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رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين 
في كندا وحول العالم بعيد األضحى المبارك

جاستين  الكندي  الوزراء  رئيس  هنأ 
في  المسلمين  الثالثاء،  اليوم  ترودو 
كندا وحول العالم بحلول عيد األضحى 

المبارك. 
نشر  فيديو  مقطع  في  ترودو  وقال 
التواصل  مواقع  في  صفحاته  على 
االجتماعي: »في هذا اليوم، يحضر 
المسلمون الصلوات ويتبادلون الهدايا 
للفقراء،  المساعدة  ويقدمون  والتحية، 
وجبة  ويتشاركون  التضحية،  ويؤدون 
ال  واألصدقاء..  العائلة  مع  خاصة 
فرصة  يوفر  المهم  اليوم  هذا  يزال 
للتفكير في دروس التضحية والرحمة 
لبركات  التقدير  وإلظهار  والكرم، 

الحياة.. لقد حان الوقت أيضا لجميع 
من  بالعديد  لالعتراف  الكنديين 
من  أجيال  قدمها  التي  المساهمات 

الكنديين المسلمين لبلدنا«.
وانتهز رئيس الحكومة الفرصة إلدانة 
مظاهر اإلسالموفوبيا في كندا. ولفت 
التي  المأساة  إلى  ترودو بهذا الصدد 
وقعت مؤخرا في مدينة لندن بمقاطعة 
أونتاريو الكندية حيث تم دهس عائلة 
هذا  ترودو  ووصف  عمدا.  مسلمة 
أن  ذكر  كما  »المؤلم«،  بـ  الحادث 
المسلمين ما زالوا يتعرضون إلهانات 
مختلف  في  عنف  وأعمال  وتهديدات 

أنحاء البالد.

للكراهية  مكان  »ال  ترودو:  وقال 
السبب  لهذا  مجتمعنا..  في  والتمييز 
تستضيف حكومة كندا في 22 يوليو 
اإلسالموفوبيا،  حول  الوطنية  القمة 
ضد  قوية  إجراءات  اتخاذ  لمواصلة 

هذه الكراهية والتمييز‹‹.
نختار  أن  يجب  »معا،  وأضاف: 
ونجدد  التسامح  عدم  على  الدمج 

يمكن  حيث  متنوعة،  بكندا  التزامنا 
عقيدتهم  عن  النظر  بغض  للجميع، 
ثقافتهم أو جنسهم، أن  أو عرقهم أو 
يشعروا بالترحيب واألمان واالحترام«. 
ترودو  تمنى  خطابه  ختام  وفي 
باسمه ونيابة عن أفراد عائلته لجميع 
األضحى  بعيد  المحتفلين  المسلمين 

المبارك احتفاال رائعا.
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د. نزيه خطاطبه 
المؤيد  االكثرية  جناح  بين  الخالف  تعمق 
الحزب  رئيسة  جناح  وبين  للفلسطينيين 

المؤيد للصهيونية واالحتالل االسرائيلي

به  المرتبط  والصندوق  الخضر  حزب  نقل 
معركتهما مع زعيمة الحزب آنامي بول إلى 
بول  بين  مؤقتة  هدنة  إلنهاء   - المحكمة 
والمديرين التنفيذيين للحزب فيما ُيتوقع إجراء 

انتخابات فيدرالية في غضون أسابيع.
اتخذت  بول  أن  المحكمة  وثائق  وتظهر 
تصويت  إجراء  من  الحزب  لمنع  إجراءات 
بقيادتها ومراجعة عضويتها في  الثقة  على 

الحزب.
وتقول وثائق المحكمة إن النزاع انتهى بين 
الثقة  عدم  تصويت  إلغاء  قرر  محكم  يدي 
المقرر إجراؤه في 20 يوليو وإلغاء مراجعة 

العضوية.

يطلب كل من حزب   ، المحكمة  في ملف 
الخضر والصندوق المرتبط به من محكمة 

التي  التحكيم  نتائج  إلغاء  العليا  أونتاريو 
ألغت كاًل من تصويت عدم الثقة ومراجعة 
مجلًسا  الحزب  ينتخب  أن  إلى  عضويتها 
فيدرالًيا جديًدا في 19 أغسطس, والمطالبة 

أيًضا بدفع التكاليف.
المحكم تجاوز  بأن  الحزب والصندوق  يرى 
ومراجعة  الثقة  تصويت  إلغاء  في  سلطته 
العضوية ألن عقد بول كان مع الصندوق 
للحزب.  الفيدرالي  المجلس  مع  وليس   ،
كما يجادلون بأن عملية التحكيم حدت من 
»أنشطة وقرارات واتصاالت األعضاء« فيما 

يتعلق بالنزاع.
يقول المسؤولون التنفيذيون في حزب الخضر 
أنه  للحزب يعني  السيئ  المالي  الوضع  إن 
قد ال يكون قادرة على التمويل والدعم بشكل 
الرئيس  بين  السباق  حملة  من  لكل  كامل 
الحالي آنامي بول وبين المرشحين اآلخرين 
في االنتخابات المتوقعة في وقت الحق من 

هذا العام.
تم تقديم اقتراح في اجتماع المجلس الفيدرالي 
ألف   250 تحويل  لتجميد  يونيو   29 في 
دوالر كانت مخصصة مسبًقا لحملة بول في 
مركز تورنتو. يجب إلغاء التحويل المخطط 
لألموال »حتى يتم إخطار المجلس الفيدرالي 
بحزب الخضر للوضع المالي » ، كما جاء 
 The أوردته  لما  وفًقا   ، االقتراح  في نص 
أن  المقرر  ومن   .Canadian Press
للمجلس  اجتماع  في  عليها  التصويت  يتم 

الفيدرالي في 27 يوليو.
بول  حملة  بتمويل  االحتفاظ  اقتراح  يمثل 
بول كزعيم  لمكانة  أخرى  االنتخابية ضربة 

للحزب.
الحزب  في  التنفيذيون  المدراء  قام  كما 
بتسريح موظفي مكتب Paul بالكامل. كما 

أنها تواجه تصويًتا محتماًل لسحب الثقة في 
وقت الحق من هذا الشهر.

نقطة  إلى  وحزبها  بول  بين  الصراع  وصل 
بياًنا  بول  أصدرت  عندما  مايو  في  أالزمة 
إلى  والعودة  التصعيد  وقف  إلى  فيه  دعت 
الحوار ،على خلفية التباين الكبير في االراء 
من الصراع الفلسطيني االسرائيلي والعدوان 

على غزة والقدس.
أتوين  جنيكا  فريدريكتون  النائبة  ووصفت 
الى  وانتقلت  الخضر  حزب  تركت  التي   ،
بأنه  البيان   ، يونيو  في  الليبرالي  الحزب 
تسبب  ما  اإلطالق«,  على  مالئم  »غير 
الكندي  البرلمان  في  لنائب  الحزب  بخسارة 

وبقاء نائبين فقط.
الوقت  ذلك  في  لبول  السياسي  المستشار 
بشدة  المناصرين  من  وهو  زاتزمان  نوح   ،
لالحتالل االسرائيلي ومناهض للفلسطينيين، 
زعم في منشور على فيسبوك في 14 مايو 
/ أيار إنه عانى من معاداة السامية والتمييز 
قال  الذين  السياسيين  وانتقد  الحزب  داخل 
إنهم يظهرون معاداة السامية ، بما في ذلك 

نواب حزب الخضر.
وكتب بشكل ساخر: »سنعمل على استقدام 
يسارية  حركة  أنتيفا)  من  تقدميين  أبطال 
الحراك  قادت  امريكا  في  للفاشية  معادية 
مجتمع  ومناصري  العنصري(  التمييز  ضد 
المثليين والمؤيدين لسيادة السكان األصليين 

والصهاينة !!!!!«
 He wrote: »We will work to bring
 in progressive climate champions
 who are Antifa and pro LGBT
 and pro indigenous sovereignty

»!!!!!and Zionists

االثنين  يوم  مرة  ألول  علني  حديث  في  و 
البرلمان  في  النائب  السابقة  الحزب  لرئيسة 
من  طلبت  ماي,  إليزابيث  الحزب  عن 
قبل  مًعا«  »العمل  الخضر  اعضاءحزب 
لم  إنها  المتوقعة, وقالت  الخريف  انتخابات 
الخضر  حزب  معارك  في  دور  أي  تلعب 
وحثت  بول،  أنامي  الزعيمة  مع  الداخلية 
على  بول  آنامي  الزعيمة  يعارضون  الذين 
المتوقعة  الخريف  انتخابات  قبل  هدنة  عقد 

على نطاق واسع.
وقالت في بيان صحفي »أنا أؤيد تماما حزب 
الخضر الكندي وقيمنا ودستورنا«. »قائدتنا 
ألعضائنا  إال  يحق  وال  بول  آنامي  هي 

التشكيك في ذلك.
أنه  يبدو  فيما  التعاون  إلى  بحاجة  »نحن 
مزاعم  وحول  وشيكة«.  انتخابية  حملة 
في  الفشل  أن  تعتقد  إنها  قالت  زاتسمين 
معالجة مزاعم Zatzman المعادية للسامية 
أدى مباشرة إلى خروج Atwin من الحزب 

وانضمامها الى الحزب الليبرالي .
»بالنسبة لي ، كان هذا أمرًا صادًما للغاية 
حيث ُسمح بحدوثه دون توبيخه وإبعاده على 

الفور.
يشار الى ان أنامي بول وهي يهودية فازت 
رئاسة  على  السباق  في  الماضي  العام 
المنظمات  من  وبشري  مالي  بدعم  الحزب 
الناشط  المحامي  منافسها  على  الصهيونية 
مع  المتضامن  السكار  دميتري  السياسي 
العالم,  المظلومين في  الفلسطينيين وقضايا 
من  الحد  محاولة  على  وطاقمها  وعملت 
نفوذ وتاثير الجناح المناوئ لها وقمع االراء 
واعتبارها  االسرائيلي  لالحتالل  المناهضة 

معادية للسامية.  

 تعمق الخالف في حزب الخضر 
وانتقال المعركة مع رئيسة الحزب أنامي بول المناصرة للصهيونية إلى المحكمة

جيسالن بيكار يرّحب 
باالعتراف بالعنصرّية الممنهجة بحّق السّكان األصلّيين في كندا 

األمم  جمعّية  زعيم  بيكلر،  جيسالن  رّحب 
نقابة  بموقف  والبرادور،  كيبيك  في  األوائل 
أقّرت  التي  الكيبّيية  والممّرضين  الممّرضات 
السّكان  بحّق  ممنهجة  عنصرّية  بوجود 
الصّحة  شبكة  في  اإلينويت  و  األصلّيين 

والخدمات العاّمة في كيبيك.
النقابة  تلتزم  أن  في  أمله  بيكار عن  وأعرب 
إلى  إشارة  في  جديدة(،  )نافذة  جويس  بمبدأ 
جويس  األصلّيين  السّكان  أبناء  من  الشاّبة 
غامضة  ظروف  في  توّفيت  التي  إيشاكوان 

لدى تلّقيها العالج في مستشفى جولييت.
بيان صحفي  في   ، أقّرت  قد  النقابة  وكانت 
أصدرته أّول أمس، بوجود عنصرّية ممنهجة 
)نافذة  واإلينويت  األصلّيين  السّكان  بحّق 
وفاة  بعد  الثقة  إعادة  إلى  وهدفت  جديدة(، 

الشابة جويس إيشاكوان.
بيكار،  قول  حسب  النقابة  موقف  ويعكس 
واحترام  العنصرّية  مواجهة  في  لديها  رغبة 

ثقافات السّكان األصلّيين.
وتوّفيت إيشاكوان في أيلول سبتمبر الفائت، 

جولييت،  مستشفى  في  العالج  تلّقيها  أثناء 
فيديو  شريط  وفاتها  من  دقائق  قبل  ونشرت 
يد  على  واإلهانة  للشتم  تعّرضها  ُيظهر 

ممّرضات، و تصرخ مستغيثة. 
الممّرضين  نقابة  رئيس  ماثيو،  لوك  وقال 
بوجود  علنا  االعتراف  قرار  إّن  الكيبيكّية، 
عنصرّية جاء على يد مجموعة عمل أنشأتها 
ما  تكرار  عدم  من  التأّكد  بهدف  النقابة 

تعّرضت له جويس إيشاكوان بعد اليوم.

الحادثة  وقوع  بعد  جولييت  مستشفى  وقّرر 
في  وأعلن  العمل،  عن  الممّرضتين  تعليق 
اليوم التالي طردهما، وأجرت محّققة الوفيات 

جيهان كامل تحقيقا في الحادثة.
ودعا زعماء أّمة أتيكاميك الحكومة الكندّية و 
حكومة كيبيك إلى اّتخاذ موقف من العنصرّية 

الممنهجة بحّق أبناء السّكان األصلّيين.
ورفع مجلس أّمة أتيكاميك ، ومجلس محمّية 
ماناوان التي تنتمي إليها إيشاكوان، وثيقة إلى 

حكومَتي كيبيك وكندا، تضّمنت مجموعة من 
االقتراحات المستوحاة من مبدأ جويس.

رئيس  لقائهم  عقب  األّمة  ممّثلو  وأعرب 
أملهم في  لوغو، عن  فرانسوا  كيبيك  حكومة 
أن يتّم تغيير نهج التعامل مع أبناء السّكان 
في  الصحّية  الرعاية  نظام  داخل  األصلّيين 

المقاطعة.
األمم  جمعّية  زعيم  بيكار  جيسالن  وأعرب 
األوائل في كيبيك والبرادور عن أمله في أن 
تتبّنى نقابة الممّرضات والممّرضين الكيبيكّية 

مبدأ جويس بصورة رسمّية.
السّكان  حّق  لضمان  جويس  مبدأ  ويهدف 
تمييز،  ودون  عادل  وصول  في  األصلّيين 
 ، واالجتماعّية  الصحّية  الخدمات  كاّفة  إلى 
في إطار احترام معارفهم التقليدّية في مجال 

الصّحة.
وتنفي حكومة كيبيك وجود عنصرّية ممنهجة 

في كيبيك، ولم تلتزم رسمّيا بمبدأ جويس.
)راديو كندا نقال عن وكالة الصحافة الكندّية
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فتح الحدود الكندية أمام األميركّيين منتصف آب أغسطس المقبل

القّوات الكندّية تشارك في اخماد حرائق الغابات 
في بريتيش كولومبيا و مانيتوبا بعد تمّدد رقعتها

وزير الهجرة منديتشينو:
خّطة ِلجالء المترجمين األفغان بأسرع وقت إلى كندا

الكندي ماركو منديتشيو  قال وزير الخارجّية 
األخيرة  اللمسات  تضع  الكندّية  الحكومة  إّن 
أفغان  مترجمين  إِلجالء  تهدف  علىخّطة 

وعائالتهم إلى كندا )نافذة جديدة(.
على  مخاوف  وسط  الكندّية  الخّطة  وتأتي 
األشخاص  من  وسواهم  المترجمين  سالمة 
الذين عملوا مع القوّات الكندّية في أفغانستان، 
واحتمال تعّرضهم لخطر االنتقام والموت من 

قبل حركة طالبان.
وقال وزير الهجرة ماركو منديتشينو إّن وزارته 
العالمّية  الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون  تعمل 
من  عملّية  خّطة  بلورة  على  الدفاع  ووزارة 
األفغان  للمترجمين  ممرّا  تفتح  أن  شأنها 

وموّظفين محلّيين وعائالتهم.
تقييم  على  تعمل  األرض  على  طواقم  لدينا 
في  العملّية  في  للمباشرة  ونسعى   . الوضع 
ماركو  الهجرة  وزير  قال  ممكن  وقت  أسرع 
منديتشينو في حديث إلى سي بي سي، القسم 

اإلنجليزي في هيئة اإلذاعة الكندّية.
الهجرة إطارا زمنّيا ولم يعط  ولم يحّدد وزير 

تفاصيل حول عملّية اإلجالء.
وعمل عدد من المترجمين األفغان مع القوّات 
مع  التواصل  في  الجنود  وساعدوا  الكندّية 
و  معهم  األحاديث  وترجمة  المحلّيين،  القادة 

ساعدوا في بناء الثقة على األرض.
 وشارك نحو من 40 ألف جندي في المهّمة 
و  بين عامي 2001  أفغانستان  في  الدولّية 

.2014
وانسحبت آخر دفعة من الجنود الكندّيين عام 
2014، وأعلن رئيس الحكومة السابق ستيفن 

هاربر انتهاء المهّمة الكندّية في هذا البلد.
حياتهم،  على  األفغان  المترجمون  ويخشى 
مهّددون  وهم  خونة،  يعتبرونهم  البعض  ألّن 

بخطر الموت.
من 800  نحوا   2009 عام  كندا  واستقبلت 
مترجم أفغاني )نافذة جديدة( وعائالتهم، في 

إطار برنامج وضعته وزارة الهجرة في حينه 
ألسباب إنسانّية.

الكندّيين  الجنود  مساعدة  في  هؤالء  وساهم 
في أفغانستان، رغم أّن حياتهم كانت معّرضة 

للخطر أحيانا كثيرة.
تسيطر  أّنها  أّيام  قبل  طالبان  وأعلنت حركة 
على نحو 85 بالمئة من أراضي أفغانستان، 
تؤّيد  ال  الحركة  أّن  باسمها  متحّدث  وأفاد 

احتكار السلطة بالقوّة.
و جاء ذلك في وقت أعلن الرئيس األميركي 
األميركّية  القوّات  انسحاب  أّن  بايدن  جو 
أغسطس  آب  في 31  ينتهي  أفغانستان  من 

المقبل.
وأعلنت واشنطن الشهر الماضي أّنها تخّطط 
األفغان  المترجمين  آالف  عشرات  إلجالء 
القوّات  مع  الحرب  خالل  عملوا  الذين 

األميركّية، والمعّرصين للخطر.
خّطة  عن  البريطانّية  الحكومة  أعلنت  كما 

إلجالء عدد من المترجمين الذين عملوا على 
وكالة  وأفادت  البريطانّية،  القوّات  مساعدة 
جوّا  منهم  عدد  نقل  تّم  أّنه  لألخبار  سكاي 

إلى بريطانيا.
وقال وزير الخارجّية الكندي ماركو منديتشينو 
إّن كندا تبحث في كّل الخيارات في ما يتعّلق 

بعملّية إجالء المترجمين إلى كندا.
ِلدعم  اّتخاذ إجراء حاسم وعاجل  الملّح  ومن 
األفغان الذين دعموا قوّاتنا الكندّية قال الوزير 

مندتشينو.
ومن المهّم التأّكد من اّتخاذ إجراءات تحمي 
األفغان الذين تريد كندا تأمين ممّر آمن لهم، 
بهذا  القيام  يتيح  بما  يدعمهم،  فريق  وتوفير 
الجهد بأكبر قدر مطلوب من األمن واألمان، 
قال وزير الهجرة الكندي ماركو منديتشينو في 

حديثه إلى سي بي سي.
)سي بي سي/

ترودو  جوستان  الكندّية  الحكومة  رئيس  قال 
المحتمل أن تعيد كندا فتح حدودها  إّنه من 
أكملوا  الذين  األميركّيين  المواطنين  أمام 

التطعيم في آب أغسطس المقبل.
مسارها  التطعيم  حملة  واصلت  حال  وفي 
كندا  تباشر  أن  المحتمل  من  التصاعدي، 
باستقبال المسافرين األجانب من حول العالم 
الذين أكملوا التطعيم اعتبارا من أيلول سبتمبر 
الحكومة جوستان ترودو  قال رئيس  المقبل، 
مع رؤساء حكومات  االفتراضي  لقائه  عقب 

المقاطعات ِلتحديث حالة كوفيد-19.
وأوضح مكتب رئيس الحكومة في بيان، أّن 
األميركّين  للمواطنين  بالسماح  تبدأ  قد  كندا 
و حاملي تأشيرة اإلقامة الدائمة الذين أكملوا 
التطعيم بالدخول إلى كندا في إطار رحالت 

غير ضرورّية.
أشار رئيس الحكومة إلى أّنه في حال استمّر 
وواصلت  معّدالته،  على  التطعيم  مسار 
اإليجابّي،  تطّورها  العاّمة  الصّحة  ظروف 
المسافرين  استقبال  على  قادرة  كندا  ستكون 

من كّل البلدان الذين أكملوا التطعيم في أوائل 
أيلول سبتمبر المقبل أضاف البيان الصادر 

عن مكتب رئيس الحكومة.
 وتابع مشيرا إلى أّن المباحثات مستمرّة مع 
الحدود،  فتح  إعادة  بشأن  المّتحدة  الواليات 
ويمكن أن نتوّقع إعادة استقبال المسافرين من 

الواليات المّتحدة اعتبارا من الشهر المقبل.
من  سُيطلب  كان  إذا  ما  البيان  ُيشر  ولم 
تثبت  وثيقة  تقديم  األميركّيين  المسافرين 
بالغ  موضوع  وهو  اللقاح،  على  حصولهم 
الحساسّية في الواليات المّتحدة التي استبعدت 

فكرة جواز سفر اللقاح.
وقال رئيس الحكومة جوستان ترودو إّن كندا 
معّدل  حيث  من  العشرين  مجموعة  تتصّدر 
التطعيم، وأضاف أّن 80 بالمئة من الكندّيين 
اللقاح، وتلّقى أكثر  تلّقوا الجرعة األولى من 

من 50 بالمئة منهم الجرعَتين.
وارتفعت الضغوط على الحكومة الكندّية من 
كندا ومن الواليات المّتحدة، من أجل تخفيف 
آذار  منذ  المستمرّة  الحدود  إغالق  إجراءات 

مارس من العام الماضي.
الحدود  فتح  إعادة  إلى  الداعين  بين  ومن 
أمام السفر غير الضروري لألشخاص الذين 
أكملوا التطعيم، السناتور تشاك شومر، زعيم 
الشيوخ  مجلس  في  الديمقراطّية  األغلبّية 

األميركي.
قطاع  في  ناشطة  مجموعات  دعت  كما 
السياحة والنقل الجّوي وغرف التجارة وشبكات 
إلى  الكندّية  الحكومة  وسواها،  المطاعم 
األجانب  المسافرين  أمام  الحدود  فتح  إعادة 

الحاصلين على جرعَتي الّلقاح.
غير  السفر  وجه  في  الحدود  البَلدان  وأغلق 
الضروري في إطار جهود التصّدي ِللجائحة، 
بموجب اّتفاق موّقع بينهما، يتّم تجديده شهرّيا 

منذ نحو سنة ونصف.
 وباشرت كندا بتخفيف اإلجراءات الحدودوّية، 
و أعفت الكندّيين والمقيمين الدائمين العائدين 
إلى البالد من الحجر الصّحي مّدة 14 يوما، 
في حال كانوا قد حصلوا على جرعَتي الّلقاح 

المضاّد لمرض كوفيد-19.

ومن المتوّقع أن يعطي رئيس الحكومة المزيد 
الحدود  التفاصيل حول خّطة إعادة فتح  من 
الصادر  البيان  في  كما ورد  المقبل  األسبوع 

عن مكتب جوستان ترودو.
وأضاف البيان أّن رؤساء الحكومات المحلّية 
أعربوا عن تأييدهم لخّطة إعادة فتح الحدود، 
في حال اّتسمت بالوضوح، وبحثوا في نظام 
تطعيم يوّفر للكندّيين قدرة التنّقل دولّيا بثقة .

الكونغرس  عضو  هيغينز  برايان  ورّحب 
بالنبأ،  الجمهوري  الحزب  عن  األميركي 
األفق  في  لوح  بدأ  النهاية  خّط  أّن  واعتبر 
طرَفي  على  المقيمين  لألشخاص  بالنسبة 
الحدود الذين ظّلوا بعيدين عن عائالتهم ِلفترة 

طويلة كما قال هيغنز.
الحدود  ابقاء  االمريكية  الحكومة  واعلنت 
مغلقة امام الزوار الكنديين باستثناء الحاالت 

الضرورية حتى 21 اغسطس القادم . 
)سي بي سي(

توّجه نحو من 350 جندّيا كنديا إلى بريتيش 
كولومبيا التي تجتاح حرائق الغابات عددا من 
مناطقها. و أعلنت حكومة المقاطعة االثنين 
حالة الطوارئ عقب تمّدد رقعة حرائق الغابات 

التي خرجت عن السيطرة. 
وقال وزير الدفاع هارجيت سجان في تغريدة 
على موقع تويتر إّن الحكومة الفدرالّية وافقت 
 350 إرسال  وقّررت  المساعدة  طلب  على 
الحرائق  إخماد  جهود  دعم  أجل  من  جندي 
ومراقبة الوضع في بريتيش كولومبيا. وتسمح 
فانُورث،  الوزير  قول  حسب  الطوارئ  حالة 
اإلعداد الحتمال القيام بعملّية إجالء ضخمة 
فرصة  الحكومة  أمام  وتوّفر  جديدة(،  )نافذة 
يتّم  الذين  لألشخاص  إيواء  مراكز  إعداد 

إجالؤهم.
واّتخذت حكومة جون هورغان قرارها بالتنسيق 
الحرائق  مكافحة  وهيئة  الطوارئ  هيئة  مع 

حسب قول وزير السالمة العاّمة.

وامتّدت رقعة الحرائق في أوزويوس و أوليفر، 
من 7 كيلومترات مرّبعة يوم اإلثنين إلى 20 
كيلومترا مرّبعا فجر اليوم الثالثاء حسب هيئة 

مكافحة الحرائق في بريتيش كولومبيا.
في  مستِعرة  الحرائق  مئات  زالت  وما 
المقاطعة، ورغم تراجع عددها، إاّل أّنها زادت 
أوامر  السلطات  وأصدرت  الداخل.  في  حّدة 

إجالء في منطقة أوكاناغان سيميلكامين، وتّم 
إجالء السّكان األصلّيين في منطقة أوزويوس 

بالكامل.
تعّذر  ِلدرجة  وتّمت عملّيات اإلجالء بسرعة 
تّم  الذين  عدد  تحديد  السلطات  على  معها 

إجالؤهم عن منازلهم وقراُهم.
ويطرح تغّير وجهة الرياح في مناطق الداخل 

أّن  سّيما  ال  اإلطفاء،  فرق  على  تحّديات 
في  أسابيع   5 نحو  منذ  تهطل  لم  األمطار 

بعض أنحاء المقاطعة.
الكندّية  الحكومة  أعلنت  نفسه،  السياق  وفي 
عن إرسال 120 جندّيا إلى مقاطعة مانيتوبا 
الغابات  حرائق  مكافحة  على  للمساعدة 

المشتعلة فيها.
وقالت وزارة السالمة العاّمة الكندّية في بيان 
صَدر الليلة الماضية إّن الحكومة وافقت على 
طلب رسمّي قّدمته مانيتوبا من أجل الحصول 

على المساعدة.
التي  الحرائق  عدد  أّن  إلى  البيان  وأشار 
يفوق  العام  مطلع  منذ  مانيتوبا  في  اندلعت 
على  اآلن  حّتى  وقضى   ، السنوي  المعّدل 
وتسّبب  الغابات،  من  هكتار  ألف   500
الحرائق  مكافحة  موارد  على  كبيرة  بضغوط 

المحلّية في المناطق وفي المقاطعة بأسرِها.
)سي بي سي(



6www.meshwarmedia.com JULY 23, 2021, Issue 287  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664



7www.meshwarmedia.com JULY 23, 2021, Issue 287  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664



8www.meshwarmedia.com JULY 23, 2021, Issue 287  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664



9www.meshwarmedia.com JULY 23, 2021, Issue 287  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

10www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JULY 23,2021, Issue 287
رأي 

لماذا نعتقد أّن اعِتذار الحريري “الَمدروس” 
اختصر الّطريق لالنِهيار الّشامل والحرب األهلّية بالّتالي؟ وكيف ستكون هذه الحرب ُمختلفة 

عن جميع ساِبقاتها؟ وهل ستنتهي بالقضاء على “حزب اهلل” وترسانته الّصاروخّية؟

ربع يهود امريكا  يرون إسرائيل دولة عنصرية

برنامج الهجرة مخصص لرجال األعمال في أونتاريو
حسن محمد

 \ مستشار هجرة \  تورونتو 
نظرة عامة

أونتاريو لديها برنامج الهجرة مخصص لرجال 
تجاري  عمل  لبدء  كندا  خارج  من  األعمال 
القائمة في  التجارية  أو شراء األعمال  جديد 
مكان  في  مفصلة  منظمة  عملية  أونتاريو 
الذين يرغبون في استكشاف  لمتابعة ألولئك 

هذا المسار
أهم المتطلبات اإللزامية:

1. خبرة عمل بدوام كامل إما كمالك عمل مع 
الحد األدنى من حقوق الملكية أو كمدير أول 
لديك  القرار. يجب أن يكون  مع دور صنع 
هذا النوع من الخبرة في التأهل بالنظر إلى 

العدد األدنى من سنوات الخبرة.
الشخصية  الصافية  القيمة  تعتمد   .2
العمل  في  إجراؤها  سيتم  التي  واالستثمارات 
المشروع  لهذا  المقترح  الموقع  على  المقترح 
تورنتو  منطقة  داخل  إما  الجديد  التجاري 
الكبرى.  تورنتو  منطقة  خارج  أو  الكبرى 
يجب   ، الكبرى  تورنتو  لمنطقة  بالنسبة 
الصافية  القيمة  في  األدنى  الحد  يكون  أن 
مع  الكندي  دوالر   800,000 الشخصية 
الحد األدنى لالستثمار بالدوالر الكندي البالغ 
600,000$. وبالمقارنة ، فإن الحد األدنى 

بالدوالر  به  القيام  يتعين  الذي  لالستثمار 
الكندي من 200 ، 000 $مع الحد األدنى 
من القيمة الصافية للدوالر الكندي من 400 
فيها  للنظر  أخرى  تفاصيل  هناك   .000  ،

كذلك.
3. ومن المتوقع المشاركة النشطة في إدارة 
أساسي يجب  المقترحة. وهو شرط  األعمال 

الوفاء به. هناك تفاصيل يجب النظر فيها.
الرأسمالي.  االستثمار  من  الغرض   .4
غير  األنواع  جميع  من  السلبي  االستثمار 
مسموح به. يتم تطوير األعمال لتحقيق الربح 

وليس لشراء الوقت.
5. خلق فرص العمل. يجب التخطيط للنشاط 
التجاري المقترح لخلق فرص عمل للمواطنين 
الكنديين أو المقيمين الدائمين في كندا. هناك 
الحد األدنى من المتطلبات التي يتعين الوفاء 
بها اعتمادا على موقع العمل المقترح. ومن 
المتوقع أن تضمن التفاصيل الكبيرة واالمتثال 
لقانون العمل وغيره من القوانين المؤقتة ذات 

الصلة االمتثال الكامل للمتطلبات.
6. ال يسمح بجميع أنواع األنشطة التجارية. 
هناك قائمتان لألنشطة التجارية غير المؤهلة 
اعتمادا على موقع المشروع التجاري الجديد. 

هناك تفاصيل يجب النظر فيها.
حالة  الطلب  مقدم  منح  سيتم   ، باختصار 

خطة  وتنفيذ  لتطوير  مؤقت  عمل  تصريح 
عمله. يمكن ألفراد األسرة مرافقة مقدم الطلب 
خطة  لتنفيذ  زمني  إطار  هناك  الرئيسي. 
على  الحصول  هي  الكبرى  الجائزة  العمل. 
ترشيح المقاطعة للتقدم بطلب للحصول على 
األسرة  أفراد  مع   ، كندا  في  الدائمة  اإلقامة 

بمجرد استيفاء جميع الشروط واألحكام.

التفاصيل  لذكر جميع  ال توجد طريقة سهلة 
بتيار  المرتبطة  الصلة  ذات  والمتطلبات 
يتعلق  عندما  هذا  المخصص  الهجرة 
التفاصيل  من  لمزيد  مقال.  بكتابة  األمر 
lulwah@ والتشاور ، يرجى مراسلتنا على
hassan@ أو altoriaimmigration.ca

altoriaimmigration.ca

أوروبا  في  ُحلفائه  مع  ُمكّثفة  ُمشاورات  بعد 
وتعطيل  وُجمود  والعربي،  والوطن  وأمريكا 
ُحكومي استمّر تسعة أشهر، حسم السّيد سعد 
الحريري، رئيس الوزراء اللبناني األسَبق أمره، 
وقّرر االعِتذار رسميًّا عن تشكيل الُحكومة، 
وإعالن الُمواجهة السياسّية ورّبما األمنّية مع 
“حزب  وحليفه  ميشال عون  الّلبناني  الرئيس 
اًل الجانبين مسؤولّية األزمة الحالّية  هللا” ُمَحمِّ
من  عليها  يَترّتب  أن  ُيمِكن  وما  لبنان،  في 

تطّوراٍت الحًقا.
النِفجار  وتبريرات  أعذار  من  ُيقال  ما  ُكل 
األزمة، ِمثل  إصرار الرئيس عون على الثُُّلث 
ل )عدد الوزراء المطلوب للتَّحكُّم بقرارات  الُمَعطَّ
المسيحيين،  الوزراء  تسمية  أو  الُحكومة(، 
للِوزارات،  الّطائفي  الّتوزيع  تبديل  رفض  أو 
االنِتخابات  إلى  الحريري  السّيد  ُهروب  أو 
هذه  ُكل  القادم،  )مايو(  أّيار  في  البرلمانّية 
الّسبب  من  للتَّهرُّب  تأتي  وغيرها  األعذار 
وترسانته  هللا”  “حزب  “رأس”  وهو  الحقيقي، 
وتحقيق  إسرائيل  لمصلحة  الّصاروخّية 
واالسِتقرار،  باألمن  الّتنّعم  في  ُطموحاتها 

الغاز  احِتياطات  من  األكبر  الحّصة  وانِتزاع 
والّنفط اللبنانّية في الَبحر المتوّسط من خالل 

فرض خرائطها لَترسيم الُحدود الُمشتركة.
السّيد الحريري عندما قّرر الّذهاب إلى قصر 
العزم  عاقد  كان  الخميس  أمس  يوم  بعبدا 
الرئيس  مع  األخير  الّلقاء  سَيكون  أّنه  على 
من  وزارّية  تشكيلة  َيحِمل  كان  ألّنه  عون، 
24 وزيرًا يعلم جّيًدا أّنها لن تحَظى بالُقبول، 
وضوًحا  وأكثر  صادًقا  عون  الرئيس  وكان 
عندما رفضها فورًا، وُدوَن التَّمهُّل 24 ساعة 

لِدراستها مثلما طَلب منه الرئيس الحريري.
هذا االعِتذار “الحريري” قّرب لبنان أكثر من 
الّسياسي  الّشامل،  لالنِهيار  َوقٍت مضى  أّي 
األهلّية  والحرب  واالجِتماعي،  واالقِتصادي 
هذا  في  حاِفاًل  تاريًخا  لبنان  ولدى  بالّتالي، 
الِمضمار، مع تسليمنا بأّن الحرب القادمة إذا 
اشتعل فتيلها ستكون ُمختلفة، ألّنها لن تكون 
مسيحي(  )إسالمي  ديني  لِخالف  انِعكاًسا 
)لبناني  )يمين يسار( وال ِعرقي  وال عقائدي 
إّنما  شيعي(  )سّني  طائفي  وال  ِفلسطيني(، 
فيهما ُمعظم هذه  تتواَفر  ُلبنانيين  تّيارين  بين 

الحريري  السّيد  تحريض  ولَعّل  الُمواصفات، 
للبنانيين، وأنصاره وُحلفاءه تحديًدا، ضّد “حزب 
هللا” والرئيس عون، وتحميلهما المسؤولّية، هو 

الّدليل األوضح في هذا االّتجاه.
ِمن الّصعب علينا أن نَتوّقع ُحدوث ُمشاورات 
للبحث  البرلمانّية  والُكَتل  الرئيس  بين  ُمْثِمرَة 
السّيد  ألّن  بديل،  سّني  ُحكومة  رئيس  عن 
الحريري تعّهد بَعرقلتها وعدم الُمشاركة فيها، 
فلن  جَرت  لو  حّتى  مشرح،  أّي  تسمية  أو 
بالرّفض  سُتواَجه  نتائجها  ألّن  بالّنجاح  ُتَكلَّل 
والُمقاطعة مثلما هو حال ُحكومة حسان دياب 
الحالّية، فالقرار األمريكي اإلسرائيلي الفرنسي 
فيما  قد صدر  األهلّية  الحرب  فتيل  بإشعال 
يبدو ومن يقول غير ذلك ال َيعِرف لبنان، وال 
الحقيقّية  ونواياه  آنًفا  المذكور  الُمَثلَّث  َيعِرف 

ُتجاه هذا البلد والِمنطقة.
ِسعر الّدوالر ُمقابل الّليرة ارَتفع إلى 32 ألًفا، 
أربعين  إلى  معدودة  أّيام  خالل  َيِصل  ورّبما 
ألًفا، والخدمات العاّمة من صّحة وُمواصالت 
االنِهيار،  قاع  إلى  وصلت  وماء  وكهرباء 
تحت  بات  اللبناني  الّشعب  ُثُلَثّي  من  وأكثر 

خّط الُجوع، وإذا كان الذين يقفون خلف هذا 
الّداخل  من  اإلسرائيلي  األمريكي  الُمخّطط 
اجتماعّية  ثورة  ر  سُيَفجِّ أّنه  يعتقدون  اللبناني 
ضّد “حزب هللا” َفُهم ُمخطئون، ألّنها لم تنجح 
مثيالتها في إيران على مدى 40 عاًما من 
الِحصار، وحوالّي 13 عاًما في الِعراق، و15 
أن  ح  الُمَرجَّ من  لكن  غزّة،  ِقطاع  في  عاًما 
تنجح في تفجير حرب أهلّية كُمقّدمة لَحرٍب 
اإلسرائيلي  الِحلف  وسيكون  ُكبرى،  إقليمّيٍة 
األمريكي وُممّثلوه اللبنانّيون الخاِسر األكبر.

أو  بعلمه  أداًة،  كان  الحريري  سعد  السّيد 
لتسريع  األزمات  حّدة  لُمضاعفة  ُبدونه، 
بَتحريّض خارجّي وتواطؤ داخلي،  انِفجارها، 
لبنان  تفجير  المطاف  نهاية  في  ُيؤّدي  وِبما 
والِمنطقة بإغراقها في ُحروب تستمر لَسنوات، 
في  ينتصر  لم  ومن  مدروس،  ُمخّطط  وفق 
في  وفشل  الِعراق،  في  وانَهزم  أفغانستان 
سورية، لن يكون حاله أفضل في لبنان، وللُا 

أعلم.
“رأي اليوم”

كشف استطالع رأي جديد عن أن عدد كبير 
دولة  إسرائيل  يرون  األمريكيين  اليهود  من 
للناخبين  الرأي  استطالع  وقال  عنصرية. 
العملية  عقب  إجرائه  تم  األمريكيين  اليهود 
العسكرية التي شهدها قطاع غزة، إن 34% من 
يوافقون على أن معاملة إسرائيل  المشاركين 
الواليات  في  للعنصرية  مماثلة  للفلسطينيين 
المتحدة، واتفق 25% مع عبارة إسرائيل دولة 
عنصرية، بينما وافق 22% على أن إسرائيل 
الفلسطينيين.  ضد  جماعية  إبادة  ترتكب 

وأشار االستطالع إلى أن 9% من الناخبين 
يوافقون على عبارة ليس إلسرائيل الحق في 
الوجود، لكن بين الناخبين الذين تقل أعمارهم 
عن 40 عاما، كانت هذه النسبة 20%. وافق 
ثلث الناخبين الشباب على أن إسرائيل ترتكب 

إبادة جماعية.
أن  إسرائيل  أوف  تايمز  صحيفة  وأوضحت 
هذه النتائج صادمة في الوقت الذي تكافح فيه 
المنظمات المؤيدة إلسرائيل لبرهنة أن إسرائيل 
هي عنصر مركزي في الهوية اليهودية وأن 

االنتقادات ضدها تكون بسبب معاد السامية. 
االنتقادات  قياس  على  االستطالع  وركز 
االنتقادات  تلك  وهل  إلسرائيل،  الموجهة 
االستطالع  سأل  للسامية،  معاداة  تعتبر 
يعتقدون  كانوا  إذا  عما  أواًل  المستطلعين 
معادية  األربع  النقدية  العبارات  من  كال  أن 
للسامية )معاملة إسرائيل للفلسطينيين مماثلة 
)إسرائيل  المتحدة(،  الواليات  في  للعنصرية 
دولة فصل عنصري(، )إسرائيل ترتكب إبادة 
)ليس إلسرائيل  الفلسطينيين(،  جماعية ضد 

الحق في الوجود(.
ليس  البيان  إن  قالوا  الذين  أولئك  ُسئل  ثم 

معادًيا للسامية إذا كانوا يوافقون عليه.
وتكشف نتائج االستطالع أنه من بين األسئلة 
واحدة  حالة  على  بالمئة   67 وافق  األربع، 
فقط، وهي أنه من الال سامية القول: »ليس 
إلسرائيل الحق في الوجود«. بالنسبة لألسئلة 
من  أكبر  عدد  عارض  األخرى،  الثالث 
المستجَوبين أن تكون العبارة معادية للسامية.
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التقرير الشهري للسوق العقاري 
حسب مجلس تورونتو العقاري للشهر السادس 2021

راي  

 قّمتين في كندا حول السالموفوبيا ومعاداة السامية 
بعد أسابيع على اعتداء لندن أونتاريو

مهند يونان 

صدر في تورونتو أونتاريو في 6/6/2021 
- كانت مبيعات البيوت مرتفعة في حزيران 
مقارنة بالسنة الماضية, لكنها بقيت أقل من 
القمة للشهر الثالث 2021, وكانت أقل من 
الخامس  الشهر  خالل  المسجلة  العمليات 
الموسمي  االتجاه  مع  يتفق  بما   2021
المعتاد. ايضا ازدياد معدل سعر البيع خالل 
الشهر السادس بمرتبتين رقميتين مقارنة مع 
السنوية  الزيادة  معدل  لكن  الماضية,  السنة 

كان معتدال مقارنة باألشهر الثالثة االخيرة.

سجلت منطقة تورونتو الكبرى GTA عمليات 
 TRREB›s نظام  خالل   11,106 بيع 
MLS في الشهر السادس 2021 - بزيادة 
 .2020 السادس  بالشهر  مقارنة   %28,5
كاملة,   GTA منطقة  الى  النظر  خالل  من 
نجد نمو المبيعات كان االقوى سنة بعد سنة 
داخل  المنطقتين  كال  في  الشقق,  قطاع  في 
مدينة تورونتو وفي الضواحي المحيطة بها. 
الحقيقية  للمبيعات  الشهرية  األرقام  أستمرت 

والموسمية بالتباطؤ خالل الشهر السادس. 

» خالل االشهر الثالثة االخيرة  تم مشاهدة 
نشاط السوق من الوتيرة القياسية الى الوتيرة 
القوية. بينما ممكن أن يشهد سوق المشترين 
القريب,  المدى  في  االنخفاض  بعض 
أستئناف النمو السكاني معتمدا على الهجرة 
كان  بينما  فقط.  األشهر  لبعض  تأخر  قد 
كبح  على  القرار  لصانعي  األساسي  التركيز 
لتأمين  الطلب بشكل مصطنع, الحل الوحيد 
الطلب على المدى البعيد هو بزيادة العرض 
االزدهار  دائم  لسوق  االحتياج  الستيعاب 
 Said TRREB  « المتنامية  المناطق  في 

 President Kevin Crigger

النمو  األساسية,  السوق  قطاعات  كل  في 
كبير  بشكل  النمو  تجاوز  للمبيعات  السنوي 
الفترة,  نفس  خالل  الجديدة  العروض  في 
السوق  ظروف  استمرار  الى  وبااللتفات 
الصعبة للمنافسة بين المشترين والنمو القوي 
لألسعار. بالمقارنة الشهرية لألشهر المتالحقة 
,فإن كال معدالت األسعار الحالية ومتوسط 
خالل  انخفضت  الموسمية  المعدلة  األسعار 

الشهر السادس.

خالل الشهر السادس 2021 ارتفع المؤشر 
بنسبة   MLS المساكن  ألسعار  المركب 
19,9%. معدل اسعار البيع لكل انواع البيوت 
مجتمعة ارتفع بنسبة 17% خالل نفس الفترة 
الزمنية الى 1,089,536 $. بينما كان نمو 

المنخفضة  البيوت  بسوق  مدفوعا  االسعار 
معدل  أن  الى  اإلشارة  المهم  من  الطوابق, 
ثمانية  عن  يزيد  بما  ارتفع  للشقق  االسعار 
بالمئة مقارنة بالشهر السادس 2020 ويفوق 

التضخم.

قّمة  الخميس  يوم  الكندّية  الحكومة  نظمت 
يوم   نظمتها  قّمة  بعد  اإلسالموفوبيا،  حول 

األربعاء حول معاداة السامّية.
وقد صّوت أعضاء مجلس العموم باإلجماع 
الشهر الماضي، بالموافقة على مذّكرة تدعو 
عقب  اإلسالموفوبيا،  حول  قّمة  عقد  إلى 
في  مسلمة  عائلة  استهدف  الذي  االعتداء 
لندن في مقاطعة أونتاريو وأّدى إلى مصرع 

أربعة من أفرادها.
في  ترودو  جوستان  الحكومة  رئيس  وقال 
كلمة ألقاها خالل القّمة إّن على الكندّيين أن 
يكافحوا من أجل كندا التي تحتفي بالتعددّية 

والتي يقف أبناؤها متضامنين معا.
هذا هو التعّهد الذي ينبغي أن يعمل بلدنا من 
أجل الوفاء به، ألّنه تّم اإلخالل به في كثير 

من األحيان وبالنسبة للكثير من األشخاص
رئيس الحكومة جوستان ترودو

وذّكر ترودو باالعتداءات التي استهدفت أبناء 
الجاليات المسلمة في مدينَتي لندن و هاملتون 
في مقاطعة أونتاريو وفي كيبيك و إيتوبيكو. 
ومن الضروري، قال رئيس الحكومة، مواجهة 
أن  المهّم  ومن  بالتربية،  اإلعالمي  التضليل 
النظر  بغّض  باألمان  كندا  في  المرأة  تشعر 
عن مالبسها أو لون بشرتها، وأضاف أّن ال 

مكان لإلسالموفوبيا في كندا.
قادة  فيها  ويشارك  افتراضّيا  القّمة  وتنعقد 
الجاليات المسلمة، ولم تنشر الحكومة قائمة 

بأسماء كاّفة المشاركين.
مطالب الجاليات المسلمة في كندا قبيل 

انعقاد القّمة حول اإلسالموفوبيا
وكان المجلس الوطني للمسلمين الكندّيين قد 
رفع مجموعة من المطالب األسبوع الماضي 

إلى الحكومة قبيل انعقاد القّمة.
ودعا من بين مجموعة المطالب، إلى إصالح 
جرائم  مواجهة  أجل  من  الجنائي  القانون 

الكراهية على نحو أفضل.
كما دعا إلى إعطاء كاّفة القضاة دورة تأهيل 
مقّرر  مكتب  وإنشاء  اإلسالموفوبيا،  حول 

خاص لإلسالموفوبيا.
في  التنفيذي  المدير  فاروق  مصطفى  وقال 

المجلس الوطني للمسلمين الكندّيين، إّنه يوّد 
خّطة  الحكومّية  المستويات  كاّفة  تضع  أن 

عمل في أعقاب القّمة حول اإلسالموفوبيا.
وليس من الممكن أن تطول قائمة األحداث 
إلى  وأشار  فاروق،  مصطفى  قال  المرّوعة 

ارتفاع جرائم الكراهية في اآلونة األخيرة.
الحكومة  تلتزم  أن  في  أمله  عن  وأعرب 
الكندّية بتوصيات المجلس الوطني للمسلمين 

الكندّيين، وأن تحّدد جدوال زمنّيا ِلتطبيقها.
وأثنى جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطّي 
الكندي  العموم  المعارض في مجلس  الجديد 
على القّمة حول اإلسالموفوبيا، لكّنه رأى أّن 
من  التحّرك  في  تأّخرت  الليبرالّية  الحكومة 
أجل مواجهة ارتفاع اإلسالموفوبيا وسواها من 

اإليديووجّيات العنصرّية.
وفي شباط فبراير الفائت، أعلن بيل بلير وزير 
السالمة العاّمة الكندي أّن الحكومة أضافت 
بويز  براود  منّظمة  بينها  من  منّظمة،   13
Proud Boys اليمينّية المتطرّفة إلى قائمة 

المنّظمات اإلرهابّية.
لكّن تقارير حديثة أفادت أّن هذه الجهود لم 
تُحل دون نشاط هذه المجموعات على شبكة 

اإلنترنت.
اليوم  اإلسالموفوبيا  حول  القّمة  وسبقت 
الخميس، قّمة نّظمتها الحكومة الكندّية حول 

معاداة السامّية أمس األربعاء.
وكانت برديش شاغر، وزيرة التعددّية واإلدماج 
أسبوَعين، عن  نحو  قبل  أعلنت  قد  والشباب 
تّموز   22 و   21 في  القّمتين  تنظيم  موعد 

يوليو الجاري.
قّمة حول معاداة السامّية والدعوة في البداية 

لم توّجه إلى زعماء المعارضة
وفي كلمة له خالل القمة المخصصة لمعاداة 
السامية قال رئيس الحكومة جوستان ترودو 
يخاف  أاّل  تزداد.ويجب  السامّية  معاداة  إّن 
والنوايا وحدها  دينه.  ممارسة  من  كندي  أّي 
ال تكفي. رأينا مؤّخرا ارتفاع معاداة السامّية، 
ولكّنها لم تكن صفر قبل ذلك. و رأيناها على 

مدى األشهر والسنوات والعقود
رئيس الحكومة جوستان ترودو

الكراهية  مكافحة  في  تستمّر  »سوف 
اعتمدنا  وقد   ، بلدنا«  في  واالنقسامات 
تعريفا عملّيا ِلمعاداة السامّية، طّوره التحالف 
الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست قال رئيس 

الحكومة جوستان ترودو.
عنه  الدفاع  في  سنستمّر  إّننا  قائال  وتابع 
للتعددّية  التزامنا بالترويج  في موازاة استمرار 

واالشتمال وحقوق اإلنسان والدفاع عنها.
وزير  ترودو،  قال  كما  الحكومة  وعّينت 
الدفاع السابق إروين كوتلر ِللنهوض بالتعليم 
وحماية ذاكرة الناجين لألجيال األصغر سّنا، 
ومكافحة معاداة السامّية باإلضافة إلى سواها 

من المسؤولّيات.
وظهرت بعض التوّترات عشّية انعقاد القّمة، 
العموم  المعارضة في مجلس  قال زعماء  إذ 
الكندّي إّن الحكومة لم توّجه لهم في البداية 

دعوة للمشاركة فيها.
وقالت الوزيرة برديش شاغر في بيان أصدرته 
في وقت سابق من الشهر الجاري إّنها دعت 
األحزاب  باسم  والمتحّدثين  الوزراء  مختلف 

للمشاركة في القّمة.
وقال زعماء المعارضة من جهِتهم إّنهم حّتى 

مساء الثالثاء، لم يتلّقوا أّية دعوة.
المعارض  األخضر  الحزب  زعيمة  وكانت 
في  المسألة  أثارت  التي  األولى  بول  أّنامي 
إّنها  تقول  وكتبت  تويتر.  موقع  على  تغريدة 
أحزاب  أحد  تتزّعم  التي  الوحيدة  اليهودّية 
لمعاداة  مستمّر  هدف  وإّنها  المعارضة، 
ينبغي أن تكون موجودة في  السامّية، وكان 

القّمة.
حزب  المحافظين،  زعيم  أوتول  إرين  وقال 
العموم،  مجلس  في  الرسمّية  المعارضة 
معاداة  قّمة  في  للمشاركة  دعوة  يتلّق  لم  إّنه 
حول  القّمة  في  وال  األربعاء،  اليوم  السامّية 

اإلسالموفوبيا التي تنعقد يوم غد الخميس.
وقال الزعيمان أّنامي بول وإرين أوتول إّنهما 
تلّقيا دعوة متأّخرة ليل الثالثاء )نافذة جديدة(.

وقال عضو في مكتب إرين أوتول تحّدث إلى 
المحافظين  باسم  المتحّدث  إّن  بي سي  سي 
ِلشؤون التعددّية واإلدماج في مجلس العموم 

سوف يحضر القّمة بأكملها.
الحزب  باسم  المتحّدثة  وقالت ميالني ريشيه 
لم  الدعوة  إّن  المعارض  الجديد  الديمقراطّي 
ه إلى زعيم الحزب جاغميت سينغ، ولكّن  توجَّ
المتحّدثة باسم الحزب ليندسي ماتيسن تلّقت 
تحضر  وسوف  للتحويل،  قابلة  غير  دعوة 

القّمة نيابة عن الحزب.
بالنشيه  فرانسوا  إيف  باسم  المتحّدث  وقال 
في  المعارض  الكيبيكّية  الكتلة  حزب  زعيم 
دعوة  يتلّق  لم  الحزب  إّن  العموم  مجلس 

وسوف يتابع القّمة عن بعد.
ورّد مكتب الوزيرة برديش شاغر في بيان على 
سؤال موّجه من سي بي سي، أّن بإمكان كاّفة 
معاداة  قّمة  في  المشاركة  المعارضة  زعماء 
األربعة  المعارضة  زعماء  وبإمكان  السامّية. 
المشاركة بصفة مراقبين للتأّكد من أّن القّمة 
ألعضاء  خاللها  من  يمكن  مساحة  تبقى 
حسب  وأفكارهم  آرائهم  عن  التعبير  الجالية 
ما قالت أيدان ستريكالند السكرتيرة الصحفّية 

للوزيرة برديش شاغر.
كاّفة  فيها  وشارك  افتراضّيا  القّمة  وانعقدت 
قادة الجاليات اليهودّية ولكّن الحكومة لم تعط 

الئحة بأسماء المشاركين.
الكندّي  العدل  وزير  كوتلر،  إروين  وشارك 
السابق ومبعوث كندا الخاص للحفاظ على ذاكرة 
الهولوكوست ومكافحة الالسامّية، في قّمة معاداة 

السامّية.
ورأى كوتلر أّن القّمة ضرورّية وتأتي في الوقت 
يليها  أن  قوله،  حسب  المهّم  ومن  المناسب، 
السامّية على  معاداة  ارتفاع  أّن  العمل. وأضاف 
و  يستهدف  ألّنه  خاّصة  بصورة  مقلق  اإلنترنت 

يجتذب الشباب األصغر سّنا.
على  الكراهية  خطاب  ُيلِهم  أن  الممكن  ومن 
اإلنترنت جرائم كراهية خارج اإلنترنت حسب وزير 

العدل السابق إروين كوتلر.
وزير  إعالن  مع  السامّية  معاداة  قّمة  ترافقت  و 
ماليين   6 تخصيص  بلير،  بيل  العاّمة  السالمة 
دوالر، في برنامج يتضّمن 150 مشروعا تهدف 
ِلدعم المجموعات المعّرضة لخطر الجرائم بدافع 

الكراهية.
)سي بي سي
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جهّنم تنتقل إلى لبنان وليس العكس..
كيف يحفظ جيشه األمن واالسِتقرار 

وهو يستجدي “حرفيًّا” رغيف الخبز من فرنسا وأمريكا؟

حملة توعية لحماية وتنظيف
 الحدائق العاّمة في أونتاريو

عبد الباري عطوان
اليوم  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  ترأس 
َيُضّم  الذي  للّدفاع  األعلى  المجلس  االثنين 
وناقش  واألمنيين،  العسكريين  القادة  ِكبار 
الِقوى  ُجهوزّية  أبرزها  قضايا  عّدة  معهم 
األمن  على  للُمحافظة  واألمنّية  العسكرّية 
واالسِتقرار وهذا ُمَجرَّد تمّنيات، فالمسألة أكبر 
من الجيش والِقوى األمنّية، فكيف ُيمِكن أن 
يحفظ جيش االسِتقرار، وُيسيِطر على األمن 
وُمرّتب ضّباطه انكمش إلى 80 ُدوالرًا شهريًّا، 
وَتستجِدي قيادته الُعليا الُمساعدات من أمريكا 
لم  أْمٌر  لَيُسّد ُجوعه، وهو  وفرنسا والسعودّية 
وعلى  العالم  في  آَخر  مكاٍن  أّي  في  َيحُدث 

َمرِّ الُعصور.
ُمَكلٌَّف  الحريري  سعد  والسّيد  أشهر  تسعة 
فرنسا  بين  ُمَتنقِّاًل  قضاها  الُحكومة،  بتشكيل 
وأمريكا وعواصم عربّية وعاد إلى لبنان فجأًة 
رها،  ليس من أجل أن يحل أزمة بل لكّي ُيَفجِّ
الُحكومة،  تشكيل  فشله  عن  اعِتذاره  وُيَقدِّم 
اًل الرئيس عون، والسّيد حسن نصر هللا  ُمَحمِّ

أمين عام حزب هللا مسؤولّية هذا الفَشل.
***

إلى  وأمريكا  فرنسا  سفيرتا  فيه  تذهب  َبَلٌد 
كيفّية  على  ِقيادتها  مع  للّتشاور  الرياض 
الُخروج من األزمة السياسّية وتشكيل ُحكومة 
الّسفيرتان  وهاتان  للخارج،  َمرهوٌن  قرارها 
تملك  وال  الِفعليين،  الُحّكام  ُهما  ودولتيهما 
وتكّتالته،  أحزابه،  وُمعظم  السياسّية،  ُنخبته 
االستقاللّية والحّد األدنى من القرار الّسيادي 
لبنان  مصلحة  ُيَقدِّم  أن  الُمفترض  ِمن  الذي 
والطائفّية  الشخصّية  المصالح  ُكّل  على 

اأُلخرى.
ُمعظم الُمحّللين والّسياسيين في لبنان يَتوّقفون 
ويخرجون  والّثانوّية،  الّصغيرة  القضايا  عند 
ُيَكرِّرون  آخر،  إلى  تلفزيون  استوديو  من 
يقتربون  وال  نفسها،  والّتحليالت  روحات  الطُّ

من القضّية الجوهرّية التي َتِقف خلف جميع 
عشرين  من  أكثر  مدى  على  لبنان  أَزمات 
اللبنانّية  الُمقاومة  ِسالح  ُمعضلة  وهي  عاًما 
حاليًّا، مثلما كان ِسالح الُمقاومة الِفلسطينّية 

قبلها.
نعم.. ُيوَجد مأزٌق سياسّي في لبنان ال ِجدال 
في ذلك، ولكّنه مأزٌق من ُصنع أمريكا وفرنسا 
إقليمي  وِغطاء  داخلّية،  بأدواٍت  وإسرائيل 
عربي، ولن يتم الوصول إلى مخرج منه إال 
إذا َتّم َنزُع ِسالح حزب هللا، وتوفير االطِمئنان 
يضمن  ِبما  الُحدود  وترسيم  االحِتالل،  لدولة 
لها الحّصة األكبر من نفط وغاز الّلبنانيين.

د  تفجير مرفأ بيروت كاَن اإلنذار األول الُمَمهِّ
ُيعِط  لم  وعندما  لبنان،  في  األكبر  لالنِفجار 

إلى  الّرسالة  وُيوِصل  َمفعوله،  اإلنذار  هذا 
أصحابها الُمسَتهدفين، بدأت عملّيات الّتجويع 
الّلبناني  للّشعب  األزمات  وخلق  والّتركيع 
الُجوع،  خّط  تحت  منه  بالِمئة   80 وتحويل 

والقادم أعظم.
سورية تعيش حرًبا ُمنذ عشر سنوات ُتشارك 
فيها أكثر من 65 دولة بزعامة أمريكا وأكثر 
واحِتياطاتها  أراضيها  من  بالِمئة   30 من 
األمريكي  االحِتالل  تحت  والّنفط  الغاز  من 
وُعمالئه، ومع ذلك صَمدت ُعملتها واسَتقّرت 
فقدت  بينما  للّدوالر،  ليرة   3000 تحت 
من  بالِمئة   90 من  أكثر  اللبنانّية  نظيرتها 
ذلك  من  واألهم  معدودة،  أشهٍر  في  قيمتها 
أّنهم، أّي األمريكان، َفِشُلوا في إسقاط الّنظام 

ِمليار دوالر،  السوري بالحرب، وضخ 150 
بينما أسقطت أمريكا الّنظام الّلبناني ُدوَن أن 

ُتطِلق رصاصًة أو تدفع ُدوالرًا.
العسكرّية  الِقيادة  ُتجري  أن  ُصدفًة  ليس 
اإلسرائيلّية الُمناورة ِتلو اأُلخرى ُقرب الُحدود 
في  اللبنانّية  الِمياه  وفي  الجنوبّية  اللبنانّية 
الوزراء  رئيس  وُيَهدِّد  المتوّسط،  البحر 
على  للبنان  برّيٍّ  باجِتياٍح  الجديد  اإلسرائيلي 
ِغرار عام 1982، فالّسيناريو القادم قد يَتكّون 
من شّقين، األّول اسِتنزاف الُمقاومة في َحرٍب 
أهلّية، أو باجِتياٍح إسرائيلّي برّي وجّوي بِغطاٍء 

أمريكّي فرنسّي، أو االثنان مًعا.
***

إجماع  ُهناك  التي  اللبنانّية  الّسياسّية  الّطبقة 
وإّنما  َطوًعا،  ترحل  لن  وَعَفِنها  فسادها  على 
َجْبرًا، ولهذا تلتقي جميع أطيافها على أرضّية 
وصواًل  الفوضى  واسِتفحال  الّتأزيم  اسِتمرار 
َتنُقصها  فال  الَمأمول،  الّشعبي  لالنِفجار 
الّطائفي، وال األسياد،  الّتحشيد  الِمليارات وال 

في الغرب.
سَتتعّثر  وواضحًة:  صريحًة  ِمّنا  ُخذوها 
للسّيد  بديل  إليجاد  النيابّية  الُمشاورات 
التي  للبنان  إنقاذ  ُحكومة  وتشكيل  الحريري، 
من الُمفَترض أن تبدأ االثنين الُمقبل، طالما 
كبيرة  نسبة  صاروخ،  ألف   150 ُهناك  أّن 
ل سيًفا ُمَسلًَّطا على  منها دقيقة، ما زالت ُتَشكِّ
مضاجعهم،  وَتُقّض  اإلسرائيليين،  ُرؤوِس 
ومن َيِقُفون خلف مشروعهم، وماذا ُيمِكن أن 
يفعله  ما  أكثر  جديد  وزراء  رئيس  أّي  يفعل 
حاليًّا حسان دياب، طالما أّن النُّخبة نفسها، 

والبرلمان نفسه، والُمؤامرة نفسها؟
نقول..  ما  د  سُتؤكِّ الُمقبلة  واألشهر  األسابيع 

واألّيام بيننا.

حّب  أجل  »من  حملة  أونتاريو  في  بدأت 
الحدائق #ForTHeLoveofParks ، التي 
على  العاّمة  الحدائق  زوّار  ِلتشجيع  تهدف 
نظافة  على  والحفاظ  النظافة  بقواعد  االلتزام 

الحدائق.
أونتاريو  الكندّية وحكومة  الحكومة  وانضّمت 
عدد  ارتفع  وقت  في   ، التوعية  حملة  إلى 
زوّار الحدائق العاّمة وزاد تناثر النفايات على 

أرضها.
وتحّدثت سارة كوينالن كاتلر مديرة العالقات 
الكندّية  العاّمة  الحدائق  وكالة  في  الخارجّية 
عن الحملة، التي تعمل للتوعية على سالمة 
ولألشخاص  إيجابي  ِلسلوك  والترويج  الزوّار 
في  المحمّية  المواقع  حماية  يتوّلون  الذين 

الحدائق العاّمة في المقاطعة.
 11 أونتاريو  في  العاّمة  الحدائق  واستقبلت 
والحدائق  جديدة(،  )نافذة  شخص  مليون 
العاّمة الفدرالّية في المقاطعة مليوَني شخص 
التي  الكندّية  العاّمة  الحدائق  ، حسب وكالة 
انضّمت إلى وكالة الحدائق العاّمة في أونتاريو 
للترويج لحملة »من أجل حّب الحدائق العاّمة 

)نافذة جديدة(«.
الكندّية  العاّمة  الحدائق  وكالة  والحظت 
ارتفاعا في بعض التصرّفات الخطيرة والسلبّية 

العالقات  مديرة  قالت  كما  الزوّار،  قبل  من 
الخارجّية سارة كوينالن كاتلر.

والحظت كّل من الوكالَتين ارتفاعا في كمّية 
النفايات، وفي النزهات خارج المسارات، كما 
إطعام  على  يعملون  أشخاص  وجود  لوحظ 
يهّدد  وسلوك  تخريب  وأعمال   ، الحيوانات 
المواقع المحمّية ويطرح تحّديات على طواقم 

العمل فيها كما قالت كوينالن كاتلر.
تعرَّض  حاالت  لوجود  أسفها  عن  وأعربت 
خاللها أفراد طواقم العمل لالعتداء كما قالت.
التوعية أشرطة فيديو يتوّجه  وتتضّمن حملة 
فيها العاملون في الحدائق العاّمة مباشرة إلى 

وسائل  على  حملة  إلى  باإلضافة  الزوّار، 
التواصل االجتماعي.

الزوّار  إلى  الرسالة  إليصال  الحملة  وتسعى 
أجل  من  العاّمة،  الحدائق  إلى  توّجههم  قبل 

ضمان تجربة أفضل في الهواء الطلق.
شعبّية التخييم إلى ازدياد

وارتفعت شعبّية التخييم في الحدائق العاّمة، 
حّتى من ِقبل الزوّار الجدد، وهو خبر يسّر 

محّبي أنشطة الهواء الطلق.
وتقول غيل البوز إّن ارتفاع عدد روّاد التخييم 
حسب  المهّم  ومن  لها،  بالنسبة  ساّر  خبر 
رأيها ، إجراء بعض األبحاث قبل التوّجه إلى 

الحدائق العاّمة.
العاّمة  الحدائق  روّاد  من  الكثير  يريد  وال 
انتهاك القواعد، ولكّنهم ال يعرفونها جّيدا قبل 
غيل  تقول  كما  للتخييم  موقعا  يحجزوا  أن 

البوز.
لدى  التسويق  مدير  ميستون  ماندي  ويقول 
ألغونكان آوتفيترز ِلخدمات تأجير القوارب و 
إّن معظم األشخاص  الطلق،  الهواء  معّدات 
يتركون النفايات في الحدائق العاّمة ليس عن 
سوء نّية، وإّنما ألّنهم ال يعون مدى تداعيات 

ما يقومون به على الحياة البرّية.
ومن المهّم كما يقول، التربية على ما يمكن 
إلى  الجميع  ويدعو  به،  القيام  يمكن  وال 
العاّمة،  الحدائق  في  بوجودهم  االستمتاع 
وعدم ترك شيء فيها عندما يغادرون المكان.

ومرّتبا.  نظيفا  المكان  إبقاء  من  التأّكد  نريد 
خذوا نفاياِتكم معكم وال تتركوها وراءكم. قال 
ِلحماية  وسيلة  أفضل  أّنها  مضيفا  ميستون، 

الحياة البرّية.
وتستمّر حملة من أجل حّب الحدائق العاّمة 
حّتى نهاية الموسم ومن المهّم كما تقول غيل 
البوز، التركيز على أّن االستفادة من الطبيعة 
بالناس نحو  يدفع  الذي  الرئيسي  السبب  هو 

التخييم.
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األسيرة خالدة جرار في رام اهلل
بقلم: عيسى قراقع

 
بكل  المحاطين  السجناء  نحن  نعزيها  كيف 
بوفاة  ونواسيها  نصافحها  كيف  األسوار؟ 
11-7-2021؟  األحد  يوم  سهى  ابنتها 
النساء ولم تجد من  هي التي مسحت دموع 
يمسح دمعتها في ذلك المساء، هي األسيرة 
األسيرات،  أم  جرار  خالدة  النائبة  المناضلة 
انفالت  من  القادمات  المعتقالت  البنات  أم 
وعلى  الشوارع  في  االحتالل  جنود  رصاص 

الحواجز، وفي األم دائما عافية الشفاء.
 

بناتها  بصور  تحتفظ  جرار  خالدة  األسيرة 
سجن  في  الحديدي  برشها  فوق  وسهى  يافا 
البرش،  عن  سهى  صورة  سقطت  الدامون، 
األفراج  على طلب  االحتالل  دولة  توافق  لم 
ابنتها  جنازة  في  للمشاركة  خالدة  عن 
سوى  أحد  ال  تماما،  الباب  أغلق  وتوديعها، 
ابنتها  تخاطب  الصامتة،  والدموع  الجدار 
على  تقرأ  تحتضنها  جبينها،  تقبل   ، الراحلة 
قبرها الفاتحة، يتحرك زمن السجن في عقلها 
وقلبها، هي ارادة امرأة تكسر األقفال وتمشي 

في ممر االنتظار بخطى واثقة.
 

يقول السجانون االسرائيليون أنهم رأوا في تلك 
الليلة اشياء غريبة ومخيفة، رأوا امرأة متعددة 
أكثر من خالدة، رأوا نساًء يتصدين لقطعان 
المستوطنين في ساحة المسجد األقصى في 
جبل  فوق  المشاعل  يضئن  ونساًء  القدس، 
ونساًء  نابلس،  قضاء  بيتا  قرية  في  صبيح 
وفي  الحواجز  على  بجرأة  الجنود  يواجهن 
المظاهرات وفي الصلوات، بالحجارة والدعاء 

والصبر والوالدة والقصيدة.
 

بالهواجس  اصيبوا  االسرائيليون  السجانون 
الخوف  جرار،  سهى  وفاة  ليلة  والهوس 
والقلق من صمت خالدة، كل شيء يهتز من 
العالية،  االسوار  المتشظية،  هويتهم  حولهم، 
اشباح  تخنقهم،  ارواحهم  الشائكة،  االسالك 
القتلى تطاردهم، جنازة سهى تصل الى بوابة 
وقال  العسكرية،  ترسانتهم  تجرف  السجن، 
بسبب  ذلك  كل  ان  االسرائيليون  المحللون 
نبوءة خالدة جرار، نبوءة ام فلسطينية غاضبة 

وثائرة.
 

لالعتقال  مستمر  هدف  جرار  خالدة  النائبة 
وعليها أن ال تبقى في رام هللا بعد ان رفضت 
القرار  لذلك  والخضوع  أريحا  الى  األبعاد 
العسكري المجحف، وأمام هذا الهدف ال بد 
تهمة  وتكييف  لالعتقال  اسباب  ايجاد  من 
تحت  اعتقالها  يمكن  ذلك  تعذر  وان  معينة، 
غطاء االعتقال اإلداري، المهم هو أن تكون 
خالدة بين القضبان، وأن يوضع حد لتحركها 
وخطواتها ولحضورها اإلنساني واإلجتماعي.

 
قوانين اسرائيل الفضفاضة ومفهومها األمني 
والجنود  الدبابات  تصل  بأن  كفيل  الغامض 
في ليلة داكنة الى منزل خالدة جرار وتقييدها 
وصلوا  كما  السجن  الى  واقتيادها  واعتقالها 
سابقا اكثر من مرة الى هذا البيت وعتباته، 
واليقظة  للنوم  الليلي  االجتياح  على  الشاهد 
والعبث بأحالم الناس، من يقرأ لوائح االتهام 
وجهت  اسرائيل  ان  يجد  لخالدة  وجهن  التي 
والماء  والهواء  والصوت  الضوء  ضد  تهما 
وحرية الرأي، ضد كل النساء، وأنها وضعت 
قيودا في ايدي كل برلماني منتخب في العالم، 
والمدنية،  اإلنسانية  الحقوق  صادرت  وانها 
جرار  خالد  كلمات  كل  على  النار  واطلقت 
في  دورها  تمارس  وهي  الفلسطينية  وروحها 

الحياة وفي النضال.

 

والغضب  والنار  الثلج  تكتسح  االتهام  الئحة 
وتحاكم  والرجولة  األنوثة  تكتسح  اإلنساني، 
تحاكم خصوبة  واألغاني،  واألناشيد  الحقول 
في  السماء  ووشوشة  القمح  وطعم  المرأة 
دولة  تحرسه  سجن  الفضاء  كأن  الصيف، 

اسرائيل الكبرى.
 

مثلجة  برد  ليلة  في  سهى  المرحومة  ولدت 
عام 1990، وكان والدها غسان في السجن، 
الدبابات  جنازير  سخونة  ساخنا  الثلج  صار 
التي طوقت البيت، ايقظت البنات من النوم، 
وبردا  وفزعا  خوفا  يرتعش  كان  شيء  كل 

واسئلة متكررة.
 

المرحومة سهى قالت: شهدت وأنا طفلة صغيرة 
سنوات،  سبع  عن  تزيد  لمدة  والدي  اعتقال 
عنه،  شيئا  لنعرف  السمع  استرقنا  ولطالمها 
وعن التعذيب الذي تعرض له حينها، اعتقدت 
ان ما مر بنا جعلنا محصنين من صدمات 
كان  أمي  اعتقال  لكن  وتداعياته،  االعتقال 
اإلطالق،  على  شيئا  يشبه  وال  ومؤلما  ثقيال 
ظننت أني بالغة قادرة على امتصاص األلم، 
اال أن اعتقال أمي تجاوز كل شيء، هذه هي 
سهى التي ولدت في الثلج وماتت في الحر 
تجد  لم  األول  الطقس  في  قائظة،  ليلة  في 
اباها وفي الطقس الثاني لم تجد أمها، كأنها 

عاشت كل فصول حياتها فاقدة.
 

اني رأيت األسيرة خالدة جرار في مدينة رام 
هللا، تشارك في جنازة ابنتها، تستقبل المعزيين 
وترش الحناء على التابوت من المسجد الى 
بكبرياء،  ووردة  دمعة  بين  تتحرك  المقبرة، 
تنظر تارة الى داخل البيت تبحث عن سهى، 
وتارة تنظر خارج البيت لترى جيش االحتالل 

يستعد للهجوم والمداهمة.
خالدة جرار ال تحتاج الى شفقة من االحتالل 
ابنتها،  جنازة  في  المشاركة  لها  يسمح  كي 
والقيم  األخالق  كل  من  مجرد  فالمحتل 
في  هي  هللا،  رام  في  اآلن  هي  االنسانية، 
الجنازة، هي في الشارع، تحررت ارادتها من 
السجن، خالدة االن طليقة، ولم ينم المحققون 
لن  صاحية،  خالدة  دامت  ما  االسرائيليون 
المسيرة،  تقود  خالدة  دامت  ما  الشارع  يهدأ 
هي امرأة عنيدة، هكذا وصفها مجلس الوزراء 
االسرائيلي، لم يستطع السجن ان يدمر فيها 

حياتها القادمة.
 

المئات من األسرى واألسيرات توفي أقاربهم 

الصمت  اللحظات،  تلك  أقسى  ما  وأحبائهم، 
الجارح البليغ، وجع القلب، انشطار الذكريات، 
غرف  في  الكالم  يتوقف  الرسائل،  تتبعثر 
الزيارات، السجن ينكمش ويضيق، الحزن بال 
األم  الزيارة،  هذه  في  األم  تأت  لم  حنجرة، 
لم يأت  لم يأت األب، األب توفي،  توفيت، 
طويال،  انتظروا  توفيا،  لقد  البنت،  أو  الولد 
تتوقف  لم  عاما،  اربعون  عاما،  عشرون 
الحرب ولم يأت السالم، جاءوا على العكاكيز 
ابواب  تغيرت  المتحركة،  العربات  وعلى 
السجن عشرات المرات، هرم السجن واألسرى 

الزالوا محشورين بين الحياة واآلخرة.
 

زنزانة  في  صغير  عزاء  هناك  يوم  كل  في 
ثقيال  الموت  يأتي  السجن  وفي  ضيقة، 
يعزي  هكذا  تموت،  ال  الحرية  لكن  وسريعا، 
العيش  ويواصلون  البعض  بعضهم  األسرى 
الجنازة،  انتظار  دون  الراحلين  احبائهم  مع 
فالسجن موت، والفلسطيني هو الوحيد الذي 
حياة  من  يجفل  السجن  في  الموت  جعل 

األسرى الحافلة.
 

خالدة جرار وجدت نفسها في غرف التحقيق 
النساء  تكره  وحوش  هناك  المسكوبية،  في 
الفلسطينيات، محققون يطفئون شروق الشمس 
في عيونهن ويعشقون العتمة، محققون كأنهم 
بين  المعسكر  في  ولدوا  نساء،  تلدهم  لم 

الرصاصة والقنبلة.
 

خالدة جرار وجدت نفسها في قاعة المحكمة، 
القمع  جهاز  بيد  سوط  المحكمة؟  هذه  ما 
مهزلة،  صورية،  شكلية  محكمة  االسرائيلي، 
مسرحية  الجاهزة،  التهم  الرادعة،  األحكام 
طويلة مملة، خداع العالم بوضع قوانين حربية 
ال  واإلبادة،  الحرب  لجرائم  غطاًء  عنصرية 
مراقبة  ال  العسكرية،  المحاكم  هذه  في  براءة 
دولية وال محاسبة، ال أحد يخرج من المحكمة 

حرا، صرخت خالدة: قاطعوا هذه المحكمة.
 

يسمى  ما  في  نفسها  وجدت  جرار  خالدة 
الموت  رائحة  المقبرة،  تلك  الرملة،  مستشفى 
عالية، أسرى غادروا الدنيا وآخرون ينتظرون 
وما بدلو تبديال، معاقون ومشلولون وجرحى 
سوداء،  توابيت  خطيرة،  بأمراض  ومصابون 
توقفها  ال  كوابيس  متقطعة،  وانفاس  شهقات 
رجفات  واألدوية،  والمهدئات  المسكنات 
لم  المنهكة،  األسيرة  االجساد  وارتعاشات 
وال  االسعاف  سيارة  تصل  لم  احد،  ينقذها 

منظمة الصحة العالمية وال األمم المتحدة.
 

خالدة جرار في رام هللا، المدنية التي تعرف 
أمني  تنسيق  وال  تصريح  بال  تدخلها  كيف 
مع سلطات االحتالل، هي في رام هللا اآلن، 
القدس  على  جهاتها  كل  تطل  التي  المدينة 
العاصمة، رام هللا التي ارتقى فيها فادي وشحة 
وابو  حجازي  ومحمود  مصطفى  علي  وابو 
السكر وربيحة ذياب وعطاف يوسف، ومئات 
الشهداء، رام هللا المدينة األنثى المجبولة من 

نار ودماء وحب للحياة.
أحمد  عائلة  تزور  هللا،  رام  في  جرار  خالدة 
الشوبكي  وفؤاد  البرغوثي  ومروان  سعدات 
حولها،  األسرى  امهات  حميد،  ابو  وناصر 
أبو  الغضنفر  تزور  وصور،  واعالم  مواكب 
تصعد  االستشاري،  المستشفى  في  عطوان 
فوق جبل الطويل، تهنئ الناس بعيد األضحى 
المبارك ، سمع الجميع صوت خالدة، صوت 
المرأة األم المربية والشهيدة واألسيرة والطالبة 
وعدم  المتساوية  الحقوق  صوت  والعاملة، 
والدين،  والعرق  الجنس  أساس  على  التمييز 
التعددية المجتمعية والشراكة والوحدة  صوت 
الوطنية، المرأة هي المرآة لكل مجتمع وحضارة 

وتطور وتغيير في البنى التقليدية.
 

خالدة جرار في رام هللا، في قلب المواجهة، 
تتصدى مع عوائل األسرى والشهداء لقانون 
الفلسطيني  الشعب  ألموال  المالية  القرصنة 
والشهداء،  األسرى  عوائل  اعانة  بادعاء 
يسعى  االحتالل  بأن  تصرخ  سمعها  الجميع 
الى تجريم نضال شعبنا ومقاومته المشروعة، 
نضالكم  مشروعية  عن  الناس  ايها  دافعوا 
وكرامتكم، عن مشروع الحرية، ال مقايضة وال 
القومية،  والحقوق  التضحيات  على  مساومة 
الجوع ال الركوع، لسنا ارهابيين، اسرائيل هي 
تمارس  المنطقة،  ارهاب في هذه  دولة  أكبر 
االرهاب وتنتج االرهاب وباتت تشكل خطرا 

على العدالة الكونية.
 

ابنتها،  جنازة  في  هللا،  رام  في  جرار  خالدة 
معين  الراحل  انشده  ما  لها  ونقول  نعزيها 

بسيسو:
لك الجماهير ابناء بال عدد
فلست وحدك يا أما بال ولد
أن يغلقوا بيتنا الدامي فقد

فتحوا لنا الزنازين بيتا شامخ الزرد
من لم تودع بنيها بابتسامتها
الى الزنازين لم تحبل ولم تلد
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أيهما أخطر.. سوريا برئاسة األسد أم »إسرائيل«؟!

شركة “بن آند جيري” اليهودية األميركية
 توقف مبيعاتها في المستوطنات اليهودية

حسني محلي

في الخامس من تشرين األول/أكتوبر 2014، 
ألقى جو بايدن محاضرة في جامعة هارفارد 
األوسط،  الشرق  في  أميركا  سياسات  بشأن 
وكان حينها نائبًا للرئيس باراك أوباما، وقال 
في  حلفاءنا  كانت  الكبرى  مشكلتنا  »إن 
وكذلك  لنا،  كبار  أصدقاء  األتراك  المنطقة. 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة وغيرهما. 
كان  الوحيد  هّمهم  األصدقاء(  )هؤالء  لكن 
لذلك،  األسد.  بشار  السوري  الرئيس  إسقاط 
شّنوا حربًا بالوكالة بين السّنة والشيعة، وقّدموا 
مئات الماليين من الدوالرات، وعشرات آالف 
كّل  مسلحي  إلى  األسلحة،  من  األطنان 
وتنظيم  القاعدة  ومنها  المتطرّفة،  الجماعات 
يقبلون  والذين  )داعش(  اإلسالمية  الدولة 

مقاتلة األسد«. 
في  الدول  هذه  تفّكر  لم  لماذا  هو:  والسؤال 
مقاتلة »إسرائيل«، وهي الدولة اليهودية عدوة 
سوريا،  قتال  من  بداًل  والمسلمين،  اإلسالم 

وهي بلد عربي ومسلم؟
في  المسّلحة،  الجماعات  تفّكر  لم  ولماذا 
ضّد  القتال  في  ووالءاتها،  انتماءاتها  كّل 
الشعب  أبناء  تقتل  أن  من  بداًل  »إسرائيل« 

السوري، من المسلمين والمسيحيين؟
وبالتالي، لماذا لم يختصر مئات اآلالف من 
الجهاديين، من مختلف أنحاء العالم، الطريَق 
للقتال ضد  فلسطين  إلى  بذهابهم  الجّنة  الى 
االحتالل الصهيوني بداًل من أن يقوموا بما 

قاموا به من مجازر وجرائم مرّوعة؟ 

من  أخطر  األسد  بشار  الرئيس  كان  فهل 
بنيامين  اإلسرائيلي  االحتالل  وزراء  رئيس 
بيريز،  شمعون  االحتالل  ورئيس  نتنياهو 
الذي فتح له الرئيس إردوغان أبواب البرلمان 
يخاطب  إسرائيلي  رئيس  أول  ليكون  التركي 

من منصته الشعب التركي. 

إردوغان  صديُق  األسد،  أصبح  كيف  ثم، 
الفلسطينية،  القضية  عن  والمدافع  الحميم 
ليطلب  إردوغان،  إلى  بالنسبة  كافيًا،  سببًا 
ومخيماتها  مكاتبها  إغالق  »حماس«  من 
َي »الربيع  ُسمِّ ما  بعد  في سوريا ومغادرتها، 

العربي«؟

ساحة  إلى  تركيا  تحّولت  لماذا  وبالتالي، 
التحركات  جميع  منها  انطلقت  رئيسية 
طوال  األسد  الرئيس  ضد  والدولية  اإلقليمية 
رئيس  باعتراف  الماضية،  العشر  السنوات 
الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، وهو 

من أهم أقطاب التآمر على سوريا؟ 

بالده،  تلفزيون  عبر  جاسم،  ابن  تحدث  لقد 
في 27 تشرين األول/أكتوبر 2017، وقال 

السورية  األزمة  بملف  أمسكت  الدوحة  »إن 
بتفويض من السعودية«، وإن الدعم العسكري 
المسّلحة  إلى »الجماعات  قّدمته بالده  الذي 
يذهب  فيها »النصرة«، كان  بما  في سوريا، 
المتحدة.  الواليات  مع  بالتنسيق  تركيا،  إلى 
طريق  عن  توزيعه  يتّم  ُيرسل  شيء  وكل 
لكن  والسعوديين.  واألتراك  األميركية  القوات 
الرياض غّيرت فجأًة موقفها بشأن بقاء األسد، 
من  الرغم  على  بذلك،  تبلغنا  أن  دون  ومن 
أننا كنا في خندق واحد. وكنا جميعا نتهاوش 
على الصيدة، وفلتت الصيدة، ونحن قاعدين 

نتهاوش عليها«.
فهل كان الرئيس األسد »صيدًة ثمينة« أكثر 
قيمة من نتنياهو وبيريز، اللذين حّققا ما حّققاه 
من انتصارات تاريخية، بفضل ما تعرضت له 
سوريا من حرب كونية، لم يشهد لها التاريخ 

الحديث مثياًل؟
العربية  األنظمة  استطاعة  في  كان  هل  ثّم، 
في  واشنطن  تعليمات  ترفض  أن  واإلقليمية 
األوسط  الشرق  مشروع  ُيَسّمى  ما  إطار 
دّمر  دموي  ربيع  من  منه  نتج  وما  الكبير، 

المنطقة برّمتها؟ 
تفاصيل  إلى  الرجوع  دون  ومن  باختصار، 
السنوات العشر الماضية، والتي أثبتت ـ وما 
زالت ـ حجَم التآمر الخطير على سوريا، كان 
كافيًا  جاسم  بن  وحمد  بايدن  من  كّل  كالم 
والدولية.  اإلقليمية  المؤامرات  حجم  لتوضيح 
وكان السبب الرئيسي فيها ـ وما زال ـ خيانة 

األنظمة الخليجية. 
دعم  واإلمارات  السعودية  استعجلت  لقد 
تموز/ من  الثالث  انقالب  بعد  السيسي 
المسلمين«  »اإلخوان  وأعلنتا   ،2013 يوليو 
»تنظيمًا إرهابيًا«، لكن من دون أن يمنعهما 
ذلك من االستمرار في دعم كل المجموعات 
مظلة  تحت  وجميعها  سوريا،  في  المسّلحة 
هذه  أن  ذلك  في  واألغرب  »اإلخوان«. 
األنظمة، التي دعمت إسالميي سوريا، وهم 
َمن بايعوا إردوغان، وقفت إلى جانب خليفة 
حفتر )في ليبيا(، الذي كان يقاتل المجموعات 
اإلخوانية، في مختلف تياراتها. وكانت جميعًا 

تحت الرعاية والحماية التركيتين. 

ومن دون أن يكون هذا التناقض كافيًا بالنسبة 
إلى الرئيس السيسي حتى يّتخذ موقفًا واضحًا 
حيال األزمة السورية، ناسيًا تمامًا ما ُيَسّمى 
التضامن العربي الذي يسعى إليه اآلن ضد 
إثيوبيا في موضوع »سد النهضة«. وهو يعلم 
تقف  والسعودية  وقطر  اإلمارات  بأن  جيدًا 
بخبث إلى جانب أديس أبابا أكثر من وقوفها 
إلى جانب مصر. ولوال تجاهلها ما عانى منه 
القطر السوري في الجمهورية العربية المتحدة، 
َلكانت المنطقة اآلن في وضع ُمغاير تمامًا، 
ولما فّكر آبي أحمد في التطاول على الحقوق 

الطبيعية والتاريخية لمصر »ُأّم الدنيا«!
هذا من دون أن نتجاهل واقع الدول العربية 
األخرى. فتونس في خالف بين »اإلخوان« 
لجنة  رئيس  المغربي  والملك  والعلمانيين، 
التطبيع  إلى  اآلخرين  مع  يتسابق  القدس 
في  والده،  عليه  كان  كما  »إسرائيل«،  مع 
داخلية  مؤامرات  الجزائر  تعاني  الذي  الوقت 
سوريا،  مع  التضامن  من  تمنعها  وخارجية، 
حالها حال السودان وموريتانيا وجيبوتي، وهي 
شبه مستعمرة دولية. أّما العراق، فكان ـ وما 
زالـ  هدفًا لمؤامرات إقليمية ودولية، ألنه همزة 
الوصل بين إيران وكل من سوريا ولبنان. ومن 
برهم  »الكردي«  الرئيس  ذلك  يمنع  أن  دون 
صالح، تلميذ جالل الطلباني، من االتصال 
هاتفيًا بالرئيس األسد، في وقت فّضل كثيرون 
على القيام بهذه الخطوة أن يباركوا إلسحاق 

هرتسوغ رئيس »إسرائيل« الجديد!

فماذا عن المستقبل؟

كانون   20 في  السلطة  بايدن  استالم  بعد 
ضرورة  عن  وحديثه  الماضي،  الثاني/يناير 
إيران،  مع  النووي  االتفاق  إلى  العودة 
سارعت أنظمة المنطقة إلى إعادة النظر في 
حساباتها، من دون أن تتخّلى عن سلوكياتها 
الجينية، عبر البقاء داخل الحلبتين األميركية 

واإلسرائيلية.
والمغرب  والبحرين  اإلمارات  وّقعت  أن  فبعد 
وهو  »إسرائيل«،  مع  التطبيع  اتفاقيات 
وسلطنة  والسعودية  مصر  به  رّحبت  ما 

أعلن  السودان،  له  وتشّجَع  واألردن،  ُعمان 
مصر  مع  للمصالحة  نيته  إردوغان  الرئيس 
السيسي  عن  قاله  ما  كل  ناسيًا  والسعودية، 
المعلومات  وتحّدثت  سلمان.  بن  ومحمد 
آنذاك عن نية الرياض وأبو ظبي، ثم األردن، 
بعد  بدمشق  العالقة  في  لفتح صفحة جديدة 
عيد الفطر الماضي، وهو ما لم يتحقَّق حتى 
عيد األضحى، ألن إرادة هذه األنظمة مرهونة 

لدى واشنطن و«تل أبيب«. 

هذه  بين  المصالحة  إغالق ملف  ذلك  يفّسر 
دخول  بعد  وخصوصًا  ودمشق،  األنظمة 
بين   )!( والوسيط  إردوغان  حليفة  قطر، 
طالبان وواشنطن، على الخّط، وإقناع محمد 
بن سلمان والسيسي بالبقاء بعيدًا عن سوريا، 
إسرائيل«،  من  كثيرًا  أخطر  األسد  وبـ«أن 
أو  بينيت  سواء  األخيرة  يحكم  من  يكن  أيًا 
هرتسوغ  حاييم  والده  هاجر  الذي  هرتسوغ، 
من  اإلسرائيلي(  لالحتالل  السادس  )الرئيس 
انضم  ثم   ،1935 عام  في  الشمالية  إيرلندا 
َمن  فقتل  اإلرهابية،  »هاغاناه«  منّظمة  إلى 

قتل من الفلسطينيين. 
ويبدو أن أنظمة خليجية ـ ومن معها ـ باتت 
من  عليها  أكثر خطرًا  الفلسطينيين  في  ترى 
»إسرائيل«، من دون التفريق بين »العلماني« 
»حماس«.  و«اإلسالمية«  عباس  محمود 
التآمر على فلسطين، وَمن يقف  فالمهم هو 

معها بصدق وإخالص، ويقّدم التضحيات. 
يفّسر كل ذلك تهافت الحكام العرب، ومعهم 
وهرتسوغ،  بينيت  تهنئة  على  إردوغان، 
والتعبير لهما عن رغبتهم في تطوير عالقات 
من  خطرًا  »أقل  داما  ما  متينة«  »صداقة 

سوريا برئاسة األسد عليهم جميعًا«. 
مباِشرة  لقاءات  المنطقة  عواصم  وتشهد 
أجل  من  مسؤوليها،  بين  هاتفية  واتصاالت 
إلى  العودة  من  األسد  برئاسة  سوريا  منع 
تحقق،  إن  األمر  وهذا  الطبيعي.  وضعها 
بعد  المنطقة،  في  األمور  من  كثير  سيغير 
أن ترى شعوب المنطقة الحقيقة برمتها. وقد 
يكون ذلك هو السبب الذي دفع الرئيس األسد 
سيعمل  إنه  الَقَسم  في خطاب  يقول  أن  إلى 
على »تحقيق وحدة األمة العربية«. والرهان 
السبب  هو  القومي  شعورها  سقوط  على 

الرئيسي في مجمل ما تعّرضت له سوريا.
وللتذكير فقط، فإن الذين تحّججوا بـ«ديكتاتورية 
سوريا،  على  تآمروا  عندما  وفساده«  األسد 
وظلمًا  فسادًا  األكثر  اآلن،  زالوا  وما  كانوا، 
المقاييس  كل  وفق  وديكتاتوريًة،  واستبدادًا 
أو  واشنطن  به  ُتباِل  لم  ما  وهو  والمعايير. 
للتخلص منهم، ما داموا جميعًا،  به  تتحّجج 
كانوا وما زالوا، في خدمتها، تارًة في سوريا، 
وتارًة أخرى في ليبيا أو أّي مكان آخر، تراه 
مهمًا بالنسبة إليها وإلى صنيعتها »إسرائيل«.

االستيطان  لحركة  موجعة  ضربة  في 
بشكل  واالحتالل  خاص،  بشكل  اإلسرائيلي 
عام، أعلنت شركة آيس كريم بن آند جيري 
منتجاتها  توزع  لن  أنها  اإلثنين،  العمالقة، 
في  اإلسرائيلية  المستوطنات  في  اآلن  بعد 
األراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من 
أنها ستستمر في التوزيع في إسرائيل. انطالقا 
الذي  الدولي  بالقانون  الشركة  اعتراف  من 
الضفة  في  اإلسرائيلية  المستوطنات  يعتبر 

الغربية غير شرعية.

وقالت الشركة، التي يملكها يهود أميركيون، 
كريم(  اآليس  )توزيع  أن  “نعتقد  بيان:  في 
يتعارض  المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في 

 ،Ben & Jerry كريم  آيس  لبيع  قيمنا  مع 
التي  بالمخاوف  ونعترف  أيضًا  ونستجيب 

يشاركها معجبوننا وشركاؤنا الموثوق بهم”.

بي.دي.إس  المقاطعة  حركة  وكانت 
الشركة  إلقناع  مركزة  حملة  شنت   )BDS(
واألراضي  المستوطنات  في  مبيعاتها  بوقف 

الفلسطينية المحتلة
نافتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وحذر 
آند جيريز من »إجراءات  بن  بينيت، شركة 
قاسية« ضد المقاطعين، بعد إعالن الشركة 

للعالمة  المالكة  األم،  الشركة  بينيت  وهدد 
عواقب  ستواجع  بأنها  يونيليفر،  التجارية، 

قانونية واقتصادية إضافة لعواقب أخرى.
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الجزائر: للصبر حدود
دكتور محيي الدين عميمور

ال  حتى  قلمي  لجام  في  أتحكم  وأنا  سنوات  منذ 
الجزائرية  المغربية  المشاكل  قضايا  في  يخوض 
المثقفون  وينتزع  الحكمة  تسود  أن  أمل  على 
الوطنيون مبادرة الحوار من أشباه الديبلوماسيين 
إلى  المستوى  ليرتفع  السياسي،  الشارع  وغلمان 
حيث يجب أن يكون بين العقالء، حتى مع كل 
حوار  ليكون  الخالف،  عناصر  من  يحتويه  ما 
يتحول  وال   ، والنزاهة  الموضوعية  يعتمد  مثمرا 
إلى مالسنات تخصصت فيها نسوة األزقة، حاشا 

السامعين والقراء.
ولألمانة، فقد كان هناك أشقاء مغاربة كانوا رموزا 
الجزائريون  هم   وكثير  العريق  للمغرب  مشرفة 
الذين كانوا أوفياء ألعظم ثورات القرن العشرين 
الشعبية، ولعلي أزعم أن من أهم ما أنجزه كل من 
الرئيس هواري بو مدين والملك الحسن الثاني هما 
أنهما احتفظا باالختالف في نطاق الحدود التي 
تحترم التاريخ المشترك للشعبين، بحيث ال تنزلق 
المستقل  طريق  تغلق  حمراء  خطوط  عبر  بعيدا 

لألبد.
ولن أذكر بموقف الرئيس بو مدين الداعم للعاهل 
المغربي خالل انقالب الصخيرات، وكنت رويت 
كتابيا ما قاله لي من أن  استقرار العرش المغربي 
ضمان الستقرار المغرب واستقرار المغرب ضمان 

الستقرار الجزائر.
ثم فجر المغرب قضية الصحراء الغربية بأسلوب 
ناتجة  كثيرة  وقائع  وحدثت  الواقع،  األمر  فرض 
عن العناصر الخالفية، لكن ما حدث مؤخرا كان 

فضيحة لم يعرفها التاريخ.
من  سلسلة  وبعد  المغربية،  السلطات  رأت  فقد 
االستفزازات تصاعدت مؤخرا للتغطية على قضية 
هيكل  األستاذ  قال  والذي  إسرائيل،  مع  التطبيع 
السبعينيات، عندما  في مطلع  بدأ  أنه  رحمه هللا 
ُسمح لعناصر الموساد بزرع ميكروفونات وآالت 

تسجيل في قاعات القمة العربية.
في  المصير  تقرير  لمبدأ  الجزائر  دعم  يكن  ولم 
عملية  لكن  جزائريا،  اختراعا  الغربية  الصحراء 
المغربي  األسلوب  من  جزءا  بدت  المقايضة 
أن  وكما  السياسية،  المعطيات  مع  التعامل  في 
بتبعية  بحماقته  ُعِرف  أمريكي  رئيس  اعتراف 
الصحراء للمغرب مقايضة بتطبيع النظام المغربي 
تخلي  مقايضة  هناك  للنظام  بدا  إسرائيل،  مع 
لفكر  بالترويج  المصير  تقرير  مبدأ  الجزائر عن 
الجزائرية،  القبائل  منطقة  لسكان  المصير  تقرير 
وفات من تخيل هذه المقايضة الغبية أن منطقة 
القبائل تم استفتاؤها مع بقية مناطق الجزائر في 
أعلنت  والتي  المعروفة  النتيجة  وكانت   ،1962
واألصوات   1962 في  الجزائرية  الجمهورية  بها 
تنطلق  جديد  استفتاء  عن  تتحدث  التي  الناعقة 
من العاصمة األوربية المعروفة التي زرعت بذور 

“فرق تُسْد” في أرجاء المغرب العربي.
الفكرة  التعقل هي أن من أطلقوا تلك  وقمة عدم 
أو  المستحيالت  رابع  هو  تحقيقها  أن  يعرفون 
خامسها إن كان عناك رابع، ولظروف اقتصادية 
إال  يجهلها  ال  وطبوغرافية  وعائلية  واجتماعية 

جهول.
بالنسبة  األمور  لتتضح  السبعينيات  إلى  وأعود 
للقارئ الذي قصرنا نحن في إمداده بالمعلومات 
تسميم  من  نزيد  أال  خلفيتنا  وكانت  الالزمة، 
مفتوحة  رسالة  يومها  كتبت  وكنت  األجواء، 
للملك المغربي قرأها الرئيس بو مدين منشورة في 
أتحمل  حتى  عليه  حرصت  ما  وهو  الصحف، 

مسؤولية النص وحدي.
وأجد نفسي مضطرا لنشر أهم فقرات هذه الرسالة، 
اعتذارا عن تقصيرنا خالل السنوات الماضية في 

شرح حقائق لخالف مع القطر الشقيق.
رسالة مفتوحة إلى صاحب الجاللة

صاحب الجاللة :
مواطن من هذا البلد لم يألف طقوس الحديث مع 
الملوك واألمراء، يريد أن يحدث معك، فهل تأذن 

له يا صاحب الجاللة ؟
)..(ما الذي تفعله بهذه المنطقة، تحولها إلى أتون 
ننساه،  أن  تاريخا نريد  القلق والتوتر، وتعيد  من 
لقاء  يوما يكون حجر عثرة في طريق  ألنه كاد 
شعبين، بل حاجزا من الحقد يفصلهما إلى األبد.

الجاللة،  صاحب  يا  طويال  شعبنا  صبر  لقد 
وأنت أول من يعرف ذلك، وتحملت الجزائر كل 

محاولة  ألي  تستجب  ولم  والدسائس،  المناورات 
شقيق،  شعب  بين  تقف  لكي  البعض  بها  يقوم 
وبين قيادته التي ارتضاها، وكان هذا دليل وفائها 
في  بجانبها  وقف  الذي  الكريم  المغربي  للشعب 
الثورة  نجاح  بأن  التلقائي  بوعيه  وأدرك  محنتها، 
أطماع  من  وحماية  له  انتصار  هو  الجزائرية، 

اآلخرين.
التي  الجزائر،  أن  الجاللة  صاحب  يا  وصحيح 
كان هناك من ينكر عليها مجرد حقها في الوجود، 
أصبحت خالل عقد من الزمان حقيقة دولية تثبت 
وجودها بالقول والفكر والعمل، وتقف في طليعة 
الملتزمين بقضية العالم الثالث، العاملين من أجل 
وتقوم  وثقافية،  واقتصادية  سياسية  كقوة  تدعيمه 
بدورها الفعال في خلق عالقات متوازنة بين شمال 

العالم وجنوبه.
ماذا  ولكن  الجاللة  يا صاحب  كله صحيح  هذا 
نفعل ونحن أبناء شرعيون لتاريخنا، ال نملك أن 
نتنكر له، أو ننحرف عنه، أو نفر منه، رغم نعيق 

الغربان، وفحيح األفاعي ؟.
لكي  الجاللة  صاحب  يا  إذن  حدث  الذي  ما 
وكل  للغوغائيات،  العربي  المغرب  أبواب  تفتح 
إلى  األمر  ويصل  واالبتذال،  اإلسفاف  مظاهر 
حد التحريض السافر على أمن الجار والشقيق ؟.
الجاللة،  صاحب  يا  معا  مشاكلنا  سوينا  لقد 
الرئيس  التي وقعتها مع أخيك  وكانت االتفاقية، 
في  األولى  االتفاقية  الرباط،  في  بومدين  هواري 
رئيس   40 من  أكثر  توقيعها  شهد  التي  التاريخ 
دولة وحكومة، وهي االتفاقية التي صادقت عليها 
الشقيق،  المغرب  عليها  يصادق  ولم  الجزائر 
طرفكم،  من  قّط  تعلن  ولم  بها  ُهِمَس  ألسباب 
ولكن الجزائر، رغم عدم اقتناعها بما ُسّرب إليها 
من مبررات، لم تنتهز الفرصة لتندد بما في ذلك 
التصرف من احتقار لقارة بأكملها، بجانب ما يثيره 
يتحدثون  للذين  الحقيقية  النوايا  في  شكوك  من 

باسم الجار والشقيق.
والتقيت يا صاحب الجاللة مع أخويك الرئيسين 
أغادير،  في  ثم  نواديبو،  في  داده  وولد  بومدين 
التشاور  سياسة  إتباع  على  جميعا  واتفقتم 
والتعاون، ليمكن رسم طريق تسلكه شعوبنا نحو 
القيام  من  جميعا  ولنتمكن  وتكاملها،  وحدتها 
بواجبنا نحو بالدنا ونحو أمتنا التي مازالت تعاني 
من جرحها الدامي في فلسطين، ولكي ال نشغل 
أنفسنا بقضايا جانبية تؤثر على جهود يجب أن 
نبذلها إيمانا بعروبتنا وإسالمنا وبدورنا الحضاري.
وكنا نأمل ونحن ننزع األشواك من طريقنا معا، 
التي  المالحم  من  ينبثق  طريقا  منه  نجعل  أن 
تضيئه  العريق،  تاريخها  عبر  شعوبنا  سجلتها 
الجار  احترام  مسيرته  ويحمي  واإلخاء،  المحبة 
وقبول اختياراته الوطنية، وتختفي من سمائه غيوم 
لوحوش  فيه  السائر  يتعرض  وال  والتوتر،  القلق 

الشك والريبة والغدر والخديعة.
ولقد اتفقتم يا صاحب الجاللة على اللقاء وعلى 
الحوار وعلى تبادل وجهات النظر في كل القضايا 
المشتركة، فأين نحن من هذا كله .. يا صاحب 

الجاللة.
لقد فّجرَت قضية الصحراء، يا صاحب الجاللة، 
رغم أنك تعرف جيدا، وأنت القانوني الضليع، إنه 
ال حق للملكة المغربية مطلقا في فرض سيادتها 

على تلك األرض.
التي  لالتفاقيات  الصحيح  بالنص  أذكرك  ولن 
والتي  إسبانيا،  ملك  مع  المغرب  سلطان  وقعها 
يعترف فيها السلطان بأن حدود سيادته الوطنية 
في  حاليا  الموجود  نون”  “واد  جنوبا  تتجاوز  ال 
الغربية  الصحراء  شماَل  شماَل  المغربية  األرض 

)وتكرار الكلمة مقصود( وهي على التحديد :
– ) اتفاقية 28 ماي 1776 التي وقعها سلطان 
المغرب سيدي محمد بن عبد هللا بن إسماعيل مع 
األمير دون كارلوس الثالث ملك إسبانيا والهنود 

المادة 18 (.
باتفاقية  وأكدت  التي جددت  باريس  اتفاقية   (  –

مكناس في 1 مارس 1797 – مادة 22(.
الفقرة   38 المادة   1861 نوفمبر   20 اتفاقية   (
3 (. هذا كله بجانب اتفاقية 9 سبتمبر 1856 

المادة 12 بين المغرب والمملكة المتحدة (.
وربما كان خطؤنا الحقيقي أننا لم نعلن هذا الرأي 
قبل اليوم، ربما ألننا كنا نقدر مشاكلك الداخلية 
الوحدة  تضمن  قضية  خلق  عليك  تفرض  التي 
الوطنية حول العرش، وهذا من حقك يا صاحب 

الجاللة إذا لم يصطدم برغبات شعب شقيق يرتبط 
بأكثر من  منطقتنا  معنا ومعكم ومع آخرين في 

روابط الجوار.
لكننا لم نكن نتصور،  يا صاحب الجاللة، وأنت 
الذي يعرف قواعد القانون الدولي مثلما أعرف أنا 
حروف الهجاء، أن تتناسى أن حق تقرير المصير 
حصل  الثالث،  العالم  مكاسب  من  مكسب  هو 
الدماء والضحايا والدماء،  عليه بثمن رهيب من 
وإذا بك تعلن الحرب المقدسة ضد شعب ضعيف 
كل ذنبه أنه قارن بين االستعمار اإلسباني وبين 
سيطرتك عليه فرفض االثنين، وأيدته المجموعة 

الدولية ومنظمة الوحدة اإلفريقية.
لكن للتاريخ يا صاحب الجاللة أقول، بأنه لم يكن 
البلد مواطن يصدق بأنك ستقوم بحرب  في هذا 
ولسبب  تملك  ال  ما  النتزاع  إسبانيا  حقيقية ضد 
بسيط، ألننا اتبعنا في الحكم على األمور مقاييس 

المنطق السليم.
العدل  إلى محكمة  الصحراء  وقررت رفع قضية 
الدولية، وكنا نحن من بين الذين صفقوا لك ألننا 
كنا نزهاء معك ومع أنفسنا، فلم نقل كلمة واحدة، 
اللهم إال ذلك التأييد الذي تحدثت أنت عنه بنفسك 
يوم قلت بأن الرئيس بومدين قد وعدك بأن يكون 
الجيش الجزائري إلى جانبك إذا دخلت في حرب 

مع إسبانيا.

وشعرنا جميعا وقتها بأن الحكمة انتصرت في النهاية 
سيصدر  إليه  احتكمت  الذي  الدولي  القانون  ألن 
حكما لن يملك أي طرف حق مجادلته، وبهذا تنقشع 

عن سماء مغربنا سحابات التوتر والقلق.
في نفس الوقت طلعت علينا األخبار بقصة اتفاقية 
“فاس” التي اتفقت فيها مع فخامة الرئيس ولد داده 

على اقتسام الصحراء.
وصدر رأي المحكمة رغم كل مناوراتك وضغوطك 
ومبعوثيك لينص بوضوح على عدم ثبوت سيادتك 

اإلقليمية على الصحراء.
لكنك يا صاحب الجاللة أدرت ظهرك لحكم الهاي، 
وكان عليك وأنت القانوني الضليع أن تعترف بأنك 
كنت مخطئا وتقبل حكم المجتمع الدولي، لكنك يا 
سفسطت  التعبير،  لهذا  ومعذرة  الجاللة،  صاحب 
ثم  يتم،  لم  بانتصار  وتبّجحت  أردت،  كما  الحكم 
بحكاية  علينا  وطلعت  الغاب،  قانون  إلى  لجأت 
المسيرة ) أو فلنقل بصراحة الغزو الصريح المباشر 

.)
فلنراجع قرار محكمة الهاي معا.

بأن  العبارة  بصريح  الدولية  العدل  محكمة  قالت 
األرض الصحراوية لم تكن أرضا مواتا، أو أرضا 
سائبة )والتعبير من إحدى الصحف المغربية ( أي 
أنها لم تكن، عند احتاللها من طرف اسبانيا، في 
بل   ،“ الذيب  فيها  يسرح   ” أرضا  الماضي،  القرن 
القبلي،  أو  العشائري  نظامهم  لهم  فيها سكان  كان 
العربي  المغرب  الغربي من  الجزء  ويتحركون عبر 

سعيا وراء الماء أو الكأل.
يثبت  لم  بأنه  العبارة  أيضا بصريح  المحكمة  قالت 
لها – طبقا للوثائق المتوفرة لديها – وجود أية عالقة 

سيادة بين المملكة المغربية والصحراء الغربية.
وأنت  متناسيا  الحائط،  عرض  كله  بهذا  وضربت 
القانوني الضليع، بأن الحكم القضائي كل ال يتجزأ، 
فأخذت فقرة من القرار فسرتها كما تريد، لتجعل منها 

المقود القانوني لمسيرة الغزو التي نظمتها.
إذا  معك،  الفقرة  تلك  لدراسة  استعداد  على  وأنا 

سمحت يا صاحب الجاللة .
هناك روابط  كانت   ” الحرفي  وبالنص  الفقرة  تقول 
والء قانونية ) قانونية بمنطق القرن الماضي طبعا 
التي  القبائل  المغرب، والبعض من  بين سلطان   )

كانت تعيش على األرض الصحراوية “.
ألفت نظرك يا صاحب الجاللة إلى  وبكل تواضع 

النقاط التالية :
– الروابط كانت روابط شخصية ال دولية، فهي بين 
شخص ومجموعة أشخاص، وهذا، قانونا، ال عالقة 

له بالتراب ألن الشخص يتحرك وينتقل ويموت.
– القرار لم يقل عن تلك العالقات بأنها كانت بين 
الملك وبين سكان الصحراء، بل قال إنها كانت بينه 
وبين ” البعض من القبائل ” ) لم يقل كل القبائل، بل 
قال ” البعض من القبائل ” ( التي كانت تعيش على 
األرض،  على  تعيش  كانت   ( الصحراوية  األرض 
ولم يقل القرار حتى ” بعض القبائل الصحراوية ” 
البدو  من  كانت  القبائل  تلك  بأن  يقول  الواقع  ألن 
المساحات  تلك  عبر  يتنقلون  كانوا  الذين  الرحل، 

الشاسعة التي يمثلها غرب المغرب العربي.
كانت مع بعض  الروابط  إن  يقل  لم  القرار  إن  بل 
قبائل الصحراء التي قد يفهم منها أنه لم يكن في 
التي بايعتك )  الصحراء إال ” بعض قبائل ” هي 
كما تقول ( بل إن القرار ينص على أن تلك الروابط 
كانت مع ” البعض من القبائل ” أي أنه كانت هناك 
قبائل أخرى تعيش على أرض الصحراء، ال تعترف 

بك وال تقبل بيعتك.
– القرار يتحدث عن ” روابط والء قانونية ” أسميتها 
أنت ” بيعة “، أعلنت بها البعض من القبائل والئها 
صاحب  يا  أجادلك  ولن  آنذاك،  المغرب  لسلطان 
أن  في  معي  اتفقت  إذا  النقطة،  هذه  في  الجاللة 
البيعة كانت بيعة شخصية ال بيعة عينية، حتى ال 

ندخل في متاهات الفرق بين الوالء وبين البيعة.
لكن نقطة جوهرية فاتتك يا صاحب الجاللة وأنت 
سيادة  على  الرئيسي  دليلك  البيعة  تلك  من  تتخذ 
النقطة  هذه  أحالمك،  في  إال  قط  توجد  لم  إقليمية 
هي أن البيعة كانت لملك مات منذ زمن، والبيعة 
ليست وراثية، بل البد من تجديدها كلما جاء ملك 

أو سلطان جديد.
وكل ما قلناه هو ” فليبايع هؤالء الناس من يريدون 
“، أي فليقرروا مصيرهم بأنفسهم، بدون ضغط أو 

إرهاب أو غزو أو احتالل.
قلنا هذا وقاله معنا كل المجتمع الدولي، ولكن حتى 
هذا رفضته يا صاحب الجاللة، رفضت أن تطبق 
القاعدة التي ناديت أنت بنفسك بتطبيقها، رغم أننا 
نطالب  ال  أننا  اإلشهاد،  رؤوس  على  أيضا  قلنا، 

بشيء، وليست لنا أي مطامع ترابية.
قضية  بأن  نقول  أن  هذه  والحال  حقنا  من  أليس 
الصحراء لم تكن سوى ” سبة ومالقيتها حدور “، 
وبأنها واجهة تخفي هدفا آخر أشد خطورة من مجرد 
الصحراء  من  جزء  نحو  اإلقليمي  التوسع  محاولة 
التحديد تطبيق سياسة  الغربية، بل هي على وجه 

المجال الحيوي ” الهتلرية “.ا.هـ.
وما زال للحديث بقية

مفكر ووزير اعالم جزائري سابق
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أساطير إسرائيل العشر.. حوار مع المؤرخ إيالن بابيه

المؤرخ   )Ilan Pappé( بابيه  إيالن  يرى 
اإلسرائيلي الكبير، وأحد أبرز منتقدي السياسات 
العنصرية لدولة االحتالل اإلسرائيلي، أن فهم 
جوهر الصراعات يكمُن في التاريخ، ألنه يوفر 
الفهم الحقيقي غير المتحيز للماضي، كما أن 
فهم التاريخ بشكل سليم كفيل بتحقيق السالم، 
في المقابل، فإن تشويه التاريخ أو التالعب 
وبعيدا  تعقيدا  أكثر  ويجعله  المشهد  يؤزم  به 
عن الحل، وهو أمر متجسٌد بشكل كبير في 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي اليوم، فانتشار 
بالقضية  المرتبطة  التاريخية  المغالطات 
الفلسطينية يجعل المنطقة بعيدة عن السالم، 
في حين أن تشويه التاريخ يشجع على انتشار 
االضطهاد، ويحمي نظام إسرائيل الذي يصفه 
بابيه باالستعماري واالستيطاني، لذلك تحافظ 
التضليل،  ُبغية  التاريخ  تشويه  على  إسرائيل 
وهو ما يؤدي دورا مهما في إدامة الصراع، 

ويترك القليل من األمل إلقامة السالم.

هناك عشر  أن  بابيه  يرى  السياق،  هذا  في 
الفلسطينية  القضية  حول  محورية  أساطير 
تسعى إسرائيل للترويج لها، هذه المغالطات 
المبنية على تشويه حقائق الماضي والحاضر 
تمنعنا من فهم أصول الصراع الدائر، وهو ما 
يتيح استمرار إراقة الدماء من طرف الجانب 
المواثيق  كل  حرمة  ينتهُك  الذي  اإلسرائيلي 

الدولية الرامية للدفاع عن السكان المدنيين.

الصهيونية  التاريخية  السردية  أن  بابيه  يرى 
الفلسطينية  األرض  تحويل  كيفية  حول 
هذه  على  قائمة  إسرائيل  لدولة  أراض  إلى 
حول  الشك  بث  ومنها  العشر،  األساطير 
حق الفلسطينيين األخالقي في أرضهم، وهو 
اإلعالم  وسائل  األحيان  من  كثير  تقبله  ما 
النخب  بين  ترويجه  في  وتسهم  الغربية 
االحتالل  دولة  سعي  عن  فضال  السياسية، 
إجراءاتها  لتبرير  األساطير  هذه  خالل  من 
أكثر  مدار  على  الفلسطينيين  المدنيين  ضد 
القبول  أن  أيضا  بابيه  يؤكد  عاما.   60 من 
رغبة  عدم  يعكس  األساطير  لهذه  الضمني 
طريقة  بأي  التدخل  في  الغربية  الحكومات 

ذات مغزى في الصراع المستمر منذ عقود.

كتابه  بابيه  إيالن  قدم  األفكار،  هذه  حول 
 TEN( إسرائيل  حول  أساطير  »عشر 
MYTHS ABOUT ISRAEL(« الصادر 
سنة   »)Verso( »فيرسو  نشر  دار  عن 
الدعاية  تهافت  إظهار  أجل  من   2017
اليهودية التي تجحُف الفلسطينيين حقهم في 
دقيق  فحص  خالل  من  ودحضها  أرضهم، 
كل  دراسة  عبر  وذلك  التاريخي،  للسياق 
أسطورة على حدة والنظر إلى مدى تناغمها 
الحجج  وتقديم  الحقيقية،  التاريخ  وقائع  مع 
المضادة لها التي تتوافق مع المنطق والوقائع 

التاريخية بشكل منهجي ومنضبط.

أرضا  كانت  فلسطين  أن  مفادها  فكرة  هناك 
الصهيونية  الحركة  تنتظر  وقاحلة  فارغة 
أنها  أم  صحيح؟  هذا  هل  إعمارها،  إلعادة 
كانت أرضا تشهُد وجود مجتمٍع مزدهٍر يمر 

بعمليات تحديث متسارعة؟
لطالما كانت أسطورة »األرض الفارغة« مهمة 
حتى  ألنه  ظهورها،  منذ  الصهيونية  للحركة 
في بريطانيا، المكان الذي حظيت فيه الحركة 
بأكبر دعم لها، كان هناك دوما  الصهيونية 
لتلك  األصليين  السكان  عن  يسألون  أناس 
األرض. أصبحت هذه األسطورة أكثر أهمية 
كال  حجج  يزن  الدولي  المجتمع  بدأ  عندما 
الجانبين، في حقبة االنتداب البريطاني على 
البالد فارغة فإن هذا  فلسطين، فإذا لم تكن 

يعني أن ادعاء الفلسطينيين بأن الصهيونية 
ولذلك  صحيح،  ادعاء  هو  استعمارا  كانت 
األسطورة  هذه  لتقديم  محاولة  هناك  كانت 

وتسويقها.

ورغم انقضاء عقود على سيطرة إسرائيل على 
الدولة العبرية  الفلسطينية، ال تزال  األراضي 
إلى  الكذبة  هذه  تحويل  الضروري  من  تجد 
سلعة واالستمرار في تسويقها، نظرا إلى أن 
الواعي  الضمير  المتعلمين وذوي  العديد من 
يرون أن الوضع في فلسطين هو مجرد حركة 
استعمارية استيطانية جاءت لتهجير السكان 
هناك  واستبدالهم.  فلسطين  في  األصليين 
أن  على  اآلن  الواضحة  األدلة  من  الكثير 
تشهُد  كان  الصهيونية  وصول  قبل  فلسطين 
يعرُف  كان  بالحياة،  نابض  مجتمع  وجود 
ويجد  التحديث،  من  مهمة  مستويات  وجود 
تحرر  الذي  العربي  العالم  من  جزءا  نفسه 
للتو من الحكم العثماني والذي تحدى الجشع 

اإلمبريالي األوروبي.

بال  أرضا  فلسطين  اعتبار  أسطورة  ترتبط 
شعب بأسطورة أخرى وهي أن اليهود شعب 
بال أرض، فهل اليهود حقا هم سكان فلسطين 

األصليون؟

جدا  معجب  أنا  ولكن  أعرف،  ال  بصدق 
شلومو  مثل  علماء  به  قام  الذي  بالبحث 
ساند )Sholom Sand(، والذي ُيظهر أن 
اليهود الذين كانوا في فلسطين خالل العصر 
الروماني بقوا هناك، واعتنقوا المسيحية، وبقي 
عدد قليل جدا منهم يهودا، ثم اعتنق الكثيرون 
شيء  يوجد  ال  لي،  بالنسبة  اإلسالم.  منهم 
يسمُح بالمطالبة بـ«حق األرض« على أساس 
قصة امتالكك ألرض قبل ألفي عام، ال يمكُن 
استعماُر األرض وتملُكها على هذا األساس.

هل معاداة الصهيونية تعادُل معاداة السامية؟ 
أال يقوُم اليهوُد بانتقاد الحركة الصهيونية؟

األمران ليسا سواء، اليهودية دين والصهيونية 
إنك  بالقول  أشبه  األمر  سيكون  أيديولوجية. 
إذا كنت ضد المتعصبين البيض فأنت ضد 
القاعدة  تنظيم  ضد  كنت  إذا  أو  المسيحية، 
تهاجم  عندما  المسلمين،  تعادي  فأنت 
أيديولوجية ما فإنك تنظر لترى ما إذا كانت 
تبرر أفعاال تجدها غير أخالقية. االستعمار 
الحرب  وجرائم  والعنصرية  العرقي  والتطهير 
أخالقيا،  مقبولة  غير  األعمال  هذه  كل 
بوصفها  أنها  يعتقُد  الصهيونية  يعادي  وَمن 
أيديولوجية تعدُّ مصدَر هذه األعمال والُمبرر 
على  االعتراض  الرأي،  هذا  أوافق  وأنا  لها. 
الناس يكون قائما على ما يقترفونه من أفعال، 
نطلق  أن  يمكن  وهذا  هويتهم،  بسبب  وليس 

عليه معاداة الصهيونية. أما إذا كنت تعارُض 
الناس على أساس هويتهم اليهودية، هنا فقط 

يكون حديثنا عن معاداة السامية.

وطنية،  حركة  الصهيونية  اعتبار  انتقدَت 
النقيض- حركة استعمارية  واعتبرتها -على 

إمبريالية. كيف ذلك؟

أفضل طريقة يمكُن تأطير الصهيونية عبرها 
هو فهمها بوصفها مشروعا وحركة استيطانية 
استعمارية. ال تختلف الصهيونية في جوهرها 
نحو  األوروبيون  به  قام  الذي  السعي  عن 
أماكن مثل أميركا الشمالية وأستراليا وجنوب 
المطاف  نهاية  إفريقيا. وقد غادر هؤالء في 
ألسباب مختلفة، من بينها االضطهاد الديني، 
واختاروا أرضا جديدة مسكنا ووطنا لهم، لكن 
المشكلة الرئيسية هي أن هذه األماكن كانت 
بالفعل من قبل أشخاص آخرين هم  مأهولة 
السكان األصليون. وفي جميع األحوال، كانت 
حركات المستوطنين مدفوعة بما أسماه أحد 
المواطن األصلي«،  العلماء منطق »إقصاء 
عن  عبارة  المشروع  كان  فلسطين  حالة  في 
تهجير للفلسطينيين واستبدالهم لصالح اليهود 

األوروبيين.

أراضيهم  تركوا  الفلسطينيين  أن  هل صحيح 
طواعية بعد سنة 1948؟

الجئين  أصبحوا  لكنهم  صحيحا،  ليس  ال، 
وضحايا لعملية تطهير عرقي أعدتها القيادة 
الصهيونية في أوائل عام 1948 وُنّفذت لمدة 
حينها،  العام.  ذلك  نهاية  حتى  أشهر  تسعة 
ُطرد أكثر من نصف سكان فلسطين، ودمرت 

نصف قراها ومعظم مدنها.

دولة  أنها  على  نفسها  دائما  إسرائيل  ترى 
ديمقراطية، بل أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة 
في الشرق األوسط. هل هذا االدعاء صحيح؟

هذه أسطورة أخرى، إسرائيل هي دولة تحتل 
الماليين من الناس وتحرمهم ألكثر من 50 
المدنية  والحقوق  اإلنسان  حقوق  من  عاما 
أو  االعتراض  بحق  يتمتعون  وال  األساسية 
ديمقراطية.  ليست  هذه  مصائرهم،  تحديد 
الفلسطينيين  مواطنيها  تعامل  التي  الدولة 
)عرب 48( على أنهم مواطنون من الدرجة 
دولة  ليست  والسياسة  القانون  بحكم  الثانية 
احتالل  مسألة  وضعنا  لو  حتى  ديمقراطية. 
معظم  فإن  جانبا،   67 ألراضي  إسرائيل 
متناول  خارج  تقع  إسرائيل  في  األراضي 
من  العديد  وهناك  الفلسطينيين،  المواطنين 
لليهود  هي  المستوطنات،  مثل  المناطق، 
حصرا. عالوة على ذلك، نص قانون الجنسية 

أن  على  بوضوح   2018 لعام  اإلسرائيلي 
الفلسطينيين ليس لديهم حقوق جماعية على 
اإلطالق، وأن حقوقهم الفردية بموجب القانون 

ليست مماثلة لحقوق المواطنين اليهود.

في  الفلسطينيون  يعيشها  التي  المعاناة  هل 
غزة بسبب حركة حماس أم بسبب الحصار 
غزة  على  إسرائيل  تمارسه  الذي  والقصف 

وسكانها؟
الخيار  قبول  ترفض  إسرائيل  ألن  المعاناة 
الديمقراطي ألهل غزة، وردا على خيارهم ذلك 
فرضت عليهم حصارا قاسيا بات يشكل خطرا 
وجوديا على سكان القطاع، ولذلك يحاولون 
تنبيه العالم لمحاولة رفع الحصار من خالل 
تشعر  فتح،  غرار  على  حماس،  نضالهم. 
بالمسؤولية أيضا في الدفاع عن الفلسطينيين 
أينما كانوا، خاصة عندما تنتهك قدسية الحرم 

الشريف من قبل إسرائيل.

الممكن  الوحيد  الحل  هو  الدولتين  حل  هل 
الدولتين يهدف إلى  برأيك؟ أال ترى أن حل 

زوال فلسطين؟
أعتقد أن حل الدولتين قد مات، كانت هناك 
فرصة بعد عام 1967 مباشرة إلقامته، ولكن 
في  مستوطن  ألف   600 وجود  مع  اآلن 
الضفة الغربية وسنوات من هيمنة الحكومات 
وجود  عدم  مع  وكذا  إسرائيل،  في  اليمينية 
فرصة ألي تغيير في المستقبل، فإنه أصبح 
حال غير ذي فائدة، سواء أعجبك هذا الحل 
أو ال. كما أعتقد أن إسرائيل تستخدم ذريعة 
مشروعها  لمواصلة  وسيلة  الدولتين«  »حل 
خالل  من  واالستبدال  للتهجير  االستيطاني 
وحدتين  داخل  العيش  إلى  الفلسطينيين  دفع 
 )Bantustans( صغيرتين من البانتوستانات

في الضفة الغربية وقطاع غزة.

غزة  على  اإلسرائيلي  العدوان  مؤخرا  تجدد 
في  يحدث  فيما  رأيك  ما  الشريف،  والقدس 

ظل األساطير العشر؟
أعتقد أن صدى كل هذه األساطير ظهر في 
الهجوم األخير، ال يزال لدينا دولة استعمارية 
استيطانية تحارب السكان األصليين، وتعتبرهم 
أجانب، وتحصل على دعم الحكومات الغربية 
الداخلي  الدعم  في هذا الصدد، وربما يكون 
في إسرائيل يستلهُم هذه األساطير. لكن من 
الذي  المذهل  التضامن  فإن  أخرى،  ناحية 
أظهره حشٌد غفيٌر من الناس حول العالم مع 
الفلسطينيين، يظهر أن جزءا كبيرا من البشر 
تروجها  التي  األساطير  يصدقون  يعودوا  لم 

إسرائيل.
المصدر : الجزيرة
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النائب العام الظالم والفاسد...
لقي من يوقفه عند حده في حينه !؟

االنتخابات العراقية… وفرصة التغيير

منذر ارشيد 
امام الفساد الحاصل والذي تلبسته حركة فتح 
جراء سفالة البعض ممن ركبوا على أكتاف 

الثوار واستغلوا أرواح الشهداء 
والثورة فتح منهم براء ..... اليكم هذه الحكاية 

...
وهللا وأشهده على كل ما أقول..

كان ذلك في عام 1997 أو 98 ممكن من 
خالل الرواية أحد يصحح لنا التاريخ وبعض 

ما غاب عني ..
فوهللا الذاكرة قوية ولكن التواريخ ضعيفة 

اليكم الحكاية ....
دخلت الى مكتب ابو عمار ونسيت ما كنت 
ذاهب من أجله وقد فوجئت ال بل ذهلت بمن 

يجلس معه وهو يعرفني عليه ..
أبو عمار .. بتعرفوا بعضكم..!؟

الرجل ... ال وهللا اول مرة بشوفه 
فقال ابو عمار . دا يا سيدي منذر ارشيد الي 

ماحدش غلبني قده 
والي كنت بتسألني عنه. !؟

جنابه  ..ومين  وغاضب  عال  بصوت  فقلت 
االخ ..!؟

قال... ده النائب العام 
..بدو  عني  بيسأل  ..وليش  صارخًا  قلت 
يحبسني أنا كمان مثل ما حبس إياد السراج 

..!؟
قال .. و مالك بتصرخ ..اياد السراج مهرب 

مخدرات 
قلت ... أصرخ وبس .....يا حقير يا سافل 
وأكملت صراخي وبما قدرني هللا مما يستحق 

من ومن ومن..!!؟
ودبت الفوضى في مكتب ابا عمار رحمه هللا 

ودخل بعض المرافقين على الصوت 
من  العام  النائب  وخرج  مذهوال  عمار  وابو 
إلى  تحولت  وقد  راكضا  عمار  ابو  مكتب 

الشباب  من  اربعة  يستطع  لم  كاسر  وحش 
اإلمساك بي ...

جنوني  على  تعود  عمار  فابو  تستغربوا  ال 
ووافق  وأيدني  اقتنع  االمر  نهاية  في  ولكن 
على تصرفي حيث قال.. يخرب شرك انت 

مجنون رسمي... بس تلميذي بجد ..!؟
سأروي لكم الحكاية ...

العام  النائب  الواقعة ظهر  يوم من هذه  قبل 
بيده  يمسك  وهو  التلفزيون  شاشة  على  هذا 
طربة حشيش مخدرات وقال تم  ضبطها في 
جارور مكتب إياد السراج الذي يدعي الشرف 

والنزاهة وهو يحارب الفساد ...
أشرف  من  لرجل  كبرى   فضيحة  .وكانت 
لكل  مكشوفا  كان  األمر  ولكن   ، الرجال 
صاحب عقل بانها لعبة خبثة دبرها هذا القرد 

..!؟
أعرفه  ال  الذي  السراج  إياد  المرحوم  كان 
رئيس  أذكر  ما  على  كان  به   ألتقي  ولم 
اإلسان  حقوق  في  او  الفساد  مكافحة  هيئة 
باألرقام  الفاسدين  ويفضح  نشيطا جدا  وكان 
أواسط  في  للجدل  مثارا  وكان  والمستندات 

الناس اكثر من المرحوم نزار بنات 

الوقت  ذلك  في  الشارع  على  تأثيره  بدأ  وقد 
تأثيرا كبيرا . 

وإذا به يزج بالسجن تحت تهمة المخدرات 
قشرة  يسوى  ال  كذاب  نصاب  طلعوه  يعني 

بصل 
)لحد هون الموضوع عادي (

الي مش عادي وبيخلع العقل اني وبعد يوم 
واحد كنت مسافرا الى غزة لمقابلة الرئيس... 

أوقفني االسرائيلي في معبر إيرز 
ضابط  عند  زجاجي  مكتب  في  وجلست 
درزي تحدث معي بالعربية والمكتب مكشوف 

وكاشف 
شخص  منها  وترجل  فولفو  سيارة  توقفت 
قميء يكاد يشبه القرود ودخل المكتب وسلم 
مجنده  دخلت   .. باألحضان  الضابط  على 
جميلة جدا .. فقال الرجل القرد ... باسلوب 

الزعرااااان 
شو هذي البضاعة يا صاحبي.... أول مرة 

بشوفها ..!
شقفة  وبالفعل  جديده  هذه   .. الضابط  فقال 

مرتبة
فقال الرجل القرد... زبطلي إياها والك عندي 

الف دوالر 
قال الضابط .. وكم تدفع لها ..!؟

قال .. تطلب الرقم الي بتأمر فيه وانا جاهز 
ولك هاي مهلبية مش شقفة وبس 

فتبسمت  بالعبرية  الضابط  معها  تحدث 
وقالت... بسيدر 

أخذ رقم هاتفها وأعطاها رقم هاتفه وغادر .. 
وكان يعتقد أني احد الضباط اإلسرائيليين ..!

طبعا انا كنت في حالة قلق شديد ومشغول 
جدا الني كنت أخضع لتحقيق وكان تخوف 

من إرجاعي ..!
أعرف  لم  اني  رغم  أذهلني  االمر  ولكن 

الشخص واعتقدت أنه تاجر ثري جدًا
التحقيق معي وغادرت الى غزة وإلى  انتهى 

مكتب الرئيس 
الرئيس  أمامي في مكتب  يتنطط  بالقرد  وإذا 
أشرف  سجن  الذي  العام  النائب  به  وإذا 

شخصية فلسطينية بتهمة ملفقة 
فهم ابو عمار الحكاية وقد هرب النائب العام 

الذي قفزت عليه كالصاعقة المجنونه 
وقد  بيديه  لي وجهي  ماء وغسل  لي  فطلب 

فقدت اعصابي 
وال  الموضوع  على  أستر  أن  مني  وطلب 

أحدثه ألحد ووعدني انه سيحاسبه 
تذكرت مسألة فاتتني 

نابلس  الى  عمار  ابو  جاء  يومين  وبعد 
الذي  العالول  محمود  االخ  بصحبة  ودخلت 
كان محافظا لنابلس وتحدثنا معه بشان إياد 

السراج وفورا أمر باطالق سراحه
يطلب  لي  ارسل  الذي  السراج  إياد  رحم هللا 

لقائي  لكن لالسف لم أتمكن ... 
سنلتقي عند هللا يا اشرف الناس

د. محسن القزويني
كاتب عراقي

وحرائق  التفجيرات  وعادت  تموز  شهر  عاد 
المستشفيات والدوائر الحكومية وعاد انقطاع 
العراقية  والحكومة  عام  كل  وفي  الكهرباء، 
على موعد في هذا الشهر الحامي مع انقطاع 
الكهرباء والتفجيرات والحرائق، ويمضي تموز 
يحدث  شيء  وال  وآخر  آخر  تموز  بانتظار 
وما  وويالته  قساوته  الموعد على  هذا  وكأن 
شيئا  اال  يعني  ال  موجعة  آثار  من  يتركه 
لدى الحكومات المتعاقبة التي اعتادت على 
المحترقة  المقطعة واألجسام  مشاهد االشالء 
بيانات الشجب  واعتادت أيضا على اصدار 
واالستنكار وتشكيل اللجان بعد اللجان. وما 
ويأتي  بعده  والذي  الشهر  هذا  يمضي  أن 
الخريف يرجع كل شيء إلى مكانه وال يبقى 
بعد اشهر الصيف الدامية اال دموع الثكالى 
الذين  أو  اعزتهم  فقدوا  الذين  اليتامى  وأبناء 
الزالوا يبحثون عن جثث ذويهم من الشهداء 
الذين تبخروا في حرارة الحقد والكراهية التي 

النهاية لها كما يبدو.
دول  في  الثاني  هو  بلد  في  هذا  كل  يحدث 

األوبك من حيث صادرات النفط.
في بلد ميزانيته تعادل ميزانية أربع دول وما 

يمتلك من الثروات ال يملكها أي بلد اخر.
فأين المشكلة يا ترى؟!

هل المشكلة في الحكومة؟!
أم في الشعب، أم الدول الكبرى أم في الدول 

اإلقليمية؟

للشان  المحللين  شهية  تنفتح  اإلجابة  في 
العراقي، وكل يدلوا بدلوه ويوجه االتهام إلى 
من يعاديه ويخالفه في الرأي أو يكرهه لسبب 

وآخر.
البعض يتهم الحكومة العراقية بالتقصي وانها 
واخرون  الشعب.  يعانيه  ما  كل  في  السبب 
العراقيين  البعض من  يتهمون سوء تّصفرف 
أرض  في   فاشاعوا  حدودهم  تجاوزوا  الذين 
غضب  فأنزلوا  والفجور  الفساد  المقدسات 

الرب نتيجة اعمالهم.
والبعض اتهم دول الجوار ونعتها بالتسبب في 
مشاكل العراق وكلما حدث حادث تجد هؤالء 
يتهمون هذِه الدولة أو تلك بشتى التهم ولشتى  

الذرائع واألسباب.
والبعض اآلخر اتهم الدول الكبرى بأنها وراء 
هذه القالقل واالضطرابات النها ال تريد عراقًا 
في  يكون  حتى  مضطربًا  عراقًا  بل  مستقرًا 
حاجة دائمة إليها. ويعيش الفرد العراقي دوامة 
الفضائيات  نهم  تشبع  التي  التحليالت  هذه 
التي تنتظر الحوادث المؤلمة في العراق لتمأل 
بها ساعات من بثها المباشر وكأنها تعتاش 

على دماء وجراحات الشعب العراقي.
أما نحن فبرأينا وبكل بساطة المشكلة العراقية 
تكمن في عدم الشعور بالمسؤولية الذي يفتقده 
العراق من أعلى القمة إلى القاع من الحاكمين 

إلى المحكومين لكن كلٌّ بقدر.
فالذين يتهمون الحكومة بالتقصير ُيوجه لهم 
سؤال من جاء بهذِه الحكومة؟ أليس الشعب؟ 
سواء الذين صوتوا والذين لم يصوتوا فالذين 
على  الظلمة  أعان  من  هم  للفاسدين  صوتوا 

االنتخابات  في  يصوتوا  لم  والذين  أنفسهم، 
صاروا سببا لمجيء الفاسد واقصاء المصلح.

نؤكد هذِه المعادلة ونحن على أبواب انتخابات 
.2021/10/10

كل  مم  يجعل  بالمسؤولية  الشعبي  فالشعور 
التاريخي مدققا لالسم  لدوه  فرد عراقي واعيا 
بعيدًا  االقتراع  صندوق  في  سيضعه  الذي 
السوداء  الدعاية  و  الرخيصة  المغريات  عن 
يبحث  الذي  بالشعب  يفترض  فكان  الكاذبة. 
عن مستقبل أفضل أن يأتي برجال المستقبل 
والكالم  المال  برجال  وليس  العراق  ليحكموا 

المعسول والدعاية البراقة.
له  العالقة  النواب  مجلس  أن  بالرغم  و 
بأدارة البالد لكنه يستطيع أن يراقب ويرصد 
ويحاسب ويستطيع أن يشرِّع القوانين التي هي 
في صالح الشعب وليس في صالح الحكومة 
منبثقة  العراقية  فالحكومة  ذلك  الى  اضف 
مجلس  أعضاء  آراء  من  الدستور  حسب 
المعروف  الجيد  المرشح  فاختيار  لذا  النواب 
بالنزاهة والقادر على قيادة المجتمع هو حجر 
األساس في عملية التغيير التي يطمح إليها 
تغيير  في  المفصل  وهو  العراقي  االنسان 
األوضاع من األسوأ إلى األحسن وهو األمل 
الشفافية  قوائم  قاع   من  العراق  انتشال  في 
مراتب  إلى  والكآبة  المعيشة  وسوء  والفساد 
مقبولة ليصبح العراق البلد السعيد ُيذكر اسمه 
في معايير الرفاه االقتصادي والتقدم العلمي 
واالزدهار العمراني وهو ما يناسبه حقًا لكثرة 

ثرواته وامكاناته.
الذي  البائس  المنكوب  البلد  ذلك  يعد  ولم 

أصبح مضرب األمثال في التعاسة والشقاء.
من  ُجرعة  إلى  إاّل  بحاجة  ليس  العراق  إن 
مؤهالت  كل  يملك  فهو  بالمسؤولية  الشعور 
الحضارة المادية والمعنوية وبحاجة إلى محيط 
يستطيع فيه أن يمارس حريته ويفّجر طاقاته. 
لماذا العراقي الذي يهاجر إلى الدول المتقدمة 
في  المسؤوليات  أكبر  ويتحمل  ويبدع  يتقدم 
أنجبه  الذي  العراقي  نفسه  أليس  الدول؟  تلك 
وادي الرافدين؟ أليس هو العراقي الذي ترعرع 
ودرس في العراق؟ فلماذا هو شيء آخر في 
بالد المهجر؛ حيث تراه يطير بجناحيه كما 
المرء  السالم  ابي طالب عليه  بن  قال علي 
يطير بجناحيه. بينما في بلده ُتقمع الكفاءات 
العلماء  الحزبية  بالمحاصصة  وتستبدل 
بما  حزب  كل  القرآنية  اآلية  حسب  بالجهلة 
لديهم فرحون. فالجاهل األمي هو اكفأ الناس 
المحاصصة  نظام  وفي  الحزبية  العقلية  في 
يحل الرديء مكان الجيد وهذِه هي المشكلة 

التي ُيعاني منها عراق اليوم.
وعالج المشكلة ليس بالصعب إنه االنتخابات 
ان تأتي بأشخاص اكفاء لقيادة البلد معايير 
انتخابهم ليست الدوافع العشائرية أو الطائفية 

أو الحزبية.
واختيار  االنتخابات  في  الشاملة  فالمشاركة 
إيانا  تمنحها  التي  الفرصة  هي  األكفاء 
إلى  فلنبادر   2021/10/10 انتخابات 

التغيير قبل فوات األوان.

اياد السراج 
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األسرى السرائيليون 
قنبلُة نتنياهو في حجِر بينت

لندن أنفقت 477 مليون دوالر 
لدعم المعارضة السورية خالل السنوات الخمس األخيرة

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

السابق  اإلسرائيلية  الحكومة  رئيس  غادر 
مكسوفًا  مرغمًا،  منصبه  نتنياهو  بنيامين 
القديم  حلمه  يحقق  لم  إذ  الخاطر،  مكسور 
جنوده  باستعادة  الدائم  ووعده  الكبير،  وأمله 
الفلسطينية  المقاومة  لدى  ورفاتهم  األسرى 
التي  الدامية  الحروب  رغم  غزة،  قطاع  في 
أمام  كثيرًا  تعهد  الذي  خاضها ضدهم، وهو 
إلى  بإعادتهم  األسرى  جنوده  وذوي  شعبه 
القتلى  بيوتهم، وجمعهم مع عائالتهم، ودفن 
منهم في مقابر معروفٍة، تحوي رفاتهم وتحمل 

أسماءهم.
في  الصامدة  الفلسطينية  المقاومة  أن  إال 
مفاوضاتها، والثابتة على شروطها، والمصرة 
سوأة  بصمودها  كشفت  إرادتها،  تنفيذ  على 
ضعفه،  وأبانت  عجزه  وأظهرت  نتنياهو، 
وفضحته أمام خصومه ومؤيديه، وجرأت ذوي 
جنوده عليه، وأطلقت العنان لوسائل اإلعالم 
والهجوم  له  اللوم  وتوجيه  واتهامه،  النتقاده 
عليه، فقد كان يتبجح بقرب استعادة جنوده، 
إنهاء ملفهم،  القادر على  الوحيد  أنه  وادَّعي 
بتسويٍة  االنتخابية  حمالته  في  كثيرًا  وتعهد 
لم  وعوده  من  شيئًا  أن  إال  لملفهم،  مشرفٍة 

يتحقق.
 

وفشل  وعاند  وناور  َر،  وَأخَّ نتنياهو  ماطل 
الوفاء بوعده، رغم  في تحقيق هدفه، وعجز 
المستويين  بذلها على  التي  الكبيرة  المساعي 
أو  بالقوة،  الستعادتهم  والعسكري  األمني 
مضطرًا  يكون  أن  دون  خارٍق،  أمنٍي  بعمٍل 

أثماٍن  ودفِع  فلسطينيين،  بأسرى  لمبادلتهم 
باهظٍة مقابلهم، ورغم جهود الوسطاء الدوليين 
الذين حاولوا مساعدته، وبذلوا جهودًا مضنية 
للتوصل إلى اتفاٍق مرضي مع المقاومة في 
غزة، يحققون بها هدفه، وينقذونه من ورطته، 
نسبة  ورفع  بمركزه  االحتفاظ  في  ويساعدونه 
رَه،  َخسَّ تبجحه  أن  إال  له،  الشعبي  التأييد 
وعناده أفقده الفرصة، وغروره حرمه من نشوة 

النصر وفرحة اإلنجاز. 
 

نفتالي  لخلفه  الرفيع  منصبه  نتنياهو  غادر 
بينت، إال أنه ورثه ملف جنوده المستعصي، 
وتسوية  المستحيلة  استعادتهم  مهمة  له  وَحمَّ
كان  الذي  أنه  علمًا  المتعسرة،  قضيتهم 
شروطًا  ويضع  أمامه،  عثرٍة  حجر  يقف 
تمكنه  دون  وتحول  وتقعده،  تقيده  تعجيزيٍة 
خالل  كان  فقد  والمساومة،  التفاوض  من 
وأثناء  السابقة،  نتنياهو  في حكومات  وجوده 
توليه حقيبة وزارة الحرب، يرفض رفضًا تامًا 
يصفهم  ممن  فلسطينيين  أسرى  عن  اإلفراج 
بأن أيديهم ملطخة بدماء اليهود، وكان يصُر 
ويعلن  شروطه،  في  ويتشدد  موقفه،  على 
مع  مؤلمة  صفقة  ألي  معارضته  وائتالفه 
المقاومة الفلسطينية، ما أفشل جهود الوسطاء 

وأعيا نتنياهو وَخيََّبه.
 

لسيٍل  العنان  وأطلق  الظرف  نتنياهو  استغل 
المباشرة  العلنية  واالنتقادات  االتهامات  من 
بينت،  نفتالي  القديم  وحليفه  الجديد  لغريمه 
وطالبه بالتصدي لهذه األزمة، وعدم تأجيلها 
أو القفز عليها، وأوعز إلى مجموعٍة كبيرٍة من 

األمنيين والعسكريين المؤيدين له والمتوافقين 
معه، بإطالق التصريحات المحرجة وتسليط 
الضوء على بعض الثوابت المتعلقة بعمليات 
تبادل األسرى، واألثمان التي يجب دفعها في 
التحرك  بسرعة  إياه  مطالبين  إتمامها،  سبيل 
وعدم  الظرف  واستغالل  التفاوض،  وفعالية 
جنودهم  غياب  أمد  وإطالة  الفرصة،  تفويت 

ومضاعفة معاناة أهلهم.
 

وحكومته،  بينت  إحراج  على  نتنياهو  يعمل 
يلزمها  غزة  قطاع  مع  التهدئة  أن  له  ويقول 
حجم  وزيادة  المعابر  وفتح  الرفاهية،  بعض 
عن  للتخفيف  الضرورية  والمواد  السلع 
والتلويح  بالقوة  التهديد  يكفي  وال  السكان، 
بالشدة والعنف، وال محاوالت التظاهر بالذكاء 
ولن  الواقع،  لتغيير  بالتصريحات  والتالعب 
تدفعه،  وبدٍل  تؤديه  ثمٍن  دون  الجنود  يعود 
األسرى  غير  »إسرائيل«  تملكها  أثمان  وال 

الفلسطينيين.
وكان الجنرال احتياط غيورا آيلند قد تهكم على 
حكومة نفتالي بينت، وعلى كل من يعتقد أنه 
يستطيع إعادة الجنود دون دفع ثمٍن، وقال في 
بأن »من  كيانه،  إذاعة جيش  مع  له  مقابلٍة 
يتوقع إعادة الجنود والمفقودين من غزة دون 
يفهم  واهٌم، وال  هو  فلسطينيين  أسرى  تحرير 
في هذا الموضوع«، واعتبر أن الوفود األمنية 
تعرف  القاهرة  في  تفاوض  التي  اإلسرائيلية 
دفعه،  من  مفر  ال  أنه  وتدرك  جيدًا،  الثمن 
سيكون  ولكنه  ويكابر،  يرفض  بينت  أن  إال 

مضطرًا لدفعه في نهاية الطريق.
 

أن  بينت  لنفتالي  يريد  نتنياهو  يكون  ال  قد 
يحقق هذا اإلنجاز، ويعيد الجنود إلى بيوتهم 
وأسرهم، وتقوم عائالت من قتل منهم بدفنهم 
وفق  تحقق  إذا  فهذا  قبورهم،  على  والوقوف 
له  سيحسب  فإنه  وشروطه،  بينت  رؤية 
سابقة  وستكون  صالحه،  في  وسيصب 
وتضعف  الحكومية  بسمعته  تضر  حكومية 
مركزه، ولكنه يريد توريط بينت وفريقه في هذا 
الملف، ودفعه للقبول بشروط المقاومة والنزول 
عندها، والوفاء بها ودفعها ولو كانت مؤلمة 
عقله  ورجاحة  رأيه  صوابية  ليثبت  وباهظة، 
وحكمة سياسته، وليظهر كذب بينت وخداعه، 
وضحالته وقلة تجربته، وأنه ال يحسن غير 

جعجعة المعارضة وغباء التعطيل.
 

وقادة  القديمة  حكوماته  وأركان  نتنياهو  يعلم 
بينت  يعلم  كما  تمامًا  الجدد،  المعارضة 
األمنيون  ويدرك  المتهالك،  ائتالفه  وأقطاب 
قضية  أن  جميعًا،  اإلسرائيليون  والعسكريون 
استعادتهم  وأن  ثمن،  دون  تحل  لن  جنودهم 
الفلسطينيين،  األسرى  حرية  بغير  تكون  لن 
لن  تخصهم،  أو  بشأنهم  معلوماٍت  أي  وأن 
األولى،  شاليط  إتمام صفقة  قبل  عنها  يفرج 
وإطالق سراج جميع من أعيد اعتقالهم، فهذا 
وتعهدت  نفسها،  على  المقاومة  قطعته  وعٌد 
مع  سبيله  في  وخاضت  شعبها،  تجاه  به 
شعبها أصعب الحروب وأشدها، وهي تتمسك 
وسيخضع  مواقفها،  على  وتصر  بشروطها، 
تعد  وهي  بها،  صاغرًا  ويلتزم  عدوها  لها 
بمفاجئاِت جديدٍة تسر شعبها وتغيظ عدوها، 

وتحقق به وعيدها وعددها 1111.

أظهر تقرير استقصائي نشر في بريطانيا أن 
حكومة المملكة أنفقت خالل السنوات الخمس 
إسترليني،  جنيه  مليون   350 الماضية 
لتعزيز  دوالر  مليون   477 نحو  يعادل  ما 

المعارضة المسلحة في سوريا.
وجاء في التقرير الذي أعدته مؤسسة البحوث 
 Declassified البريطانية  االستقصائية 
الحكومة  أن  مافريك«  »ديلي  موقع  ونشره 
اسمها  للجدل  مثيرة  مؤسسة  استخدمت 
واالستقرار  الصراع  وايتهول  »صندوق 
خالله  من  ومولت   ،)CSSF( واألمن« 
عشرات المشاريع في سوريا لدعم ما أسمته 
وتثبيت  المعتدلة«  المسلحة  »المعارضة 
عن  خرجت  التي  المناطق  في  سيطرتها 

سيطرة دمشق وفي الترويج لها إعالميا.

وال يقدم »صندوق وايتهول للنزاع واالستقرار 
واألمن«، الذي تم من خالله تمويل المشاريع 
عن  كاملة  تفاصيل   ،2015 العام  منذ 
برامجه. لكن مؤسسة Declassified وثقت 
في تقريرها، الذي أعده رئيس تحريرها مارك 
كيرتس، تمويل 13 مشروعا لدعم المعارضة 
السورية بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني في 

السنوات الخمس الماضية لوحدها.

جاء  المبلغ  هذا  من  أن  إلى  التقرير  ويشير 
إسترليني  جنيه  مليون  يقل عن 162  ما ال 
التي  البريطانية  المساعدة  ميزانية  من  منه 
»هزيمة  إلى  تهدف  أنها  الحكومة  تدعي 
الرخاء  االستقرار وخلق  ومعالجة عدم  الفقر 

األموال  هذه  أن  علما  النامية«،  البلدان  في 
اإلنسانية  المساعدات  برنامج  عن  منفصلة 

البريطاني في سوريا.
بريطانيا  تمويل  بدأ  فقد  للتقرير  ووفقا 
للجماعات المسلحة في سوريا بعد فترة وجيزة 
من »االنتفاضة ضد النظام« في أوائل العام 

.2011
برنامج  مع  المساعدات  مشاريع  وتزامنت 
سري لإلطاحة بالنظام السوري، أسهمت فيه 
بريطانيا بمشاريع صندوق »النزاع واالستقرار 

واألمن«.
وذكر التقرير االستقصائي أن مبلغ الـ 350 
الواقع،  من  أقل  هو  إسترليني  جنيه  مليون 
يسمى  مما  الممولة  األنشطة  يشمل  ال  ألنه 
المتحدة.  المملكة  في  السوداء«  »الميزانية 
الخارجية  وزارة  تديرها  التي  المشاريع  فأحد 
بعنوان »حبال األمن في سوريا« بلغت قيمته 
الفترة  خالل  إسترليني  جنيه  مليون   28,2

.2017-2016

مزامنة مع ظهور هيئة تحرير الشام
عليه  أطلق  الذي  المشاريع  أحد  ويهدف 
والذي  داخل سوريا«،  الحكم  »تعزيز هياكل 
تبلغ قيمته 27,5 مليون جنيه إسترليني إلى 
»تعزيز أنظمة الحكم في مناطق المعارضة 
تقديم  من  المعارضة  و«تمكين  المعتدلة« 
الخدمات الرئيسية للسكان المحليين، وتوفير 

بديل للنظام والجماعات المتطرفة«.
سبتمبر  في  للمشروع  مراجعة  أشارت  وقد 
عودة  مع  »تزامنا  إطالقه  أن  إلى   2017
ظهور »هيئة تحرير الشام« )»جبهة النصرة« 
سابقا( - وهي جماعة تابعة لتنظيم »القاعدة« 

- في محافظة إدلب السورية.

شركة االستشارات الخاصة آدم سميث

المجتمع«  »شرطة  اسم  تحت  آخر  مشروع 
مولته الحكومة البريطانية لما يسمى بشرطة 
سوريا الحرة، والتي تهدف إلى أن تكون قوة 
المناطق  في  وتعمل  المجتمع،  يقودها  أمنية 
إدلب  مثل  المعارضة  عليها  تسيطر  التي 

وحلب والغوطة الشرقية.
خالل  من  البريطاني  الدعم  جاء  وقد 
العدالة  إلى  »الوصول  باسم  يعرف  برنامج 
تديره   ،»)AJACS( المجتمع  ودعم 
سميث  »آدم  الخاصة  االستشارات  شركة 
مساعدات  مقاول  وهي   ، إنترناشونال« 
بريطاني رئيس. وقد استمر التمويل البريطاني 
سنوات  أربع  لمدة  الحرة«  سوريا  »شرطة  لـ 

وتوقف في سبتمبر 2018.
كوبين  إيان  البريطاني  الصحفي  وكشف 
حربا  »تشن  كانت  البريطانية  الحكومة  أن 
إعالمية« في سوريا من خالل تمويل أنشطة 
إعالمية لبعض الجماعات المقاتلة المتمردة. 
فيما تظهر وثائق CSSF أن بريطانيا سعت 
اإلستراتيجية  »االتصاالت  استخدام  إلى 
روايات  وتقديم  المعتدلة  األصوات  لتعزيز 
بديلة ومعتدلة تعارض وتقوض روايات النظام 
العنيفة. وربما ال تزال  المتطرفة  والجماعات 
أحدها  التشغيل.  قيد  المشاريع  هذه  بعض 
والذي  المستقبل«،  سوريا  »برنامج  بعنوان 
إسترليني  جنيه  مليون   6,96 قيمته  بلغت 
من 2019-2021. ومع أن وزارة الخارجية 

تموله إال أنه لم يتضح من يدير الحملة.

المصدر: إرم نيوز
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صحيفة يديعوت احرونتوت: 
سائقو الشاحنات الفلسطينيين الذين أحبطوا هجومًا على غزة

ديمقراطية الضباع وانتخاباتها

تركيا تطلب من الجماعات المسّلحة في سوريا 
تأمين مقاتلين لنقلهم إلى أفغانستان

األسرائيلية  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
سائقي  إحباط  إلى  فيه  تشير  مقااًل  تنشر 
شاحنات عرب هجومًا للجيش اإلسرائيلي على 

غزة، خالل العدوان األخير على القطاع.

فيما يلي ترجمة نص المقال:
بعدما لم يلتحق سائقو الشاحنات بعملهم في 
تتطلب  مشكلة  أنها  يتبين  األخيرة،  العملية 

حاّلً عميقًا. 
العرب  والقاطرات  الشاحنات  سائقي  قصة 
األسوار«  »حارس  بعملية  يلتحقوا  لم  الذين 
في  فقط  ليس  وحّلها  استراتيجية  قصة  هي 
الجيش اإلسرائيلي، تحديدًا مثلما أن االستجابة 
ليست منوطة فقط  بالنظام  لمعالجة إخاللهم 

بالشرطة مع قصر يدها. 
هذان الحدثان من المتوقع أن يكونا رصاصة 
وتداعياتهما  القادمة  المعركة  في  االنطالق 
دراماتيكية: الجيش اإلسرائيلي لن يستطيع نقل 
قوات إلى قطاع لبنان أو غزة ألن السائقين، 
وغالبيتهم عرب، لن يلتحقوا، والطرق ستكون 

مقطوعة.
في موازاة ذلك، الشرطة )اإلسرائيلية( ستكون 
التجمعات  في  الشغب  أعمال  بقمع  منهمكة 
العربية، ومثلما اعترف مفتش عام الشرطة، 
صحيفة  مع  مقابلة  في  شبتاي،  كوبي 
قاصرة  يدها  الشرطة  أحرونوت«،  »يديعوت 

في معالجة هذه األحداث. 

كبيرة  بأحرٍف  مكتوبًا  كان  السائقين  إخفاق 
بارزة. الجيش اإلسرائيلي يواجه صعوبات في 
األخيرة،  السنوات  في  عمومًا  سائقين  تجنيد 
والشباب يفّضلون الذهاب إلى وحداٍت أخرى. 
عبر  اإلسرائيلي،  الجيش  يعتمد  ذلك  ألجل 
وزارة األمن في الروتين وفي الطوارئ، على 
شركات نقل تعتمد بدورها على سائقين هم في 

األغلب من الوسط العربي. 
المعطيات التي قّدمها اتحاد سائقي الشاحنات 
والقاطرات للجيش اإلسرائيلي كانت تفيد بأن 
الثقيلة  الشاحنات  سائقي  إجمالي  من   %50
هم عرب، وأكثر منهم هم سائقو الباصات. 
وهؤالء، كما كشفنا، لم يلتحقوا بعملية »حارس 

األسوار«. 
عدة  مُثل  هروش  بن  غابي  االتحاد  رئيس 
مرات في لجنة الخارجية في الكنيست وعرض 
المعطيات، وأشار إلى اإلخفاق وحاول بلورة 
حل مع الجيش لكن دون فائدة. يتبين أنه في 
مناورة كبيرة للجيش اإلسرائيلي ُأجريت مؤخرًا 

لتجنيد سائقين، فهموا حجم المشكلة عندما لم 
يلتحق سائقون عرب. 

األمن  وزارات  تجّند  يفرض  هذا  لكل  الحل 
والمواصالت والمالية لبلورة خطة وطنية تقّدم 
كسائقين،  فقط  ليس  ليتجندوا  للشباب  حوافز 
يستصدروا  كي  تقديمات  منحهم  أيضًا  بل 
رخصة )قيادة( شاحنة ثقيلة. في »إسرائيل« 
يوجد نقٌص عام في هؤالء السائقين والتشديد 
في  طوارئ  لمهام  يهود  سائقين  على  هو 
معركة وبالتأكيد في معركة متعددة الساحات. 
مفوض شكاوى الجنود السابق، اللواء احتياط 
إسحاق بريك، حّذر من أّن جيش البر يمكن 
القادمة  الحرب  في  التقدم  عن  يتوقف  أن 
بسبب نقص الشاحنات، ال سيما بسبب نقص 
لرئيس  االتهام  وّجه  بريك  السائقين.  مئات 
يتعلق  األمر  لكن  الحالي،  اللوجستية  شعبة 
اليهود  السائقين  نقص  من  وطنية  بمشكلة 
عمومًا ووقعت على عتبة الجيش اإلسرائيلي. 
الِعبرة المركزية من »حارس األسوار« هي أن 

مشكلة »إسرائيل« في المواجهة القادمة ليست 
يحيى السنوار، بل األمن الداخلي مع العرب. 
في مواجهة حماس، الجيش اإلسرائيلي عرف 
مع  وكذلك  معها،  يتعامل  كيف  وسيعرف 
هذا  داخلي  تمرد  في خضم  لكن  حزب هللا، 

سيكون صعبًا وخطيرًا. 
الحدود  إلى  تصل  أن  تريد  فرقة  تخّيلوا 
الشمالية أو إلى غزة والسائقون ال يأتون أو 
نتيجة  الرئيسية  الطريق  على  يتوقفون  أنهم 

أعمال شغب؟ 
إقامة حرٍس وطني  اقترح  الجيش اإلسرائيلي 
الطوارئ  في  الشرطة  يساعد  االحتياط  من 
ويكون تحت قيادتها لمعالجة أعمال اإلخالل 
في  الطرق  فتح  على  التشديد  مع  بالنظام، 
ُطرح  الذي  المقترح،  هذا  والجنوب.  الشمال 
قبل  األسوار(  )حارس  العملية  انتهاء  فور 

شهرين، بقي في الُدرج.
وزير  وكذلك  بينيت،  نفتالي  الحكومة  رئيس 
الداخلي  األمن  ووزير  غانتس  بيني  األمن 
لبحث  الوقت  يجدوا  لم  ليف،  َبر  عومر 

الموضوع. 
هذان الموضوعان مرتبطان ببعض ويستلزمان 
حالًّ سريعًا – ال أحد يعلم متى تندلع الحرب 
وإقامة  للسائقين  التأهيل  وإجراءات  القادمة 
ليسا  ما  لسبٍب  لكن  طويلة،  االحتياط  ُأطر 
ربما  أو  القرار  صّناع  اهتمامات  رأس  على 

ينتظرون لجنة التحقيق القادمة.

الجانب  أن  نت  للميادين  تكشف  مصادر 
التركي طلب من الفصائل السورية المسّلحة 
تمهيدًا  بتدريبهم  للبدء  تأمين 2000 عنصر 
تريد  تركيا  أن  وتؤّكد  أفغانستان،  إلى  لنقلهم 
التخّلص من ملف اإليغور في إدلب وزّجهم 

في معركة أفغانستان.
علمت الميادين نت من مصادر سورية مّطلعة 
أن اجتماعًا ُعقد داخل األراضي التركية بين 
الجيش التركي والفصائل  المسّلحة التابعة له 
تدريب  عمليات  بدء  في  للبحث  سوريا،  في 
إلى  ونقلها  الفصائل  هذه  من  مجموعات 

أفغانستان، لدعم الوجود العسكري هناك.
طلب  التركي  الجانب  أن  المصادر  وكشفت 
للبدء  عنصر   2000 تأمين  الفصائل  من 
بتدريبهم تمهيدًا لنقلهم إلى أفغانستان، بمرتب 

شهري يصل إلى 1200 دوالر أميركي.

أبلغت  أنقرة  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
تدريبات  سيتلقون  المقاتلين  بأن  الفصائل 
خاصة ضمن معسكرات في الداخل التركي، 
نهاية  مع  منهم  األولى  الدفعة  لنقل  تمهيدًا 

شهر آب/أغسطس المقبل.
من  بشريًا  دعمًا  تريد  تركيا  أن  وأضافت 
تدّخلها  لتعزيز  السورية  المسّلحة  الفصائل 
العسكري في أفغانستان، بعد إتمام االنسحاب 
األميركي من هناك. وبدأت كذلك فتح قنوات 
مع قوات اإليغور الموجودين في إدلب للعمل 
على نقلهم ليكونوا تحت إمرتها في أفغانستان.
ورأت المصادر أن األتراك يريدون التخّلص 
في  وزجّهم  إدلب،  في  اإليغور  ملف  من 
مهمة  أرضًا  ُتعتبر  التي  أفغانستان،  معركة 

في الفكر الجهادي المتشّدد.
الفصائل  وقادة  التركية  المخابرات  وكانت 

الموالية ألنقرة، توّصلت إلى اتفاق  في ملف 
إلى  السوري  الشمال  من  مسلحين  إرسال 
»طالبان«  تحذيرات  من  الرغم  على  كابول، 
المتكررة بأن أي وجود أجنبي في أفغانستان 

ستعامله كاحتالل.
إردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وقال 
في وقت سابق أيضًا، إنه »يمكن لتركيا أن 
تتحّمل مزيدًا من المسؤولية في أفغانستان بعد 

قرار الواليات المتحدة االنسحاب منها«.
وفي هذا السياق، توصلت المخابرات التركية 
وقادة المسلحين الموالين ألنقرة إلى اتفاق في 
ملف إرسال مسلحين من الفصائل إلى كابول 
السوري  »المرصد  أعلن  ما  بحسب  تحديدًا، 
الذي أضاف أن »مهمة هؤالء  المعارض«، 
المقبل  أيلول/سبتمبر  في  تبدأ  قد  المسلحين 
بعقود  التركية  المخابرات  من  كامل  بإشراف 

رسمية، فيما ستتركز المهمة في حماية مطار 
القوات  وحماية  الحكومية  والمقار  كابول 
الدولية وفق رواتب مغرية«، بحسب المرصد.

إرسال  في  قدمًا  تركيا  مضت  حال  وفي 
المرة  هذه  تكون  أفغانستان،  إلى  المرتزقة 
الثالثة خالل أقل من عامين التي تقوم فيها 
مجندي  من  خاصة  مسلحين،  بإرسال  أنقرة 
المنتشرة شمال سوريا،  لها  الموالية  الفصائل 
للمشاركة في معارك خارج حدودها، فقد سبق 
وأن أرسلت مسلحين مدعومين من ِقَبلها إلى 
أذربيجان للقتال إلى جانب هذا البلد في وجه 
أرمينيا خالل المعارك في ناغورونو كاراباخ 

العام الماضي.

محمد حسب 
نيوزيالندا

الديمقراطية بتلميعها البراق اغشت العقول وافسدت 
العيون واعمت القلوب مذ محاكمة سقراط في اثينا 
التي  بغداد  في  هذا  يومنا  السنين حتى  مئات  قبل 
منذ  المتعاقبة  الديمقراطية  السلطات  قبل  من  تدار 
االدوات  الرخيصة هي  االساليب  تزال  عقدين، وال 
نرى  ولذا  السلطة،  الى  للوصول  استخداما  االكثر 
الكثير ممن تنئى بهم اخالقهم عن هذه االساليب ال 
يؤمن بالعملية االنتخابية وال يشرك نفسه بمسابقات 

الضباع التي تعيش في الظالم.
اساطيل  لنا  جلبتها  التي  الديمقراطية  مع  تجربتنا 
االستعمار وصلت الى مرحلة مراهقتها، وبهذا فإننا 
لن نفقهها بالشكل الذي يحقق لنا عدالة الديمقراطية 

الحقة. نحتاج الى وقت، ووقت طويل حتى نصل 
الى حكمة شيخوختها، لكن ما ان وصلنا، فقد نكون 
خسرنا شباب الديمقراطية السوية التى ارادها سقراط.
حكومة  مسؤولي  انتخابات  قبيل  زمنية  فترة  وككل 
وبائعي  الخونة  من  مراهقينا  اساليب  تبقى  العراق، 
في  الضباع   تجربة  سن  تقدم  مع  ُتمسخ  الوطن 
سن  الي  تجربتهم  فوصلت  النتخاباتهم.   الدعاية 
وتر  على  وتعزف  بالنار  تلعب  وبدأت  الطيش 
عواطف دماء العراقيين، حيث قامت احد االحزاب 
التي تقود الحكومة بالقاء القبض على قاتل الناشط 
هشام الهاشمي، وظهر ”الضابط“ وهو احد مالكات 
قالل  ايام  قبل  التلفاز  شاشة  على  الداخلية  وزارة 
معترفا بتفاصيل الحادث، وقد اوفت الحكومة بهذا 
ما وعدت به الجماهير قبل عام من االن، اذ وعد 
رئيس الحكومة الحالي بتقديم مرتكبي الجريمة الى 

العدالة. والغريب في االمر، هو ان الحكومة اعلنت 
عن تفاصيل الحادث وكأنها اما ان تكون مع القاتل 
ساعة تنفيذ الجريمة او اننا نمتلك اجهزة امنية عالية 
مدينة  في  او  فينا  العاصمة  في  التي  كتلك  الدقة 

جنيف؟ 
لكن هل يكفي فقط ان يظهر لنا مجرم ينتمي الى 
كيفية ومسرح  لنا  يشرح  االمنية و  الحكومة  اجهزة 

الجريمة؟ 
قطعا هذا ال يرضي اي عاقل، فالعراقيون هم اهل 
السيناريو  بهذا  سيقتنعون  إنهم  ارى  وال  الحكمة، 
المدبلج، ما يقنعهم ويطفىء نار قلوبهم هو معرفة 
اسم  وما  ومثيالتها،  الجريمة  تلك  وراء  يقف  من 
صرحت  التي  القانون“  عن  الخارجة  ”المجموعة 
بارواح  يتجارون  الذين  هوالء  ومن  الحكومة؟  بها 

العراقيين؟

يريدون معرفة، من  العراقيون  ذلك،  الى  باالضافة 
غلق االبواب؟!

 ابواب مستشفي الحسين في الناصرية ومن حرق 
مصحة ابي الخطيب في بغداد، ومن اعطى اشارة 
العراقي  الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  نائب  وصول 
ورفاقه الى مطار بغداد يوم تم القضاء عليهم من 
قبل طيران االستعمار االمريكي الذي اتى بالضباع 

الى السلطة؟
كل هذا واكثر يريد العراقيون معرفته مادامت اجهزتنا 
االستخباراتية بهذه اليقظة والنباهة. وال تستخفوا بهذا 
يقف  فلبربما  بعواطفه  تلعبوا  وال  المسكين  الشعب 
عسير  ويحاسبكم  الحق  ناصية  على  يوما  الشعب 
الحساب كما فعل مع من سبقكم الى كرسيكم هذا.
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امرأة تسرق ألماسا بماليين الدوالرات بطريقة غريبة

المتعاونون مع الغزاة..
 قصة العار األميركي بفيتنام هل تتكرر في أفغانستان؟

محمد السطوحي

تسمر   1975 أبريل/نيسان  نهاية  في 
األميركيون أمام شاشات التلفزيون وهي تنقل 
لهم مشهد طائرة مروحية تعلو مبنى سفارتهم 
لها من  استيعاب  أقصى  لحمل  في سايغون 

مواطني بلدهم.
لقد كانوا يخافون من الوقوع في أيدي قوات 
فيتنام الشمالية أو )الفيت كونغ( التي اقتربت 

من اجتياح المدينة.
بالفعل إجالء نحو 7 آالف شخص  تم  وقد 
إلى سفن قريبة في أكبر عملية نقل جوي في 
الفيتناميين  بعض  بينهم  من  وكان  التاريخ، 

الذين عملوا وتعاونوا مع الواليات المتحدة.
لكن كان من الواضح أن عددا كبيرا من هؤالء 
الهروب،  فرصة  لهم  تتاح  لن  الفيتناميين 
المنسحبة  األميركية  القوات  تركتهم  وبالفعل 

ليلقوا مصيرهم.
جيمس  األدميرال  اعتبره  السلوك  هذا 
ستافريديس القائد األعلى السابق لقوات حلف 
شمال األطلسي »ناتو« )NATO( يوم عار 
نشره  مقال  في  وذلك  األميركي،  التاريخ  في 

مؤخرا على موقع بلومبيرغ.
ورغم نجاح عدد كبير من هؤالء في الهروب 
خارج البالد بطرقهم الخاصة ونقل نحو 100 
آالفا  فإن  المتحدة  الواليات  إلى  الجئ  ألف 
غيرهم وقعوا في األسر لدى »الفيت كونغ« 
التي عاملتهم كخونة، وتعرض كثيرون منهم 
ذكرت  ما  حسب  والتعذيب،  والقتل  للسجن 

التقارير.
العراق،  في  مختلفة  بصورة  ذلك  تكرر  وقد 
 2011 عام  األميركية  القوات  سحب  فمع 
تعرض اآلالف من المتعاونين معها لمخاطر 
مشابهة، ويقول خبراء عسكريون أميركيون إن 
هناك مليشيات تتعقب هؤالء العراقيين، ومع 
لنسبة  إال  تأشيرات  ومنح  إجالء  يتم  لم  هذا 

قليلة منهم.
واآلن في كابل يتكرر المشهد، حيث قررت 
أميركا االنسحاب من أفغانستان بعد احتالل 

استمر 20 عاما.
يشكل  االنسحاب  هذا  فإن  شك  دون  ومن 
مع  عمل  من  كل  حياة  في  خطيرا  منعطفا 
وسائقين  مترجمين  من  األميركية  القوات 

وغيرهم.
أغسطس/  31 بايدن  جو  الرئيس  حدد  وقد 

في  الحرب  لنهاية  رسميا  موعدا  المقبل  آب 
الواليات  أفغانستان، وهي األطول في تاريخ 
المتحدة، حيث بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر 

2001 واستمرت قرابة 20 سنة.
ومع سحب نحو 90% من القوات األميركية 
عادت إلى األذهان تلك الصور القديمة في 
فيتنام، وارتفعت األصوات تتساءل عن مصير 
عشرات اآلالف من األفغان الذين عملوا مع 

األميركيين طوال هذه الفترة.
ما  واشنطن  تكرر  أن  من  الكثيرون  ويحذر 

فعلته في فيتنام، ويطالبون بإجراءات عاجلة 
إلجالء هؤالء األفغان.

بين القول والفعل
بايدن  الرئيس  قال  الرسمي،  المستوى  على 
نقلهم إلى مناطق آمنة، مؤكدا أن  إنه سيتم 

»هؤالء الذين ساعدونا لن نتركهم خلفنا«.
وفى جلسة استماع أمام الكونغرس، قال رئيس 
الجنرال  المشتركة  األميركية  األركان  هيئة 
مارك ميلي »أنا ال أريد أن أرى ما حدث في 

سايغون 1975 يتكرر في أفغانستان«.
بتريوس  ديفيد  المتقاعد  الجنرال  ويقول 
من  كل  في  األميركية  للقوات  األسبق  القائد 
أفغانستان والعراق إن على واشنطن مسؤولية 
بكتف  كتفا  معنا  عملوا  »من  تجاه  أخالقية 
أسرهم  وحياة  حياتهم  وعرضوا  األرض  على 

للخطر«.
ربما  واقع  إلى  المسؤولية  تلك  تحويل  لكن 
يحتاج إلى ما هو أكثر من االلتزام األخالقي. 
وقد أكد رئيس األركان المشتركة أنه يتم إعداد 
ندرك  »إننا  وقال  للمساعدة،  عاجلة  خطط 
أهمية أن نبقى أوفياء لهم وأن نفعل كل ما 
هو ضروري لحمايتهم، بما في ذلك إخراجهم 

من هناك إن أرادوا«.
البنتاغون  قدرة  في  كبيرة  شكوك  توجد  وال 
التي تمكنه من نقل أعداد  الهائلة  اللوجستية 

كبيرة خارج أفغانستان رغم ضيق الوقت.
وقد ذكر مسؤول أميركي أن عملية اإلجالء 
الشهر،  هذا  من  األخير  األسبوع  في  ستبدأ 
وتشمل نحو 2500 شخص سيتم نقلهم إلى 

منشآت عسكرية أميركية خارج أفغانستان.
هذا اإلعالن لقي ترحيبا من بعض المنظمات 
العاملة في إيواء الالجئين، ومنها جماعة »ال 
أحد خلفنا«، لكنها حذرت من أن تلك األعداد 

ليست كافية وطالبت بزيادتها.
ألف   17 نحو  وجود  إلى  التقارير  وتشير 
وأفراد  األميركيين  مع  عملوا  ممن  شخص 
أسرهم، مما يصل بالعدد اإلجمالي لنحو 70 

ألف شخص.
بالفعل  قدموا  هؤالء  من  الكبرى  والنسبة 
لكن  المتحدة،  الواليات  إلى  اللجوء  طلبات 
يستغرق  تأشيرات  ومنحهم  عليها  التصديق 
المكدسة  االنتظار  قوائم  بسبب  طويال  وقتا 
استكمال  ضرورة  مع  الهجرة  إدارة  لدى 
المراجعات األمنية لكل حالة، وهو ما يمثل 
صعوبة كبيرة حسب كالم المسؤولين، خاصة 
توجد  ال  حيث  المستقرة،  غير  المناطق  في 
لتاريخ  بها  الوثوق  يمكن  ومستندات  وثائق 
طالبي اللجوء وخلفياتهم الشخصية والسياسية 

واألمنية.
ذبح مترجم

لكن تطورات األوضاع على األرض ال تنتظر 
الحركة البطيئة للبيروقراطية األميركية.

ويقول عضو الكونغرس األميركي مايكل والتز 
أنه أن خدم سابقا ضابطا في أفغانستان، وإن 
يلقب  شابا صغيرا  كان  به  الخاص  المترجم 
بـ«سبارتاكوس«، وقد تم ذبحه هو وأحد أفراد 
للواليات  اللجوء  ينتظر  كان  فيما  أسرته، 

المتحدة.
من  كل  له  يتعرض  قد  المصير  هذا  ومثل 
عمل أو تعاون مع األميركيين، فهؤالء يجب 
للهجرة  قبولهم  يتم  من  مقدمة  في  يكونوا  أن 

إلى الواليات المتحدة، وفق والتز.
وتشير تقارير إلى أن أكثر من ألف شخص 
من المترجمين األفغان والعراقيين لقوا حتفهم 
ينتظر دوره في  حتى اآلن، ومنهم من كان 
يخشى  فيما  أميركية،  تأشيرة  على  الحصول 

آخرون أن يلقوا نفس المصير.
والمنظمات  السياسيين  بعض  ذلك  دفع  وقد 
لإلسراع  خاص  برنامج  بتفعيل  للمطالبة 
من  القادمة  الطلبات  تلك  على  بالموافقة 

أفغانستان كما حدث من قبل مع العراق.
تعطل  أن  يمكن  تحديدا  العراقية  الحالة  لكن 
الموافقة السريعة لألفغان، حيث يتم التحقيق 
اآلن في اآلالف من طلبات التأشيرة المزورة 
من جانب عراقيين لدخول الواليات المتحدة.

وذكرت تقارير أن الشكوك تحيط بنحو 104 
حصلوا  شخص   500 وهناك  طلب،  آالف 
األميركية،  والجنسية  اإلقامة  على  بالفعل 
ويواجهون اآلن احتمال نزع الجنسية وترحيلهم 

خارج البالد.
وقد تسببت تلك التحقيقات في وقف البرنامج 
غير  أجل  إلى  العراقيين  لتأشيرة  السريع 
مسمى، ويقول عضو الكونغرس جيسون كرو 
إن هذه التحقيقات زادت تردد إدارة بايدن في 

تفعيل برنامج مشابه ألفغانستان.
مسألة وقت

للقوات  الكامل  االنسحاب  اقتراب  ومع 
تبدو  أن  بايدن تحاول  إدارة  األميركية كانت 
الحكومة في كابل على  لقدرة قوات  مطمئنة 
الحفاظ على سلطتها، وربما كان اإلعالن عن 
عمليات إجالء كبرى يتعارض مع تلك الثقة 

الظاهرية.
أسرع،  كانت  األرض  على  األحداث  لكن   
مناطق  في  الحكومية  القوات  تراجعت  حيث 
عديدة، مما جعل سيطرة طالبان على كامل 
البالد مسألة وقت في تقدير أغلب المراقبين.

ومع صعوبة إصدار تأشيرات سريعة لعشرات 
اآلالف من األفغان فإن المسؤولين اضطروا 
لبحث إرسالهم إلى منشآت عسكرية أميركية 
حيث  المتحدة،  والواليات  أفغانستان  خارج 

يستقرون فيها لحين إصدار التأشيرات.
ولم يتم بعد اإلعالن عن القواعد التي سيتم 
أمنية حسب تصريحات  إليها ألسباب  نقلهم 
ساكي،  جين  األبيض  البيت  باسم  المتحدثة 
قاعدة  استخدام  اقترحوا  الخبراء  بعض  لكن 

غوام، وهي جزيرة تابعة للواليات المتحدة.
إضافيا  عنصرا  ستكون  فإنها  ذلك  تم  وإذا 
هي  القاعدة  فهذه  فيتنام،  بتجربة  للتذكير 
التي استقبلت نحو 100 ألف فيتنامي لحين 
إلى  دخولهم  تأشيرات  إصدار  من  االنتهاء 

الواليات المتحدة.
أن  يمكن  ذلك  إن  أميركيون  خبراء  ويقول 
يتكرر اآلن مع استعداد المواطنين األميركيين 
في الجزيرة لتقديم المساعدة في توفير اإليواء 

واإلعاشة لالجئين األفغان.
القواعد  إمكانية استخدام  إلى  البعض  ويشير 
وأوروبا  غوانتانامو  في  األميركية  العسكرية 

ودول الخليج.

جنيه  مليون   4,2 بقيمة  ماسا  امرأة  سرقت 
في  فاخرة  مجوهرات  تاجر  من  إسترليني 
في  خبيرة  بأنها  تظاهرت  حيث  لندن، 
تمحيصها  خالل  لتستبدل  الكريمة  األحجار 
صحيفة  وحسب  بالمزيف.  الحقيقي  الماس 
التي  المرأة  انتحلت  البريطاينة،  »الغارديان« 
أحجار  خبير  صفة  الكاتوس  لولو  تدعى 

في  ماسات   7 تقيم  بأنها  وتظاهرت  كريمة، 
بوند  نيو  شارع  في  »بودلز«  عرض  صالة 
الجواهر  ووضعت  لندن.  بوسط  مايفير  في 
حفظها  المقرر  من  وكان  مقفلة  محفظة  في 
في قبو الجواهرجي في انتظار تسديد قيمتها، 
وعندما تم فتح الحقيبة وجد الخبير الحقيقي 7 

حبات صغيرة من الماس المزيف فيها.

»خفة  ستوت:  فيليب  العام  المدعي  وقال 
المدعى عليها ساعدتها في سرقة حبات  يد 

األلماس«.
والكاتوس ذات الـ60 عاما ولدت في رومانيا 
الموجهة  التهم  وتنفي  فرنسا،  في  وعاشت 

إليها.
المصدر: »الغارديان«
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اليهود الشكناز واليهود السفارديم

قبل ساعات من اعالن  المقالة  وصلتنا هذه 
يوم  حنا   الدكتور   والباحث  الصديق  وفاة 

االحد الماضي  رحمه هللا 

أستاذ   - عيسى  حنا  د.   : الباحث  إعداد 
القانون الدولي

إلى  الذين ترجع أصولهم  اليهود  اليهود األشكناز هم 
من  فينحدرون  السفارد  اليهود  أما   ، الشرقية  أوروبا 
اليهود الذين أخرجوا من إسبانيا والبرتغال في القرنين 
المقام  ثم استقر بهم  الخامس عشر والسادس عشر، 
وبعض  والبلقان  المتوسط  البحر  حوض  منطقة  في 
اليهود  فهم  المزراحيون  اليهود  أما  األخرى.  المناطق 

الشرقيون بالمعنى الحرفي أو يهود الشرق األوسط.
ذَكر كلمة »إشكناز« عادًة مقابل »سفارد«، وبالتالي 
»غربي«  لمعنى  مرادفة  »إشكناز«  كلمة  أصبحت 
َتراُدف  وهو  »شرقي«،  بمعنى  »سفاردي«  وأصبحت 
خاطئ ألن كثيرًا من يهود الشرق )يهود الفالشاه وبني 
بالتراث  لهم  عالقة  وال  السفارد،  من  ليسوا  إسرائيل( 
استخدام  األدق  ومن   ، الديني  أو  اإلثني  السفاردي 
اآلن  ُيسمَّى  لما  لإلشارة  غربيون«  »يهود  مصطلح 

»اليهود اإلشكناز«.
اإلشكناز  بين  جوهرية  غير  دينية  اختالفات  وثمة 
والسفارد تعود إلى اختالف األصول. فاإلشكناز َتبنَّوا 
البابلية  الصيغة  مقابل  لليهودية،  الفلسطينية  الصيغة 
التي تبناها السفارد. ومع أن كال الفريقين َتبنَّى التلمود 
األمور  في  وحيدًا  مرجعًا  األمر،  نهاية  في  البابلي، 
االختالف  نقط  بعض  ظلـت  فقد  والفقهية،  الدينية 
فالسـفارد، على سـبيل المثال، يتسمون باتساع األفق، 
أما اإلشكناز فلم ينفتحوا على الحضارات التي عاشوا 
الكتاب  وانغلقوا على  بها،  تأثرهم  برغم  بين ظهرانيها 
المقدَّس والتلمود وعلى تفسير النصوص الجزئية كذلك 
لم يحاول اإلشـكناز َجْمع الشـريعة وتقنينها والتوصـل 

إلى مبـادئها العـامة.
واالختالفات بين السفارد واإلشكناز في األمور الدينية 
ليست عميقة. ولكن ُيالَحظ أن تأثير السفارد الفكري 
بدايات  أن  فرغم  عميقًا.  كان  اإلشكناز  في  الديني 
القبَّااله إشكنازية ، فإن َتحوُّلها إلى نسق متكامل في 
قبَّاالة الزوهار ثم القبَّااله اللوريانية تم على يد السفارد، 
بل إن الفكر القبَّالي ذاته يكاد يكون فكرًا سفارديًا، وهو 
أن  كما   . اإلشكنازي  الحاخامي  الفكر  اكتسح  الذي 
أهم كتب الشريعة اليهودية )الشولحان عاروخ( كتاب 
أحد اإلشكناز شروحًا وتعليقات.  سفاردي كتب عليه 
في  المسيحي  الفكر  أثر  المفكرين  أحد  الَحظ  وقد 
فيما  االستشهاد  فظاهرة  لإلشكناز،  الديني  الفكر 
ُيعَرف بمصطلح »تقديس االسم« )بالعبرية: »قيدوش 
هاشيم«( هي ظاهرة إشكنازية لعلها جاءت نتيجة تأثير 
واقعة الصلب في المسيحية على اليهود. أما المارانية 
، وهي شكل من أشكال الَتقية، فهي ظاهرة سفاردية. 
الحسيدية  في  المسيحي  الفكر  تأثير  ويمكن مالحظة 
في  تأثر  الذي  السفاردي  الفكر  عكس  على  أيضًا، 

بعض جوانبه بالفكر الديني اإلسالمي.
وكان معظم اإلشكناز يتحدثون اليديشية التي اختفت 
فهم  وبالتالي  القرن،  هذا  عشرينيات  مع  بالتدريج 
يتحدثون في الوقت الحاضر لغة البلد الذي يوجدون 
فيه. ولغتهم األساسية اآلن هي اإلنجليزية باعتبار أن 
أغلبيتهم ُتوَجد ضمن التشكيل االستعماري االستيطاني 

األنجلو ـ ساكسوني )الواليات المتحدة األمريكية ـ
كندا ـ أستراليا ـ جنوب أفريقيا(. والعبرية السائدة بين 
ينطقونها  حيث  السفارد  عبرية  عن  مختلفة  اإلشكناز 

بطريقة مختلفة.
العصور  في  العالم،  يهود  نصف  من  أكثر  وكان 
الوسطى وحتى بدايات القرن الثامن عشر، من السفارد 
ويهود العالم اإلسالمي. ولكن، بعد ذلك التاريخ، أخذ 
الَتزاُيد إلى أن حدث االنفجار السكاني  اإلشكناز في 
في صفوفهم في القرن التاسع عشر وأصبحوا يشكلون 
عالية.  نسبتهم  تزال  العالم. وال  يهود  من  نحو %90 
قلياًل في اآلونة األخيرة، بسبب  قد هبطت  أنها  ومع 
َتناُقص معدالت اإلنجاب بينهم، فإن األغلبية الساحقة 
من يهود العالم تظل إشكنازية )بمعنى: غربية(. كما 
أنهم نظرًا لوجودهم في المجتمع الغربي، فإن لهم بروزًا 

من  اآلن  اليهود  مشاهير  معظم  فإن  ولذا،  عالميًا. 
وانتهـاًء  بكيسـنجر  بأينشتاين ومرورًا  ابتداًء  اإلشكناز، 

براكـيل ويلـش.
اليهود الشكناز

»أشكناز« هو اسم يذكر في التوراة وكان يستخدم عند 
األدباء اليهود إشارة إلى ألمانيا، وعلى األخص المنطقة 
الواقعة على نهر الراين، لذلك أطلق على يهود ألمانيا 
الحقا  استعمالها  في  التوسع  وجرى  أشكنازيين.  اسم 
لإلشارة إلى يهود أوروبا الشرقية والوسطى والغربية ما 

عدا يهود البلقان الذين كانوا من السفاراديين.
التي  اليديشية  اللغة  بتكلم  األشكناز  اليهود  يتميز 
العبرية  بلغة  تأثرت  قديمة  ألمانية  لهجة  من  تطورت 
بلغة  الناطقين  عدد  تقلص  وقد  السالفية،  واللغات 
»ييديش« بعد الحرب العالمية الثانية حيث يتكلم أغلبية 
اليهود األشكناز اليوم بالعبرية )خاصة في إسرائيل( أو 
األشكناز  ويعتبر  المتحدة(،  الواليات  )في  باإلنكليزية 

هم غالبية اليهود المعاصرين )%80(.
الفروق االجتماعية بين اليهود الشرقيين والشكناز في 

إسرائيل تتفاقم
بينت العديد من التقارير التي ُتعنى بالنوع االجتماعي 
في  المختلفة  الشرائح  بين  كبيرة  فجوات  هنالك  أّن 
اليهود  بين  علىالفوارق  الضوء  وتسلط  إسرائيل، 
الشرقيين والشكناز، وبينهم وبين العرب بشكل خاص، 

وكذلك بين الرجال والنساء.
حيث أنه في عام 2020 ُبين أن متوسط الدخل الشهري 
لدى األجيرين المدنّيين الشكناز )مواليد إسرائيل ألب 
من أصل أوروبي أو أمريكي( أكثر بـ 42% من متوسط 
متوسط   ، بالمقابل  المدنّيين.  لألجيرين  العام  الدخل 
الدخل لدى األجيرين اليهود الشرقيين من سّكان الُمدن 
)مواليد إسرائيل ألب من أصل آسيوي أو إفريقي( أعلى 
بـ 9% من متوسط الدخل العام ، أّما وضع العرب فهو 
األسوأ على اإلطالق ، حيث يبقى متوسط دخل سّكان 

المدن العربّية أقل بـ 34% من متوسط الدخل العام.
وعرضت التقارير صورة مزدوجة للمجتمع اإلسرائيلي 
، حيث نرى في الجهة األولى شريحة متعلمة تعيش 
الذي  المتطور  االقتصاد  بفضل  وغنية  مرهفة  حياة 
يوفر الكثير من أماكن العمل ، التي توفر دخال عاليا 
لتلك  مناسبا  تأهيال  يوفر   ، متقدِّم  تعليم عاٍل  وجهاز 

الوظائف.
أما في الجهة األخرى ، فنجد شريحة تواجه صعوبات 
ال  لذا   ، العالي  التعليم  مؤسسات  إلى  الوصول  في 
تتمكن هذه الشريحة من الوصول إلى الرفاه االقتصادي 

الذي تعيشه الشريحة األولى.
فالشريحة  بها،  خاّصة  بلدات  في  شريحة  كّل  تعيش 
األولى تقطن في مناطق تحتوي على نسبة عالية من 
وعلى   ، الجامعات  في  قبولهم  يتم  الذين  األشخاص 
نسبة عالية من ذوي الدخل المرتفع ونسبة بطالة شبه 
معدومة ، أما المناطق التي تعيش بها الشريحة األخرى 
، فتحتوي على نسبة تحصيل علمي منخفضة جدا ، 
فيما تصل نسبة البطالة اللي نحو نصف العائالت ، 
وحّتى الذين يعملون بالكاد يجنون مااًل يكفيهم لتدّبر 

أمرهم ، بل أقل من ذلك أحياًنا.
األخرى  الواحدة عن  المتناقضتان  المجموعتان  تتمّيز 
في جميع المعايير االقتصادية – االجتماعية ، ولكن 
فيها فقط ، فهناك فوارق عرقية واضحة وحادة  ليس 
العمل  طالبي  لنسبة  وفقا  المناطق  ترتيب  إّن  إذ   ،
أسفل  في  تقريبا  العربية جميعها  المناطق  يضع  فيها 
بالمقابل   – العشرات  إلى  تصل  بطالة  بنسبة  القائمة 
- ال تتخّطى نسبة البطالة الـ 5% في معظم البلدات 

اليهودية.

الرجال والنساء فوفًقا  بين  أكبر  الفروق بشكل  وتّتسع 
للتقرير بلغت نسبة متوسط الدخل الشهري لدى النساء 
الدخل  متوسط  من   %66 نحو   2020 عام  خالل 
الشهري لدى الرجال ، فيما أجر الساعة الواحدة هو 
الدخل  الفارق في  الرجال. ويظهر  84,9% من أجر 
بدوام  يعملن  كثيرات  نساء  ألن  أكبر  بشكل  الشهري 
جزئي أو مؤقت ، مقارنة بأجر الساعة في دول العالم 
األخرى ، تقع إسرائيل ، التي يبلغ فيها معّدل الفارق 
بين  الوسط  في   ،%16,3 والنساء  الرجال  أجر  بين 
الدول التي يبلغ فيها الفارق أكثر من 20%، وبين تلك 

التي يبلغ فيها الفارق أقل من %10.
عندما ننظر إلى هذه المعطيات ، نرى أنه ليس من 
في  المساواة  عدم  )مقياس  جيني  مؤّشر  أن  الغريب 
دول  في  األعلى  بين  من  هو  إسرائيل  في  الدخل( 
وفقا   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاُون  منظمة 
للتقرير ، احتلت إسرائيل المرتبة الخامسة بين 35 دولة 

عام 2019 حيث وصل مؤّشر جيني إلى 0,376.
واليهودي  العربي  الوسَطين  بين  الشاسعة  الفروق 
واضحة في مستوى التحصيل العلمي أيًضا. ففي السنة 
الدراسّية 2020/2019، درس 13,8% ممن يبلغون 
20 - 29 عاما في إسرائيل في مؤسسات أكاديمية 
مختلفة )جامعة أو كلية(. بلغت النسبة نفسها لدى من 
7,5%فقط.  العربية  المناطق  في   29 - يبلغون 20 
أّما في مدن التطوير، فبلغت النسبة 13,4%، مقابل 

21,8% في البلدات ذات الوضع االقتصادي الجّيد
اليهود الشكناز وموقفهم من القضية الفلسطينية.

من  المتطرف  الموقف  الشكناز  اليهود  يأخذ 
الفلسطينيين وقضيتهم وعادة ما يدعوا حاخاماتهم الى 
اياهم  معتبرًة  ونائية  بعيدة  دول  الى  الفلسطينيين  نقل 
الى مدن حضارية ألنهم  ينتقلوا  أن  الى  بحاجة  انهم 

يعيشون على خط الفقر.
الشكناز يونا متزغر قد  اليهود  وكان كبير حاخامات 
والواليات  األوروبي  واالتحاد  بريطانيا  من  كال  دعا 
في  فلسطينية  دولة  إنشاء  في  المساعدة  إلى  المتحدة 

صحراء سيناء المصرية ونقل سكان غزة إليها.
وبحسب اقتراح متزغر فإن الخطة تقضي بنقل الفقراء 
فيه  تتوفر  وعصري  جميل  بلد  إلى  غزة  سكان  من 
الحال في  القطارات والحافالت والسيارات ، كما هو 

والية أريزونا األميركية ، حسب تعبيره.
وفي هذا الصدد يقول الحاخام »إننا اآلن في عصر 
يمكن فيه بناء مدن في الصحراء ، إن هذا سيكون حال 
للفقراء إذ سيكون لهم بلدهم ، كما سيكون لنا بلدنا ، 

وسنستطيع العيش بسالم ».
وصف الحاخام اليهودي مدينة القدس بأنها العاصمة 
األبدية للدولة اليهودية ، مضيفا أنه ليس للمسلمين أي 

ارتباط بها، حسب تعبيره.
عندما  لكن  مسجد  لدينا  المبكى  حائط  »وراء  وقال: 
يصلون ورغم أنهم في أقدس أماكننا ، يتوجهون نحو 
مكة يديرون ظهورهم للقدس إذًا يمكن االستنتاج بأنها 

ليست ملكا لهم ».
وأضاف متزغر: »سنرحب بكل فلسطيني يرغب في 
الصالة في مسجده. بإمكانهم المجيء كل يوم جمعة 
، لكن بشرط ، دون عنف لدينا نفس اإلحساس تجاه 
الصالة ، نريد أن نعطيكم االحترام لكن دعونا نؤمن 
أن أرضنا هي األرض المقدسة وأن القدس ملك لنا. 
لديكم مكان آخر ، مكة والمدينة ، لستم بحاجة إلى 

مكان ثالث ».
اليهود السفارديم

أصولهم  تعود  الذين  )سفرديم(هم  السفارديم  اليهود 
الذين طردوا  والبرتغال(  )إسبانيا  أيبيريا  ليهود  األولى 

شمال  في  وتفرقوا   ، عشر  الخامس  القرن  في  منها 
كانوا  منهم  وكثير   ، والشام  الصغرى  وآسيا  أفريقيا 
التي تخضع  المناطق  في  العثمانية  الدولة  من رعايا 
لسيطرتها ، وكانت لهم لغة خاصة هي الدينو وكانت 
اللغة مزيجا من اللغة الالتينية وتحوي كلمات عبرية، 
ولكنهم تحدثوا لغات البالد التي استوطنوها ، كالعربية 

والتركية واإليطالية.
ربطها  تم  الصغرى  آسيا  في  مدينة  اسم  وسفارد 
في  الكلمة  فُترجمت   ، الخطأ  طريق  عن  بإسبانيا 
الخمسة(  موسى  ألسفار  اآلرامية  )الترجمة  الترجوم 
إلى »إسباميا«، و»سباميا«، أما في البشيطا )الترجمة 
»إسبانيا«.  فهي  الخمسة(  موسى  ألسفار  السريانية 
كلمة  أصبحت  الميالدي،  الثامن  القرن  من  وابتداًء 
إلى  المستخدمة لإلشارة  العبرية  الكلمة  »سفارد« هي 
إسبانيا. وُتستخَدم الكلمة في الوقت الحاضر لإلشارة 
إلى اليهود الذين عاشوا أصاًل في إسبانيا والبرتغال، 
مقابل اإلشكناز الذين كانوا يعيشون في ألمانيا وفرنسا 

ومعظم أوروبا.
الخلط بين اليهود الشرقيون والسفارديون

مصطلحي  استخدام  العربية  الدراسات  في  شاع 
»إشكناز« و»سفارد« باعتبارهما مرادفين لمصطلحي 
الدولة  وفي  شرقيون«.  و»يهـود  غربيون«  »يهود 
مزراحي«  »عيدوت  عبارة  ُتستخَدم  الصهيونية، 
لإلشــارة إلى الجماعات الشرقية بأسرها بغض النظر 

عن انتمائها الديني.
نسل  على  ُيطَلق  كان  مصطلح  الشرقيون«  »اليهود 
فلسطين  غادروا  عندما  اتجهوا  الذين  اليهود  أولئك 
الجزيرة  وشبه  وأفغانستان  وإيران  العراق  إلى   ، قديمًا 
يهود  وعلى   ، أفريقيا  شمال  وبلدان  ومصر  العربية 
القوزاق )يهود جورجيا والجبال(. ولكنه يشير اآلن، في 
الذين ال  اليهود  إلى  الصهيوني،  االستيطاني  التجمع 
ينحدرون من أصل غربي، وقد أصبح لفظ »سفارد« 
الشرقيين  اليهود  معظم  ألن  »شرقيين«  للفظ  مرادف 
يتبعون   ، الخصوص  العربية على وجه  البالد  ، في 
التقاليد السفاردية في العبادة ولكن مصطلح »سفارد« 
غير دقيق ، فبعض اليهود الغربيين في هولندا وإنجلترا 

وإيطاليا من السفارد.
ويبدو أن مصطلح »الشعب اليهودي« يستبعد هؤالء 
كان  أن  بعد  وذلك  فعلي،  مستوى  على  الشرقيين 
يستبعدهم اسمًا وفعاًل في الماضي، ويلجأ بعض يهود 
المغرب العربي إلى ادعاء أنهم من أصل فرنسي حتى 

نوا صورتهم أمام اآلخرين. ُيحسِّ
تعد  لم   ، واحد  شعب   ، المختار  هللا  شعب  دعاية 
تنطلي على أحد ، ولم يعد بإمكان الكيان الصهيوني 
استثمارها ، ال على الصعيد الداخلي ، وال على الصعيد 
العالمي ، بسبب افتقار الصهيونية ، للنخبة اليهودية 
فلسطين  أرض  على  يهودي  وجود  لتحقيق  األوروبية 
، توجهت الستقطاب اليهود الشرقيين ، الذين شبههم 
لمجلس  األول  الرئيس   ، االشكنازي  جوريون(  )بن 
أوروبا  إلى  أحضروا  الذين  )بالزنوج  اسرائيل:  وزراء 
نظر)االشكنازيم(،  في  العبيد  حكم  في  هم  كعبيد(، 

وهكذا عوملوا!.
حزب )شينوي( الصهيوني، الحزب اليميني المتطرف، 
لليهود  معادي  اليهود)األشكنازيم(  من  مشكل  وهو 
 ، وقياداته  افراده  يؤمن  حيث  واألقليات،  الشرقيين 
بتفوق الثقافة األوروبية ، وال يؤمنون بمفاهيم العدالة 
االجتماعية، أما رئيسه )يوسف ليبد(، فقد رأى ، أن 
اي  إبعادهم  في  التفكير  الصهيونية،  الحكومة  على 
حال   ، فلسطين  لدولة  التابعة  للمناطق  )السفارديم(، 

ظهورها.
الزعيم الروحي لحزب )شاس( سابقا الحاخام )عوفوديا 
مسموح  هو  ما  )إن  فيقول:  لوزرائه  يتحدث  يوسف( 
لآلخرين ، محظور عليكم ، لقد بات واضحًا ، أنهم 

)الغربيون( يالحقوننا لكوننا شرقيين(.
)شاس(  لحزب  الروحي  الزعيم  يوسف  عوفوديا  ان 
سابقا ، والذي توفي في 2013/10/7م قد خلفه ابنه 
ديفيد يوسف على رأس مجلس ديني يتحكم في الحزب 
يعرف بـ »مجلس حكماء التوراة »، فيما يتزعم »ارييه 
درعي » الذي ولد في المغرب عام 1959 م الحزب 

السياسي.
ان حزب »شاس« هم أنفسهم من يمارس العنصرية ، 
، اصحاب  الفلسطينيين  العرب  وبأبشع صورها على 
اليهود  عن  موعظته  في  ويقول   ، الشرعيين  األرض 
تأتي   ، والمصائب  األحزان  كافة  )إن  )االشكنازيم(: 
من الغرب ، وإنهم عندما حلوا بالدولة العبرية ، بدأت 
المشاكل ، والمصائب ، تحل علينا ، فقد رفضوا تقلد 
لمنع  وتكتلوا  الدولة،  في  عليا  لمناصب  )السفارديم( 
يكون   ، رفيع  منصب  إلى   ، منهم  أحد  أي  تسلق 
من خالله رئيسًا على االشكنازيم ، لقد أحدث هؤالء 
العنصرية والفرقة بيننا ، وال نزال نعاني من غرورهم 

وقوتهم(.
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استخدام سم ثعبان خطير لنشاء »غراء فائق‹‹ 
يوقف النزيف المهدد للحياة في ثوان!

B وفاة أول حالة إصابة بشرية في الصين بـالفيروس القردي

مشروبات  تحسن عملية الهضم بعد وجبات دسمة

بعض البذور تفيد الرجال أكثر من الدواء!

بودكوفسكايا، أخصائية  آلينا  الدكتورة  أعلنت 
الجهاز الهضمي والتغذية، أن بذور مختلف 
الجنسية  الرغبة  في  إيجابيا  تؤثر  النباتات 
والجلد والشعر واألظافر وتمنع تطور الخرف.

وتشير األخصائية في حديث تلفزيوني، إلى 
لها خصائص تميزها عن  اليقطين  أن بذور 

البذور األخرى.
نسبة  على  اليقطين  بذور  »تحتوي  وتقول، 
إنتاج  في  يساهم  الذي  الزنك،  من  عالية 
مفيدة  هي  لذلك  التستوستيرون.  هرمون 
وضرورية للرجال لرفع رغبتهم الجنسية. وأما 
بالنسبة للنساء فتساعد كثيرا في الحفاظ على 

جمال الشعر واألظافر«.
يوميا  اليقطين  بذور  تناول  يمكن  وتضيف، 
ولكن  الحساء،  أو  السلطات  إلى  بإضافتها 

يمنع منعا باتا معالجتها حراريا.
وتشير األخصائية، إلى أن بذور عباد الشمس 
مضادات  أحد   ،Е فيتامين  على  تحتوي 
شيخوخة  إبطاء  على  تعمل  التي  األكسدة 
الجسم. وتحتوي 100 غرام من البذور، على 

الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم من هذا 
الكمية  هذه  تتضاعف  لها  ووفقا  الفيتامين. 
داخل الجسم، ولكن هذا ال يلحق أي ضرر 
به. ومع التقدم بالعمر تزاد حاجة الجسم إلى 

فيتامين.

نسبة مرتفعة من  التشيا على  بذور  وتحتوي 
القلب  أمراض  من  يحمي  الذي  المغنيسيوم، 
مكافحة  على  وتساعد  الدموية،  واألوعية 

اإلجهاد.
بخصائصها  فتحتفظ  السمسم،  بذور  وأما 
وهذه  الحرارية.  المعالجة  بعد  حتى  المفيدة 
تساقط  يمنع  الذي  بالنحاس  غنية  البذور 
يقوي  الذي  والكالسيوم  لونه،  وتغير  الشعر 

العظام ويساعد على إنتاج الميالتونين.
آالم  عالج  في  الكتان  بذور  وتستخدم 
والتهابات المعدة. وعند نقع هذه البذور تنتج 
مادة تغلف الغشاء المخاطي وتخفض مستوى 

الحموضة.
المصدر: نوفوستي

ذلك  في  بما  العلماء،  من  مجموعة  ابتكرت 
من  نوعا  كندا،  في  ويسترن  جامعة  من 
المادة الالصقة »الغراء الفائق« التي تلتصق 
بأنسجة الجسم ويمكن استخدامها لمنع حدوث 

نزيف يهدد الحياة.
الدم  تخثر  إنزيم  الالصقة  المادة  وتستخدم 
 ،batroxobin أو reptilase المعروف باسم
ثم   .lancehead ثعابين  سم  في  الموجود 
يتشابك هذا اإلنزيم مع جيالتين معدل يمكن 
وضعه في أنبوب صغير لتحقيق تقدم محتمل 

منقذ للحياة.
ويسترن،  جامعة  في  الهندسة  أستاذ  وقال 

في  الدراسة  في  وزمالؤه  ماكيوننت،  كيبري 
ونزيف  واإلصابة  الصدمة  »أثناء  بيان: 
الفائق«  الطوارئ، يمكن تطبيق هذا »الغراء 
األنبوب  على  الضغط  طريق  عن  ببساطة 
وإلقاء ضوء مرئي، مثل مؤشر الليزر، فوقه 
الذكي  الهاتف  مصباح  وحتى  ثوان.  لبضع 

سيقوم بهذه المهمة«.
الثعابين  أكثر  بين  من   ،lancehead وتعد
سمّية في أمريكا الجنوبية، موطنها األصلي 

الجزء الشمالي من القارة.
طولها  يصل  أن  يمكن  البلوغ،  مرحلة  وفي 
إلى ما بين 30 و50 بوصة، ومن المعروف 

أنها تبحث عن فريسة في مزارع البن والموز، 
وتضرب العمال دون سابق إنذار.

في  ملليغرام   124 السموم  معدل  ويبلغ 
المتوسط ، على الرغم من أنه يمكن أن يصل 

إلى 342 ملليغرام.
قوة  على  الجديد  التسرب  مانع  ويحتوي 
الصقة تبلغ 10 أضعاف قوة صمغ الفيبرين 
الذهبي  »المعيار  يعتبر  والذي  اإلكلينيكي، 
وفي  العيادات  في  للجراحين  للصناعة« 

المجال.
الدم  تخثر  وقت  أن  أيضا  الباحثون  ووجد 
أقصر بكثير من صمغ الفيبرين، حيث يأتي 

في 45 ثانية مقابل 90 ثانية للفيبرين.
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام »الغراء 

الفائق« إلغالق الجروح من دون خياطة.
العميقة في  واخُتبر في حاالت مثل الجروح 
وإصابة  األورطي،  الشريان  وتمزق  الجلد، 
جميعها  تعتبر  والتي  خطيرة،  بجروح  الكبد 

»حاالت نزيف كبيرة«.
ومع ذلك، يمكن استخدامه أيضا في مجموعة 
متنوعة من الحاالت، بما في ذلك في ساحة 
ونشرت  السيارات.  حوادث  مع  أو  المعركة 

.Science Advances النتائج في
المصدر: ديلي ميل

أفادت صحيفة »غلوبال تايمز« بوفاة طبيب 
بكين، كأول حالة إصابة بشرية  بيطري في 
 Monkey B Virus« في الصين بفيروس
هربس  أي   ،B القردي  )الفيروس   »))BV
عن  الصحيفة  نقلت  ما  وبحسب  »ب«(. 
موقع المنصة اإلنجليزية األسبوعية الصينية 
»CDC« للمركز الصيني لمكافحة األمراض 

والوقاية منها، كانت قد ظهرت على الطبيب 
والذي  العمر 53 عاما،  البالغ من  البيطري 
يعمل في مؤسسة تبحث في الرئيسيات غير 
الغثيان والقيء،  البشرية، أعراض مبكرة من 
بعد شهر من تشريح اثنين من القرود الميتة 

في أوائل مارس.
وأشار الموقع إلى أن الطبيب البيطري طلب 

العالج في عدة مستشفيات وتوفي في النهاية 
لم  أنه  إلى  مشيرا  الماضي،  مايو   27 في 
واضحة  حتى  أو  قاتلة  إصابات  هناك  تكن 
قبل،  من  الصين  في  الفيروس  بهذا  سريريا 
وبالتالي فإن حالة الطبيب البيطري تمثل أول 
حالة إصابة بشرية تم تحديدها في الصين، 
البيطري،  الطبيب  وفاة  أثر  وعلى  أنه  إذ 

كثفت الصين مراقبة قرود المكاك المختبرية 
والموظفين العاملين مع القرود.

الفيروس،  ينتقل  أن  يمكن  للصحيفة،  ووفقا 
الذي تم عزله في األصل عام 1932، عن 
طريق االتصال المباشر وعن طريق إفرازات 
تصل  به  الوفيات  معدل  أن  ويذكر  الجسم، 

إلى %80-70.

توجد العديد من المشروبات، التي تساعد في 
عملية الهضم بعد الوجبات الدسمة، واإلفراط 

في تناول الطعام.
1. عصير البرقوق:

وهو  للسوربيتول  رائعا  مصدرا  البرقوق  ُيعد 
امتصاصه  يتم  ال  طبيعي  سكر  عن  عبارة 
ويسحب الماء إلى األمعاء الغليظة، وتساعد 
حركة  على  الحفاظ  في  الزائدة  المياه  هذه 
ويحتفظ  الهضمي،  الجهاز  عبر  األشياء 
األلياف  ببعض  أيًضا  البرقوق  عصير 

الموجودة في الفاكهة بأكملها.
2. شاي الزنجبيل:

الغثيان  تهدئة  على  بقدرته  الزنجبيل  يشتهر 
كما وجد أنه يساعد في الهضم، ووفًقا لدراسة 

في  الزنجبيل  يساعد   ،2020 عام  أجريت 
الجهاز  وظيفة  تشجيع  طريق  عن  الهضم 
للجهاز  الكلية  الحركة  تثبيت  مع  الهضمي، 
أو  النشاط  مفرط  يكون  ال  بحيث  الهضمي 

ناقصة النشاط.
3. بذور الشيا:

بذور  تكون  أن  يمكن  العصائر  غرار  على 
توفر  ألنها  هذا  الهضم،  لعملية  مفيدة  الشيا 
كما  للذوبان  قابلة  وغير  للذوبان  قابلة  ألياًفا 
الجهاز  نشاط  على  الحفاظ  في  تساعد  أنها 

الهضمي كما ينبغي.
4. الماء:

أو  الماء  من  كافية  كمية  تناول  عدم  يعتبر 
في  الثاني  المساهم  هو  األخرى  السوائل 

اإلصابة باإلمساك، لذا حافظي على رطوبتك 
تناول حوالي 15 كوبا يوميا من  من خالل 

الماء.
5. شاي كومبوتشا:

وهو  المخمر  الشاي  من  نوع  هو  الكمبوتشا 
مصدر جيد للبروبيوتيك، وتزود البروبيوتيك 
صحة  وتعزز  الصحية  بالبكتيريا  أمعائك 
الجهاز الهضمي، كما أنها تساعد في العديد 
من المشاكل مثل الهضم وااللتهابات، حتى 

أنها قد تساعد في إنقاص الوزن.
6. شاي الشمر:

على  تساعد  بخصائص  غني  الشمر  شاي 
العضالت  استرخاء  وعلى  الهضم،  تعزيز 
وتحفيز تدفق الصفراء، وتحتوي بذور الشمر 

تساعد  التي  الغذائية  األلياف  على  أيًضا 
على تحسين صحة األمعاء الغليظة والقولون 
الجهاز  في  الدموية  الدورة  يشجع  أنه  كما 

الهضمي، مما يحسن صحة األمعاء.
7. عصير الليمون:

مثل  غذائية  عناصر  على  الليمون  يحتوي 
صحة  تدعم  التي  واأللياف  سي  فيتامين 
األمعاء، كما أنه مضاد قوي لألكسدة، ويحتوي 
األمعاء  يحمي  الذي  ج  فيتامين  على  أيضا 
من الجذور الحرة ويقلل من االلتهابات، كما 
أنه يساعد على تقوية جهاز المناعة ويحميك 

من االلتهابات.
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خاطرة: عيدكم مبارك

القائمة العربية الموحدة االسالمية بزعامة منصور عباس  
تسقط اقتراحا للقائمة المشتركة حول العنف في المجتمع العربي

راوية وادي \ تورونتو \ 

للقلوِب التي ترقُب شمَس عرفة، و هي تستأذُن 
بالغياِب، و أكفهم مرفوعٌة للسماِء، و تلحُف 
ألسنتهُم بالدعاِء: اللهم أغفر لنا و ارحمنا و 
ارَض عنا و اجعلنا إليك أقرب ... و غيرك 
رضاك ال نطلب و ال نرغب، و عيوننا معهم 
تسأُل هللَا أن يكتَب لنا موقفًا كموقفهم و نقول 

لهم و معهم:اللهم آمين.

و  األخوات  و  األمهات  كِل   .. للجميالت 
الخاالت و العمات و الطيبات الجدات الالتي 
العوِد عالقًا بأذيالهَن و رائحُة  ال زاَل عطُر 
أياديهن  تعطُر  زالت  ال  الينسون  و  المحلب 
، و لآلباِء الذين ال ينسون عيديَة األحبِة و 

طال  إن  و  بالوِد  أهلهم  يصلون  ،و  األرحاِم 
ليرسموا  التعب  العناء و  يتكلفون  الغياب، و 
في  البهجَة  يزرعون  و  الوجوِه،  على  الفرَح 

الصدور.

للغرفة  غرٍفة  من  يدورون  الذين  لألطفال 
يحملون  و  فرحًا،  ييقافزن  الروِض  كفراِش 
مالبسهم الجديدة، و يعدون الساعاِت ليشرَق 

نهاُر الغد .. أو ليس الغُد نهار العيد!

علي  الكون  هذا  من  مكٍان  كل  في  ألحبتي 
جميعًا  أذكركم  و   .. قلبي  في  ..أنتم  سعته 
بالدعاء .. اللهم بارك لنا في عيدنا و أكتب 
لنا الخيَر و البركَة و العافيَة ... اليوَم و كل 

يوم. أحبتي كل عيد و أنتم بألف خير. 

بطل أرطغرل يعود من جديد 
في مسلسل بربروس أشهر بحار في التاريخ العثماني

الغربيون على عروج اسم »بربروسا«  أطلق 
التي تعني باإليطالية »ذو اللحية الحمراء«، 
لقب  الدين  خير  ورث  عروج،  توفي  وبعدما 

أخيه وعرف به.

نهى سعد
 

ألتان  إنجين  المحبوب  التركي  النجم  عاد 
في  أرطغرل  بشخصية  المعروف  دوزياتان، 
إلى  أرطغرل«،  »قيامة  الشهير  المسلسل 
»اأَلَخوان  بعنوان  جديد  بمسلسل  جماهيره 
بربروس« الذي يدور حول حياة القائد البحري 
البحارة  عروج،  وأخيه  بربروس  الدين  خير 

األشهر في تاريخ الدولة العثمانية.
ترقب وتشوق

بعد أن حقق مسلسل »قيامة أرطغرل« عشرات 
الماليين من المشاهدات، أعلنت قناة »تي آر 
 « مسلسل  إنتاج  عام  قبل   )TRT1( تي1 
في  دوزياتان  بطولة  من  بربروس«  اأَلَخوان 
دور القائد عروج ويشارك في البطولة الممثل 
أوالش تونا آستبه في دور شقيق عروج، القائد 
خضر بن يعقوب، ولقبه خير الدين بربروس.

المقطع  شهر  من  أقل  قبل  القناة  ونشرت 
ينتظره  الذي  للمسلسل  األول  الترويجي 
المقطع  وحقق  الصبر،  بفارغ  المشاهدون 
أكثر من مليوني مشاهدة، وقبل أيام، نشرت 
به  يظهر  الذي  الثاني  الترويجي  المقطع 
وطاقم  المسلسل  حول  التفاصيل  من  المزيد 
العمل، وحقق أكثر من مليون مشاهدة خالل 

3 أيام فقط من عرضه.
ملوك،  هناك  البشر،  من  أنواع   3 »هناك 
يخوفون  ومن  الملوك،  من  يخافون  والذين 

الملوك« هذا ما يقوله القائد عروج في بداية 
متن  على  يظهر  حيث  الترويجي  المقطع 
من  الكثير  تحمل  القصة  أن  ويبدو  سفينته، 
عشاق  عليه  تعود  الذي  والتشويق  الحماس 

المسلسالت التركية التاريخية.
ملوك البحار

وخير  عروج  األخوة  قصة  المسلسل  يروي 
من  تمكنوا  الذين  وإلياس،  وإسحاق  الدين 
بحر  إلى  المتوسط  األبيض  البحر  تحويل 
التي جعلتهم  براعتهم  العثمانية بسبب  الدولة 

أشهر البحارة في تاريخ الدولة العثمانية.
وأطلق الغربيون على عروج اسم »بربروسا« 
التي تعني باإليطالية »ذو اللحية الحمراء«، 
لقب  الدين  خير  ورث  عروج،  توفي  وبعدما 

أخيه وعرف به.
بناء  إن  التركية  »أكشام«  صحيفة  وقالت 

استغرق  المسلسل  في  ُتعرض  التي  السفن 
قرابة شهر، ويعمل ضمن فريق العمل أكثر 
للمضي  وساق  قدم  على  من 100 شخص 
قدما في إنتاج الحلقات بأقصى سرعة، حيث 
تم بالفعل تأخير خطة اإلنتاج سابقا، بسبب 

تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وتم تصوير المسلسل في إسطنبول، وسواحل 
مرمريس وأنطاليا، ومن المقرر أن يعرض في 

سبتمبر/أيلول المقبل.
مشاركة عربية

والمصري  العربي  للجمهور  مفاجأة  وفي 
خاصة، يشرف المخرج المصري عادل أديب، 
الدين  أديب وعماد  شقيق اإلعالميين عمرو 
أديب، على مشاهد »األكشن« والحروب في 

مسلسل »األخوان بربروس«.
كما أعلنت قناة »تي آر تي« في يناير/كانون 

الثاني الماضي، أن هناك مباحثات مشتركة 
من  جزء  تصوير  بشأن  والجزائر  تركيا  بين 
السفيرة  وقالت  المغاربي،  البلد  في  المسلسل 
تكون  أن  على  »نعمل  الجزائر  لدى  التركية 
الجزائر ضمن سيناريو المسلسل، وأن تصور 
يكون  لكي  المغاربي،  البلد  في  منه  أحداث 

جزءا من العمل التاريخي الكبير«.
الجزائر  بمشاركة  المسلسل  صناع  ويهتم 
كبيرة  أهمية  من  لها  لما  الفيلم  أحداث  في 
واجه  الذي  بربروس،  البحار  ملك  حياة  في 
في عامي 1516،  للجزائر  اإلسباني  الغزو 

و1517.
الجيوش  بربروس حروبا ضد  القائد  وخاض 
سليم  السلطان  منه  طلب  عندما  الصليبية 
التفتيش  محاكم  من  المسلمين  إنقاذ  األول 
اإلسبانية، وانتصر عليهم، وتمكن ببراعته من 
نقل 70 ألف مسلم أندلسي في أسطول مكون 
من 36 سفينة في 7 رحالت عام 1529 إلى 

الجزائر، حيث تم تأمينهم وتوطنوا فيها.
أوميت  دوغان  المبدع  إخراج  من  المسلسل 
كاراجا، المشهور إلخراجه مجموعة من أشهر 
»السلطان  بينها  من  التركية،  المسلسالت 
و«طائر  الذئاب«،  و«وادي  الحميد«،  عبد 

النمنمة«، و«المحارب«.
ويلعب الممثل يتكين ديكنسيلر دور إسحاق، 
في  ويشارك  إلياس،  دور  توبتشو  وجانير 
التمثيل بهادير يني شهيرلي أوغلو، الذي لعب 
دور تحسين باشا في مسلسل »السلطان عبد 
الحميد«، وإيغيت أوزشينير، الشهير بجنكيز 
أطاي في مسلسل »أيزل«، وإسماعيل فيليز، 
وغولجان  عقيل،  وبيلين  بايار،  وباتوهان 

أرسالن، وميليس باباداغ

ذكر موقع »إسرائيل 24« بان الهيئة العامة 
تقدمت  اقتراحا  أسقطت  اإلسرائيلي  للكنيست 
عودة،  أيمن  برئاسة  المشتركة«  »القائمة  به 
لبحث  برلمانية  تحقيق  لجنة  بإقامة  يقضي 
قضية العنف والجريمة في المجتمع وتداخل 
جهاز األمن العام اإلسرائيلي »الشاباك« في 
في  الجريمة  لقادة  الحصانة  ومنحه  الجرائم 
معارضة  ظل  في  العربية،  والبلدات  المدن 
المشاركة  الموحدة«  »العربية  القائمة  نواب 

في االئتالف الحاكم برئاسة منصور عباس، 
على  حصل  الذي  المشروع  ضد  وتصويتها 
 57 ومعارضة  كنيست  عضو   54 دعم 
القائمة  اقتراح  الليكود  ودعم حزب  عضوا.  
تحقيق  لجنة  لتشكيل  الكنيست  المشتركة في 
مع  التعامل  في  الشرطة  »إخفاقات  في 
الجريمة في المجتمع العربي«، فيما عارضته 

القائمة العربية الموحدة.
أنها  بيان  في  الموحدة«  »القائمة  وأوضحت 

»لم تدعم االقتراح إليمانها بأن قيام »القائمة 
من  فقط  يأتي  الموضوع  بطرح  المشتركة« 
باب االستمرار في األسلوب الشعبوي للمزايدة 
على »القائمة الموحدة« ومحاولة إحراجها«.

من  »تعمل  »الموحدة«  أن  البيان  وأضاف 
أداء  لفحص  الحكومي  االئتالف  داخل 
العربي  مجتمعنا  لصالح  وتوجيهها  الشرطة 
لمكافحة  الميزانيات  وتجنيد  الخطط  وإلقرار 

الجريمة والعنف بشكل فعلي«.

من جهتها، أوضحت »القائمة المشتركة« في 
الموحدة  القائمة  »لنواب  توجهت  أنها  بيان، 
الموضوع  هذا  في  للتعاون  ميرتس  وحزب 
سالمة  فضلوا  فقد  عبثا،  ولكن  المصيري 
االئتالف الحكومي بدال من سالمة مجتمعنا 
وأمنه ومحاسبة المتورطين في دماء أبنائنا«.

منع  قانون  تمديد  مع  القائمة  صوتت   كما 
لم شمل العائالت الفلسطينية اال ان القانون 

سقط . 
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

فأر هرب من قطة و دخل على حظيرة البقر .
قال الفأر للبقرة : ارجوكي ساعديني القطة 

تلحق بي و تريد افتراسي ..
قالت البقرة للفأر : قف خلفي

ثم رفعت ذيلها و تغوطت عليه..
تشاهد  لم  و  احلظيرة  إلى  القطة  دخلت 

الفأر الذي غطته كتلة الروث ..
و  الفأر  رائحة  تشتم  أن  القطة  حاولت 
تفوح  التي  الرائحة  من  تتمكن  لم  لكنها 

من املكان ..
و لكن قبل أن تغادر القطة احلظيرة شاهدت 

حتت كتلة الروث ذيال يتحرك ..
سارعت القطة باجتاهه و سحبت الفأر من 

كتلة الروث، والتهمته دفعة واحدة ..
املوضوع فيه ٣ حكم خرائية و مقنعة :

.. مو كل مني خري عليك يكون عدوك  أوال 
ثانياً .. مو كل مني طلعك من اخلرى ... يكون 

حبيبك
ثالثاً .. ملا يكون اخلرى طامرك ال تلعب بذيلك 

.

تقول امرأة شرقية : 
كانت تعد له الفطور، وتقول: )مربى – زبدة - 

قهوة( .. ماذا حتب أيضاً؟
رد سريعاً: »أحبِك أنت«،

فضحكت برقة، وقالت: أنا أقصد الفطور
فجذبها إليه بحنان وقال لها : ومن قال لك 

أنِك لسِت فطوري؟ أنت أجمل فطور... ....
)ال ... هذا ال نعرفه(

كانت تعد له الفطور، وتقول )مربى – زبدة - 
قهوة( .. ماذا حتب أيضاً؟

رد سريعاً: بيض وبطاطس، وجبنة وقشطة 
وزيتون، وال تنسي الشاي !!

فنظرت إليه بإستغراب، وقالت: هل ستأكل 
كل هذا

من  باكل  أنا  هو  وقال:  بشّدة  إليه  فجذبها 
بيت ابوكي.... !!

)بالضبط .. هذا الشخص نعرفه(
********************************

وقتاً  يقضيا  كي  البحر  زوجها  مع  ذهبت 
ممتعاً ورومانسيا .. فقالت له: البحر جميل،
فقال لها: ليس أجمل من وقوفك جانبي ....

)ال .. هذا ال نعرفه(
وقتاً  يقضيا  كي  البحر،  زوجها  مع  ذهبت 

ممتعاً ورومانسيا فقالت له: البحر جميل ..
فقال لها: وطي صوتك مش شايفة الناس 

ورانا !! ....
)بالضبط .. هذا الشخص نعرفه(

********************************
قالت له وهي تعاتبه: أتهديني وردة ذابلة !

انحنت  ولكنها  ذابلة،  ليست   : فأجابها 
جلمالك ....

)بالتأكيد .. هذا ال نعرفه(
قالت له وهي تعاتبه :أتهديني وردة ذابلة !

فأجابها: أحمدي ربنا إني عبرتك وقدمت لك 
حاجة !! ....

)بالضبط .. هذا الشخص نعرفه(
********************************

قالت فتاة حلبيبها : هل تريد أن تقع في احلب 
مع فتاة بعدي؟

سوف  التي  التالية  الفتاة  وقال:  ابتسم 
أحبها بعدك ستكونني أنت أُمها...

)غالبا .. هذا ال نعرفه(
في  تقع  أن  تريد  هل   : حبيبها  فتاة  سألت 

احلب مع فتاة بعدي؟
إبتسم وقال: الشرع حلل أربعة !!
)بالضبط .. هذا الشخص نعرفه(

********************************
جاءته باكية تقول: أحرقت النار إصبعي،

هيا  وقال:  إصبعها  وقبل  يدها  فـأمسك 
امسحي دموعك، وال تلومي النار يا جميلتي، 

فقد أرادت أن تتذوق طعم إصبعك ...
)مستحيل أن نكون نعرفه(

جاءته باكية تقول: أحرقت النار إصبعي،
الدنيا فما  نار  دى  : تستااااااهلي،  لها  فقال 

بالك بنار اآلخرة !!
)بالضبط .. هذا نعرفه(

ختيار عمره ٧٠ سنة قاعد مع مرته ...
كبرتي  هأل  إنتي   ... مرا  يا  اسمعي  قالها: 
 ...  ٧5 ال  موديل  فيات  سيارة  مثل  وصرتي 
وأنا نفسي بصبية صغيرة مثل املرسيدس 
الشارع   على  وشبابيكها  كشف   ٢٠٢٠

قالتلو مرتو :
طيب وهاي إنت بتقدر تسوقها !؟ والال راح 

جتيبلها شوفير ؟!؟!
أزمة  وأجته  واختنق  تشردق وسعل  اخلتيار   

قلبية واسعفوه للمستشفى !!
سأله دكتور الطوارئ : خير شو صاير معك 

ياحاج ؟
 ... : واهلل صدمتني سيارة فيات قدمية  قله 

اهلل اليوفقها ..

حكمة

روح القطيع لدى اجملتمع:
رابلي«  »فرانسوا  الفرنسي  للكاتب  رواية 
 )Panurge( »تتحدث عن رجل يدعى »بانورج

…
كان في رحلة بحرّية على منت سفينة. وكان 
االغنام »دندونو«  تاجر  السفينة  على نفس 
بغرض  املنقولة  اخلرفان  من  قطيع  ومعه 

بيعها …
كان »دندونو« تاجرا« جشعا ال يعرف معنى 
رابليه  الكبير  االديب  ووصفه  الرحمة، 
هذا  في  ما  أسوأ  ميثل  بأنه   )Rabelais(

العصر وهو غياب اإلنسانية ... 
حدث أن وقع شجار على سطح املركب بني 
أثره  على  صمم  »دندونو«  والتاجر  »بانورج« 
التاجر اجلشع، فقّرر  ينتقم من  أن  »بانورج« 
وسط  عال  بسعر  التاجر  من  خروف  شراء 

سعادة دوندونو بالصفقة الرابحة ...
وفي مشهد غريب ميسك »بانورج« باخلروف 
السفينه  طرف  إلى  بقوة  ويجره  قرنيه  من 
أحد  من  كان  فما  البحر،  إلى  به  يلقي  ثم 
اخلرفان إالّ أْن تبع خطى اخلروف الغريق ليلقى 
فالرابع  فالثالث  الثاني  ليلحقه  مصيره، 
ثم اصطفت  التاجر وصدمته،  وسط ذهول 
اخلرفان الباقية في »طابور مهيب« لتمارس 

دورها في القفز ...
جن جنون تاجر االغنام »دندونو« وهو يحاول 
منع القطيع من القفز باملاء، لكّن محاوالته 
كان«إميان«  فقد   .. بالفشل  باءت  كلها 
الرسوخ  من  قدر  على  يفعلونه  مبا  اخلرفان 

أكبر من أن يُقاوم ...
»دندونو«  اندفع  الشجع  من  قوي  وبدافع 
لإلمساك بآخر اخلرفان االحياء آمال في إنقاذه 
اخلروف«املؤمن«  أن  إاّل   .. احملتوم  مصيره  من 
 .. اخلرفان  وراء  االنسياق  على  مصراً  كان 
فكان أْن سقط كالهما في املاء ليموتا معا 

غرقا ...
مختصر:

بانورج«  تعبير«خرفان  القصة صار  من هذه 
)moutons de Panurge( مصطلحا شائعا 
في اللغة الفرنسية ويعني انسياق اجلماعة 

بال وعي أو إرادة وراء آراء أو أفعال اآلخرين ...
ليس أخطر على مجتمع ما من تنامي روح 

القطيع لديه ...
قطعان  اآلن  حياتنا  في  تصادفنا  ما  كثيرا 
أو  كالما  تردد  بانورج«  »خرفان  من  كاملة 
من  رأت  أو  سمعت  أنها  جملرد  أفعاال  تفعل 

يقوم بذلك ...

حكاية اليوم

بني حانا و مانا
ضاعت إحلانا

فى عام 1998 كانت فيفى عبده 
الفنادق  أيام فى االسبوع فى أحد   ٣ ترقص 

الشهيرة بالقاهره
برتبة  شرطة  ضابط  الوقت  هذا  فى  وكان 

رائد
نفس  فى  السياحة  شرطة  عن  مسؤول 

الفندق......
كان الضابط خلوقاً يتمتع بحب اجلميع

يحضرون  الذين  الفنانني  معظم  وكان 
ومن  مودة  بكل  معه  يتعاملون  للسهر 

ضمنهم فيفى عبده 
نفس  في  موجوده  كانت  األيام  أحد  وفي 

الفندق فنانة مشهورة جداً .
بتشرب  الفندق  بار  فى  جالسه  وكانت 
فى  راحت  حتى  مشروب  ورا  ومشروب 

التوهان وِسكرت 
أتصل عمال البار بضابط الشرطة ليبلغوه 

بالوضع
فذهب إلى البار وحتدث إلى الفنانة الشهيرة 
بكل أدب وأوضح لها أنها شخصية معروفة 
ومهمه وال يجوز لها أن تكون فى هذه احلالة 

التي هي عليها
نقل  على  أقسمت  أنها  إال  منها  كان  فما 

الضابط ملكان آخر
مت  قد  أنه  الضابط  علم  التالى  اليوم  وفى 

نقلة إلى مديرية أمن أسوان
وقام  كعادته  أشياءه  الرجل  جمع  وبأدب 
بتنفيذ طلب النقل دون أي رد فعل أو أعتراض 
في ذات اليوم ليالً كانت فيفى عندها سهرة 

فى نفس الفندق وسألت عن الضابط
فأخبروها باملوقف الذى حصل له في اليوم 
السابق وأنه مت نقلة الى مديرية أمن أسوان

ال.......  الفالنية  فالنة  بقى   ( فيفي  فقالت 
تنقله ( 

دة  ميبقاش  وقالت..  بشعرها  أمسكت  ثم 
على فيفي لو ما رجعش تاني يوم 

لتسليم  ألسوان  الضابط  وصول  وأثناء 

مرة  نقله  بقرار  فوجىء  املديرية  فى  نفسة 
وبنفس  واآلثار  السياحة  إدارة  الى  أخرى 

مكانه السابق
فيفي  من  حدث  ما  وعلم  تليفونيا  فاتصل 

وكيف توسطت له
ديوان  إلى  وتوجه  القاهرة  إلى  الضابط  عاد 
الوزير  مساعد  مبقابلة  وقام  الوزارة  عام 
لشؤون الضباط )وجدي صالح آنذاك ( وقدم 

أستقالته
وملا سأله زعالن لية ؟.. ما أنت رجعت مكانك 

أهه
فرد الضابط : اللي مزعلنى يا فندم إنه اللي 

نقلنى سكرانه واللي رجعتنى رّقاصه 
وصمم على تقدمي استقالته 

املتحدة  بالواليات  صاحلاً  مواطناً  حاليّا  وهو 
األمريكية !!

 ونعود الى اصل املثل بني حانا ومانا ضاعت 
بامرأتني  رجل  تزوج  بانه   يقال  حيث  حلانا. 
إحداهما اسمها حانا والثانية اسمها مانا، 
تتجاوز  ال  السن  في  صغيرة  حانا  وكانت 
العشرين بخالف مانا التي كان يزيد عمرها 

على اخلمسني والشيب لعب برأسها.
فكان كلما دخل إلى حجرة حانا تنظر إلى 
حليته وتنـزع منها كل شعرة بيضاء. وتقول: 
الشائب  الشعر  أرى  عندما  عليَّ  يصعب 
مازلت  وأنت  اجلميلة  اللحية  بهذه  يلعب 

شاباً.
فتمسك  مانا  حجرة  إلى  الرجل  فيذهب   
حليته هي األخرى وتنـزع منها الشعر األسود 
أسود  شعراً  أرى  أن  رني  يُكدِّ له:  تقول  وهي 
بلحيتك وأنت رجل كبير السن جليل القدر.
أن  إلى  املنوال  هذا  على  الرجل  حال  ودام 
نظر.  في املرآة يوماً؛ فرأى بها نقصاً عظيماً، 
فمسك.       حليته بعنف وقال: ) بني حانا 

ومانا ضاعت حلانا (. 
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برشلونة يقول ال السرائيل

أكثر من 20 صاروخًا صينيًا لحماية األرض من »بينو«!

لم يمتلك بريد الكتروني فاصبح من كبار التجار!

واستضاف  أبيب«  »تل  سابقًا  زار  أن  بعد 
في  شاليط  جلعاد  »اإلسرائيلي«  الجندي 
عن  يتراجع  برشلونة  نادي  نو«،  »كامب 
خطوة اللعب في القدس المحتلة... وهذا هو 

السبب.
انتصاٌر فلسطينيٌّ جديد على »إسرائيل« في 
الرياضة وكرة القدم العالمية تحديدًا. انتصاٌر 
اإلسباني  برشلونة  نادي  المرّة  هذه  بوابته 
ليونيل ميسي.  بنجومه وعلى رأسهم  الشهير 
»البرسا«  إلغاء  من  قراءته  يمكن  ما  هذا 
ُيسّمى  ما  أمام  المحتلة  القدس  في  مباراته 

فريق »بيتار«. ال غير ذلك.
خوض  بصّدد  كان  الكتالوني  الفريق  إن  إذ 
الفريق  هذا  أمام  المحتلة  القدس  في  مباراة 
تجاه  بعنصريته  يشتهر  الذي  »اإلسرائيلي« 
أمام  باألصح  أو  والعرب،  الفلسطينيين 
أندية  كل  كما  والمحّتل  الباِطل  الفريق  هذا 
الذي سرق  االحتالل  كيان  وكما  »إسرائيل« 
أرض فلسطين وحّق فلسطين. لكن »الصرخة« 
برشلونة  ودعواتهم  الفلسطينيون  أطلقها  التي 
التي  هي  المحتلة  القدس  إلى  الزيارة  إللغاء 
أّدت إلى تراجع النادي الكتالوني عن خوض 

المباراة.
هكذا بات الصوت الفلسطينّي مسموعًا. هذا 
مرّده في جزء كبير إلى ما حصل قبل فترة في 
الشيخ جراح  القدس والمسجد األقصى وحي 
انتصرت  الذي  غزة  على  والعدوان  والضفة 
القدس«.  »سيف  معركة  في  المقاومة  فيه 
حينها كان التضامن الفتًا وغير مسبوقًا مع 
لدى  واضحًا  التغيُّر  بدا  حيث  الفلسطينيين، 

الرأي العام في العالم تجاه القضية الفلسطينية 
ومساندتها على عكس مواقف الحكومات. 

رياضيًا أيضًا، كان المشهد الالفت بتضامن 
أبرز النجوم مع فلسطين ورْفعهم علم فلسطين 
ليس فقط في صفحاتهم على »اإلنترنت«، بل 

حتى في الملعب أمام أنظار الماليين.
يجعل  الذي  أثره  المشهد  لهذا  بالتأكيد 
من  مواقفها  تراجع  العالم  في  األندية  كبرى 
تدري،  ال  أو  تدري  حيث  من  »الدعاية«، 
لكيان االحتالل وتلميع صورته، وحتى ربما 
في  األندية  هذه  تكون  بأن  ذلك  من  أكثر 

صّف الفلسطينيين على غرار استضافة ريال 
مدريد اإلسباني، قبل أعوام قليلة، في ملعبه 
الفلسطينية  المناضلة  برنابيو«،  »سانتياغو 
جنود  صفعت  التي  التميمي  عهد  الشابة 
حينها غضب  الخطوة  تلك  لُتثير  االحتالل، 

»إسرائيل«.
عليه  االستدالل  يمكن  الحاصل  التبدُّل  هذا 
زار  النادي  هذا  إن  إذ  نفسه؛  برشلونة  من 
قبل عدة أعوام »تل أبيب« والتقط الالعبون 
»اإلسرائيلي«  الرئيس  مع  التذكارية  الصور 
السابق  الوزراء  ورئيس  بيريز  شيمون  حينها 

بنيامين نتنياهو.
وّجه  بل  بذلك،  الكتالوني  النادي  يكتِف  لم 
الدعوة بعد فترة للجندي »اإلسرائيلي«، جلعاد 
المقاومة  حركة  َأَسرَته  كانت  الذي  شاليط، 
االسالمية »حماس«، لحضور »الكالسيكو«. 
نو«  »كامب  ملعب  في  تواجد  فإنه  وبالفعل 
ورُِفعت له الالفتات، ما أّدى حينها لحمالت 
والعرب  الفلسطينيين  من  واسعة  استنكار 
المناهضة  الجمعيات  الكثير من  وكذلك من 

لكيان االحتالل في إسبانيا نفسها.
وما كان حينها من برشلونة أمام هذا الغضب 
وإمكانية تأثيره على شعبيته في العالم العربي، 
إاّل أن وّجه الدعوة لألسير الفلسطيني والعب 
خاض  الذي  السرسك،  محمود  القدم،  كرة 
معركة بطولية طويلة باإلضراب عن الطعام 
داخل سجون االحتالل ليحصل على حريته.

لكن السرسك رفض الدعوة والتواجد في مكان 
واحد مع شاليط وقال: »ال يمكن المساواة بين 
الضحية والجاّلد«، قبل أن يوِصل رسالته في 
العام التالي، لكن في باريس، بحضوره مباراة 
لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري 
أبطال أوروبا في إطار حملته حينها »البطاقة 
الحمراء« التي َهَدَف من خاللها كشف جرائم 

»إسرائيل«.
هذا ما فعله إذًا برشلونة في السابق، وهذا ما 
أصبح عليه الوضع اآلن. هذا لم يكن ليحصل 
وازدياد  العالمي  العام  الرأي  في  التبدُّل  لوال 
المساندة لفلسطين في األحداث األخيرة، وهو 
»سيف  وانتصار  الفلسطينيين  لصمود  نتاج 

القدس« قبل كل شيء.  

يخطط علماء صينيون إلطالق أكثر من 20 
إلى  لدفعه  كويكب ضخم،  باتجاه  صاروخًا، 
ضئيل  احتمال  لوجود  وذلك  مساره،  تغيير 
الصطدامه باألرض، ما يسبب كارثة عالمية.

أن  إلى   »live science« موقع  ويشير 
»الكويكب بينو الذي يبلغ وزن كتلته 77,5 
أكثر من 400 متر،  مليون طن، وعرضها 
سوف يمر بالقرب من األرض، على مسافة 
أعوام 2175- 7,5 مليون كيلومتر، خالل 

.»2199

وأضاف الموقع »في حال حدوث االصطدام، 
سيسبب هذا األمر دمارًا كبيرًا، نتيجة تحرر 
ما يعادل 1200 ميغاطن من مادة التروتيل 
بـ  »أقوى  أنه  إلى  مشيرًا  اإلنفجار«.  شديدة 
النووية فوق  القنبلة  انفجار  80 مرة من قوة 

هيروشيما«.
مسار  »لتغيير  صينيين،فإنه  لعلماء  ووفقًا 
يجب  كيلومتر،  آالف   9 لمسافة  الكويكب 
 Long« من  صاروخًا   23 بـ  استهدافه 
March 5« البالغ وزن كل منها 900 طن. 

وظيفة  لشغل  العمل  عن  عاطل  رجل  تقدم 
ميكروسوفت  شركة  فى  مراحيض  منظف 
الكبيرة وأخذ موعد لمقابلة مع مدير الشركة.

وأثناء المقابلة، قال المدير للعاطل عن العمل 
: انك ُقبلت في الوظيفة.

لكن نحتاج بريدك االلكتروني لنرسل لك عقد 
العمل والشروط.

بأنه ال يملك  العمل  العاطل عن  الرجل  فرّد 
بريد الكتروني وليس لديه جهاز كمبيوتر في 

البيت .
فأجابه المدير ليس لديك جهاز كمبيوتر يعني 
انك غير موجود وان كنت غير موجود يعني 

انك ال تستطيع العمل عندنا.
خرج الرجل العاطل عن العمل مستاء بعد ان 

اغلقت األبواب في وجهه ورُفض.
 10 وهو  يملك  ما  بكل  اشترى  بطريقه  و 
وبدأ  الفراوله،  من  غرام  كيلو   ،10 دوالرات 

بطرق االبواب ليبيعها .
في نهاية اليوم ربح الرجل 20 دوالرا .

ليست  العملية  ان  الرجل  ادرك  هذا  بعد 
بالصعبة.

فبدأ في اليوم التالي بتكرار العمليه 3 مرات 
الصباح  في  بالخروج  الرجل  بدأ  فتره  وبعد 

الباكر ليشتري اربعة اضعاف كمية الفراولة .
وبدأ دخل الرجل يزداد إلى أن استطاع الرجل 

شراء دراجة هوائية.
وبعد فتره من الزمن والعمل الجاد , استطاع 
الرجل  أصبح  أن  إلى  شاحنة  شراء  الرجل 

يملك شركة صغيرة لبيع الفراولة.

بعد مرور خمس سنوات، أصبح الرجل مالك 
أكبر مخزن للمواد الغذائية.

أن  قرر  أن  إلى  بالمستقبل  يفكر  الرجل  بدأ 
يؤّمن الشركة عند أكبر شركات التأمين.

قال  التأمين  شركة  موظف  مع  مقابلة  وفي 
الموظف أنا موافق

لك  ألرسل  اإللكتروني  بريدك  احتاج  ولكن 
عقد التأمين.

الكتروني  بريد  يملك  ال  بأنه  الرجل  فأجاب 
وحتى انه ال يملك كمبيوتر.

رد موظف التأمين مستغربا لقد أسست أكبر 
شركة للمواد الغذائية فى خمس سنوات، وال 
تملك بريد الكتروني ,ماذا كان يحدث لو انك 

تملك بريد الكتروني !!
رد الرجل عليه لو كنت أملك بريد الكتروني 
قبل خمس سنوات لكنت اآلن أنظف مراحيض 

فى شركة ميكروسوفت !!.
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مواطن مصري يطالب باستالم صور حفل زفافه من االستديو
 بعد مرور 43 سنة على تصويرها!

 الخارجية األميركية ترد على شاب عراقي 
ناشد بايدن مساعدته بعد نشر طلبه عبر فيديو فكاهي

قرى إيطالية جميلة تدفع 33 ألف دوالر 
لثالث سنوات لمن ينتقل للعيش فيها

تصويرها،  على  سنة   43 مرور  بعد 
زفافه  حفل  صور  باستالم  مواطن  طالب 
التصوير  استوديوهات  أحد  مدير  من 
بمصر. اإلسكندرية  في   الفوتوغرافي 

هذه  فإن  اليوم«،  »المصري  وبحسب صحيفة 
حيث  اإلسكندرية،  في  حدثت  الغربية  الواقعة 
»حضر صاحب الصور إلى استوديو التصوير، 
وقدم إيصال استالم يعود تاريخه إلى عام 1978، 
الستالمها  عنها  بالبحث  المكان  مدير  مطالبا 
 ألول مرة رغم مرور 43 عاما على زواجه«.

الذي  والده  استوديو  مدير  منير،  وقام أيمن 

يحمل اسم »منير شحاتة«، بنشر  نسخة من 
اإليصال الذي أحضره صاحب الصور، على 
صفحته الشخصية في »فيسبوك« معلقا: »أقسم 
باهلل مش قادر أصدق...واحد جاي يسأل على 
بيسأل  هو  ان  والمشكلة  بتاعته،  الفرح  صور 
بجد..العميل جايب إيصال من سنة 1978...
صورة  ودى  بس،  سنة   43 متأخر  يعنى 
 االيصال اللي هو شايلة معاه كل السنين دي«.

قرش   400 كلة  المبلغ  فكرة  »على  وأضاف: 
اإليصال  في  إذ يظهر  جنيه«،   400 ..مش 
ويبلغ  الزوجان،  التقطها  التي  الصور  عدد 
فيما يبلغ  »الكارت«،  فئة  من  صورة،   12

ال  فقط  جنيهات   4 المستحق  المبلغ  إجمالي 
التصوير. وقت  كاملة  العميل  دفعها   غير، 

ذلك  ومع  المصور،  تعجب  أثار  الموقف  هذا 
العميل،  اعتراض على طلب  يبد منير أي  لم 
وقرر أن يمنحه أمال في البحث داخل أرشيف 
االستوديو، حيث أوضح قائال: »من الصدمة 
سنة،   43 التأخير  سبب  عن  أسأله  مقدرتش 
وال أقوله إني الوصول للصور مستحيل، وكل 
عليها،  أدور  هحاول  إني  أقوله  قدرت  اللي 
وطلبت منه أحتفظ باإليصال كأرشيف عندي 
تاريخ  يعود  إذ   للصور«،  لو موصلتش  حتى 
الماضي،  القرن  أربعينيات  إلى  االستديو 
اسم  تحت  البداية،  في  للجد  ملكا  كان  حيث 

»استوديو الشعب«، وفي الستينيات ورثه االبن 
وحول اسمه إلى االسم الحالي »استوديو منير 

شحاتة«.

مقطع  على  األميركية  الخارجية  وزارة  ردت 
فيديو لشاب عراقي نشره منتصف يوليو/تموز 
جو  األميركي  الرئيس  من  فيه  يطلب  الجاري 
بايدن دعوته ومساعدته، مهددا باالنتحار عبر 
القفز من سطح منزله في حال عدم االستجابة 

لطلبه.
وناشد مسؤول شؤون الشرق األوسط في الوزارة 
جو هود الشاب العراقي علي عادل عدم القفز 
أن  مضيفا  تحبه«،  »أميركا  ألن  السطح  من 
ممكن  معا،  نجعلها  أن  ممكن  ثمينة،  »الحياة 
أن نجعلها أفضل.. نحن نساعدكم على قتال 

العراق..  بناء  وإعادة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
العراق يحتاجك«.

ودعا المسؤول األميركي الشاب العراقي لإلدالء 
قائال  القادمة،  العراقية  االنتخابات  في  بصوته 
تفشي  بسبب  ألميركا  دعوته  يستطيع  ال  إنه 
لقائه عند  أمله في  جائحة كورونا، معبرا عن 

زيارة العراق.
وكان الشاب العراقي نشر مقطع فيديو فكاهي 
بسبب  أميركا  إلى  لدعوته  بايدن  فيه  ناشد 
تردي الواقع الخدمي في العراق بسبب انقطاع 
باالنتحار  وهدد  اإلنترنت،  وضعف  الكهرباء 

للبيت  العلوي  الطابق  سطح  من  نفسه  برمي 
إلى الشارع.

وانتشر الفيديو بشكل واسع والقى تفاعال كبيرا 
في العراق.

وكان عادل وجه مناشدة مماثلة لبايدن في وقت 
سابق، طالبا مساعدته بعد غرق شوارع منطقته 

بمياه األمطار.
يشار إلى أن الشاب علي عادل يحظى بشعبية 
كبيرة في العراق وتلقى فيديوهاته الفكاهية رواجا 

كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي.

جنوب  أقصى  في  مذهلة  إيطالية  قرى  تمنح 
العام  طوال  دافئا  الجو  يكون  حيث  إيطاليا، 
تقريبا، فرصة ذهبية لمن يرغب في االستقرار 

فيها.
وتخطط منطقة كاالبريا لتقديم ما يصل إلى 28 
ألف يورو )33 ألف دوالر( على مدى ثالث 
المستعدين  لألشخاص  أقصى  كحد  سنوات 
فيها، والتي  المهجورة  القرى شبه  إلى  لالنتقال 
حاليا،  نسمة  سكانها 2000  عدد  يبلغ  بالكاد 
االنخفاض  من  سنوات  عكس  أمل  على 

السكاني.
وتشمل هذه القرى مواقع بالقرب من البحر أو 

على سفوح الجبال أو كليهما.
وأولئك الذين يرغبون في حياة جديدة في »جنة« 
 40 من  أقل  يكونوا  أن  يجب  إيطاليا  جنوب 
تجاري جديد  بدء عمل  إلى  ويحتاجون  عاما، 
»النائمة«،  للبلدة  دفعة  إلعطاء  محاولة  في 

والتي يتناقص عدد سكانها.
على  السكاني  التراجع  من  سنوات  وأثرت 
السكان  على  يجب  ولذلك  المحلي،  االقتصاد 
من  الخاصة  التجارية  أعمالهم  بدء  إما  الجدد 

الصفر، أو تنفيذ مشاريع موجودة مسبقا.
يجب  أنه  وهي  أيضا،  أخرى  مشكلة  وهناك 
إلى كاالبريا في  االنتقال  قادرا على  تكون  أن 

غضون 90 يوما من طلبك الموافق عليه.
اإلقامة  »دخل  اسم  المشروع  على  وأطلق 
النشط«، ويهدف إلى الترويج لكاالبريا كموقع 

لـ«العمل الجنوبي«.
ألتومونتي،  عمدة  كوبوال،  جيانبييترو  وأوضح 
هذه  تكون  أن  »نريد  إن«:  إن  »سي  لشبكة 
وأضاف:  االجتماعي«.  لالندماج  تجربة 
»الهدف هو تعزيز االقتصاد المحلي وبث حياة 

جديدة في المجتمعات الصغيرة. نريد أن نجعل 
ولهذا  العرض،  يلبي  الوظائف  على  الطلب 
الذين  المهنيين  بنوع  إخبارنا  القرى  من  طلبنا 

يفتقدونهم لجذب عمال معينين«.
عبر  الطلبات  إطالق  يتم  أن  المتوقع  ومن 
حيث  المقبلة،  القليلة  األسابيع  في  اإلنترنت 
خصصت المنطقة بالفعل مبلغ 700 ألف يورو 

للمشروع، والذي ظل قيد العمل منذ شهور.
قال جيانلوكا غالو، عضو المجلس اإلقليمي، 
لشبكة »سي إن إن«، إن الدخل الشهري يمكن 
أن يتراوح بين 800 و1000 يورو لمدة عامين 

إلى ثالثة أعوام. وبدال من ذلك، يمكن للقرية 
نشاط  إطالق  لدعم  واحدة  لمرة  تمويل  تقديم 
مزرعة  أو  حانة  أو  مطعم  مثل  جديد  تجاري 

ريفية أو متجر«.
وأوضح: »نحن بصدد صقل التفاصيل الفنية، 
وما  ومدتها،  لألموال  الدقيق  الشهري  والمبلغ 
يصل  قليال  أكبر  قرى  تضمين  سيتم  كان  إذا 
عدد سكانها إلى 3000 نسمة. لدينا حتى اآلن 
هذا  نجح  إذا  ونأمل،  القرى  من  كبير  اهتمام 
المخطط األول، فمن المرجح أن يتبعه المزيد 

في السنوات القادمة«.

وتبنت منطقة موليزي وبلدة كانديال، في بوليا، 
مشاريع مماثلة على أمل تعزيز االقتصاد من 

خالل جلب العمال الشباب إليها.
االقتصاد  تعزيز  هو  »الهدف  غالو:  وأضاف 
المجتمعات  في  جديدة  حياة  وبث  المحلي 
الصغيرة. نريد أن نجعل الطلب على الوظائف 
إخبارنا  القرى  من  طلبنا  ولهذا  العرض،  يلبي 
عمال  لجذب  يفتقدونهم  الذين  المهنيين  بنوع 

معينين«.
المصدر: ميرور
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ما الذي حدث لغرفة العنبر في روسيا 
التي اختفت خالل الحرب العالمية الثانية؟

يزال  وما  الدنيا،  عجائب  ثامن  تعتبر  كانت 
العالمية  الحرب  ألغاز  أكبر  أحد  مصيرها 
الثانية، ماذا تعرف عن غرفة العنبر الفخمة 
التي كانت جزءا من أحد قصور اإلمبراطورية 
بطرسبورغ  سان  مدينة  من  بالقرب  الروسية 
قبل أن تستولي عليها قوات هتلر وتختفي مع 

نهاية الحرب عام 1945؟

 National( إنترست  ناشونال  مجلة 
يسلط  تقريرا  نشرت  األميركية   )Interest
الضوء على »الغرفة-الكنز« المصنوعة من 
الكريمة  واألحجار  العنبر  من  أطنان  عدة 

والمطلية بالذهب.

ترتبط  التي  العنبر،  غرفة  بناء  تاريخ  يعود 
لمطلع  الروسية،  باإلمبراطورية  ارتباًطا وثيًقا 
القرن الـ18، حيث صممها النحات األلماني 
دانماركي  حرفي  وبناها  شلوتر  أندرياس 
ولفرام  جوتفريد  يدعى  العنبر  في  مختص 
لتكون جزءا من قصر ملك بروسيا فريدريش 

األول.
وبحسب التقارير فإن ملك بروسيا أهداها في 
عام 1716 للقيصر الروسي بطرس األكبر، 
السويد  ضد  البلدين  تحالف  لتعزيز  وذلك 

آنذاك.
حينها  روسيا  إلى  الثمينة  الغرفة  نقلت  وقد 
بأحد  تركيبها  وتم  ضخًما  صندوًقا   18 في 
قصور القيصر في سان بطرسبورغ، ثم نقلت 
مجددا عام 1755 إلى قصر كاثرين الشهير 
في مدينة بوشكين الروسية، القريبة أيضا من 
سان بطرسبورغ، والتي كانت تعرف في ذلك 
الوقت باسم »تسارسكوي سيلو« وتعني »قرية 

القيصر«
عندما نقلت إلى بوشكين، تمت دعوة مصمم 
الغرفة  تصميم  إلعادة  الصيت  ذائع  إيطالي 
الفخمة على نحو يتناسب والمساحة الجديدة 
الكبرى التي استقرت فيها، واستدعى التصميم 
من  شحنه  تم  إضافي  عنبر  تركيب  الجديد 

برلين.
وعندما انتهت عملية التوسيع، كانت المساحة 
مربعة،  قدًما   180 حوالي  للغرفة  اإلجمالية 
العنبر  ألواح  من  أطنان   6 على  وتحتوي 
والمطلية  الكريمة  باألحجار  المدعمة  الثمين 
بالذهب، وقدرت قيمتها بحوالي 176 مليون 

دوالر من أموال اليوم.

مصير مجهول!
اقتراب  ومع  الثانية  العالمية  الحرب  خالل 

الجيش األلماني من بوشكين، حاول القائمون 
العنبر  غرفة  تفكيك  كاثرين  قصر  على 
وإخفاءها، لكن العنبر الجاف كان هشا للغاية 
وبدأ يتفتت، لذلك اكتفوا بمحاولة إخفاء الغرفة 
هتلر  قوات  لكن  رقيق،  جدران  ورق  خلف 

سرعان ما اكتشفتها.
استيالء  بعد  الفخمة  العنبر«  اختفت »غرفة 
قوات هتلر على سان بطرسبورغ وضواحيها، 
إبان  لينينغراد  اسم  عليها  يطلق  كان  التي 
شوهدت  حيث  ونقلها،  تفكيكها  وتم  الحرب، 

آخر مرة في مدينة كونيغسبيرغ الساحلية.
التاريخ،  ذلك  منذ  وما زال مصيرها غامضا 
أن  إلى  مؤخرا  تشير  التقارير  بعض  أن  بيد 
أنهم  يعتقدون  بولندا  سواحل  قبالة  غواصين 
قد عثروا على ما قد يدلهم على مكان كنز 
القيصر المفقود وفق مجلة ناشونال إنترست.

ويشير تقرير المجلة إلى أن إحدى الفرضيات 
الكثيرة التي تم تداولها عند اختفاء الكنز تقول 
إن األلمان ربما فككوا غرفة العنبر وحملوها 
المدن  من  هروبهم  خالل  سفينة  متن  على 
التي كانت جيوش االتحاد السوفياتي تزحف 

نحوها.
على  تكون  قد  أنها  اآلن  الغواصون  ويعتقد 
األلمانية »كارلسروخ«  البخارية  السفينة  متن 
مدينة  من  أبحرت  التي   ،)Karlsruhe(
محملة   1945 عام  مطلع  كونيغسبيرغ 
بالبضائع والناس ثم غرقت بعد مهاجمتها من 

قبل الطائرات السوفيتية.
لشركة  التابعون  الغواصون  اكتشف  وقد 
حطام  البولندية   )Baltictech( »بالتيكتك« 
السفينة المذكورة أواخر العام الماضي 2020 

بعد أكثر من سنة من البحث المضني.
نموذج حديث

أن  إلى  إنترست  ناشونال  تقرير  ويشير 
السلطات الروسية قامت بإنشاء نسخة حديثة 
صور  عدة  على  بناًء  العنبر  غرفة  تحاكي 
لزوايا مختلفة  التقاطها  تم  باألبيض واألسود 

من الغرفة األصلية.
بدأت عملية البناء عام 1979 وانتهت عام 
دوالر،  مليون   11 حوالي  وكلفت   2003
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  احتفل  وقد 
شرودر  غيرهارد  آنذاك  األلماني  والمستشار 
سان  إلنشاء  الـ300  السنوية  بالذكرى 
بطرسبورغ في غرفة العنبر الجديدة في حفل 
التي  السلمية  المشاعر  لألذهان  يعيد  موحد 
األصلية  العنبر  غرفة  إهداء  خلف  كانت 

لروسيا.
المصدر : ناشونال إنترست
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تاريخ المدارس الداخلّية للسّكان األصلّيين
 وصراع المتاحف مع التاريخ

عودة القومندان

قصة قصيرة: جارية في مدينة القيصر

زكريا محمد 
رام هللا 

وبالمصادفة،  جالست،  فقط  واحدة  مرة 
  René Burri الشهير  السويسري  المصور 
رينيه بوري )1933-2014( وحين جالسته 
قبل ما يقرب من ثالثة عقود لم أكن، لغفلتي، 
أعرف عنه وال عن شهرته شيئا. ولم يكن هو 
أيضا مهتما بأن يشرح لي من هو. لكن ما 
نتغدى  ونحن  فتحت  غيفارا  أن سيرة  حصل 
في المطعم. ال أدري من فتحها، لكنها فتحت. 
قال  بهدوء عن غيفارا.  يتحدث  الرجل  فأخذ 
إن الحنين إلى الماضي دفعه إلى العودة إلى 
المنطقة التي عاش فيها كمصور مع غيفارا 
في بوليفيا. فقد رغب في أن يستعيد الماضي 
ما  يعرف  وأن  ذاتها،  الماضي  أرض  على 

حمله الزمن هناك من تغيرات.
فيه  ُقتل  الذي  البيت  وفي  هناك.  إلى  ذهب 
جيفارا الثائر نام ليلة، فوجد أن المنزل ما زال 

يعلق بوسترات جيفارا على جدرانه.
يصحو،  أن  وقبل  الباكر،  الصباح  وفي 
المنزل.  خارج  ضجة  سمعه  إلى  تناهت 
تهتف:  أصواتا  فسمع  جيدا،  السمع  أصغى 

»قومندانو، قومندانو«. 
ظن أنه يحلم، إذ ال يمكن أن يكون القومندان 
غيفارا ما زال حّيًا. فقد قتل بالنار قبل عقود، 
التي  األصوات  لكن  جثته.  بعينيه  وشاهد 
كانت تضرب أذنيه بدت له كما لو انها قادمة 

من عالم الحقيقة، ال من عالم الحلم.
يجري  ما  كان  إذا  مما  يتأكد  لكي  نهض 
اللتين  وبعينيه  الباب.  فتح  حقيقة.  أم  حلما 
جمعا  رأى  قليال  اضطرابهما  الضوء  أثار 
الشخص  كان  ما.   شخص  حول  يدور  ما 
يرتدي طاقية )بيريه( مثل طاقية تشي غيفارا، 
ويضع عليها النجمة الحمراء المعروفة تماما، 

نجمة القومندان.
ازداد ارتباك المصور. قال لنفسه: »أنا أحلم 

بالتأكيد. لكن لماذا ال أصحو من حلمي، رغم 
أنني أعلم أنه حلم؟«. فرك عينيه، ثم تقدم نحو 
الجمع الذي كان يلتف حول الشخص الذي 
يرتدي طاقية غيفارا، ويصيح: »قومندانو... 

قومندانو«، أيها القائد... أيها القائد.
حلمًا.  يكن  ولم  تمامًا،  حقيقيًا  المشهد  كان 
مئات من الفالحين يطوفون حول القائد تشي 

غيفارا.
لكن تشي غيفارا الذي رآه المصور كان غالمًا 

هذا  اقتنع  فقد  عمره.  من  عشرة  الثالثة  في 
الطفل أن روح غيفارا حّلت فيه. ثم استيقظ 
ذات صباح ليعلن ألهل منطقته، وقرب البيت 
الذي قل فيه غيفارا، أنه غيفارا. ما من أحد 
شجعه على ذلك. ما من واحد أدخل الفكرة 

إلى رأسه. هو وحده توصل إلى أنه غيفارا.
وصّدقُه والده في البدء. ثم صدقُه الفاّلحون. 
في  وحّلت  عادت،  غيفارا  روح  أن  صدقوا 

الفتى-الطفل.
أصابه.  أطفال  شلل  من  يعرج  الفتى  وكان 
وقال لي المصور السويسري: إن غيفارا نفسه 
كان هو اآلخر يظلع قبل مقتله بفترة من طلقة 
كانت قد أصابته في فخده. وهكذا فقد اكتمل 

الشبه، وتحقق.
الغالم كان يدعى رامون. لكنه اآلن القومندان. 
وضع على رأسه طاقية غيفارا التي ال ُتنسى، 
التالل  في  مثله  وعرج  الحمراء،  ونجمته 
الفالحون  أما  البوليفي،  الريف  في  البعيدة 

فهاهم ينادونه: قومندانو... قومندانو.
هذا ما رواه لي المصور السويسري الذي رأى 

القومندان غيفارا ُيقتل ثم ُيبعث من جديد. 
أمن  أدري  ال  أرتجف،  وأنا  هذا  كل  روى 
الدهشة والسحر، أم من الخوف والتوتر، أم 

من الرجاء واألمل!
ال  نفسي:  في  قلت  حديثه  من  انتهى  وحين 
تكون  حين  الفكرة،  يقتل  أن  يستطيع  أحد 

عادلة وعميقة. ال أحد.
فهي كلما دفنت عادت إلى الحياة من جديد.

هاجر محمد موسى

في هدؤ الليل استيقظت وهي تنتفض حيث 
كانت صورته تظهر في أركان غرفتها

عندما  خوفا  ترتعد  لماذا  ابدا  تعلم  تكن  لم 
يزورها طيف ذلك الغريب أثناء نومها

كانت تشعر بإن تكرار الزيارة مثل الوحي أو 
اإلشارات الربانية

هو  هذا  ،هل  المس  يتخبطها  كمن  كانت 
,هل  الجنون  دروب  من  دربا  هو  ام  الحب 
أحبت إنسان ذو قدرات خارقة للطبيعة أم أنها 

تم خطفها في مدينه الخيال ،
حاولت تجاهل تلك األحالم
منعت نفسها من النوم ليال

يؤنسهاولوبعض  النهارحتى  اغلب  تنام  كانت 
وأصبحت  اجتماعيا  انطوت  حتى  الوقت, 

تعيش في عزلة عن البشر،ولكن مهال حتى 
في عزلتها كان يأتى لزيارتها وكأنه اليريدان 
تلقي  أصبحت  حتى  عقلها  يتركهالسلطة 
السالم عليه ليال ونهاراكانت تنظردوما لعينه 

في حيرة تبحث عن إجابة ما,
حتى  فقط.  تلقاه  ان  أجل  من  معه  توحدت 
وفقا  تعيش  أصبحت  الحرة  إرادتها  فقدت 
المحتل  يستعبد  استعبدهاكما  وكأنه  إلرادته 

أميرات البالد وتحولت لجارية في قصرقيصر 
مستبد يقوم بإلغاء إراده اتباعه بسلطته القلبية 
وكأنهاسلطه مقدسة ....فقامت بتقديم قرابين 
المحتل واستمرت في  القيصر  لذلك  الطاعة 
الطاعة التى تمألالروح إلهاما أمال في الحرية 

.

تسعى بعض المؤّسسات الثقافّية للتغيير عقب اكتشاف 
السابقة  الداخلّية  المدارس  مواقع  في  مجهولة  قبور 

للسّكان األصلّيين في كندا.
للتاريخ الشهر الماضي إلغاء  وأعلن المتحف الكندي 
االحتفاالت بعيد كندا الوطني التي تجري مطلع تّموز 

يوليو من كّل سنة.
قبرا   751 اكتشاف  تّم  أن  بعد  قراره  المتحف  وأعلن 
سابقة  داخلّية  مدرسة  موقع  في  مجهولين  ألشخاص 
للسّكان األصلّيين في مارييفال في مقاطعة َسسكتشوان 

في وسط الغرب الكندي.
رسالة  في  غاتينو  متحف  كتب  نفسه،  السياق  وفي 
إلكترونّية موّجهة إلى سي بي سي، القسم اإلنجليزي 
ببعض  يقوم  سوف  أّنه  الكندّية،  اإلذاعة  هيئة  في 
التغييرات، من بينها وضع الفتات تفصيلّية حول تاريخ 
بشأن  وتحذيٌر  األصلّيين،  للسّكان  الداخلّية  المدارس 
محتوى المعارض التي غّطت الموضوع، فضال عن 

مراجعة شاملة ِلمحتويات المتحف.
الداخلّية  المدارس  نظام  الكندّية  الحكومة  أنشأت  وقد 
في إطار سياسة تهدف إلبعاد أبناء السّكان األصلّيين 

عن ثقافة أهلهم وإدماجهم في ثقافة البيض.
و  ذويهم  من  طفل  ألف   150 من  نحو  انتزاع  وتّم 
الفترة  خالل  اإللزامّية  الداخلّية  المدارس  في  إدخالهم 
الممتّدة من سبعينات القرن التاسع عشر حّتى تسعينات 

القرن العشرين.
وسوء  المعاملة  ِلسوء  األطفال  من  الكثير  وتعّرض 
الجنسّية،  واالعتداءات  األمراض  من  وعانوا  التغذية 
المدارس  هذه  في  يزيد على 4000 طفل  ما  وتوّفي 

الداخلّية اإللزامّية.
وتواصلت سي بي سي مع ما يزيد على 10 متاحف 
المدارس  لمسألة  مقاربتها  كيفّية  على  للوقوف  كندّية 
الداخلّية للسّكان األصلّيين في كندا. واختلفت الردود 
نّظموا  إّنهم  البعض  وقال  سي،  بي  سي  تلّقتها  التي 
معارض طويلة األمد بالتعاون مع السّكان األصلّيين، 
وقال آخرون إّنهم أجروا مراسم تكريم لألطفال الضحايا 
والناجين من المدارس الداخلّية على حّد سواء. وتحّدثت 
إيشا خان، المديرة التنفيذّية في متحف حقوق اإلنسان 
في وينيبيغ إلى سي بي سي عن دور المتاحف في 

تعزيز المصالحة مع السّكان األصلّيين.
عرض  من  تطّور  المتاحف  موقف  أّن  واعتبرت 
األعمال الفنّية إلى إسماع األصوات والقصص عاليًا.

ويعرض متحف حقوق اإلنسان في وينيبيغ حالّيا قطعة 
السّكان  فّنان من  الشاهد، من صنع  البطانّية  بعنوان 
الداخلّية من خالل  ِلتجربة المدارس  األصلّيين، تؤرّخ 
وتخّص  منها  ناجين  تخّص  األغراض  من  مجموعة 
كنائس ومباٍن حكومّية ومواقع مدارس داخلّية سابقة. 
التاريخي  السرد  المتاحف تحفظ  إّن  إيشا خان  وتقول 
والذاكرة ، ويمكنها بالتالي أن تحّدد كيفّية مقاربة هذه 
الحقبة القاِتمة من تاريخ البالد وكيفّية تشكيل الهوّية 

مع أخذ هذه الوقائع باالعتبار.

في  الكندّية  الملكّية  للشرطة  التابع  التراث  مركز 
ُيجر  لم   RCMP Heritage Centre وينيبيغ، 
سوف  األمور  ولكّن  سنوات،  منذ  ِلمعارضه  تحديثا 
تتغّير حسب ما قالت المديرة التنفيذّية تارة روبنسون.

الملكّية  الشرطة  قصص  لعرض  المتحف  ويخّطط 
وجهات  فيها  بما  مختلفة،  نظر  وجهات  من  الكندّية 

نظر السّكان األصلّيين.
وخّصصت الحكومة الكندّية في أّيار مايو الفائت 4،5 
إلى متحف  المتوّقع أن يتحّول  التراث  ِلمركز  ماليين 

وطني، في غضون ثالث سنوات.

وتتيح المساعدة المالّية التي قّدمتها الحكومة للمتحف 
التواصل على نحو أوسع من السابق مع مجموعات 

السّكان األصلّيين.
)سي بي سي(
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قصة قصيرة:

قصص قصيرة التينية 

قصة قصيرة: مفارقة

زهير بوعزاوي
كاتب من المغرب

يشتد سواد الليل، تمطر السماء، تنبعث رائحة 
وأوراق  بالتراب  ممزوجة  األرض،  باطن  من 
رعد  يدوي  عبقه،  في  المسك  تشبه  الشجر، 
قوي، أسّبح بحمد هللا، أرتل من آيات الذكر 
الحكيم، ما يهدئ حربا ضروسا، تدور رحاها 

داخلي.
محلية،  بأعشاب  معطرة  قهوة  كوب  أمتشق 
الحركة،  من  الشارع  خلو  النافذة  من  أراقب 
البشر مقيدون في أقفاص بيوتهم، وحده البرد 
المنبعثة  األضواء  يراقص  حرًا،  يجول  من 
له  تنحني  التجارية،  المحالت  يافطات  من 
بأغصانها  الشيق  لعرضه  احتراًما  األشجار 
تركت  التي  النوافذ  له  وتصّفق  المورقة، 
مفتوحة، كما تصدر صريرًا ممزوجا بالحسرة، 
كأنها ترثي تاركيها، الذين غادروا إلى وجهات 

غير معلومة.
تهتز الطاولة على صوت رنين الهاتف، كان 
المتصل على تطبيق الوتساب، رفيقي السابق 
في المحنة، قبل أن يغادر أرض الوطن، في 
تسميتها،  يحب  كما  الحضارة  أميركا  اتجاه 
كانت تربط بيننا عالقة صداقة دامت سنين 
طويلة، بددها الفقر وحب انتشال الذات من 
غياهب التيه، غادر هو وبقيت أنا تتقاذفني 
ويالت الدهر القاسية، فتحت خاصية الفيديو، 
نرى بعضنا رغم البعد الذي يفصل بيننا في 
الواقع، تجاذبنا أطراف الحديث الشيق، الذي 
للماضي،  الحنين  بنشوة  مترعا  دائما  يكون 
غوائل  طمستها  ذكريات  مًعا  نستحضر 
يبق  لم  الخوالي،  األيام  وشيعتها  الزمان، 
مخلفاتها  من  الذاكرة  تتقيؤه  ما  سوى  منها 
الطائش،  شبابنا  الشيقة،  طفولتنا  الفائتة، 
وافته  ما  أحيينا  الوقوف،  ولحظات  سقوطنا 
المنية من مآس عشناها مًعا، وما ذقناه من 
حوارنا  يدوم  ننسه،  لم  أيًضا  الصداقة  حلو 
سويعات، يوبخ فيها إصراري على البقاء في 
مكاني دون تقهقر، ويلعن كسلي وترددي في 
مغادرة الوطن الذي لم يمنحنا من خيراته سوى 
الفتات، ندور حول مواضيع الساعة، أراد أن 
يفاتحني في موضوع يحب هو الخوض فيه، 

وأحاول أنا طمس معالمه لألبد.
ألقوم  المكالمة،  إنهاء  بضرورة  تحججت 
بأعمال تراكمت علّي، وافق دون تردد، على 
أجل  من  يومين،  بعد  االتصال  يعاود  أن 
حديث أكثر طواًل، نتراشق فيه بحسن الكالم، 
وما يطفئ لهفة الحنين لتلك األيام التي وّلت، 
االتصاالت  بهذه  سقيناها  مهما  تعود  ولن 

المتكررة وغير المجدية.
درسنا مًعا في الجامعة، سافرنا إليها محملين 
بعتاد قليل، وأمل كثير، من قريتنا النائية في 
متن  على  المتوسط،  األطلس  جبال  عمق 
سيارة فالحية كانوا يقلون عليها الحمير إلى 
األسواق قصد بيعها، يحدثنا السائق الذي كان 
نصفها  الطريق  من  ساعتين  لمدة  بنا  ينكت 
وشرع  أمعاؤنا  تمخضت  حتى  معبدة،  غير 
الدوار يفتك برؤوسنا الصغيرة، يمازحنا قائاًل:
للجامعة،  حمارين  معي  سآخذ  مرة  ألول   –

بدل السوق.
ألقت حناجرنا بضحكات قوية، نزت أجسادنا 
على إثرها بالعرق، واختلطت الروائح علينا، 
رغم أننا فتحنا النوافذ، طغت القذارة على نقاء 
المدينة،  إلى  الوصول  قبل  وعانينا  الهواء، 

ويالت نقشت في ذاكرتنا المعطوبة.
بأشخاص  الجامعة  دروب  في  احتككنا 
األفكار  اختالف  مع  المدن،  مختلف  من 
هذا  في  اندمجنا  والقناعات،  والمعتقدات 
نكّون  أن  واستطعنا  بسهولة،  الغريب  الوسط 
عالقات مع شرائح عديدة، جعلتنا نعرف أمورًا 

جديدة كانت تغيب عنا.
عند كل اتصال، كان صديقي يتغنى بالحياة 
التي يعيشها في الغربة، ولذة اللحظات هناك، 
كل الحقوق ينعم بها دون نقصان أو زيادة، 
ومازال كما هو يتحدث عن الفرق بين المرأة 
الغربية والعربية، كما كان يفعل في الجامعة.

الفلسفة،  اخترنا شعبة  الجامعة  أسوار  داخل 
الدراسة  في  تعمقنا  بالفكر،  الشديد  لولعنا 
سًنا  يكبرنا  آخر  شاًبا  صادقنا  والبحث، 
وثقافًة، يلقبه الجميع بديكارت، وذلك لشغفه 
بهذا الفيلسوف، يقودنا دائًما في نقاشات حول 
ماهية الوجود، ومن خالق الكون حسب نظرية 
كل عالم وفيلسوف، ال غرو كان يقنعنا بكل 
ما يخبرنا به، نظرًا لكونه ملما بكل التفاصيل، 
حين دخلنا غيابة الشك، ومتاهة البحث عن 
وطمست  اليقين،  طريق  عن  تهنا  الحقيقة، 
ظلمة الجحود عقولنا المسودة بالفراغ، انسلخنا 

عن ديننا الحنيف وألحدنا.
“ديكارت”  إياها  علمنا  التي  الحيل  وكانت 
أوج  في  شابان  أننا  وبما  دائًما،  نستعملها 
االرتباط  تجربة  نخوض  أن  قررنا  العطاء، 
الطالبات،  صفوف  بين  الحب  عن  والبحث 
واالختالف  مميزة،  بصورة  الظهور  نحاول 
عن القطيع، وكلما أعلنا أننا ملحدان وبأفكار 
اللواتي نحدثهن، نغرس  متنورة يزداد فضول 
وتنمو  باالهتمام،  نسقيها  أفكارًا  عقلوهن  في 
ذئًبا  صديقي  وكان  مقاومة،  دون  داخلهن 

يكيد  ونابغة  فريسته،  يصطاد  كيف  يعرف 
للناقصات مكائد تجعلهن تحت أوامرنا، عند 
كل حوار يبدأ ترتيل طالسمه المعهودة وهو 

يواجه الخطاب للماثالت أمامنا:
– أتعلمن أن اإلسالم ينقص من كرامة المرأة، 
بل أهانها حين فضل الرجل عليها، وجعلها 
وسيلة ال غاية، نحن ال نؤمن بهذا الدين الذي 
الثاني، والحياة دونكن  فأنتن نصفنا  شّيأكن، 
لن تستمر، لكن نحن سنعوض هذا النقص، 
لسنا كبقية الرجال لن نستغلكن أبًدا، سترون 

بأعينكن.
يردد على مسامعهن هذه الشعارات الحربائية، 
صعوبة،  دون  الكتف  تؤكل  أين  من  يعرف 
حرفة  يمتهن  الخدع،  ماكر  اإلقناع،  قوّي 
بدأنا  المقيتة،  الخصال  بهذه  أعداني  الكالم، 
نستعملها كي نستغل فتيات الجامعة، ونحظى 

بأكبر عدد منهن رفيقات لنا.
سافر صديقي إلى أميركا، تركني وحيًدا هنا 
زارتني  العيش،  وكدر  الحياة  تقلبات  أجابه 
األمراض النفسية، أحكمت الوساوس قبضتها 
علّي، صرت كندف الصوف تلوكني فردتي 
القرداش، اتجهت هلل منكسرًا، غسلت ذنوبي 
بعض  ارتحت  باكًيا،  صليت  التوبة،  بماء 
الشيء، داومت على التقرب من هللا، ومازال 
قناعته  ونامت  أميركا،  في  ينعم  صديقي 

اإللحادية، وظل طريق الهدى.

وضعت  جلستي،  في  اعتدلت  الهاتف،  رن 
سماعات األذن، أجبته على غير العادة:

– السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
رد علي متعجًبا:

– ماذا أعد ما قلته!
– ما الغريب في كالمي

– ذكرت هللا؟
– ونعم باهلل.

– هل أسلمت؟
– بل تبت.

– متى؟
– حين أنار هللا عقلي.
– لكن اإلسالم ظالم.

– نحن من يظلم أنفسنا
– هل تتذكر أيام الجامعة؟

– إن هللا غفور رحيم.
اكتفيت  إقناعه،  وسائل  كثرت  سرده،  طال 
والرسل،  الدين  بجهله  يطعن  ترهاته،  من 
يركز  العلماني،  فكره  ويقّدس  الغرب،  يعّظم 
على المرأة في حديثه، يردد نفس الشعارات، 
اضطهدها  الغرب،  وقدسها  اإلسالم،  أهانها 
هنا،  الحقوق  لها  الغربي،  وصانها  العربي، 
يجعل  قد  ديًنا  تتبع  هناك، هل  العقوق  ولها 
من أمك وأختك وابنتك سبايا وإماء؟ خسئت، 
بما  مكترث  غير  وجهه،  في  الهاتف  أغلقت 
القرآن،  من  تيسر  ما  قرأت  سفه،  من  نطقه 

خلدت للنوم قرير العين.
إلى  بدوري  هاجرت  بفضله،  علّي  هللا  من 
ديار  عّمر  الذي  جارنا  بمساعدة  أميركا، 
المهجر منذ صباه، غادرت المطر متجًها إلى 
مدينة صغيرة، حيث سأبدأ صفحة جديدة، بدأ 
الظالم يرخي بظالله على سائر البالد، يرافقه 
مطر شؤبوب، من نافذة سيارة األجرة، أطل 
على الشارع، رأيت النساء تعرض للبيع رفقة 

الدمى على واجهات المتاجر.

.الكاتب اإلسباني : رافاييل نوبوا !!

لست  هجرني  الذي  التوأم  أخي  أسامح  لم 
دقائق في بطن أمي ،وتركني هناك ، وحيدا ، 
مذعورا في الظالم ، عائما كرائد فضاء بطن 
أمي ، مستمعا الى القبالت تنهمر عليه في 
الجانب اآلخر . كانت تلك أطول ست دقائق 
في حياتي ، وهي التي حددت في النهاية أن 
والمفضل ألمي.  األكبر  اإلبن  سيكون  أخي 
في  أخي  أسبق  صرت   ، الحين  ذلك  منذ 
الخروج من كل األماكن : من الغرفة ، من 
أن  مع  السينما  من   ، المدرسة  من   ، البيت 

ذلك كان يكلفني مشاهدة نهاية الفيلم .
إلتهيت ، فخرج أخي   ، األيام  وفي يوم من 
الي  ينظر  كان  وبينما   ، الشارع  الى  قبلي 

أتذكر   ، سيارة  دهسته   ، الوديعة  بإبتسامته 
الضربة  صوت  سماعها  لدى   ، والدتي  أن 
 ، أمامي  من  ومرت  المنزل  من  ركضت   ،
ذراعاها كانتا ممدودتان نحو جثة أخي ولكنها 

تصرخ بإسمي ..
حتى هذه اللحظة لم أصحح لها خطأها أبدا .

قّصة الّلذين رأيا في منامهما..خورخي لويس 
بورخيس.

وحّتى  الّنجدة.  وطلبوا  الّنائمون  استيقظ 
الجيران صرخوا، إلى أن جاء قائد عسس تلك 
الّناحية صحبة رجاله، ففّر قّطاع الّطرق من 

خالل الّسطح.
فيه  فعثر  المسجد،  بتفتيش  القائد  أوعز 
العسس على الّرجل ابن القاهرة، فأمعنوا فيه 

على  شارف  حّتى  الخيزران  بقضبان  ضربًا 
الهالك. بعد يومين، استعاد وعيه في الّسجن. 
أنت  له: »من  به وقال  يؤتى  أن  القائد  أمر 
ومن أّي بلٍد جئت؟« أفاده اآلخر: »أنا من 
واسمي  القاهرة،  الّصيت،  الّذائعة  المدينة 
محّمٌد المغربّي.« سأله القائد: »وما اّلذي أتى 
بك إلى بالد فارس؟« فنزع اآلخر لمصارحته 
وقال له: » أمرني رجٌل في أحد مناماتي أن 
آتي إلى أصفهان، ألّن ثروتي بها. وأنا اآلن 
بها  وعدني  اّلتي  الّثروة  أّن  وأرى  بأصفهان، 
إلّي  وّجهتها  اّلتي  الّضربات  تلك  إاّل  ليست 

بسخاٍء بالٍغ«.
بدت  حّتى  القائد  ضحك  كهذا،  كالٍم  تجاه 
نواجذه، وأنهى كالمه بأن قال: »أّيها الّرجل 
األحمق والّساذج، لقد رأيت في مناماتي ثالث 

حديقٌة،  بعمقها  القاهرة،  بمدينة  دارًا  مرّاٍت 
وبالحديقة مزولٌة، وخلف المزولة شجرة تيٍن، 
كنٌز.  الّنبع  وتحت  ماٍء،  نبع  الّشجرة  وخلف 
لكّني لم أشأ أن أعطي هذا البهتان أّي نصيٍب 
تسافد  نسل  ذلك،  رغم  أنت،  الّتصديق.  من 
بغلٍة ومارٍد، فسعيت تائهًا من مدينٍة لمدينٍة، 
على عهدة إيمانك فقط بما رأيت في منامك. 
أصفهان.  في  أراك  أن  اليوم،  منذ  أريد،  ال 

إليك هذا المال وانصرف«.
أخذ الّرجل المال وعاد إلى بالده. ومن تحت 
نبع الماء بحديقته ]وهو نبع حلم القائد[ أخرج 
الكنز. كذا باركه للّا وجازاه. ]من كتاب ألف 

ليلٍة وليلٌة، الّليلة
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