وقد وقع 
أثناء غارة  أبريل 1944  تدميرها جميعا في 
على  البريطاني  الملكي  الجو  لسالح  جوية 

ميونخ«.
التي  المعروفة  غير  الديناصورات  لكن 
استخرجها نزار كانت مخيفة تماما مثل أبناء 

عمومتها األمريكيين، وربما أكثر من ذلك.
وقال: »يمكن القول إن هذا كان أخطر مكان 
في تاريخ كوكب األرض، وهو مكان ال يمكن 
لبشر مسافر عبر الزمن أن يدوم فيه طويال«.

المكان  ذاك  إلى  العودة  في  نزار  ويأمل 
من  العديد  مثل  أنه  حيث  قريبا.  الخطير 
العلماء، تأثر عمله الميداني ورحالته البحثية 
عن  الناتجة  السفر  وقيود  اإلغالق  بحاالت 

»كوفيد-19«.
وأشار: »نأمل أن نعود في وقت الحق من 

هذا العام«.
المصدر: ديلي ستار

يمكن أن تسبب لدغات البعوض تهيج الجلد 
موقع  نشر  وقد  الحساسية،  وحتى  والحكة 
Express.co.uk أربع طرق فعالة للحماية 
من البعوض. ويشير الموقع، إلى أن معظم 
صحية  تهديدات  تشكل  ال  البعوض  لدغات 
خطيرة. بيد أنه في بعض الحاالت، يمكن أن 
تسبب الحساسية وحتى عدوى فيروسية، وتزداد 

خطورة لدغات البعوض عند حك موضعها. 
ويضيف الموقع، للحماية من لدغات البعوض، 
يجب اتباع قواعد بسيطة. يجب عند التجوال 
صباحا أو مساء ارتداء مالبس تغطي جميع 
سراويل  ارتداء  اإلمكان:   قدر  الجسم  أجزاء 
وقمصان بأكمام طويلة وياقة وأحذية مغلقة. 
األلوان  ذات  المالبس  بارتداء  ُينصح  كما 

الفاتحة. ويوصي الخبراء أيضا باستخدام مواد 
الحماية من البعوض مثل البخاخ الذي يحتوي 
الليموني، دون  على مستخلص األوكالبتوس 
قوية،  رائحة  ذات  عطور  الستخدام  الحاجة 

ألنها تجذب البعوض وغيرها من الحشرات.
البعوض عدم  الخبراء في فترة نشاط  ويقترح 
المائية  البرك واألحواض  بالقرب من  التواجد 

فترة طويلة. كما من الضروري وضع ستائر 
سميكة على نوافذ المنزل ويفضل عدم تركها 

مفتوحة فترة طويلة.
المصدر: نوفوستي



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

23www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JUNE 11,2021, Issue 284منوعات          

توازنات ما بعد حرب غزة

»سيف القدس« وهستيريا التطبيع

زيد شحاثة

العربي  الصراع  أن  القول  السهولة  من 
الفلسطيني ومنذ عشرات السنين, الزال يراوح 
حقيقي..  أو حل  تقدم  فال  تقريبا,  محله  في 
فرغم كثرة المواجهات العسكرية, والمعاهدات 
التطبيع  وحمالت  الالحقة,  السالم  وإتفاقيات 
األخيرة لدول عربية, لكن الزال الفلسطينيون 
عليهم  ومضيق  واضح  بشكل  مظلومون 
ومغتصبة حقوقهم, وال هم نالوا دولة وال حتى 
شبه دولة, وال نجحت أمريكا والغرب في جلب 
بعد  تغير  الذي  فما  اللقيط..  لوليدها  السالم 

المواجهة األخيرة؟!
لم تختلف المواجهة األخيرة بين الفلسطينيين 
أسبابها  حيث  من  المحتل,  والكيان  غزة  في 
المستوطنين  فإعتداءات  بدايتها,  وكيفية 
المحمية بقوات المحتل, ومحاوالت إلغتصاب 
مزيد من األراضي وخصوصا في القدس, ورد 
فعل غاضب وتراكمات لعشرات السنين, من 
فكانت  الجماعي,  والعقاب  والتهجير  القتل 
المواجهة نتيجة حتمية بين فصائل المقاومة 

الفلسطينية والكيان الغاصب..
وتميل  منافقة  الغرب,  مواقف  كانت  كالعادة 
مواقف  كانت  فيما  المحتل,  الكيان  لمصلحة 
وإستنكار  »شجب  ببيانات  تكتفي,  العرب 
وإدانة« وهو أكثر ما يبدوا أن حكامنا يجيدوه 
ومنذ عشرات السنين, ومن تجرأ منهم وتشجع 
فقد أقام مهرجانا تضامنيا, تذاع فيه األغاني 
ويرقص  يتمايل  التي  واألناشيد  الحماسية 

عليها شبابنا..
رغم تشابه البدايات, لكنا ما بعدها وخواتيهما 
ونتائجها الالحقة إختلفت بشكل جذري, وربما 
التخريب  فرغم  هائل..  أنه  نقول  أن  يصح 
والتدمير وعدد الضحايا المرتفع من الجانب 
الفلسطيني, وتواضعه من الجانب اإلسرائلي, 
الخسائر,  أو  الملحق  الضرر  حيث  من 
معادلة  تغير  هو  هنا,  كثيرا  أختلف  ما  لكن 
الصراع, وإختالف ما يصطلح عليه » بتوازن 
في  جديدة  مؤثرة  عوامل  ودخول  الرعب«.. 

معادلة الصراع..
الفلسطينية,  المقاومة  رد  أن  الواضح  من 
على إي إعتداء إسرائيلي لن يكتفي مستقبال 

سيكون  بل  حجارة,  قذف  أو  بإحتجاجات 
هناك صواريخ, يمكنها الوصول ألي مكان.. 
نجحت  الحديدية«  »القبة  منظومة  أن  ورغم 
في إسقاط ربما »90٪« من تلك الصواريخ 
كان  الوصول,  في  نجح  ما  لكن  ينقل,  كما 
الكلفة  كافيا, إلفزاع اإلسرائيليين, ناهيك عن 
العالية لذلك, وتأثيرها المدمر على اإلقتصاد 
أن  تحاول  التي  الدولة  وصورة  والسياحة, 
الشرق  في  صغيرة  كجنة   « نفسها  تسوق 
الصواريخ,  تلك  مصدر  ومعروف  األوسط« 
ومن أوصلها أليدي المقاومة الفلسطينية, أو 

زودهم بتكنولوجيا تصنيعها..أليس كذلك؟
القضية  إنتقال  هو  األخر  المهم  العامل 
الفلسطينية, من كونها واقعيا وبشكل عملي, 
السنين,  ولعشرات  وحدهم  العرب  تخص 
بمختلف  المسلمين  تخص  لقضية  وتحولها 
مذاهبهم وتوجهاتهم, وهذا ما نجحت إيران في 
ترسيخه.. في الذهن العربي واإلسالمي, وهو 
كبير جدا, ويحسب  عقائدي وسياسي  نجاح 

لها وحدها..
رغم  كانت,  كما  ضعيفة  تعد  لم  التي  إيران 

المطبق عليها, فقد نجحت  الخانق  الحصار 
المنطقة,  في  لها  وثيقين  حلفاء  تنمية  في 
قناعات  في,  إيران  مع  بإتفاقهم  يتميزون 
وثوابت سياسية وعقائدية ودينية, حول كثير 
من  مزيدا  منحتها  القوة  وهذه  القضايا..  من 
أمريكا  مع  والتفاوض,  المناورة  في  القدرة 
حلفائها,  وكذلك  قوتها  زاد  وهذا  والغرب, 
المحلية,  ساحاتهم  في  وجودهم  ليفرضوا 

ولتستمر كرة الثلج في النمو..
وتتقلب  فيها,  ثابت  ال  السياسة  أن  يقال 
والقضية  المصالح..  وتغير  الظروف  بتقلب 
محلية  أو  بسيطة  مسالة  ليست  الفلسطينية 
بحروب  حلها  ويمكن  حتى,  إقليمية  أو 
من  أعقد  فهي  فحسب,  سالم  معاهدات  أو 
الكبرى  القوى  نجحت  ومهما  بكثير,  ذلك 
وتفقدها  القضية  تميع  أن  سابقة,  أوقات  في 
التطبيع  زخمها وتأثيرها, وتدفنها تحت تراب 
أو معاهدات سالم, أو تجعلها مسألة تخص 
»الفلسطينيين« أو حتى »أهل غزة« وحدهم, 
غزة  حرب  قبل  فاألمور  تنجح..  لن  فهي 

األخيرة, لم تعد كما بعدها.

ما تقوم به اإلمارات ليَس تطبيعًا عاديًا وإنما 
هرولة غير مسبوقة نحو االندماج الكامل في 

مشاريع االحتالل واالنصياع للتصهين

شرحبيل الغريب

التباهي  عن  ظبي  أبو  حّكام  يتوّقف  لم 
والذي  المخزي،  التطبيع  بمسلسل  والتفاخر 
إدارة  عهد  في  اإلمارات  حكومة  أبرمته 
الرئيس األميركي دونالد ترامب السابقة. فمنذ 
رًا  مؤخَّ اإلسرائيلي  االحتالل  دولة  شّنت  أن 
مدينة  في  الفلسطيني  الشعب  على  عدوانها 
القدس المحتلة وحّي الشيخ جراح وقطاع غزة، 
إدانة  إلى  المنطقة  في  متعدِّدة  دوٌل  سارعت 
الفلسطيني،  الشعب  اإلسرائيلية بحق  الجرائم 
عنه  والتراجع  التطبيع،  تجريم  إلى  والدعوة 
لحق  الذي  الكبير  الخطر  إلى  نظرًا  فورًا، 
على  االحتالل  ع  وشجَّ الفلسطينية،  بالقضية 
التجرُّؤ على ارتكاب مزيد من الجرائم وتدنيس 
المسجد  رأسها  وعلى  اإلسالمية،  المقدَّسات 
ومن  اإلمارات  نظام  إاّل  المبارك،  األقصى 
يقفون معه في محور التطبيع في المنطقة، لم 

يغّيروا أو يبّدلوا من المواقف.
لم تتوّقف جريمة التطبيع هنا. وأمام  جرائم 
طوال  اإلمارات  سارعت  الوحشية،  االحتالل 
أحد عشر يومًا من العدوان على قطاع غزة 
إلى التغطية على الجرائم اإلسرائيلية، وتحميل 
فصائل المقاومة الفلسطينية مسؤولية ما آلت 
إليه األحداث من مواجهات عسكرية مسلَّحة. 
وأمعن حّكام اإلمارات في اإلسراع في توثيق 
اإلسرائيلي،  االحتالل  مع  التطبيع  خطوات 
االقتصاد  وزارة  في  التجارة  إدارة  أعلنت  إذ 
جديدًا  تجاريًا  مكتبًا  ستفتتح  أنها  اإلسرائيلية 
لها في أبو ظبي مطلع صيف العام الجاري، 
الثنائية،  العالقات  عن  مسؤواًل  سيكون 
وتعزيز الروابط التجارية، والعمل على جذب 
أبيب«،  إلى »تل  االستثمارات من اإلمارات 
في  باإلمارات  عالقاتها  تطوير  تعتزم  كما 
والنفط وتصدير  كالطيران  متعددة،  قطاعات 
من  وغيرها  الماس  وصادرات  الطاقة  حلول 

المجاالت.

لم تتوقَّف حالة االندماج الكامل بين اإلمارات 
في  اإلمارات،  قرَّرت  فلقد  االحتالل،  ودولة 
إلى  اإلماراتي  المجتمع  جرَّ  إضافية،  خطوة 
التطبيع في مجال التعليم، بحيث وّقع السفير 
مع  اتفاقية  رًا  مؤخَّ االحتالل  لدى  اإلماراتي 
وزارة التعليم اإلسرائيلية لتبادل البعثات العلمية 

الطالبية في مجال التعليم العالي. 
األصعدة  على  اليوم،  اإلمارات  به  تقوم  ما 
هو  وإنما  عاديًا،  تطبيعًا  ليَس  ذكرُت،  التي 
الكامل  االندماج  نحو  مسبوقة  غير  هرولة 
جنونًا  وُيَعّد  االحتالل،  »دولة«  مشاريع  في 
لحالة  االنصياع  في  مسبوق  غير  سياسيًا 
وهو  االحتالل،  »دولة«  مع  التصهين  من 
سنوات  استمرت  سرية  عالقات  حصيلة 
طويلة، وثمرة من ثمار المحاوالت اإلماراتية 
لتوثيق العالقات بالغرب من جهة، وبالواليات 
المتحدة وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى.

و«دولة«  اإلمارات  بين  تعد،  لم  المسألة 
عالقات  على  قائمًة  اإلسرائيلي،  االحتالل 
األمر  تعّدى  بل  واقتصادية مجرَّدة،  سياسية 
المسألة  وأصبحت  كثيرًا،  ذلك  من  أكثر 
واجتماعيًا،  واقتصاديًا  سياسيًا  صهينًة، 
وعالقات أمنية ورياضية ودينية وغيرها. هذه 

تأثيٌر  لها  وسيكون  كان  المشبوهة  العالقات 
القضية  تجاه  عربي  موقف  كل  في  سلبي 
الفلسطينية. وإن استمرار مثل هذه الطعنات 
الغادرة لدول التطبيع سُيلحق الضرر األكبر 
أو  علنيًا  كان  سواٌء  الفلسطينية،  بالقضية 

سريًا.
على الرغم من سوداوية المشهد وحالة الخذالن 
العربي من سلوك محور التطبيع تجاه الشعب 
في  الفلسطينية،  المقاومة  فإن  الفلسطيني، 
هت ضربة قوية  معركة »سيف القدس«، وجَّ
كبيرة  وأحدثت صدمة  التطبيع،  إلى معسكر 
لدى عدد من األنظمة، هذا غير الخسارة التي 
وسياسيًا،  أخالقيًا  األنظمة،  تلك  بها  ُمِنيت 
والتشويه  الشيطنة  محاوالت  كل  وفشل 
للمقاومة الفلسطينية. وهذا االنتصار للمقاومة 
والذي  بأكلمه،  بالمقاومة  لمحور  ل  ُيسجَّ
وتطوير  المقاومة  دعم  في  لحظًة  يتواَن  لم 
ترسانتها، لتقف قوية ُصلبة في وجه االحتالل 

وَمن يصطف في صفِّه.  

حالة التعاطف العالمي مع الشعب الفلسطيني 
ومقاومته ارتفعت أضعافًا بعد معركة »سيف 
القدس«، التي فرضت فيها المقاومة معادلة 
من  حالة  وظهرت  الدنيا،  فاهتزَّت  جديدة، 

االصطفاف الشعبي على الرغم من محاوالت 
التطبيع التي مورست خالل السنوات.

الشعب الفلسطيني لم يعد يراهن على الموقف 
الرسمية  المواقف  وباتت  الرسمي،  العربي 
أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى إعادة 
نظر قبل فوات األوان. وثمة تساؤالت مهمة 
يجب أن ُتطرح أمام هذه المعادالت الجديدة 
الشعب  صمود  خالل  من  ُفرضت  التي 
الفلسطيني وقوة المقاومة ومحورها وتماسكهما 
في المنطقة. فلماذا َلْم ُيَعِد النظر في مسلسل 
يتوقف  لم  ولماذا  جرى؟  الذي  التطبيع 
األنظمة  بعض  ُيِصّر  الذي  العار  مسلسل 
أين  خطاه؟  في  السير  في  االستمرار  على 
الخليجي  المال  التي أصبح  العربية  الجامعة 
مسيطرًا عليها؟! لماذا لم ُيطَرد سفراء »دولة« 
اللحظة؟  حتى  العربية  الدول  من  االحتالل 
من  العربية  األنظمة  أين  ذلك:  من  واألهم 
صمود  ودعم  المحتلة  القدس  صندوق  دعم 

المقدسيين؟
أعتقد أنه حان الوقت، أمام هذا المشهد الجديد 
المقاومة، ألن تجري مراجعات  الذي رسمته 
للمواقف، وُتترَجم قرارات دعم الفلسطينيين في 
مواقف، ويوَضع حد للصلف اإلسرائيلي في 

المنطقة.
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 اآلثار الجانبّية ِللجرعة الثانية من لقاح كورونا 

فوائد شرب الماء الدافئ على الريق يوميا

الجانبّية  اآلثار  بشأن  األبحاث  تواصل 
اللقاح  من  الثانية  الجرعة  بها  تتسّبب  التي 
المضاّد ِلفيروس كورونا المستجّد لدى بعض 
ليس  أّن  إلى  الخبراء  وُيطمِئن  األشخاص. 
هناك ما يقلق، أّيا تكن الفئة العمرّية، وأّن قّلة 

قليلة تشعر بآثار جانبّية.
علم  تكنولوجيا  أخّصائي  المار  آالن  د. 
األحياء واالستجابة المناعّية والفيروسات في 

المعهد الوطني لألبحاث العلمّية.
ومن الممكن أن يشعر البعض بآثار جانبّية 
بعد الجرعة الثانية )نافذة جديدة(، لكّن األمر 

ليس مقلقا حسب قوله.
ويضيف أّن األعراض خفيفة وال تصيب إاّل 
ِلمّدة  وتستمّر  األشخاص،  من  صغيرة  أقلّية 

قصيرة.
الثانية  الجرعة  أّن  السريرّية  الدراسات  وتفيد 
تؤّدي إلى رّدات فعل أكبر من جانب الجسم، 

النووي  الحمض  لقاحات  خصوصا في حال 
و  بيونتيك  فايزر-  مثل  المرسال  الريبي 

موديرنا.
الذراع  في  األلم  الجانبّية  اآلثار  وتشمل 
وآالم  اللقاح،  حقن  موقع  في  الجلد  واحمرار 
الرأس، والقشعريرة والتعب والغثيان ، وتستمّر 

من يوم إلى يومين.
والوقاية  األمراض  على  الرقابة  مراكز  وتفيد 
من   59،4 أّن  المّتحدة  الواليات  في  منها 
األشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية 
ارتفاع  أبلغوا عن  بيونتيك  فايزر-  لقاح  من 
شعروا  بالمئة   47،4 مقابل  حرارِتهم،  درجة 

بذلك بعد الجرعة األولى.
بعد  الرأس  في  وجع  عن  بالمئة   42 وأبلغ 
الجرعة الثانية، و35 بالمئة فقط بعد الجرعة 
بعد  بالقشعريرة  بالمئة   35 وشعر  األولى، 
فقط  بالمئة   14 بها  وشعر  الثانية،  الجرعة 

بعد الجرعة األولى. ومن المحتمل أن تكون 
اآلثار الجانبّية أكبر في حال كانت الجرعة 

الثانية من اللقاح مختلفة عن األولى.
نسبة  أّن  وأميركّية  بريطانّية  دراسات  وتفيد 

حدوث األعراض ترتفع بعد الجرعة الثانية.
وقال 34 بالمئة من الذين تلّقوا جرعة أولى 
جرعة  ذلك  بعد  و  زينيكا،  أسترا  لقاح  من 
ثانية من لقاح فايزر-بيونتيك ، إّنهم شَعروا 
بالقشعريرة ، وتتراجع النسبة إلى 10 بالمئة 
أسترا  جرعَتي  تلّقوا  الذين  األشخاص  لدى 

زينيكا.
وشعر 40 بالمئة من األشخاص الذين مزجوا 
ولم  حرارِتهم،  درجة  بارتفاع  اللقاَحين  بين 
تلّقوا  الذين  من  بالمئة   21 سوى  بها  يشعر 

جرعَتين من لقاح أسترازينيكا.
وال يستغرب د. آالن المار ذلك، ويشير إلى 

أّن جهاز المناعة يتجاوب مع أمر يعرفه.

اللقاح،  من  األولى  الجرعة  تلّقي  ولدى 
أصيب  قد  الشخص  يكن  لم  حال  وفي 
األولى  المرّة  تلك  تكون  كوفيد-19،  ِبمرض 
هذا  على  المناعة  جهاز  فيها  يتعّرف  التي 

المستضّد، ويستجيب له.
وخالل تلّقي الجرعة الثانية، يكون رّد الجهاز 
المناعي أقوى و أسرع يقول د. المار، نظرا 
في  تدخل  وجسدّية  نفسّية  عوامل  لوجود 

الحسبان.
اآلثار الجانبّية هي انطباعات. ومن الصعب 
أن نتذّكر إن كانت أقوى بعد الجرعة األولى 
من اللقاح. و فوائد الجرعة الثانية من اللقاح 
ألّنها  األخّصائي،  الطبيب  حسب  واضحة 

تقّوي المناعة و تطيل أمدها.
وفي حين توّفر الجرعة األولى الحماية، إاّل 
أّنها قد تخطئ في مواجهة بعض السالالت 

المتحّورة من الفيروس.

تأجيل وقت النوم لالنتقام:
 لماذا نبقى مستيقظين حتى عندما نكون متعبين؟

أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد 
الصماء، أن شرب كوب ماء دافئ على الريق 
كل يوم بعد االستيقاظ من النوم، هو أفضل 
العامة  الصحية  الحالة  تحسن  ألنها  عادة، 
أن درجة  األخصائية، على  وتؤكد  للجسم.  
حرارة الماء يجب أن تكون حوالي 40 درجة 

مئوية وليس بدرجة حرارة الغرفة أو أبرد.
حرارة  درجة  أن  إلى  السبب،  »يعود  وتقول، 
الجسم الداخلية هي 38 درجة مئوية، والماء 
 26-24 حرارته  تكون  الغرفة  حرارة  بدرجة 
درجة مئوية، أي يكون باردا للجسم، لذلك عند 
عضالت  في  بسيطة  تشنجات  يسبب  شربه 

حرارة  درجة  كانت  وكلما  الهضمي،  الجهاز 
وهذا  التشنجات.  هذه  شدة  تزداد  أقل  الماء 
يمس بالدرجة األولى قنوات المرارة، التي هي 
يسبب  بسيط  تشنج  وأي  ذاتها صغيرة،  بحد 
انسدادها بعض الوقت«.وتضيف بافلوفا، بأن 
نمط الحياة الذي يتسم بالخمول وقلة الحركة 

والتغذية السيئة، يسبب تفاقم مشكالت المرارة 
الدافئ  الماء  من  كوب  شرب  ولكن  أكثر. 
بدرجة حرارة تقل عن 60 درجة مئوية، يحّسن 
الحالة كثيرا. كما أن شرب الماء الدافئ على 
الريق يؤثر إيجابيا في عمل الجهاز الهضمي.

المصدر: نوفوستي

بشكل  أجسامنا  لعمل  ضروريا  النوم  يعد 
صحيح، فلماذا يميل البعض إلى إبقاء أنفسهم 

مستيقظين حتى عندما يكونوا متعبين؟.
بأنه  لالنتقام«  النوم  وقت  »تأجيل  وُيعرف 
مع  مستيقظا  تظل  عندما  جديد  مصطلح 
هاتفك أو تشاهد التلفزيون حتى عندما تشعر 
في  صيغ  المصطلح  أن  وُيعتقد  بالتعب. 
الوسائط  تطبيقات  على  شاع  ولكنه  الصين 
األسابيع  في  توك«  »تك  مثل  االجتماعية 

األخيرة.
النوم  خبيرة  مع  »إكسبريس«  موقع  وتحدث 
 ،Emma - The Sleep Company في
الدكتورة فيرينا سين، لمعرفة كل ما تحتاجه 

حول تأجيل وقت النوم لالنتقام.
فلماذا نفعل هذا بأنفسنا وكيف نتوقف؟.

تركت السنة األخيرة من اإلغالق والعمل من 
قادرين  غير  األشخاص  من  العديد  المنزل 

على العثور على لحظات ألنفسهم.
وتقول سين إن الوقت الذي يسبق النوم هو 
وقت »أنا«، ولهذا السبب يشارك الناس في 

االنتقام من تأجيل وقت النوم.
 

وأوضحت: »غالبا ما يشير الناس إلى ضيق 
الوقت في اليوم للقيام باألشياء التي يريدونها 
النوم.  وقت  وتأجيل  منها،  لالنتقام  كسبب 
أوقاتهم  أن  يشعرون  الذين  ألولئك  وبالنسبة 
يتعلق  كله  األمر  فإن  بالنهار،  مزدحمة 
على  حتى  وقتهم،  على  السيطرة  باستعادة 
حساب النوم. وألننا نشعر أننا لم نحظ بالوقت 
الرغم  وعلى  هذه،  أيامنا  في  ألنفسنا  الكافي 
من أننا قد نشعر بالتعب الشديد، إال أننا ما 

النوم؛  من  تمنعنا  سلوكيات  في  ننخرط  زلنا 
ُيشار إلى هذا بالفجوة بين النية والسلوك«.

وتوصي مؤسسة النوم الوطنية من سبع إلى 
تسع ساعات في الليلة للبالغين الذين تتراوح 
كنت  وإذا  عاما،  و64   18 بين  أعمارهم 
أنك  المحتمل  فمن  تقضي وقتا متأخرا جدا، 

لن تحقق هذا الهدف.
وقالت سين: »التضحية بانتظام بوقت النوم 
على  سواء  حقا،  يكون ضارا  أن  يمكن  هذا 
الصحة الجسدية أو العقلية. وبينما قد تشعر 
أنك مطالب باستعادة وقت فراغك، في الواقع 
)ما  النوم  ديون  تراكم  تفعله حقا هو  ما  كل 
نحتاجه  الذي  النوم  مقدار  بين  الفرق  نسميه 
وعلى  بالفعل(.  عليه  نحصل  الذي  والمقدار 
الدين،  هذا  سداد  يمكنك  ال  القرض،  عكس 
يوم  النوم  خالل  من  المثال،  سبيل  على 

العطلة«.
ويعتبر النوم أحد الركائز األساسية للصحة، 
النظام  مثل  نفسه  االهتمام  نوليه  ال  لكننا 
لخبيرة  وفقا  الرياضية،  والتمارين  الغذائي 

النوم.
النوم  من  الحرمان  »يتسبب  سين:  وأضافت 
في تغيرات مزاجية قد تجعلك تشعر بمزيد من 
االنفعال أو الحزن ويجعل من الصعب على 
ما  ومعالجتها  المعلومات  استيعاب  عقولنا 
يؤدي إلى ضعف الذاكرة والتركيز. والحرمان 
أن  ويمكن  المناعة  جهاز  يثبط  النوم  من 
من  بالعديد  لإلصابة  أكبر  لخطر  يعرضك 
سلوكك  في  أنماطا  الحظت  وإذا  األمراض. 
قبل النوم تؤدي إلى عدم حصولك على قسط 
كاف من النوم، وتشعر بالتعب نتيجة لذلك، 
سبب  في  التفكير  إلعادة  الوقت  حان  فقد 

المماطلة. هل يمكن أن يكون هناك أي شيء 
يومك  في  الضغوط  أو  الزمني  جدولك  في 

التي تسبب لك ذلك؟«.
ويشير مصطلح »نظافة النوم‹‹ إلى مجموعة 
المستخدمة  والبيئية  السلوكية  التوصيات  من 
أهمية  على  سين  وشددت  النوم،  لتعزيز 

الحصول على قسط كاف من النوم.
ينبغي  التي  السهلة  »الخطوات  وقالت: 
تجنب  مثل  أشياء  تكون  أن  يمكن  اتخاذها 
الكافيين - خاصة في فترة بعد الظهر، وإبقاء 
الشاشات  عن  واالبتعاد  مظلمة  نومك  غرفة 
النوم. وقد يكون  قبل ساعة على األقل من 
لمدة 30  الرياضة  ممارسة  أيضا  الجيد  من 
دقيقة يوميا ولكن ليس قبل ساعتين إلى ثالث 
ساعات من وقت النوم، والتأكد من حصولك 

على نظام غذائي صحي ومتنوع«.
وُيعد االلتزام بجدول النوم أساسا رائعا، ولكن 
أنك تقضي وقتا  التأكد من  أيضا  المهم  من 

هادئا في المساء.
وقالت سين: »يمكن أن تكون بعض الطرق 
بماء  االستحمام  خالل  من  بذلك  للقيام 
التأمل.  بعض  أو  كتاب،  قراءة  أو  ساخن، 
حاول التفكير في ممارسات نظافة النوم هذه 
كجزء من »وقتي« بدال من عمل روتيني آخر 
هذا  يكون  وقد  بالفعل.  المزدحم  جدولك  في 
لما  النشاط وفقا  بتخصيص  قم  صعبا ولكن 
يناسبك بشكل أفضل - من األسهل الحفاظ 
السعادة  لك  تجلب  كانت  إذا  العادات  على 
األمر  يتعلق  عندما  المفتاح  هو  االتساق   -

بنومنا!.«
المصدر: إكسبريس
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خاطرة: ال تنسلى 

آبل تعّوض شابة بماليين الدوالرات 
بعد نشر فنيي إصالح هاتفها آيفون صورها الفاضحة على فيسبوك!

راوية وادي \ تورونتو \ 
إن سألت .. فاسأل الكريم

مْن ال ذَل في سؤالِه

بل سؤالُه كرامٌة و عُز

و ابِك دمعَك .... في سجودِك لجالله

فبكاؤَك طهارُة الروِح و نقاُء القلِب

و يجوُد عليك بالخيِر

و هو مالكُه

و حيَن الغبطِة و الفرِح

بما سألَت فنلْت

ّفتَّعلْم من جودِه كيَف تعطي

و كيَف تغفر

و كيَف تحب

و إياَك أْن تنسى

و لطالما كاَن طبعَك النسيان

أن الخيَر خليُل الشكِر

 و تؤأُم اإلحسان

هل تقبلين دعوة طفلتنا 
لحفل زواجنا الذي غابت عنه ؟

يعود  ..رجل  سنوات  اربع  دام  #طالق  بعد 
لزوجته بسبب #منشور على الفيس بوك :

-قرر شاب العودة لطليقته بعد انفصال دام 
الربع سنوات بسبب منشور كتبته على موقع 
التواصل االجتماعي وكان على يقين انه وجه 

له،
نفسه  الزوج  رواها  التي  المعلومات  وبحسب 
فانه انفصل عن زوجته بعد اتفاق ودي يراعي 

طفلته التي كانت مولودة حديثا حينها،
حيث كان اتفاقهم على بقائهم »اصدقاء« في 
محاوله بعدم انتقاص اي مشاعر اسريه على 
الطفله الصغيرة وهو مادام حتى كتبت المراة 

منشورا على صفحتها الخاصة:
»حاولت وحاولت ان اعتبرك صديقا لي..

قلبي  دخل  اول شخص  فانت  فشلت  ولكني 
الجمل  »ام  جعلتني  من  وانت  واستملكته، 
تعابير وجهك عند  اتذكر  ماارها  طفلة« كل 
قدومها لهذه الدنيا ووعدك لها بان تكون اسعد 

فتاة هي وامها،
بعصبيتي  اخطات  اخطات،  انني  اعلم 
وشقاوتي معك،ولكن لم اكن يوما ارغب في 
،ال  بعدنا  في  سببا  اكون  او  حزينا  جعلك 
ارتباطك  فكرة  راسي  عن  ابعد  ان  استطيع 

بااخرى او ارتباطي بغيرك ،
فانت حلمي الجميل الذي اغفو كل ليلة على 
تعود،  حتى  لسنوات  انتظرك  عودتك،  امل 
واالن علمت ان تلك السنوات كانت اصعب 
ومع  واصعب،  اصعب  والقادم  حياتي  ايام 
الخير  قلبي  ذلك اعذرك واتمنى لك من كل 

وعليه ان اتحمل نتيجة اخطائي«
على  االصدقاء  من  التعليقات  وانهالت 
وبالمستقبل  بالستقرار  لها  بالدعاء  المنشور 
#لطليقها  كان  التعليقات  احد  ان  الواعد..اال 

كتب فيه:
»هل تقبلين ان توجهي دعوة لطفلتي بان تقوم 

لحضور زفافنا الذي غابت عنه«

الدوالرات  ماليين  دفعت  آبل  إن  تقرير  قال 
أرسلت  أوريغون،  والية  من  لشابة  كتسوية 
هاتفها آيفون لإلصالح ولكن صورها الخاصة 
ُنشر عبر  الجهاز  فيديو جنسي من  ومقطع 

اإلنترنت من قبل الفنيين.
البالغة  للشابة  10 صور  الموظفون  ووضع 
من العمر 21 عاما »في مراحل مختلفة من 
خلع مالبسها« ولقطات جنسية، على حسابها 
أفادت  حسبما   ،2016 عام  فيسبوك  في 

التلغراف يوم األحد.
بدت  بحيث  الصور  ُنشرت  ورد،  وبحسبما 
وكأنها تشاركها - ولم تقم بإزالتها إال بعد أن 

أخبرها أصدقاؤها أنها كانت على اإلنترنت.
وقالت التلغراف، نقال عن ملفات قانونية، إنه 
لكنه  للتسوية،  الكامل  المبلغ  ُيكشف عن  لم 

»بماليين الدوالرات«.
ُيكشف  لم  التي  الشابة،  محامو  وطالب 
حسب  دوالر،  ماليين  بخمسة  اسمها،  عن 
المنشور. وكما ورد، جاءت التسوية مع شرط 
السرية الذي يمنع الضحية من الحديث عن 

التسوية أو الكشف عن المبلغ.
وقال التقرير إن الشابة، وهي طالبة جامعية، 
وانتهى  إصالحات  إلجراء  هاتفها  أرسلت 
 Sacramento خارج  منشأة  في  األمر  به 

تديرها شركة بيغاترون.
برفع  هددوا  المحامين  بأن  التقارير  وأفادت 
دعوى قضائية النتهاك الخصوصية، وحذروا 
ودفعت  السلبية«.  اإلعالمية  »الدعاية  من 
طرد  بعد  عّوضتها  بيغاترون  ولكن  آبل، 

الموظفين المسؤولين عن الحادثة.
قضائية  دعوى  في  الحادثة  عن  وُكشف 
بها،  الخاصة  التأمين  وشركة  بيغاترون  بين 
والتي قيل إنها رفضت تغطية تكلفة التسوية. 
وكشف التقرير أنه لم يتم ذكر اسم شركة آبل 
في الدعوى القضائية، ويشار إليها فقط باسم 

»العميل«.
المعركة  تلك  خالل  أنه  التلغراف  وأفادت 
جدران  خارج  تسويتها  تمت  التي  القانونية، 
المحكمة، عارضت آبل نشر تفاصيل التسوية 

على المأل ألنها قد تسبب ضررا ألعمالها.

لكن الشركة أكدت الواقعة لصحيفة التلغراف.
للتقرير،  وفقا  الشركة،  باسم  متحدث  وقال 
بيانات  وأمن  خصوصية  نأخذ  »إننا 
من  عدد  ولدينا  الجد  محمل  على  عمالئنا 
طوال  البيانات  حماية  لضمان  البروتوكوالت 
عملية اإلصالح. وعندما علمنا بهذا االنتهاك 

الفاضح لسياساتنا لدى أحد موردينا في عام 
2016، اتخذنا إجراءات فورية واستمرينا منذ 
الموردين  تعزيز بروتوكوالت  الحين في  ذلك 

الخاصة بنا«.
المصدر: نيويورك بوست
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

واحد حط صورة أبوه املرحوم على السيارة 
األحياء  أحد  الى  وراح  »#خبز«  السيارة  ومأل 

السكنية 
روح  على  خبز  عالي  بصوت  ينادي  وجلس 

املرحوم !
والناس  اخلبز  يوزع  وصار  الناس  وجتمعت 

تترّحم 
على املرحوم ..

وجاءاليوم الثاني وفعل نفس الشئ 
وجلس ينادي وأهل احلى ياخدوا اخلبز

ويترحموا على املرحوم
وجاء في اليوم الثالث طلب من أهالي احلي 
أن يحضروا القناني الغاز حتى ميلئها مجانا 

صدقة على روح املرحوم حتى يرتاح بقبره
الغاز  ألقناني  وعطوه  احلي  أهل  فرحوا 
القناني  السياره  حّمل  وبالفعل  الفارغة 
فاضية و حلد األن أهالي احلى بيترحموا على 

قناني الغاز 
علـــى  املرحـــــوم  روح  ويلعنــــو 

هيــــــك خلفـــــة

مدير عام األباريق!!!
كانت وظيفته ومسؤوليته  رجالً  أن  يحكى 
عمومي  حلمام  األباريق  على  اإلشراف  هي 
صالحياته  وتشمل   ، خارج(  :)بيت 

ومسؤولياته حسب ديوان التوظيف :
باملاء  مليئة  االباريق  هذه  أن  من  التأكد   -1
األباريق  أحد  ويأخذ  الشخص  يأتي  :بحيث 

ويقضي حاجته ،
2- ثم يرجع اإلبريق إلى عطوفة هذا املسؤول 

عن االباريق ،
3- والذي يقوم عطوفته بعدها باعادة ملئها 
) طبعا عبر مساعديه( مرة اخرى للشخص 

التالي وهكذا.
في إحدى املرات جاء شخص ) زحمان( وكان 
مستعجال فخطف أحد هذه األباريق بصورة 
به  فصرخ  املياه،  دورة  نحو  وانطلق  سريعة 
مدير عام األباريق بقوة ، وأمره بالعودة اليه 
)الزحمان(  صاحبنا  ..فارتعب   ... واال  فورا 
 ..  ) في هدومه  )يعملها  ان  كاد  انه  بالرغم 

فرجع الرجل على مضض،
وأمره مدير عام األباريق بأن يترك اإلبريق الذي 
في يده ..ويأخذ آخر اشار له عليه … أي يأخذ 
ابريقا آخر بجانبه، فأخذه صاحبنا )الزحمان( 

ثم مضى لقضاء حاجته،
وحني عاد لكي يسلم اإلبريق سأل عطوفة 

مدير عام األباريق:
- ملاذا أمرتني عطوفتك بالعودة وأخذ إبريق 

آخر مع أنه ال فرق بني األباريق،؟!
فقال عطوفة مدير عام األباريق بتعجب:

- إذن ما عملي هنا؟!
هل انا طرطور هنا في رأيك يا هذا ..؟؟

الست مدير عام االباريق على سن ورمح …؟؟

من  أصدق  كالبها  التي  الدوله  اهلل  لعن 
أهلها:

بالكذب  أهلها  اتصف  قرية  هناك  كانت 
رجل  تزوج  ويقال  واخلسه0  الزور  وشهادة 
امرأة سرا وكان زواجا شرعيا عند شيخ دين 

وشاهدين
وبعد فترة اختلف الزوجان وطردها الزوج من 

املنزل فذهبت للقاضي مشتكية0
وقالت : تزوجني زواجا شرعيا ويشهد بذلك 

فالن وفالن0
والشاهدين  الزوج  حضور  القاضي  طلب 
بهذه  معرفتهم  والشاهدين  الزوج  فانكر 

املرأه أو انهم رأوها سابقا0
وللزوجة  جيدا  للشاهدين  القاضي  نظر 

ايضا وسألها : هل عند زوجك كالب ؟
اجابت : نعم

قال: هل تقبلني بشهادة الكالب وحكمهم؟
قالت : نعم

قال: خذوها فان نبحت الكالب عليها فهي 
تكذب وان رحبت بها فهي صاحبة الدار0

ارتبك الشاهدان واصفرت وجوهوهم0
فقال القاضي : اجلدوهم فإنهم يكذبون0

املذيعة : مني معي. ...  املواطن : عمك حسن 
عندك  زوجة  حسن!كم  :ياعم  املذيعة 
 . هلل  واحلمد  زوجات  أربع  عندي   : حسن  ؟  
املذيعة : بعد جتربتك بالزواج بأربع نساء . مباذا 
تنصح الرجال ؟  حسن : اشجعهم بالزواج 
بثالث او أربع زوجات. املذيعة : ملاذا ؟  حسن: 
ألن التعامل مع أربع زوجات مثل التعامل مع 
االتصاالت  وشركات  الطيران  شركات  أربع 
ألنهم في منافسة دائمة وشديدة..وخدمة 
ممتازة..واسعار معقولة . ...... املذيعة : ياعمو 
بزوجة  اكتفى  من  في  رأيك  ما    ! حسن 
واحدة ؟ حسن : واهلل الذي يتزوج بواحدة... 
مثله مثل من يتعامل مع شركة الكهرباء.. 
متكرر...فاتورة  زبالة....انقطاع  خدمة   ..
عالية...!! العم حسن مطلوب . حيآ أو ميتآ .

حكمة

.دائرة احلياة
ذهب سائح إلى املكسيك فامتدح الصيادين 

امَلليني في جودة أسماكهم ثُمَّ سألهم؟
كم حتتاجون من الوقت الصطيادها ؟ 

فأجابه الصيادون بصوٍت واحد :
» ليس وقتا طويالً »

أطول  وقتاً  تقضون  ال  ملاذا   : فسألهم 
وتصطادون أكثر ؟

فأوضح الصّيادون أن صيدهم القليل يكفي 
حاجتهم وحاجة عوائلهم !

بقية  في  تفعلون  ماذا  ولكن   : فسألهم 
أوقاتكم ؟

أجابوا : ننام إلى وقت متأخر .. نصطاد قليالً 
..نلعب مع أطفالنا ..ونأكل مع زوجاتنا ..

وفي املَساء نزور أصدقاءنا ..
نلهو ونضحك ونردد بعض األهازيج

قال السائح مقاطعاً :
لدي ماجستير في إدارة األعمال من جامعة 

هارفرد وبإمكاني مساعدتكم !
عليكم أن تبدؤوا في الصيد لفترات طويلة 
مك اإلضافي  كل يوم .. ومن ثم تبيعون السَّ

بعائد أكبر وتشترون قارب صيد أكبر 00
سألوه : ثم ماذا ؟

أجاب : مع القارب الكبير والنقود اإلضافية ..
وثالث وهكذا  ثاني  قارب  تستطيعون شراء 
صيد  سفن  أسطول  لديكم  يصبح  حّتى 
تبيعوا صيدكم لوسيط  أن  ،وبدل  متكامل 
ورمبا   ، املصانع  مع  مباشرة  ستتفاوضون   ،
بكم،  خاصاً  مصنعاً  ستفتحون  أيضاً 
القرية  هذه  مغادرة  بإمكانكم  وسيكون 
لوس  أو   ، العاصمة  ملكسيكو  وتنتقلون 

أجنلوس أو حتى نيويورك !
مباشرة  بإمكانكم  سيكون  هناك  ومن 

مشاريعكم العمالقة 00
يادون الّسائح : سأل الصَّ

كم من الوقت سنحتاج لتحقيق هذا ؟

خمسة  رمبا  أو  عشرين  حوالي   : أجاب 
وعشرين سنة 00

فسألوه : وماذا بعد ذلك ؟
أجاب ُمبتسماً : عندما تكبر جتارتكم سوف 
وتربحون  األسهم  في  باملضاربة  تقومون 

املاليني 00
سألوه في دهشة :

املاليني ؟ حقاً ؟
وماذا سنفعل بعد ذلك ؟

أجاب :
بعد ذلك ميكنكم أن تتقاعدوا

الساحل  على  قرية  في  بهدوء  وتعيشوا 
تنامون إلى وقت متأخر ..

تلعبون مع أطفالكم ..

وتأكلون مع زوجاتكم ..
وتقضون الليالي في االستمتاع

مع األصدقاء 00
أجاب الصياديون

مع كامل االحترام والتقدير
نحن  و  اآلن  نفعله  ما  بالضبط  هذا  ولكن 
مازلنا شباب و صحتنا جيدة و قادرين علي 
االستمتاع باحلياة و أشهي األطعمة و املشي 
و اجلري و مباهج احلياة و نلعب مع اطفالنا 
و  زوجاتنا  نحب  و  اجلري  في  نسابقهم  و 
بالفسح علي  و نحن شباب  نتمتع جميعا 
الشاطئ و السباحة و املشي علي التالل .. 
ملاذا نشقي خمسة و عشرون عاما ثم نبدأ 
االستمتاع باحلياة بعد ان ضاعت صحتنا و 
كبر اوالدنا و تركونا و عجزت زوجاتنا و نحن 
أمراضنا  كثرت  و  حركتنا  ثقلت  و  هرمنا 
و  حياتنا  فترات  أجمل  و  شبابنا  نفقد   ...
ننشغل عن زوجاتنا و اوالدنا فى عمل شاق 
متواصل ثم تبشرنا اننا سنتمتع باحلياة في 
و نحن علي مشارف  شيخوختنا و ضعفنا 

املوت نحمل ثقل امراضنا و جنهز مدافنا

حكاية اليوم

سوء الظن
قال رجل لسقرط : تبدو تلك املرأة فاجرة يا 

سقراط.
سقراط : هل تعرفها ؟ 

الرجل : ال .
سقراط : ما الذي دفعك إلى اإلعتقاد بذلك 

الرجل : أال ترى كيف تبدو مالبسها 
ام  الظلم  الفضيلة  أيهم يحقق   : سقراط 

احلق؟ 
الرجل : احلق بالطبع 

اوجه  من  بالظن  احلكم  وهل   : سقراط 
الظلم أم احلق؟ 

الرجل : من اوجه الظلم بالتأكيد! 
املرأة  تلك  على  حكمت  وهل   : سقراط 

بالفجور من باب الظن أم اليقني؟ 
الرجل : باب الظن .

يحكم  من  للفجور  اقرب  وايهما   : سقراط 
يلتزم  من  أم  الظاهر  و  بالظن  الناس  على 

الصمت؟ 
و  بالظن  الناس  على  يحكم  من   : الرجل 

الظاهر .. 
سقراط : فمن هو الفاجر اليوم انت أم تلك 

املرأة.
الفالسفة  و   .. اإلميان  تُناِقد  ال  الفلسفة   **

ُعقالء
إميانك  فإختبر  مؤمن  بانك  تظن  ُكنت  إن 
السبيل  هو  فاملنطق   .. املنطق  مبقياس 
الوحيد إلقرار الَعدل .. و اهلل هو الَعدل .. اهلل 

هو احلِكمة .
اعمال العقل هو قمة االميان



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

27www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JUNE 11,2021, Issue 284منوعات

لتسريع االنسحاب من أفغانستان.. 
أميركا ُتلقي السالح والعتاد في القمامة

تفاصيل فشل مفاوضات »الحوار الفلسطيني« بالقاهرة

كبيرة  فلدشر،  جاكلين  الصحافية  أعدَّت 
القومي  األمن  في  المتخصصة  المراسلين 
األميركي، تقريرا نشرته مجلة »ديِفنس وان«، 
ألقت فيه الضوء على عملية انسحاب القوات 
األميركية من أفغانستان، وممارسات اإلتالف 
والممتلكات  العتاد  لكل  والُمتعمَّد  الشديد 
األخرى  الطرق  وتبحث  هناك،  األميركية 

الممكنة لتجنُّب هذا اإلتالف.
قلقه  عن  مانشين«  »جو  السيناتور  أعرب 
من اإلسراف في تدمير العتاد األميركي في 
القوات  إن  المحللون  يقول  لكن  أفغانستان، 
لهم  يترك  لم  ضيق  زمني  بجدول  محاصرة 
القيادة  نشرته  بيان  وبحسب  آخر.  خيارا 
فقد  مايو/أيار،   11 في  األميركية  المركزية 
من  قطعة   1800 من  أكثر  القوات  أرسلت 
العتاد إلى وكالة لوجستيات الدفاع من أجل 
من  بالفعل  ُنِقل  ما  إلى  باإلضافة  تدميرها، 
معدات إلى خارج البالد عبر أكثر من 100 

طائرة شحن من طراز »سي-17«.
ُمعدِّات  من  وغيرها  المركبات  تدمير  لكن 
أفغانستان »أمر غير منطقي«  عسكرية في 
على حد تعبير مانشين، السيناتور الديمقراطي 
قائال:  وُيضيف  الغربية،  فيرجينيا  والية  عن 
عانيناه،  ما  كل  وبعد  أنفقناه،  ما  كل  »بعد 
األميركيون  بذلها  التي  الدماء  تلك  وبعد كل 
ندفع  إننا  شيء.  كل  اآلن  ر  ُندمِّ هناك، 
األفغان للتساؤل ’َمن هؤالء األميركيون؟ إنهم 
ال ُيقدِّرون أي شيء على اإلطالق‘». جاءت 
تصريحات مانشين خالل جلسة استماع أمام 
الشيوخ  مجلس  في  المسلحة  القوات  لجنة 
للنظر في ترشيح »مايكل ماكورد« و«رونالد 
مولتري« للتعيين في منصبين باالستخبارات 
المرشحان  احتج  وقد  التوالي.  على  واألمن 
هو  الفرس  مربط  بأن  يعتقدان  إنهما  قائلين 
الواليات  إلى  القديمة  المعدات  نقل  تكلفة 
المتحدة، وإنهما ليسا ُملمين بالتفاصيل نظرا 

لعدم انضمامهما إلى الوزارة بعد.
إبريل/نيسان  في  بايدن  جو  الرئيس  أعلن 
من  كاملة  األميركية  القوات  الماضي خروج 
أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل. 
الجدول  الخبراء على أن  اتفق عدد من  وقد 
الُمحدَّد بخمسة أشهر لالنسحاب لن  الزمني 
يمهل البنتاغون وقتا كافيا لفحص كل قطعة 
يجب  كان  إذا  ما  وتقييم  بعناية  العتاد  من 
أم  المتحدة  الواليات  إلى  إعادتها  أم  تدميرها 
ديفيس«،  »دانيال  ويقول  لألفغان.  منحها 
تخفيض  على  اإلشراف  في  ساعد  الذي 
القوات األميركية في أفغانستان عام 2011 

تتخلَّص  أن  باعتباره ضابطا حربيا: »عليك 
لوضعه  الوقت  لك  يتسنَّى  ال  أي شيء  من 
على متن الطائرة. سيكون الوضع فوضويا، 

ال مناص من ذلك«.
يعود  الفوضى  هذه  سبب  أن  ديفيس  يرى 
البنتاغون نفسه. فقد  جزئيا إلى خطأ ارتكبه 
مع  اتفاقا  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  وقَّع 
 ،2020 فبراير/شباط  في  »طالبان«  حركة 
وتعهَّد بالخروج من البالد بحلول مطلع مايو/

لم  يبدو  فيما  اإلعالن  أن  بيد  أيار 2021. 
العتاد  تحريك  في  الشروع  إلى  الجيش  يدفع 
ديفيس،  يقول  كما  أفغانستان،  من  وإخراجه 
إجالء  أن  السابقة  خبراته  وفق  ح  ُيرجِّ الذي 
العتاد من أفغانستان كان يجب أن يبدأ بعد 
االتفاق األول بثالثة أو أربعة أشهر. عوضا 
الذي  الجيش  تقييم  إلى  واستنادا  ذلك،  عن 
صدر في 11 مايو/أيار وُيفيد بانتهاء عملية 
االنسحاب بنسبة 6-12٪ فقط، يقول ديفيس 
إن ذلك يعني أن جهود االنسحاب لم تبدأ إال 
إبريل/ في  بايدن  من  األخضر  الضوء  بعد 

نيسان.
وُيضيف ديفيس: »من المستحيل تقريبا إنهاء 
المهمة باحترافية في إطار هذا الجدول الزمني 
المحدد. حينما ُأتيحت أمامنا الفرصة إلنهاء 
نقتنصها،  لم  الصحيحة،  بالطريقة  المهمة 
نحن  المهمة.  إلتمام  الوقت  نملك  ال  واآلن 
أن  وتردَّد  هذا  الفوضى«.  في  غارقون 
مسؤولين في البنتاغون لم يرغبوا في مغادرة 
أفغانستان، ما دفع بديفيس للقول إنه يعتقد أن 
لت أعمال االنسحاب على أمل أن  القوات أجَّ
يتخذ بايدن قرارا آخر، ومن ثمَّ ال يضطرون 

إلى االنسحاب.
يقول أنطوني كوردسمان، المحلل في مركز 

االفتقار  إن  والدولية،  اإلستراتيجية  الدراسات 
لعله  ترامب  إدارة  من  الحاسم  التوجيه  إلى 
قال  فبينما  الشكل.  بهذا  التأجيل  في  تسبَّب 
مايو/أيار  في  ستغادر  القوات  إن  ترامب 
كان  طالبان  مع  االتفاق  ذلك  فإن   ،2021
مشروطا بعملية سالم في أفغانستان لم تتحقَّق 
لدينا  تكن  »لم  كوردسمان:  وأضاف  أبدا. 
التخطيط  إلى  االفتقار  وشكَّل  سالم،  عملية 
مشكلة  المحدد  الزمني  والجدول  الواضح 
جوهرية على مستوى البيت األبيض ومجلس 

األمن القومي«.
الُمفِرط  اإلتالف  لتفادي  حالًّ  مانشين  اقترح 
لحلفاء  كامال  العتاد  َمْنح  األميركي:  للعتاد 
الواليات المتحدة في المنطقة الذين سيتَّخذون 
بهذه  فعله  يمكنهم  ما  بشأن  القرار  بدورهم 
كل  سلَّمنا  »إذا  مانشين:  وقال  المعدات، 
شيء إلى أطراف نثق فيها، أو نعتقد أننا نثق 
فيها، أال يجب علينا ترك الخيار لهم حينها 
التخاذ هذه القرارات؟«. هذا ولم ُتِجب وزارة 
الدفاع على طلب للتعليق حول طريقة تقييمها 
للعتاد الذي يجب إعادته إلى أرض الوطن، 
للشركاء  منحه  يجب  وما  تدميره،  يجب  وما 

اإلقليميين.
سالح  في  العميد  ترولينغر«،  »ماثيو  يقول 
البحرية ونائب رئيس هيئة األركان المشتركة 
جلسة  في  السياسية-العسكرية،  للشؤون 
أمام  مايو/أيار   12 في  منفصلة  استماع 
لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن 
البنتاغون يعمل على تقييم المخاطر المحتملة 
الناتجة عن منح العتاد إلى الحكومة األفغانية: 
فإننا  المنظم،  االنسحاب  بعملية  نقوم  »بينما 
نقلها  يمكننا  التي  األشياء  بعناية  نفحص 
إلى الحكومة األفغانية وقوات األمن والدفاع 

من  نهم  ُيَمكِّ مما  أفغانستان،  في  الوطني 
لكن  البالد«.  في  األمن  لتعزيز  استخدامها 
أن  خصوصا  البساطة،  بهذه  ليس  األمر 
القوات األميركية اضطرت أحيانا إلى خوض 
أيدي  في  وقعت  التي  أسلحتها  ضد  حرب 

طالبان.
في  البارز  الباحث  اللواني«،  »سمير  يقول 
مركز »ستيمسون« األميركي: »ال أعتقد أننا 
في  أو  األفغاني،  الجيش  في  تامة  ثقة  نثق 
عرفنا  فلطالما  األقل،  على  بالكامل  صفوفه 
أنه قوة ذات ثغرات. وأِضف إلى ذلك عوامل 
لمواقعها  األفغانية  القوات  ترك  أو  الفساد 
إليهم  نلجأ  ربما  الذين  فاألطراف  وعتادها، 
اليوم باعتبارهم شركاء موثوقين قد يتحالفون 
رها  فسَّ كما  أو  غدا«.  خطيرة  أطراف  مع 
الجمهوري  النائب األميركي  »مات غايتز«، 
االستماع  جلسة  خالل  فلوريدا،  والية  عن 
هو  قلقي  »منبع  مايو/أيار:   12 في  نفسها 
نفسها  هي  تصبح  قد  األفغانية  الحكومة  أن 

طالبان في وقت ما عقب انسحابنا«.
هناك أيضا مشكلة ُمتمثِّلة في منهج الجيش 
سيتسلَّمه  الذي  العتاد  على  للحفاظ  األفغاني 
بدون مساعدة أميركية. وبحسب تقرير أعدَّه 
بإعادة  المختص  العام  األميركي  المفتش 
فبراير/شباط،  في  وصدر  أفغانستان  إعمار 
 2020 األول  ديسمبر/كانون  بحلول  فإنه 
أتمَّ الجيش الوطني األفغاني 20٪ فقط من 
ويقول  بالفعل.  القائمة  الصيانة  متطلبات 
ُمحفِّزا  وال  را  ُمبشِّ ليس  ذلك  إن  كوردسمان 
ُدفعة واحدة،  لتحميلهم مسؤولية عتاد ضخم 

ال سيما بدون قطع غيار أو دعم فني.
األميركية  القوات  ر  ُتدمِّ الراهن،  الوقت  في 
إلى خردة معدنية، وُتمزِّق  مركباتها وُتحوِّلها 
ر المولدات الكهربية، إلى الحد  الخيام، وُتدمِّ
الذي أحبط بعض األفغان وأغضبهم. ويعتقد 
ديفيس أنه على الجيش إحراز تسوية أفضل 
بخصوص بعض األشياء مثل الخيام وأكياس 
المدنيون  يستخدمها  أن  يمكن  التي  الرمل 
أن  إلى  ُيشير  اللواني  أن  بيد  المحليون. 
المسؤولين يضعون في اعتبارهم ما هو أكثر 
من االحتياجات التشغيلية فيما يتعلق باتخاذ 
يقول  أخرى.  وترك  معدات  بإتالف  القرار 
أيدي  إلى  الخيام  كوردسمان: »إذا آلت هذه 
سيدفعها  التي  السياسية  التكلفة  فما  طالبان، 
لو  ماذا  األمر؟  هذا  بحدوث  سمح  قائد  أي 
استخدمت طالبان الخيام األميركية المتمركزة 
خارج كاُبل لصالح هجماتها؟ الرهان األبسط 

واألكثر أمانا هو إتالفها جميعا«.

محمد دراغمة 
رام هللا 

ألغت مصر دعوة وجهتها إلى جميع الفصائل 
الفلسطينية للحوار في القاهرة، وطلبت تأجيلها 
إلى وقت الحق. وقال مسؤولون فلسطينيون 
لـ«الشرق«، إن التأجيل »جاء بسبب ضعف 
التي  الكبيرة  الهوة  اللقاء، جراء  نجاح  فرص 
وأكد  الفرقاء«.  مواقف  بين  تفصل  زالت  ما 
تواصل  »مصر  أن  لـ«الشرق«،  مسؤولون 
عقد لقاءات منفصلة ثنائية مع وفود حركات 
بهدف  اإلسالمي،  والجهاد  وفتح  حماس 
اإلعمار  إعادة  على  توافق  إلى  التوصل 
النار  إطالق  وقف  تثبيت  وعلى  غزة،  في 
تقدمًا  المسؤولون إن »هناك  المتزامن. وقال 
في هذين الملفين، لكن ال يوجد تقدم في ملف 

المصالحة وإنهاء االنقسام«.

وتوقعت مصادر متطابقة، أن تواصل مصر 
وقف  على  واإلشراف  اإلعمار،  إعادة  تنفيذ 
الحكومة  بتنسيق مع  النار في غزة،  إطالق 
بين  اتفاق  إلى  التوصل  لحين  الفلسطينية، 

»فتح« و«حماس«.
»فتح«  حركتي  في  مسؤولون  وكشف 
فشل  تفاصيل  لـ«الشرق«،  و«حماس«، 
»الحوار  استئناف  إلى  الرامية  المفاوضات 
وإنهاء  القاهرة،  في  الفلسطيني«  الوطني 
الجانب  أن  إلى  مشيرين  الداخلي،  االنقسام 
منفصلة  ثنائية  لقاءات  عقد  الذي  المصري 
الفجوة  تضييق  في  ينجح  »لم  الحركتين  مع 
وقالت  وحماس«.  فتح  مواقف  بين  الكبيرة 
»حماس«  إن  لـ«الشرق«،  مطلعة  مصادر 
انتخابات  بإجراء  اللقاءات  هذه  في  طالبت 
عامة، والشراكة السياسية الكاملة في منظمة 

توافق  حكومة  وتشكيل  الفلسطينية،  التحرير 
وطني ُتشرف على إعادة إعمار قطاع غزة، 
من دون قبول شروط اللجنة الرباعية الدولية، 
خصوصًا فيما يتعلق بـ«االعتراف باالتفاقات 

الموقعة مع إسرائيل، ونبذ العنف وغيرها«.
مطالب »فتح«

وفدي  في  قيادين  مع  تحدثت  »الشرق« 
في  المشاركين  و«حماس«  »فتح«  حركتي 
»حوار القاهرة«، وكشفت المصادر أن حركة 
وفاق وطني  بتشكيل حكومة  »فتح« طالبت 
مالي  لحصار  تعرضها  دوليًا، خشية  مقبولة 
وسياسي غربي وإسرائيلي، مؤكدة أن »تشكيل 

الحكومة أمر ُمّلح بشكل كبير«.
على  الحكومة  هذه  ستعمل  »فتح«،  ووفق 
تنفيذ إعادة اإلعمار وتوحيد مؤسسات السلطة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت أيضًا 

بحوار مع »حماس« و«الجهاد االسالمي«، 
لالتفاق أواًل على أسس الشراكة السياسية في 
فلسطينيون  التحرير. وقال مسؤولون  منظمة 
لـ«الشرق«، إن وفد »فتح« طلب من الجانب 
المصري، أن »تشمل الهدنة القدس والضفة 
غزة«،  قطاع  على  تقتصر  ال  وأن  الغربية، 
اإلسرائيلية  االعتداءات  أن  إلى  مشيرين 
كل  فجر  الذي  الصاعق  »كانت  القدس  في 
وقت  التي  والمسلحة  الشعبية  المواجهات 
بربط  أيضًا  »فتح«  وفد  وطالب  مؤخرًا«. 
أن  إلى  بأفق سياسي، مشيرًا  إعادة اإلعمار 
المواجهة  السياسي سيعيد حتمًا  غياب الحل 

إلى قطاع غزة«.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يعود 
إلى األراضي  القاهرة  وفد حركة »فتح« من 

الفلسطينية، الخميس.



28www.meshwarmedia.com JUNE11, 2021, Issue 284  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664

حكم قضائي فرنسي بحّق الحريري:
 ادفع لشقيقتك 75 مليون دوالر!

صفعة ماكرون لم تكن الحادثة األولى مع رئيس فرنسي

رئيس  يواجه  فرادى،  تأتي  ال  المصاِئب  ألن 
الحكومة المكّلف سعد الحريري ضغوطًا إضافية 
والخالف  التشكيل  بمشاكل  المتعلقة  تلَك  عن 
الكبير مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
مرتبطة  ضغوط  وهي  باسيل،  جبران  والنائب 
الراحل  الرئيس  تركة  على  اإلخوة  بـ»اقتتال« 

رفيق الحريري.

قبَل عودته من دولة اإلمارات الى لبنان، منذ 
أسبوعين، عرّج الحريري على باريس. لم تُكن 
الزيارة التي تضّمن جدول أعمالها لقاءات مع 
عدد من المسؤولين محصورة بالسياسة، بل إن 
في  القانوني  بموقفه  اإلدالء  هو  أسبابها  أحد 
شقيقته  ضده  رفعتها  التي  القضائية  الدعوى 

مستحق  سند  برصيد  مطالبة  الحريري،  هند 
بقيمة 75 مليون دوالر. وعلمت »األخبار« أن 
القضاء الفرنسي أصدَر قبَل أيام حكمًا تنفيذيًا 

يقضي بأن يدفع الحريري المبلغ لشقيقته.
الخالف، بحسب مصادر مطلعة، ليس جديدًا 
ويعود الى عام 2012. إذ إن الحريري الذي 
كانت شركة »سعودي أوجيه« )أعلنت إفالسها 
أخيرًا نتيجة الديون المتراكمة عليها( نصيبه من 
التركة، أعطى إخوته سندات مقابل حصصهم 
قبل  أقساط  على  يسّددها  وكان  الشركة،  في 
لم   ،2011 عام  وفي  التعثر.  في  يبدأ  أن 
شيكات  ثالثة  صرف  الحريري  هند  تستطع 
ما  دوالر،  مليون   150 بقيمة  شقيقها  وّقعها 
برفع  وتهديده  له  إنذار  توجيه  الى  اضطرها 

دعوى قضائّية. وقد سارع الحريري، يومها، إلى 
طرح حّصته في »البنك العربي« للبيع لتغطية 
اإلحراج  من  لمزيد  تفاديًا  المرتجعة،  الشيكات 
الذي تسّببت به أزمة السيولة وتراجع األعمال، 
وخصوصًا مع أفراد عائلته، في وقت كانت فيه 

عملية توزيع اإلرث مستمرة.

ربح فهد الحريري دعوى مماثلة ضّد سعد قبل 
عامين بقيمة 70 مليون دوالر

أن  إلى  أشاروا  العائلة  من  مقربين  أن  غير 
الدعوى »ليست قديمة« على عكس ما يشاع، 
وقد تحرّكت »منذ حوالى عامين ألن الحريري 
يتوّجب  ما  بدفع  لمطالبات شقيقته  يستجب  لم 
عليه لقاء حصتها في سعودي أوجيه«. وأوضح 

هؤالء أن »الحريري سبق أن سّدد قيمة السندات 
شقيقه  رفع  بينما   ،2008 عام  بهاء  لشقيقه 
باريس ضده  في  فهد، دعوى قضائية  اآلخر، 
وربحها قبل عامين، ملزمًا إياه بدفع نحو 70 
هذا  فإن  المقربين،  رأي  وفي  دوالر«.  مليون 
األمر »ربما دفع بهند إلى اتباع المسار نفسه، 
أموالها إال من  لتحصيل  باعتبار أن ال سبيل 
خالل قرار قضائي«. واستغرب هؤالء أن تِصل 
»إذ من  الحد،  هذا  الى  الشقيقين  بين  األمور 
وهند،  سعد  بين  متينة  العالقة  أن  المعروف 
ولطالما رّدد الحريري بأّن شقيقته وشقيقه أيمن 
من  أكثر  السندات  دفع  أمر  في  معه  تساهال 
بقّية اإلخوة، ال بل إن أيمن لم يتمّكن حتى اآلن 

من تحصيل ثمن حصته في أوجيه«.

الفرنسي  الرئيس  تلقاها  التي  الصفعة  تزال  ما 
إيمانويل ماكرون على وجهه خالل رحلة إلى 
يونيو/حزيران   8 الثالثاء  يوم  دروم،  منطقة 
فرنسا  داخل  النقاش  من  الكثير  تثير  الجاري، 
وخارجها، حيث شوهد فيديو الواقعة في مناطق 
صفع  الذي  الشخص  وهتف  المختلفة.  العالم 
يتدخل  أن  قبل  الماكرونية«،  »تسقط  ماكرون 
أفراد األمن بسرعة إلبعاد ماكرون وطرح الرجل 

أرضا.
من  األولى  الواقعة  األخيرة  الصفعة  تكن  ولم 
وزيرا  كان  فعندما  لماكرون،  بالنسبة  نوعها 
لقانون  معادون  متظاهرون  ضربه  لالقتصاد، 
يونيو/  6 في  مونتروي  في  بالبيض  العمل 

حزيران 2016. وعندما كان مرشحا لمنصب 
رئيس الجمهورية في عام 2017، ألقي البيض 
آنذاك  وقال  الزراعة،  معرض  في  وجهه  على 
إنه »جزء من الفولكلور«. وفي تصريح للرئيس 
المحلية، قال  ليبير  الفرنسي لصحيفة لودوفين 
هذا  سياقها،  في  الحادثة  هذه  وضع  »يجب 

حادث فردي«.
لقاءات  ماكرون سبق وتعرض لحوادث خالل 

مع غاضبين في سنوات سابقة )رويترز(
منفذ  الشرطة  واعتقلت  وصديقه  المتهم 
عاما،  تاريل، 28  داميان  واسمه  »الصفعة«، 
وليست  دروم  بمدينة  فالييه  سان  في  ويعيش 

لديه سوابق جنائية.

لفنون  األوروبي  االتحاد  رئيس  هو  وداميان، 
صورة  في  بالفروسية  شغفه  ويظهر  القتال، 
مالبس  يرتدي  وهو  إنستغرام  على  له  نشرت 

الفارس وبجانبه سيف.
ومما يفسر شغفه ما قاله في الفيديو »مونتغوا 
الجيوش  لحشد  صرخة  وهي  دوني!«،  سانت 

الملكية الفرنسية.
من  عددا  ويتابع  الملكيين  آلراء  يهتم  أنه  كما 
التواصل  وسائل  على  اليمينيين  المتطرفين 
بحركة  ارتباطا  له  إن  ويقال  االجتماعي، 
في  عضوا  يكون  أن  دون  الصفراء،  السترات 
أي حزب أو نشاط. أما الشخص الثاني الذي 
الواقعة،  فيديو  بسبب تصويره  الشرطة  اعتقلته 

أجهزة  وتقول  سي.  آرثر  ويدعى  صديقة  فهو 
منزله،  في  »أسلحة«  على  عثرت  إنها  األمن 
تاريخية  بارود  وأسلحة  ذلك مسدسات  في  بما 
»كفاحي«  كتاب  عن  فضال  وسيف،  وبنادق 

ألودلف هتلر.
يزال  ما  التحقيق  أن  إلى  الشرطة  واشارت 
مستمرا لمعرفة دوافع الهجوم وأن المتهمين رهن 

االعتقال وتحت المراقبة.
وبالتالي، لم يتم تحديد العقوبة النهائية بعد، وقد 

بدات محاكمة المتهمين يوم الخميس .
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قصة قصيرة: الجسر

إسماعيل غزالي
كاتب من المغرب

وقفُت على الجْسر أرصُد برِثاٍء نفوَق الّنهر. 
بُوجوٍه  القاِع  في  المتراكم  الحصى  أْشَبَه  ما 
 ، شيطانيٍّ مسرٍح  داخل  لجمهوٍر  منهوبٍة 
بتأثيٍر من موسيقى جارفٍة  ُفصدْت مالمُحها 
الوجوه  هذه  حتما  ضارّية.  أوركسترا  تعزُفها 
الممحوّة القسماِت، تْرقُب عْودَة رّساٍم منتظٍر، 

كْي يعيد إليها مالمحها المفقودة.

تتمرُس  البازلتّي،  الحجر  بين  الفجوات  في 
عظاُم سمٍك وجماجم ضفادع يعسكُر حولها 
سماء  في  مهاجرة  طيور  ال  أحمر.  نمٌل 

المشهد القائِظ.

كم جسرًا عبرُت في ممشى حياتي قاطبًة؟ بْدًءا 
والدتي  قريِة  في  الضئيلة  الخشبّية  بالُجُسور 
المنسّية، ثّم الجُسوُر الفوالذّيُة للّنهر في البلدِة 
إليها  الّذهاِب  ماراثوَن  تجّشمُت  التي  الجبلّية 
واإلياِب منها، طلًبا للعلم في مدارسها الّنائية، 
وُأْخرى أشدُّ بأًسا في مدينِة الجامعة يوَم كنُت 
ُبلشفيًّا أخرَق، وبخاّصة جْسر محّطة القطار 
المدوّية، وُجُسوُر ُمُدٍن موشومة تسّكعُت فيها، 
أو ُلْذُت إليها، عْشُت فيها أو زْرُتها مصادفًة 
وأيًضا عن سْبِق تدبيٍر… ثّم جسوُر عواصِم 

بلداٍن فاتنٍة في شّتى أصقاع العالم.

وغير ذلك يا هذا، كْم جسرًا رسمَت في دفاتِر 
طفولتَك الشقّية؟ كْم حسناًء قّبلَت على جسٍر 
كم  بْرزخه؟  إلى  الجنوِن  نوبُة  ساقْتُكما  إْذ 
قفزَت  جسرًا  كم  متشّردا؟  تحته  نمَت  ِجْسرًا 
منه إلى الّنهر الجارف، متهّورًا، طائًشا كنَت، 
أغراَك  ُمعّلقا  جسرًا  كم  ُمطارًدا؟  هارًبا،  أو 
لو  كما  عبْرَتُه  ِجْسرًا  كم  باالنتحاِر؟  سموُقُه 
تخطو فيه نحو طفولٍة تنتظُرَك في آخره؟ كم 
كم  بك؟  يْقُصر  أو  يطوَل  أْن  تمّنيَت  جْسرًا 
جْسرًا تلّصصَت من فجواِت ألواِحه إلى أسفل 
واكتنزْت رؤيُتَك ُعْري ُأنثى؟ كم جْسرًا صّرْت 
مساميرُه إْثَر خطِوَك وتأّبَد صدى المسامير في 
خزانِة األصواِت بداخلَك، أّنى اعترتَك الوحشُة 
ظفْرَت  جسرًا  كم  صريرها؟  نشاُز  عاودَك 
ويتالشى؟  يتهّدم  أن  قبل  وصداقتِه  بمعرفتِه 
كم جسرًا  إّياٍب؟  بال  ذهاًبا  قطْعَتُه  كم جسرًا 
استلقيَت عليه وأفشى لَك ُمعجم عابريه، منُذ 

أّوِل حذاٍء وطَئُه حّتى آخِر عجلٍة؟ كْم..؟

وتفاقمْت  واحدًة  دفعًة  األسئلُة  هذه  نبتْت 
الحاّفة  عن  تراجعُت  ِذْهني.  في  كلْبالٍب 
واستأنْفُت مشيي في اّتجاه الّشمال، أَنا القادُم 
منتصِف  في  سواَي  أكْن  لم  الجنوب..  من 
الظهيرة، وبرغِم القيظ الالفح، فتدخيُن سيجارٍة 
واصلُت  وهكذا  مغرًيا،  كان  الجْسر  على 

المشَي المضطرَب إلى ِوجهتي ُمَتْمِتما:

–  ال ريب أّن مهندَس الجسر كان مْسطوال، 
ومع ذلك ُيْحَسُب له أّن الجْسر البدائّي أشبه 

بقصيدة رعوية!

بدا الجسُر طويال أكثر من الالزم، وفي آخرِه 
تترّنُح نقطٌة هالمّيٌة سوداء، شبيهٌة بذيِل َوزََغٍة 
مقطوٍع، يتقافُز من حفنِة سراٍب إلى أخرى.. 
ال شيَء واضح.. أُغراٌب هو؟ أْم خْرقٌة عالقة 
الحقيبة  تتدّلى  وليكْن..  الجسر؟  حاشيِة  في 
يْرشُح  والعَرُق  كتفي،  من  متهّدلة  الجلديُة 
هذه  األلواح،  على  يقطُر  يكاد  حتى  مّني 
التي ُيطقطُق حذائي عليها كما لو كان لْحنا 
عسكرّيا يصلُح لتْشييع نهايِة العالم. كنُت قْد 
ركنُت سيارتي المهترئة عند أّوِل الجْسر إذ ال 

يتّسع الحّيز الضئيل لها، فعرْجُت شماال أروُم 
بنايًة عزالَء في مْدشٍر بالجواِر.. هذه أّول مرّة 
بدا مألوفا  المجهول، ومع ذلك  المكاَن  أرتاُد 

كما لو أعرفُه حميَم المعرفة.

حيُث  من  أْدراجي  وأعوُد  زمٍن،  ساعُة  كّلها 
أتيُت.

استطال الجسر أكثر، وأنا أحدس وجه السّيدة 
هناك.  األعزل  المبنى  في  بانتظاري  التي 
بافتراٍض،  الممشوقة  أرسُم في خيالي هيئتها 
مع حفنٍة من تفاصيِل أنوثتها البّضة، العًنا 
هذا القيظ الذي يشوي كتلَة وجودي الطارئ 
ها هنا.. وفيما أتقّدم، تْكبُر النقطة الهالمية 

في آخر الجسر.

أزيُز  يقطُعه  قّلما  ومفزٌع،  مطبٌق  الّصمُت 
يعسوٍب مارٍق. كْم يفتقد هذا الّصمت الممعن 
إلى زمجرِة حيواٍن.. كأني وحيٌد  الخرس  في 
في صحراِء الّتتار، والممشى يطوُل بي على 
الجسر الذي ِخْلُته أقصر مّما هو عليه، وإذا 

به يمتدُّ أكثر مّما توّقعُت.

حياتي  في  هذا  مثل  لقيًطا  جسرًا  أعبْر  لم 
من قبل، وبساعِة رمضاٍء كهذِه تفوُر غيًظا 
كطنجرٍة عْرٍس.. ما أفدح استطالته الماراثونية 
فعال..  له  النهاية  كأنما  الالزم،  من  أكثر 
القيُظ المفرط هو ما  من المحتمل أن يكون 
الحّد  هذا  إلى  طويال  الجسر  أَخاُل  يجعلني 
المعجز.. حتى إنني أستطيع سْرَد حياتي منذ 
الوالدة إلى اآلن على طول فراسخه، فتنتهي 
مجّلداُت سيرتي وال ينتهي امتداُد الِجْسر بعد!

را؟  متنكِّ الّصين  سوُر  أْم  هذا  أجسٌر  اللعنة! 
حسبتُه شبيها بعنِق زرافٍة أّوَل وْهلٍة، وها هو 
ذا يعاند في استطالته، حّد االعتقاد بأنه يربط 

بين أزٍل وأبٍد!

منها  وتفوُح  الجلدّية  الحقيبَة  الّشمُس  لتلفُح 
ُصنعْت  الذي  الّتْيس  أتخّيُل  الماعز.  رائحة 

منه الحقيبُة. كيف كان يتسّلق شجَر األرݣاِن 
كبطٍل  يتقافُز  أو  اّللصوص،  أعتى  بمهارِة 
قْضم  مستمرئا  الّسْدر،  جبل  أولمبيٍّ صاعًدا 
عيناُه  هي  ها  اّطراٍد.  في  بشهوانّيٍة  الّنبق 
الجاحظتان تبحلقان فّي، كأنما تتوّعداني بشرِّ 
مصيٍر يشبه مصيرُه األعمى. هذا ما انتابني 
وأنا أتحاشى طعنَة قْرنِه الخرنوبّي في بطني، 
حظيرِة  من  الحادِّ  صياحه  َنبيَب  فطردُت 

رأسي، نابسا:

– ما كان علّي أن آتي مهندما ببدلٍة رسمّيٍة، 
وال كان علّي أن أنتعل هذا الحذاء الطنبورّي.. 
خلعُت الفيستَة وفتحُت أزراَر القميِص. حّتى 
أني  لو  كما  تتثاقل  شرعْت  الجلدّية  الحقيبة 

أحمل فيها الّتيس الذي ُصِنعْت منه.

الّنقطة  أمسْت  أتخّلُف،  وكأنني  أتقّدم  وفيما 
الهالمية تتفاقم وتكاد تفصح عن هيئِة رجٍل 
يمشي.. ضاق بي الحذاُء وخلعُته كما َتْخلُع 
حافيا..  مشيُت  ثّم  ُحّكامها،  أْفسد  الشعوُب 
محالة  ال  السعًة.  كانت  الخشب  ألواح  لكّن 
زائدٍة،  بمشّقٍة  مرغما  الحذاء  ارتداء  سأعاود 
وبينما أنحني ألنتعله تناهى إلى سمعي هديُر 

درّاجة نارية، ولمحُت ظاّل يخالُط ظّلي.

كيف نبَت هذا الظّل على هذا الّنحو الخارق؟

به  تلتصُق  رجٍل  بهيئِة  أنه  لو  كما  لي  بدا 
امرأٌة من الخلف. دونما سابِق إنذاٍر، بادرني 
أن  حاولُت  صريًعا…  أْردتني  بطعنٍة  الظلُّ 
أنهض في ارتعاٍب واْمتنع علّي ذلك. لمحُت 
دمي يسيُل جْدوال على اللوح ونظرتي مسّددٌة 
غيلًة  طعنني  الذي  الغريب  الّرجل  وجه  إلى 
ارتكب  وِلَم  تماما  يكون  من  أجهُل  وغْدرا.. 
حقيبتي  ينتزْع  لم  كيف  هو؟  ألصٌّ  جريمته؟ 
إذْن وال فّتش حّتى جيوبي؟ بل مسحني بنظرة 

باردة حين هتفْت امرأته:
–  أحمق، هذا ليس الّرجل المقصود!

 – ماذا؟
– نعم، هذا ليس مهندس المنزل الذي هوى 

وأزهق روح ابنتنا الوحيدة.
– هل نسعفه، ونحمله إلى المستعجالت؟

– بل أطلْق عجلتْي درّاجتك قْدَر ما تستطيع 
للرياح.

أقفال راجعين بالدرّاجة من حيُث أتيا… تتّبعُت 
خيط هروبهما وهو يتقّلص ويتقّوض إلى أن 
على  نظرتي  استقّرْت  بعدها  هالما..  أمسى 
خيِط دمي الذي ينزُّ وهو يشقُّ طريقه كجدوٍل 
الخشبيْين، فيقطُر  اللوحين  بين  الكوة  صوب 

ُنزوال إلى أسفل القنطرة… نبْسُت:
– عّله يْترع الّنهر الّنافق.

ظلُّ  طالني  منها،  جئُت  التي  الجهة  من 
شخٍص ثاٍن، مهندٌم بأناقٍة مبالغ فيها. قرفص 
عنقي،  نبض  يقيُس  وهو  بتوّجٍس  يفحصني 

مبادرا:
– ال تقلق، ستعيش.. ال تقلق.

بّلْوِر  خلِف  من  قْرناء،  بومٍة  بعينْي  قالها 
من  يحّد  كي  الُجرْح،  سدَّ  محاوال  نّظارته، 
لو  قميصي.  من  إْرًبا  مزّقها  بقطعٍة  الّنزيف 
في  الحثالِة  تبّقى من  ما  أو  قواي،  أسعفتني 
واحد  شيٍء  عن  سألُته  لكنُت  حياتي،  كأِس 

ال غير:
– ما اسم هذا الجسر يا سّيدي؟

بلى، كيف أموت وأنا أجهل اسم الجسر الذي 
تحّول إلى تابوتي أو نعشي؟

آآآه. لم يسعفني بصيُص الحياة اللقيط..
من الجهة األخرى انقشع ظلُّ سّيدٍة، طفقْت 

تصيُح في ُذْعٍر:
– هذا مفّتش التعليم الذي انتظرُته منذ أسبوع. 

من فعلها به أّيها المهندس؟
– ال يهّم من يكون اآلن أيتها المعّلمة، المهّم 

أن نسعفه قبل فوات األوان.
األواِن  كلمِة  ذيل  في  الّنون  صَدى  تناسَل 
داخل مسامعي، وكان مثل حجٍر صلٍد ارتطَم 

بقاِع مجهوٍل في بْئِر داخلي…
أمسى العالم أْزرَق غامًقا، ثم أْصفَر فاقًعا، ثّم 
أْبيَض كالحليِب الذي رَضَعْتُه من ثْدي أّمي. 
ها شفتاي تستمرئانه، تتلّمظانه وتترّنمان به..

ثّم ما فتئ أْن صاَر الوجوُد خْيَط سديٍم، بل 
حْفنة عدٍم.
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االسطورة وانبعاث البطل 

رشدي الماضي 
حيفا 

بأّن في  الّتأكيد  إلى  الّدراسات األدبّية  تذهب 
على  وُقدرة  ُمعّينة،  »اسطورة«  »مبدع«  كل 

بين  الّتوازن  من  نوع  خلق  بهدف  إلينا  نقلها 
ُيَمّكن  ما  وهذا  الواقع،  ومبدأ  الّذات  مبدأ 
العمل اإلبداعي من اكتساب عنصر الوجود 

الُمْستقل…
بالتَّحليل  تناولت  التي  األبحاث  دلَّت  وقد 
يوّظف  المبدع  َأّن  الكتابة،  من  الجنس  هذا 
الغيبي  األسطورة  مغزى  لنفي  عادًة،  ُقدراِته 
أو اأَلصلي، آِليًَّة، ُتَمّكُنُه من ابتكار المغازي 
أحاسيَسُه  تستبطن  اّلتي  الجديدة،  الرَّمزّية 
الّداخلية، وترتبط في نفس اآلن بقضيَّتِه التي 

يتمحور حولها الجدل…
ولكون المبدع حامَل رسالة يسعى من خاللها 
عن  الّلثام  وإماطة  الحقيقة،  على  العثور 
ِخواء  من  ُتْخفيِه  ما  بكلِّ  المقلوبة،  الحقائق 
الواقع واالنكسارات الحضارّية، يلجأ يوعي راٍء 
إلى أساطير البعث وآلهة الخصب التي تزخر 
الكون  بنشأة  الُمتَّصلة  الّدرامّية  باألحداث 

ومصير اإلنسان…
لذلك يقوُدُه، بطبيعة الحال، مثل هذا الّتوّجه 
إلى محورة أعماله حول األبطال األسطوريين، 
يرتادون  خارقون  أبطال  نعلم،  كما  وهم، 
غايات  بغية  المخاطر،  ويركبون  المجاهيل 
الحضاري،  الّتردي  نفي  إلى  تطمح  انسانّية 
بهدف االنتقال إلى واقع أرحب ُيْخصب الحياة 

ويمّدها بالماء الّدائم…
تبرز على سطح هذا المشهد الميثولوجي ثيمة 
االنبعاث، التي يرى فيها الباحثون باّنها تصّور 
د رؤيا الذَّات الحداثّية التي  استطاطيقي، ُيَجسِّ
تبرهن ما في الواقع من ضحالة، وذلك، عن 
طريق ما تطرحه من بدائل على مستوى الفرد 
البطل  وتبرز شخصّية  كما  هذا،  والمجتمع، 
االنبعاثي، ُمتفذا ومخّلصا من هذا »المواث« 

الحضاري الذي ُيَهْيمُن على الواقع…
يستثمر  أن  المجال،  هذا  في  الطبيعي  ومن 

لتلّبي  واالنبعاث،  الموت  أساطير  المبدع 
الخاّلقة،  تجربتِه  صميم  من  جذرّية  حاجًة 
لتكون الّتعبير الّنابض عن مواقِفِه الحضا ّية 

والفكرّية…
أذًا… لم َيُعد غريبا، حين نرى المبدع، وهو 
في َمْسعاه لبناِء بطله االنبعاثي، نراُه، يتستغّل 

آلهة الخصب لتحقيق هدَفُه…
الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  َكَتَقمُِّصِه، 
الثَّبات  روح  ُد  ُتَجسِّ اّلتي  »تموز«  شخصية 
تعينها  مستمرّة،  دورة  في  وتحيا  تموت  وهي 
عليها  يتوّقف  التي  الخصوبة  روح  ذلك  في 
من  ُمجّددا  واستعادته  القتيل  اإلبن  انعاش 

العالم األسفل…
البطل  األدب،  في  تمّوز«   « أصبح  وهكذا، 
انبعاث  على  الملموس  والّدليل  االنبعاثي 

األرض والحياة...

قصة قصيدة : ) الفستان األحمر ( !! 

قصص قصيرة

د. عبد القادر فارس  

) هاملتون ( 

) هذه القصيدة تحكي قصة العروس الشهيدة 
لليلة  التي حجزت   ، الغراء  ابنة غزة  شيماء 
فستان  اشترت  أن  بعد   ، أحمر  ثوبا  عرسها 
العرس األبيض لترتديه يوم زفافها بعد انتهاء 
الفطر  عيد  أيام  ثالث  في   ، رمضان  شهر 
الحلم  قصف  مجرما  اسرائيليا  طيارا  لكن   ،
األجمل ، في ليلة رعب يوم العيد األصغر ، 
لكن الثوب األبيض تطرز بدمها تحت ركام 
بيتها ، بينما نجا الفستان األحمر من قصف 
آخر ، في معرض المالبس في شارع عمر 
فوجده  المحل  صاحب  وأخرجه   ، المختار 
لن  أنه  مؤكدا   ، الركام  على  فعلقه   ، سليما 
فاترينة »  أبدا ، وسيظل معلقا في »  يبيعه 
المعرض ، حتى تعود إليه صاحبته شيماء(. 

 الثوب األحمر!! 
صاحبَة الفستان األحمر  
ما زاَل الثوب لياًل َيسهر 
َيتزين لعروٍس َتتمخَطر 

َتنتظُر يوَم الفرِح األكبر!! 
 ***

يا صاحبَة الثوِب األبيض 
تحَت القصِف تمزَق وَتغبر 
َتطرََّز بدِمها باللوِن األحمر 
ففاحت ِمنُه رائحُة العنبر!! 

 ***
يا صاحبَة الفستاِن الوردي 
ُبستاُنِك في يوِم ربيٍع أزهر 
وردًا ياسمينًا.. ُفالًّ وُقرنُفل 
ُينادي عروسًا َأال َتتأخر!! 

 ***
يا صاحبَة الُفستاِن الُمخَمل 

ما زال الثوُب ُمنتظرًا َيتجَمل 
لفتاٍة أجمل كانت يومًا َتحَلم  
باتت لعريٍس َتتزَين َتتَعَطر!! 

 ***

يا صاحبَة الفستاِن األخضر 

لن ُيفلَح عُدو الحِب األحمق 

فخريُف العمِر ِمنُه َتحَقق 

وغدًا سيأتي ربيٌع آخر!!

اليد 
رامون غوميز دي ال سيرنا*

لقد مات الطبيب أليخو مقتواًل.... مات خنقًا.
تاركًا  ينام  كان  الطبيب  أن  من  الرغم  على 
باب الشرفة مفتوحًا، لدواعي الصحة، إال أن 
مما ال شك فيه أن أحدًا لم يدخل بيته، ذلك 
كان  الطبيب  يسكنها  التي  البناية  ارتفاع  أن 
كفياًل بإبعاد أي شك في أن يكون القاتل قد 

دخل من باب الشرفة.
لم تستطع الشرطة أن تجد أي خيط من خيوط 
الجريمة، وكانت على وشك أن تغلق القضية 
دون نتيجة، لوال قدوم زوجة الطبيب وخادمته، 
في ذلك اليوم، إلى قسم الشرطة مرعوبتين. 
لقد سقطت على الطاولة وهي تقفز من أعلى 

الخزانة، لقد نظرت إلينا، وقد شاهدتنا ونحن 
إليها تهرب من الغرفة، لقد كانت يدًا  ننظر 
في  تركناها  لقد  كالعنكبوت....  حّية  واحدة 
الغرفة بعد أن أغلقت باب الغرفة عليها. كان 

هذا ما قالته زوجة الطبيب.
وهكذا سارع رجال الشرطة والقاضي وقلوبهم 
يحتم عليهم  واجبهم  كان  لقد  بالرعب.  مليئة 
اصطياد  كلفهم  وكم  اليد.  تلك  على  القبض 
تلك اليد جهدًا، ولكنهم في نهاية األمر تمكنوا 
القبض عليها بعد أن أمسكوا مجتمعين  من 
بإصبع واحدة منها، فقد كانت قوية جدًا إلى 
جبار  رجل  عزيمة  أن  شعروا  أنهم  درجة 

تجمعت فيها.
ولكن... ما عساهم أن يفعلوا بها؟ وأي جديٍد 
الحكم  الجريمة؟ وما  إلى  اليد  ستضيف هذه 

من  يدُّ  ثم....  حقها؟  في  سيصدرونه  الذي 
هذه؟ وهكذا خطر في بال القاضي، بعد برهة 
من التفكير، فكرة أن يضع أمام اليد قلمًا لكي 

تكتب. وإذ باليد تناولت القلم وكتبت:
» أنا يُد راميروا رويث، الذي قتله الطبيب شر 
قتلة في المستشفى، وتلذذ بتقطيعه في غرفة 

التشريح. لقد حققت العدالة«.

المستقيم
خوان رامون خيمينيز

لقد كان هوسًا بطوليًا أن كل شيء في حياته 
مرتبًا  منضبطًا،  مستقيمًا،  يكون  أن  يجب 
يرتب  وهو  يومه  يقضي  كان  وصحيحًا. 
ومستقيم:  منتظٍم  بشكل  واألغراض  األشياء 
األثاث، السجاد، األبواب، المالبس، الشاشات 

مستقيمًا.  يكون  أن  يجب  يصادفه  ما  كل 
للوقت.  ومضيعة  مريرة  معاناة  حياته  كانت 
كان دائمًا وراء أفراد العائلة، من شخص إلى 
شخص، يرتب بصبٍر ال ينفذ ما قد يمكن أن 
يتركوه غير مرتب. يبدو أنه كان يفهم جيدًا 
من  سليمًا  سنًا  خلع  الذي  الرجل  ذلك  قصة 
سنًا  يخلع  أن  عليه  كان  ألن  األيمن  جانبه 

مسوسًا من جانبه األيسر!.
يتوسل جميع من  عندما كان يحتضر، راح 
كانوا حوله أن يضعوا السرير بشكل مستقيم 
متناسب مع الخزانة، اللوحات، األدراج التي 

تحتوي على األدوية.
نسي  قد  دفنه  من  كان  ودفن،  مات  وعندما 
إلى  مائاًل  ُدفن  وهكذا  قلياًل،  مائاًل  التابوت 

األبد.
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قصة قصيرة: هواش والقطط ..!!

قصة قصيرة : صفعة ضمير

قصيدة شعر

 من األدب الساحر: نبيل عودة
جرى حجز محمد أبو هزاع هواش في مستشفى 
زوجته  طلب  على  بناء  النفسية،  لألمراض 
والعديد من اقاربه، بعد ان تبين انه يعاني من 
انه فأر، وكلما  اذ يظن  حالة نفسية غريبة، 
بالصراح  ويبدأ  بالرعب  يصاب  قط،  رأى 
والركض لالختباء داخل احدى الغرف، حيث 
يغلق الباب وال يفتحه رغم توسل زوجته اليه 
البيت  يدخل  لم  الذي رآه  القط  ان  واصرارها 
اصحابه.  حيث  الجيران  بيت  الى  هرب  بل 
المشكلة أصبحت غير محمولة بعد ان قرر 

البقاء بغرف مغلقة متوجسا من القطط.
لم يفهم أحدا من اقاربه وال زوجته سبب هذا 
وبعض  به،  الم  الذي  القطط  من  الخوف 
األقارب كاد يغمى عليهم من الضحك لحالة 
ان  له  قالوا  هواش.  هزاع  أبو  محمد  قريبهم 
لخوفك  داعي  وال  الناس  من  تخاف  القطط 
منها. أجاب انه مقتنع ان القطة تخاف من 
فأر.  ألنه  هو  منه  تخاف  ال  ولكنها  الناس 

تفاجأ األقارب وتفاجأت الزوجة.
-       انت فأر؟

-       اال ترون اني فار ..؟
-       ولكنك بشري؟

-       كل شيء في داخلي يقول لي إني 
بل  مني  تهرب  القطط ال  ان  واالثبات  فأر، 

تهاجمني؟

-       ما هذا الكالم .. سأحضر قط لترى 
كيف يهرب منك؟

-       ال وثم ال  .. هذا أمر مرعب .. ال 
أستطيع مواجهة قط، سيلتهمني.

-       ولكنك أكبر من حجم القط بمائة مرة، 
كيف سيلتهمك؟

-       ال اعرف .. يجب ان أبقى بعيدا 
عن القطط.

بدون  قطة  أحضروا  المحاوالت،  كل  فشلت 

لمدة  يختبئ  وهرب  كالمجنون  فصرخ  علمه 
يفتح  يقبل ان  النوم، ولم  أسبوع داخل غرفة 
الباب ليتلقى طعاما، صام كل األسبوع وهو 
اخذ  قريبه  ان  أيقن  القط، حتى  مرعوب من 
القط وغادر البيت، بعد تلك الحادثة تقرر نقله 

للعالج في مصح األمراض النفسية.
استغرق عالج محمد أبو هزاع هواش شهرين 
كاملين، حتى أيقن انه ليس فأرا، بل انسانا 

عاديا مثل غيره من البشر.

سعد اهله وخاصة زوجته لنجاته من مرضه 
ضاحكا  البيت  الى  عاد  الصعب،  النفسي 
قط  شاهد  التالي،  اليوم  صباح  في  سعيدا، 
النوم،  غرفة  الى  وهرب  فصرخ  الجار، 
سارعت زوجته مضطربة تسأله عما الم به، 

الم يتعالج؟ قال:
-       اجل اعرف إني بشري اآلن ولست 

فأرا، لكن هل تعرف القطط ذلك؟

سهيل كعوش 
لندن اونتاريو 

 باألمِس سمعنا
 نبأ العدواِن الوحشي

 على حي ُخزاعة
 وخزاعة حيُّ  منكوبُّ

 في داِر العرِب الُمرتاعة
 لم ترتْح منذ مصيبتها

 لم تطلب نجدَة أمتها
 وتراها ساعة نفرتها

 في الخندِق بمداِر الساعة
 وخزاعة أرضُّ طاردةُّ

 لجيوش األمم الطمَّاعة
 لم تعرف غاٍز أخضعها

 أو أدخلها بيَت الطاعة

 كم َكَسَر الغاصُب أذرعها

 هدَم الُعمراَن وروَّعها
 شماءُّ رغم توجعها

 تزداد ِعنادًا وشجاعة
 ولهذا!

اِم  تكره ذلَّ قيوِد الُحكَّ

 ُخزاعة

 لم ُتحكْم مثل قبائلنا
 من عسكر قصٍر وإذاعة

 بعميٍل ُكل مهمتِه
 أن يتقَن دوَر الفزَّاعة

 يعتبُر الشعَب تجارََتُه
 والوطنَ المعطاَء بضاعة!!!

لدينا  كان  الثانوية  في  كنت  عندما   : يقول 
وكان  مان،  الجنتل  اسم  عليه  نطلق  معلم 
فقد  عليه،  تهكمًا  لُه  ابتكرته  قد  اللقب  هذا 
كان يرتدي المالبس القديمة ويستقل دراجته 
جدًا  بخيل  كان  كما  هالكة  الشبه  الهوائية 
على نفسة لدرجة انه يرتدي حزام شبه ممزق 
وقميص ابيض مائل لالصفرار لكثرة أردتاءه 

وبنطال عفى عنه الزمان؟
في  أستاذ  يكون  أن  من  بالمهرج  اشبه  كان 
وصوله  ننتظر  واصدقائي  انا  المدرسة…. 
بين  ونهتف  المدرسة  إلى  يومي  بشكل 
الطالب جنتل مان، جنتل مان… وحتى يبدأ 
الجميع بالضحك ونضيع بين حشود الطالب 
لكي ال يجدنا… ولكن ما يعكر صفوة المرح 
هذه  لكل  مهتم  يكون غير  ما  دائمًا  انُه  هو 

السخرية!!! 
وكسيف  اإلحساس  عديم  انُه  رغم  له  تبًا 

األحوال يتمتع بثقة عالية الوغد … 

مضت األيام وقاربت االمتحانات النهائية على 
الصحية  امي  حالة  تدهور  ان  اال  االقتراب 
فجأة جعلتني اعيش في حالة قلق وحزن و 
بتلف  بأنها مصابة  الدكتور  ص  أن شخَّ بعد 
الكبد ونقلها للمستشفى ووجودي بقربها على 
طول األيام عشت أقسى واسوء ايام حياتي، 
معهم  امزح  كنت  الذين  اصدقائي  ان  حتى 
وخصوصًا  ايام  منذ  أراهم  لم  أوقاتي  اغلب 
بعد أن أخبرتهم بأني بحاجة لمبلغ من المال 
والدي  وفاة  فبعد  المكلفة،  العملية  اجل  من 
استمرينا بالعيش على راتبه التقاعدي البسيط 
هذا  يوفيها  ان  من  اكبر  العملية  أجور  لكن 

الراتب،،،
المستشفى  في  أيام  خمسة  مضي  وبعد 
وكالعادة  المضحك  المعلم  بوجود  تفاجأت 
بمزاج  لست  ياربي  والحزام  المالبس  نفس 
يسمح لي بالضحك حتى جاء بأتجاهي وكأنه 

يبحث عني!!!
قائاًل : مرحبًا ابني حسام كيف حال والدتك؟

بما  لقد قمت بسؤال أحد اصدقائك وأخبرني 
تمر به.... 

الذي  السؤال  هذا  من  وصدمت  تفاجأت 
أقرب  حتى  ايام  منذ  احد  عليه  يسألني  لم 
األصدقاء الذين كنت اظنهم أخوتي قد اختفوا 
شكرًا  بخير  الحمدهلل  وقلت  باإلجابة  تلعثمت 

لك ، 
واستمر بالكالم قائاًل، يا بني انا منذ أن علمت 
بأمر امك من طالب المدرسة لم يهدئ لي 
والمعلمين  انا  قمت  ايام  منذ  وانا  لهذا  بال 
بجمع هذا المبلغ الذي تستطيع االستفادة منه 

من اجل إجراء العملية، 
لم استطيع السيطرة على دموعي، ال أعرف 
أن كانت هذه هي دموع الندم ام دموع الفرح 
والعرفان على هذا الفعل العظيم، رغم تعاملي 
بأقبح  ووصفه  السنين  هذه  طول  الفض 
الكرم  في  درس  أعطاني  أنه  اال  األوصاف 
والجود لن انساه ما حييت،،، غادر االستاذ 
حال  في  عليه  االتصال  على  مؤكد  بعدها 

كنت أحتاج إلى مساعدة، 
الذي  المال  مع  استلمته  الذي  المبلغ  كان 
والحمد هلل  العملية،  أجراء  استوفى  قد  املكة 

تمت العملية بنجاح وتحسنت حال أمي،،، 
دائمًا  كان  المعلم  بأن  اكتشفت  بعد،  ما  في 
به  التبرع  اجل  يستقطع نصف راتبه من  ما 
للعوائل الفقيرة والمتعففة، لهذا ال يبقى لديه من 
يخصصه  الذي  البسيط  الشيء  سوى  المال 
فقط لشراء الطعام لُه ولعائلته، وكأنه قد ركل 

هذه الحياة بركلة الجود والعطاء، 
على  اإلنسان  هذا  مثل  اجد  ان  أتخيل  لم 
أرض الواقع، لطالما سمعت عنهم قديمًا حتى 
خيل لي بأنهم من الوهم لكن هذه هي الحياة 

تصفعك في لحظة ما دون سابق انذار...
غادر األستاذ بعدها لكني لم استطع مغادرة 
كـ  ذاكرتي  بقي عالقًا في  الذي  الموقف  هذا 
الذي  الظالم  ترشدني وسط  النور  قالدة من 

كنت اعيشه..
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