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تخفيف القيود الصحّية على المسافرين
 العائدين الى كندا الحاصلين على اللقاح

أعلنت الحكومة الكندّية تفاصيل المرحلة األولى 
على  فرضتها  التي  القيود  تخفيف  خّطة  من 
من  واعتبارا  البالد.  إلى  العائدين  المسافرين 
يتّم  المقبل،  يوليو  تّموز   6-5 ليل  منتصف 
كندا   بدخول  لهم  يحّق  الذي  المسافرين  إعفاء 
التطعيم،  عملّية  أكملوا  الذين  جديدة(،  )نافذة 
الكشف عن  الحجر الصّحي ومن اختبار  من 
فيروس كورونا المستجّد بعد 8 أّيام من وصوِلهم 
إلى كندا كما ورد في بيان صادر عن الحكومة.

وُيعتبر التطعيم مكتِمال عندما يتلّقى الشخص 
قبل 14 يوما من وصوله، كّل جرعات اللقاح، 
أو مجموعة من جرعات عّدة لقاحات، حاصلة 
لقاحات  وهي  الكندّية  السلطات  موافقة  على 
زينيكا،  أسترا  و  مودرنا  و  بيونتيك  فايزر- 
السلطات  موافقة  أند جونسون على  وجونسون 
الصحّية في كندا. وأّكد رئيس الحكومة جوستان 
خّطة  بلورة  على  تعمل  حكومته  أّن  ترودو 
على  فرضتها  التي  القيود  تخفيف  أجل  من 

المسافرين الواصلين إلى البالد.

وأضاف أّن الحكومة لن تترّدد في إبقاء الحدود 
مغلقة مّدًة أطول في حال كان تدّفق المسافرين 

يهّدد الصّحة العاّمة.
وأوضحت الحكومة في بيانها أّنه من الممكن 
على  ويتعّين  كان،  بلد  أّي  في  اللقاح  تلّقي 
المسافر إبراز وثيقة ُتثبت تلّقيه اللقاح، ِبنسخة 
فرنسّية أو انجليزّية، أو نسخة مترجمة من قبل 

مترجم معتمد.
كشف  اختبار  يجري  أن  أيضا  عليه  زال  وما 
عن الفيروس قبل 72 ساعة من موعد الرحلة، 
اإللكترونّية  عبر  الصّحية  المعلومات  وتقديم 
الصّحي  ِللحجر  خّطة  وإعداد   ،ArrivCan
الذي  الفيروس  اختبار  نتيجة  كانت  حال  في 
يخضعون له لدى الوصول إلى كندا إيجابّية.ا

إلزامّية  المفروضة  الصحّية  اإلجراءات  وتبقى 
وضع  فيها  بما  العائدين،  المسافرين  على 
الكمامة في األماكن العاّمة واالحتفاظ مّدة 14 
يوما بالوثائق التي قّدموها لدى وصولهم، فضال 

عن قائمة باألشخاص الذين تواصلوا معهم.

وتبقى إجراءات الحجر الصّحي الحالّية سارية 
ُيكِملوا  لم  الذين  للمسافرين  بالنسبة  المفعول 
وجه  في  مغلقة  الحدود  أبقت  كما   التطعيم, 
المسافرين األجانب بغّض النظر عّما إذا كانوا 

قد أخذوا الّلقاح أم ال.

ويشار إلى أّن الحكومة الكندّية تتعّرض للمزيد 
من الضغوط من أجل إعادة فتح الحدود.

إغالق  األميركّيين  النوّاب  من  عدد  واعتبر 
و  للعلم  يستند  ال  اعتباطّي  قرار  بأّنه  الحدود 

الوقائع والمعطيات العلمّية.
لكّن وزير السالمة العاّمة الكندي بيل بلير أشار 
اإلجراءات  من  تدريجّية  تخفيف  مقاربة  إلى 
المّتخذة على الحدود، تستند إلى الوقائع واألدّلة 
الصّحة  خبراء  بنصائح  تسترِشد  و  العلمّية 
الكندّيين. وأّكد الوزير بلير أّن صّحة الكندّيين 
وسالمَتهم هي في األولوّية في كّل ما تقوم به 

الحكومة للتصّدي ِللجائحة.
السفر غير  بتجّنب  الكندّيين  الحكومة  وتنصح 

وتعمل  سالمتهم،  على  حرصا  الضروري 
على إعادة فتح الحدود بالتعاون مع حكومات 
األصلّيين  والسّكان  واألقاليم  المقاطعات 
والسلطات األميركّية حسب قول وزير السالمة 

العاّمة بيل بلير.
المّتحدة  والواليات  كندا  بين  الحدود  زالت  وما 
مغلقة في وجه السفر غير الضروري منذ آذار 
بين  اّتفاق  بموجب  الماضي،  العام  مارس من 
البلدين يهدف للتصّدي ِلجائحة فيروس كورونا 

المستجّد.
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د. نزيه خطاطبه 
ان تقدم قوات االمن الفلسطينية على اغتيال 
الخميس  يوم  بنات  نزار  الفلسطيني  الناشط 
له  تعرض  الذي  والضرب  التعذيب  نتيجة 
على ايدي عناصر هذه االجهزة بعد اعتقاله 
بالمستغرب ويكشف  باقل من ساعة  ليس 
انها  خاصة   , االجهزة  هذه  وجوهر  حقيقة 
السلطة  رئاسة  عباس  الرئيس  تسلم  ومنذ 
لحماية  اداة  الى  وطنية  كونها  من  تحولت 
عصابة الفاسدين في السلطة والمستوطنين 
االحتالل  لقوات  مباشر  بشكل  وتخضع 
اشتية  الوزراء محمد  . رئيس  االسرائيلي   
سارع بعد الكشف عن الجريمة الى الالعالن 
عن تشكيل لجنة تحقيق يراسها وزير العدل 
الشعبي  الغضب  المتصاص  محاولة  في 
هللا  ورام  الخليل  شوارع  في  تفجر  الذي 

والغاز  بالهراوات  االجهزة  نفس  وواجهته 
المسيل للدموع الغير فاسد بعكس اللقاحات 
ال  القضية  تمريرها.   حاولوا  التي  الفاسدة 
معروفة  فخيوطها  تحقيق  لجنة  الى  تحتاج 
وهي قرار بتصفية الناشط الفلسطيني صادر 
الفساد  ورموز  السلطة  مستويات  اعلى  عن 
والنائب  نفسه  اشتيه  محمد  فيهم  بما  فيها 
العام وقادة االجهزة خاصة ان اجهزة االمن 
سبق لها ان اعتقلت نزار اكثر من 8 مرات 
لسياسة  المعارضة  الجريئة  مواقفه  بسبب 
 , الفساد  ملفات  من  العديد  وكشفه  السلطة 
وعدم تمكنهم من ارهابه واسكاته ما دفعهم 

للتخلص منه. 
فحسب بيان عائلة الناشط نزار بنات، فانه 
تعرض للضرب المبرح من قبل 20 عنصرًا 
من األجهزة األمنية الفلسطينية التي اقتحمت 
وقاموا  االبواب  تفجير  بعد  فجرًا   منزله 
وضربوه  سحلوه  ثم  مالبسه.  من  بتعريته 
ٔاثناء جره الى سيارة االعتقال وشتمه ٕواهانة 
طيلة  منه  تسيل  الدماء  وكانت  عأيلته. 
غير  الى جهة  به  توجهوا  للسيارة.  الطريق 
معلومة ومن ثم وبعد ساعتين جرى االعالن 
عن وفاته. وحسب الطبيب الذي شارك في 
تشريح الجثة فان سبب الوفاة يعود السباب 
غير طبيعية ناجمة عن الضرب ونزيف في 

الرئة. 
اخر  وفي  بنات   نزار  القانوني   فالناشط 
قد  كان  اغتياله  من  ايام  قبل  نشره  فيديو 

طالب النائب العام برفع شكوى للتحقيق في 
اللقاحات  صفقة  وفساد  فضيحة  مالبسات 
بما  المسؤولين  كبار  من  العديد  محمال 
الرجوب  اكرم  العام  والنائب  اشتيه  فيهم 
االحتالل  لصالح  الصفقة  هذه  في  بالتورط 
االسرائيلي, وطالب النائب العام بفتح تحقيق 
كان  بما  اسوة  بالقضية  فورا  شكوى  ورفع 
يفعل النائب العام  ضد نزار لجلبه للتحقيق 

باسم الحق العام. 
السلطة الفلسطينية والعصابة المتحكمة بها 
تعبر من خالل جريمة االغتيال عن تخبطها 
خاصة  شرعيتها  وتهالك  السياسي  وعجزها 
واالنتصار   , االنتخابات  الغاء  اعقاب  في 
والجماهير  غزة  في  المقاومة  حققته  الذي 
الفلسطينية في القدس والشيخ جراح والداخل 
المحتل ومناطق االشتباك مع المستوطينين 
خاصة في بيتا  . فالسلطة التي لم تحقق اي 
انجاز ولم تحمي الفلسطينيين من اعتداءات 
وجرائم المستوطنين وقوات االحتالل, ويغرق 
وتتراجع  الفساد  من  مستنقع  في  رموزها 
شعبيتها بشكل متسارع ال تعطي اية اهمية 
لرد الفعل الفلسطيني وتعتقد بان اي رد فعل 
االمور  وتعود  عدة  ايام  من  اكثر  يدوم  لن 
اكثر  تنغمس  فهي  وبالتالي  طبيعتها,  الى 
االمريكي,  االسرائيلي  المشروع  تنفيذ  في 
جوهره  من  الفلسطيني  االنتصار  وتفريغ 
على  لالشراف  رئيسيا  عنوانا  نفسها  بطرح 
اعداة اعمار ما دمره االحتالل في غزة وتسلم 

وصرف االموال القطرية , بافتعال صراعات 
داخلية وحتى حرب اهلية الحباط المواطنين 

الفلسطينيين وانصارهم لخدمة االحتالل. 
مستقلة  تكون  ان  يجب  تحقيق  لجنة  اي 
واألهلية  الحقوقية  المؤسسات  من  بالكامل 
وقضاة مستقلين وإعالن نتائجها للرأي العام 
الفلسطيني وبما يضمن محاكمة المسؤولين 
نثق  ال   . النكراء  الجريمة  عن  والمتورطين 
بهذه السلطة التي شكلت عشرات اللجان بما 
فيها اغتيال الرئيس الشهيد عرفات ولم يخرج 

عهنا اي شيئ يذكر. 
ال يمكن اصالح السلطة الفلسطينية طالما 
بقيت تتحكم بها عصابة من القتلة والفاسدين 
الذين ال يهمهم سوى الدفاع عن مصالحهم,  
يتغير  لن  عباس  الرئيس  بان  المؤكد  ومن 
في  يكون  ولن  ونهجه  سياسته  يغير  ولن 
وال   , الوطني  الصف  في  االيام  من  يوم 
حاجة للفلسطينيين بهذه السلطة التي تشكل 
وعاصابات  االحتالل  لحماية  وذراع  اداة 

المستوطنين. 
اقتحموا  ولماذا  نزار  الطفال  سنقول  ماذا 
فهو  االولى  الصباح  ساعات  في  منزلهم 
من  لناشطين  سنقول  وماذا   , مجرما  ليس 
اصدقائنا في العالم الذين يقفون الى جانبنا 
االسرائيلي  االحتالل  وجرائم  االضهاد  ضد 
جرائم  ترتكب  واجهزتها  السلطة  كانت  اذا 

افظع . 

عصابة اللقاحات االسرائيلية الفاسدة 
هي نفسها من اغتال الناشط الفلسطيني  نزار بنات

مجلس الشيوخ يقّر مشروع القانون 
ِلتطبيق إعالن األمم المّتحدة بشأن حقوق السّكان األصلّيين

ثالثة،  قراءة  في  الكندي  الشيوخ  مجلس  أقّر 
إعالن  تطبيق  على  ينّص  الذي  القانون  مشروع 
األمم المتحدة المتعّلق بحقوق السّكان األصلّيين. 
لصالح  الشيوخ  مجلس  أعضاء  من  وصّوت61 
مشروع القانون، وعارضه 10 آخرون،وامتنع 9 

أعضاء عن التصويت.
القانون  مشروع  ترودو  جوستان  حكومة  وقّدمت 
العام  من  ديسمبر  األّول  كانون  في   15 سي- 

الماضي.
مع  بالعمل  الكندّية  الحكومة  القانون  وُيلزم 
اإلينويت  وشْعب  والخالسّيين  األصلّيين  السّكان 
على القيام بكّل ما يمكن لتكون القوانين الكندّية 
منسجمة مع الحقوق والمبادئ الواردة في إعالن 

األمم المّتحدة )نافذة جديدة(.
مجلَسي  في  المحافظين  حزب  أعضاء  وأعرب 
العموم والشيوخ عن مخاوفهم بشأن المضاعفات 

السلبّية المحتملة للقانون المذكور.
وصّوت نوّاب حزب المحافظين في مجلس العموم 
السّكان  يمنح  أّنه  مؤّكدين  القانون،  ضّد مشروع 
األصلّيين حّق النقض الفيتو على مشاريع الموارد 

الطبيعّية.
مجلس  في  القانون  مشروع  إقرار  بعد  ويبقى 

الشيوخ، أن يحصل على الصّك الملكي.
ورأى بيري بيلغارد زعيم جمعّية األمم األوائل أّن 
إقرار مشروع القانون يشّكل خطوة مهّمة بالنسبة 
لألمم األوائل والسّكان األصلّيين والكندّيين جميعا 

على طريق المصالحة.

يتعّين أن تّتخذ كندا كّل اإلجراءات الالزمة للتأّكد 
إعالن  مع  تنسجم  الكندّية  القوانين  كاّفة  أّن  من 
األمم المّتحدة المتعّلق بحقوق السّكان األصلّيين 
كتب بيري بيلغارد زعيم جمعّية األمم األوائل في 

مجموعة من التغريدات على موقع تويتر.
ظلم  تصحيح  في  يساعد  اإلعالن  أّن  ورأى 
الماضي، وضمان مستقبل زاهر ومشرق للسّكان 

األصلّيين في كندا.
السّكان  حّق  على  المّتحدة  األمم  إعالن  ويؤّكد 
االلغوّية  األصلّيين في تقرير مصيرهم، وحقوقهم 
إلى  التوّصل  على ضرورة  ينّص  كما  والثقافّية. 
موافقة حرّة و مستنيرة من قبل السّكان األصلّيين 

على كّل ما يتعّلق بأرض أجدادهم وحقوقهم.
هو  ما  يحّدد  ال  القانون  إّن  المحافظون  ويقول 
قولهم  حسب  يعني  ما  موافقة،  بتعبير  المقصود 
أّن بإمكان السّكان األصلّيين أن يضعوا حّدا من 

استخراج  أو  أنابيب  خّط  ِلمشروع  واحد،  طرٍف 
نفط.

وحاول كلود كارينيان، عضو مجلس الشيوخ عن 
بعض  إدخال  جدوى،  دون  المحافظين،  حزب 
التعديالت على مشروع القانون سي- 15، على 
محلّية  حكومات  رؤساء   6 وّجهها  رسالة  ضوء 
الفدرالّية  الحكومة  رئيس  إلى  جديدة(  )نافذة 

جوستان ترودو.
وطالب رؤساء حكومات أونتاريو و كيبيك ألبرتا 
و َسسكتشوان و مانيتوبا و نيو برنزويك، الحكومة 
مشروع  أّن  للتوضيح  تعديالت  بإدخال  الفدرالّية 
القانون لن يغّير في قوانين المقاطعات ولن يؤّثر 

في صالحّياتها.
غير أّن وزير الخدمات للسّكان األصلّيين مارك 
ميلر طمأن إلى أّن المباحثات العديدة التي أجراها 
كّل من وزير العدل دافيد الميتي ووزيرة العالقات 

مع السّكان األصلّيين كارولين بينيت، مع رؤساء 
الحكومات المحلّية، مّهدت إِلقرار مشروع القانون، 
وساعدت في طمأنة الجميع بأّن الحكومة الكندّية 

تحترم مخاوفهم ووجهات نظرهم.
استقالة نائبة من السكان االصليين 

مجلس  في  نائبة  أعلنت  متصل  صعيد  على 
العموم الكندي من السكان األصليين اعتزالها و 
عدم رغبتها في إعادة الترشح قائلة »أنا ال انتمي 

الى هنا«.
قائلة »حين أعبر هذه األبواب  النائبة  اكملت  و 
أن هذا  فقط  أتذكر  الكندي( ال  العموم  )لمجلس 
مبنى استعماري, بل و أنني أمشي بكامل إرادتي 
إليه« و وصفت النائبة كيف يعاملها حراس المبنى 
بعنصرية و كيف أنها ملت من الكلمات الجميلة 
»الكلمات  تنفيذ  دون  األصليين  السكان  لدعم 
أفعال هي مؤذية حين تصدر من  الجميلة دون 

أناس في السلطة يرفضون القيام بأفعال«
و قالت »تاريخنا ملطخ بالدماء, دماء األطفال و 
الشباب و البالغين و كبار السن« »لقد قامت كندا 

على اضطهاد السكان األصليين«
»اعتقد أننا نمر بتغير في كندا حيث بدأ الكنديون 
يفيقون على الواقع, و اتمنى أن يأتي اليوم الذي 
يستطيع فيه أناس مثلي )من السكان االصليين( 

االنتماء الى هذا البلد«
)وكالة الصحافة الكندّية(
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تمديد إغالق الحدود الكندّية األميركّية في وجه السفر غير الضروري

حكومة المحافظين برئاسة فورد في اونتاريو تقر مشروع 
قانون اإلنفاق االنتخابي المثير للجدل لتقييد المعارضة

 Annamie Paul نجاة رئيسة حزب الخضر آنامي بول
من محاولة اقالتها من رئاسة الحزب بسبب مواقفها المناصرة السرائيل

الكندّية  الحدود  إغالق  تمديد  كندا  أعلنت 
الضروري  غير  السفر  وجه  في  األميركّية 

حتى 21 تّموز يوليو المقبل.
على  العاّمة  السالمة  وزير  بلير  بيل  وغّرد 
موقع تويتر للتواصل االجتماعي، ُمعلنا تمديد 

إغالق الحدود بين البلدين.
الفدرالّية  الحكومة  أّن  بلير  الوزير  وأعلن 
ستكشف مطلع األسبوع المقبل عن إجراءات 
والمقيمين  الكندّيين  ِبسفر  تتعّلق  جديدة 
اللقاح  جرعَتي  على  حصلوا  الذين  الدائمين 

المضاّد ِلفيروس كورونا المستجّد.
وتّم إغالق الحدود بين البلدين في وجه السفر 
 ،2020 مارس  آذار  في  الضروري  غير 
إطار جهود  البلدين، في  بين  اّتفاق  بموجب 
المستجّد  كورونا  فيروس  ِلالئحة  التصّدي 

والحّد من انتشار العدوى.
التجاري  التنّقل  حركة  على  االتفاق  وأبقى 
له  التمديد  ويجري  الرئيسّيين،  العّمال  وتنّقل 

النّواب  من  العديد  ويدعو  اآلخر.  تلو  شهرا 
الرئيس  إدارة  األميركّيني  األعمال  وأصحاب 
بايدن وحكومة جوستان ترودو إلى فتح احلدود 
بني  السياحة  حركة  إطالق  إعادة  أجل  من 

البلدين.
من  السابع  في  الكندّية  احلكومة  وأعَفت 
الوطني  االحتاد  ِفرق  العبي  اجلاري،  الشهر 
الصّحي  احلْجر  من  اجلليد  على  للهوكي 
)نافذة جديدة( ضمن شروط، عندما يتنّقلون 

في  للمشاركة  املّتحدة  والواليات  كندا  بني 
نهائيات كأس ستانلي للهوكي.

الِفرق  وطواقم  الالعبني  على  وفرضت 
واخلضوع  خاّصة،  بطائرات  التنّقل  الرياضّية 
كورونا  فيروس  عن  الكشف  الختبارات 
املستجّد قبل مغادرتهم ولدى وصولِهم إلى 
اختبارات  إجراء  عن  فضال  البلدين،  من  كلٍّ 

يومّية.
اليوم  ترودو  جوستان  احلكومة  رئيس  وقال 

اجلمعة خالل مؤمتره الصحفي، إّن اجلائحة لم 
تنته بعد، وإّنه يترّيت في إعادة فتح احلدود إلى 
األقّل  على  الكندّيني  من  باملئة   75 يتلّقى  أن 
باملئة   20 ويتلّقى  اللقاح،  من  األولى  اجلرعة 

منهم اجلرعة الثانية.
يكون  أن  قال،  كما  احلكومة  رئيس  ويتفّهم 
صبر املواطنني قد نفذ، ولكّنه ال يريد تعريض 

املواطنني للخطر.
يوّفرها  التي  باحلماية  تتعّلق  ال  واملسألة 
األشخاص  بِحماية  تتعّلق  ما  بقدر  اللقاح، 
الثانية  اجلرعة  على  بعد  يحصلوا  لم  الذين 

منه كما قال جوستان ترودو.
حزيران  مطلع  الكندّية  احلكومة  وأشارت 
يونيو اجلاري، إلى أّنها بصدد البحث في خّطة 
تتعّلق  تدريجّيا،  احلدود  فتح  إعادة  أجل  من 
بصورة خاّصة باألشخاص الذين حصلوا على 

اللقاح، ولكّنها لم حتّدد موعدا لها.

اقرت حكومة رئيس الوزراء دوج فورد مشروع 
قانون مثير للجدل من خالل الهيئة التشريعية 
االنتخابية  اإلعالنات  من  يحد  أونتاريو  في 
لطرف ثالث من خالل توظيف سلطة تشريعية 
نادرًا ما تستخدم بهدف الحد من قوة وتأثير 
قوى المعارضة . فقد تم تمرير مشروع القانون 
307 ، الذي استخدم البند رغم ذلك إلعادة 
قاض  أبطله  الذي  القانون  من  أجزاء  تقديم 
الماضي ، بفارق 63 صوًتا مقابل  األسبوع 
47. يسمح البند للمشرعين بإلغاء أجزاء من 
الميثاق الكندي للحقوق والحريات لمدة خمس 
سنوات. وجد قاٍض أنه من غير الدستوري أن 
قبل  المقيدة  اإلنفاق  فترة  الحكومة  تضاعف 
االنتخابات إلعالنات الطرف الثالث إلى 12 

شهرًا قبل الدعوة االنتخابية.

حكومة المحافظين تدعي بأن التقييد الموسع 
التأثير  من  االنتخابات  لحماية  ضروري 
الخارجي. تمت الموافقة على مشروع القانون 
بعد ظهر يوم االثنين بعد جدال مطول في 

نهاية األسبوع اكد فيها سياسيون معارضون 
االنتقادات  إسكات  تحاول  الحكومة  بأن 
ضد حكومة فورد المحافظة قبل االنتخابات 

المحلية في يونيو / حزيران المقبل.

وقالت زعيم الحزب الديمقراطي الجديد أندريا 
رجل  تصرف  أنه  الواضح  »من  هوروث: 
في  بالسلطة«  التمسك  إلى  يهدف  يائس 
اشارة الى رئيس الحزب فورد . في األسبوع 
قاضي   ، مورجان  إدوارد  وجد   ، الماضي 
غير  من  أنه   ، أونتاريو  في  العليا  المحكمة 
المحافظين  حكومة  تضاعف  أن  الدستوري 
التقدمية فترة اإلنفاق المقيدة قبل االنتخابات 
إلعالنات الطرف الثالث إلى 12 شهرًا قبل 

الدعوة االنتخابية.
هذا  سريانه  بدأ  الذي  القانون  مشروع  أدى 
الربيع إلى تمديد فترة اإلنفاق المقيدة من ستة 
أشهر إلى عام واحد قبل الدعوة لالنتخابات ، 
لكنه أبقى على حد اإلنفاق البالغ 600 ألف 

دوالر كما هو.

لحزب  زعيمة  بالبقاء  بول  آنامي  تعهدت 
الخضر الكندي متهمة محاوالت إجبارها على 
ترك منصبها بالعنصرية والتمييز على أساس 

الجنس.
التصويت  من  نجاتها  اعقاب  في  ذلك  جاء 
لمجلس  طارئ  اجتماع  خالل  اقالتها  على 
قيادة الحزب  مساء الثالثاء للبحث في عملية 

عزلها من القيادة.
أوتاوا  في  صحفي  مؤتمر  في  بول  وقالت 
االربعاء  إن عملية محاولة اقالتها من رئاسة 
قادة  من  صغيرة«  »مجموعة  قادته  الحزب 

الحزب وهم في طريقهم لمغادرة الحزب.
فازت  قد  الديانة  يهودية  وهي  بول  وكانت 
نهاية العام الماضي في السباق على رئاسة 
للقضية  المناصر  المحامي  على  الحزب 
بدعم  وذلك  السكير  ديميتري  الفلسطينية 
خالل  من  كندا  في  الصهيوني  اللوبي  من 
التبرعات المالية وتسجيل اعضاء في الحزب 

قلبوا الموازين .  
ضدها  وجهت  التي  المزاعم  إن  بول  وقالت 
خالل اجتماع الثالثاء »كانت عنصرية للغاية 
ومتحيزة جنسيًا لدرجة أن نوابنا تنصلوا منها 
ومثيرة  مسيئة  بأنها  ووصفوها  الفور  على 

للقلق«.

 ، الخضر  لحزب  الفيدرالي  المجلس  اختار 
الهيئة الحاكمة للمنظمة ، في نهاية المطاف 
خالل  الثقة  بحجب  تصويت  إجراء  عدم 
الذي استمر حوالي ثالث  الطارئ  االجتماع 

ساعات ونصف الساعة.
وقالت بول إن أعضاء المجلس الذين ضغطوا 
التصويت »فعلوا ذلك دون تشاور  من أجل 

جوهري« مع أعضاء الحزب اآلخرين.
عداء واستعالء ورفض

وعرضت في االجتماع رسالة موقعة من قبل 
في  الفيدرالي  المجلس  ممثل   ، إيرت  بيفرلي 
صندوق  ممثلة   ، ستوري  وكيت   ، مانيتوبا 

الذعة  مراجعة  على  تحتوي  والتي  الحزب، 
ألسلوب بولس في القيادة.

كقائدة  انتخابها  »منذ  الرسالة:  في  وجاء 
استبدادي  بموقف  بول  آنامي  تصرفت   ،
في  وفشلت   ، والرفض  والتفوق  العداء  من 
 ، نشًطا  عضوًا  لتكون  بواجبها  االضطالع 
المجلس  في  ويقًظا   ، ومحترًما   ، ومساهًما 

االتحادي«
وتتابع الرسالة: »لقد حضرت عدًدا قلياًل من 
اجتماعات المجلس ، وعندما كانت حاضرة ، 
أبدت غضًبا في مونولوجات طويلة ومتكررة 
أفكار  أي  قيمة  إدراك  في  وفشلت  وعدوانية 

باستثناء أفكارها«.
في  أيضا  بول  على  باللوم  الرسالة  وتلقي 
  Jenica Atwin انشقاق النائبة جنيكا أتوين
الحزب  الى  مؤخرا  وانضمامها  الحزب  عن 
الحزب  رئيسة  مع  خالفات  بسبب  الليبرالي 
ذات التوجه الصهيوني ومناصرتها السرائيل 
بعكس أتوين المتضامنة مع فلسطين  واتهمتها 

بمعاداة السامية . 
 وابدى نواب الحزب اقتراًحا منفصاًل لتجنب 
التصويت على اقالة بول من رئاسة الحزب 
بول  من  بالطلب  وذلك  اتالجتماع  خالل 
مستشاريها  كبار  أحد  من  علنًا  التنصل 
السابقين ، نوح زاتزمان ، المناصر السرائيل 
و ذلك بسبب تهجمه واتهامه نواًبا من الحزب 

بمعاداة السامية.
إلى »دعم صريح«  يدعو االقتراح بول  كما 
لتجمع حزب الخضر وتوجهاته .وأعربت بول 
مرارًا عن دعمها للنائبين عن حزب الخضر 
مانلي  وبول  ماي  إليزابيث  السابقة   الرئيسة 
خالل المؤتمر الصحفي يوم األربعاء ، لكنها 

لم تتبرأ من زاتزمان.
تمتثل  لم  إذا  فإنه  االقتراح  وحسب  وبالتالي 
بول لالقتراح وتتخلى عن زاتزمان ، فستواجه 

تصويًتا بعدم الثقة في 20 يوليو.
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اعتقال شخصين بعد محاولتهما اقتحام مسجد سكاربورو وتهديد الموظفين فيه

جوستان ترودو يعلن تعيين القاضي محمود جمال في محكمة كندا العليا

القت الشرطة الكندية يوم الثالثاء القبض على 
شخصين حاوال دخول مسجد في سكاربورو 
موظفي  وتهديد  تورونتو  شرقي  احياء  اكبر 

المبنى.
وحسب بيان شرطة تورنتو فإنها تلقت مكالمة 
من  ظهرا  عشرة  الثانية  الساعة  حوالي  في 

المعهد اإلسالمي في تورنتو في
1630 Neilson Rd ، 
 و Morningside Avenue بالقرب من
Finch Avenue East. 

وزعم شهود عيان أن رجاًل وامرأة حاوال دخول 
المبنى ووجهوا تهديدات ، ال سيما إلى حارس 
الموقع. قال أحد الشهود لـ CBC News إن 

المتسللين هددوا بتفجير عبوة ناسفة.
متفجرات  أو  أسلحة  على  الشرطة  تعثر  ولم 

أثناء اعتقالهم. 
تحت  أنهم  »يعتقد  بيان  في  الشرطة  وقالت 

تأثير مخدرات غير مشروعة«.
عدم  من  الرغم  »على  أنه  البيان  في  وجاء 
وجود دليل يشير إلى أن هذا بدافع الكراهية 
الحذر  بدافع  انه و  اال   ، الحالي  الوقت  في 
الشديد ، تم إخطار وحدة جرائم الكراهية لدينا 

وستدعم التحقيق الجاري«.
كان عمر العيساوي يزور المسجد مع شريكه 

في العمل. هو الذي استدعى الشرطة.
رجل   - شخصين  »الحظنا  العيساوي  وقال 

أبيض وسيدة بيضاء - يحاوالن دخول واجهة 
المبنى«.

من  نوًعا  كان  أنه  افترض   ، البداية  في 
الوفاض. خالي  كان  كالهما  لكن   ، التسليم 

العيساوي »لقد أصبحوا عدوانيين فيما  وقال 
يركلون  وبدأوا  المبنى  دخول  بمحاولة  يتعلق 
األبواب«. قال العيساوي: »اقترب شريكي في 
العمل منهم ليسأل عما إذا كانوا بحاجة إلى 
المساعدة«. ورد الرجل انه هنا لتفجير عبوة 
ناسفة ». في ذلك الوقت ، اتصل العيساوي 
الهاتف  على  كان  بينما  إنه  قال  بالشرطة. 
االقتراب من  في  المرأة  بدأت   ، الشرطة  مع 
العيساوي وهي تشير إلى البندقية بأصابعها.

الشرطة  وصلت   ، الحظ  »لحسن  وقال: 
واعترضتها واعتقلتهما«.

اإلسالمي  المعهد  رئيس   ، أمين  فريد  وقال 
في تورنتو ، لـ CBC News إن المتسللين 
عبر  ساروا  أن  بعد  المسجد  اقتحام  حاولوا 

البوابات المفتوحة.
 ، الرئيسي  الباب  يقرعون  »بدأوا  أمين:  قال 
لكنهم لم يتمكنوا من الدخول ، لذلك تجولوا 
وجربوا األبواب الجانبية وأبواب صالة األلعاب 
الرياضية ، لكن لم يكن أي منها مفتوًحا«. 
مدرسة  المسجد  الى  اضافة  المجمع  ويضم 
للجالية و مكتبة . سي بي  اسالمية ومركز 

سي

أعلن رئيس الحكومة الكندّية جوستان ترودو 
عن تعيين القاضي محمود جمال قاضيا في 
محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائّية في 

البالد.
يعرف  أّنه  إلى  بيان،  في  ترودو  وأشار 
القانونّية  خبرته  سعة  جمال  القاضي  عن 
قبل  وتفانيه في خدمة اآلخرين  واألكاديمّية، 
أن يتّم تعيينه قاضيا في محكمة االستئناف 

في أونتاريو عام 2019.
يتقن  الذي  جمال،  محمود  القاضي  ورافع 
جديدة(،  )نافذة  واإلنجليزّية  الفرنسّية  اللغتين 
في 35 قضّية أمام محكمة كندا العليا، في 

قضايا مدنّية ودستورّية وجنائّية.
الملّونين  األشخاص  أّول  جمال  والقاضي 
،)أي من غير البيض( يتّم تعيينه في محكمة 
القانون  بتدريس  قام  أن  وسبق  العليا،  كندا 
الدستوري في جامعة ماكغيل في مونتريال، 
التابع  الحقوق  معهد  في  اإلداري  والقانون 

ِلجامعة يورك في مقاطعة أونتاريو.
وعّين رئيس الحكومة جوستان ترودو القاضي 
أبيال،  روزالي  للقاضية  خلفا  جمال  محمود 
يوليو  تّموز  مطلع  تتقاعد  التي  عاما(   75(
المقبل، بعد أن أمضت أطول مّدة خدمة في 

محكمة كندا العليا.
و بموجب عملّية تعيين قضاة المحكمة العليا، 
أضيف اسم القاضي جمال إلى قائمة تضّم 
رئيس  إلى  رفعها  مرّشحين،   5 إلى   3 من 
الحكومة المجلس االستشاري ِللمحكمة الذي 
كيم  السابقة  الكندّية  الحكومة  رئيس  ترأسه 

كامبل.
االستشاري  المجلس  توصيات  ّتعتبر  وال 

ملِزمة.
قبل  من  ذلك  بعد  القائمة  مراجعة  وتجري 

األطراف المعنّية، بمن فيهم رئيس المحكمة 
العليا، ووزراء العدل في المقاطعات واألقاليم، 
والمتحّدثون  العموم،  مجلس  لجان  وبعض 

باسم المعارضة ِلشؤون العدالة.
وخالل عملّية التعيين، يجيب المرّشحون على 
بعض  نشر  يتّم  أن  المحتمل  ومن  استبيان، 

األجوبة التي ترد فيه.
وقال القاضي محمود جمال إّنه يترك لآلخرين 
أن يتحّدثوا عن أهّم مساهماته للقانون والسعي 

لتحقيق العدالة.
القانون  لخدمة  طريقة  أفضل  أّن  وأضاف 
وتحقيق العدالة في هذه المرحلة من حياته، 

هي من خالل الخدمة العاّمة َكقاٍض،
ويعرف كّل قاض، تابع محمود جمال، قدر 

المسؤولّية المنوطة به.
أتلو  وكنت  َكمسيحّي،  المدرسة  في  ترّبيت 
انجلترا،  كنيسة  قَيم  وأتعّلم  الربانّية،  الصالة 
أحفظ  وكنت  َكمسلم،  المنزل  في  وترّبيت 

بالعربّية صلوات القرآن
القاضي محمود جمال

معاني  على  جمال  محمود  القاضي  ويؤّكد 

العمل المجاني بالنسبة له، ألّنه يتيح له أن 
ينضّم إلى شيء أبعد من ذاته.

والقاضي محمود جمال كندي مولود في كينيا 
عام 1967 ِلعائلة من أصول هندّية.

إلى  انتقلت  عائلته  إّن  االستبيان  في  وقال 
انجلترا عام 1969 بحثا عن حياة أفضل.

وفي عام 1981، استقّرت العائلة في مدينة 
إدمنتون في مقاطعة ألبرتا، حيث تابع دراسته 

الثانوّية.
وساعَدته ثقافته الهجينة ، المسيحّية والمسلمة 
وكندا،  المّتحدة  المملكة  في  عليها  نشأ  التي 

في فهم التنوّع والتعددّية في كندا.
وتنّقل محمود جمال بين 3 مقاطعات كندّية 
وعمل فيها، وقادته الخبرة التي طّورها للعمل 

في المحاكم في 7 مقاطعات.
على  جمال  محمود  القاضي  تعيين  وُيطرح 
النقاش أمام لجنة العدل في مجلس العموم، 
وزير  من  كّل  المناقشة  جلسة  في  ويشارك 
العدل الكندي دافيد الميتي ورئيسة الحكومة 

السابقة كيم كامبل.
)سي بي سي/

التقرير الشهري للسوق العقاري الكندي 
للشهر الخامس 2021 - حسب مجلس تورونتو العقاري

مهند يونان 
وكيل عقارات في تورونتو 

حزيران   3 في  اونتاريو  تورونتو  في  صدر 
من  المسجلة  العقارية  العمليات   -  2021
خالل نظام TRREB›s MLS بقية مرتفعة 
أقل  ولكن   ,2021 الخامس  الشهر  خالل 
من  أقل  وكذلك   2016 لسنة  المسجل  من 
من الشهر الثالث القمة لهذه السنة. وبغض 
النظر عن التراجع القليل من المبيعات خالل 
الشهرين االخرين, ظروف السوق بقيت قوية 
ألرقام  البيع  أسعار  معدل  لدفع  يكفي  بما 

قياسية في الشهر الخامس.
 سجل Realtors MLS في منطقة تورونتو 
الشهر  خالل  بيع  عملية   11,951 الكبرى 
النتائج  ضعف  من  أكثر   2021 الخامس 
شهر  ثاني   ,2020 الخامس  الشهر  خالل 
كامل لمرحلة الوباء. مبيعات الخامس 2021 
المسجلة   2016 الخامس  من  افل  كانت 
المعدل  من  أعلى  بقيت  لكن   12,789
لمبيعات الخامس 10,336 للفترة من 2010 
الخامس  الشهر  مبيعات  غالبا  الى 2019. 
هي االعلى في كل السنوات, على أي حال 

فمبيعات  االتجاه,  هذا   سنة 2021 خالفت 
المسجلة  العمليات  من  أقل  الخامس  الشهر 

15,646 في الشهر الثالث.
» كان هناك طلب قوي على تملك العقارات 
لكال  الكبرى  تورونتو  مدينة  أجزاء  كل  في 
النوعين من البيوت االرضية والشقق المرتفعة 
بواسطة  ذلك  تأجيج  تم  الطوابق.  المتعددة 
قيمة  وانخفاض  االقتصاد  بتعافي  الثقة  تزايد 
النمو  بغياب  حال,  أي  على  القروض. 
المبيعات  عدد  في  تراجع  شهدنا  السكاني, 
القمة  مع  مقارنة  األخيرين  الشهرين  خالل 
 Said TRREB  « الثالث  الشهر  في 

President Lisa Patel
المؤشر المعياري ألسعار البيوت MLS كان 
في  سنة  بعد  سنة   %19 يقارب  بما  مرتفعا 
البيوت  بيع  معدل   .2021 الخامس  الشهر 
سنويا,   %28,4 بنسبة  ارتفع  االنواع  لكل 
الى 1,108,453$. معدل االسعار  ليصل 
الشهر  بين   %1,1 بنسبة  ارتفعت  للموسم 

الرابع والخامس 2021. 
الشهر  ذروة  عن  المبيعات  ابتعدت  بينما   «
العروض.  انخفضت  كذلك   ,2021 الثالث 
يرغبون  الذين  األشخاص  أن  يعني  ذلك 

الكثير  بمواجهة  بيت سوف يستمرون  بشراء 
هذه  االخرين.  المشترين  من  المنافسة  من 
المنافسة اصبحت واسعة االنتشار مع سوق 

أكثر قوة في قطاع الشقق كذلك
 Said TRREB Chief Market  «  

  Analyst Jason Mercer
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نعم.. نشكر الحوثيين وحزب اهلل وايران.. 
اين المشكلة؟ ولماذا نرحب بأي رصاصة سعودية؟

راي  

األسباب الخفية لزيارة هنية إلى المغرب
أبرز الملفات ومن الرابح األكبر من الزيارة…

نادر الصفدي:

بصورة مفاجئة وبعيدة تماًما عن كل التوقعات 
لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  أقدام  حطت 
“حماس” إسماعيل هنية أرض المغرب مساء 
أمس األربعاء، في زيارة أثارت حولها الكثير 
من الجدل، وفتحت معها باب التساؤل واسًعا 
عن  بعيًدا  ودوافعها  الخفية  أسبابها  حول 

“المدح اإلعالمي” المعهود.
)وليس  تزامنت  والتي  للرباط  هنية  زيارة 
محمد  الملك  إعالن  مع  الصدفة(  قبيل  من 
السادس بعث برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت 
إسرائيل،  في  للوزراء  رئيسا  انتخابه  بمناسبة 
وسبقه موقف المغرب الرسمي من فتح أذرعها 
للتطبيع مع دولة االحتالل، أحاط بالكثير من 
دوافع  حول  الوضوح  من  والقليل  الغموض 
الزيارة، ومن المستفيد الحقيقي منها في هذا 

الوقت تحديًدا.
في  رسمية  بصورة  أمس  استقباله  تم  هنية 
زيارته األولى للمغرب وأجرى عده لقاءات مع 
شخصيات مغربية على رأسها رئيس الحكومة 

والتنمية  العدالة  حزب  ورئيس  المغربية، 
لقاء  خالل  أكد  الذي  العثماني،  الدين  سعد 
المغرب ملًكا وحكومة  صحفي، على تمسك 

وشعًبا بالحق الفلسطيني والدفاع عنه.
مصادر رفيعة المستوى كشفت لـ”رأي اليوم” 
عن بعض التفاصيل الخفية للزيارة، فأكدت أن 
المستفيد األول هو المغرب والحزب الحاكم، 
خاصة في ظل الموقف الرسمي الذي صدر 
قبل أشهر بالتطبيع مع إسرائيل وما رافقه من 
غضب شعبي على موقف الملك والحكومة.

من  حاولت  الرباط  أن  المصادر  وذكرت 
خالل استقبال هنية واالهتمام بجولته ولقاءاته 
إلعادة البوصلة نحو “دعم فلسطين والقضية 
والتمسك بهذا المبدأ بقوة”، رغم قرار التطبيع 
الرسمي، ومحاولة جديدة لتنفيس من غضب 
قرارات  على  والمعارضة  المغربي  الشارع 

التقرب كثيرًا من إسرائيل.
كذلك  يسعى  المغرب  أن  كذلك  وكشفت 
لتذهب  بل  فقط،  إسرائيل  من  التقرب  ليس 
واقتصادًيا  سياسًيا  يدها  وتمد  ذلك  من  أبعد 
وأمنًيا وثقافًيا لدولة االحتالل، وإعالن ميالد 

عالقات رسمية وعلنية خالل الشهور المقبلة، 
وأعطت بزيارة هنية نوع من “المسكن” للشعب 

والمعارضة.
عن  الحديث  وهنا  األخر  الجانب  على  لكن 
حديثها  المصادر  تكمل  “حماس”،  حركة 
لـ”رأي اليوم”، أن الحركة بقيادة هنية تسعى 
الدول  مع  مفتوحة  أبوابها  كل  تكون  ألن 
موقفها  كان  وإن  حتى  واإلسالمية،  العربية 
واضح في التطبيع مع إسرائيل، إال انها تريد 

أن ُتبقي خط اتصال دائم ومتواصل.
وتضيف “رغم أن بعض األطراف في المغرب 
ال تعتبر زيارة هنية زيارة رسمية، ومثل أي 
زيارة تتم من خالل دعوة أحزاب وقوى وطنية، 
أشارة  انها  إال  شخصًيا،  الملك  من  وليست 
في  ومكانتها  الفلسطينية  الحركة  من  قوية 
األخير  التصعيد  بعد  خاصة  العربية  الدول 

على غزة والمجازر التي ارتكبت هناك”.
خالل  من  تحاول  “حماس”  أن  إلى  ولفتت 
تلك الزيارات التركيز على الدعوات المخفية 
وقضيتها  الفلسطيني  الشعب  حول  لاللتفاف 
بقدر  واالبتعاد  والقدس،  المقاومة  ودعم 

إسرائيل، خاصة  من  التقرب  المستطاع عن 
في ظل موجه التطبيع العالية والتي واكبتها 

الكثير من الدول العربية.
التي  الملفات  أبزر  اليوم” عن  وبسؤال “رأي 
سيفتحها هنية مع المسؤولين المغاربة، أكدت 
المصادر ذاتها أنها جميًعا ستتعلق بالقضية 
على  والتركيز  المقاومة،  ودعم  الفلسطينية، 
الضغط  ومحاولة  بها،  يجري  وما  القدس 
لوقف  قوي  عربي  موقف  في  إسرائيل  على 

اعتداءاتها المتكررة على األقصى.
عصر  وصلوا  “حماس”  ووفد  هنية  وكان 
الحركة  إطار  في  المغرب  إلى  األربعاء 
يقوم  التي  النشطة  والدبلوماسية  السياسية 
بها في أعقاب معركة “سيف القدس”، حيث 
حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  دولة  أمير  التقى 
آل ثاني، ثم التقى وزير المخابرات المصري 
الثالثة،  المغرب محطته  وُيعتبر  القاهرة،  في 
على أن يتبعها زيارة لموريتانيا مطلع األسبوع 

المقبل، بحسب بيان مكتبه.

د. فايز أبو شمالة
في  عرب  أشقاء  من  كثيرة  مراسالت  جاzتني 
العراق وسوريا واليمن، وكلهم عاتٌب على حركة 
حماس، ويلوم ممثلها في اليمن معاذ أبو شمالة 
للحوثيين  قدمه  الذي  وللشكر  على تصريحاته، 

لمساندتهم المقاومة الفلسطينية.
منطلق العتاب العربي على حركة حماس ينصب 
وحزب  إيران  من  الحركة  موقف  على  بمجمله 
هللا والحوثيين، فيكف لحركة إسالمية سنية أن 
مواقفهم؟ وهم  وتمتدح  الشيعة،  منظمات  تشكر 
الذين ذبحوا السنة في العراق واليمن وسورياـ كما 
يقولون ـ وهل يصح من حركة حماس التي تلقت 
الدعم والمال واإلسناد من الشعوب العربية، هل 
الشعبية  للحاضنة  اليوم  تدير ظهرها  أن  يصح 
من  الخبز  لقمة  لها  اقتطعت  التي  العربية، 
وإذا  هللا؟  وحزب  إيران  لتشكر  اليومي،  قوتها 
كانت األنظمة العربية قد خذلت المقاومة، فإننا 
كشعوب عربية إسالمية سنية قد ذبحنا مرتين، 
مرة من األنظمة نفسها، ومرة من إيران وحلفائها، 
وما كان يجب على حركة حماس ـ التي نحبها، 
العدو  على  االنتصار  لها  ونتمنى  فيها،  ونثق 
اإلسرائيلي ـ ما كان لها أن تطعننا في قناعاتنا 

ومحبتنا لها، وتشكر أعداءنا.
بهذا  مهتم  لكل  التأكيد  من  بد  ال  البداية  في 
األمر أنني لست عضوًا في حركة حماس، وال 
أوظف نفسي مدافعًا عنها، أنا عربي فلسطيني 
وواثق  فلسطين،  بأرض  الكامل  بحقي  مؤمن 
نفسها  تحرير  على  العربية  الشعوب  قدرة  من 
الطغاة، ومن بطش األعداء، وال أرى  نير  من 
ثقة،  مؤشر  إال  حماس  لحركة  البعض  بمالمة 
يدلل على قيمة حركة حماس المعنوي، ومكانتها 
الروحية في قلوب األمة، وتأثيرها اإليجابي على 
األجيال، وهذا هو منطلق اإلجابة على السؤال: 
هل أخطأت حركة حماس حين شكرت كل من 

قدم لها يد المساعدة والعون؟
فلسطين  أرض  على  تقاتل  ال  حماس  حركة 
حماس  حركة  المعالم،  واضح  إسرائيليًا  عدوًا 
المنطقة،  في  اإلسرائيلي  العدو  عمالء  تقاتل 
الغرب،  في  اإلسرائيلي  العدو  لحلفاء  وتتصدى 
أمريكا  فلك  في  تدور  التي  األنظمة  وتهاجمها 
الفلسطينية  المقاومة  أن  يعني  وهذا  وإسرائيل، 
بحاجة إلى حلف عربي إسالمي دولي، يصطف 
إلى جانبها، لتقاتل حلف أمريكا وإسرائيل، ومن 
دار في فلكهم من أقزام وعمالء وخونة لألمتين 

العربية واإلسالمية.

غزة  في  الفلسطينية  المقاومة  رجال  كان  ولما 
تحت الحصار اإلسرائيلي، واإلجراءات العقابية 
إسرائيل  حلف  وجه  في  الوقوف  فإن  المشددة، 
كل  عن  البحث  يستوجب  وعمالئهم  وأمريكا 
الطرق الكفيلة بتأمين السالح، واإلمداد، والتمويل 
المالي، واإلسناد من كل جهة عربية أو إسالمية، 
أو حتى أجنبية، كي تواجه حلف األعداء، ولوال 
المناهض لحلف  هذا الحلف العربي اإلسالمي 
حماس  حركة  استطاعت  لما  وإسرائيل،  أمريكا 
يشهروا سالحهم،  أن  في غزة  المقاومة  ورجال 
وأن يقصفوا تل ابيب بصواريخهم، فالمؤامرة على 
فلسطين،  أكبر من مساحة  الفلسطينية  القضية 
وتخترق كل منطقة الشرق التي يمثل نهوضها 

اندحارًا للمشروع الصهيوني.
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بحاجة إلى 
السالح، وبحاجة إلى المال، وال ينكر مقاوم أو 
وطني في غزة أهمية الشعوب العربية في مد يد 
العون، ولكن ال ينكر أحد الدور الذي قامت به 
إيران في تزويد المقاومة الفلسطينية باحتياجاتها 
طرق  تأمين  ذلك  في  بما  والمادية،  العسكرية 
حزب  أن  وأزعم  اللوجستي،  والدعم  اإلمداد، 
هللا في لبنان قد مثل قاعدة انطالق لكثير من 
االسلحة التي يتزود بها رجال المقاومة في غزة، 
على  موانئها  فتحت  التي  اليمن،  كانت  وكذلك 
البحر األحمر لتخزين سالح المقاومة، وتأمين 
عبوره إلى غزة، وأزعم أن هذا ما تعرفه أجهزة 
تقف  ولكنها  واألمريكية،  اإلسرائيلية  المخابرات 
إزاءه عاجزة، وهذا ما يعرفه ممثل حركة حماس 
في اليمن معاذ أبو شمالة، وهو يتابع تفاصيل 
المساعدات التي يقدمها الحوثيون للمقاومة في 

هذا المجال العسكري.
إننا نشكر العرب الحوثيين لما قدموه من خدمات 
ال  الشكر  وهذا  غزة،  في  للمقاومين  عسكرية 
الفلسطينية ستشهر سالحها  المقاومة  أن  يعني 
أرض  على  العرب  الحوثيين  خصوم  ضد 
اليمن، فالحكمة تقضي بأن تترفع المقاومة عن 
لحظة  في  ستنتهي  والتي  الداخلية،  النزاعات 
في  العربية  الشعوب  فيه  تعود  وطني،  صفاء 
ان  وتدرك  رشدها،  إلى  وسوريا  واليمن  العراق 
صناعة  شيعي  ومسلم  سني  مسلم  بين  الفتنة 
هذه  أعداء  إال  تخدم  وال  بالمئة،  مئة  إسرائيلية 
األمة، وهذا ما أدركه الشعب الفلسطيني، وهو 
يقاتل في معركة سيف القدس صفًا واحدًا، العنًا 
االنقسام الجغرافي والسياسي الذي زرعه العدو 

اإلسرائيلي بين الفلسطينيين.

الشعب الفلسطيني الذي يشكر الحوثيين، ويشكر 
حزب هللا، ويشكر اإليرانيين على استعداد ألن 
يقبل أقدام المملكة العربية السعودية، وأن يبوس 
لمقاومته  وفروا  لو  األمراء  أقدام  تحت  التراب 
رصاصة واحدة، يدحر بها المحتلين الصهاينة، 
وشعبنا الفلسطيني يتمنى أن يصير ميناء جدة 
لسالح  اآلمن  الممر  هو  األحمر  البحر  على 
الحديدة  ميناء  من  بداًل  غزة،  إلى  المقاومة 
اليمني، فلو تحقق ذلك، سنخرج كلنا لنلوح بيدين 
عربيتين عرفانًا للسعودية، وسنقدم لإلمارات درع 
غزة والقدس تفضاًل على الدعم العسكري، ولكن 
السعودية واإلمارات اللتان تحاربان الحوثيين في 
اليمن باسم السنة، تحاربان المقاومة الفلسطينية 
المسلمة السنية باسم اإلسالم، وتتآمران عليها، 
وقد تم ضبط مجموعات تجسس تابعة لإلمارات 
في غزة، مهمتها جمع المعلومات لصالح العدو 
وزير  على  غريبًا  يكن  لم  لذلك  اإلسرائيلي، 
الغرب  خارجية اإلمارات أن يستغرب من دول 
المنظمات  عدم تصنيفهم لحركة حماس ضمن 
اإلرهابية! وقد سبق وأن صنفت السعودية حركة 
حماس باإلرهاب، ولما يزل ممثل الحركة يتعرض 

للتعذيب واإلهانة في السجون السعودية.
وجهة  من  اإلرهابية  حماس  حركة  تالقت  لقد 
الحوثيين  حركة  مع  واإلمارات،  السعودية  نظر 
واإلمارات  السعودية  نظر  وجهة  من  اإلرهابية 
أيضًا، ليمثل هذا التالقي قمة التعاون الميداني 
ارتجفت  الذي  اإلسرائيلي،  العدو  مواجهة  في 

مفاصله ومفاصل حلفائه  جراء هذا التالقي.
فأين هي الشعوب العربية المسلمة )سنة وشبعة( 
من هذه الصراعات التي تدور بين تكتلين ال بين 
وإسرائيل،  أمريكا  تقوده  سياسي  تكتل  مذهبين، 
وبعض األنظمة العربية؛ التي تطلب المباركة من 
حاخامات إسرائيل، وتكتل سياسي يرفع السالح 
عالقة  وال  وحلفائهم،  وإسرائيل  أمريكا  وجه  في 
للمذاهب واألديان في الوقوف مع هذا الحلف أو 
ذاك، فالحرب ليست بين السنة والشيعة، الحرب 
الذين  الشرق  وأهل  المنطقة،  يغزو  عدو  بين 
يتصدون لهذا العدو، وبغض النظر عن أديانهم 
المسيحيين والدروز  فقد يقف بعض  وطوائفهم، 
والمسلمين والشيعة إلى جانب الحلف األمريكي 
المسلمين  بعض  يصطف  وقد  اإلسرائيلي، 
والمسيحيين والشيعة والدروز إلى جانب الحلف 
المعادي لحلف أمريكا، ولنا في المطران كبوشي 
بالثورة  المطران  التحق  حين  حسنة،  أسوة 
الفلسطينية، وإليكم المطران عمنويل مسلم، الذي 

يقف إلى جانب حركة حماس اإلسالمية السنية 
ضد العدو اإلسرائيلي.

المسلم لتفرض على حركة حماس،  إن أخالق 
لكل  الشكر  تقدم  أن  المقاومة  فصائل  وعلى 
يمد  يهودي  حتى  أو  ومسيحي  ومسلم  عربي 
لها يد العون والمساعدة في حربها ضد محور 
أمريكا وإسرائيل، وهذا ال يعني أن المقاومة تقف 
مع حاكم ضد الشعب، وال يعني أن أهل فلسطين 
المزاد  في  معروضة  قضيتهم  تكون  أن  يقبلون 
السياسي، فالشعوب العربية تدرك أن كل بوصلة 
بندقية  كل  وأن  مضللة،  القدس  إلى  تشير  ال 
أدركت  قد  اإلسرائيلي  العدو  باتجاه  تصوب 
كل  وأن  اإلسالم،  هدي  على  وتسير  الحقيقة، 
من يطعن المقاومة، ويضع يده في يد الصهاينة 
حليفًا أو مطبعًا أو صديقًا أو جارًا خانعًا، فإنه 

حرٌب على اإلسالم والمسلمين.
فهل أخطأ معاذ ابو شمالة ممثل حركة حماس 
في اليمن، حين قدم درع الحركة للحوثين شاكرًا 

مساندتهم للمقاومة؟
أنا ال أعرف معاذ أبو شمالة، ولم أر وجهه منذ 
أكثر من ستين عامًا، رغم أنه من مواليد خان 
يونس، فقد فرض علينا العدو اإلسرائيلي أال نلتقي 
أباه مصطفى  أعرف  ولكنني  السنين،  هذه  كل 
أحمد عقيل أبو شمالة، فقد كان أستاذنا، وكان 
مرشدنا إلى طريق اإلسالم القويم، كان ذلك قبل 
أحمد  جده  وأعرف  مدرسًا،  الكويت  إلى  سفره 
عقيل أبو شمالة، وكان من حفظه القرآن، وأحد 
أئمة مسجد المخيم، وأعرف جد أبيه عقيل أبو 
شمالة، الذي حفر اول بئر في قرية بيت دراس 
الفلسطينية سنة 1929، ولما أينعت ثمار بيارة 
سنة 1948،  الصهاينة  اغتصبها  الحمضيات، 
فصرنا  وطنهم،  من  وأحفاده  أبنائه  كل  وطردوا 
الجئين نقيم في مخيمات قطاع غزة، وفي بالد 
اليمن والكويت واألردن وتركيا والسعودية ولندن 

واإلمارات وكل أصقاع األرض.
ألي  شكرًا  قال  لو  شمالة  أبو  معاذ  يالم  فهل 
عربي أو هندي أو إفريقي أو مسلم أو مسيحي 
أو صيني أو حوثي أو مغربي أو ماليزي، شكرًا 
لمن يقدم للمقاومة الفلسطينية الدعم، او يؤمن 
محاربة  على  قادرة  لتغدو  السالح،  طريق  لها 
العدو اإلسرائيلي ومن وااله من حلفاء وعمالء؟

فضائية  الفلسطينيون  يشكر  كما  ملحوظة: 
الجزيرة، فإنهم يشكرون فضائية الميادين.
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بسبب منشور عن غزة..
 مستشفى أميركي يطرد طبيبة فلسطينية

هل يَتطّور الّتصعيد الروسي البريطاني في ِمياه ِشبه جزيرة القرم إلى 
َحرٍب شاملة في البحر األسود؟ 

ولماذا تلعب الُحكومة البريطانّية دور رأس الحربة فيه؟

والية  في  لألطفال  »فينيكس«  مستشفى  قام 
الفلسطينية  الطبيبة  بفصل  األميركية  أريزونا 
منشورًا  كتابتها  بعد  العمل،  من  وشاح  فداء 
في مواقع التواصل االجتماعي حول العدوان 
األخير على غزة. الدكتورة فداء وشاح، وهي 
مستشفى  في  األطفال  بأشعة  اختصاصية 
»فينيكس«، كتبت في منشور في »فيسبوك« 
والعنصرية  الوحشية  على  قائمة  »دولة  أن 

وأكل لحوم البشر ال تدوم طوياًل«.

اإلسرائيلي:  االحتالل  إلى  متوّجهة  وأضافت 
»نهايتكم قادمة بشكٍل أسرع مما تتوقعون«.

قصف  إسرائيل  »تستطيع  وشاح:  وتابعت 

وسائل  ورشوة  غزة  في  اإلعالمية  المباني 
ومواقع  هواتفنا  لدينا  لكن  الرئيسية،  اإلعالم 
التواصل االجتماعي لفضح المجازر واإلبادة 

الجماعية التي يفتخر بها الصهاينة«.

وقالت: »من نوافذنا.. من شوارعنا.. بجوار 

للعالم. سنكشف  جميعًا  سنكشفكم  األنقاض، 
عطشكم إلى قتل أطفالنا الفلسطينيين باستخدام 
منصاتنا الصغيرة. سنكشف أرواحكم القبيحة، 
نشعر  اليائسة.  البربرية  تصريحاتكم  ونراقب 
قام  ذلك،  إثر  وفي  االنهيار«.  من  بخوفكم 
االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  من  العديد 
ودعوا  منشورها،  على  بالتعليق  األميركيين 
طردها.  إلى  لألطفال  »فينيكس«  مستشفى 
يقوم  فريقه  إن  تغريدة  في  المستشفى  وقال 
المقابل،  في  ومعالجته.  األمر  من  بالتحّقق 
قام البعض أيضًا بدعم الطبيبة فداء وشاح، 

ودعوا إلى تحرير فلسطين.

تتصاعد حّدة التوّتر بَشكٍل غير مسبوق في 
بريطانّية  رة  ُمَدمِّ اخِتراق  إثر  األسود  البحر 
بحرّية “الِمياه اإلقليمّية” الروسّية ُقرب شواطئ 
الروسي  الجيش  وإطالق  القرم  جزيرة  شبه 
طلقات مدفعّية تحذيرّية ُتجاهها، ُمضاًفا إلى 
في  البحرّية  دورّياته  الناتو  حلف  زيادة  ذلك 

المنطقة بَشكٍل غير مسبوق.
الخارجّية الروسّية استدعت الّسفيرة البريطانّية 
الحادثة،  هذه  خلفّية  على  أمس  موسكو  في 
ستتحّمل  المتحدة  المملكة  أّن  من  وحّذرت 
الُمستقبل،  في  ُمماثلة  اسِتفزازات  أّي  عواقب 
وكّرر الّشيء نفسه ألكسندر غروشكو، نائب 
في  ُمشاركته  أثناء  الروسي،  الخارجّية  وزير 
ُمؤتمر موسكو لألمن الّدولي اليوم الخميس.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والُمستشارة 
هذا  خطر  اسَتشعرا  ميركل  أنجيال  األلمانّية 
الّتصعيد على أمن االّتحاد األوروبي ودوله، 
ووّجها دعوًة بعقد ِحواٍر مع الرئيس الروسي 
البلطيق  بولندا ودول  بوتين، ولكّن  فالديمير 
الّثالث عارضت هذه الّدعوة بشّدٍة بَتحريٍض 

بروسيا  ثقتها  لعدم  ُمشَترك  بريطانّي  أمريكّي 
والرئيس بوتين تحديًدا.

بريطانيا وأمريكا ُتعاِرضان ضّم روسيا لشبه 
غير  الخطوة  هذه  وتعتبران  القرم،  جزيرة 
ُأخرى  أوروبّية  دول  مع  وَتِقفان  قانونّية، 
هذا  روسيا  تنفي  بينما  أوكرانيا،  جانب  إلى 
أرٌض  القرم  جزيرة  شبه  أّن  د  وُتؤكِّ الموقف، 
روسّية، منحها الرئيس الّسابق ليونيد بريجنيف 
االّتحاد  في  ُعضوًا  كانت  التي  أوكرانيا  إلى 

السوفيتي في حينها.
في  دول  رفض  َتسَتغرِبان  وفرنسا  ألمانيا 
االّتحاد األوروبي لعقد قّمة للِحوار مع الرئيس 
بوتين، خاّصًة أّن الرئيس األمريكي نفسه جو 
بايدن اجتمع به في جنيف اأُلسبوع الماضي، 
على  َحالاًل  بوتين  مع  الّلقاء  سكون  فكيف 

أمريكا وحراًما على أوروبا؟
أخرجت  التي  جونسون  بوريس  ُحكومة 
اسِتفتاٍء  بعد  األوروبي  االّتحاد  من  بريطانيا 
تتبّنى موقف  أغلبّية ضئيلة،  عام حاز على 
الروسي  الصيني  للِحلف  الُمعادي  أمريكا 

تبّني  في  ُمتسارع  بَشكٍل  وتتوّرط  الُمتنامي، 
الّسياسات األمريكّية في هذا الِمضمار، األمر 
الذي يراه الكثير من الُمحّللين االستراتيجّيين 
البريطانيين َتَهوُّرًا غير مدروس، وغير مأمون 

العواقب.
أدلى  الروسّية  الُجيوش  أركان  هيئة  رئيس 
بتصريحاٍت خطيرة قبل ثالثة أّيام حّذر فيها 
أسلحة  اسِتخدام  في  تترّدد  لن  بالده  أّن  من 
نووّية للّدفاع عن مصالحها في أوروبا والعالم، 
األمريكي  الّتحالف  إلى  ُمبّطنٍة  رسالٍة  في 
تحّركات  إلى  إشارٍة  وفي  الجديد،  البريطاني 
يراه  الذي  األسود  البحر  في  الّناتو  ِحلف 
مثلما  تماًما  اإلقليمي،  ُنفوذهم  ُبحيرة  الروس 
الصين  بحر  إلى  الصينّيون  ُحلفاؤهم  ينظر 
أحد نقاط التوّتر الرئيسّية مع الواليات المتحدة  
التي ُترِسل أساطيلها إلى ِمياهه، فهل َنرُصد 
في  وأمريكا  بريطانيا  بين  أدوار  تبادل  ُهنا 

الَبحرين الَمذكورين؟
الُمتصاِعد  الروسي  البريطاني  الِخالف  هذا 
ُمواجهٍة  إلى  ُيؤدِّي  رّبما  األسود  البحر  في 

عالمّية،  حرٍب  إلى  تتطّور  قد  عسكرّيٍة 
ر أو  فاالحِتقان يتفاقم، وبات في انِتظار الُمَفجِّ
عود الّثقاب، وأكبر الُحروب تنفجر في ُمعظم 

األحيان من حوادٍث عرضّية.
َيفِقد  أمريكا  تتزّعمه  الذي  الغربّي  الُمَعسكر 
ُصعود  بسبب  ُمتسارع  بَشكٍل  للعالم  زعامته 
وتحالفها  واقتصاديًّا،  عسكريًّا  الصينّية  القوّة 
مع روسيا، وهو الّتحالف الذي يعتبره هنري 
بأّي  بمنعه  ُيوِصي  الخطر األكبر،  كيسنجر 
تكون  أن  َنستبِعد  وال  األشكال،  من  َشكٍل 
أزمة أوكرانيا هي الّشرارة التي سُتشِعل فتيل 
الحرب القادمة إذا لم يتم تطويقها ونزع فتيلها 

بالِحوار.
ان  جونسون  يدركه  ال  ما  ان  نقول  ختاما 
الشمس  وان  عظمى،  دولة  تعد  لم  بريطانيا 
غابت عن امبراطوريتها منذ حرب السويس، 
ولم تعد أوروبية ولن تصبح أمريكية، وفوق 

هذا وذاك مهددة بالتفكك.
“رأي اليوم”

شرطة تورنتو تكشف عن تفاصيل
 أكبر عملية ضبط مخدرات على اإلطالق

عليه  أطلق  الذي  التحقيق  إن  الشرطة  تقول 
 1000 يتضمن  بريسا«  »مشروع  اسم 

كيلوجرام من المخدرات ، و 20 معتقل
ضبط  عن  الثالثاء  تورنتو  شرطة  أعلنت 
مصادرة  عملية  بأكبر  وصفته  ما  واحباط 
حوالي  وزنها  يبلغ  اإلطالق  على  مخدرات 

1000 كيلوغرام واعتقال 20 متهما.
وحسب الشرطة فان التحقيق والتعقب استمر 
ستة أشهر ، والذي أطلق عليه اسم »مشروع 
لتهريب  دولية  حلقة  على  ركز   ، بريسا« 
 1000 من  أكثر  نقلت  والتي   ، المخدرات 
كيلوغرام من المخدرات بما في ذلك الكوكايين 
المكسيك  بين  والوعاء  ميث  والكريستال 
جرار  مقطورات  باستخدام  وكندا  وكاليفورنيا 

معدلة مع مقصورات مخفية فيها.

وحسب بيان الشرطة فان التعقب والتحقيق بدأ 
في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي 
، وأن كميات المخدرات المضبوطة »مذهلة 
تتسبب  ان  الممكن  من  وكان  بصراحة« 

بمشاكل كبيرة للمجتمع الكندي. 
وتقول الشرطة إنها تعتقد أن منشأ المخدرات 

في المكسيك ونقلت عبر الواليات المتحدة.
في بيان صحفي ، قال المحققون إن شحن 

صفائح  تركيب  خالل  من  جرى  المخدرات 
هيدروليكية في مقطورات الشاحنات الكبيرة ، 
والتي كانت تتسع  لتهريب 100 كيلوغرام في 
كل رحلة تعبر الحدود ولم تتمكن فحوصات 

األشعة السينية من اختراق تلك الصفائح.
تعرفت  إنها  الشرطة  قالت   ، التحقيق  أثناء 
 Trap« باسم  يعرف  شخص  على 
المقصورات  بناء  المسؤول عن   ،  »Maker
المخفية,والذي يبلغ من العمر 43 عاًما من 
كولومبيا البريطانية ، سلم نفسه للشرطة في 
تورنتو األسبوع الماضي ، ووجهت إليه تهمة 
التآمر الرتكاب جريمة يعاقب عليها القانون 

والمشاركة في منظمة إجرامية.
المضبوطة  المخدرات  قيمة  الشرطة  تقدر 

بأكثر من 61 مليون دوالر.
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إستراتيجية األمن واالقتصاد والديمقراطية

يجمعون ليبيا من جديد في برلين

صبحي غندور*

الضمنية  المحاور  كانت  عناوين  ثالثة 
زعماء  مع  بايدن  األميركي  الرئيس  للقاءات 
وقادة  و«الناتو«  السبع«  »مجموعة  دول 
والمسألة  واالقتصاد  األمن  األوروبية:  الدول 

الديمقراطية.

طبًعا، على سطح هذه اللقاءات كان الحديث 
والتعاون  المناخ  وقضية  كورونا  جائحة  عن 
بايدن  إلدارة  األساس  الهدف  لكن  الثنائي، 
أميركا  أصدقاء  حشد  هو  المرحلة  هذه  في 
منذ  المقّررة  األميركية  اإلستراتيجية  خلف 
أكثر من عقٍد من الزمن، والتي تعتبر الصين 
وروسيا هما الخصمان المنافسان ألميركا في 
هذا القرن الجديد، بعدما استطاعت الواليات 
قرًنا  العشرين  القرن  من  تجعل  أن  المتحدة 

أميركًيا في مجاالٍت مختلفة.

فترتيب العالقات مع حلفاء أميركا األوروبيين 
وأعضاء »الناتو« هو أولية مهّمة إلدارة بايدن 
حكم  فترة  في  العالقات  هذه  توّترت  بعدما 
ألهّمية  نظرًا  ترامب،  دونالد  السابق  الرئيس 
لتقليص  واشنطن  سعي  في  األوروبيين  دور 
وتخفيض حجم نمّو الدورين الروسي والصيني 
على مستوى العالم بأسره، بما فيه مع بعض 
بايدن  إدارة  دفعت  ولذلك،  األوروبية.  الدول 
باّتجاه جعل القمم األميركية األوروبية األخيرة 
ضّفتْي  بين  مشتركة  تضامن  وقفة  وكأّنها 
صينية  وممارسات  سياسات  ضّد  األطلسي 

وروسية.

لتعزيز  اآلن  الحافز  هو  »األمن«  فعنوان 
المجاورة  الشرقية  أوروبا  في  »الناتو«  دور 
هو  »االقتصاد«  وعنوان  االّتحادية.  لروسيا 
»البنى  وتطوير  األخضر«  »المشروع  خلف 
التحتية« لبايدن، إضافًة إلى ما جرى الحديث 
عنه في اللقاءات األميركية األوروبية األخيرة 
بينما  النامية،  الدول  مساعدة  أهّمية  من 
حكومة  به  تقوم  وما  الصين  هو  المستهَدف 
مشاريع  من  ومعها  الدول  هذه  في  بكين 
عمرانية وإعادة بناء البنى التحتية فيها، وبما 

بات ُيعرف باسم »طريق الحرير الجديد«.

أّما عنوان »المسألة الديمقراطية« فهو سالح 
قديم – جديد استخدمته الواليات المّتحدة في 
فترة الحرب الباردة مع »المعسكر الشيوعي« 
في  اآلن  استخدامه  إعادة  واشنطن  وتريد 
التركيز  خالل  من  وروسيا  الصين  مواجهة 
على أّن االقتصاد الصيني ينمو ويتقّدم بشكٍل 
الصينية  العاملة  اليد  تسخير  بسبب  سريع 
دون احترام ومراعاة لحقوق اإلنسان وشروط 
العمالة الصّحية من حيث األعمار وساعات 
العمل وقيمة األجور. وعلى الجانب الروسي، 
من  موسكو  اآلن  تطال  »الديمقراطية«  فإّن 
من  به  بوتين  الرئيس  اّتهام  يتّم  ما  خالل  
تدّخٍل  له ومن  معارضين  قتل  مسؤولية عن 

في انتخابات دوٍل أخرى.

إّن اإلدارات األميركية السابقة في حقبة القرن 
العشرين أقامت عالقاٍت جّيدة جدًّا مع الصين 
في  االنقسام  لتعزيز  الباردة«  »الحرب  إّبان 
»المعسكر الشيوعي« بين موسكو وبكين، أّما 
في العقد الثاني من القرن الحالي فقد وضعت 
واشنطن الصين وروسيا في خانة المنافسين 
األساسيين للقطب األميركي ويجري التعامل 

معهما اآلن بنظرة سلبية واحدة.

ثالثون عاًما مضت على انهيار »المعسكر 
لعقوٍد  تقوده  روسيا  كانت  الذي  الشيوعي« 
مع  وارسو«  »حلف  انتهى  ولقد  الزمن،  من 
ينتِه  لم  لكن  الشيوعي«،  »المعسكر  نهاية 
معه »حلف الناتو« الذي سقط مبّرر وجوده 
بسقوط االّتحاد السوفييتي، بل على العكس، 

التي  الغربية  أوروبا  من  »الناتو«  تمّدد  فقد 
كانت ميدانه األساسي إلى عّدة دول في شرق 
وتحّولت  االّتحادية،  روسيا  تجاور  أوروبا 
العاصمة البولندية وارسو إلى مركز مهّم جدًّا 

ألنشطة »حلف الناتو« وخططه العسكرية.

وشهدت حقبة التسعينات من القرن الماضي 
والعقد األول من القرن الحالي سياساٍت أميركية 
تّتصف بالهيمنة والتفّرد في قيادة العالم كّله، 
وبالسعي لتطبيق مفهوم اإلمبراطورية الواحدة 
المهيمنة على الكرة األرضية بأكملها. وكانت 
حقبة التسعينات هي العصر الذهبي لسياسة 
مع  تزامٍن  في  األميركية  القطبية  األحادية 
الخلل الكبير الذي حدث في القيادة الروسية 

قبل توّلي الرئيس بوتين الحكم. 

لكّن الدول الغربية، أو دول العالم الرأسمالي، 
أشبه بجسٍم رأسه في الواليات المتحدة ودماغه 
في واشنطن، وحينما يحصل أي عطب في 
وقد  ينعطب.  كله  الجسم  فإّن  الدماغ  هذا 
حدث ذلك اقتصاديًّا في العام 2008 حينما 
اهتّز االقتصاد األوروبي بسبب األزمة المالية 
على  الحروب  ونتائج  المّتحدة  الواليات  في 
من  أوروبا  عانت  ثّم  وأفغانستان.  العراق 
ما  أيًضا  بسبب  واجتماعية  سياسية  أزماٍت 
كانت عليه واشنطن من أجندة ومن انتعاش 
المّتحدة  الواليات  في  والشعبوية  للعنصرية 
ذلك  وحدث  ترامب.  دونالد  حكم  فترة  خالل 
والصين  االّتحادية  روسيا  ازدادت  بينما  كّله 
قوًّة وانتشارًا في قارّات األرض وفي فضائها.

لدور  متدّرًجا  هبوًطا  شهد  العالم  إّن 
اإلمبراطورية األميركية مقابل تصاعٍد ملحوظ 
لدور روسيا والصين، وما حدث ويحدث من 
وكلٍّ  المتحدة  الواليات  بين  وخالفات،  توّتر 
من روسيا والصين، ليس بغيوم عابرة تصفو 
بعدها العالقات بين هذه القوى الكبرى. لكن 
أيًضا، ما نشهده من أزمات سياسية بين هذه 
البلدان ليس بحرٍب باردة جديدة بين أقطاب 
دولية. ف«الحرب الباردة« في القرن العشرين 
قامت على تهديدات باستخدام السالح النووي 
بمطلع  كوبا  صواريخ  أزمة  في  حدث  )كما 
في  مدّمرة  ساخنة  حروب  وعلى  السّتينات( 
على  التنافس  سياق  في  الثالث  العالم  دول 

اآلن  كّلها  بعيدة  حاالت  وهي  النفوذ،  مواقع 
عن واقع األزمات الراهنة بين واشنطن وكلٍّ 
من موسكو وبكين. فأولوّيات روسيا والصين 
مصالحهم  هي  اآلن  المّتحدة  والواليات 
القائمة  والخالفات  التباين  رغم  إذ  المباشرة، 
الثالثة،  الدولية  األقطاب  بين عواصم  حاليًّا 
فإّن جميعها يحرص على إبقاء الصراع بين 
خاّصًة  محّدد،  بسقٍف  مضبوًطا  حكوماتها 
هذا  في  العامل  األوروبي  الضغط  ظّل  في 

االّتجاه.

األميركية  اإلستراتيجية  عناوين  أّن  ويبدو 
)األمن واالقتصاد والديمقراطية( في مواجهة 
أميركية  حاجة  أيضًا  هي  وروسيا  الصين 
كعناوين أجندة داخلية إلدارة بايدن. فالواليات 
لتعزيز  اآلن  بحاجة  نفسها  هي  المّتحدة 
بعد  األميركية،  األراضي  في  »األمن« 
التصاعد الخطير في حوادث القتل الجماعي 
والعشوائي في عّدة مدن أميركية وفوضى حمل 
السالح واستخدامه. وأميركا تحتاج أيًضا إلى 
لكي  اآلن  عليه  هي  مّما  أفضل  »اقتصاد« 
االقتصادي  الغزو  مع  المنافسة  في  تنجح 
األسواق  داخل  وحّتى  للعالم  الصيني 
األميركية، وهذا ما تحّدث عنه الرئيس بايدن 
منذ أسابيع قليلة حينما أشار الى الفارق الكبير 
بين البنى التحتية األميركية المتخّلفة وبين ما 
تقّدٍم في الصين، وعن الحاجة  هو قائٌم من 
إلى خّطة من الكونغرس بمليارات الدوالرات 
إلعادة إعمارها. أّما »الديمقراطية« فهي حتًما 
بعد  المتحدة،  الواليات  في  اآلن  أزمة  بحال 
الكونغرس في مطلع  الذي حصل في مبنى 
السابق  للرئيس  مؤّيدين  اقتحام  من  العام 
من  أكثر  الكونغرس، ووجود  لقاعات  ترامب 
ثلث عدد الناخبين األميركيين الذين ال يقبلون 
بنتائج االنتخابات األميركية األخيرة ويرّددون 
ما يكّرره ترامب حّتى اآلن من أّنه هو الفائز 

بهذه االنتخابات!. 
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن

انطلقت يوم االربعاء  في العاصمة األلمانية 
ليبيا  بشأن  برلين 2«  »مؤتمر  أعمال  برلين 
بمشاركة االتحاد األوروبي والواليات المتحدة 
وروسيا والصين وتركيا وجامعة الدول العربية 

واالتحاد األفريقي.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وقال 
غوتيريش »نحن هنا اليوم للبناء على التقدم 
خالل  من   )1 )برلين  مؤتمر  في  المحرز 
النار  إطالق  وقف  التفاق  الكامل  التنفيذ 

وخريطة طريق منتدى الحوار الليبي«.
في  مسجلة  رسالة  في  غوتيريش  وأضاف 
إزاء  قلقة  المتحدة  األمم  أن  المؤتمر،  افتتاح 
مشددا  ليبيا،  في  اإلنساني  الوضع  تدهور 
على أن تحسين األمن في ليبيا سوف يسهم 

في التقدم على المستوى السياسي.
 . معالجة  إلى  األممي  العام  األمين  ودعا 
بيان  مسودة  ان  االعالم  وسائل  وأفادت 

على  عقوبات  فرض  ستناقش  المؤتمر 
األطراف التي تعيق مسار العملية السياسية 
اإلنسان  حقوق  منتهكي  ومحاسبة  ليبيا،  في 
القوات  توحيد  المؤتمر  يبحث  كما  فيها، 

األمنية والعسكرية في ليبيا.
وتحت العنوان يجمعون ليبيا من جديد في ليبيا 
، كتبت ماريانا بيلينكايا، في »كوميرسانت«، 
حول الضغط الدولي لتسوية الوضع في ليبيا، 
والقوات  المرتزقة  إخراج  مسألة  واستعصاء 

األجنبية من البالد.
مؤتمر جديد حول  المقال: سيعقد  في  وجاء 
ليبيا في برلين اليوم األربعاء، هدفه التحضير 
ومراجعة  البلد  ذلك  في  العامة  لالنتخابات 
أكتوبر  في  انطلقت  التي  المصالحة  عملية 
والتي  للجدل  إثارة  األكثر  القضية  الماضي. 
لم يتم حلها حتى اآلن هي انسحاب المرتزقة 
النزاع  أطراف  جميع  ليبيا.  من  األجانب 

الوضع  لكن  ذلك،  عن  يتحدثون  والوسطاء 
ال يتغير.

الموقع  النار  إطالق  وقف  اتفاق  اقتضى 
العسكرية  القوات  انسحاب جميع  أكتوبر  في 
يناير.  الثالث والعشرين من  األجنبية بحلول 
لكن منذ ذلك الحين، لم يتغير الوضع بشكل 
مع  اتفاق  بموجب  ليبيا،  في  فهناك  كبير. 
أتراك  عسكريون  الوطني،  الوفاق  حكومة 
وسوريون جلبتهم أنقرة، باإلضافة إلى مرتزقة 
وقوات  أيضا  وسوريين  والسودان  تشاد  من 

فاغنر إلى جانب الجيش الوطني الليبي.
إلى  مستندة  أنقرة،  فإن  نفسه،  الوقت  وفي 
السابقة في  السلطات  الرسمية مع  االتفاقات 
تطالب  هي  بل  البالد،  تغادر  لن  طرابلس، 
الوطني  للجيش  الداعمين  المرتزقة  برحيل 
الليبي. وباقي األطراف، من حيث المبدأ، ال 
تعترف بوجودها في ليبيا، وتصر في الوقت 

نفسه على انسحاب األتراك. ونتيجة لذلك، فقد 
وجدت السلطات الليبية الجديدة، التي تتمثل 
المختلفة،  المواقف  بين  التوفيق  في  مهمتها 
نفسها في وضع صعب. وفي أبريل، ألمحت 
وزيرة الخارجية الليبية نجالء المنقوش إلى أن 
طرابلس تتفاوض مع أنقرة بشأن سحب قواتها 

من البالد، لكن كالمها لم يلق دعما.
وفي الصدد، قال الباحث في الشؤون الليبية 
للعالقات  الهولندي  كلينجيندايل  معهد  في 
»كوميرسانت«:  لـ  حرشاوي،  جالل  الدولية، 
»من المستبعد قبول أو حتى اقتراح أي خطة 

واقعية النسحاب فعلي للمقاتلين األجانب«.
المهم عقد  ومع ذلك، يرى حرشاوي أن من 
بأن  »أعتقد  وأضاف:  برلين.  في  المؤتمر 
االنتخابات يمكن أن تجري هذا العام، ويرجع 
ذلك إلى حد كبير إلى الضغط الذي يمارسه 

المجتمع الدولي على الليبيين«.
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كند تحتفل باليوم الوطني للسّكان األصلّيين
ودعوات لمقاطعة االحتفال بيوم كندا 

واشنطن: متحور »دلتا« من كورونا ُيمثل »أكبر تهديد«

حزيران  من  والعشرون  الحادي  يصادف 
األصلّيين.  للسّكان  الوطني  العيد  يونيو 
مع  يتصادف  الذي  العيد  كندا  وتحيي 
البالد.  االنقالب الصيفي في مختلف أنحاء 

جوستان  الكندّية  الحكومة  رئيس  ودعا 
جميع  بالمناسبة،  أصدره  بيان  في  ترودو 
الكندّيين لتعّلم ثقافات األمم األوائل واإلينويت 
وتقاليدهم  )نافذة  ولغاتهم  والخالسّيين، 
جديدة(المتنّوعة والنابضة بالحياة ، واالحتفاء 
بها. واعترف البيان بالمساهمات المهّمة التي 
ِلكندا. يزالون،  وال  األصلّيون  السّكان   قّدمها 

وتطّرق البيان إلى مسألة المدارس الداخلّية، 
وكّرر دعوة الحكومة إلى الكنيسة الكاثوليكّية 
للسّكان األصلّيين  اعتذارا رسمّيا  ُتصِدر  كي 
الداخلّية. المدارس  بنظام  تأّثروا   الذين 

بعد  األصلّيين  للسّكان  الوطني  اليوم  ويأتي 
 215 رفات  على  العثور  من  شهر  نحو 
مدفونة  األصلّيين  السّكان  أبناء  من  طفال 
مدينة  في  سابقة  داخلّية  مدرسة  موقع  في 
كولومبيا. بريتيش  مقاطعة  في  كاملوبس 

األصلّيين  السّكان  شعوب  بعض  واختارت 
هذه السنة التركيز على اليوم الوطني للسّكان 
الوطني )نافذة  كندا  عيد  بدل  األصلّيين، 
يوليو. تّموز  مطلع  يصادف   جديدة( الذي 

أونتاريو،  مقاطعة  في  مانيتولين  جزر  وفي 
شعب  زعيمة  كوربيير،  باتسي  قالت 
األوائل،  األمم  من  كانينغ  أومني  أنديك 
الوطني. كندا  ِبعيد  تحتفل  لن   إّنها 

وأعربت كوربيير، رئيسة المجلس القبلي للزعماء 
منايسينغ )نافذة  منايودو  ومجالس  المّتحدين 
جديدة(، UCCMM، عن أملها في أن يحذو 
 جيرانها في جزيرة مانيتولين والكندّيون حذوها.

لعدم  ندعوهم  وأن  الناس  نخيف  أن  نريد  ال 
باتسي  الوطني قالت  كندا  بعيد  االحتفال 
يباشر  أن  تريد  أّنها  وأضافت  كوربيير، 
الحقيقة  لجنة  تقرير  ِبمطالعة  الجميع 
الناس  أمام  الفرصة  إلتاحة  والمصالحة، 
 ِلتثقيف أنفسهم، ومعرفة كيفّية إيجاد الحلول.

الحقيقة  لجنة  الكندّية  الحكومة  وأنشأت 
سوء  في  للتحقيق   ،2007 عام  والمصالحة 
ألف   150 من  نحو  لقيها  التي  المعاملة 
طفل في المدارس الداخلّية اإللزامّية للسّكان 

البالد، خالل  أنحاء  في عدد من  األصلّيين 
التاسع  القرن  سبعينات  من  الممتّدة  الفترة 
العشرين. القرن  تسعينات  حّتى   عشر 

االحتفال  بشأن  المشاعر  وتجاَذبت 
الشهر  مطلع  ِلكندا  الوطني  بالعيد 
األطفال. رفات  اكتشاف  عقب   المقبل 
فكتوريا،  مدينة  في  البلدي  المجلس  وصّوت 
عاصمة مقاطعة بريتيش كولومبيا، باإلجماع، 
 ِلصالح إلغاء كّل االحتفاالت المقّررة بالمناسبة.
وقّررت بلدة ِولموت في مقاطعة أونتاريو هي 
 األخرى إلغاء االحتفاالت ِبعيد كندا الوطني.
األمم  أبناء  قّرر  َسسكتشوان،  مقاطعة  وفي 
احتفاالت  على  التركيز  الرونج  في  األوائل 
بدل  األصلّيين  للسكان  الوطني  اليوم 
االحتفال بعيد كندا الوطني، وانتهاز الفرصة 
كندا  )نافذة  تاريخ  في  التفكير  أجل  من 
أفضل. بلد  ببناء  الكفيلة   جديدة(والسبل 
يتّم  بالمناسبة،  تقليدّية  احتفاالت  وتجري 
الكري  أّمة  ثقافة  على  التركيز  خاللها 
التنقية  األصلّيين،ومراسم  السّكان  من 
القرية. شوارع  في  ومسيرة   بالدخان، 

الوطني  باليوم  الونج  تحتفل  أن  المهّم  ومن 
منّظم  قول  حسب  األصلّيين  للسّكان 

العمدة،  مساعد  ماكفيل  جوردان  االحتفاالت 
من  داخلّية  مدرسة  تضّم  كانت  القرية  ألّن 
السّكان األصلّيين. اإللزامّية ألبناء   المدارس 

قال،  كما  الضوء  االحتفاالت  وُتلقي 
منذ  مستمرّة  زالت  ما  معرفٍة  على 
اإلدماج  محاوالت  رغم  تندثر  ولم  قرون، 
األصلّيون. السّكان  لها  تعّرض   التي 
وقّدم اّتحاد األمم األوائل في سسكتشوان دعمه 
ألبناء الرونج، ودعا الجميع إلى التفكير بالثمن 
ِللكنيسة  األصلّيين  السّكان  أبناء  دفعه  الذي 
 الكاثوليكّية والحكومة الكندّية كما قال االّتحاد.

الشرق  في  نيوبرنزويك  مقاطعة  وفي 
األصلّيين  السّكان  أبناء  يحيي  الكندي، 
الوطني  اليوم  ادموندستون،  مدينة  في 
من  األطفال  ويتذّكرون  غّصة،  القلب  وفي 
الداخلّية )نافذة  المدارس  ضحايا  أبنائهم 
السّكان  أبناء  من  الشاّبة  وأيضا  جديدة(، 
التي  عاما(   26( مور  شانتيل  األصلّيين 
النار  شرطّي  أطلق  عندما  مصرعها  لقيت 
 خالل عملّية كانت تقوم بها شرطة المدينة.

الكندي  الشمال  في  يوكن  إقليم  وفي 
ِلتغيير  المسؤولون  اضطّر  الكبير، 
ظهور  بسبب  المقّرر  االحتفاالت  برنامج 
كوفيد-19. بمرض  عدوى   حاالت 

وكان أبناء اإلقليم يستعّدون لالحتفال بتدمير 
مدرسة داخلّية سابقة في قرية الور بوست )نافذة 
كولومبيا. بريتيش  مقاطعة   جديدة( في 

مجلس  قال  كما  التدمير  عملّية  تأجيل  وتّم 
بيان،  في  األوائل  األمم  من  دينا  ديلو 
تّم  حيوانات  بقايا  من  التأّكد  يتّم  ريثما 
بسبب  وأيضا  الموقع،  في  عليها  العثور 
يوكن. إقليم  في  كوفيد-19  حاالت   انتشار 

شارك  كيبيك،  في  دور  فال  وفي مدينة 
أمس  احتفاالت جرت  في  األشخاص  مئات 
األحد )نافذة جديدة(، تخَللتها رقصات تقليدّية 
األصلّيين. السّكان  أبناء  من  فّنانين   بأداء 

 La الكبير،  بالدخول  االحتفال  وجرى 
GrandeEntrée، وهو حفل يسير فيه كبار 
 المدعّوين والشخصّيات المرموقة أمام الجمهور.

في  االحتفال  منّسقة  البيه،  روكسان  وقالت 
االحتفال،  فيه  جرى  موقع كيناويت الذي 
السّكان  بلغة  تعبير كيناويت يعني  إّن 
الموقع  اختيار  وتّم  االشتمال،  األصلّيين، 
آمن. مكان  في  والتقاُسم  لاللتقاء   كَهدف 

لألمم  الوطني  باليوم  االحتفاالت  وتستمّر 
طوال  والخالسّيين  واإلينويت  األوائل 
الكندّية. المقاطعات  مختلف  في   اليوم 

)سي بي سي(

أكثر  دلتا«  أن »ساللة  إلى  الدراسات  تشير 
قابلية لالنتقال بنحو 60% من »ألفا«، والتي 
األصلية  الساللة  من  أكثر  معدية  كانت 
التي ظهرت في ووهان الصينية أواخر عام 

.2019
للبيت  الطبيين  المستشارين  كبير  صرّح 
أمس  مساء  فاوتشي،  أنتوني  األبيض، 
الثالثاء، أن متغير »دلتا« شديد العدوى من 
فيروس »سارس كوف 2«، والذي عرف في 
الهند ألول مرة، يمثل »أكبر تهديد« لمحاولة 

األمة القضاء على وباء »كوفيد 19«.
وأوضح فاوتشي خالل مؤتمر صحفي بالبيت 
األبيض حول الوباء، أن »دلتا« يشكل اآلن 
نحو 20% من جميع اإلصابات الجديدة في 
الواليات المتحدة، ارتفاعًا من 10% قبل نحو 
بي  إن  نقلت شبكة »سي  أسبوعين، حسبما 

سي«.
النمط  نفس  يتبع  دلتا  أن  يبدو  أنه  وأضاف 
العثور  تم  الذي  المتغير  وهو  »ألفا«،  مثل 
مع  المتحدة،  المملكة  في  مرة  ألول  عليه 

تضاعف اإلصابات في الواليات المتحدة كل 
أسبوعين تقريبًا.

المملكة  في  الوضع  غرار  »على  وقال: 
تهديد  أكبر  دلتا حاليًا  يمثل متغير  المتحدة، 
في الواليات المتحدة لمحاولتنا القضاء على 

كوفيد- 19«.
مديرة  حثت  أن  بعد  فاوتشي  تعليقات  وتأتي 
الدكتورة  األمراض،  على  السيطرة  مركز 
الجمعة،  يوم  األميركيين  والينسكي،  روشيل 
على التطعيم ضد »كوفيد«، قائلة إنها تتوقع 

لفيروس  المهيمنة  النسخة  »دلتا«  أن يصبح 
كورونا في الواليات المتحدة.

وتشير الدراسات إلى أنها )ساللة دلتا( أكثر 
قابلية لالنتقال بنحو 60% من »ألفا«، والتي 
األصلية  الساللة  من  أكثر  معدية  كانت 
التي ظهرت في ووهان الصينية أواخر عام 

.2019
»نيويورك  صحيفة  نقلت  قد  وكانت  هذا 
تايمز« األميركية إن أوغندا ورواندا وجمهورية 
مواجهة  في  تكافح  الديمقراطية  الكونغو 
والقيود  اإلغالق  وعمليات  التفشي  موجات 
الجديدة. وأبلغت جنوب إفريقيا، الدولة األكثر 
اإلصابات  تضاعف  عن  القارة،  في  تضررًا 
وتعاني  فقط.  أسبوعين  في غضون  الجديدة 
وإمدادات  ممتلئة  المستشفيات  حيث  تونس، 

األكسجين منخفضة، من موجة رابعة.
العالمية،  الصحة  منظمة  خبيرة  وأّكدت  كما 
من  »دلتا«  متحور  أن  كيركوف،  فان  ماريا 
فيروس كورونا المكتشف ألول مرة في الهند، 

تّم تسجيله في 92 دولة حتى اآلن.
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 نهاية زمن استقالل الكيان وبدء عهد االنتداب األميركي

ما هي أزمة االستعصاء السياسي في لبنان؟

ناصر قنديل
– أول الخاسرين برحيل بنيامين نتنياهو وطي 
هم  العنترية،  وعوده  رغم  السياسية  صفحته 
»بني  ملوك  انتهى زمن  فقد  التطبيع،  عرب 
حكومات  زمن  وبدأ  نتنياهو،  مع  إسرائيل« 
نسب  وبتخفيض  االقتصادية،  بالشؤون  تهتم 
التوتر الداخلي بين مكّونات الكيان الستبعاد 
سّيصاب  فشيئًا  وشيئًا  األهلية،  الحرب  شبح 
المطّبعين  أمور  تتولى  التي  األجهزة  عصب 
التي  األميركّية،  للوصاية  وينتقل  بالوهن، 
الكيان  لحماية  الوحيدة  األمان  شبكة  شكلت 
وتمويله وتسليحه، بعدما ظهر هزياًل وعاجزًا 
حال  وانفضح  القدس،  سيف  معركة  في 
حيث  أيام،  والمخابرات خالل عشرة  الجيش 
ال حول وال قوة لهجوم بري، وال قبة حديدّية 
يركن إليها، وال قدرة حكمًا على تحمل حرب 
حرب  بشن  للتهديدات  صدقّية  وال  إقليمّية، 
وحدها  غزة  تكفلت  وقد  إيران،  على  منفردة 
الكيان،  أمن  المحك  بالبيان، ووضعت على 
على  قدرته  حول  المؤجل  النقاش  وفتحت 
البقاء، لينقسم الكيان بين تيارين، تيار يقوده 

نتنياهو ويدعو لإلسراع بحرب التطهير العرقي 
في القدس واألراضي المحتلة عام 48، أماًل 
بدولة عرقية نقية، تحتمي وراء الجدار، وتيار 
يقوده ثنائي نفتالي بينيت ويائير ليبيد، ويضّم 
المدن  وسكان  الغربية  الضفة  مستوطني 
نعيش«،  »بدنا  وشعاره  الكيان  في  الكبرى 
بال  بااللتحاق  إال  للبقاء  مجال  من  يعد  ولم 
شروط بالمظلة األميركية، وال مانع من شراء 
خطابًا  لجماعته  زعيم  كل  يبيع  وأن  الوقت، 
يناسبهم، يمينًا ويسارًا، المهم أن الجميع يدرك 
ان حكومة الكيان لم تُعد تصنع السياسات، 

بل تصّرف األعمال.
– الذين اجتمعوا تحت راية الحكومة الجديدة، 
يصح فيهم وصف نتنياهو بأنهم خليط غريب 
نتنياهو  صنعه  الذي  الخليط  لكنه  عجيب، 
فهو  باألكاذيب،  السياسة  مأل  بعدما  بنفسه 
الكيان،  قوة  إنجازات في مجال  يحّدثهم عن 
وهم لم ينسوا بعد طعم الصواريخ التي هبطت 
التصعيد  نية  عن  ويتحّدث  رؤوسهم،  فوق 
بوجه إيران، وقد رأوه بأم العين يطلب وقف 
النار مع غزة، وهو يتحدث عن قدرته على 

بتأجيل  قام  يومين  وقبل  المواجهة،  خوض 
يخشاها،  ألنه  الثالثاء  الى  األعالم  مسيرة 
إن  قال  عندما  الحقيقة  قال  نتنياهو  لكن 
الحكومة الجديدة ال تستطيع مقاومة الضغوط 
األميركية، لكنه لم يقل السبب، وهو أن الكيان 
الكامل  والفشل  القدس  سيف  معركة  بعد 
انتقل الى طلب الحماية األميركية،  لنتنياهو 
وارتضى الخضوع لالنتداب، ألن البديل الذي 

يعرضه نتنياهو هو االنتحار.
ولن  العنصرية،  سياساته  بينيت  يبدل  لن   –
يذهب الى تسوية وفقًا لحل الدولتين، ولن يفكك 
المستوطنات، ولن تطلب واشنطن ذلك، رغم 
كل األكاذيب التي ستسعى واشنطن إلطالقها 
فلسطينية،  دولة  لقيام  نياتها  صدق  حول 
لن  أميركية  إدارة  وكل  األميركية،  فاإلدارة 
الفلسطيني  الشعب  أمام  الكيان  تضعف 
ومحور المقاومة، بفرض تنازالت تعرف أنها 
تقّرب نهاية الكيان، وكل ما ستفعله هو تجميد 
الحماقات واالستفزازات التي يمكن أن تذهب 
النتائج، وشراء  الى مواجهة معروفة  بالكيان 
عناوين  ستكون  للتفاوض  والتفاوض  الوقت، 

مشتركة بين اإلدارة األميركية وحكومة الكيان 
سيزدهر  ويسارًا  يمينًا  الكالم  وبيع  الجديدة، 

كثيرًا.
– أكثر َمن يدرك حقيقة ما يجري في الكيان 
هي لجنة المتابعة في األراضي المحتلة عام 
شامل  غضب  ليوم  النداء  وجهت  التي   48
في كل األراضي الفلسطينية يوم غد الثالثاء 
لمنع مسيرة األعالم الصهيونّية، ودعت قوى 
المقاومة في غزة ولبنان لالستنفار تحسبًا لكل 
طارئ، فرفع سقف التحّدي بوجه االستفزاز في 
اليوم الثاني للحكومة الجديدة، وحَده سُيحرمها 
قواعد  عليها  ويفرض  المناورات،  فرص  من 
االشتباك، وتعبئة الشارع الفلسطينّي في كل 
أنحاء الوطن المحتل لنصرة القدس، واستنفار 
والتحّسب، سيضعان  للمساندة  المقاومة  قوى 
الحكومة الجديدة ومن خلفها اإلدارة األميركّية 
أمام االختيار بين المواجهة الشاملة اآلن، أو 
تحسم  جديدة  اشتباك  قواعد  وترسيم  التراجع 

من اليوم األول، أن القدس خط أحمر.

الجمهورية  رئاسة  بين  المستعصي  الخالف 
أحد  هو  المكّلف،  الحكومة  ورئيس  اللبنانية 
يدّل،  وهو  الدولة،  مؤسسات  انهيار  مظاهر 
على  األخرى،  االنهيار  مظاهر  جانب  إلى 
أنَّ االهتراء المستشري يفرض إعادة تأسيس 

الدولة والنظام.

قاسم عز الدين

الخالفات الحادة في لبنان بشأن الصالحيات 
الطوائف«،  »حقوق  ُيسمى  وما  الدستورية 
لم  بعيد،  أمد  فمنذ  عَرضية؛  حالة  ليست 
معالجة  أو  حكومة  تأليف  الممكن  من  يعد 
شوائب النظام العليل من دون وصاية عربية 
النظام  ترقيع  عاتقها  على  تأخذ  وأجنبية 
ورعاية مصالحها، عبر »استرضاء« الطبقة 

السياسية.
حكومة  تأليف  تمنع  التي  الحالية  األزمة 
استعداد  عدم  بسبب  حّدة،  األكثر  هي 
تكاليف  لدفع  والفرنسية  السعودية  الوصاية 
»االسترضاء«، متيّقنة أن المزيد من االنهيار 
والفوضى األمنية يؤديان إلى وقوع لبنان لقمة 

سائغة، ووقوع المقاومة في نهاية المطاف.
وفي هذا السياق، تراهن مجموعة الرئيس سعد 
التشريعية  االنتخابات  انتظار  على  الحريري 
أماًل  الرئاسية،  االنتخابات  ثم  المقبل،  العام 
بتغيير المعادالت في مجلس النواب ورئاسة 
منع  على  الرئاسة  تراهن  بينما  الجمهورية، 

سحب البساط من تحت أقدامها.
حصاد زرع الطائف

ما تتكّشف عنه األزمات الدستورية والسياسية، 
وكذلك إفالس االقتصاد والمصرف المركزي 
جرى  والمجتمع...  الدولة  إدارات  وانهيار 
تأسيسه في وثيقة اتفاق »الطائف« في العام 
1989، والتي أنهت الحرب الضروس تحت 
الفرنسية،   - السورية   - السعودية  الوصاية 
هيكل  وانحالل  الخراب  تعميم  وشّقت طريق 

الدولة.
الحرب التي دامت 15 سنة مستمرّة، جاءت 
إنشاء  منذ  دائمة  وباردة  ساخنة  حروب  إثر 
»دولة لبنان الكبير« في العام 1943، لكنَّها 
كانت األكثر تعبيرًا عن عدم قابلية إصالح ما 
أفسد الدهر في أسس النظام المنتَجة ألزمات 
تفّسخ  وفي  الدولة،  سياسات  في  مستعصية 

سلطة الحكم، وفي تقسيم المجتمع وتفتيته.

الدولة  هيكل  حفظت  التي  اليتيمة  المحاولة 
وإداراتها طيلة سنوات الحرب، أطلقها الرئيس 
عبد  جمال  الرئيس  من  بدعم  شهاب  فؤاد 
األميركي  بغداد  حلف  أطاح  الذي  الناصر، 
في العام 1958، وتالقى مع الشهابية على 
الخارجّية  سياساتها  في  الدولة  هياكل  بناء 

والداخلّية.
براثن  الشهابي  ــ  الناصري  التالقي  قّلم 
سات  مؤسَّ إنشاء  عبر  السياسّية،  الزعامات 
تنّظم  سيطرتها،  عن  مستقّلة  دولة  وإدارات 
الجامعة  الحقوق  لرعاية  بنفسها  عملها 
الخدمة  )مجلس  المواطنين  قاعدة  وتآلف 
المدنية، مجالس التفتيش والمراقبة، الضمان 
االجتماعي وقوانين العمل والنقابات...(. وقد 
ظّلت تحفظ هيكل الدولة بعد انقالب »الحلف 

الثالثي« على الشهابية.
على النقيض من بناء هيكل الدولة، شرّعت 
الدولة  مؤسسات  تحويل  الطائف  وثيقة 
»حقوق  بذريعة  زبائنية،  مزارع  إلى  وإداراتها 
محاصصة  توزيعها  تتقاسم  التي  الطوائف« 
زعماء الطوائف وأحزابها، فأنشأت إلى جانبها 
سات نهب وفساد بحّجة »إعادة اإلعمار«  مؤسَّ
لتقاسم ديون »باريس 1« و«باريس 2« بين 
المال واألعمال  وأتباعهم من رجال  الزعماء 
الجنوب،  االنماء واإلعمار، مجلس  )مجلس 
مجلس المهّجرين(، ودّمرت قطاعات اإلنتاج 
في  والحرفية  الصناعية  والخبرات  الزراعية 

االعتماد على االستيراد وتصدير الخضار.
الوصاية الّسورية- الّسعودية- الفرنسية التي 
والفساد  النهب  تعميم  إتمام  على  أشرفت 
الوصاية  رموز  بمشاركة  انقلبت  واالهتراء، 
السورية )عبد الحليم خدام، غازي كنعان...( 
على الدولة السورية ورئاسة بشار األسد في 
العام 2005 في »ربيع دمشق« )قبل »الربيع 
العربي«(، بهدف إسقاط الخيار السوري عن 
سالح  نزع  على  والمراهنة  المقاومة،  محور 
بالمحور  وااللتحاق  لبنان،  في  المقاومة 

الغربي- السعودي.
نحو تغيير المسار

صلبة  آليات  إرساء  في  عقود   3 من  أكثر 
على  االعتماد  في  والفساد  االهتراء  لتعميم 
سياسة الديون و«المجتمع الدولي«، لم تترك 
خرم إبرة في مؤسسات الدولة وإداراتها اسمًا 
خلق  إلى  أّدت  أنَّها  واألدهى  مسمى.  على 
إلى  تطّلعات  أسيرة  فاسدة،  »شعبية«  ثقافة 

االستهالك البذيء المستورد، وإلى الزبائنية، 
ومكانة  النفوذ  مظاهر  على  سطحّية  داللة 

القطيع.
فرقاء  بين  البين  ذات  المراهنة على إصالح 
المؤسسات  عمل  وفي  السياسي،  االحتراب 
»الكّي  إلى  بالهروب  أشبه  هي  المتهالكة، 
على الجالل« على قول فالحي بالدنا، وهو 
الكّي نفسه في المراهنة على »حكومة إنقاذ« 

ومجلس نيابي جديد. 
نتيجة اإلفالس والتسّيب  اّلذي ُيحتضر  البلد 
والعقم السياسي، والمهّدد بفوضى أمنّية يمكن 
أن يستغّلها ما هبَّ ودّب في الخارج والداخل، 
للمعالجة بجرعات مسّكنة منتهية  قاباًل  ليس 
إعادة  في  األسس  بمعالجة  بل  الصالحية، 
التأسيس، عبر جمعية تأسيسية تحكم وتعيد 

البناء.
في  التأسيس  وإعادة  المسار  تغيير  تجارب 
قبل  ومتنّوعة  عديدة  الدول  نهوض  تاريخ 
»مرحلة  المسّماة  األميركي  النموذج  وصفة 
دور  إلغاء  في  الديمقراطية«  إلى  االنتقال 
والتبعية  السوق  حرية  لمصلحة  الدولة 
واالحتراب  التنافس  تسعير  مقابل  السياسية، 

على مغانم السلطة.
الجمعية التأسيسية الفرنسية في العام 1789، 
التي غّيرت النظام الملكي - اإلقطاعي إلى 

نظام جمهوري، أدخلت إلى العمل السياسي 
لبناء الدولة وسياساتها »الطبقة الثالثة« )منها 
تسمية العالم الثالث(، فهي لم تقِص النبالء 
الذين انحازوا إلى تغيير المسار تحت ضغط 
صعود الطبقة الشعبية، ولم تقِص رجال الدين 
لكنها  اإلقطاعي،  النظام  عن  تخّلوا  الذين 
النبالء،  من  و322  دين  رجل   330 مقابل 
وغّيرت  فحكمت  الشعب،  من   663 ضّمت 

المسار والتاريخ.
الدولة  دور  أسس  مسارها  في  أرست  لقد 
السلطة  تدّخل  عن  المحايدة  الدولة  الثابت؛ 
معنى  هو  )هذا  االنتخابات  في  المتحّولة 
سياسة   - أ  ثالثة:  وهي  المحايدة(،  الدولة 
تقوم  دفاعية  سياسة   - ب  وطنية.  خارجية 
السلم  على  الحصول  أجل  من  الحرب  على 
)وليس احتكار خيار السلم لتبرير التحريض 
 - ج  الردع(.  على  القادرة  المقاومة  على 
فئات  لمصلحة  اجتماعية  اقتصادية  سياسة 

الشغيلة والمزارعين والمنتجين.
لبنان المنكوب بنظام دولته وبطبقته السياسية 
»الطبقة  وطاقات  البشرية  بثرواته  غنّي 
المنطقة  وينقذ  ينقذه  وقد ال  الهائلة.  الثالثة« 

العربية سوى إمساك الثور من قرنيه.
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 خوفا من فقدان عائدات الضرائب الخيرية 
الصندوق القومي اليهودي الكندي ينأى بنفسه عن المنظمة األم في إسرائيل

By Candice Bodnaruk
 Washington Report on Middle
East Affairs

أنحاء  جميع  في  اليهود  اطفال  من  أجيال 
الصغيلرة  النقدية  القطع  بإلقاء  قامت  العالم 
سنتات في صناديق جمع التبرعات  الزرقاء 
المميزة للصندوق القومي اليهودي. وبواسطة 
تمكن  الضرائب   من  المعفاة  األموال  هذه 
فقط  لليهود  األراضي  شراء  من  الصندوق 
انقاض  على  األشجار  وزراعة   ، وأدارتها 
القرى الفلسطينية المدمرة ، ومصادرة واعمار 
أراضي فلسطينية للمستوطنات اليهودية غير 

القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

ومع ذلك ، فإن جهود الجماعات التي تدعم 
الحقوق والعدالة الفلسطينية عبر سنوات من 
ببطء.  ثمارها  تؤتي  بدأت  كلل  دون  الجهد 
ففي أبريل ، أعلن الصندوق القومي اليهودي 
الكندي أنه ينأى بنفسه عن الصندوق القومي 
اليهودي - كيرين كايميث إلسرائيل ، الفرع 

الرئيسي في إسرائيل. 
 KKL إلى  تشير   JNF Canada تعد  لم 
تماًما.  مختلف  كيان  اآلن  وهي  اسمها  في 
اإليرادات  وكالة  أبلغت  أن  بعد  القرار  جاء 
القومي  الصندوق  ادارة    )CRA( الكندية 
االرتباط  بإمكانها  يعد  لم  أنه  بكندا  اليهودي 
بشكل قانوني مع الصندوق القومي اليهودي 
في إسرائيل بسبب إصرار ادارة الصندوق االم 
البناء في الضفة الغربية ، في انتهاك  على 

للقانون الدولي.

في رسالة حديثة إلى قيادة الصندوق القومي 
اليهودي بكندا ، أشار كل من الرئيس والمدير 
التنفيذي إلى أن أي من سياسات الصندوق 
ال  انه  ليسرايل  كاييميث  اليهودي  القومي 

يدعمها بالضرورة أو يجب أن ُينسب إليها.

يقول كوري بلسم ، المنسق الوطني لمنظمة 
 )IJV( األصوات اليهودية المستقلة في كندا
 )JNF( إن إعالن الصندوق القومي الكندي ،
هو انتصار جزئي. وأوضح أن توقيت قرار 
 JNF-KKL بإعالن  مرتبط  الصندوق 
الفرع االم عن قراره بالعمل بشكل علني في 
 JNF-KKL األراضي المحتلة. وأضاف أن
كان يعمل هناك قبل ذلك بالفعل بشكل سري.
بحرمان  مطالبتنا  نواصل  »نحن  وقال: 
الصندوق الكندي مكانته الخيرية ألنه ال يزال 
الضفة  استيطان  في  تشارك  لمنظمة  تابًعا 
الفلسطينيين  تهجير  ذلك  في  بما  الغربية 

والبدو«.

عملوا  الذين  األشخاص  من  العديد  هناك 
مع IJV في حملتها ، بما في ذلك الدكتور 
إسماعيل زايد ، الذي عاش في إحدى القرى 
بعد  فيما  وتحولت   1967 عام  دمرت  التي 

إلى حديقة كندا.

وأشار بلسم إلى أن 600 شخص وقعوا على 
الوضع  تعارض   IJV من  برلمانية  عريضة 
وأن  اليهودي  القومي  للصندوق  الخيري 
سي  شبكة  قبل  من  تغطيتها  تمت  شكواهم 
بي سي لألخبار الوطنية. وتعرضت سمعتهم 
من  للتهديد  التقدميين  واليهود  الكنديين  بين 
الصندوق  بأن  تفيد  التي  التقارير  خالل 
القومي اليهودي سيعمل عالنية في األراضي 
فقط  يقتصر  ال  األمر  أن  وأوضح  المحتلة. 
بالعمل  الكندي  للصندوق  السماح  على عدم 
في األراضي المتنازع عليها ، بل ال يمكنهم 

أيًضا خلط أموالهم بأموال JNF-KKL في 
إسرائيل.

وقال بلسم إن الصندوق القومي اليهودي لديه 
عالقات قوية مع سياسيين رفيعي المستوى في 
حزب المحافظين مثل رئيس الوزراء السابق 
جون  السابق  الخارجية  ووزير  هاربر  ستيفن 
بيرد ، والذي اطلق الصندوق القومي اليهودي 
تطريما  باسمهما  نفذها  التي  المشاريع  على 

لهم على الخدمات التي قدموها السرائيل.

الكنديون  يكون  أن  »يجب  بلسم:  وقال 
تدعمها  التي  المنظمات  أن  الى  مطمئنين 
ضرائبنا  خالل  من  أساسي  بشكل  الحكومة 
تقوم بعمل خيري وال يساهم في إلحاق الضرر 
الصندوق  قرار  أن  إلى  مشيرًا   ، بالعالم« 
دافعي  جميع  على  يؤثر  اليهودي  القومي 
الضرائب الكنديين. وأضاف بلسم: »ربما كان 
هناك الكثير من التردد في مالحقتهم« ، لكنه 
يأمل أن يؤدي القرار إلى مساءلة أكبر من 

قبل وكالة اإليرادات الكندية.

وقال بلسم إنه من المهم أن يدرك الكنديون 
من  لمزيد  ويدفعوا  يتحدثوا  وأن  القضايا  هذه 

الشفافية.

 NDP الجديد  الكندي  الديمقراطي  الحزب 
يمرر قرارا لدعم الحقوق الفلسطينية

الحزب الديمقراطي الكندي الجديد يتخذ موقفًا 
إلى  ويدعو  فلسطين  حقوق  أجل  من  قويًا 

فرض عقوبات على إسرائيل.
 للحزب تاريخ في الدفاع عن حقوق العمال 
والملونين والنساء ومجتمع السكان االصليين.

في مؤتمر الحزب األخير في أبريل ، صوتت 
كافة  مقاطعة  على  الحزب  أعضاء  غالبية 
المستوطنات  مع  التجاري   التبادل  اشكال 
اإلسرائيلية غير القانونية ووقف تجارة األسلحة 
اإلنسان  حقوق  تحترم  حتى  إسرائيل  مع 
كندا  الحزب  أعضاء  دعا  كما  للفلسطينيين. 
لفرض عقوبات على إسرائيل. تمت مناقشة 
مع  تمريره  قبل  فقط  دقائق  أربع  لمدة  القرار 

تأييد 80 بالمائة من األعضاء له.

العدالة  أجل  من  كنديون  منظمة  وقالت 
 )CJPME( األوسط  الشرق  في  والسالم 
فوز  هو  التصويت  »هذا  بيان صحفي:  في 
أعضاء  فيهم  بمن   ، األحزاب  لنشطاء  كبير 
لسنوات  نظموا  الذين   ، ويهود  فلسطينيون 
اإلنسان  حقوق  لدعم  إجراءات  التخاذ 

الفلسطيني«.

وقالت بيانكا موجيني ، مديرة المعهد الكندي 
القرار  إن   ،  )CFPI( الخارجية  للسياسة 
للسياسيين  الحزب  داخل  مساحة  سيفتح 
إلسماع  الفلسطينيين  حقوق  يدعمون  الذين 

أصواتهم.

وقال موجيني: »كندا من أكثر الدول معادية 
موجيني  وأشار  العالم«.  في  للفلسطينيين 
جانب  إلى  انحازت  ترودو  حكومة  أن  إلى 
تقريًبا  األهمية  ذات  األمور  كل  في  إسرائيل 
، بما في ذلك التصويت ضد أكثر من 50 
حقوق  تدعم  المتحدة  األمم  قرارات  من  قرارًا 
الفلسطينيين التي تدعمها كل الدول األخرى 
تقريًبا. باإلضافة إلى ذلك ، وسعت كندا مؤخرًا 
 ، )CIFTA( اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل
على الرغم من االحتالل اإلسرائيلي والفصل 
 ، الطريقة  »بهذه  موغيني:  قال  العنصري. 
الفلسطينيين  ملكية  نزع  في  كندا  ساهمت 

بطرق عديدة على مدى عقود«.

في  انحاز  قد  الديمقراطي  الحزب  إن  وقالت 
الحكومة  سياسات  إلى  األحيان  من  كثير 
الفيدرالية ، لكن هذا القرار المؤيد للفلسطينيين 
النمط.  يساعد في كسر هذا  قد  الحزب  من 
زعيم  أجبر  ألنه  أيًضا  مهم  »القرار  وقالت: 
يتردد  كان  الذي   ، سينغ  )جاغميت  الحزب 
حقوق  عن  علًنا  التحدث  في  الوقت  لبعض 
الفلسطينيين( ليقول إن هناك حاجة لممارسة 
بحقوق  يتعلق  فيما  إسرائيل  على  الضغط 

الفلسطينيين وحريتهم«. .
ماراثون كندي من اجل غزة

في 22 مايو ركض الماراثون الكندي راسل 
Russell Lavis من اجل غزة. ال  الفيس 
فيروس  بسبب  إغالق  حالة  في  تورنتو  تزال 
كورونا ، ولهذا السبب ، كان ماراثون الفيس 
حدًثا خاًصا بدون جمهور ، ولم يكن هناك 
لتشجيعه.  األسرة  أفراد  من  قليل  عدد  سوى 

الفيس  يختار  أن  المستغرب  من  ليس 
»ساعدوا غزة على التنفس« كمؤسسة خيرية 

سيجمع األموال من أجلها.

لفلسطين  سابقتين  جولتين  بالفعل  أكمل  وقد 
 100 بطول  واحد  ماراثون  ذلك  في  بما   ،
العالمية  منظمةالرؤية  لمكاتب  كيلومتر 
وغزة  الغربية  الضفة  في  تعمل  التي  الكندية 
وتنفذ مشاريع خيرية فيهما، وفي مايو 2020 
، ماراثون لدعم دعاة السالم العادل واالئتالف 
في  الفلسطينية  الحقوق  أجل  من  المدني 

القدس الشرقية.

، كجزء من حملة »ساعدوا غزة على  اآلن 
التنفس« ، بدأ الفيس الماراثون البالغ طوله 
دعم  أجل  األموال من  لجمع  كيلومترًا   125
إمدادات  إلى  باإلضافة  أكسجين  محطة 
الطبي  حيفا  لمستشفى  الطبي  األكسجين 
غرب  في  به  المحيطة  الطبية  والمرافق 
إلى   8000 من  خدمات  يقدم  غزةوالذي 
12000 مريض شهرًيا ، بما في ذلك العديد 

من المصابين بفيروس كورونا.

يقول الفيس ، الذي بدأ الركض في أغسطس 
2018: »آمل أن تجذب رحلتي االنتباه إلى 
احتياجات الفلسطينيين, سواء منها احتياجات 
في  تكافح  التي  الصحية  الرعاية  أنظمة 
المجتمع  واحتياجات   ، كورونا  فيروس  ظل 

الفلسطيني األوسع«.

تم إطالق حملة »ساعدوا غزة على التنفس« 
العدالة  أجل  من  الكنديون  مؤسسة  قبل  من 
 )CJPME( األوسط  الشرق  في  والسالم 
لصندوق  التابع  العامة  الخدمة  وتحالف 
العدالة االجتماعية الكندي في عام 2020. 
وتعمل المنظمتان مع مؤسسة التنمية الدولية 
واإلغاثة ) IDRF( في المشروع. الهدف من 
تبرعات  دوالر  ألف   150 جمع  هو  الحملة 
بالكامل.  األكسجين  توليد  معدات  لتمويل 
حتى اآلن ، جمع الفيس أكثر من 15000 
 CJPME دوالر من أجل مسيرته ، وجمعت

أكثر من 100000 دوالر.

للتمتع  الفلسطينيين  من  العديد  »يكافح 
الكثير من  يعتبرها  التي  األساسية  بالحريات 
على  القدرة   ... منه  مفروًغا  أمرًا  الكنديين 
التنفس - للجري ، والتمرين ، والذهاب حيث 
أوضح  للحرية.  مفهومنا  هي جوهر   - تريد 
لحملة  كبيرًا  ماراثوًنا  أن  شعرت  لقد  الفيس 
التنفس« سيكون  بعنوان »ساعدوا غزة على 
طريقة رمزية لمساعدة الفلسطينيين ، بالمعنى 
لألشخاص  يمكن   .،« والمجازي  الحرفي 

التبرع للحملة على 
www.cjpmefoundation.org/hgb
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السلطة التي اذلت شعبها

من هو الناشط والمرّشح الفلسطيني نزار بنات؟
الذي اغتالته اجهزة امن السلطة الفلسطينية

بقلم: مصطفى إبراهيم

تصر  التي  الفلسطينية  السلطة  أن  الحقيقة 
غزة،  قطاع  في  اإلعمار  ملف  إدارة  على 
يكون  لن  عديدة  ملفات  إدارة  في  وفشلت 
وفضيحة صفقة  كورونا  جائحة  ملف  آخرها 
تبادل اللقاحات مع االحتالل اإلسرائيلي، غير 
مؤهلة إلدارة الشأن العام وإعادة االعمار في 

القطاع.
وهي مجرد إدارة مدنية ال تستطيع قيادة موارد 
اقتصادية، وال تصلح أن تقود بلدية، واقتصرت 
يتبعه  بفشل  العام  المال  إدارة  على  مهمتها 
فشل من أشخاص متهمين بالفساد، ويلهثون 
المصلحة  حساب  على  مصالحهم  خلف 

العامة وقضايا الناس.
التخلص  اننا قد نستطع  العدوان  توّهمنا بعد 
االنقسام،  الذي خلفه  الدمار  من ركام وآثار 
ورفض  وطنيا،  باالتفاق  االعمار  وإعادة 
السلطة الفلسطينية شروط دولة االحتالل وأن 
السلطة هي التي يجب ان تدير ملف االعمار 
في  المعتدل  التيار  لتقوية  ذلك  ان  وزعمها 
صفوف الفلسطينيين، وكأن السلطة وقيادتها 
للعودة  الفرصة  يمنحهم  من  ينتظرون  كانوا 
للمشهد السياسي بعد تخليها عن مسؤولياتها 
اثناء هبة القدس والعدوان  الفلسطينيين  تجاه 
من  وشروطها  سيطرتها  وفرض  غزة،  على 

بوابة أوجاع وآالم غزة.
أهلية  عدم  لتؤكد  اللقاحات  صفقة  وجاءت 
إدارة  على  قدرتها  وعدم  الفلسطينية  السلطة 
وراحت  إداريا،  وحتى  سياسيا  الفلسطينيين 
تنفي عن نفسها عبء المسؤولية عن الصفقة 
ومؤكدة  اللقاحات  صالحية  بانتهاء  الفاسدة 
مهارتها في التدليس، وهي ليست المرة األولى 
التي تفوح منها شبهات الفساد وغياب الشفافية 
في موضوع اللقاحات عندما وزعتها في شهر 
آذار الماضي على الحبايب والمقربين، ولوال 
اندالع موجة الغضب في فلسطين والشعور 
بالعار والخزي، ألنَّ السلطة لم يستطع تقدير 
ومن  اإلجابات  وغياب  الصفقة  هذه  خطورة 

المسؤول عن هذه الكارثة؟؟
تبادل  قضية  أن  مطلعة  مصادر  وحسب 
ووزارة  الفلسطينية  الحكومة  بين  اللقاحات 
جهة  من  االحتالل  ودولة  جهة  من  الصحة 
أخرى مطروحة على طاولة البحث منذ شهر 

مارس/ اذار الماضي. 
وبذلت  اتصاالت  أجرت  الصحة  وزارة  وأن 
اللقاحات  تنتج  التي  فايزر  شركة  مع  جهود 
دولة  لدى  المتوفرة  اللقاحات  على  للحصول 
االحتالل، من خالل الشركة مقابل الحصول 
على اللقاحات التي ستحصل عليها السلطة 
التي كانت على علم بان صالحيات اللقاحات 
لدى االحتالل االسرائيلي تنتهي خالل شهري 

يونيو/حزيران الجاري وتموز/ يوليو القادم. 

اللقاحات التي بدات  انتاج  علما أن شركات 
وصنعته  االولى  كانت  فايزر  شركة  بانتاجه 
لالستخدام الطارئ، يعني لمدة قد ال تتجاوز 
االربعة اشهر، ولم تحدد مدة صالحية طويلة 
قد تصل لسنة او اكثر، وعليه فان اللقاحات 
االحتالل  دولة  مع  عليها  التفاوض  تم  التي 
العام  من  انتجت خالل شهر 12  تكون  قد 
تكون  وقد  مباشرة،  استيرادها  وتم  الماضي 
صالحيتها قد انتهت قبل التاريخ الذي اعلن 

عنه.
وعلى ضوء ذلك وفي حال تم اجراء عملية 
اذار/مارس  شهر  في  اللقاحات  تبادل 
ظل  في  أيضًا  معضلة  هذه  فإن  الماضي، 
اخذ  عن  الفلسطينيين  المواطنين  احجام 
على  الزامهم  السلطة  تسطيع  وهل  اللقاح، 
فترة قصيرة؟  الف مواطن خالل  تطعيم 90 
وكيف كانت تسطيع لو كان التبادل في حينه 
اللقاحات بنفس  الجدل.واستالم  اثار هذا  لما 

شهر تاريخ انتهاء صالحيتها.
للتفاوض  السلطة  بعودة  تصريحات  وهناك 
على لقاحات جديدة اكدتها تصريحات وزير 
الذي  بيني غانتس،  األمن إالمن اإلسرائيلي 
قال: انه سعيد أن السلطة الفلسطينية ستعود 

التفاق اللقاحات.
كل ذلك يثير الشك والتساؤالت والتأكيد والنفي 
واعالميًا،  سياسيا  الملف  ادارة  في  والتخبط 
واالخطر هو مدى إمكان قيام السلطة بعملية 

التطعيم للمواطنين؟ إضافة إلى اداء السلطة 
االعالمي ومن كشف االتفاق وسائل االعالم 
صالحيتها،  انتهاء  تاريخ  عن  اإلسرائيلية 
عن  واعالن  جرى  الذي  االعالمي  فالتخبط 
وزيرة الصحة، ومن ثم تصريح وزارة الخارجية 
الغاء  لقرار  وصوال  االحتالل  دولة  بتكذيب 

الصفقة.
انها  الى  اضافة  سياسية،  ليست  االزمة 
أزمة  هي  الشفافية  وغياب  فساد  ازمة 
تدرس  حالة  دراسة  وهي  وإعالمية.  أخالقية 
مع  التعامل  وطريقة  والتواصل  االعالم  في 
المواطنين باحتقار وغطرسة، تعبر عن عقلية 
ديكتاتوورية وحكم استبدادي في التعامل مع 

الناس.
من  الحال  هذا  على  الفلسطينيين  يعتاد  لم 
والذل  قيادتهم  اليه  اوصلتهم  الذي  االنكسار 
واستمرار  الحد،  هذا  الى  بحقهم  الممارس 
افقار  في  المصالح  وأصحاب  الفاسدين 

المواطنين، وفشلت دولة االحتالل بإذاللهم.
السياسي  بالنظام  الثقة  فقدان  ظل  وفي 
فضيحة  وان  والشفافية،  المصداقية  وغياب 
صفقة اللقاحات الفاشلة الحقت اضرار فادحة 

بالفلسطينيين.
مهم،  تحقيق  لجنة  تشكيل  أن  ذلك  ومع 
الغرض منها إظهار الحقيقة، على ان تتوفر 

فيها ضمانات االستقاللية والنزاهة والكفاءة.

أعلن صباح الخميس عن مقتل الناشط نزار 
خليل محمد بنات، بعد اعتقاله من قبل أمن 
بالضفة  دورا  بلدة  في  الفلسطينية  السلطة 

الغربية.
»األمن  إن  عمه  ابن  بنات  عمار  وقال 
منزله  اقتحام  عقب  نزار  اغتال  الفلسطيني 
فجر يوم الخميس واالعتداء عليه بالضرب«. 
وأكد ابن عمه نزار خرج من منزله على قيد 
الحياة في مقرات األمن  الحياة، وأنه »فارق 
لتشريح  األولية  النتائج  وأفادت  الفلسطيني«. 
الوفاة  سبب  أن  بنات،   نزار  الشهيد  جثة 
المختص  الطبيب  وأكد  طبيعي«.  »غير 
الوفاة  سبب  أن  بنات،  الشهيد  جثة  بتشريح 
في  المبرّح   الضرب  بسبب  كدمات  »وجود 
جميع أنحاء جسده، ونزف في الرئتين بسبب 

الضرب واالختناق في الشريان الرئوي«.

نزار خليل محمد بنات، من سكان بلدة دورا 
الغربية  الضفة  في  الخليل  مدينة  جنوب 

المحتلة.   
أكثر  منذ  عمل  فلسطيني،  سياسي  ناشط 
الفساد،  وفضح  محاربة  في  سنوات   7 من 
النشطاء  من  وُيعد  الفلسطينية  السلطة  في 
ضد  الفلسطينية،  الساحة  على  المعروفين 

مشروع التسوية.
بنات  نزار  كان  فلسطينية،  وبحسب وكاالت 
متكررة  محاوالت  وله  القومي،  للفكر  يميل 
تصفية  مشاريع  ضد  الرأي  لحرية  للتأسيس 

القضية الفلسطينية.
األمن  قبل  من  واالعتقال  للمالحقة  تعّرض 
الوقائي للسلطة الفلسطينية، وتّم اعتقاله أكثر 
من 8 مرات وخضع للتحقيق، وأكد تعّرضه 
للتعذيب والقمع في سجونها التي قضى فيها 

أشهرًا طويلة.
على  صفحته  في  نشر  بعدما  أيضًا  اعتقل 

رئيس  وصف  فيه  انتقد  منشورًا  »فيسبوك« 
الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة 
العالقات  عودة  الشيخ،  حسين  الفلسطينية، 

مع االحتالل بـ«االنتصار«.
قبيل حادثة اعتقاله نشر بنات مقطعًا مصّورًا 
له ينتقد فيه »فضيحة اللقاحات«، وقال فيه 
تتاجر بكل شيء  السلطة مرتزقة  إن »قيادة 

على حساب القضية الفلسطينية«.

نزار بنات مرّشح للمجلس التشريعي
المجلس  عن  بنات  نزار  الراحل  ترّشح 
التشريعي ضمن قائمة »الحرية والكرامة« مع 

أمجد شهاب.
إلى  منزله  تعّرض  االنتخابات  حملة  وخالل 
فيه  طالبًا  بيانًا  إصدارهما  بعد  نار،  إطالق 
المالي  الدعم  »بوقف  األوروبي  االتحاد 
الفلسطينية، وفتح تحقيق في ملفات  للسلطة 

الفساد المالي«، بحسب وصفهما، وذلك على 
تأجيل  عباس،  محمود  الرئيس  قرار  خلفية 

االنتخابات التشريعية.
بـ«الحكمة  له أفكار سياسية خاصة، يصفها 
»األغلبية  إن  مثاًل  فيها  يقول  السياسية«. 
تصنع  لكنها  ضجيجًا  تصنع  ال  الصامتة 
تونس  في  حدث  ما  بالفعل  وهذا  التاريخ، 
ومصر واليمن وليبيا، فالزعماء في تلك البالد 
مألوا الدنيا ضجيجًا، أّما الجمهور الصامت 
عقودًا  الزعيم  صورة  وراء  واستتر  فغاب 
طويلة، حتى ذابت صورة تلك األغلبية تمامًا، 
ولم نعد نسمع لها إاّل بعض الصرخات، لكنها 

انتفضت فجأة وصنعت التاريخ«.
الحراكات،  إشكاليات  أّن »كثيرًا من  يضيف 
ذاتي  ناجمًا عن خلل  ليس  وتباطؤ وتيرتها، 
عجز  عن  ناجم  هو  ما  بقدر  الحراك،  في 
الحراك عن اإلمساك بطرف الفتيل، لضخامة 

حجم الخلل الفلسطيني، واتساع رقعة الشبكة 
المطلبية الفلسطينية وكثرة عقدها«.

أن  »أمنستي«  الدولية  العفو  لمنظمة  وسبق 
طالبت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية 
باإلفراج عن بنات الذي كان معتقاًل منذ يوم 
الراحل  الرئيس  شتم  بتهمة  الماضي  السبت 
ياسر عرفات، بتهمة ممارسته حقه في حرية 

التعبير.

نزار بنات ناشط وكاتب
برامج عدة  بنات ككاتب وناشط وفي  شارك 
قضايا  كتب عن  كما  الميادين،  على شاشة 

فلسطينية، والوحدة العربية. 
الوحدة  »فوبيا  عنوان  تحت  مقالة  في  يقول 
العربية«: »في زمن التعري، تقفز إلى الوعي 
بلغ  وقد  التطهير«  يسبق  »التظهير  عبارة: 
يمكن  ال  درجة  تعريهم  في  العرب  بعض 
الراديكاليون  الدبلوماسية معها،  لغة  استخدام 
جديد  يمكنهم فرض خطاب  الذين  هم  فقط، 
مربع  العربية  الوحدة  لتغادر  جديد،  وواقع 
»اليوتوبيا« إلى الواقع، أما المصابون بفوبيا 
في  قدرات  من  بلغوا  فمهما  العربية،  الوحدة 
االختراق فإنهم لن ينجحوا في إقناع الشعوب 
أنها بخير ما دامت قبائل يحدد لها األجنبي 

حدودها.
»القبيلة  عنوان  تحت  أخرى  مقالة  وفي 
الشعبي  العرس  من  التبرير،  الحزبية..جوقة 
منطق  عن  بنات  يتحدث  السياسة«،  إلى 
أنه »اعتراف  الذي يرى  الَقَبلي،  االصطفاف 
بالهستيريا  واستمتاع  العقل  وإعدام  بالتبعية 
كانت   لو  حتى  القبيلة،  لحشد  الجماعية 
ُمخطئة فخطأها ليس منها وحدها، بل هناك 
أخرى  لقبائل  أخرى  وأخطاء  أخرى  عوامل 
جعلت الخطأ يقع، الخالصة في البيت: أن 
القطيع هو العقل وهو المنطق وهو الصواب«.
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   The Strong Foundation Canada مؤسسة كندا القوية
تجمع التبرعات للبنان وغزة لتخفيف االالم 

مقتل الناشطة اإلماراتية المعارضة آالء الصديق في لندن

تعجز  و  الطبيعية  الكوارث  تكثر  عندما 
للناس  المساعدات  توفير  عن  السلطات 
والطبيعية  االقتصادية  االزمات  لمواجهة 
في  والعوز  الفقر  وينتشر  بكورونا  المرتبطة 
بلد مثل لبنان  , فان ابناءه المخلصون في 
لتخفيف  للتضامن  يهرعوا  ان  بد  ال  الخارج 
لكل  والمستطاع  المساعدة  وتقدم  االالم 

المحتاجين . 
 The القوية  كندا  مؤسسة  من  بمبادرة 
يجري   Strong Foundation Canada
لمساعدة  تخصص  كندا  من  تبرعات  جمع 
لبنان وغزة . وتقول  المحتاجين في كل من 
  GLOBAL شركة  صاحبة  بخيت  دينا 
    LOGISTIGS  MANAGEMENT
بدات  المبادرة  ان  ميسيساجا   في  ومقرها 
المرفأ  انفجار  فاجعة  بعد  المساعدات  لجمع 
كونتينر    13 ارسال  االن  حتى  جرى  حيث 
وصل 12 منها وواحد بالطريق واليوم يجري 
شحن الكونتينر رقم 14 مخصص لمساعدة 
طبية  ومؤسسات  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
وحاجيات لالطفال  ومعدات لرجال االطفاء  
بان  . وتضيف  دوالر   مليون  بقيمة حوالي 
كاريتاس   « من  كل  تسلمتها  الكونتينرات 
وجمعية  الدولية,  عامل  ومؤسسة  لبنان«, 
في  الروتاري  ونادي  االسالمية  المقاصد 
والكونتينرات  الكرنتينا.   اطفاء  وفوج  بيروت 
في  مختلفة مستخدمة  اجهزة   ال 14 تضم 
الطبية  المؤسسات  من  جمعها  جرى  غالبها 
وحقائب  عذائية   مواد  الى  اضافة  واالهلية 
مدرسية لالطفال وبطانيات  واحذية . وتقول 
االقتصادية  االزمة  وبفعل  المرفأ  تفجير  بعد 
ومضاعفات كورونا ونقص العمالت االجنبية 
فان قطاعات كبيرة  من الناس بحاجة ماسة 
للمساعدات . وتوضح بان الناس والمؤسسات 
في كندا سواء من الجاليات العربية او الكنديين 
االخرين ابدوا  استعدادهم لتقديم المساعدات 
وهم متعاونون في ذلك حيث يتصل بنا العديد 
من المواطنين والمؤسسات الذين يبدون الرغبة 
المشروع  فكرة  وحول   . المساعدة  تقديم  في 

تقول بانه انبثق بشكل فردي بعد تفجير المرفا 
بين شركة  جلوبال  والتعاون  االتفاق  وجرى 
والسيدة همسة دياب فرحات ضاحبة مؤسسة  
التي      Taste of the Middle East
الشرق  لالطعمة  سنويا  مهرجانا  تنظم 
القيام  على   , تورونتو  مركز  في  اوسطية 
لكافة  تقدم  مساعدات  وجمع  تبرعات  بحملة 
بغض  لبنان  في  المحتاجة  المؤسسات 
فقد  وبالفعل   . والطائفة  الدين  عن  النظر 
التوافق على تاسيس مؤسسة في كندا  جرى 
 The Strong اسم  حملت  ذلك  اجل  من 
وشرعت        Foundation Canada
في االتصال  وتوجيه الندءاءات للمؤسسات 
من  العديد  وهناك  التبرعات  لجمع  الكندية  
المتطوعين من النساء  اللواتي يساعدن في 
ذلك , ونحن كشركة شحن نساهم في عمليات 
الناس  من  ونطلب  التبرعات  وشحن  تخزين 
شراء االدوات و تقديم االموال نقدا في حالة 
الضرورة  لتغطية نفقات الشحن. واوضحت 
انه بعد  حرب غزة االخيرة في مايو الماضي 
بجمع  وشرعنا  عملنا  نطاق  وسعنا  فقد 
التبرعات ايضا لمساعدة المحتاجين في غزة 
العائالت  من  العديد  عن  دينا  وتحدثت    .
ومطاعم  نقدية,  تبرعات  قدمت  التي  العربية 
قدمت تبرعات لشراء مواد غذائية واشخاص 
اخرون عديدون ال يرغبون بذكر اسمائهم . 

الكندية  المستشفيات  من  العديد  تبرعت  كما 
 . اخرى  ومجاالت  القلب  لتخطيط  باجهزة 
وزير  حسين  احمد  الكندي  الوزير  واعرب 
شؤون االسرة والطفولة والتطوير االجتماعي 
عن مساعدته للحمله ومشاركته بها . وتوجهت 
دينا بالطلب من الجميع التبرع  و شراء  تي 
شيرت الحملة والبالغ ثمنه  25 دوالرا كشكل 
المقاصات  التبرعات  وهو متوفر بكافة  من 

في مقر الشركة  على العنوان التالي :  
 151 Brunel Rd. Unit 18, 
Mississauga 
Tell: 905-501-9959

الصديق  آالء  اإلماراتية  الناشطة  مقتل  عد 
من  عدد  بريطانيا،  في  سير  حادث  في 
يتفاعلون في »تويتر«  الناشطين والحقوقيين 
مع نبأ »الوفاة المفاجئ« ويتهمون السلطات 
بتدبير  االسرائيلية  والمخابرات  االماراتية 
الحادث  بعد أيام من احتفالها بعيد ميالدها 
حياة  »مفاجئ«  سير  حادث  أنهى  الثالثين، 
الناشطة اإلماراتية المعارضة آالء الصديق، 
بعيدًا  بريطانيا،  في  الماضي،  السبت  مساء 
عن أهلها ووطنها. ولم ُتكشف بعد تفاصيل 

عن الحادث.
المعارضون  نعاها  »تويتر«،  في  بيان  في 
منظمة  في  وزمالؤها  لندن  في  المقيمون 

»القسط« لحقوق اإلنسان.
شغلت آالء منصب المدير التنفيذي للمنظمة 
سها يحيى عسيري في العام 2014،  التي أسَّ
الملكي  الجو  سالح  في  سابق  ضابط  وهو 
حقوق  انتهاكات  توثيق  بهدف  السعودي، 

اإلنسان ونشر تقارير عنها.
»القسط«  لمنظمة  التنفيذية  المديرة  نشطت 
لحقوق اإلنسان في الدفاع عن والدها؛ معتقل 
الرأي في سجون اإلمارات منذ العام 2012.
في  والحقوقيين  الناشطين  من  عدد  وتفاعل 
داعين  »المفاجئ«،  الوفاة  نبأ  مع  »تويتر« 
إلى الكشف عن المزيد من التاصيل المرتبطة 

بحادث السير.
اإلماراتي  النظام  حّملوا  الناشطين  بعض 
أدى  الذي  »المدّبر«،  الحادث  هذا  مسؤولية 

إلى وفاة الناشطة الحقوقية.   
واستذكر نشطاء حملة »مقاطعة«، المناهضة 
التواصل  وسائل  عبر  اإلسرائيلي،  لالحتالل 
مع  بالدها  تطبيع  ضد  موقفها  االجتماعي، 

»إسرائيل«.
للصّديق  فيديو  مقطع  نشر  الحملة  وأعادت 
بشأن التطبيع اإلماراتي مع االحتالل، حيث 

كانت تقيم، هربًا من بطش حكومة بالدها.
عن  الفيديو  في  تتحدث  الصديق  وكانت 
االحتالل،  مع  لإلمارات  القديم  التطبيع 

موضحة أن ما حدث في االتفاق األخير إنما 
هو »تطبيع للتطبيع«، بمعنى اإلفصاح عنه، 

وقمع أي صوت يمكن أن يعترض عليه.
فترة  قضائها  بعد  لندن  إلى  آالء  سافرت 
غير طويلة في قطر، وحصلت على اللجوء 
السياسي في بريطانيا، لكنها توفيت قبل أشهر 
من الموعد المرتقب لإلفراج عن والدها محمد 
عبد الرازق، الذي اعتقلته السلطات اإلماراتية 
انقالب،  تدبير  بـ«تهمة«   2012 العام  في 
وُحِكم بالّسجن 10 سنوات، في محاكمة دائمًا 

ما وصفتها آالء بالصورية.
عاتقها،  على  والدها  قضية  آالء  حَملت 
وكانت  عنه.  باإلفراج  تنادي  العالم  وطافت 

لالعتداء  تعرضه  عن  تتحدث  ما  دائمًا 
الدكتورة  أعلنت  القسري.  واإلخفاء  والتعذيب 
الروسية  التغذية  خبيرة  بوتشاروفا،  تاتيانا 
وأخصائية الغدد الصماء، أن اللحم لن يجلب 
أي فائدة للجسم عند تناوله مع بعض المواد 
الغذائية. وتقول في حديث لوكالة “نوفوستي” 
بين  الجمع  يتم  أال  “يجب  لألنباء،  الروسية 
الطعام.  وجبة  في  األلبان  ومنتجات  اللحم 
والحليب  الجبن  في  الموجود  الكالسيوم  ألن 
بمعدل  الحديد  امتصاص  يعيق  والزبادي، 
50-60%. وهذا تجب مراعاته عندما يتعلق 
األمر بتغذية األطفال والنساء الحوامل ومن 

يعاني من فقر الدم”.
وتنصح األخصائية بشرب الماء أو كوب من 
بدال  اللحم،  تناول  بعد  الحمضيات  عصير 
)العفص(  التانين  ألن  والشاي.  القهوة  من 
الموجودة في هذه المشروبات يعيق امتصاص 

الحديد أيضا.
هضم  يصبح  هذا،  إلى  “باإلضافة  وتقول، 
الخبز  النشوية:  األطعمة  مع  صعبا  اللحم 
هذا  صحيح  والمعكرونة.  والذرة  والبطاطا 
متبع، ولكن من األفضل على من يميل إلى 
السمنة تجنبه، واألفضل لهم تناول اللحم مع 

الخضار والخضروات”.
المصدر: نوفوستي
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عن حقوق اإلنسان
حسن العاصي

كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدنمارك

دولي  بدعم  اإلنسان  حقوق  حظيت  لطالما 
لكنها تواجه  الورق على األقل.  واسع، على 
على  فقط  ليس  متزايدة،  معارضة  أيضًا 
المستوى الملموس في شكل انتهاكات لحقوق 
اإلنسان، ولكن أيًضا على المستوى النظري 
والفلسفي. بعض االنتقادات التي وجهت وال 

تزال موجهة إلى حقوق اإلنسان هي:
تحقيق  يمكن  ال  وبالتالي  متناقضة،  إنها  1ـ 
الضروري  من  الوقت.  نفس  في  شيء  كل 
بين  المثال   سبيل  على  األولويات،  تحديد 

الجيلين األول والثاني من الحقوق.
التقاليد  أساس  على  صياغتها  تمت  لقد  2ـ 
عالميًا  صالحة  غير  فهي  وبالتالي  الغربية 
فإن  وبالتالي  والثقافات.  الدول  ولجميع 
االلتزام بهذه الحقوق يشكل شكاًل من أشكال 

اإلمبريالية الثقافية الغربية.
3ـ إنها ال تتوافق مع األعراف والقيم الدينية 
ألنها تضع اإلنسان وليس هللا في المركز وال 

تكملها سلسلة من الواجبات.
معينة  ثقافية  تقاليد  مع  تتعارض  هي  4ـ 
في  معينة  مجموعات  حق  تنتهك  وبالتالي 

تقرير المصير الثقافي.
5ـ يتم استخدامها كذريعة النتهاك حق تقرير 
على  المستقلة،  الدول  وسالمة  المصير 
سبيل المثال في شكل ما يسمى »التدخالت 

اإلنسانية«، مما يؤدي إلى عدم االستقرار.
كيف يمكن أن تتعارض حقوق اإلنسان؟

هناك  أن  والمناظرين  العلماء  بعض  يعتقد 
تناقضًا بين األجيال المختلفة لحقوق اإلنسان، 
ألن  واحد،  وقت  في  تحقيقها  يمكن  ال  وأنه 
الجيل األول يطالب بأن تكون الدولة محدودة 
والثالث  الثاني  الجيل  يطالب  بينما  السلطة، 
دور  األخرى  والمؤسسات  للدول  يكون  بأن 

كبير.
أي يحق للسلطة ويمكن لها أن تمتلك جميع 
الموارد المتاحة لهم تقريبًا. يقول النقاد إن ذلك 
سيتطلب التعدي على حرية الفرد، على سبيل 
المثال حقوق الملكية، وبالتالي ينتهك بعض 

حقوق الجيل األول.
األجيال  أن  آخرون  يؤكد  أخرى،  ناحية  من 
الثالثة لحقوق اإلنسان متساوية في األهمية 
وأنهم يدعمون بعضهم البعض. وترد الحجج 
موضوع  في  الحقوق  من  الثاني  الجيل  ضد 
اإللكتروني  الموقع  على  اإلنسان  حقوق 
المناقشة  كتاب  وفي  اإلنسان  حقوق  إلدارة 
اإلنسان«  حقوق  أجل  من  »النضال 
 Kampen om الدنماركية  باللغة  صادر 
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تعبيرا  اإلنسان  حقوق  تكون  أن  يمكن  كيف 

عن اإلمبريالية الثقافية الغربية؟
حقوق  نشر  يمكن  ال  النقاد،  لبعض  وفًقا 
اإلنسان عالميًا، ألنها تعبير عن طريقة تفكير 
فردية التوجه، وال تتوافق مع التقاليد الثقافية 
في  بما  العالم،  من  كبيرة  أجزاء  في  السائدة 

ذلك آسيا وأفريقيا.
عندما تمت كتابة اإلعالن العالمي، لم يكن 
في  أعضاء  أفريقية  دول  أربع  سوى  هناك 
األمم المتحدة، وبالتالي لم تلعب القيم والتقاليد 
األفريقية أي دور تقريبًا في تشكيل اإلعالن.

 وهكذا فإن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 
لعام 1986 يتحدث عن الحقوق والواجبات، 
واحترام  الضرائب  ودفع  العمل  واجب  مثل 
وفقهاء  فالسفة  العمل  في  شارك  الوالدين. 
عن  تحدثوا  اآلسيويين  السياسيين  أفريقيون. 
وجود القيم اآلسيوية كبديل لحقوق اإلنسان. 
»حقوق  كتاب  في  اآلسيوية  القيم  ذكروا  تم 
وفلسفي  تاريخي  منظور  من   - اإلنسان 
على  تعريفها  يتم  حيث  واجتماعي«  وديني 

أنها »احترام السلطة واألسرة كأساس للضمان 
التعليم،  تقديس  واالجتماعي،  االقتصادي 
كفضيلة،  الجاد  العمل  كفضيلة،  االدخار 
اإليمان بالعمل الجماعي والتماسك، التركيز 
على إعطاء الناس بعض المصالح في بلدهم 
منازلهم،  بامتالك  لهم  السماح  خالل  من 
صحية  بيئة  على  بالحفاظ  الحكومة  والتزام 
لتربية األطفال،  مناسبة  تكون  أخالقيًا حيث 
لكن الصحافة يجب  الحرة،  وأخيرًا الصحافة 

أن تتصرف بمسؤولية ».
فوكو  ميشيل  الفرنسي  الفيلسوف  أشار 
)1926-1984( إلى أن حقوق اإلنسان في 
شكلها الحالي هي بناء تاريخي، وبالتالي ذات 
طابع عالمي. كان فوكو إيجابًيا بشأن حقوق 
أن  للمرء  يمكن  أنه  يعتقد  لم  لكنه  اإلنسان، 

يطالب اآلخرين باالنضمام إليها.
كيف يمكن أن تتعارض حقوق اإلنسان مع 

القيم واألعراف الدينية والثقافية؟
تنص المادة 18 من اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان على أن »لكل فرد الحق في حرية 
الفكر والوجدان والدين. يشمل هذا الحق حرية 
تغيير الدين أو المعتقد والحرية، سواء كانت 
عامة أو خاصة، للتعبير عن دينه أو معتقده 
ومراعاة  والعبادة  والتدريب  التعليم  من خالل 

التعاليم الدينية.
لحقوق  العالمي  اإلعالن  يحتوي  وهكذا   
للمعتقدات والممارسات  اإلنسان على حماية 
في  الدينية  الجماعات  تشير  كما  الدينية، 
اإلنسان  حقوق  إلى  العالم  من  كثيرة  أجزاء 
عندما يتعرضون لالضطهاد بسبب عقيدتهم. 
النصوص  على  أيضًا  األديان  معظم  تعتمد 
والمعتقدات، والتي تتماشى في نواح كثيرة مع 

حقوق اإلنسان.
التقاليد  تتعارض  قد  نفسه،  الوقت  في  لكن 
األمثلة  بعض  هذا.  مع  الدينية  والتفسيرات 

هي:
بناتهم  ختان  أن  المسلمين  بعض  يعتقد  أـ 
في  الفتيات  لحق  انتهاك  لكنه  ديني.  واجب 
لحقوق  انتهاك  وبالتالي  والسالمة  الصحة 

اإلنسان.
ب ـ يعد انتهاكًا لحقوق اإلنسان عندما تقوم 
األنظمة الدينية في المملكة العربية السعودية 
أخرى،  دول  بين  من  وإيران،  وأفغانستان 
يعتنقون  الذين  األشخاص  إعدام  أو  بسجن 

دينًا غير اإلسالم.
ج ـ تتميز أديان العالم عادة بالواجب وليس 
اليهودي  على  المثال،  سبيل  على  القانون. 
واجب مساعدة األضعف في المجتمع، لكن 

على  الحصول  في  الحق  للضعيف  ليس 
المساعدة.

د ـ في التفسيرات التقليدية لكل من اليهودية 
الفرد  إمكانيات  فإن  والهندوسية،  واإلسالم 
مصالح  عليها  تتفوق  الحاالت  بعض  في 
لنظام  وفًقا  المثال،  سبيل  على  المجتمع. 
أداء  األفراد  من  ُيطلب  الهندوسية،  الطبقات 

أدوارًا معينة مرتبطة بالطبقة الفردية.
ـ وبنفس الطريقة، هناك عناصر في كل  هـ 
من اليهودية والمسيحية واإلسالم والهندوسية 
يتم تفسيرها تقليديًا على أنها تعني أن النساء 
والرجال ال يتمتعون بفرص متساوية وحقوق 

متساوية.
اإلنسان  حقوق  إلصرار  انتهاكًا  تشكل  إنها 
على أن يتمتع جميع األفراد بحقوق متساوية، 

بغض النظر عن الجنس.
و ـ يجادل بعض المتدينين أيًضا بأن الفكرة 
الكاملة القائلة بأنه يمكن للناس تبني مجموعة 
من القواعد التي تتفوق من حيث المبدأ على 
عنها  الدفاع  يمكن  ال  فكرة  هي  هللا  إرادة 
الهوتيًا. إنهم يعتقدون أن حقوق اإلنسان يتم 
تحويلها إلى »دين جديد«. من بين هؤالء النقاد 
عالم الالهوت الدنماركي والسياسي البرلماني 
 Søren Krarup »السابق »سورين كراروب
في  اإلنسان  حقوق  لتفكير  نقده  يشرح  الذي 
تأريخ بيرلينجسكي »رقصة حقوق اإلنسان« 

والذي كان أيًضا عنواًنا ألحد كتبه.

ما هي حالة حقوق اإلنسان اليوم؟

جميع  في  معروفة  كمفهوم  اإلنسان  حقوق 
واسعًا  التزامًا  عمومًا  وهناك  العالم،  أنحاء 
األمم  اتفاقيات  وراء  الكامنة  بالمبادئ  نسبيًا 
طريق  هناك  يزال  ال  ذلك،  ومع  المتحدة. 
والورقة  النظرية  من  الحقوق  لتقطعه  طويل 
إلى التطبيق. حيث يتم انتهاك حقوق اإلنسان 
كل يوم - ربما إلى حد أكبر من أي وقت 
مضى. هذه إحدى الحجج في كتاب المناظرة 
حيث  اإلنسان«  حقوق  أجل  من  »النضال 
مما  أهمية  أكثر  اإلنسان  تكن حقوق  لم  إنه 
هي عليه اليوم من قبل. على مدار الخمسين 
من  اإلنسان  حقوق  انتقلت  الماضية،  عامًا 
كونها كلمات رائعة على الورق إلى أن يكون 
لها تأثير ملموس على كل جانب من جوانب 
حياتنا تقريبًا. ولكن مع أهمية أكبر تبع ذلك 
المزيد من المعارضات. لقد ولت المعتقدات 
والنمو  الدولي  التعاون  في  للماضي  العمياء 

المستمر للحريات والحقوق.

اليوم  اإلنسان  حقوق  مشروع  يتعرض   
المثاليون  يشير  جهات.  عدة  من  النتقادات 
تترك  ال  الرفيعة  والقرارات  الكلمات  أن  إلى 
الواقعية  السياسة  في  الفرص  من  الكثير 
المحسوبة بهدوء والتي تسود بين السياسيين 
العكس  على  النفوذ.  ذوي  األعمال  ورجال 
من ذلك، يعتقد الكثيرون أن التطور قد قطع 
شوطًا مهمًا، وأن المحاكم الدولية على وجه 

الخصوص تتحدى السيادة الوطنية.
الدول  إلى  المجر  مثل  األوروبية  الدول  من 
اآلسيوية مثل الصين وحتى مع القوة العظمى 
هي  اإلنسان  حقوق  فإن  المتحدة،  للواليات 
مما  أكبر  حد  وإلى   - تساؤل  شيء موضع 

كان عليه قبل عقد أو عقدين فقط.
»حقوق  كتاب  في  المالحظة  نفس  تقديم  تم 
اإلنسان - من منظور تاريخي وفلسفي وديني 
منتصف  في  حتى  ُنشر  والذي  ومجتمعي« 
العقد األول من القرن الحادي والعشرين: »لقد 
أشارت حكومة الواليات المتحدة بوضوح إلى 
توقع  يمكنهم  ال  بهم  المشتبه  اإلرهابيين  أن 
عندما  لآلخرين،  حقوق  من  نفسه  الشيء 
انتهاك  هذا  القانوني.  باليقين  األمر  يتعلق 
أساسي لحقوق اإلنسان األساسية.  في الوقت 
حقوق  »انتهاكات  أن  المؤلفان  يقدر  نفسه، 
مرتبطًا  شيئًا  كانت  الماضي  في  اإلنسان 
في  مذابح  أو  أخرى  آسيوية  ودول  بالصين 

إفريقيا.
 اليوم، يعد النقاش حول حقوق اإلنسان جزًءا 
أساسيًا من المجتمع الغربي. وحقوق اإلنسان 
أعمال  جدول  على  وضوحا  أكثر  أصبحت 
النكسات  من  الرغم  على  الدولي  المجتمع 

الكبيرة.
يشير كتاب حديث أيضًا إلى أن حقوق اإلنسان 
قد تتعرض لمزيد من التحدي في عالم رقمي 
في  اإلنسان  »حقوق  يسمى  الكتاب  متزايد. 
عصر المنصات« باللغة الدنماركية المؤلف 
 Rikke Frank يورجنسن«  فرانك  »ريكي 
أن  المثال،  سبيل  على  يؤكد   Jørgensen
تكون  عندما  جديدة  تحديات  يطرح  الكتاب 
الشركات الخاصة هي التي يجب أن تعتني 
بحقوقنا. تحدث أجزاء كبيرة من الحياة العامة 
الخاصة  فالشركات  الرقمية.  المنصات  على 
مفارقة  يخلق  مما  وراءها،  تقف  التي  هي 
يتم  الرقمية  المنصات  على  المصالح.  في 
المعايير  تحديد حقوقك وإنفاذها على أساس 

التجارية.
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إيتمار بن غفير يحارُب اإلرهاَب ويستنكُر الكراهيَة

قضايا فلسطين الواحدة

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

ال شك أنه عنواٌن الفٌت جدًا، وموقٌف غريٌب 
ومثيٌر للغايِة، وخبٌر مختلٌق ال ُيَصدُق أبدًا، 
وال يؤمن به فلسطيني وال يعتقد به إسرائيلي، 
يحارب  بأنه  االدعاء  يستطيع  آخر من  فهو 
ويدين  الكراهية،  دعوات  ويستنكر  اإلرهاب، 
الحب  إلى  ويدعو  بالظلم،  ويندد  العنف 
والتعايش  والمساواة،  العدل  ونشر  والسالم، 
اإلنساني المشترك، بعيدًا عن التحريض على 

القتل بأنواعه وممارسته بالقول والفعل.
لعضو  مباشٌر  تصريٌح  هو  أعاله  سبق  ما 
المتطرف  اليميني  اإلسرائيلي  الكنيست 
إيتمار بن غفير، المعروف بالقومية اليمينية 
المتشددة، واألفكار الدينية المتطرفة، والمشهود 
والعنصرية،  والكراهية  والتطرف،  بالغلو  له 
أفكار  ومحيي  كاهانا،  مئير  اإلرهابي  وريث 
حركة كاخ العنصرية، وصاحب دعوة القدس 
بال فلسطينيين، والقدس بال المسجد األقصى، 
الذي فجر أحداث حي الشيخ جراح، واعتدى 
مدينة  في  الفلسطينيين  واستفز  على سكانه، 
رأس  على  مرٍة  من  أكثر  واقتحم  القدس، 
مجموعاٍت من المستوطنين المتطرفين باحات 
المسجد األقصى، وتسبب في خلق دوامة من 

العنف اإلسرائيلي المفرط ضد الفلسطينيين.
إيتمار بن غفير الذي ساهم في تنظيم مسيرة 
األعالم االستفزازية، وتولى كبرها واعتلى ذروة 
العربية،  األحياء  يخترق  أن  وتعمد  سنامها، 
ملوحًا بالعلم اإلسرائيلي الذي يحمله، ومحرضًا 
الفلسطينيين  على  وتصريحاته  خطاباته  في 
الذين  الغيورين  المرابطين  وعلى  عمومًا، 

جاؤوا لحماية مدينتهم والدفاع عن مسجدهم 
عندما  الغرور  اعتراه  وقد  خاصٍة،  بصورٍة 
حمله المتظاهرون على األكتاف، وساروا به 
إلى تطهير  العامود، فدعا  باب  مستعرضين 
»أور شاليم« من العرب الغرباء القاطنين فيها 

والمحتلين لها.
إنه اإلرهابي المتطرف نفسه الذي اتهم إمام 
الشيخ يوسف  المحتلة  اللد  مسجٍد في مدينة 
وبالعنصرية  واإلرهاب،  بالتطرف  الباز 
ودعا  والكراهية،  العنف  على  والتحريض 
شرطة المدينة إلى عدم االكتفاء بالتحقيق معه 
وسؤاله، بل طالبها بتوجيه االتهام المباشر له 
بممارسة اإلرهاب والتحريض عليه، وتقديمه 
بطرده  السجن  بعد  ومعاقبته  المحاكمة،  إلى 
إلى  عنها  وإبعاده  اللد،  مدينة  من  وأمثاله 
وستتوسع،  ستنتشر  أفكاره  فإن  وإال  األبد، 

وستسبب في خلق موجاٍت من العنف جديدٍة، 
يذهب ضحيتها »إسرائيليون أبرياء«.

الصهيوني  الكيان  في  أحدًا  أن  أعتقد  ال 
يستطيع أن ينكر أن إيتمار بن غفير النائب 
عن حزب »عوتسما يهوديت«، المتحالف مع 
في  نجح  الذي  العنصرية،  »الهافا«  حركة 
اإلسرائيلي،  الكنيست  في  عضوًا  يكون  أن 
يختلف عن مئير كاهانا، أو يخالف مفاهيم 
وتعاليم حركة كاخ، أو يبدي ندمًا على جريمة 
قتل  الذي  غولدشتاين،  باروخ  المستوطن 
المصلين في الحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل، 
بل  يؤيد جريمته ويدعو لمثلها، وقد شوهدت 
صور كاهانا وغولدشتاين على جدران منزله، 
تعظيمًا لجريمتهما وتأييدًا لهما، وهو المحامي 
القديم الذي نذر نفسه للدفاع عن المتطرفين 

اإلسرائيليين وتبرئة ساحتهم.

المستوطنين  أنه ومجموعات  نسي بن غفير 
العرب،  اللد  مدينة  اعتدوا على سكان  الذين 
قتلوا  الذين  وأنهم  فسادًا،  أحيائهم  في  وعاثوا 
ابن المدينة الفلسطيني موسى حسونة، وبرأوا 
النفس  عن  دفاعًا  جريمته  واعتبروا  القاتل 
وضيقوا  العرب  الشبان  والحقوا  مشروعًا، 
وخربوا  سياراتهم  وحرقوا  وضربوهم،  عليهم 
وأغلقوا  بيوتهم  على  واعتدوا  ممتلكاتهم، 
ثم  االقتصادية،  ومرافقهم  التجارية  محالهم 
قامت شرطتهم باعتقال المئات من سكان اللد 
العرب، ووجهت لهم تهمًا كثيرة وخطيرة بإثارة 
والتهديد  والتدمير  والتخريب  والشغب  العنف 
امتنعت  حين  في  القتل،  على  والتحريض 
عن اعتقال أٍي من اإلسرائيليين الذين وثقت 

كاميرات اإلعالم اعتداءهم وعدوانهم.
بأنها  الشخصية  ال يصنف بن غفير مواقفه 
متطرفة، وسياساته بأنها عنصرية، وممارساته 
بل  كراهية،  بأنها  وخطاباته  إرهابية،  بأنها 
يراها مواقف طبيعية تعبر عن الحق التاريخي 
قوميًا  وطنًا  يراها  التي  فلسطين،  في  لليهود 
طبيعيًا  وحقًا  أجيالهم،  لكل  دينيًا  وإرثًا  لهم 
الحق  أصحاب  دعوات  يرى  حين  في  لهم، 
مقاومتهم  وأن  باطلة،  بأنها  الفلسطينيين  من 
إرهابًا، وأن نصرتهم لبعضهم البعض تحريضًا 
على العنف والكراهية، وأنهم يتسببون في قتل 
اإلسرائيليين وتعكير صفو عيشهم، وحرمانهم 
واالحتفال  اليومية  بحياتهم  االستمتاع  من 
بمناسباتهم القومية والدينية، وكأنهم براء من 
كل جريمة وال يقتلون، وعادلون ال يظلمون، 

ومسالمون ال يعتدون.

زكريا محمد 

يسير المزاج العام الفلسطيني نحو التخلي عن 
شعار )الدولة الفلسطينية( على حدود 1967، 
أو ما يسمى بحل الدولتين، والعودة إلى شعار 
فلسطين الديمقراطية لكل سكانها. أي عمليا 
فقد  الفلسطيني.  القومي  البرنامج  إلى  العودة 

تكشف لهذا المزاج أمران اثنان:
الفلسطينية( صار  )الدولة  شعار  أن  األول: 
إلسرائيل،  مرتبطة  مصالح  لعصابة  غطاء 
الشعار  هذا  يلغى  وحين  لها.  أمنيا  وخادمة 
عن  فائضا  العصابة  هذه  وجود  يصبح 

الحاجة.
ثانيا: أن هذا الشعار مّزق الشعب الفلسطيني 
توحيد  إعادة  يمكن  ال  وأنه  قطع،  عدة  إلى 
هذا الشعب إال عبر شعار فلسطين الواحدة 

الكاملة.
إسرائيل  الصراع مع  فقضايا  بناء على هذا، 
يجب أن تتوضح، انطالقا من هذا، ويجب أن 
يخاض الكفاح من أجل هذه القضايا بمشاركة 
الشعب كله في مناطق 48، و 67، والشتات. 
كما يجب جدولة هذه القضايا، ووضع تواريخ 

موسمية محددة لرفعها وتحريكها.
1- قضية الالجئين

والجئي  الشتات،  الجئي  تشمل  قضية  وهي 
فلسطين. فقضية غزة عمليا قضية الجئين. 
المائة من سكان غزة الجئون.  في  فثمانون 
وفي  واسعة.  الجئين  قضية  الضفة  وفي 
من  ممنوعون  الجئون  هناك   48 مناطق 
العودة إلى قراهم ومدنهم. وهذه هي القضية 

األولى للفلسطينيين.
وألن األمر كذلك، يجب التوقف عن تصوير 
مواجهات  من  والحين  الحين  بين  يجري  ما 

بين  بالبالونات،  مواجهات  أو  عسكرية، 
بين  مواجهة  أنه  على  غزة  وقطاع  إسرائيل 
المقاومة وإسرائيل، أو بين حماس وإسرائيل. 
فما يجري واقعيا هو اشتباكات بين الالجئين 
وبين المستوطنين الذين استولوا على بيوتهم 
ُتقصف  وحين  وقراهم.  ومدنهم  وأراضيهم 
أن  العالم  يفهم  أن  فيجب  من غزة  عسقالن 
أهالي عسقالن هم الذين يقصفون المستوطنين 
هؤالء  أهلها.  وطردوا  عليها،  استولوا  الذي 
الالجئون غاضبون على طردهم من بيوتهم، 
لتذكير  يقصفون  وهم  إليها.  العودة  ويريدون 

العالم بغضبهم.
من ناحية ثانية، يجب توطيد مسيرات العودة 
ال  تقليدا  باعتبارها  غزة  قطاع  حدود  على 
يخضع لظروف حماس أو غيرها. فهذا التقليد 
هو نشاط الالجئين الدائم لتذكير العالم بحقهم 

في العودة.
ومثل هذا يجب أن يجري في الضفة. أي أن 
تكون هناك تحرك لالجئي الضفة للعودة على 

قراهم ومدنهم وبيوتهم.
فعليا.  كما مثل هذا يحدث في مناطق 48 
القرى  ألهالي  تحركات  هناك  فترة  كل  ففي 
وجعله  التحرك  هذا  توحيد  ويجب  المهجرة. 

تقليدا راسخا.
2- قضية مصادر األراضي

 .48 ومناطق  الضفة  في  محصورة  وهذه 
فمصادرة األراضي وتحويلها إلى استيطان أو 
مواقع عسكرية ما زالت هي العملية المركزية 
في الضفة الغربية. لكنها ما تزال تحدث في 
فلسطين 48 كل يوم. وهي تحدث في النقب 
محاوالت  عبر  يظهر  مختلف  بشكل  لكن 
أجل  من  تجمعات  في  النقب  سكان  تجميع 
السيطرة عليهم، وعلى أرضهم. وضمن هذا 

تقع قضية القرى والبلدات غير المعترف بها.
ويقع ضمن هذا ما استولي عليه من أراض 
قبل عام 48 بشكل غير شرعي. فهذا ملف 

ال يسقط بالتقادم، ويجب أن يظل مفتوحا.
 48 مناطق  في  الدولة  أراضي  قضية   -3

والضفة الغربية
للدولة في  فقد اعتبرت إسرائيل نفسها ممثلة 
أرض  على  بالتالي  وسيطرت  المنطقتين، 
فقد  يهودية،  إسرائيل  دولة  أن  وبما  الدولة. 

جرى تهويد أرض الدولة.
وكل هذا يوضح أن قضية فلسطين هي في 
الواقع قضية أرض وقضية الجئين، وليست 
قضية )دولة(. أي ليس كفاحنا من أجل إقامة 
الحفاظ  ومن  العودة،  أجل  من  وإنما  دولة، 

على األرض.
4- قضايا لم الشمل

فهناك آالف الحاالت التي جرى فيها تمزيق 
ويجب  إسرائيل.  وجود  بفعل  الواحدة  العائلة 
وتوحيد  الممزقة،  العائالت  شمل  توحيد 

تحركها في الداخل والخارج.
5- قضايا المختفين

هناك ألوف مؤلفة من الفلسطينيين الذين فقدوا 
المواجهات مع إسرائيل. ويجب توضيح  في 
مصائرهم. وهناك مئات الجثث التي ما زالت 
إسرائيل تضعها في )مقابر األرقام( وترفض 

إعطاء معلومات عنهم.
6- قضية السجناء 

في  وهي  األيام.  هذه  األشهر  القضية  وهي 
تعني  فاألسرى  أسرى.  قضية  ليست  الواقع 
رسمية  حروب  هناك  وليس  حرب.  وجود 
يدافعون  مدنيون  هناك  إسرائيل.  وبين  بيننا 
عن أنفسهم عن أرضهم. بذا فهم مسجونون 

ومخطوفون.

8- قضية زيارة فلسطين
يريدون  الذين  الفلسطينيين  ماليين  هناك 
زيارة أرض آبائهم وأجدادهم، سواء كانوا في 
الشتات، أو في مناطق 67. وال يجب منعهم 
من ذلك. وهذا يعني عمل تحرك محدد في 
مواعيد محددة يفرض حقهم في زيارة أرض 

آبائهم وأجدادهم.
9- قضية التراث الفكري

لقد سيطر اإلسرائيليون عام 48 على عشرات 
والممتلكات.  والكتب  الخاصة  الوثائق  آالف 
إلى  تعود  أن  يجب  خاصة  ممتلكات  وهذه 
من  وطنية  هيئة  تشكيل  ويجب  أصحابها. 

أجل هذا.
10- قضايا القتلى المدنيين

آالف  عشرات  تاريخها  طوال  إسرائيل  قتلت 
المدنيين الذين لم ينخرطوا في المواجهات في 
مناطق 48 ومناطق 67 والشتات، وهؤالء لها 
عائالت ومن حقها أن تتلقى تعويضا عادال 

عن الظلم الذين لحق بهم.
الصراع  لعناوين  أولي  إحصاء  مجرد  هذا 
والكفاح. ويمكن لغيري إضافة عناوين أخرى 

غيرها.
والمهم أن قضية فلسطين ليست قضية إقامة 
مازن  أبو  قضية  هي  الدولة  قضية  )دولة(. 
الكارثي.  أوسلو  اتفاق  خلقها  التي  والفئة 
وقضية  األرض  قضية  فقضيته  الشعب  أما 
ذكرت  قضايا  من  منهما  ينبثق  وما  العودة، 

بعضها أعاله.
الذي  )الدوالني(  التفكير  القضاء على  يجب 
سّمم كفاحنا خالل الخمسين سنة الماضية. 
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ترامب ُيهاجم يهود أمريكا

قائد أكبر بعثة استكشافية في القطب الشمالي
 يحذر من »بدء انفجار كارثة ال رجعة فيها«!

آالف األشخاص يوقعون عريضة لمنع جيف بيزوس 
مؤسس شركة امازون  من العودة إلى األرض

وّقع آالف األشخاص على عريضة إلكترونية 
تطالب بمنع مؤسس شركة »أمازون« وأغنى 
العودة  من  بيزوس،  جيف  العالم  في  رجل 
إلى األرض بعد أن يحلق إلى الفضاء الشهر 

المقبل.
أنه  الجاري  الشهر  مطلع  بيزوس  وأعلن 
رحلة  متن  على  مارك  شقيقه  مع  سيسافر 
فضائية تابعة لشركة إطالق الصواريخ »بلو 

أوريجن« يوم 20 يوليو.
وقابل رواد اإلنترنت فرحة وحماس الملياردير 
»تشالينج«  موقع  على  بعريضة  األمريكي 
وجمعت  أسبوع  منذ  أورتيز  خوسيه  أطلقها 
ألفا  أكثر من 12  يونيو  الخميس 17  حتى 

و800 توقيع.
بين  البشرية  »مصير  العريضة:  في  وورد 
زعيم  الواقع  في  هو  بيزوس  جيف  يديك. 
شرير شديد الهيمنة على العالم« بثروة صافية 

بلغت حوالي 186 مليار دوالر.
وباعت »بلو أوريجن« أول مقعد في رحلتها 
الفضاء مقابل 28 مليون دوالر  إلى  األولى 

لمشتر لم تكشف عن اسمه.
وتم تسجيل حوالي 7600 شخص للمنافسة 
 159 من  الفضاء  رحالت  في  مقعد  على 

دولة.
المصدر: »مونت كارلو«

أكد الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، 
أن »اليهود األمريكيين ال يحبون إسرائيل بما 
فيه الكفاية«، معربا عن حسرته على حصوله 
اليهود  أصوات  من  ضئيل  نصيب  على 

األمريكيين في االنتخابات الرئاسية.
صحيفة  مع  مقابلة  خالل  ترامب  وتفاخر 
المتطرفة،  األرثوذكسية  األسبوعية  »عامي« 
األمريكية  بروكلين  مدينة  من  تتخذ  التي 
السياسة  في  بإنجازاته  وصفه  بما  لها،  مقرا 
اليهود  كان  »لو  أنه  معتقدا  الخارجية، 
قد  لكان  بإسرائيل،  ارتباطا  أكثر  األمريكيون 
نال دعما من عدد أكبر منهم«، بحسب رأيه، 

وفقا لـصحيفة »هارتس« العبرية.
يفاجئني حقا؟  الذي  ما  تعلمون  وقال: »هل 
القدس  وفعلت  الجوالن  مرتفعات  فعلت  لقد 
كثيرة  أخرى  أشياء  فعلت  كما  إيران،  وفعلت 
»، في إشارة منه إلى قراره باالعتراف بالسيادة 
والقدس  الجوالن  مرتفعات  على  اإلسرائيلية 

وانسحابه من االتفاق النووي اإليراني.
في  يعيشون  الذين  »اليهود  أن  وتابع 
فيه  بما  إسرائيل  يحبون  المتحدة ال  الواليات 
الكفاية«، ولفت إلى أنه كان يستبعد المجتمع 
األرثوذكسي من انتقاده، والذين كانوا يدعمونه 
بشكل مرتفع جدا. وأردف: »أعتقد أننا حصلنا 
وهذا  اليهود،  أصوات  من  بالمئة   25 على 

غير منطقي، يبدو األمر غريبا بالنسبة لي«.

جمعيات أميركية تصف إسرائيل بدولة فصل 
عنصري

معلمي  نقابات  تشهد  متصل  صعيد  على 
العمالية  والنقابات  والجامعات،  المدارس 
تنديدا بجرائم  األميركية حراكا غير مسبوق، 
شعبنا  أبناء  بحق  اإلسرئيلي  االحتالل 
الفصل  بـ«دولة  إسرائيل  واصفة  الفلسطيني، 

العنصري«.
بيان  فيرمونت في  نقابة عمال والية  وأدانت 
تمارسه  الذي  العرقي  التطهير  عنها،  صدر 
الشيخ  حي  في  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات 
على  اليومية  واالعتداءات  وسلوان،  جراح 
على  األخيرة  والهجمات  االقصى  المسجد 

قطاع عزة.
الشعب  له  يتعرض  ما  البيان  ووصف 
تطهير  بسياسة  عاما   73 منذ  الفلسطيني 
عرقي من دولة استعمار صهيوني بدأت منذ 
عام 1948 بطرد نحو 730 ألف فلسطيني 
االجراءات  تلك  أن  موضحا  منازلهم،  من 
األميركية  المالية  المساعدات  نتيجة  جاءت 
والدعم  دوالر،  مليار   3,8 نحو  البالغة 
األميركية  اإلدارات  تقدمه  الذي  السياسي 

المتعاقبة  لدولة االحتالل االسرائيلي.
عمال  نقابة  إدارة  مجلس  أن  البيان  وذكر 
والية فيرمونت التي تضم في عضويتها نحو 
ثالثين ألفا صوتت باالجماع  لصالح التوقيع 
على البيان الذي يدين الحرب التي قامت بها 

إسرائيل على قطاع غزة موخرا.
والعالمية  األميركية  النقابات  البيان  ودعا 
ومقاطعة  الفلسطيني،  الشعب  مع  للتضامن 
على  العقوبات  وفرض  االستثمارات  وسحب 

إسرائيل لمعاقبتها على عنصريتها.
الفلسطيني  وما يزال ناشطون مؤيدون للحق 
يتواصلون مع نقابات أخرى للتوقيع على هذا 
البيان، حيث وقعت عليه 15 نقابة ومؤسسة 
حتى اللحظة، منها نقابة العاملين في جامعة 
المختصين  المحامين  ونقابة  مينيسوتا، 
الدفاع  محامي  ونقابة  الحكومي،  بالتمويل 
العام في نيويورك، وتحالف السود والملونين 
ضمن التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، 
الفلسطينيين  حق  أجل  من  يهود  ومنظمة 
بالعودة، ولجان العمل التقدمية للتضامن مع 
ورابطة  الديمقراطي،  الحزب  داخل  فلسطين 

المحامين من أصول أفروأميركية.
وفي السياق ذاته، صوتت اليوم نقابة معلمي 
باالجماع  واشنطن  والية  في  سياتل  مدينة 
على قرار مشابه؛ جاء فيه أن دولة الفصل 

العنصري واالستعمار اإلسرائيلية ومنذ قيامها 
طردت الالجئين الفلسطينيين ومنعت عودتهم 
لمنازلهم في الوقت الذي تلقت فيه منذ قيامها 
نحو 147 مليار دوالر دعم مالي من الواليات 

المتحدة.
وأوضح  البيان أن إسرائيل في حربها األخيرة 
على غزة قتلت أكثر من 200 فلسطيني بينهم 
60 طفال وجرحت أكثر من 1300 مواطن، 
وشردت 40 ألفا، كما قامت بطرد المئات من 

سكان الشيخ جراح وسلوان من منازلهم.
مع  متضامنين  نقف  »بينما  البيان:  وقال 
أي  بوقف  ونطالب  الفلسطيني  الشعب 
الحكومة  ندعو  عليه،  مستقبلية  اعتداءات 
األميركية لوقف المساعدات المالية إلسرائيل، 
بوقف  سياتل  مدينة  شرطة  دائرة  ونطالب 
اإلسرائيلية  الشرطة  مع  المشتركة  برامجها 
وبرنامج التبادل بين شرطة المدينة ونظيرتها 

في إسرائيل.
ونقابات  العمالية  النقابات  البيان  وطالب 
قرارات  بتبني  األخرى  المدن  في  المعلمين 
معلمي  نقابة  ودعم  تبني  معلنا  مشابهة، 
مدينة سياتل الرسمي لحملة مقاطعة وسحب 
االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.

استكشافية  بعثة  أكبر  قاد  ألماني  حذر عالم 
في القطب الشمالي حتى اآلن، من احتمال 
فيها  رجعة  ال  تحول«  »نقطة  إلى  وصولنا 
استمرار  وسط  العالمي  باالحترار  تتعلق 

انحسار الجليد البحري الصيفي.
وصدر التحذير يوم الثالثاء عندما قدم العالم 
الرحلة  من  األولى  النتائج  ريكس  ماركوس 
االستكشافية التي استمرت 389 يوما وانتهت 
في أكتوبر، والتي شهدت 300 عالم من 20 
دولة يجمعون أدلة على تأثير تغير المناخ في 

المحيط المتجمد الشمالي.
برلين:  في  مؤتمر صحفي  في  ريكس  وقال 
»إن اختفاء الجليد البحري الصيفي في القطب 
األلغام األرضية في  أولى  أحد  الشمالي هو 
التحول  نقاط  إحدى  هذا، وهي  األلغام  حقل 
التي بدأناها أوال عندما دفعنا ارتفاع درجات 

الحرارة بعيدا جدا«.
ال  نقطة  بالفعل  تجاوز  قد  العالم  كان  وإذا 
رجوع فيها، فإن ريكس يخشى أن يكون لهذا 

أن  حيث  الكوكب،  لبقية  الدومينو«  »تأثير 
البحري هو »مركز االحتباس  الجليد  اختفاء 

الحراري«.
في  الخبيرة  أصدرت  ريكس،  جانب  وإلى 

أرندت،  ستيفاني  البحري،  الجليد  فيزياء 
توقعات رهيبة بأننا »ربما الجيل األخير الذي 
يمكنه تجربة القطب الشمالي الذي ما يزال به 

غطاء جليدي بحري في الصيف«.

الغالف  الشمالية في  القطبية  البعثة  ونظرت 
والنظم  البحري  والجليد  والمحيطات  الجوي 
رصد  مواقع  أربعة  مع  المنطقة،  في  البيئية 
تم إنشاؤها لجمع 150 تيرابايت من البيانات 

وأكثر من 1000 عينة جليدية.
وتأتي النتائج المقلقة بعد أيام من اجتماع قادة 
لالتفاق  إنجلترا  في   )G7( السبع  مجموعة 
لمكافحة  صرامة  أكثر  إجراءات  تنفيذ  على 
عن  االبتعاد  ذلك  في  بما  المناخ،  تغير 
مصانع الفحم والحد من ارتفاع درجة الحرارة 

العالمية إلى 1,5 درجة مئوية.
تعهد  األهداف،  هذه  لتحقيق  محاولة  وفي 
طاقة  مشاريع  تمويل  بوقف   G7 أعضاء 
من  وبدال  النامية،  الدول  في  الجديدة  الفحم 
دوالر  مليار   2,8 إلى  يصل  ما  قدموا  ذلك 
هذا  استخدام  عن  االبتعاد  على  لتشجيعهم 

النوع من الوقود.
RT :المصدر
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لماذا نملك حواجب ورموشا؟

مهاجرات نحو أوروبا يروين »جحيم« عبورهن ليبيا
 استعباد جنسي واستغالل

السمات  إحدى  والرموش  الحواجب  تشكل 
المميزة التي تتكون منها وجوهنا، ونحن نوليها 
الحواجب  دور  ولكن  االهتمام،  من  الكثير 
في  زينة  مجرد  يكون  أن  يتعدى  والرموش، 

الواقع. 
المتحدثة  ماريونو،  ستيفاني  الدكتورة  وقالت 
لطب  األمريكية  األكاديمية  باسم  اإلكلينيكية 
هو  لكليهما  الرئيسي  الهدف  إن  العيون، 
حماية العينين، وأوضحت: »هدفها هو تكوين 
طبقة أخرى من الحماية لمقلة العين ضد أي 
شيء، سواء كان سائال أم صلبا أم غبارا أم 

بقا أم حشرات«.
إن  ساينس«  »اليف  لموقع  ماريونو  وقالت 
مثل  المواد،  من  العينين  تحمي  الحواجب 
العرق وقشرة الرأس والمطر، التي تسقط على 
المادة أو تمتصها، أو قد  تلتقط  الوجه. وقد 
عن  بعيدا  الوجه  جانب  إلى  زاويتها  توجهه 

العينين«.
األخرى.  الوظائف  بعض  الحاجبان  ويخدم 
ضرورية  الحواجب  تعد  المثال،  سبيل  على 
لتعبير الوجه والتواصل مع المشاعر الدقيقة، 
للسماح  تطورت  الحاجب  حافة  تكون  وقد 
بحركات الحاجب األكثر تعبيرا، وفقا لدراسة 

النمذجة االفتراضية لعام 2018 المنشورة في 
.Nature Ecology & Evolution مجلة

لكنها  للعيون،  مماثلة  الرموش حماية  وتوفر 
ماريونو:  وقالت  مختلفة.  بطريقة  ذلك  تفعل 
طويلة  الوجه.  شعيرات  مثل  تقريبا  »إنها 
فإنه  ما،  شيء  يلمسها  وعندما  وحساسة. 

يطلق استجابة وميض كآلية دفاع«. وتابعت 
األمر  الرموش، سيستغرق  دون  إنه  ماريونو 
ألن  الوميض،  استجابة  لتنشيط  أطول  وقتا 
المحفز الرئيسي سيكون رؤية شيء ما قادما 
في العين. وأضافت: »لكن هذا يعطيك القليل 
قد  الجوار  في  ما  شيئا  أن  من  التحذير  من 

يؤذي العين بالفعل«.
السوائل  أيضا  الرموش  تلتقط  أن  ويمكن 
والغبار ومهيجات العين األخرى. وقد تساعد 
العينين عن طريق  الحفاظ على رطوبة  في 
عام  أجريت  لدراسة  وفقا  التبخر،  من  الحد 
 Journal of the Royal 2019 في مجلة

.Society Interface
ويمكن أن تتسبب بعض الحاالت في فقدان 
األشخاص للحواجب أو الرموش. ويمكن أن 
تساقط  باسم  أيضا  المعروفة  الثعلبة،  تؤثر 
وفي  كليهما.  على  المكتمل،  غير  الشعر 
ألسباب  الرموش  تتساقط  األحيان،  بعض 
ينتزع الشخص رموشه  قد  أو  غير معروفة، 
إما ألنها مزعجة أو بسبب القلق. وفي حاالت 
المصابون بحالة  أخرى، يضطر األشخاص 
نتف  إلى  الشعر  نتف  هوس  باسم  تعرف 
شعرهم. ويمكن أن يتسبب خمول الغدة الدرقية 
في ترقق الحاجبين، وقد يتسبب مرض الذئبة 

في تساقطهما.
وإذا الحظت أن حواجبك أو رموشك تتساقط 
الطبيب،  فاستشر  أخرى،  بطريقة  تتغير  أو 

وفقا لماريونو.
المصدر: اليف ساينس

الجنسية  العبودية  أن  تعتقد  عائشة  كانت 
الريبورتاجات  في  تشاهدها  إال ظاهرة  ليست 
وعلى التلفزيون ويعيشها آخرون؛ لكن عندما 
ليبيا  في  غرفة  داخل  محتجزة  نفسها  وجدت 
غينيا،  في  صعبة  حياة  من  فّرت  أن  بعد 
 أيقنت أنها »هربت من كابوس نحو الجحيم«.

التي  ليبيا،  المهاجرين أن  العديد من  ويروي 
أصبحت منذ 2014 نقطة عبور نحو أوروبا، 
هي في الواقع بلد العنف والتعذيب والخطف 
النظاميين. غير  المهاجرين  إلى   بالنسبة 

مصدر  ليبيا  تشّكل  النساء،  إلى  وبالنسبة 
والبغاء  لالغتصاب  التعرض  من  خوف 
العقاب. من  تاّم  إفالت  ظل  في   القسري 

من   2019 في  غينيا  من  عائشة  هربت 
أنها  اعتبروا  الذين  وجيرانها،  زوجها  عائلة 
مرات.   5 أجهضت  ألنها  ساحرة؛  أو  عاقر 
 وفي الواقع، تعاني المرأة من مرض السكري.

انتاب اليأس المرأة الشابة الحائزة على شهادة 
العائلية،  والمشاكل  النميمة  إزاء  الفندقة،  في 
بالدها. من  تختفي«  أن  »فقط   فأرادت 

قديمة  صديقة  مع  المهاجرة  تواصلت 
ليبيا،  في  حياة  بناء  في  نجحت  لها 
بها. لتلتحق  المال  ببعض   ومدتها 

وتقول عائشة »لم أر البالد بتاتا. منذ وصولي، 
مستعبدة«. كنت  غرفة.  داخل  سجني   تم 

وكانت  بحمام،  مجهزة  الغرفة  كانت 
زبائن،  مع  الجنس  ممارسة  على  تجبر 
تأتي  حين  سوى  الغرفة  صاحبة  ترى  وال 
كلب«. مع  تفعل  »كما  بالطعام،   لها 

حياتي  خسرت 
ما  وهي  عايشته،  مما  بعضا  عائشة  تسرد 
الرجال  يأتيني  »كان  خوفا  ترتعش  تزال 
أال  »أفضل  تستدرك  ثم  مخمورين«. 
حياتي«. خسرت  أنني  أعتقد  شيئا..   أتذكر 

بعد 3 أشهر من العذاب، أنجدها رجل ليبي 

من يدي المرأة التي كانت تستغلها. هّدد تلك 
دينار   300 أعطاها  عائشة،  وأخرج  المرأة 
ليبي )حوالي 55 يورو(، ووضعها في حافلة 
متجهة إلى تونس، حيث تحاول اليوم إعادة 
المعلوماتية. دراسة  خالل  من  حياتها   ترميم 
تلقت عالجا من مرض السكري، وتمكنت من 
 إنجاب طفلة سمتها ميرفاي نهاية عام 2020.

حلم الهجرة إلى أوروبا ما يزال قائما؛ لكنها ترفض 
تماما العودة إلى ليبيا. وتقول »ال أقدر حتى 
 على تشجيع عدّوي على الذهاب إلى هناك«.

تسكن عائشة منذ سنتين في محافظة مدنين 
وعدد  المهاجرات،  من  العديد  رفقة  )جنوب( 
كبير منهن أتين من ليبيا سواء عبر الحدود 
المتوسط. األبيض  البحر  عبر  أو   البرية 
التونسي  األحمر  الهالل  فرع  مدير  ويقول 
ما  »نادرا  سليم،  المنجي  مدنين،  بمحافظة 
الجنسي..  العنف  أو  ينجين من االغتصاب 
رجل،  حماية  على  يحصلن  بعضهن 
الوحيدات  لكن  أفضل؛  وضعهن  فيكون 

منتظم«. بشكل  العتداءات   يتعرضن 
المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  وتقول 
ببعضهن  وصل  األمر  إن  الالجئين  لشؤون 
 3 لمدة  فّعالة  الحمل  تمنع  حقنة  »أخذ  إلى 
بينما  السفر،  في  انطالقهن  قبل  أشهر« 
 تسافر أخريات وبحوزتهن حبوب منع الحمل.

بالدها  مغادرة  من  مريم  وتمكنت 
في  يورو  ألف  ومعها  العاج،  ساحل 
الجزائر. ثم  مالي  عبر  ليبيا   اتجاه 

لتستطيع  المال  تحصيل  في  تأمل  كانت 
أحالمها  لكن  أوروبا؛  إلى  الوصول  الحقا 
قضت  الذي  السجن  بقضبان  اصطدمت 
فيه 6 أشهر في ليبيا، وتّم استغاللها جنسيا 
.2018 في  تونس  نحو  تهرب  أن   قبل 

»عملت  عاما(   35( المهاجرة  وتقول 
ركبت  ثم  عائلة  بيت  في  أشهر   6 طيلة 
ليبيا(«. )غرب  زوارة  مدينة  من   البحر 

بالقبض علينا،  وتروي »قام رجال مسلحون 
مشيرة  التهديد«،  تحت  السجن  إلى  واقتادونا 
إلى  تقديرها  في  ينتمون  كانوا  أنهم  إلى 

غير  مهاجرين  مخيمات  تدير  مليشيات 
واالغتصاب  التعذيب  فيها  يمارس  قانونيين 
قولها. وفق  القسري،  والعمل   واالبتزاز 

الرسمية  المراكز  إن  المتحدة  األمم  وتقول 
والتي  الحكومة،  لسلطة  الخاضعة  الليبية 
الممّولة  السواحل  خفر  قوات  إليها  ترسل 
بعد  المهاجرين  األوروبي  االتحاد  من 
في  أو  الليبية  األراضي  على  اعتراضهم 
مستشريا  فسادا  أيضا  تشهد  الليبية،  المياه 
الجنسي. والتعدي  العنف  فيها   وينتشر 

إليه مريم، »كل يوم  نقلت  الذي  المركز  في 
يختار المشرف بنات يتم إرسالهن إلى ليبيين 
لديهم غرف خاصة مستأجرة«؛ من أجل إقامة 
 عالقات مع الفتيات مقابل مبالغ مالية محددة.

يعطونني  »كانوا  شديد  بحزن  وتتابع 
مسجونة  وأبقى  والسلطة،  والسردين  الخبز 
تغيير  يتم  أن  إلى  شهر  طوال  هناك 
ويتعاطون  مسلحين،  كانوا  مكاني.. 
للمشرف«. فقط  المال  ويدفعون   المخدرات، 
وكشف مدافعون عن حقوق اإلنسان أن أطفاال 
 تعرضوا أيضا للعنف الجنسي في هذه األماكن.

تأزم  مع  ليبيا  في  الجرائم  هذه  وتنامت 
.2014 منذ  البالد  في  األمني   الوضع 
مراكز   3 طرابلس  في  السلطات  وأغلقت 
على  آمال  وُتعّلق  عامين،  منذ  للمهاجرين 
الحكومة التي شكلت في مارس/آذار من أجل 
 وقف ظاهرة اإلفالت من العقاب ووقف العنف.

 2020 في  المتحدة  األمم  قررت  كذلك، 
الجرائم  لمواجهة  حماية  عناصر  نشر 
االعتقال  مراكز  »داخل  المرتكبة  الجنسية 
الذين  المهاجرين،  وضد  الشرطة  وسجون 
يسكنون المدينة«. لكن لم يتم توظيفهم بعد، 
ليبيا  إلى  المهاجرين  وصول  يتواصل  فيما 
الدولية. المنظمات  من  كبير  استياء   وسط 

المصدر : الفرنسية
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 مواد غذائية ال ينصح بتناولها مع اللحم

ماذا يحصل في الجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميا؟

كوبا تعلن عن لقاح »عبد اهلل« ودول أوروبية تخفف القيود

خبيرة  بوتشاروفا،  تاتيانا  الدكتورة  أعلنت 
التغذية الروسية وأخصائية الغدد الصماء، أن 
اللحم لن يجلب أي فائدة للجسم عند تناوله 
مع بعض المواد الغذائية. وتقول في حديث 
“يجب  لألنباء،  الروسية  “نوفوستي”  لوكالة 
األلبان  ومنتجات  اللحم  بين  الجمع  يتم  أال 
في وجبة الطعام. ألن الكالسيوم الموجود في 
امتصاص  يعيق  والزبادي،  والحليب  الجبن 
الحديد بمعدل 50-60%. وهذا تجب مراعاته 
والنساء  األطفال  بتغذية  األمر  يتعلق  عندما 

الحوامل ومن يعاني من فقر الدم”.
وتنصح األخصائية بشرب الماء أو كوب من 

بدال  اللحم،  تناول  بعد  الحمضيات  عصير 
)العفص(  التانين  ألن  والشاي.  القهوة  من 
الموجودة في هذه المشروبات يعيق امتصاص 

الحديد أيضا.
هضم  يصبح  هذا،  إلى  “باإلضافة  وتقول، 
الخبز  النشوية:  األطعمة  مع  صعبا  اللحم 
هذا  صحيح  والمعكرونة.  والذرة  والبطاطا 
متبع، ولكن من األفضل على من يميل إلى 
السمنة تجنبه، واألفضل لهم تناول اللحم مع 

الخضار والخضروات”.
المصدر: نوفوستي

بوتشاروفا،  تاتيانا  الروسية  الدكتورة  كشفت 
وفوائد  مضار  الصماء،  الغدد  أخصائية 
أن  يمكن  التي  المخاطر  موضحة  الزبيب، 

يسببها العنب المجفف.
نوفوستي  لوكالة  حديث  في  الخبيرة  وتشير 
من  غرام   100 أن  إلى  لألنباء،  الروسية 
حرارية،  سعرة   300 على  تحتوي  الزبيب 
عالية  نسبة  على  يحتوي  هذا،  مقابل  ولكنه 
من السكر تصل إلى 59% ، لذلك ال ينصح 
أو  السكري  من  يعانون  الذين  األشخاص 
حتى  ينصح  وال  وتضيف،  بتناوله.  السمنة 
من  حفنة  من  أكثر  بتناول  السليم  الشخص 

الزبيب في اليوم.
من  فائدة  أكثر  الزبيب  »بالطبع  وتقول، 

على  يحتوي  ألنه  األخرى،  الحلويات 
العنب  في  الموجودة  الفيتامينات  من   %80
الطازج. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من 
 100 في  ملليغرام   850 حوالي  البوتاسيوم 
القلب  لعمل  ضروري  والبوتاسيوم  غرام. 
طبيعية.  بصورة  والكلى  الدموية  واألوعية 
اعتبار  يمكن  البوتاسيوم  عنصر  وبفضل 
الزبيب مدر خفيف للبول، يساعد على إخراج 
تحتوي 100 غرام  كما  الجسم.  من  السموم 
ملليغرامات من عنصر  الزبيب على 3  من 
الحديد، وهذا يعادل 20% من حاجة الجسم 
اليومية لهذا العنصر. لذلك ينصح من يعاني 
من فقر الدم، ومن يتطلب عمله بذل مجهود 
كبير بتناول الزبيب يوميا، ألنه مصدر جيد 

للحصول على الطاقة«.
مجموعة  على  الزبيب  يحتوي  وتضيف، 
العصبي،  الجهاز  تعزز  التي   ،B فيتامينات 
للنساء  مفيد  منه  صغيرة  كمية  تناول  لذلك 

الحوامل.
الهضم  الزبيب سهل  أن  إلى  الخبيرة  وتشير 
وانتفاخ  التخمر  يسبب  الذي  بالعنب  مقارنة 
البطن. وتقول، »ينصح بتنقيع الزبيب بالماء 
على  للحصول  غليه  يمكن  كما  تناوله،  قبل 
المواد  من  كمية  أكبر  يحتوي على  مشروب 

المغذية«.
المصدر: نوفوستي

المضاد  هللا«  »عبد  لقاح  عن  كوبا  كشفت 
في  الوفيات  عدد  تجاوز  بينما  لكوفيد-19، 
كولومبيا عتبة 100 ألف، لكن دوال أوروبية 
لجأت إلى تخفيف القيود مع تحسن األوضاع 

فيها.
وقد أعلنت كوبا، إحدى الدول األقل تضررا 
من الوباء في المنطقة مع أقل من 170 ألف 
 11,2 أصل  من  وفاة   1170 بينها  إصابة 
التجريبي  لقاحها  أن  االثنين،  نسمة،  مليون 
ابدول  »عبد هللا« أظهر أنه فعال بنسبة تفوق 

90% ضد المرض.
الحكومية  »بيوكوبافارما«  مجموعة  وكتبت 
الكوبية التي يتبع لها »مركز الهندسة الوراثية 
لقاح  أن  تغريدة،  في  الحيوية«  والتكنولوجيا 
يظهر  المركز-  يطوره  -الذي  هللا«  »عبد 

فعالية بنسبة 92,28% بعد 3 جرعات«.
وبلغ هذا الّلقاح التجريبي المرحلة النهائية من 
المتوقع أن يحصل  التجارب السريرية، ومن 
مطلع  أو  الجاري  يونيو/حزيران  أواخر  في 
يوليو/تموز المقبل على ترخيص رسمي من 

السلطات الكوبية باستخدامه.
وكان معهد فينالي لّلقاحات أعلن السبت أن 
 )2-SOBERANA( »سوبيرانا-2«  لقاح 
بعد   ،%62 بنسبة  فعالية  يؤمن  يطوره  الذي 
يجب  جرعات   3 من  الثانية  الجرعة  تناول 
ضد  بالكامل  لتحصينه  المرء  يتلّقاها  أن 
هذا  يحصل  أن  المتوقع  ومن  كوفيد-19، 
اللقاح التجريبي أيضا على الترخيص الرسمي 

باستخدامه قريبا.
التراخيص  على  الّلقاحان  هذان  حصل  وإذا 
دولة  أول  كوبا  فستصبح  متوقع،  هو  كما 

مضادة  لقاحات  تطور  الالتينية  أميركا  في 
من  الرغم  على  وتنتجها،  لكوفيد-19 
بسبب  علماؤها  يواجهها  التي  الصعوبات 
منذ  عليها  المفروض  األميركي  الحظر 
رئيس  عهد  في  تشديده  تم  والذي   ،1962

الواليات المتحدة السابق دونالد ترامب.
اللقاح  إلكترونية أن اسم  وذكرت عدة مواقع 
ألفها  التي  هللا«  عبد  »مسرحية  من  اشتق 
الراحل  مارتي،  خوسيه  الشهير  كوبا  شاعر 
عام 1895 عن 42 عاما، والمعروف بميله 
للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى 
منهم،  قصائده  أبطال  معظم  جعل  درجة 
في  ألفها  التي  الشعرية  المسرحية  كبطل 
النوبة  من  مصري  شاب  من  وجعل  شبابه، 

بطلها، واسمه عبد هللا.
االثنين  أفريقيا  جنوب  أعلنت  جهتها،  من 
المرحلة األولى لمنح القارة قدرة إنتاج لقاحات 
األمر  سيستغرق  لكن  لكوفيد-19،  مضادة 
فيه  »يواصل  وقت  في  المشروع  لتنفيذ  وقتا 
سيريل  الرئيس  قول  وفق  الموت«،  الناس 

رامافوزا.
عتبة  االثنين  أمس  فتجاوزت  كولومبيا،  أما 
سجلت  كما  بكوفيد-19،  وفاة  ألف   100
الدولة األميركية الالتينية أكبر حصيلة وفيات 
يومية بالفيروس )حوالي 650 وفاة(، بحسب 

ما أعلنت وزارة الصّحة.
ومقارنة بعدد سكانها البالغ 50 مليون نسمة، 
أميركا  في  دولة  رابع  هي  كولومبيا  فإن 
حيث  من  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية 
عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة، والسادسة 
من حيث عدد اإلصابات، وفقا لتعداد أجرته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
تحسن في أوروبا

المقابل، تشهد دول أوروبية عدة تحسنًا  في 
وتستعد  الصحي.  الصعيد  على  واضحًا 
إيطاليا -إحدى أكثر الدول األوروبية تضررا 
الكمامات  وضع  إلزامية  إللغاء  الوباء-  من 

في الخارج.
وأعلن وزير الصّحة اإليطالي روبرتو سبيرانزا 
على حسابه في موقع فيسبوك، أنه »اعتبارا 
من 28 يونيو/حزيران، سننهي العمل بإلزامية 

وضع الكمامات في الهواء الطلق«.
وأضاف أن هذا القرار سيسري في المناطق 
يتفشى  حيث  أي  »بيضاء«،  المصنفة 
إيطاليا  كل  وحاليًا  بطيئة،  بوتيرة  الفيروس 
أوستا،  وادي  باستثناء  »بيضاء«  مصنفة 

المنطقة الصغيرة الواقعة في شمال البالد.
هذا  على  وافقت  بعدما  الوزير  إعالن  وجاء 
تقدم  التي  العلمية«  الفنية  »اللجنة  االقتراح 
المشورة للحكومة بشأن سبل مكافحة الجائحة.

وسجلت إيطاليا أمس االثنين 21 وفاة و495 
 24 خالل  كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة 
البالد  لم تسجل بعض مناطق  بينما  ساعة، 

أي وفاة.
من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان -أمس االثنين- رفع حظر التجول 
أيام األحد، اعتبارا من  الليلي وذلك المطبق 
تراجعا  بالده  سجلت  بعدما  يوليو/تموز،   1
في عدد اإلصابات بكوفيد-19 وتسارعا في 

حملة التلقيح.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة 
فوق  العمرية  الفئة  تطعيم  ستبدأ  بالده  أن 

من  اعتبارا  كورونا،  فيروس  ضد  عاما   25
األربعاء.

أمام  حدودها  فتح  قررت  أوروبا  أن  ورغم 
أبوابها  المتحدة  الواليات  تبقي  األميركيين، 
مغلقة وترفض إعطاء أي موعد لرفع محتمل 

للقيود السارية غالبا منذ 15 شهرا.
األميركية  الخارجية  باسم  المتحدث  وقال 
الصحافة  وكالة  مع  حديث  -في  برايس  نيد 
الرحالت  لرؤية  متحمسون  الفرنسية- »نحن 
العابرة لألطلسي ُتستأنف ما إن يسمح بذلك 
قادرا على تحديد مدة  لكنني »لست  العلم«، 
ألن ذلك يعود بشكل كبير إلى تطور الوضع 

الوبائي« و«النسخ المتحّورة«.
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خاطرة: ركض

االهتمام يسبق الحب

راوية وادي \ تورونتو \ 

و تنساه في زحمة األشغال، و الركض وراء 
من صعب  و  الممكن  من  النفس  تتمنى  ما 
المنال، و يأتى حين من الدهر كل ما تتمنى 
.. صمت العقل و ... و هدوء البال . اليوم 
مناجاة  و  السكون  صحبة  هو  ترغبه  كل 
النعم  في  أنت  حين  و  اليوم  القيوم..  الحي 
قد  و  تشكر،  تدري كيف  لست  فيها  مغمس 
كانت لسنين طوال كل ما زاحم منك الفكر .. 
كيف تحفظها و كيف تدوم. و راودت األيام 
عن طوال دوارها و تقلباتها أن تدع لك من 
انك ال  السكينة نصيب و ظننتها مطيعة و 

تخطيء التقدير و أنك مصيب.

و تنسى أن تحس بما حولك ... و من حولك 
... تنسى لذة الفرحة ... و لذة الدهشة، و 
من  لديك  من  ألقرب  االشتياق  لهفة  تنسى 
األحبِة ، و ألبسط ما لديك من األشياء. تنسى 
ألنك لم تتعلم كيف تتمتع بالنعم ألنك ظننتها 
تدوم .. لوقٍت ظننت نفسك من يحدد زمنه و 
عمره ... و نسيت ... أو لعك تناسيت من 
التي ربطتها  العجلة  الركض و سرعة  طول 

أو   .... نفسك  أنت  أنك   .... قلبك  بنبٍض 
باألصح لجسدك عمٌر و وقت يستطيع فيها 
االحساس باألشياء و ... و قدرة تتالشى مع 
الزمن الراحل بال عود على احتمال كثيٍر من 

النعم.

مفاجآت  و  الوقت،  معطيات  من  تسخر  و 
كسبته  ما  باليمين  منك  تأخذ  كيف  األيام 
أن  و  خاسٌر،  تاجٌر  أنك  لتعلم  بالشمال 
تعض  و  فاشل.  استثمار  لحياتك  استثمارك 
واضحًا،  العمر  كتاب  يمضي  كيف  الشفاه 
تلوم  و   ، جاهل  ٌي  كأمِّ قراءته  تحسن  لم  و 
النفس على جشعها كيف لم تنزل في المحطة 
الصحيحِة .. عندما نلت من قطار األماني 
ما اشتهيت ،و تنظر حولك كيف تعبت من 
الركض، و لم يعد لديك من الصحة و العافية 
ما يمِكنك من اإلستمتاع بوقت كاٍف مع أحبة 
كانوا يرجون منك ساعة من الود و الوصل 
و يسألونك حقهم في صلة الرحم. ،و يسألك 
جسدك المرهق كيف نسيت حقه في الراحة و 
السكون و المشى الهوينا في صحبة المساء 
و مناجاة النجوم، و أرهقته بالفكر و السهر، 
و أغفلت حقه في تسبيح ساعة الفجرالميمون.

َتَعلَّم .. فال زال في العمر بقية ال تعرف زمنها 
... تعلم كيف تحب نفسك ، و كيف تستمتع 
تعلم  و  لها،  ثمنًا  عمرك  دفعت  التي  بالنعم 
كيف تحب من حولك قبل أن تخلو أماكنهم، 
و يحيطيك الصمت و الفراغ ، و قل ما في 

بالكالم،  ترجمها  و  المشاعر  حلو  من  قلبك 
و دع أبواب اللقاء و الوصل مفتوحة، و قل 
لنفسك .. سامحيني .. لم أتعلم كيف أنصفك 

و قد سرقني حب الدنيا عنك سنين طوال.

دفع شبابها للعزوف عن الزواج.. 
أطفال قرية عراقية يولدون بال شعر

في حالة نادرة وغريبة، ُتعاني قرية »الكيف« 
العراق( من والدة  )شمالي  بمحافظة كركوك 
العديد من أطفالها ذكورا وأناثا بدون شعر منذ 

سنوات، دون معرفة السبب.
منذ  األطفال  على  الصلع  حالة  وتظهر 
والدتهم، وهذا ما دفع الكثير من شبابها إلى 
العزوف عن الزواج خالل السنوات الماضية؛ 
خوفا من والدة أطفال بال شعر، بعد أن بدأت 
باالزدياد بشكل الفت وسريع خالل  الظاهرة 
العقدين األخيرين. ويرجح سكان محليون أن 
يكون تلوث مياه الشرب في القرية وراء ذلك؛ 
لكن أحد السكان في القرية أكد للجزيرة نت أن 
ثمانينيات  في  ظهرت  المرض  حاالت  أولى 
السبب  يكون  أن  ويرجح  المنصرم،  القرن 
تلوث  بسبب  وليس  األساس،  بالدرجة  وراثيا 

مياه الشرب.

عندما سألت صديقتي عن سبب إنفصالها عن 
خطيبها السابق أخبرتني أنهما كانا يتسوقان 
يسبقها  ما   دائما  كان  و  يوم   ذات  سويا 
بخطوات تاركا إياها خلفه دون أن ينتبه إليها 
وسط الزحام ..كانت تمشي خلفه تنظر إليه و 
فكرت ألول مرة منذ عرفته هل هذا هو الرجل 

الذي ستعيش معه بقية حياتها ؟
 بعدها بأيام كانت غير قادرة على مواصلة 
الحديث معه ألكثر من دقيقة و كأن شيئا ما 

قد انتهى و دفن لألبد و هكذا إنفصال !
فكرت كثيرا كم يبدو من الغبي و المضحك 
في اآلن نفسه أن إمرأة قطعت عالقتها برجل  
فقط ألنه سبقها بخطوات أثناء التسوق  و كم 
بذلك ال شك  أخبرته  عندما  له  كان صادما 

بأنه نعتها بالمريضة أو المجنونة !
منذ  شاهدته  فيلم  من  مشهدا  يومها  تذكرت 
فترة إذ كانت بطلة الفيلم ترفض كل شخص 
يتقدم لخطبتها و حدث أن كانت في واحدة 

من المواعيد مع رجل يريد أن يتزوجها و كان 
أثناء  القاطع،  رفضها  رغم  طلبه  في  مصرا 
فناجين  النادل يضع   كان   حديثهما عندما 
القهوة فوق الطاولة إنزلق أحد الفنجانين من 
مد  تفكير  دون  و  الفيلم   بطلة  يد  نحو  يده 

الساخنة  القهوة  لتسقط  يده  )العريس(  الرجل 
عليه بدال منها، لقد كان تصرفا عفويا دون 
تفكير أو حسابات بغريزة عاشق  و كان ذلك 

سبب موافقتها على الزواج منه .
موافقتها  سبب  عن  سألها   عندما  و  الحقا 

المرة  تلك  كانت  »لقد  قائلة  الحكاية  أخبرته 
على  أحدهم  فيها  يفضلني  التي  األولى 

نفسه«...
إنها التفاصيل التي ال يمكن أن يمنحها أحد 
وزنا لكنها تغير شكل العالقة فإما أن تمنحها 

الحياة  أو أن تدفنها 
قد  بأن إمرأة  ال يمكن ألي رجل أن يصدق 
تتركه فقط ألنه سبقها بخطوات وسط الزحام 
أو أنها قد توافق على الزواج منه فقط ألنه 

مد يده لتحترق بدال منها 
لكن للنساء أحكام كهذه قد تضع الكون بين 
قطعة  كم  نسيت  ألنك  ترفضك  لكنها  يديها 
سكر تحب أن تضع في فنجانها و قد تحبك 
فقط ألنك ال تنسى ابدا  أنها تفضل الحلوى 

بطعم الفراولة ال الفانيليا !
تصنع الفرق وحدها تلك التفاصيل  التي ال 

ينتبه لها أحد..
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

صطحب أوباما زوجته ميشيل لتناول وجبة 
 ، املطعم  دخولهم  وعند   ، مبطعم  العشاء 
ميشيل  مع  احلديث  املطعم  صاحب  طلب 

على انفراد ،.
وافقت ميشيل على احلديث معه ، وعندما 

فرغت من احلديث عادت إلى الطاولة .
صاحب  طلب  ماسبب  أوباما  فسألها 

املطعم احلديث معك ؟
فأجابت ميشيل : كان زميلي في اجلامعة ، 

وحدثني عن إعجابه وحبه القدمي لي .
فرد أوباما ساخراً«: هذا يعني أنك لو تزوجته 

الصبحِت متلكني هذا املطعم اجلميل .
فردت ميشيل : لو أني تزوجت هذا الرجل

ألصبح رئيسا« للواليات املتحدة األمريكية !

صديقني واحد جاب بالتوجيهي 90 والثاني 
ما جنحش..

صاحبنا أبو التسعني درس كلية.. وصاحبنا 
الراسب راح عأمريكا.

وبعد عشر سنوات التقيا..
عملت  شو  أخبارك..  شو  طمني  الراسب.. 

بعد التوجيهي
املادية  أبوي  ظروف  عارف  انت  الناجح.. 
استاذ  وحاليا  كليه  درست  هيك  وعشان 
رياضيات وراتبي 400 دينار.. واهلل يعلم كيف 

عايشني.. وانته شو صار معك..
خليت  ما  أمريكا  على  رحت  أنا  الراسب.. 
والية وما خليت شغلة اال واشتغلت فيها.. 
سوبرماركتات..  كازيات..  سيارات..  غسيل 
وما كانت تزبط معي.. ومره من املرات دخلت 

كازينو.. 
واقفني  وكانوا  الروليت  طاولة  عند  وقفت 
حواليها 9 اشخاص.. حطيت ايدي بجيبتي 
لقيت فيها 7 دوالرات.. قلت حلالي 9 ضرب 7 
بيساوي 56.. وحطيت كل الدوالرات عالرقم 
56.. واربحت 10 مليون.. ومنها بلشت وصار 

وضعي زي اللوز.
الناجح : عفكره 9 ضرب 7 بيساوي 63 مش 

.56
الراسب.. مهو شطارتك هاي هي يلي خربت 

بيتك

فرنسيس عم يقص شعرو عند احلالق، حب 
احلالق يفتح معه حديث فقال:ا

متضى  رح  وين  فرنسيس،  خواجة  يا  شو 
فرصة الصيف؟

فرنسيس: واهلل ناوي روح على ايطاليا
احلالق: ايطاليا، وبالصيف، ال يا زملي في كتير 

شوب، وعلى أي طيران رايح؟
MEA فرنسيس: على ال

على  روح  الطيران،  بها  بدك  شو  احلالق: 
Alitalia

فرنسيس: يا خيي ما بقى فينا نغير

احلالق: طيب بأي أوتيل رح تنزل هونيك؟
فرنسيس: بالهوليداي إن

احلالق: ما تغلط، هيدا خدمتو مش منيحة، 
شفلك شي أوتيل أحس شوي

فرنسيس: هلق حجزنا وخلصنا
احلالق: طيب شو بدك تعمل هونيك؟

فرنسيس: بدي روح شوف قداسة البابا
تيشوف  إيطاليا  عـ  بروح  حدا  ولك  احلالق: 
ساعات   10 شي  بنطروك  بكرا  البابا! 

ليخلوك تشوفو
فرنسيس: إنشاء اهلل خير

سافر فرنسيس ورجع بعد شهر عند احلالق 
فسألو احلالق:

كيف كانت هالسفرة؟
فرنسيس: واهلل رائعة ، جو حلو كتير وبرود، 
 ، ممتازة  خدمة  جنوم   5 أوتيل   ، مريح  طيران 

وشفت قداسة البابا بدون نطرة...
شو  طب  ؟..  جد  عن  البابا  شفت  احلالق: 

قلتلو ؟..
فرنسيس: وال شي، ركعت قدامو وسكتت ..

احلالق: طيب هو شو قلك؟
اللي  هاحلمار  مني   ... قللي   : فرنسيس 

قاصصلك شعرك ؟؟..

سأله صديقه: كيف تعرفت على زوجتك؟؟
أجابه ببراءة : عن طريق كلب!!!!. 

رردد صديقه مندهشا: عن طريق كلب؟؟؟؟؟؟
ربيعي،  يوم  ذات عصر  نعم كنت   : عليه  رد 
كلبي  مع  أتنزه  سنة،  عشر  خمسة  وقبل 
جميلة  فتاة  الي  تقدمت  حينما  الشيبرد، 
إعجابها  وتبدي  الكلب  تداعب  وأخذت 
ومهما  تشتريه  أن  علي  عرضت  به،،،حتى 
بأنني  لها  اعتذرت  لكنني  السعر...  كان 
متعلق به جدا وال ميكنني األستغناء عنه!!! 
وباالخير تبادلنا أرقام هواتفنا... كانت دائمة 
باألخير  كلبي....  على  لتطمئن  بي  األتصال 
نتشارك  أن  دهشتي(  )وسط  على  عرضت 
وقد  فعال  مت  ما  وهذا  أتزوجها...  بأن  الكلب 
وبعد  الكلب!!!  ميوت  أن  قبل  طفلني  اجنبنا 
الفراق  وجع  من  كابدناه  وما  الكلب  موت 
وحزن الفقد، قلت لها لك مطلق احلرية ان 
تنفصلي عني بعدما أندثر الرابط األساسي 
والرئيسي بيننا!!!!........... لكنها يا صديقي 
فاجئتني بقولها : ال من املستحيل أن افترق 

عنك فأنت من ريحة املرحوم.

حكمة

الساكت عن احلق شيطان أخرس:
سأل استاذ مادة القانون طالبا : ما اسمك ؟

فأجابه الطالب ، فقام األستاذ بطرده بدون 
نفسه  عن  الدفاع  الطالب  حاول  سبب 

فنهره األستاذ وأخرجه من قاعة احملاضرات 
والطالب  بالظلم  يشعر  وهو  الطالب  خرج 
 : الطالب  وسأل  احملاضرة  بدأ  ثم   . صامتون 

ملاذا مت وضع القوانني ؟
تصرفات  لضبط   : الطالبات  إحدى  فقالت 
 . تُطبَّق  حتى   : آخر  طالب  وقال   . الناس 
وقال طالب ثالث : حتى ال يجور القوي على 
الضعيف  فقال األستاذ : نعم . ولكن هذا 

غير كاٍف . 
فرفعت طالبة يدها وأجابت : حتى يتحقق 
العدل . فقال األستاذ : نعم . هذا هو اجلواب 

. لكي يسود العدل 

واآلن . ما الفائدة من العدل ..؟
فأجاب طالب : كي حُتَْفظ احلقوق وال يُْظلَم 
 . اآلن أجيبوا بال خوف   : أحد  فقال األستاذ 
؟   .. طردته  عندما  زميلكم  ظلمت  أنا  هل 

فقالوا جميعاً : نعم 
فقال األستاذ وهو غاضب : إذن ملاذا سكتم 
ولم تفعلوا شيئا .. ؟! ما الفائدة من القوانني 

إن لم منلك شجاعة لتطبيقها .. ؟!
إنكم إن سكتم عندما يتعرض أحد للظلم 
إنسانيتكم  تفقدوا  احلق  عن  تدافعوا  ولم 
نادى  ثم  للتفاوض  قابلة  غير  واإلنسانية   ،
األستاذ على الطالب الذي طرده واعتذر له 

أمام جميع الطلبة وقال : 
هذا هو درسكم اليوم ، وعليكم أن حتققوه 

في مجتمعكم ماحييتم ...

حكاية اليوم

كيف تصبح فاسدا شريفا ...   
يروى ان رجال دخل على والده »الفاسد« وهو 

على فراش املوت
قال: عّلمني يا أبتي في علم الفساد علماً ال 

أسأل بعده أحدا.
وأصول«  »قواعد  للفساد  ياولدي،  األب:  قال 
بدقة  وتراعيها  جيدا  تتعّلمها  أن  البد 

متناهية:
فالفساد عمل جماعي  وحدك...  تكن  ال   )1
الفاسدين وتوثيق الصلة  يتطلب مشاركة 

بهم
عنهم  يُقال  الذين  الرجال  عن  ابحث   )2
إنهم فوق القانون، واشتر شراكتهم بغالي 
األثمان فهؤالء يعلمونك مهارات الميتلكها 

غيرهم، 
سلم  صعود  في  الزمن  عليك  فيختصرون 

الفساد املفيد
إذا كانت قطعتك  3( ترتكب خطأً جسيماً 
أعلى  هو  من  قطعة  من  أكبر  »اجلاتو«  من 
الفاسدين ال تكون  منك،  فقسمة كعكة 

بالتساوي.
ارزقني  »ربي  شعارك  واجعل  كرمياً  كن   )4

وارزق مّني« 
ففتات الفساد الذي توّزعه على الفاسدين 
الصغار سيشّجعهم إلّتباعك الحقاً وطلب 

املزيد من اجلاتو.
أن يكون  يا ولدي البد  الفاسد احملترف  ان   )5
إلى  يذهبون  البدائيون  فاخملتلسون  قانونياً  
الناس  أما احملترفون فيصّفق لهم  السجن  

ويكرمون أمام عدسات املصّورين
6( ال بد من ان تتعّلم يا بني كيف تخفي أدّلة 

فسادك وتغرقها في أقرب مجرى للسيول

فإغراقها أسهل من دفنها
الصاخبة  احلفالت  دوري  بشكل  أقم   )7
العام  القطاعني  بني  املتنّفذين  واجمع 
واخلاص فكّلما زاد السهر زادت قابلية الناس 

للفساد.
٨( تعّلم مصطلحات الفساد جيدا، 

الفاسد يكره كلمة »رشوة«...  هو يحب أن 
يسّميها »عمولة«...  واحلديث الوحيد الذي 

يحفظه ويحبه »تهادوا وحتاّبوا«.
9( ال تنكر الفساد

ميكننا  ال  حد  إلى  كبير  أنه  على  حتّدث  بل 
إزالته بل علينا »التعايش« معه  حتّدث عن 
الشعارات  من  وأكثر  والنزاهة«   »الشرف 
واخلُطب الرنانة وال تتوّقف عن لعن الفساد 

وشتم الفاسدين.
10( اجعل صورتك نظيفة 

و قّدم خدمات جليلة ملطاردي الفساد
عن  ,إبحث  تذكارية  صوراً  معهم  ُخذ 
من  فاالنتهازيون  يساعدك.  إعالمي«  »بوق 
اإلعالميني يختصرون عليك خطوات كثيرة.

إذا عثرت على قاض فاسد فقد وجدت   )11
فاغدق عليه ألنه عملة  بثمن  يُقّدر  ال  كنزاً 

نادرة...  ولن يسأله أحد من أين لك هذا.
12 إحذر »الشفافية« فهي بداية النهاية... 

حاربها بكل ما استطعت.
13( أخيرا: عدّوك األول هو »الضمير« 

احذره...  سبات.  في  ضميرك  ليبق 
فسيكسب املعركة إن أفاق من غيبوبته..

جديدة...غابت  نصائح  اي  عندكم  كان  اذا 
عني . يا ريت تذكروها نحن في زمن نحب ان 

يعم اخلير على اجلميع..!
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معركة تثبيت قواعد االشتباك

حرب الديك والغراب

زكريا محمد 

في  والغراب  الديك  بين  طيبة  العالقة  ليست 
متوترة.  عدائية  بل  القديمة،  العربية  الثقافة 
أما  ديني.   - ميثولوجي  التوتر  هذا  وجذر 
الجاحظ الذي كان يستمتع بأساطير األعراب، 
فقد نقل لنا بقدر من التفصيل سّر العداء بين 

هذين الطائرين:

»وفي كثيٍر من الروايات من أحاديث العرب، 
شربا  وأنهما  للغراب،  نديمًا  كان  الديك  أن 
وذهب  شيئًا،  يعطياه  ولم  خّماٍر  عند  الخمر 
ورَهن  شرب،  حين  بالثَّمِن  ليأتيه  الغراُب 
يضيف  محبوسًا«.  فبقي  به،  فخاس  الّديك، 
في الكتاب نفسه: »فالغراُب عند العرب مع 
ورََهنه  به،  وتلعَّب  الّديك  خدع  قد  كلِّه،  هذا 
عند الخّمار، وتخّلص من الُغرم، وأغلقه عند 
الخّمار، فصار له الُغنم وعلى الديك الُغرم، 
ثّم تركه تركًا ضرب به المثل.... وفي جميع 

ذلك يقول أمية بن أبي الصلت:
بآيِة قام ينطق كـُل شـيٍء

)الجاحظ،  الغراُب«  الديك  أمانَة  وخاَن 
الحيوان(.

الغراب«  يطير  »بينما  ـــ  تشامبرز  توم 
)2013(

»صحبة  والغراب  الديك  كان  فقد  وهكذا، 
الذي شرب الخمرة ولم  الغراب  كأس«، لكن 
يدفع ثمنها، رهن الديك محبوسًا عند الخمار 
على أن يعود بالثمن، فلم يُعد. لقد ترك الديك 

تركة ال مثيل لها.
لألطفال،  لطيفة  قصة  مجرد  هذه  تبدو  وقد 
قصة  جهة،  من  فهي،  كذلك.  ليست  لكنها 
أصول تحاول أن تبّين لنا سبب طيران الغراب 
وعدم طيران الديك. وهي من جهة ثانية ذات 
مغزى ديني عميق. وبيت ابن الصلت أعاله 
يبّين لنا العداء بين الديك والغراب قصة بدئية. 
أي أنها تسرد أحداثًا بدئية حدثت عند لحظة 
ما من خلق الكون. فقد حدثت القصة بينهما 
ينطق  قام  ينطق »بآية  حين كان كل شيء 
كل شيء«. والزمن الذي كان فيه لكل كائن 
لسانًا ينطق به هو »زمن الفطحل« حسب ما 

أخبرنا الرّجاز الشهير رؤبة بن العجاج:
تسَألني عن السنين كـم لـي؟

فقلت: لو ُعّمرت عمر الحسل
َأو عمر نوح زمـن الِفَطـْحل

والصخر مبتـل كطين الوحل
أو َأنني أوتيـت علـم الُحْكل

علـم سليمـان كـالم النـمل
كنـت رهين هـرم َأو َقـتل.

هذا،  الفَطْحل  زمن  عن  رؤبة  سئل  حين  إذ 

فقال: »َأيام كانت الحجارة فيه ِرطابًا، وإذ كل 
شيء ينطق« )الثعالبي، ثمار القلوب(. وهذا 
الزمن هو زمن الطوفان. إذ كنت قد اقترحت 
سابقًا أن كلمة »فطحل« تعريب العربي السم 
اإلله المصري القديم »بتاح، فتاح« الذي حّل 
للسفن  بناء  كان  والذي  زمنه،  في  الطوفان 
»فطحل«  فكلمة  بالتالي،  نوح.  مثل  مثله 
كلمة مركبة من »فطح إل«، أي »فتاح إل«، 
بتاح  مثيل  فنوح  عليه  فتاح.  اإلله  وبمعنى: 
وشبيهه. ونوح هو نوح الطوفان. بذا، فقصة 
الديك والغراب تتحدث عن زمن الطوفان، أو 

أنها حدثت زمن الطوفان على األقل.
لكن ما هي جذور هذا العداء القديم بين هذين 
الطائرين، وما هي أسبابه؟ يمكن لي أن أقول 
المطر  يمثل  الديك  أن  من  نابع  العداء  إن 
حين  في  العلوي،  الماء  يمثل  أي  والشتاء، 
أن الغراب يمثل الصيف والماء السفلي. بذا، 
فالعداء بينهما هو في الواقع تمثيل لالنقالبات 
طائرين،  بين  عداء  ليس  أنه  أي  الفصلية. 
متعاكسين  فصلين  بين  »عداء«  هو  بل 

متضادين، يخلف أحدهم اآلخر ويطرده.
الشعبي  التراث  من  لهذا  تأكيد  ولدينا 
الفلسطيني على ما نقول. إذ يصف لنا توفيق 
فلسطين  في  االستسقاء  طلب  مشهد  كنعان 
كارم«  قرية »عين  في  العشرين  القرن  أوائل 

قرب القدس على الشكل التالي:
»ركبت امرأة عجوز على حمار، وحملت ديكًا 
الرجال  من  كبير  موكب  وتبعها  يديها،  في 
والنساء واألطفال. وبعض النساء حملن جرارًا 
وقام  الماء.  لقلة  كإشارة  الرأس،  على  فارغة 
آخرون بالطحن على طاحونة يدوية صغيرة 
دون قمح. وبين فترة وأخرى، ووسط صخب 
عنق  على  المرأة  تضغط  الحاشد  الجمهور 
الديك، فيزعق، وبهذا يشعر الناس أن الديك 
يشاركهم في التوجه إلى هللا« )كنعان، توفيق، 
-221 ص   ،1998 والمزارات،  األولياء 

.)222
الديك ماطر، والغراب فيضي و»العداء« هو 

بين فصلين متعاكسين متضادين

»عين  في  الناس  اختيار  أن  الواضح  من 
وطلب  االستسقاء  أجل  من  لديك  كارم« 

مطري.  رمز  فالديك  مصادفة.  ليس  المطر 
العجوز على عنق  المرأة  فإن ضغط  كذلك، 
إنها  أيضًا.  ليس مصادفة  لكي يزعق  الديك 
أنها  أي  المطر.  طلب  على  موافقة  زعقة 
قادرين  يجعلنا  هذا  ولعل  آمين.  قول:  مثل 
على تفسير المثل العربي الذي يقول: »ليس 
)الثعالبي،  المطر«  يجيء  الغراب  بصياح 
التمثيل والمحاضرة(. فصياح الديك هو الذي 
يجلب المطر. لذا كانت عجوز »عين كارم« 
تضغط على عنق ديك ال على عنق غراب. 
عليه، فالتكملة المنطقية للمثل: »ليس بصياح 

الغراب يأتي المطر، بل بصياح الديك«.
ممثل  ليس  ألنه  المطر  يجلب  ال  والغراب 
الماء العلوي، ماء المطر، بل هو ممثل الماء 
السفلي، أي الماء التحت أرضي، الذي يتبدى 
فيضان  وفي  االرتوازية  واآلبار  العيون  في 
األرض،  أعماق  من  يأتي  الذي  األنهار، 
القصة  تقول  لهذا  القدماء.  معتقدات  حسب 
إّن هاتفًا جاء عبد المطلب، جد النبي محمد، 
الكعبة.  بئر زمزم قرب  أن يحفر  طالبًا منه 
بالضبط.  يحفرها  أن  يعرف  يكن  لم  لكنه 
فطلب منه الهاتف أن يحفرها عند نقرة الغراب 
قلت:  قال:  زمزم.  احفر  »فقال:  األعصم: 
وما زمزم؟ قال: ال تنزف أبدًا وال تذم، تسقي 
الحجيج األعظم، وهي بين الفرث والدم، عند 
ابن  النبوية،  )السيرة  األعصم«  الغراب  نقرة 
حددت  التي  هي  الغراب  فنقرة  بذا  إسحق(. 
التي  الفتحة  حددت  أي  زمزم.  عين  مكان 

سيخرج منه الماء السفلي.
مهندس  أي  قناقن،  فالغراب  المعنى،  بهذا 
مائي، مثله مثل الهدهد تمامًا. فالعرب تزعم 
أن الهدهد »يبصر الماء من تحت األرض، 
)اليوسي،  كالزجاج«  له  كانت  األرض  وأن 

زهر األكم(.
بناء عليه، فحين نجد أن الديك قد حبس عند 
انحبس،  قد  المطر  أن  يعني  فهو  الخمار، 
الصيف.  محله  وحّل  ولى،  قد  الشتاء  وأن 
وحين يطير الغراب ويفرد جناحه مع الصيف 
وفيضه، ال مع الشتاء ومطره. ووقت الطوفان 
أطلق نوحًا غرابًا من نافذة السفينة لكي يرى 
يعد.  انتهى، فطار ولم  قد  الطوفان  إن كان 

أي لم يحبس في السفينة.

هو  الغراب  للديك.  فليست  الخمرة،  أما 
الخمري. هو السكير الذي يشرب الخمر. ذلك 
أن الصيف هو الذي يخمر ال الشتاء. كما 
أن الماء يسري في عروق النخل والكرمة من 
أعماق األرض، متحواًل إلى سكر، ثم خمرة، 
في الصيف ال في الشتاء. وإذا كان الديك قد 
نادم الغراب وشرب الخمرة معه الخمرة حقًا، 
فإن  الجاحظ،  رواها  التي  القصة  تقول  كما 
أغواه، وأخرجه عن طبعه.  قد  يكون  الغراب 
هاروت  الملكين  الزهرة  أغوت  كما  أغواه  لقد 
وماروت. ومن أجل هذا الذنب أيضًا، يبدو 

أنه حبس عند الخمار.
والحق أن هذا ما يقوله أمية ابن أبي الصلت 
في قصيدة أخرى معروفة تبدأ بهذا الشطر: 

وَمرْهنٌة عند الغراب حبيبه. تقول القصيدة:
وََأمى الُغراُب َيضِرُب اأَلرَض ُكلَّها
َعتيقًا وََأضحى الديُك في الِقِد عاِنيا

َفذِلَك ِمما َأسَهَب الَخمُر ُلبَُّه
َوناَدُم ِندمانًا ِمَن الَطيِر غاِويا

مطلق  معتوق  أي  عتيق،  فالغراب  وهكذا، 
الجناح،  مقيد  فمحبوس  الديك  أما  الجناح، 
غاويا«.  الطير  من  ندمانا  »نادم  ألنه  ذلك 
كلمة »غاويا« تفضح األمر كله. فالديك ليس 
بالغواية  في األصل خمريًا، بل صار كذلك 
الخمرة،  وسقاه  الديك  خدعه  لقد  والخديعة. 

فعوقب بأن فقد القدرة على الطيران.
القصص بطائر  الغراب في بعض  ويستبدل 
آخر. فهو يصير تدرجًا عند ابن سيرين مثاًل. 
أدخل  السالم،  إّن: »نوحًا عليه  لنا  يقول  إذ 
الديك والتدرج السفينة، فلما نضب الماء ولم 
يأِته اإلذن من هللا تعالى في إخراج من معه 
في السفينة، سأل التدرج نوحًا أن يأذن له في 
الخروج ليأتيه بخبر الماء، وجعل الديك رهينة 
وغدر  فخرج  ضمنه  الديك  إّن  وقيل  عنده، 
ولم يُعد، فصار الديك مملوكًا، وكان شاطرًا 
طيارًا فصار أسيرًا داجنًا، وكان التدرج ألوفًا 
فصار وحشيًا« )ابن سيرين، منتخب تفسير 
يشرب  لم  هنا  فالديك  نرى،  وكما  األحالم(. 
خمرًا، مما يدل على أن ربط الديك بالخمرة 
طارئ وليس أصياًل. لقد نادم الديك الغراب، 
وليس  مصادفة  كأس،  صحبة  صاحبه  أي 
طبعًا. فالديك ماطر، والغراب فيضي. وسوء 
أنهما  من  نابع  هذا.  من  نابع  بينهما  الظن 
طرازين  ويمثالن  مختلفين،  فصلين  يمثالن 
السفلي،  الماء  العذب: واحد يمثل  الماء  من 

واآلخر الماء العلوي، ماء المطر.
* شاعر فلسطيني

إبراهيم األمين

لم  بفلسطين.  الخاصة  التطورات  تتسارع 
على  الضغوط  تتراجع  أن  يتوّقع  أحد  يكن 
ال  األخيرة.  المواجهة  بعد  المقاومة  قوى 
الفضيحة  بعد  أكثر  التنازل  بصدد  إسرائيل 
إطاحة  أصابت جيشها وساعدت على  التي 
حكومتها، وال حلفاء العدو في المنطقة والعالم 
سُيظهرون ارتياحًا لقدرة المقاومة على توسيع 
أن  يعرفون  الجميع  لكن  المناورة.  هامش 
األمور ليست رهن حسابات سياسية من فوق 

فقط، بل تّتصل أساسًا بالواقع الميداني.
فلسطينيين وعرب  العدو وَمن معه من  كان 
وأجانب يحرصون على القول إن اتفاق وقف 
تفاهمًا سياسيًا يلزم  النار لم يتضّمن  إطالق 

لكن  القدس.  في  نشاط  كّل  بوقف  إسرائيل 
هؤالء كانوا يعون جّيدًا أن المقاومة ال تحتاج 
جديدة  بقواعد  العدو  لُتلزم  ُموّقعة  وثيقة  إلى 
المقاومة  تعرف  المعنى،  وبهذا  لالشتباك. 
الجديدة  االشتباك  قواعد  تثبيت  معركة  أن 
تحتاج إلى جهود كبيرة، وإلى جوالت إضافية 
اإلعالنات  المواجهات، وهذا هو جوهر  من 
في  أنها  المقاومة،  قوى  جانب  من  المتكّررة 
حالة جهوزية الستئناف المعركة العسكرية إن 
ما وراء 21  إلى  األمور  إعادة  العدو  حاول 

أيار الماضي.
خالل  الجميع  يعيشه  ما  بالضبط  هذا 
ميل  هناك  إسرائيل  في  الساخنة.  الساعات 
لعدم  السياسية،  القوى  لدى  وحتى  سياسي، 
األنشطة  عن  والتوّقف  للمقاومة  الرضوخ 

المعادية في القدس. حتى داخل أجهزة األمن 
منع  يريد  ال  َمن  هناك  والجيش،  والشرطة 
المستوطنين بالقوة من االقتراب من المسجد 
في  لكن،  له.  المجاورة  واألحياء  األقصى 
موجودة  جهات  هناك  أيضًا،  نفسه  الكيان 
في الجيش وأجهزة األمن وفي بقية الوزارات، 
تعرف أن األمور َتغّيرت، وأن احتمال عودة 
أمر  هو  بل  خياليًا،  افتراضًا  ليس  المواجهة 
ممكن في لحظة واحدة، وبالتالي فإن إسرائيل 
تحتاج إلى ترتيبات كثيرة في جبهَتيها الداخلية 

والخارجية قبل الشروع في مواجهة جديدة.
من جانبها، ال ُتظهر المقاومة في غزة وفي 
الحرب  إلى  العودة  في  رغبة  أخرى  مناطق 
فقط، ألجل تثبيت قدرتها على المواجهة، بل 
هي ال تمانع استثمار االنتصار والشروع في 

عملية إعادة اإلعمار، وحتى ترتيب الوضع 
حال  في  أنه  أيضًا  تعي  لكنها  الفلسطيني. 
والغربيين  العرب  من  وحلفائه  العدو  إصرار 
من  بحرمانهم  فلسطين  أهل  مقايضة  على 
اإلعمار والطعام إن واصلوا المقاومة، فإنها 
من  مقايضة  العدو  على  تفرض  بأن  معنّية 
القدس  وحرمة  والطعام  اإلعمار  آخر:  نوع 

مقابل األمن في الكيان.
هذه المرّة، على العدّو النظر بعيون إضافية، 
تتجاوز  أن  باإلمكان  صار  المشكلة  ألن 
مساحة فلسطين التاريخية، وليس قطاع غزة 

فقط!
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هل ستترك كورونا بصماتها السلبّية على مونديال قطر
 مع إعالن عدم الّسماح للجماهير “غير الُملّقحة” دخول المالعب؟

خالد الجيوسي:
لعّله لم يخطر على بال الُمنّظمين لمونديال قطر، 
أن يكون هذا هو حال “مونديالهم 2022، حينما 
احتفلوا بفوزهم قبل أعوام العام 2010 بالفوز بتنظيم 
الميزانّية  كّلف  الذي  العالمي،  الرياضي  الحدث 
تقريًبا  دوالر  مليار   150 من  يقرب  ما  القطرّية 
الرياضّية  التحتّية  والُبنى  والفنادق  المالعب  لبناء 
واإلدارّية الاّلزمة، ووضع الُحكومة ضمن انتقادات 
العاملين  بُظروف  تتعّلق  إنسانّية،  ُحقوق  انتهاك 
الستضافة  والمرافق  المالعب  إلنجاز  األجانب 
أربعة  ُكل  ُيقام  والذي  العالمي،  الكروي  المونديال 

أعوام على الّتوالي كما جرت العادة.
فيروس كورونا القاتل، وما شهده العالم مع ُظهوره 
نهاية العام 2019، حّول العالم إلى مشاهد حظر، 
إلى  إضافًة  ووفّيات،  إصابات  وِتعداد  وحجر، 
جدلّيات منشئه، ومن ثّم جدال اللقاحات الالُمنتهي، 
وسط التساؤل األهم حول العالم، حول متى سيضع 
لألحّبة،  وتفريقه  األرواح،  لحصده  نهايًة  الفيروس 
قطر،  مونديال  على  سينعكس  أنه  يبدو  والمشهد 
تقليص  المونديال من  واحتماالت ما سيشهده هذا 
لعدد الُمشجّعين، والزائرين لقطر، في حدث رياضي 
كّله  العالمي  اإلعالم  أضواء  ُيسّلط  أن  له  كان 
عربي  بلد  وكأّول  الصغيرة،  الخليجّية  الدولة  على 

يستضيف الحدث الكروي العالمي الّضخم.
بقي قرابة العام على بدء المونديال على األراضي 
من  هو  الوبائي  المشهد  أّن  يبدو  وفيما  القطرّية، 
المسؤولين  أّن  المونديال، وحاضريه، رغم  سيحكم 
فيروس  يستمر  أن  استبعدوا  قد  كانوا  القطريين 
كورونا حتى موعد عقد المونديال، وهو أمٌر بات 
اليوم ال ُيمكن ُنكرانه، مع تواصل ُظهور الُمتحّورات 
من “كوفيد- 19، آخرها دلتا الهندّية، والتي تبدو 

أشّد فتكًا من سابقاتها.
الُحكومة القطرّية بدا أنها بدأت التأقلم مع المشهد 
بشكٍل  وأعلن  في ظل كورونا،  المونديالي  الكروي 
الفت رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة آل ثاني، 
للمالعب،  الجماهير  بدخول  تسمح  لن  بالده  بأّن 

بدون تلّقيهم التطعيم الكامل ضّد الفيروس.

ينجح  لن  العالم  بأّن  يشي  القطري،  اإلعالن  هذا 
بالتقاط أنفاسه العام القادم، ولن يكون عام 2021 
الفيروس  من  الُمنّجي  اللقاحات  عام  هو  الحالي 
وُمتحّوراته، وإن كان العالم يّتجه نحو ُمحاولة الفتح 
وآمنة، وسط  حياة طبيعّية  إلى  التدريجي، وصواًل 
تحذيرات منظمة الصّحة العالمّية من عدم التخّلي 
عن إجراءات السالمة العاّمة، من تباعد، وارتداء 
كمامات، حتى الوصول للمناعة الجمعّية في عدد 

الُملّقحين في ُكل بلد.
لدخول  الكامل  التلقيح  باشتراط  القطري  اإلعالن 
مدى  حول  تساؤالت  يطرح  الُمدّرجات،  الجماهير 
للمالعب،  للدخول  اللقاح  تلّقي  الُمشّجعين  رغبة 
والسفر من أساسه من دولهم، في ظل حالة التشكيك 
تشكيلها خطرًا على  السائدة، من حيث  باللقاحات 
حياة الُملّقحين وأعراضها الجانبّية المرصودة، وعدم 
نجاعتها بعد تلقّيها، فالكثير من الحاالت حول العالم 
ل تلّقيها اللقاح على أنواعه، ورغم ذلك انتقلت  ُسجِّ
بالفيروس، وهو  إلى رفيقها األعلى، بعد اإلصابة 
ما يعني أّن الجماهير حول العالم قد تكتفي بُمتابعة 

كأس العالم من شاشات التلفزة إيثارًا للّسالمة.
بعض  ُمعّقًدا  يبدو  المونديال  في  الوبائي  المشهد 
الُمتوّقعة  األرباح  على  تأثيره  ومدى  الّشيء، 
استضافتها  من  القطرّية  الحكومة  تنتظرها  التي 
الوزراء  رئيس  قال  وكما  األخيرة  لكّن  المونديال، 
القطري أنه يجري ُمفاوضات مع إحدى الشركات 
من  كورونا،  فيروس  ضد  لقاح  مليون  لتوفير 
إلى بطولة  القادمين  أجل تحصين وتطعيم بعض 
الصّحي  الجانب  أّن  يبدو  العالم،  كأس  استضافة 
للُمشّجعين وصّحتهم، وحمايتهم من كورونا سيكون 
أخرى  دول  عكس  على  قطر،  عاتق  على  أيضًا 
أمور  عاتقها  على  وكان  العالم،  كأس  استضافت 
ُصعوبة  من  ُيضاعف  ما  وهو  وأمنّية،  تنظيمّية، 
المهّمة القطرّية باستضافة مونديالها الُمنتظر ُيقّدر 

ُمعّلقون.
وكان رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني 
إن  بأن  سابقة  تصريحات  في  قال  قد  إنفانتينو  
ستقام  قطر  في   2022 العالم  كأس  مباريات 

ُمضيفًا  المقبل،  العام  بالجماهير  ممتلئة  بمالعب 
ستكون   )2022 )قطر  البطولة  بأن  تماًما  “أثق 
مذهلة، وسيكون لها السحر نفسه )لبطوالت كأس 
كرة  عشاق  توحيد  على  وستعمل  السابقة(،  العالم 

القدم في العالم”.
خالل  سُيهزم  كوفيد  بأن  أّكد  “الفيفا”  رئيس  لكن 
عامين، وإذا لم نتخّلص منه سُنواجه مشكلًة أكبر 
منه  األطّباء  بتقدير  التخّلص  العالم”،  كأس  من 
إعالن  ومشهد  للُمعطيات،  وفقًا  واقعّيًا  غير  يبدو 
خلو العالم من الفيروس التي تزداد الّشكوك حول 

تصنيعه ُمختبرّيًا، بدا بعيًدا وصعب المنال.
وإلى جانب جدل فيروس الكورونا، وتنظيم المونديال 
الغفيرة،  الجماهير  بين  وتفّشيه  مخاطره  ظل  في 
يثور جدل آخر على خلفّية حقوق العّمال األجانب 
المونديال  ومشاريع  الخليجّية،  الدولة  في  العاملين 
من مالعب ومرافق خدمات، ففي الدنمارك هناك 
التي  النرويج  في  أّما  للُمقاطعة،  برلمانّية  دعوات 
ثار فيها ذات الجدل، فقد تقّرر بعد التصويت عدم 

ُمقاطعة المونديال 2022.
قطر  في  للسلطات  الُموّجهة  االتهامات  وأمام 
تؤكد  لديها،  األجانب  العاملين  بُحقوق  يتعّلق  بما 
جهودًا  بذلت  أنها  الدوحة  العاصمة  في  السلطات 
بهدف  المنطقة،  في  دولة  أي  من  وأكثر  جبارة، 

تحسين ظروف العمل للعمال األجانب.
في  الخبرة  ذات  الدول  من  العديد  لجوء  ومع 
إلى  الرياضّية  لألحداث  العالمّية  االستضافات 
إلغائها أو تأجيلها، ُتطرح تساؤالت حول عدم تفكير 
قطر تأجيل المونديال، بل على العكس استضاف 
اعتبرها  رياضّية  وبطوالت  دورات  الخليجي  البلد 
وقد  كورونا،  ظل  في  للمونديال  “بروفة”  البعض 
تكون الرغبة القطرّية في االستمرار في استضافة 
النجاح  يجب  كتحّدي  بأخذه  وقته،  في  المونديال 
فيه أمام العالم، كما الرغبة في تعويض الخسائر 
االقتصادّية التي نجمت عن التحضير لالستضافة 
الُمرتقبة، وتجهيز المرافق، هذا باإلضافة كما يرى 
خبراء اقتصادّيون الرّغبة في تنويع مصادر الدخل، 
والحدث  والغاز،  النفط  تعتمد في جّلها على  التي 

المونديالي والبطوالت الرياضّية على اختالفها بديل 
ُمهم للبلد النفطي.

ومونديالها  قطر  على  ُمسّلطة  األضواء  ستكون 
قبل  من  شديدة  ُمنافسة  ظل  في  األحوال،  بُكل 
باإلضافة  أّنه  ذكره  والجدير  الخليجّيات،  شقيقاتها 
يظل  دول،  ُمقاطعة  واحتماالت  الكورونا،  لعقبات 
مناخها الصحراوي الحار عاماًل قائمًا في كون البلد 
انتقادات  وهي  الكروّية،  لالستضافة  ُمناسب  غير 
قديمة جديدة ظّلت ُتالحق قطر وتصّدرت الواجهة 
طريقة  في  فساد  اتهامات  جانب  إلى  جديد،  من 
قد  كانت  أساسها  من  االستضافة  على  الُحصول 

نفتها الدوحة.
الجديد الذي ُيصّعد من حالة التفاؤل في هذا الملف 
أّن الحصار الذي كان مفروًضا على الدوحة من قبل 
أربع دول ثالث منها خليجّية )السعودّية، البحرين، 
رسميًّا  ارتفع  قد  مصر،  جانب  إلى  اإلمارات( 
العام  مطلع  الُعال  قّمة  ُمصالحة  اتفاق  توقيع  ُمنذ 
الحالي، وهذا يزيد من احتماالت ُحضور الجماهير 
الرياضّية، وخاّصًة السعودّية، لُمباريات المونديال، 
وملء المالعب مثلما تنّبأ رئيس “الفيفا”، ومن غير 
الُمسَتبعد أن يتم الّتوّصل إلى اّتفاق إلقامة بعض 

الُمباريات على المالعب السعودّية.
أزمة  تفاقمت  إذا  واردة،  تظل  التأجيل  احتماالت 
في  حدث  مثلما  األقل  على  عام  لُمّدة  الكورونا 
البطولة األوروبّية الكروّية التي كانت ُمقّررًة العام 
الماضي 2020 وُتقام حاليًّا بأقل عدد ُممكن من 

الُجمهور.
ستكون  النهائّية  العالم  كأس  تصفيات  ُمسابقة 
التنظيم  حيث  من  القطرّية  للدولة  قويًّا  اختبارًا 
والمسؤولون  الصّحة،  واآلن  واألمن،  واإلدارة 
القطرّيون، وعلى رأسهم الشيخ تميم بن حمد أمير 
البالد، رئيس الِقطاع الرياضي في بالده قبل توّليه 
دون أّنهم جاهزون وقادرون على الفوز  العرش، ُيؤكِّ

في هذا االختبار.
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قصة قصيرة: ابن المنسى

محمد عباس علي داود
كاتب من مصر

ترتفع سراية المنسي في مدخل القرية شامخة 
في وجه الريح، تحتل مرتفعًا من األرض يبدو 
الطريق  على  علم  والغادية  الرائحة  لألعين 
العاصمة  يصل  الذى  الطريق  ذلك  السريع، 
بقريتنا مباشرة مارًا على بقية القرى والكفور، 
نراها من مكاننا في األراضي الواطئة حولها 
لرؤيتها،  الرؤوس  رفع  الى  دائما  فنضطر 
ومتابعة أنوارها التي تصنع غيمة من ضياء 
لها  الهيبة  من  مزيدًا  يصنع  حولها،  مبهر 
نرى  حينما  خاصة  صدورنا،  في  والرهبة 
في وضح  قادمة  الفارهة  العربات  أعيننا  بأم 
النهار، حاملة وجوهًا ليست كوجوهنا ونساء 
الى  يضطرنا  مما  نسائنا،  عن  مختلفات 
التحديق بأعين مغسولة بماء الدهشة إلى ما 
سراديب  في  وتغوص  تغوص  وقلوبنا  نرى، 
الخيال والوهم باحثة عن ماهية هذه الكائنات، 
وهل هي حقا مصنوعة من ذات الطين الذي 
صنعنا، وألننا أحيانا نسمع كلمة من إحداهن 
عجينة  من  أنهم  يقيننا  كان  فقد  أحدهم  أو 
تفيض  منهن  فالمرأة  عجينتنا،  غير  أخرى 
برقة وأنوثة وبهاء يختلف كليًا عما ألفناه في 
وهيبة  وقار  عليه  يبدو  منهم  والرجل  بيوتنا، 
تضيع معها هيبة محمد محمود عمدة قريتنا 
في  الكبار  رؤية  صغارنا  اعتاد  وقد  ذاته، 
بتقدير  المنسي وسرايته  يتحدثون عن  القرية 
صارم، ورغم أن البعض خاصة في السنوات 
ويهاجم  نفسه،  المنسي  يهاجم  بدأ  األخيرة 
تصرفاته وغلوه في تكبره ونظرته لمن حوله 
من أهل القرية إال أن الهجوم لم يتطرق يومًا 
إلى  أبدًا،  ووضعه  مكانته  من  التقليل  إلى 
أن ابتليت قريتنا بوباء لم نعرف له مسمى، 
انقض على البيوت كالفيضان غامرًا الصغار 
قاسية  الهشة بمخالب  قابضًا على أجسادهم 

ال ترحم، قاطفًا أرواحهم، متنقاًل من بيت إلى 
الرعب  ناشرًا  داهمتين،  آخر في سرعة وقوة 

والخوف والفزع أينما حل.
 جأر الخلق بالشكوى مطالبين العمدة محمد 
لمواجهة  الجهد  من  مزيدا  يبذل  أن  محمود 
بداًل  عليه  واالنتصار  ومحاربته  البالء  هذا 
يطلب  وأن  يبديه،  الذي  التراخي  ذلك  من 
المرض  لمعالجة  والحكماء  الطب  أصحاب 
وإيجاد مصل واق يكون سياجًا يحمى البقية 
الباقية من الصغار من اإلصابة بهذا المرض 
العضال، غير أن الشكوى ظلت تدور من فم 
والحوانيت  الدور  تتخطى  أن  دون  آخر  إلى 
القرية،  في  الخالية  شبه  والمقاهي  واألسواق 
إلى أن حدث ما ليس في الحسبان، ذلك أنه 
في صبيحة يوم فوجئ الفالحون بأهل الرعاية 
إلى  يهبطون  والحكماء  الطب  أصحاب  من 
أبواب  يدقون  الحارات،  في  يدورون  القرية، 
للوجوه  واألدوية  األمصال  يقدمون  الدور، 
المحملة بغبار الدهشة والعجب لهذه الرحمة 
بال،  يكن على  لم  الذي  والعطف  المفاجئة، 
بالدواء  القادمة  الوجوه  أن  هذا  من  األكثر 
واألمصال كانت تحمل بسمات رقيقة تواجه 
بسرعة  وتطالبهم  لدينا،  العامة  وجوه  بها 
الذهاب إلى المستشفيات الستكمال العالج، 
بل  فقط  هذا  ليس  الرعاية،  بمزيد  ويعدونهم 
الكشف  بمداومة  أيضا  األصحاء  يطالبون 
أنفسهم دوريًا لالطمئنان على صحتهم  على 
للوقاية من المرض، وفور  وتناول األمصال 
حدوث هذا ورغم الفرح الغامر واالرتياح الشديد 
ومظاهر  الجميع،  فاجأ  الذي  االهتمام  لهذا 
االمتنان التي بدت على وجوه الخلق، إال أن 
بعض األلسنة كان لها رأي آخر، إذ الكت 
عنه  رغمًا  المنسي  إن  تقول  شامتة  كلمات 
قام باستدعاء أهل الطب والحكمة إلى القرية، 

وإنه لم يكن لديه الخيار للرفض أو القبول.
أصيب  ولده  إن  قيل  األمر  لهذا  وتفسيرًا   
بأعراض المرض. اعترض بعض الخلق من 

قريتنا قائلين:
باألمراض  يصابون  المنسي  عائلة  وهل   –

مثلنا؟
يبال  لم  وإن  السؤال  من  الكثيرون  ضحك   
أحدهم بالرد، أكملوا الهمس قائلين إن المنسي 
امتأل وجهه برعب لم يره أحد يعتريه من قبل، 
عين  لها  تنتبه  لم  رجفة  أعضاءه  واجتاحت 
من قبل، وبعث في طلب األطباء والحكماء 
إلى سرايته فورًا، طالبهم بسرعة عالج ولده 
فورًا  قاموا  وقد  راحته،  على  والسهر  الوحيد 
إجراءات  بعمل  طاقة  من  يملكون  ما  بكل 
مع  األصّحاء،  من  المكان  في  لمن  الوقاية 
توجيه جل اهتمامهم للصغير المريض، غير 
أنهم في صبيحة اليوم التالي لحضورهم حينما 
يجدوه، سألوا  لم  كالعادة  دخلوا عليه حجرته 
الحراس، ال جواب، بحثوا في أرجاء السراية 
الواسعة، فتشوا حجراتها، سراديبها، حديقتها، 
سطحها، ال شيء هناك كأنما قد خطفه طائر 
وابتلعته  األرض  انشقت  أو  به،  وفّر  خرافي 
ثم عادت إلى سيرتها، إذ ال يعقل وال يخطر 
على بال إنسان أن كائنا من كائنات القرية 
يستطيع الدخول إلى السراية دون إذن الحرس 
والكالب المدرية التي تطوف باألرجاء صبح 
مساء مراقبة األسوار ومهددة كل من يجرؤ 

على االقتراب بالويل.
الخدم  اللحظات من  تلك  يقول من رأى  هنا 
الذين اصطفاهم المنسي من أهل القرية للقيام 
خدمه،  بأنهم  يفخرون  دومًا  وكانوا  بخدمته، 
تيها  رؤوسهم  رافعي  الطرقات  في  ويسيرون 
بنوالهم عطفه ورعايته، يقولون إنهم رأوا وجها 
قد تجوفت  نار، وعيونًا  إلى جمرة  قد تحول 
اللهيب،  ألسنة  منها  وتصاعدت  واحترقت 
لكل  السباب  بأقذع  ملقيًا  تدلى  قد  ولسانًا 
والتسيب،  باإلهمال  إياهم  متهمًا  حوله،  من 
والتسبب في فقدانه لولده، مهددًا من فعل هذا 
بويالت ال يعلمها إال هللا، وهو يصرخ صراخًا 
يبحث  ومضى  المنيف،  القصر  أرجاء  يهز 

والكل  والقاعات،  الغرف  يفتح  عنه،  بنفسه 
طول  ورغم  معه،  يبحثون  خلفه،  يهرولون 
طالب  شيء..  إلى  يصلوا  لم  ودقته  البحث 
الحارات واألزقة،  في  فورًا  باالنتشار  الحرس 
يفتشون  والخانات،  والمقاهي  الحانات  في 
كل شبر في أرض القرية حتى يعثروا عليه، 
تحركوا بكالبهم لتنفيذ األمر، عند باب السراية 
الكبير وهم يتدحرجون هابطين إلى األراضي 
القلوب  منهم  ارتجفت  وقد  حولهم،  الواطئة 
المنسي  غضب  من  خوفًا  العيون  وزاغت 
لحظتها  خائبين،  والفشل  عادوا  إذا  وانتقامه 
ألقى عليهم حجرا لم ير أحد مصدره، حجر 
يرونه  أبصارهم،  مرمى  في  ليكون  صّوب 
المترامية يرون  جميعا، وتحت أشعة الضوء 
حوله ورقة ملفوفة بعناية ومربوطة برباط قوى 
حتى ال تفلت منه، فّضوها فورًا، طاروا بها 

إلى المنسي، هرولت عيناه على الحروف:
– )ابنك وسط المرضى أمثاله في مكان آمن، 
لن تصل إليه مهما حاولت، إذا أردت عالجه 
عليك أن تأمر بعالج كل المرضى في القرية(
 اتسعت عيناه عجبًا، يساوون ولده بأبنائهم

 حاول استيعاب األمر وهو يتساءل في نفسه:
– كيف يفعلون هذا؟

أما  للجميع،  معلوم  وهذا  المنسي  ابن  ابنه   
عن  أعظمهم  يزيد  لن  كثروا  فمهما  أبناؤهم 
حرسه  في  صرخ  قصره.  في  خادما  كونه 
وكالبه مطالبًا بهدم القرية على من فيها فورًا. 
مقسمًا برأس أجداده أن يعّلم هؤالء المجرمين 
مالم يتعلموه طيلة حياتهم. غير أنه تذكر أن 

ولده الوحيد بين أيديهم.
يقول من رأى تلك الواقعة وشاهد أحداثها في 
ولده  عودة  بعد  المنسي  أراد  لما  أنه  قريتنا 
القرية  لتأديب  وكالبه  حرسه  يطلق  أن  إليه 
اآلثمة كما سماها لم يجد رؤوسًا محنية تنتظر 

العقاب كما تعود أن يرى.

قصة نجاح: شاب بدأ مشروعه بأقل من 500 استرليني
 ويجني الماليين سنويا

لشركة  التنفيذي  الرئيس  كولمان،  نك  يقول 
تكتفي  المهم حًقا أال  بيغ«: »من  »سنافلينغ 
شبكة  على  موقع  أفضل  إلى  بالذهاب 
اإلنترنت من حيث الشكل للشراء منه، أو أن 
تزود الفريق الذي تعمل معه بعدد هائل من 

البضائع الرائعة«.
بمبلغ  كرهان  شركتي  بدأت  »لقد  ويضيف: 
500 جنيه إسترليني، واآلن تحقق أكثر من 

ستة ماليين جنيه إسترليني سنوًيا«.
تقليدية  بيغ« وجبات  وتبيع شركة »سنافلينغ 
بمجموعة  الخنزير  لحم  قشور  من  خفيفة 
أكياس  في  المغلفة  النكهات  من  متنوعة 
الميالد وفي  ُتقدم في فترة أعياد  وآوان، كما 

شكل بيض عيد الفصح.
يقول كولمان: »إجمالي مبيعاتنا يعادل ثمانية 
ماليين عبوة سنوًيا، بما في ذلك 2,1 مليون 
عبوة في بداية السنة الجديدة«. ويضيف: »لم 
نفكر في إعادة اختراع العجلة، فكل ما فعلناه 
إلى  الحانة  من  ونقله  قديم  منتج  تدوير  هو 
سوق الهدايا حتى نتمكن من بيعه في قطاع 
كان  اإلنترنت«.  شبكة  بالتجزئة وعلى  البيع 
كولمان يدير شركة للمستلزمات الطبية عندما 
يمكنه  ال  أنه  على  العمل  في  شريكه  راهنه 
إنشاء شركة جديدة بميزانية قدرها 500 جنيه 

إسترليني.
سيشتري  إنه  »قال  ذلك:  عن  كولمان  يقول 

لي وجبة عشاء إذا نجحت هذه الشركة في 
وبعد  سنوًيا.  إسترليني  جنيه  مليون  تحقيق 
ثمانية عشر شهرًا فقط، كان يتعين عليه أن 

يفي بوعده!«
ياتيندين  قرية  في  شركته  كولمان  أطلق 
شركة  ووجد  بيركشاير.  بمقاطعة  الصغيرة 
أخرى تصنع قشور لحم الخنزير في ميدالندز 
وطلب منها أن تصنع له مجموعة متنوعة من 
النكهات، مثل الفلفل الحار وبذور الشمر، ثم 

غلف المنتج بأرخص طريقة ممكنة.
يقول كولمان: »كنا نأخذ مستخلصات منكهة 
ملصًقا  ونضع  شفافة  أكياس  في  ونصبها 
صغيرًا على ذلك يحمل اسم شركتنا )سنافلينغ 

بيغ(«.
لكي  أخرى  إلى  حانة  من  »تنقلنا  ويضيف: 
على  عملنا  ثم  له.  ونروج  المنتج  هذا  نبيع 

الشركة  اإليرادات مرة أخرى في  إعادة ضخ 
لتوسيع إنتاجنا وسوقنا«.

 500 البالغة  الناشئة،  الشركة  ميزانية  أما 
جنيه إسترليني، فقد أعطاها نيك لمصمم لكي 
يبتكر شعارا جيدا للشركة. وقد أجرى كولمان 
التجول  خالل  من  بالسوق  الخاصة  أبحاثه 
في الحانات والتحدث إلى أصحاب العقارات. 
يقول كولمان: »وجدنا أن مبيعات هذا المنتج 
بنكهة بذور الشمر سيئة، في حين أن هناك 
مبيعات جيدة لنكهتي الملح والخل. واكتشفنا 
المناطق  في  فالحانات  الحانات،  تدار  كيف 
الريفية غالبا ما ُتدار من قبل المالك، الذي 
يقرر ما إذا كان سيبيع منتجك أم ال. أما فيما 
يتعلق بالحانات الموجودة في المدن، فيتعين 
وتوقع  تقدمه  الذي  بالمنتج  تقنعهم  أن  عليك 

معهم عقدا«.

الدخول  هي  استراتيجيتي  »كانت  ويضيف: 
إلى حانة واحدة وأن أبيع لها عددا جيدا من 
المنتج قبل توقيع عقود مع الشركات المركزية 
آالف  لديك  يكون  أن  األفضل  من  الكبيرة. 
العمالء الذين ينفقون القليل بداًل من االعتماد 

على مشتٍر كبير واحد، فهذا أكثر أماًنا«.
يقول كولمان إنه فيما يتعلق بقطعة قشور لحم 
الخنزير نفسها، فقد اعتمد على مبدأ شائع بين 
صانعي التطبيقات، وهو طرح »الحد األدنى 

من المنتجات القابلة للتطبيق« في السوق.
يمكن،  ما  بأسرع  األشياء  »نطلق  ويضيف: 
وبالتالي فقد ال تكون مثالية في البداية، لكننا 
نجاحا  ستحقق  المنتجات  أي  لنعرف  ننتظر 
إذا  أننا  يعني  هذا  تطويرها.  على  نعمل  ثم 
ننفق  لم  فإننا  الوصفات،  تغيير  إلى  احتجنا 
الكثير من األموال. وهذا يمكننا من التحرك 

بسرعة كبيرة«.
جمع  إلى  حاجة  توجد  ال  أنه  كولمان  ويرى 
األموال  من  ممكن  قدر  أكبر  وتخصيص 
مقدًما، قائال: »تعتقد العديد من الشركات أنه 
على  كبيرة  مالية  مبالغ  إنفاق  عليها  يتعين 
أبحاث السوق. كل ما يتعين عليك القيام به 
هو الحصول على منتج وطرحه في السوق، 
القيام  يتعين عليك  بعد ذلك ما  تتعلم  سوف 
به. وسوف تعرف أين تضع قدمك وأنك تسير 

في الطريق«.
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قضة قصيرة: الولد سّر أبيه

قصص قصيرة: جسر الى استراليا
كان مواظبا على الصالة لربه، ال يقوم بخطوة 
دون ذكر هللا، ال يستسلم لسلطان النوم دون 
ثم  النهار،  ذلك  وأقواله  أفعاله  يستعرض  أن 
يطلب المغفرة من ربه إذا ما تجاوز التصرف 
السليم، أو تفوه بما ال يليق بإنسان يخشى هللا.

مسار سيرته كالمسك بشهادة أصحابه وأقاربه. 
يكرر شكره لربه على الخصال الحميدة التي 
زرعها في نفسه منذ تفتح وعيه على الحياة.

دائما  يستعرض  القدير  للعلي  توسالته  في 
زوجته  وبين  بينه  ما  العالقة  من  يعذبه  ما 
عقلها  لها  يرد  ان  اياه  سائال  المشاكسة، 
ويوقف لسانها عن الناس. لم تترك جارة تفلت 
يتحمل  أن  يخافه  ما  أشد  كان  لسانها.  من 
وزر أعمالها ويحاسب بجريرة أفعالها يوم يقف 

للحساب أمام العلي القدير.
اللحى  وذو  واألتقياء  الصالحين  استشار 
على  سيحاسب  هل  بلده،  أهل  من  الطويلة 
انفه  رغم  شريك  الزوج  هل  زوجته؟  أفعال 
ما  ردعها؟  عن  عجز  إذا  الزوجة  بأخطاء 

العمل إلعادتها إلى طريق الصواب؟
ضرب  أتاح  الشرع  أن  الحارة  شيخ  أجابه 
»ان  ايضا  قال  لتأديبها،  المشاكسة  الزوجة 
عدم تأديب الزوج لزوجته هي خطيئة تحسب 

للزوج في يوم الحساب«.
دخل الزوج بدوامة من الرعب، كيف يضربها 
في  شنب  أكبر  تخيف  البأس  شديدة  وهي 

الحي؟
كان على علم أن رجال الحي يهابون لسانها 
وسطوتها عليهم، لم تكن تتردد عند الضرورة 
وجاهزة  متحدية  الحارة  وسط  لهم  للتعرض 
امرأة  منازلة  على  يجرؤ  من  لكن  للمعركة، 

ومرمغة شرفه بالتراب؟
المرأة  تكون  كيف  فهمه  على  استعصى 
بهذه القوة والبأس والشراسة، ألم تخلق المرأة 
لتكون متعة للرجل؟ من أين لها هذه الطاقة 
على الشر؟ وهي بنفس الوقت كانت مرحة، 
أحكامها،  على  يعترض  ال  لمن  مضيافة 

ُتطمئن زوجها بأن ال يقلق على آخرته، ألنها 
لوحدها  وتتحمل  لصالحه  هللا  أمام  ستشهد 
وزر أعمالها: »مع مخلوقات أشبه بالرجال، 
الواحد منهم بصاق امرأة«،  الرجل  ال يسوى 

على حد تعبيرها.
ضوء  فيه  له  ظهر  حلما،  ليلة  ذات  شاهد 
يرى  أن  يستطع  لم  انه  لدرجة  القوة،  شديد 
وصوت  الضوء  هذا  وراء  من  مالمح  أي 
مثل الرعد قال له »هللا ال يخيب آمال أبنائه 
المخلصين وسيستجيب لدعواتهم إذا طلبوا«.

وقع في حيرة من أمره، هل كان هذا حلما أم 
صوتا حقيقيا؟ ربما وهما؟ كيف له أن يعرف؟ 
هل  حقيقيا،  سمع صوتا  انه  له  يقول  يقينه 
رسالة  هي  كان،  مهما  لنفسه:«  قال  حقا؟! 

واضحة بأن هللا ال ينسى أبنائه الورعين«.
نهض فجر اليوم التالي سعيدا، شاعرا براحة 
ربه  زمن طويل. شكر  منذ  تراوده  لم  نفسية 
النفس  تطمئن  التي  الواضحة  رسالته  على 
وتعزز اإليمان. كان واثقا أن ما سمعه هو 

إشارة مطمئنة لألتقياء من رب العالمين.
شاخصتان  وعيناه  وقال  عاله  في  هللا  مجد 
في  قديمة  أمنية  له  أن  للسماء مخاطبا هللا، 
نفسه يرجو هللا أن يلبيها بناء على وعده له 

ليلة األمس.

يخيل إليه انه سمع صوتا يشبه الصوت الذي 
سمعه في النوم. قال له الصوت:

- أنا أعرف صالبة إيمانك، حسن سيرتك، 
تصرفات  عن  رضائك  وعدم  قلبك  طهارة 
نقيا من  قلبك ووجدته  لقد فحصت  زوجتك، 
دماغك ووجدته خلو من  الشوائب، فحصت 
الكراهية وأفكار السوء، لذا قررت أن أمنحك 
أمانيك، فتمنى أكثر ما ترغب به  أمنية من 

نفسك.
فكر بالعرض المغري وهو اإلنسان الورع لكنه 
يخيل  ما  حقيقة  بين  حائرا  كان  كثيرا.  تردد 
من  صحيحه  يعرف  يعد  لم  سمعه؟  انه  له 
خطأه ويقينه من وهمه. خاف من أفكاره ان 
يكون فيها طرف من الخطأ وتجاوز لصحيح 
إذا كان ما سمعه حقيقة يجب أال  اإليمان. 
االبتعاد  في  رغبة  له  كانت  الفرصة.  تفوته 
عن البيت والزوجة المشاكسة إلى مكان بعيد 
وليجدد  تفكيره  صفو  ويستعيد  نفسه  لترتاح 
نفسية  أيضا  يغير  البعد  هذا  لعل  طاقاته، 

زوجته، فيصلح حالها.
تدعى  عنا،  دولة  ابعد  أزور  أن  أمنيتي   -
شديدا  خوفا  الطيران  أخاف  لكني  استراليا، 
حد  إلى  تتسارع  قلبي  نبضات  أن  لدرجة 
الخطر، أما البحر فيصيبني بدوار شديد، قد 

يفقدني رشدي. فهل تمد لي يا رب العالمين 
جسرا من ارض الحجاز المقدسة إلى استراليا، 
ألسافر بسيارتي وأتوقف وقت الضرورة للقيام 

بواجباتي الدينية؟
أجابه الصوت، الذي يظن انه صوتا سماويا:

- طلبك هذا مستحيل، هل تعرف كم تكلفة 
ووسط  البحار  فوق  جسر  مد  وصعوبة 
بالجبال  شوارع  شق  الهائجة،  المحيطات 
وجسورا فوق األنهر من اجل شخص واحد؟ 
يا ابني العزيز فكر بأمنية أقرب إلى التنفيذ 
وسأتركك اآلن وأعود إليك غدا بعد أن تفكر 

بأمنية جديدة ومعقولة.
لم يتردد وسارع يقول، خوفا من أن يفقد هذه 

الفرصة الذهبية:
- لي أمنية أخرى؟

- ما هي؟
لماذا  النساء،  نفسية  أفهم  أن  أمنيتي   -
تفكيرهن  طريقة  يضحكن؟  لماذا  يغضبن؟ 
بالحياة؟ ماذا يعني الزوج للزوجة؟ لماذا تفكر 
أن الرجل بال مشاعر؟ كيف افهم عقليتهن؟ 
كيف افهم ردود فعلهن على ما يجري؟ لماذا 
تبكي المرأة؟ ما الذي يجعلها سعيدة؟ ما الذي 
يحزنها؟ ماذا تعني المرأة عندما تقول لشخص 
ان  امرأة،  إسعاد  أستطيع  كيف  تحبه؟  إنها 
كيف  ومتفاهمة؟  مطيعة  بيت  سيدة  أجعلها 
الخير؟  لها  وأريد  أحبها  حقا  أني  أقنعها 
باختصار يا الهي أريد أن أفهم نفسية المرأة 

بشكل كامل!!
الجديدة،  أمنيته  طرح  أن  بعد  الصمت  ساد 
أو  أمنيته  يسمع  لم  هللا  أن  ظن  انه  لدرجة 
أنه  أو  بوعده؟  هللا  يخل  هل  ترى  تجاهلها. 
قبل  إال برهة،  يعيش وهما؟ حلما؟ وما هي 
باليأس، حتى سمع الصوت من  أن يصاب 

جديد:
- قل لي يا ابني هل تريد الجسر إلى استراليا 

باتجاه واحد أم باتجاهين؟

بقلم: د.سامي الكيالني

على خطوط التماس المتعددة مع ذاته تتنقل 
هذه  من  متعددة  صور  مع  يسافر  أفكاره، 
السيارة  جو  عن  فيغيب  بعيدًا  لتأخذه  الذات 
والحديث الذي يدور بين ابنه وزوجته. ينظر 
إلى الشارع الذي تنطلق السيارة عليه باتجاه 
السرعة  عداد  يراقب  ال  التجاري،  المجمع 
يرى  وال  السير،  كمراقب  ابنه  مع  ليتدخل 
كعادته.  المحيط  والمشهد  الشارع  تفاصيل 
أمام  الوقوف  ساحة  في  السيارة  توقفت 
المجمع التجاري الموجود على طرف المدينة 
إلى  أقرب  حادة  نوارس  أصوات  الصغيرة. 
ينظر  متصارعين،  بشر  كأصوات  الزعيق، 
فعاًل  وأنهما  فقط  نورسان  أنهما  فيجد  نحوها 
يتشاجران زعيقًا ويشتبكان باألجنحة والمنقار 
بلغتهما. وبعد  وكأن كاًل منهما يشتم اآلخر 

قليل يهدآن ويطيران بعيدًا، ربما نحو البحيرة 
الرسمي.  اسمها  الصغيرة، هي صغيرة وهذا 
يتمنى لهما أن يهدآ عندما يصال الماء، تمامًا 
في  السباحة  من  تهدأ  أن  لنفسه  يتمنى  كما 
بحر الصور وأن تغادره الصور ليستمتع بهذه 
اإلجازة في هذه البلدة التي جاءها مع زوجته 
ليكونا مع ولدهما الذي يعمل فيها. لم يجدوا ما 
جاءوا من أجله في المتجر الكبير، الموظفة 
كانت متكاسلة نوعًا ما، حاولت مساعدتهم، 
فاستراحت  متوفرًا،  يكن  لم  يريدونه  ما  لكن 
بعد  بلطف  شكروها  منها،  واستراحوا  منهم 
وكأن  لطيف،  بأسف  تكاسلها  اختتمت  أن 
مهمة  من  الصعداء  تنفس  منهما  فريق  كل 

ال تروق له.
البحيرة  متنزه  أو  الصغيرة،  البحيرة  وصلوا 
الصغيرة كما هو مكتوب على اللوحة الكبيرة 
تحتضن  التي  الغابة  مدخل  على  المثبتة 
في  تغطس  مطمئنة  هادئة  النوارس  البحيرة. 
مع  تالمس  شبه  في  لتطير  تخرج  ثم  الماء 
سطح البحيرة كأنها تمشي على الماء. دقق 
النظر في رف من النوارس طار فجأة محاواًل 
أن يميز النورسين اللذين كانا يتصارعان قبل 
قليل في ساحة المجمع التجاري، ثم ضحك 
من محاولته هذه بصوت مسموع. انتبه ابنه 
التمويه  أراد  السبب،  عن  فسأله  لضحكته 
الذاكرة،  من  ما  شيء  إلى  يعود  األمر  بأن 
ثم صارحه بمحاولته تمييز النورسين، ضحك 
االبن وقال إن الفكرة خطرت بباله أيضًا وأنه 
وضربا  ضحكا  عنهما.  البحث  فعاًل  حاول 

قبضتيهما المغلقتين كما يفعل الشباب، وقال 
طفولته  في  دائمًا  له  يقول  كان  كما  البنه 
»الولد سر أبيه«، متذكرًا المسلسل الكرتوني 
»البحار باباي« الذي كانا يشاهدانه معًا في 
تنهد وهمس  البعيدة،  األيام  تلك  األيام،  تلك 

»كـأنها األمس«
على  عالمة  نحو  يركضوا  أن  األم  اقترحت 
اعتذر  نحوها،  يتسابقوا  أن  البحيرة،  شاطئ 
زال  ما  كان  التعب،  بحجة  المشاركة  عن 
االختالء  وأراد  المتعددة،  بين صوره  متوزعًا 
بنفسه »خذوا راحتكم«. تحمله كل صورة منها 
التي مضت  األيام  إلى محطة من محطات 
في  الثواني  عقرب  يدور  كما  ودارت سريعة 
الساعة التي على معصمه وتحمله إلى مكان 
إلى  عاد  معها.  تصادق  التي  األماكن  من 
لحظته، وأراد أن يثبت أنه يعيش اللحظة، إن 
لم يكن لنفسه فلهما فالتقط لهما بعض الصور 
باتجاهه  يقتربان  وهما  المحمول  هاتفه  من 
وقال  وصاله  الركض.  مشوار  من  عائدين 
له االبن إنهما سيذهبان إلى المقهى القريب 
مع  ليجلس  الفكرة  استطاب  قهوة،  إلحضار 
نفسه فترة أخرى، وطلب منه أن يحضر له 
كالعادة.  حليب  أو  سكر  دون  سوداء  قهوته 
وانعكاسها  الغروب  شمس  مواجهًا  استدار 
على سطح البحيرة، التقط عددًا من الصور، 
ليته يستطيع أن  المكان،  وانغمس في هدوء 
ينغمس في هذا الهدوء دون مشوشات. تذكر 
حواره مع أحد زمالء العمل في الوطن، حين 
قال يومها وهو يحدثه عن المدينة البعيدة التي 

التي زارها وأسهب  المدن  بأنها أجمل  يحبها 
فعلق  نظره،  وجهة  من  جمالها  وصف  في 
يومها  فأجابه  وبلدتك؟«،  »والوطن،  الزميل 
شيئًا من هذا القبيل »صحيح أن تلك المدينة 
هي األجمل، ولكن بلدتي هي األغلى ووطني 

هو األعز«.
األفق  نحو  ونظر  قريب  مقعد  على  جلس 
حيث تتالقى السماء بالماء، كان هذا التالقي 
بالجبال  السماء  التقاء  يحيره في طفولته في 
العالية شرق قريته، وكم تمنى الوصول إلى 
المقعد  عن  نزل  السماء.  ليلمس  الجبل  قمة 

ليجلس مقرفصًا على الرمل المبلول.
وبدأ  الشاطئ  على  الماء  ألقاه  عودًا  تناول 
يرسم خطوطًا متقاطعة ثم محاها بيده، ورسم 
ذلك الشكل الحلزوني الذي يرسمه عادة كأنه 
يفرّغ أفكاره التي تدور في حلقات متصاعدة 
كالسهم.  ينطلق  مستقيم  بخط  حلقاته  وأنهى 
خربشه  ثم  الحلزوني  الرسم  متأماًل  أطرق 
بالعود وغرس العود بالرمل في النقطة التي 
إطراقته  كانت  منها.  الحلزوني  الشكل  بدأ 
ينساها،  ال  التي  أبيه،  إطراقة  عن  صورة 
حين كان يجتاحه حزن أو يغمره فرح فيجلس 
القرفصاء في ساحة البيت ويحمل عودًا يحرك 
به التراب، ويهز رأسه بين لحظة وأخرى كأنه 
يحّدث شخصًا آخر غير مرئي. سمع صوتًا 
»الولد  يردد  البعيد  البعيد  من  يأتي  واضحًا 

سر أبيه«.
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قصة قصيرة: ليلــة االعتقــــال

 نبيل عودة

الداهرية  ابواب  افتحوا  بشدة.  يقرع  الباب 
ليدخل األباليس. أو هي غادة حسناء جاءتني 
ألتغطى بها بدل اللحاف. أين اللحاف؟ عادة 
سيئة أن أقذف به كل ليلة على األرض! ال 
أريد ان أتحرك ألجذبه بالرغم من أن نسمة 
هواء باردة تجعلني اتكور على نفسي كالقنفد.

من يقرع الباب .. وبإصرار وقح؟!
ما  بأن  فكرة،  تحتويك  عندما  النوم  أروع  ما 
ليقرع  حسناء.  وإنما  لحاًفا،  ليس  به  تتغطى 

الباب وليصحو غيري، انا لن أقوم!
قلت لها قبل أن تغادر بي الطائرة موسكو، 

بأني أشعر بأن قدمي تسوقانني للسجن.
الى  ببراءة ودهشة، وهي تضم ذراعي  قالت 

صدرها الدافئ، وسط نهديها:
 ولكن لماذا.. هل انت شرير؟

النهدان ينقالن لي، عبر ذراعي خفقات قلبها 
المذهولة، ال تفهم ولن تفهم. والقرع  الواجفة 
وسط  يغطس  رأسها  دماغي،  في  أصبح 
صدري، اضغط وجهها بيدي واتنشق عبيرها 

األخاذ، قالت بتسليم:
أكيد شرير.

الفضاء  وذاب  ذراعي،  بين  رأسها  اخذت 
بقوة،  ساقي  مددت  شفاهنا،  بين  الفاصل 
وأردت أن اتغطى جيًدا. قرع متواصل شديد. 
لن أقوم .. افتح؟ الجنة مغلقة!! أحالمي هي 

الجنة، والقرع هو جهنم، فكيف استجيب؟
متى ستعود الي؟

تعالي معي.
ال أعرف لغتكم.

 أنا أعرفها
ارتجاجات صدرية،  فحدثت  القطبان،  تالقى 

النعومة تتحدى القرع، لن أقوم.
ابق معي.

يا ليت.
انت ال تحبني.

 يروق لي ان أراك سعيدة.
ال تهرب من الجواب.

أكون حزيًنا ان خطف الدهر ابتسامتك.
أنت ال تحبني.

أكون سعيدا بوجودك الدائم معي.
لماذا ال تقول لي الحقيقة؟

 ألنك تعرفينها.
جاء  وعندما  قبالتها،  من  مد  في  وغرقت 

الجزر .. كان القرع يتواصل بشدة.
هل أنا نائم؟

نحن غارقان في مقعد مظلل باألشجار والليل 
والنسيم، ونهو موسكو يعكس النجوم بوضوح، 

وبجانبي التعاسة المنتظرة.
اعترفي..

انت تستطيع ان تسيطر على قلب المرأة..
حركة  في  اصابعها  وانفرجت  يدها،  ومدت 

تشنجية ثم ضمت قبضتها وأضافت:
هكذا..

ولكني لم أخدعك..
من يعلم؟

أنِت!
أنا أعطيتك كل شيء.

هذا يحز في نفسي.
جميع الرجال من نوع واحد، أنانيون..

 لم أكن استطيع ان أرفض.
أنا كنت أستطيع.

 ولكني استطيع ان اسيطر على قلب المرأة.. 
هكذا؟

وقلدت حركتها، واضفت
وعندها آخذ ما أريد!

 أنت وحش .. شرير.
لذلك أنا ذاهب الى السجن.

ورطبت دموعها المالحة شفتي .. افتح. قرع 

شديد ينرفزني، منذ شهرين لم يذوبنا العناق. 
في  الوعي  عن  نغب  لم  القبل.  تذوبنا  لم 
انشودة الخلق .. منذ شهرين وآالف األميال 
الطرق،  من  تتوتر  وأعصابي  بيننا،  تفصل 
ولكني جائع للنوم، للدفء واألحالم، ال شيء 
حولي، لملمت نفسي شاعرًا ببعض البرد حتى 
شديد،  القرع  رأسي.  تالمسان  ساقاي  كادت 

من يقرع؟!
ها هي تطل بشفافيتها ورقتها، وجهها المشرق 
يحمل مسحة حزن. أمس بكت عندما خسرت 
التي  الحزن  مسحة  تعطيها  واليوم  عذريتها، 

تظلل جمالها، رونًقا، ذا فاعلية شديدة.
أي  تقل  ولم  ذراعي،  وتأبطت  الي  وصلت 
ال  معروف.  غير  اتجاه  في  سرنا  حرف. 
شديد.  بارتباك  اشعر  لها.  اقول  ماذا  أعرف 

ضميري يعذبني. هل أخطأت؟؟
طلبت مني أال أهتك عذريتها، واللذة ال تعرف 
حزينة،  اليوم  هي  وها  استسلمت،  حدوًدا. 

مستسلمة لعشقها وعاشقها.
لففت  جلسنا.  غوركي.  حديقة  الى  وصلنا 
والقت رأسها  استسلمت  كتفيها.  ذراعي حول 

فوق كتفي. لحظات وسالت دموعها بغزارة.
ازداد ارتباكي. يجب ان اقول شيًئا، قلت:

اني أتعذب..
قالت من خالل دموعها، وهي تحيط خصري 

بذراعيها:
ليتني لم أتعرف عليك.

 كفي الدمع.
 لم يبق لي شيء غيره.

 وأنا .. هل تنازلت عني؟
ستعود الى وطنك، وتكون لك واحدة غيري.

مصدره،  أستوعب  أن  أحاول  شديد،  القرع 
فأرى وجهها، فاهتف:

أحبك.
الدامعتان بدهشة، ويداها  بحلقت بي عيناها 

تضغطان ذراعي.
نعم أحبك..
ال أصدق..

أستطيع  أكن  لم  وشفتاها؟  تثيرني،  دموعها 
ان أقاوم.

أحبك.
وأخذت  صدري،  الى  وضممتها  بقوة  قلت 
ثم  لحظة،  استسلمت  أسناني،  بين  شفتيها 

ابعدتني عنها بقوة.
 سيرانا الناس.

كانت ابتسامة حزينة تعتلي شفتيها:
 حبنا أقوى من الناس.

بحزن  أشعر  كنت  دموعها.  تجفف  أخذت 
شديد. كثيرًا ما حاولت أن تجرني ألقول لها 
ال  فأنا  بالحب.  أعترف  ان  أرد  ولم  أحبك، 
أستطيع ان أكون لها. ولكن يجب أن تكوني 
الشيء  منك  انتزعت  حسنائي،  يا  سعيدة 
الذي ال ثمن له، فألعطيك بداًل منه كلمات، 
صادقة أم كاذبة؟ وما الفرق؟! الست سعيدة 

بها ...؟ أحبك. أحبك. أحبك.

واخرجتني   .. الكلمة  هذه  اردد  أخذت 
من  الفجر  كشمس  أشرقت  التي  ابتسامتها 
حزني واضطرابي وتوبيخ ضميري. وواصلت 
أعرف  ال  التي  الضجة  رغم  بنشوة،  الترديد 

كيف تتسرب لنشوتي:
أحبك.. أحبك .. أحبك.

بمرح  وقال  شفتي،  فوق  اصابعها  وضعت 
حزين:

هو  الحب  ان  يقول:  الروسية  األمثال  أحد   
مجنونان اللذان يصنعان الثالث.

 ولكنا لم نصنع الثالث بعد..
 انا وأنت اثنان..

 والثالث؟
 دعك منه، فلن يكون.

  أحبك.. أحبك .. أحبك.
 هذه هي حصتي منك.

 لماذا أنت حزينة؟
بل أنا سعيدة..

لن اخطئ معك مرة أخرى.
 فات األوان، لم يعد مجال للخطأ.

ال أفهم.
 هل تحبني؟

ألم تقتنعي بعد؟
 اذن فأنا كلي لك.

 أنت رائعة.
 لقد أعطيتك كل شيء.. أعصابي .. عقلي 

.. جسدي.
الحقيقي.. أنت أغلى شيء   هذا هو الحب 

عندي.
الوقت  هذا  في  ولماذا  الضجة؟  هذه  لماذا 

بالذات؟
استرده.  ان  أستطيع  ال  اياه  أعطيتك  ما   
وانت تستطيع ان تسترد كل شيء. انا قدمت 
اقصى ما تستطيع فتاة أن تقدمه وانت لم تقدم 

سوى حبك.
 من الممكن ان تصبحي فيلسوفة؟

والمرأة  مكان،  كل  في  بجراثيمه  يلقي  الرجل 
تتلقى فقط!!

 عدم مساواة جدير بالدراسة.. ولكن بالمقابل 
قدمت حبي.

 شكرًا، سأحتفظ به في أحشائي.
 سنصبح ثالثة؟

  سنبقى اثنين.. مجنونين.
 ولكن.

أنا اآلن اريدك.
 كما أردتك أنا أمس؟

 بل كما أردتني دائًما.. ومنذ أول يوم.
 وهل انت لم تريديني مطلًقا؟

اآلن زال الحاجز.
 أنا المذنب.

من  يجذبني  ينرفزني،  الباب  على  القرع 
أنا، ولما  اين  أيامي، سراب يشملني.  أجمل 
كما  رائعة  قربي،  تتوهج  وحبيبتي  الضجيج؟ 
من  هرًبا  صدرها  في  رأسي  دفنت  أعهدها. 
اعلى  في  قبلتها  بذراعي،  احطتها  الضجيج. 

ورغم  بصدري،  شفتي  من  احتمت  عنقها، 
الضجيج وصلني صوتها الحزين.

 متى ستسافر؟
بقيت سنة وآخذك معي.

  هنا وطني.
وهناك أنا.

أنت لست وطني.
سأعطيك أكثر..
كل شيء يفنى.
هذا مشترك لنا.
 ما عدا الوطن.

 انت عنيدة.
هزتني قرعة في قمة الشدة، فعدت الى نفسي، 
اآلن أميز قرًعا حقيقًيا على الباب، ترى من 

يقرع األبواب في منتصف الليل؟ هل أقوم؟
أمس، عندما قمنا بالمظاهرة تنبأت باالعتقال. 
طريقة بوليسية كالسيكية دمقراطية. هل يكون 
الدمقراطية  يستعمل  غيره  أحد  ال  البوليس؟! 
الليل. قرع متواصل  الناس في  إلقالق راحة 
مرفق بكلمات عصبية، يروق لي ان أتحدى. 
الذكريات  الستعادة  جارف  حنين  أقوم.  لن 
يشدني  النوم  قرع.  ثم  وقرع  قرع  العاطفية، 
بقوة مغناطيسية تفوق شدة القرع. يسرني أن 
أجرب االعتقال. ال شك أني متوهم. هل يعقل 

ان اعتقل على عمل لم أفعله بعد؟
هنا دمقراطية، هنا ..

تفتاح مشطاراة .
)كلمتان بالعبرية : افتح شرطة(

قرعت أذني تلك الكلمتان العبريتان. يبدو أني 
غارق في حلم اسرائيلي. هل يجوز ان تصل 
السخافة الى حد اعتقالي؟ أشعر بحركة خارج 
العائلة  افراد  أحد  أم  الحلم  غرفتي. جزء من 
وألزيد  بعمق  ألنام  نومه؟  من  القرع  سحبه 
غرفتي  يمأل  الضوء  نرفزة.  راحتي  مقلقي 
فجأة. والدي يهزني... شيء من التثلج يسري 
في أطرافي، أريد أن أنام، ان أستعيد ذكريات 
للرجولة  الدخول  ذكريات  العاطفي،  االنفتاح 
بمعانيها وأبعادها المختلفة. ال أروع وال أجمل 
األفق،  في  انفتح  جديد  عهد  ذكريات  من 
وجهها المشرق يلوح لي... أحاول ابقائه في 

ذهني.
هزة عنيفة تجعلني استعيد الواقع. نرفزة وقهر 
يعترياني. لن أقوم قبل الهزة العاشرة. التثلج 
يذوب ويتحول الى تحد. التحدي يطرد النوم. 
أقوم قبل ان يطول  الشرطة تنتظر، وأنا لن 
بهم االنتظار، قرعوا طويال ما شاء لهم القرع، 
فلينتظروا ما شاء لي، وما راق لي أن أماطل. 
أحاول ان أعود لفتاتي، ابحث عنها في وعيي 
وإصرار.  بصمت  أناديها  وعيي.  ال  وفي 
يعتريني  عطرها.  ابتسامتها.  طيفها.  انتظر 
أو  العاشرة؟  هي  هل  جديدة.  هزة  القلق... 
ربما العشرون؟ اذن ألفتح عيني بمشيئة اآلب 

واالبن والروح القدس والدمقراطية والشرطة.
* )كتبت عام 1970(



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

34www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JUNE 25,2021, Issue 285 ادب و ثقافة



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

35www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JUNE 25,2021, Issue 285

هذا المكان شاغر العالنكم
416-302-7664

meshwarmed ia@
hotmail.com

تابعوا الجريدة االلكترونية
meshwarmedia.com



36www.meshwarmedia.com JUNE25, 2021, Issue 285  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664


