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الكنيسة الكاثوليكية جمعت ما يقرب من 300 مليون دوالر لترميم المباني
 بينما تقاعست منذ عام 2005 عن االلتزام بوعدها بتعويض الناجين

 في المدارس الداخلية للسكان االصليين بمبلغ 25 مليون دوالر
قال المسؤولون الكاثوليك في عام 2015 إنهم 
 3.9 مجموعه  ما  جمع  سوى  يستطيعون  ال 
 ، السكنية  المدارس  من  للناجين  دوالر  مليون 
تبرعات  كندا  أنحاء  جميع  في  جمعوا  لكنهم 
دوالر  مليون  يقرب من 300  ما  إلى  وصلت 
منذ نوفمبر 2005  لترميم مباني الكنيسة، وفًقا 

لبيانات جمعتها سي بي سي نيوز.
رفض  حيث  أعلى.  الفعلي  الرقم  يكون  قد 
طلب  الكاثوليك  لألساقفة  الكندي  المؤتمر 
CBC News هذا األسبوع تقديم . وهذاالرقم 
بحث  عمليات  عن  ناجم  دوالر  مليون   292
في مواقع األبرشيات الفردية والمصادر العامة 

األخرى.
وتشمل هذه تجديدات مبلغ بقيمة 128 مليون 
تورنتو  في  ميخائيل  القديس  لكاتدرائية  دوالر 
عام  في  افتتاحها  بمناسبة  حفل  اقيم  والتي 
2016 - بعد عام واحد من لجوء مجموعات 

لم  إنه  لالدعاء  المحكمة  إلى  الكندية  الكنيسة 
يعد هناك أموال لتقديمها تعويضات للناجين.

ويقول منتقدون إن هذه األرقام تلقي بظالل من 
الشك على االدعاء القانوني للكنيسة بأنها بذلت 

»أفضل الجهود« لمساعدة الناجين.
حافظ على وعدك

بالنكيت كري  ستار  رئيس  ستار  مايكل  وقال 
نيشن »لم يفوا بوعدهم. ال يمكنك أن تقول فقط 

، لقد حاولنا. هذا سيء للغاية«.
من  والكثير   ، الكراهية  من  الكثير  »هناك 
تعمل معنا.  أن  الكنيسة  الغضب هناك. على 

يجب أن تكون ملموسة. حافظ على وعدك.«
بعد اكتشاف أكثر من 1000 قبر بدون شواهد 
للتعذيب  وتعريضهم  اهلهم  من  انتزاعهم  جرى 
في هذه المدارس بهدف غسل ادمغتهم ودمجهم 
كاملوبس  في  البيض  المستوطنين  مجتمع  في 
، في بريتيش مولومبيا ،وساسكاتشوان وأماكن 

أخرى في كندا ، طالب ستار والناجون وغيرهم 
التعويضات  لدفع  جهودها  إحياء  الكنيسة 
المتفق عليهاوجعلهم اولوية وفًقا لما وعدوا به. 
التبرعات  جمع  عن  بالتوقف  الكنيسة  وطالبوا 
السكان  لتعويض  المباني وتخصيصها  لتجديد 
االصليين . اال ان غالبية من االساقفة خاصة 
ساسكاتون  في  المقدسة  الوردية  كاتدرائية  في 
ينظمون  انهم  مع  بذلك  االلتزام  وريجينارفضوا 
دوالر  مليون   17 بقيمة  تبرعات  لجمع  حملة 

لتجديد الكنيسة .
 في اتفاقية التسوية التاريخية للمدارس الداخلية 
المخصصة للسكان االصليين باشراف الكنيسة 
وعود  أحد  كان   ،  2005 لعام  الكاثوليكية 
الكنيسة الكاثوليكية هو بذل »أفضل الجهود« 
دوالر  مليون   25 بقيمة  تبرعات  جمع  في 
للناجين. بعد عقد من الزمان ، بقي أكثر من 

21 مليون دوالر غير مدفوعة.

بند  إلى  المحكمة وأشارت  إلى  الكنيسة  ذهبت 
قصارى  بذلوا  إنهم  قائلة   ، الجهود«  »أفضل 
وافق   ،  2015 يوليو   16 في  و  جهدهم. 
القانوني.  التزامها  الكنيسة من  القاضي وأعفى 
مؤخرا  االصليين  بالسكان  دفع  الذي  االمر 
الى صب غضبهم على هذه الكنائس واحراق 

بعضها في مناطقهم. 
عن سي بي سي 
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د. نزيه خطاطبه 
 . Le Monde  ان تصف  صحيفة لوموند
التي تصنف على انها مناصرة للفلسطينيين 
عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة  .رئيس 
بانه اصبح عقبة أمام تحرير شعبه وتطالبه 
بالخروج من المشهد السياسي الفلسطيني . 
الفلسطينية  القضية  انصار  ان  ذلك  يعني 
وضع  من  مصدومون  وحتى  محرجون 
السلطة المزري التي تحولت اجهزتها االمنية 
الى ادواة قمع وقتل وسحل للفلسطينيين بدل 
حمايتهم  من المستوطنين وقوات االحتالل 
االسرائيلي التي تستولي على االرض وتقتحم 
المدن بشكل يومي العتقال الناشطين وهدم 
بيوتهم وتعمل على تنفيذ اكبر عملية تهجير 
بهدف  الفلسطينيين  لسكانها  القدس  في 
هؤالء  سيشارك  كيف   . تهويدها  اكمال 

الفلسطينيين مظاهراتهم لمواجهة  االنصار  
في   . االسرائيلية  واالبارتهيد  القمع  سياسة 
الوقت الذي تمارس فيه اجهزة امن السلطة 
بتوجيه من قيادتها اساليب ابشع مما يقترفه 
االحتالل والتي تمثلت في قتل الناشط نزار 
شوارع  في  والناشطين  النساء  وسحل  بنات 
وتكسير  الصحفيين  على  واالعتداء  رام هللا 
الكوادر  من  العشرات  واعتقال  كاميراتهم 
والناشطين الذين سبق وان اعتقلوا مرات عدة 
من قبل جنود االحتالل. فقط لكونهم رفضوا 
وطالبوا  بنات  مقتل  لتبرير  السلطة  رواية 
بلجنة مستقلة ومحاسبة المنفذين ومن اعطى 

االمر بالقتل . 
الصحيفة  تقول  الثالثاء  ليوم  افتتاحيتها  في 
الفرنسية  أن عباس أصبح عقبة كأداء في 
من  بالخروج  وطالبته  شعبه،  تحرر  وجه 
وأوضحت  الفلسطيني.  السياسي  المشهد 
أن النهاية المأساوية للحياة المهنية لعباس، 
رجل أوسلو، تصب اآلن في صالح المحتل 
الفلسطينية،  السلطة  فرئيس  اإلسرائيلي. 
الذي يشغل منصبه منذ عام 2005، كان 
حياته  ينهي  أن  الصحيفة،  بمقدوره، حسب 
ال  سجل  لكنه  ضعيف،  بسجل  السياسية 
الترشح  عدم  خالل  من  تماًما  منه  يخجل 
هذا  مقررة  كانت  التي  الرئاسية  لالنتخابات 
يستسلم  لم  أنه  له  يشهد  عباس  الشهر. 
بحزم  وقف  بل  نتنياهو،  و  ترامب  للثنائي 
في وجه أنشطتهما الضمية. اال انه أضاع 

اقدم  عندما  الخصلة  بتلك  تذّكره  فرصة 
مؤخرا  والمتنفذين بقيادة السلطة على عدد 
الشعب  للتطلعات  المعادية  االعمال  من 
االنتخابات  الغاء  من  بدءا  الفلسطيني 
التي  التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني 
الماضي  مايو  في  تنطلق  ان  مقررا  كان 
تنظيمها  على  االحتالل  موافقة  عدم  بحجة 
في القدس  وافشل حوارات المصالحة التي 
العنان  وأطلق  القاهرة.   في  مقررة  كانت 
لموجة عنيفة من القمع السياسي في أعقاب 
ليفقد  الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة، 
بذلك ما تبقى لديه من شرف ضئيل، على 

حد تعبير الصحيفة.
أما وصمة العار التي ستظل تلطخ ميراث 
ذلك  بنات«،  »نزار  اسمها،  فإن  عباس 
على  دأب  الذي  عاًما  األربعين  ذو  الرجل 
عباس  للرئيس  المتزايد  االستبداد  مهاجمة 
واجهزتها  السلطة  في  المستشري  والفساد 
واخرها صفقة اللقاحات المنتهية الصالحية، 
الموت  حتى  للضرب  ذلك  بسبب  ليتعرض 
أيدي  الماضي على  يونيو/حزيران  في 24 
ولتتعرض  الفلسطينية،  الشرطة  ضباط 
مظاهرات الغضب التي أعقبت ذلك االغتيال 
لقمع وحشي من قبل أفراد قوات األمن الذين 
الصحيفة  وختمت  مدنية.  مالبس  يرتدون 
الفرنسية افتتاحيتها بهذا الندا: »السيد عباس 

حان وقت رحيلك!«.
لم يكن غياب الديمقراطية والتنسيق األمني 

المميز  الوحيد  العنوان  هو  االحتالل  مع 
لرئاسة عباس، بل أقدم إلى جانب ذلك على 
منتقديه  من  فتح  حركة  قادة  وتهميش  طرد 
أو مخالفيه، خاصة من ذوي النفوذ الشعبي 
وقيادة  عباس  المحتملين.  المنافسين  أو 
وقادة  السلطة  في  المتنفذه  والعصابة  فتح 
بعد  خاصة  عقلهم  فقدوا  االمنية  اجهزتها 
حرب  في  المقاومة  حققته  الذي  االنتصار 
غزة االخير وارتفاع شعبيتها مقابل انخفاض 
من  االالف  وخروج  وفتح   السلطة  شعبية 
للمطالبة  هللا  رام  شوارع  في  المنظاهرين 
برحيل عباس ووقف التنسيق و التطبيع مع 
االحتالل ووقف عمليات القتل واالعتقاالت . 
ما دفع قيادة فتح واالجهزة لتنظيم مظاهرات 
والموظفين  عناصرها  من  الالف  بمشاركة 
دعما  السلطة  امتيازات  من  والمستفيدين 
برحيله  المطالبين  ومواجهة  عباس  للرئيس 
والتهديد  الفلسطيني  الشارع  بشق  تسبب  ما 
االسرائيلي  االحتالل  تخدم  اهلية  بحرب 
وتضعف مواجهة االستيطان وتهويد القدس. 
لم َتُعد السلطة تعبيرًا عن هوية فلسطينية كما 
كان يأمل الشارع، بل باتت اداة  لالحتالل 
أفقدها  الذي  األمر  لمشروعه،  وحامية 
أنها تحّولت، بشكل غير  شرعيتها، خاصة 
أمنية  ذراعًا  يشبه  ما  إلى  وعلني،  مسبوق 
الفلسطينية  المدن  داخل  مغروسة  إسرائيلية 

لخدمة االحتالل وأمنه.

لوموند: السيد عباس حان وقت رحيلك

تعيين ماري سيمون  من السكان االصليين حاكما عاما لكندا

اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تعيين 
أول  المقبل   العام  الحاكم  لتكون  سيمون  ماري 
في  تعيينه  يتم  األصليين  السكان  من  شخص 
فناء  في  مؤتمر صحفي  وخالل  المنصب.  هذا 
البرلمان الكندي، قال رئيس الوزراء جاستن ترودو 
إن الملكة البريطانية قبلت توصيته بتعيين سيمون  
كاناتامي  تابيرييت  إنويت  لقبائل  السابق  الرئيس 
حاكًما   ) االسكيمو  الوطنية)  اإلنويت  منظمة   ،

عاًما رقم 30.
وعقبت سايمون على قرار تعيينها »أستطيع أن 
أقول بثقة إن تعييني هو لحظة تاريخية وملهمة 
الطريق  على  األمام  إلى  مهمة  وخطوة  لكندا 

الطويل نحو المصالحة«.
انعكاس  وقت  في  تعييني  يأتي   ، الواقع  »في 

وديناميكي بشكل خاص في تاريخنا المشترك.«
من   Inuk هو  قرية   من  باالصل  سيمون 
خليج  ساحل  على  قرية  وهي   ،  Kuujjuaq
Ungava في شمال شرق كيبيك. ولدت المرأة 
وأب   Inuk من   االصليين  السكان  من  محلية 
مانيتوبا  من  األصل  في  أبيض  فراءرجل  تاجر 
 Hudson›s Bay شركة  موقع  في  يعمل  كان 

في المنطقة .
لغتين اإلنجليزية  التي تتحدث  التحقة سايمون ، 
الفيدرالية  شيمو  فورت  بمدرسة   ، واإلنكتيتوت 

النهارية في منطقة نونافيك.
عند سؤالها عن افتقارها إلى معرفة اللغة الفرنسية 
، قالت سيمون إنها لم تتح لها أبًدا فرصة تعلم 

لغة كندا الرسمية األخرى أثناء وجودها في هذه 
المؤسسة - وهي مدرسة كانت موضوع دعاوى 
قضائية بشأن إساءة معاملة الطالب من السكان 

االصليين من قبل المسؤولين الكنديين.
وقالت للصحفيين »ُحرمت من فرصة تعلم اللغة 
النهارية  المدارس  في  إقامتي  خالل  الفرنسية 
الحكومية الفيدرالية«. لقد وعدت بتعلم اللغة أثناء 

العمل.
»لفترة طويلة ، كانت هناك حواجز لألمة األولى 
واإلنويت والميتيس في هذا البلد ، سواء كان ذلك 
بسبب العنصرية النظامية ، او سواء كانت حقيقة 

السكان األصليين ليست لغات رسمية  أن لغات 
واإلنويت  األولى  األمة  تجاوز  فان  وبالتالي   ،
باللغتين  يينطقون  ال  كونهم  انتهى  قد  والميتيس 

االنكليزية والفرنسية ».
للغاية«  تقليدي  حياة  أسلوب  سايمون  عاشت 
نشأت في منطقة شبه قطبية ، لكنها تعلمت أيًضا 
من  األصل  في  أبيض  رجل  وهو   ، والدها  من 

مانيتوبا ، عن »العالم غير األصلي«.
بعد تعليمها ، عملت سيمون مذيعة ومنتجة مع 
سي بي سي نورث قبل أن تبدأ مهنة دامت عقوًدا 

في الدفاع عن حقوق السكان األصليين.

باي  جيمس  اتفاقية  على  التفاوض  في  ساعدت 
صفقة  وهي   ،  1975 عام  في  كيبيك  وشمال 
 ، كيبيك  شمال  في  واإلنويت  كري  بين  تاريخية 
.Hydro-Québec والحكومة اإلقليمية وشركة

واسع  نطاق  على  كندا  في  االتفاقية  إلى  ُينظر 
حيث   ، للبالد«  حديثة  معاهدة  »أول  أنها  على 
وإنويت في منطقة  بحقوق كري  المقاطعة  أقرت 
خليج جيمس للمرة األولى - مثل حقوق الصيد 
الحصري وصيد األسماك والفخاخ والحكم الذاتي 
في بعض المناطق. كما عرضت تعويًضا مالًيا 
مقابل بناء سدود كهرومائية ضخمة جديدة لتغذية 
الطلب المتزايد في المقاطعة على مصادر الطاقة 

الجديدة.
سفير كندا األول في القطب الشمالي

تم انتخاب سايمون في العام 1982 رئيًسا لشركة 
Makivik Corp ، وهي المنظمة التي تم إنشاؤها 
من  اإلنويت  عليها  حصل  التي  األموال  إلدارة 
المنظمة  تدير  أراضيهم.  على  التطوير  مشاريع 
من  الماليين  عشرات  بقيمة  استثمارات  اآلن 

الدوالرات ، بما في ذلك حصة ملكية في
 Canadian North ، وهي شركة النقل الجوي 

الرئيسية في القطب الشمالي.
في عام 2002 ، عينت سيمون أول سفير لكندا 
في القطب الشمالي ، وهو المنصب الذي عملت 
فيه سايمون عن كثب مع ثماني دول أخرى في 
المنطقة القطبية لتعزيز التعاون في المنطقة. كما 

شغلت منصب سفيرة كندا في الدنمارك.
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انطالق شهر الحضارة والتراث المصرى فى كندا

والتراث  الحضارة  شهر  فعاليات  انطلقت 
فى  الكندية،  أونتاريو  مقاطعة  فى  المصرى 
فى  مرة  ألول  انطلق  أن  بعد  الثالثة  نسحته 
عام 2019 عقب التصويت عليه فى برلمان 
المقاطعة، ليصبح قانونا وجزءا من الدستور.

وتشهد احتفاالت هذا العام حدثا فريدا، وهو 
مشاركة العديد من التجمعات المصرية ليس 
فى أونتاريو فقط ولكن في مقاطعات أخرى، 
نسخة  أن  كما  ألبرتا،  ومقاطعة  كيبيك  مثل 
هذا العام تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الحلوجى،  محمد  الدكتور  قال  جانبه،  من 
في  مصري  تجمع  أقدم  النيل،  نادي  رئيس 
»حلم  األوسط:  الشرق  أنباء  لوكالة  كندا، 
كبير تحقق بتخصيص شهر كامل لالحتفال 
موجها  العظيمة«،  المصرية  وبالحضارة 
جهوده  على  سبعاوي  شريف  للنائب  الشكر 
في تقديم مشروع القانون وإقراره في البرلمان.

وأكد الدكتور الحلوجي أن المصريين في كندا 
في  المكانة  هذه  على  للحصول  محظوظون 
كندا، مشيرا إلى أن نادي النيل أعد مفاجآت 
بينها  ومن  العام  هذا  احتفاالت  برنامج  في 
الحضارة  عن  قدمها مصريون  قطع مصورة 
المصرية سيتم عرضها عبر مواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة بنادي النيل.
سبعاوى،  شريف  النائب  قال  ناحيته،  ومن 

للبرلمان: »شهر  القانون  تقدم بمشروع  الذى 
التراث المصري في كندا نصر كبير للجالية 
من  سنوات  بعد  تحقق  كبير  وحلم  المصرية 
العمل السياسى«.. مضيفا »أن تمرير القانون 
106 الذي تقدمت به وتم التصويت بالموافقة 
يونيو 2019  في  اونتاريو  برلمان  في  عليه 
الجالية  بفضل  الحكومة  من  اعتراف  هو 

الكندية المصرية في تقدم و ازدهار كندا«.
للجالية  فرصة  يوليو  شهر  أن  إلى  وأشار 
إللقاء الضوء على الفنون والتاريخ والحضارة 
عن  للتعريف  أيضا  فرصة  وهو  المصرية، 
واالستثمار  السياحة  وفرص  الحديثة،  مصر 
المصريين  للكنديين  في مصر، وكذا فرصة 

لربط األجيال الجديدة ببلدهم األم مصر.
الهجرة  لوزارة  بالشكر  سبعاوي  وتقدم 
مكرم  نبيلة  والوزيرة  بالخارج  والمصريين 
بقيادة  بكندا  المصرية  والقنصلية  والسفارة 
دعم  في  لجهودهم  زيد؛  أبو  أحمد  السفير 
االحتفاالت لتخرج بالمستوي الذي يليق باسم 

مصر.
بالهيئة  العامة  العالقات  مسؤول  أكد  بدوره، 
فهمي،  ألبرت  المصري،  للتراث  الكندية 
خصوصية االحتفال هذا العام، الفتا إلى أن 
االحتفال بالشهر خطوة غير مسبوقة في أي 
دولة خارج مصر، ألن االحتفال قانون كامل 
صادر من البرلمان، معربا عن امتنان الجالية 

المصرية للنائب شريف سبعاوي لجهوده في 
إقرار القانون.

للتراث  الكندية  الهيئة  أن  فهمي  وأوضح 
وتجهيز  للتنسيق  إنشاؤها  تم  المصري 
االحتفال كل عام بهذه المناسبة وجاء إنشاؤها 
في مايو 2019 بالتوازي مع مناقشة القانون 

في البرلمان.
أن  إلى  أشار  العام،  هذا  فعاليات  وحول 
نتيجة  الحال  بطبيعة  افتراضية  الفعاليات 
مشاركة  يشهد  العام  هاذ  ولكن  للجائحة، 
كندا،  أنحاء  شتى  في  مصريا  تجمعا   30
بجانب تنظيم 15 ليلة مصرية في المطاعم 

والمقاهي.
الكندية  الهيئة  إدارة  مجلس  عضو  وقال 
للتراث المصري: »هناك سباق بين التجمعات 
والمقاطعات.  المدن  كافة  في  المصرية 
الحضارة  روعة  إظهار  في  يرغب  الجميع 
أن  إلى  ولفت  العريق.«  المصري  والتراث 
وهو  فريدا  حدثا  تشهد  العام  هذا  الفعاليات 
كندا  أبراج  أكبر  تاور«  إن  سي  »برج  إنارة 

بالعلم المصري، يوم غد الجمعة.
هنري،  سعيد  الكندي،  المصري  اإلعالمي 
التراث  بشهر  باالحتفال  فخره  عن  أعرب 
المصري في إقليم اونتاريو للسنة الثالثة على 

التوالي.
»ميديا  شركة  صاحب  وهو   – هنري  وقال 

»سعيد  األوسط  الشرق  أنباء  لوكالة  مايور« 
جدا بقدر التنسيق واالهتمام من وزارة الدولة 
بهذا  بالخارج  المصريين  وشؤون  للهجرة 
في  المعنية  الجهات  كافة  وكذلك  الحدث 
تتكاتف  وفيها  الفعالية  هذه  إلنجاح  مصر 
الفترة  طالت  مهما  المصرية،  الجالية  جهود 
فكل مصري  الوطن  عن  المسافة  أو  الزمية 
التي  واإلنجازات  بلده  على  عينه  مهاجر 
تتحقق حاليا ونحاول جميعا أن نكون سفراء 

لبالدنا في المهجر«.
العمل  بمجموعة  أيضا  »سعادتي  وأضاف 
من  للتنسيق  االحتفالية  تنظيم  على  القائمة 
مواقع  خالل  ومن  والثالث  الثاني  الجيل 
للمواطن  للوصول  االجتماعي  التواصل 
باللغة  سواء  مصر  عن  والدعاية  الكندي 

العربية أو االنجليزية أو الفرنسية«.
لصانعي  مهمة  أيضا  الفعالية  هذه  إن  وقال 
القرار في كندا حتى يتعرفوا عن قرب مدى 
متعددة  مجاالت  في  المصريين  ونجاح  قدرة 
وهنا  الكندي،  النسيج  في  اندماجهم  ومدى 
للقيادة  الضوء  إلقاء  في  الحدث  أهمية  تأتي 
من  لالستفادة  الكندية  واالقتصادية  السياسية 
قدرة مصر كقاطرة للمنطقة لزيادة االستثمار 

في مصر بالعديد من المجاالت.

أونتاريو تخصص 300 ألف دوالر
 لدعم جمعيتين اسالميتين لمكافحة اإلسالموفوبيا في المدارس

أعلن وزير التعليم في حكومة اونتاريو  ستيفن 
خصصت  الحكومة  ان  الثالثاء  يوم  ليتشي 
مكافحة  لتمويل  دعم  دوالر  ألف   300
أنحاء  المدارس في جميع  اإلسالموفوبيا في 
المقاطعة مع تزايد حوادث جرائم الكراهية ضد 
كندا. حيث سيخصص  المسلمة في  الجالية 
الجزء األكبر من التمويل - 225000 دوالر 

 Muslim إلى جمعية المسلمين في كندا -
Association of Canada إلنشاء موارد 
األمور  وأولياء  والطالب  للمعلمين  رقمية 

لزيادة الوعي حول اإلسالموفوبيا.
المجلس  إلى  التمويل  باقي  يخصص  بينما 
 National الكنديين  للمسلمين  الوطني 
  Council of Canadian Muslims

على  الجدد  الوافدين  المسلمين  لمساعدة 
التعرف واالندماج في بلدهم الجديد ولمساعدة 
للمدرسة  االستعداد  على  الجدد  الطالب 
من  أسابيع  عدة  بعد  ذلك  الخريف.يأتي  في 
الهجوم االرهابي الذي استهدف عائلة مسلمة 
في لندن ومقتل 4 من افرادها واصابة اخر 
بدافع  كان  إنه  الشرطة  تقول  رجل  يد  على 

عن  ليتشي  وقال  المسلمين.  ضد  الكراهية 
»هذا  المسلمين   تستهدف  التي  الهجمات 

ببساطة غير مقبول ويجب أن يتوقف«.
الطالب  من  جًدا  كبير  عدد  استهداف  »تم 
داخل مدارسنا بسبب دينهم. هدفنا هو إنشاء 
نظام تعليمي شامل يقف بحزم ضد الكراهية 

والتمييز ويدافع عن االندماج واالحترام.«

وزير  خارجية كندا غارنو يلتقي مع كبار المسؤولين في حكومة 
االحتالل  اإلسرائيلية ويؤكد على القيم المشتركة وحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها 

قام مارك غارنو ، وزير الخارجية  الكندية، 
الشرق  في  بجولة  المنصرم  االسبوع  خالل 
االراضي  و  اسرائيل  شملت  االوسط 
خاللها   التقى  واالردن  المحتلة  الفلسطينية 
نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  برئيس  االحد  يوم 
بينيت ويائير البيد ، رئيس الوزراء المناوب 
على  غارنو  الوزير  وشدد  الخارجية.  ووزير 
صداقة كندا الراسخة وشراكتها مع إسرائيل ، 
والتي تقوم على القيم الديمقراطية المشتركة ، 
الوثيق والعالقات  التعاون  وتاريخ طويل من 
القوية بين الشعبين. وهنأ الوزير رئيس مجلس 
جهودهما  على  الخارجية  ووزير  الوزراء 

الناجحة في تشكيل الحكومة الجديدة.
نجاح  على  الضوء  غارنو  الوزير  سلط 
وإسرائيل  كندا  بين  الثنائية  العالقات 
والعلوم  التجارة  مجاالت  في  القوي  والتعاون 
والتكنولوجيا واالبتكار. وأعرب الوزير غارنو 
مفاوضات  إجراء  إلى  تتطلع  كندا  أن  عن 
مع إسرائيل لتحديث وتوسيع نطاق االتفاقية 
الكندية اإلسرائيلية للتعاون الثنائي في البحث 
التعاون  ولتوسيع   ، الصناعي  والتطوير 

العلمي بين الباحثين الكنديين واإلسرائيليين.

وأكد الوزير غارنو دعم كندا لحق إسرائيل في 
العيش بسالم مع جيرانها داخل حدود آمنة ، 
وكذلك حقها في الدفاع عن النفس بما يتوافق 

مع القانون الدولي.
لتحقيق  خطوات  اتخاذ  على  شجع  كما 
االستقرار في وقف إطالق النار الهش الحالي 

الوضع  بشأن  كندا  مخاوف  عن  وأعرب 
اإلنساني في غزة. وكرر موقف كندا الراسخ 
ومخاوفها من أن استمرار توسيع المستوطنات 
وعمليات الهدم واإلخالء تشكل عقبة خطيرة 
أمام تحقيق السالم ، ودعا إسرائيل إلى وقف 
هذه األنشطة. واتفق الوزير والمحاورون معه 

خالل  من  إيجابي  تقدم  إحراز  تم  أنه  على 
أبرمتها  التي  التاريخية  التطبيع  اتفاقيات 
بمواصلة  والتزموا   ، جيرانها  مع  إسرائيل 
جديدة  شراكة  فرص  الستكشاف  مًعا  العمل 
، والمشاركة في القضايا متعددة األطراف ، 
في  السالم  ودفع   ، اإلقليمي  األمن  وتعزيز 

الشرق األوسط.
مخاوف  عن  غارنو  الوزير  أعرب   ، أخيرًا 
كندا بشأن الزيادة المقلقة في معاداة السامية 
أنحاء  جميع  وفي  الداخل  في   ، والكراهية 
العالم. وأكد مجدًدا جهود كندا لمكافحة معاداة 
بما في ذلك من خالل استضافة  السامية ، 
السامية  معاداة  حول  الطارئة  الوطنية  القمة 
المبعوث   ، كوتلر  إيروين  سيقودها  التي 
ذكرى  على  الحفاظ  حول  الخاص  الكندي 
هذا   ، السامية  معاداة  ومكافحة  المحرقة 
العمل  مواصلة  على  البلدان  اتفق  الصيف. 
آخرين  أعضاء  ومع  اليهودية  الجاليات  مع 
في المجتمع الدولي التخاذ خطوات ملموسة 
أنحاء  جميع  في  السامية  معاداة  لمكافحة 

العالم.



6www.meshwarmedia.com JULY 09, 2021, Issue 286  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664



7www.meshwarmedia.com JULY 09, 2021, Issue 286  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664



8www.meshwarmedia.com JULY 09, 2021, Issue 286  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664



9www.meshwarmedia.com JULY 09, 2021, Issue 286  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 09,2021, Issue 286
رأي 

محالت رابا Rabba Fine Foods تنضم إلى حملة التبرع
Rudy Cuzzetto  التي ينظمها عضو البرلمان 

 لـصالح مركز التواصل المجتمعي البوصلة
للمواد  رابا  متاجر  محالت  شركة  اعلنت 
الغذائية والتي تنتشر محالتها في كل منطقة 
منتجات  بتقديم  تشارك  انها  الكبرى  تورونتو 
غذائية لألطفال للمساعدة في إطعام 1،000 
 Rabba Roots برنامج  من  كجزء  طفل 
ميسيسوجا . واعلنت الشركة انها سلمت في 
إلى  لألطفال  أغذية  منتجات  الشهر  نهاية 
جمعية  وهي   ،  The Compass جمعية 
خيرية مقرها ميسيسوجا وهدفها خدمة الفئات 

الضعيفة والفقيرة. يهدف برنامج 
 Rabba Roots Community

Program التابع للشركة وبالشراكة مع
إطعام  إلى   ،  MPP Rudy Cuzzetto  
األمن  انعدام  يواجهون  ممن  طفل   1،000
التبرع من خالل  الغذائي. حيث سيتم توزيع 
لخدمة  الوجبات  وبرامج  الطعام  مخازن 
العائالت التي لديها أطفال معرضون لخطر 

الجوع.
كجزء من برنامج

 ، Rabba Roots Community 
قام عضو برلمان اونتاريو

 Rudy Cuzzetto و ريما رابا ممثلة عن 
إلى  األطفال  أغذية  منتجات  بتسليم  الشركة 

The Compass ، وهي مؤسسة خيرية. 
فاين  رابا  باسم  المتحدثة   ، رابا  ريما  تقول 
فودز: »إن انعدام األمن الغذائي قضية بالغة 
األهمية ، ال سيما في مناطقنا«. »لقد أصبح 
األمر أكثر إلحاًحا أثناء الوباء ونحن نفعل كل 
ما في وسعنا لدعم عمل المنظمات المحلية 
 Mississauga و The Compass مثل

».Food Bank
يقول النائب في البرلمان عن منطقة ميسيساجا 
Rudy Cuzzetto  » عن حزب المحافظين  
 The كانت منظمات المجتمع المحلي مثل «
الخطوط  في   Compass Food Bank
األمامية الستجابتنا للطوارئ منذ بداية جائحة 

كورونا، حيث تقدم الدعم لمن هم في أمس 
اليوم  السخي  التبرع  إليه«. سيساعد  الحاجة 
برنامج مجتمع  أغذية األطفال من  بمنتجات 
البوصلة  استمرار  ضمان  على  روتس  رابا 
مجتمعنا  في  األكثر ضعًفا  الفئات  دعم  في 
أهنئ ريك  أن  أود  الصعب.  الوقت  هذا  في 
رابا وفريق رابا فاين فودز بأكمله على روح 

أونتاريو الملهمة ».
البوصلة  مركز  شهد   ،  2020 عام  في 
زيادة بنسبة 26 في المائة في الطلب على 
بمساعدة  السابق.  بالعام  مقارنة  الخدمات 
أكثر من 270 متطوًعا ، استقبلت المنظمة 
 2020 عام  في  محتاجا   17،742 حوالي 
ووزعت أكثر من 612،000 باوند من المواد 

الغذائية على ما مجموعه 1131 أسرة.
 The يقول مايك جيجير ، رئيس مجلس إدارة
 The لـ  الممنوح  الكرم  »إن   :Compass
Compass لمساعدتنا في دعم المستضعفين 
في مجتمعنا يرفع مستوى المجتمع بأكمله«. 

الصغار  من  ضعفًا  أكثر  هو  ما  يوجد  »ال 
من  وأسرهم  أسرهم  تعاني  الذين  وسطنا  في 
ضغوط مالية. هذا التبرع بأغذية األطفال من 
قبل Rabba هو نعمة للمجتمع. شكرا لربا 

ولعضو البرلمان ، رودي كوزيتو ».
لبنك  التبرع  على  القادرين  كافة  رابا  يدعو 

الطعام المحلي للقيام بذلك.
يشار الى ان مركز البوصلة عضو في بنك 

الطعام في ميسيسوجا. 
تبرع  لتقديم  أو  المعلومات  من  لمزيد 
أو   thecompass.ca بزيارة  قم   ،

.themissaugafoodbank.org
حول رابا فاين فودز

Rabba Fine Foods هي سلسلة متاجر 
تخدم  فلسطيني  اصل  من  مواطم  يملكها 
احتياجات البقالة اليومية ألكثر من 34 حًيا 
 .GTA من  والغربية  الوسطى  المناطق  في 
في  ساعة   24  ، السنة  مدار  على  مفتوحة 
من  تحتاجه  ما  كل   Rabba يقدم   ، اليوم 

الجاهزة   واألطعمة   ، الطازجة  المنتجات 
والمستلزمات   ، األلبان  ومنتجات   ، والخبز 
شركة  العمل.  أو  للمنزل  األخرى  األساسية 
تدار عائلًيا تمتد جذورها إلى عام 1967 . 
rabba. بزيارة  قم  المعلومات  من  لمزيد 

.com
 The Compass البوصلة  مركز  وحول 
فهو يقع في Port Credit ، أونتاريو ويخدم 
جنوب Mississauga ، وهو عضو فخور 
تقدم   .Mississauga Food Bank في 
والدعم  الغذاء  من  فورية  مساعدة  المنظمة 
العملي والمعنوي لألشخاص من األسر ذات 
من  األصل  في  تأسست  المنخفض.  الدخل 
قبل مجموعة من الكنائس المسيحية المحلية 
آمن  مكان  توفير  بهدف   2002 عام  في 
للحصول  يأتون  الذين  لألشخاص  وترحيبي 
على المساعدة. لمزيد من المعلومات حول 
The Compass أو برامجها ، قم بزيارة

.thecompass.ca

تحديثات الدخول السريع الى كندا -إثبات األموال
حسن محمد

 \ مستشار هجرة \  تورونتو

قامت كندا مؤخرا بتحديث مقدار المال الذي 
التحديث  هذا  يؤثر  فيه.  لالستقرار  تحتاجه 
إلى  يحتاجون  الذين  المرشحين  على  الجديد 
مدى كفاية الوثائق الداعمة لتلبية الحد األدنى 
من متطلبات برنامج العمال المهرة الفيدرالي 
الفيدرالي  المهرة  المهن  وبرنامج   )FSWP(

.)FSTP(
يجب على المرشحين المؤهلين بموجب هذين 
البرنامجين المحددين من الدرجة االقتصادية 
تحديث ملفات تعريف الدخول السريع الخاصة 
بهم في موعد ال يتجاوز يوليو 15 ، 2021 
الحالي والوقت  تاريخهم  التأثير على  ، دون 
المختوم عند التسجيل لدى الهجرة والالجئين 

.)IRCC( والمواطنة الكندية
تحديثه  تم  الذي  الجدول  مراجعة  يرجى 
حديثا بواسطة IRCC والذي يوضح العالقة 
المباشرة بين عدد أحجام األسرة والحد األدنى 

ألموال المطلوبةبالدوالر الكندي
عندما  مراعاتها  يجب  معينة  قواعد  هناك 
يتعلق األمر بحساب حجم عائلة مقدم الطلب 

الرئيسي. يرجى مراعاة هذه القواعد الدقيقة.
يشكل  ما  هو  الصيغة  من  اآلخر  الجزء 

األموال المقبولة من قبل IRCC؟
حتى  أو  األموال  جميع  مع  التعامل  يتم  ال 
األصول على قدم المساواة! على سبيل المثال 
غير  البنك  في  وإظهاره  المال  اقتراض   ،
مقبول. ال تعتبر حقوق الملكية في العقارات 
إال  التسوية  أموال  على  للتطبيق  قابال  دليال 
إذا كنت تبيع العقارات وتأمل أن يكون لديك 
بعض حقوق الملكية بعد سداد مقرض الرهن 

العقاري وإغالق المصروفات المرتبطة به.
القانوني  الوصول  هو  مطلوب  هو  ما 
تحتاجها  التي  الجاهزة  األموال  إلى  المباشر 
عند الوصول إلى كندا وهو جزء من واجب 
لضمان  الدخول  ميناء  في  الهجرة  موظف 
حصول الوافدين الجدد تحت هذه الفئة على 

أموال غير مثقلة لالستقرار فيها.
في حالة األزواج ، سواء كانوا متزوجين أو 
تكون   ، العام  القانون  في  شريك  في عالقة 
كان  إذا  حتى  جيدة.  المشتركة  الحسابات 
المال هو في اسم زوجك فقط. مقدم الطلب 
قد تنظر هذه األموال كجزء من إثبات األموال 
طالما أنها أو أنه لديه حق الوصول إلى هذه 

األموال.
سنوية  مهمة  هي  األموال  متطلبات  تحديث 
تقوم بها IRCC بناء على معيار معين لن 
القصيرة. يجب  المقالة  نكشف عنه في هذه 

أن يكون حاملو ملف تعريف الدخول السريع 
على دراية بهذه المسألة ألنها قد تؤثر على 

أهليتهم.
كم من األموال يجب أن تجلب إلى كندا ؟

وأفراد   ، العيش  مكان  على  يتوقف  هذا  كل 
الذي  المعيشة  ومستوى   ، المرافقين  عائلتك 
تفضيل  مجال  إنه   ، شيء  كل  بعد  تريده. 

شخصي.
عند الوصول الفعلي إلى كندا ، عليك التزام 
أكثر  تجلب  إذا كنت  الحدود  بإخبار ضابط 

عدم  سيؤدي  كندي.  دوالر   10.000 من 
االمتثال إلى تغريمك ويمكن ضبط أموالك.

2021 .7 July
للمزيد من العلومات : 

Altoria Immigration and Business Con-
sulting Inc.
Office:        1-(416) - 331-9055
Viber:      +1-(647) - 224-3643
WhatsApp: +1-(647) - 224-3643
Web:          www.altoriaimmigration.ca
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ريم بهدي أول امرأة فلسطينية عربية  في كندا 
 New Windsor تشغل منصب عميد قانون جامعة وينزدور  الجديدة

راي  

Mary Caton
ريم بهدي مبتكرة وذات رؤية جاءت إلى كندا 
مع عائلتها كالجئة لتصبح جزًءا من تاريخها 
في  الحقوق  لكلية  جديًدا  عميًدا  تعيينها  مع 
تموز  من  األول  من  بدءا  وندسور  جامعة 
وأول  عربية  امرأة  أول  لتصبح   ، )يوليو( 
في  القانون  عميد  منصب  تشغل  فلسطينية 
السابقة:  اختياراتها  عن  بهدي  تقول  كندا. 
»أي شيء جيد في حياتي هو نتيجة لطف 
تجارب  أولى  الغرباء«.  ولطف   ، اآلخرين 
عائلتها في كندا كانت من خالل لطف الغرباء 
في القطار من مونتريال إلى تورونتو. كانت 
غادرت  عندما  صغيرة  طفلة  مجرد  البهدي 
عائلتها األردن في عام 1967 ووصلت إلى 
موس  من  راهبة  رعاية  خالل  من  مونتريال 
اكثر  وظائف  فيها  تورونتو  ان  علمنا  جو. 
بعد ان  العائلة قطارًا  فاستقلت  من مونتريال 
اشترت تذاكر بقيمة 50 دوالرًا كل ما لديهم.

  وتتذكر انهم وفي القطار التقوا بعائلة كندية 
وعندما  إلينا  بالتحدث  وبدأوا   هاميلتون  من 
أدركوا أنه ليس لدينا مكان نذهب إليه و ال 
مكان لإلقامة فاصروا على اصطحابنا معهم 

وأخذونا .
الخصوص  وجه  وعلى  وندسور  جامعة 
مكافحة  في  عريقة  تجربة  لها  الحقوق  كلية 
والعنصرية  النظامية  بالعنصرية  اتهامات 
»كانت  البهدي  تقول  والتمييز.  السود  ضد 
نعترف  زلنا  ما  التي  التحديات  بعض  لدينا 
على  نجيب  أن  »أريد  لها«.  ونتصدى  بها 
بعض األسئلة األكبر حول مفهوم العنصرية 
والجنس واإلعاقة ضد السود وإال فإننا لم نقم 

باستيعاب المشكلة برمتها.«

كالجئة ، قالت باهدي إن عائلتها ال تعرف 
هذا  في  األصليين  السكان  تاريخ  عن  شيًئا 
فلسطين  شعب  »أرى  وكفلسطيني  البلد. 

يبحث عن حريته.
 »أعتقد أنه من المهم أن يكون لديك تفاهمات 
إلى  بحاجة  نحن  متعددة.  نظر  ووجهات 

الصورة كاملة من أجل المضي قدما ».
عام  في  التدريس  هيئة  إلى  بهدي  انضمت 
2002 ومنذ ذلك الحين شاركت في مشاريع 
استعمار  ، إلنهاء  الحقيقة والمصالحة  لجنة 
للعنصرية ضد  الدراسية واالستجابة  المناهج 

السود.
في عام 2005 ، أنشأت أكبر برنامج تعليم 
قضائي ممول اتحادًيا في الشرق األوسط ، 
وعلى مدار سبع سنوات ، قادت فريًقا دولًيا 
ساعد في إدخال إصالحات مؤسسية لتعزيز 

الكرامة اإلنسانية في مجال إقامة العدل.

في  األوائل  األساتذة  من  واحدة  كانت 
برنامج  بتدريس  قاموا  الذين   UWindsor
يقرب من 20  ما  منذ  العدالة  إلى  الوصول 

عاًما.
قالت »لدينا هنا تاريخ من االبتكار«. »نحن 
مركز   ، العدالة  أساس  على  الحقوق  كلية 
إنها   ، وندسور  قانون  أحب  أنا  المجتمع. 
مدرسة أشعر فيها باالمتنان لزمالئي والعمل 
القانون  ارتباط  كيفية  في  به  يقومون  الذي 
بالعالم ، وكيف يرتبط القانون بمعاناة الناس 
يتسبب  أن  يمكن  أنه  نعرف  كيف  وأيًضا 
ومشاكل  معاناة  في  في  الحاالت  بعض  في 
للناس. نحن ننظر إلى ذلك أيًضا وهذا شيء 
خمس  مدتها  خطة  وضعت  لقد  حًقا.  فريد 
ثالث  على  ترتكز  األمام  إلى  للتقدم  سنوات 

ركائز من العالقات والموارد والسمعة.
معالجة  حول  بالعالقة  المتعلق  الجزء  يدور 

البرنامج  داخل  المنهجية  العنصرية  قضايا 
بالجنس  المتعلقة  القضايا  إلى  باإلضافة 
تطوير  إلى  الموارد  قسم  يهدف  واإلعاقة. 
طرق جديدة لدعم البحث والعمل اإلكلينيكي 
الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس والطالب 
ويتعلق الجزء المتعلق بالسمعة بالتواصل مع 
مجتمع وندسور والمجتمع القانوني ومشاركة 
هيئة  وأعضاء  والموظفين  الطالب  نجاحات 

التدريس.
 ، الجاري  األخالقي  التحول  إلى  باإلضافة 
ستشرف باهدي أيًضا على اتمام بناء واصالح 
مبنى الحرم الجامعي الجديد الخاص بالكلية 
ونقل هيئة التدريس والموظفين اليه والذي بدأ 
العمل على اصالحه وتجديدة  في عام 2019 
ووترز.  كريس  السابق  العميد  إشراف  تحت 
وتوقف بسبب جائحة COVID-19 لبعض 
الوقت ، لكن العمل عاد من جديدبتكلفة تقدر 
ما بين 15 و 25 مليون دوالر من المفترض 

انهائه في شتاء عام 2023.
من  نوًعا  األمر  »سيكون  البهدي:  قالت 
على  نحصل  أن  بمجرد  »ولكن  التحدي«. 
المبنى ، سيسمح لنا بالتحرك بشكل مختلف 

، والتفكير بشكل تعاوني ومبتكر.«
بكل  التحقت   ، برلنغتون  في  بهدي  نشأت 
انضمامها  قبل  وتورنتو  جامعةويسترن  من 
إلى UWindsor وانتقالها  مع  قبل عامين 

وزوجها إلى المدينة بدوام كامل.
موطننا  ستكون  وينزدر  أن  قررنا  لقد  تقول: 
حتى بعد انتهاء عملي في الجامعة. »أحب 
وجميع  العربية  اللغة  سماع  وأحب  المجتمع 
ويحب  التنوع  رأى  ابني  األخرى.  اللغات 

الطاقة. وندسور هي موطننا ».

»زوال لبنان«.. ال يمكن تفاديه بتأليف حكومة جديدة
 وال بمنع استيراد البنزين من ايران!

د. عصام نعمان*
بعد اجتماعهما األخير في باريس، حّذر كٌل من 
بلينكن  انطوني  المتحدة  الواليات  وزيري خارجية 
لبنان«.  »زوال  من  لودريان  ايف  جان  وفرنسا 
أعلنا عن تعاونهما لحّل أزمة لبنان بالضغط على 
»حكومة  تشكيل  تعّطل  التي  السياسية  الطبقة 
إصالحية«. اتفقا على البحث عن »قيادة لبنانية 
ذلك«.  أجل  من  نعمل  ونحن   )…( حقيقية« 

كيف؟
مبادرتهما.  تفاصيل  يكشفا  لم  ولودريان  بلينكن 
لكن لودريان أعلن بصراحة: »اتخذنا قرارًا بالعمل 
معًا للضغط على المسؤولين عن التعطيل، ونحن 
العقوبات  الى  يلّمح  بذلك  لعله  َمن هم«.  نعرف 
المسؤولين  على  فرضها  المزمع  األوروبية 
تشكيل  رأيه،  في  يعطلون،  الذين  اللبنانيين 

الحكومة اإلصالحية المطلوبة.
الكّل يرى الحّل في تأليف حكومة جديدة:

البرلمانية  والتكتالت  السياسية  األحزاب  زعماء 
تعقيد  وراء  بأنهم  بعضًا  بعضهم  يتهمون  الذين 
حكومة  تشكيل  الى  الدعوة  في  يتفقون  األزمة 

جديدة.
رئيس االتحاد العمالي العام بشارة االسمر يتساءل: 
االنهيار  الحكومة؟  تؤلفوا  حتى  تنتظرون  »ماذا 
االجتماعية،  الفوضى  مالمحه:  بدأت  الكبير 
الفوضى األمنية، الفلتان والثورة. بادروا قبل فوات 

األوان«.
تجّمع الهيئات الثقافية في لبنان دعا في اجتماٍع 
بصالحيات  تتمتع  حكومة  »قيام  الى  وبيان 
استثنائية ويتمتع أعضاؤها بالكفاءة والحزم ونظافة 

الكّف«.
حكومة  تشكيل  تعطيل  عن  المسؤول  َمن 

إصالحية؟

رالف طراف، سفير االتحاد األوروبي في بيروت، 
قال لصحيفة »النهار«: »أعتقد انه النظام في حّد 
ذاته. إنه نظام معقد جدًا لجهة التوازنات، وكثرة 
شخصية  مسؤولية  ايضًا  ثّمة  ولكن  الالعبين، 
يقومون  الذين  األشخاص  من  كبيرًا  عددًا  ألّن 
بعملية التفاوض، وهم في موقع المسؤولية، غير 
متوافقين في ما بينهم من أجل الوصول الى حّل 
)…( هناك تباينات حاّدة حيال األولويات الطارئة 

ومقاربتها من الداخل«.
ما هي األولويات الطارئة واألكثر إلحاحًا؟

إنها كثيرة أبرزها الغذاء )ال سيما الخبز( والدواء 
والغاز(  والمازوت  )البنزين  والوقود  والكهرباء 
جميعًا  هذه  من  األهّم  الطبية.  والمستلزمات 
ضرورة بقاء الدعم الحكومي لشراء كّل هذه المواد 
والضروريات بسعر متدّن بعد هبوط قيمة صرف 

الليرة اللبنانية إزاء الدوالر األميركي.
الى ذلك كله، ثّمة مشكلة سياسية تتداخل مع كّل 
المشاكل والتباينات سالفة الذكر هي الدولة التي 
دون  العتيدة  الحكومة  معها  تتعاطى  أن  يتوجب 
ذات  والمستلزمات  المواد  توفير  او  لشراء  غيرها 
األولوية في هذه اآلونة، خصوصًا ما يتعّلق منها 

بالمعيشة والصحة والوقود.
الجدل  السياق  هذا  في  داللة  األمثلة  أبرز  لعّل 
يشّح  وقٍت  في  البنزين  استيراد  حول  المحتدم 
ما  المركزّي  والمصرف  الحكومة  لدى  الدوالر 
من  )البنزين(  عليه  الحصول  في  صعوبة  يوّلد 
دول الغرب او الدول المنتجة للنفط في الخليج. 
المعادي  هللا  نصر  حسن  السيد  هللا  حزب  قائد 
استيراد  الى  دعا  و»إسرائيل«  المتحدة  للواليات 
لقبول  استعدادًا  أبدت   التي  إيران  من  البنزين 
وحلفاؤها  اميركا  أصدقاء  اللبنانية.  بالليرة  الثمن 
في الداخل عارضوا ذلك بدعوى ان ثمة عقوباٍت 
اميركية على إيران األمر الذي يعّرض لبنان الى 

استيراد  أّن  عن  فضاًل  العقوبات،  هذه  مفاعيل 
يعتبره  ما  تنفيذ  يساعدها على  إيران  البنزين من 
خصومها »مخططات مشبوهة« )؟( تسيء الى 

سيادة البالد.
السيد نصرهللا رّد بأن دعا أصدقاء أميركا والغرب 
كميات  بيع  لقبول  الخليج  دول  لدى  السعي  الى 
بتقديم  أو  اللبنانية،  بالليرة  لبنان  الى  البنزين  من 

جزء منها كهبة.
بصرف النظر عن مدى جّدية المطالب والحجج 
ثّمة  فإّن  المتصارعة،  األطراف  بها  تدلي  التي 
اسئلة جديرة بأن ُتطرح على القائلين بأّن تأليف 
حكومة جديدة هو الحّل الكفيل بتخليص لبنان من 

أزمته المستعصية:
هل أركان نظام المحاصصة الطوائفية المتناحرون 
يسمحون بتشكيل »حكومة إصالحية«، كما يدعو 
لم  واذا  وفرنسا؟  أميركا  خارجية  وزيرا  ذلك  الى 

يسمحوا، كيف ُتؤلف؟
وعلى  تشكيلها  على  وافقوا  أنهم  جداًل  لنفترض 
اإلصالحات  على  يتفقون  تراهم  هل  أعضائها، 

التي يقتضي ان تقوم بها؟
المحاصصة  نظام  أركان  يوافق  ان  ُيعقل  هل 
الطوائفية على إعطاء الحكومة سلطات استثنائّية 
والمصالح  االمتيازات  تقّوض  إصالحات  لتنفيذ 

التي يخّصهم بها النظام؟
بتنفيذ  الجديدة  الحكومة  تقوم  أن  يقتضي  هل 
موعد  حلول  قبل  عليها  المتفق  اإلصالحات 
االنتخابات النيابية في شهر ايار/ مايو 2022؟

تنفيذ  من  الجديدة  الحكومة  تتمّكن  لم  إذا 
اإلصالحات المرتجاة قبل االنتخابات، هل ُيصار 
إلى التمديد لمجلس النواب او ُيصار الى إجراء 

االنتخابات وفق أحكام قانون االنتخاب الحالي؟
تشكيل  الى  سبيل  ال  أن  كثيرون،  وغيري  أرى، 
حكومة إصالحية حقًا في ظّل نظام المحاصصة 

في  نجاحها  الى  أيضًا  سبيل  ال  وأن  الطوائفية، 
تنفيذ ما تتعّهد به من إصالحات. في هذه الحال، 

ماذا يمكن أن يحدث؟
السؤال يعني قوى التغيير كما يعني أهل النظام 

بشتى  تالوينهم وفئاتهم.
الى  مدعوّة  نفسها  ستجد  الحقيقّي  التغيير  قوى 
وطنية  جبهة  في  وصفوفها  أطرافها  توحيد 
تناضل  طويل،  َنَفس  وذات  وفاعلة  متماسكة 
لتحقيق التغيير واإلصالح وفق شروطها ــ وأهّمها 
التمثيل  يكفل صحة  لالنتخاب  ديمقراطي  قانون 
الشعبي وعدالته، حتى لو اقتضى األمر اعتماده 
امتناع مجلس  في حال  استفتاء شعبّي عام  في 

النواب عن إقراره.
السياسية  أعمارهم  إطالة  سيحاولون  النظام  أهل 
مخارج  نفسه:  الشيء  من  المزيد  الى  باللجوء 
وتسويات سياسية تحاصصية تخدمهم ألشهر أو 
سنوات معدودة. وألنهم يعرفون اّن »زوال لبنان«، 
»لبنانهم« تحديدًا، ال يمكن تفاديه بتأليف حكومة 
تقديم  الى  يلجأون  قد  فإنهم  طينتهم،  من  جديدة 
بعض التنازالت المتبادلة في ما بينهم بغية تجاوز 
ألم  بعضها.  بتشريع  تاليًا  والقبول  المحظورات 
يتجاوزوا قبل سنوات حظر حشيشة الكيف بتشريع 
صناعة  في  استخدامها  تسهيل  بدعوى  زراعتها 
بعض األدوية والتفاخر بأّن ذلك ُيدّر على خزينة 

الدولة مئات ماليين الدوالرات؟
لماذا، إذًا، ال يتوافقون على تجاوز »قانون« حظر 
التعامل مع إيران وذلك بشراء البنزين والمازوت 
والغاز منها بالليرة اللبنانية ما يوّفر على الخزينة 

مئات ماليين الدوالرات؟
على  المحافظة  ضرورة  الضرورة،  أحكام  إّنها 

النظام واالستقرار، أليس كذلك؟
*وزير ونائب سابق.
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مقابر جماعية في جزيرة السلحفاة ) امريكا الشمالية(

كفى
فــاروق وادي: كفى!

لم تكد تمِض 24 ساعة على نشر رأيي الذي 
عزل  على  الفلسطينّية  الّسلطة  إقدام  أدان 
الدكتور إيهاب بسيسو من عمله، حتى أقدمت 
استدعاء  على  لشبونة  في  فلسطين  سفارة 
ابنتنا الدكتورة شهد فاروق وادي، الموّظفة في 
الّسفارة منذ إحدى عشرة سنة، إلبالغها، ومن 
اعتبارًا  عملها  من  فصلها  بقرار  إنذار،  دون 

القرار  أن  إلى  اإلشارة  مع  اليوم،  تاريخ  من 
اتُّخذ من قبل الّسيد وزير الخارجّية نفسه، وأنه 
قد جرى إبالغ الّصندوق القومي للعمل فورًا 

على حصر حقوقها لنهاية الخدمة.
تدين  عريضة  على  وّقعت  قد  شهد  وكانت 
عملّيات التصفية والتنكيل التي راح ضحيتها 
الّشهيد نزار بنات ولم تترّدد في نشر نصوصي 
في  واألخالقي  األدبي  حّقها  مارست  التي 

التنكيل  عمليات  يمارسون  الذين  القتلة  إدانة 
ضّد أبناء شعبهم ممن يواجهون عدوًا شرًسا 

يسيمهم كّل أشكال الموت واالضطهاد. 
نكرِّر إدانتنا لعملّيات القتل المباشر والّتصفية 
الجسدّية، ولعمليات العقاب بحرمان الموّظفين 
الّتعبير  من أعمالهم ألّنهم مارسوا حّقهم في 
الّصمت  أن  مؤكدين  الّسياسية،  آرائهم  عن 
على الممارسات الخاطئة يهدف إلى ترويض 

عدو  بطش  أمام  واالستكانة  للخضوغ  شعبنا 
شرس يحتل أرضنا.

شهد كانت الخطوة التالية بعد ما جرى للدكتور 
بسيسو، ما يشير إلى أننا أمام جائحة سوف 
تعصف بكّل من يتجرّأ ويمارس حقه بالكالم!
لندين ما جرى، ولنصرخ بأعلى صوتنا: كفى!

الشمالية  أمريكا  اسم  هو  السلحفاة«  جزيرة 
لدى الكثير من الشعوب األصلية قبل وصول 
األوروبيين و بعضهم يعتبر هذا االسم رمزا 

لرفض االستعمار.
قبل  من  هو  الحمر  بالهنود  تسميتهم 
اسمهم  ليس  هو  و  األوروبيين  المستعمرين 
لها  مختلفة  قبائل  و  شعوب  هم  و  الحقيقي 

اسماؤها المعتمدة.
يعني  عام 1997.  اغالقها  تم  مدرسة  آخر 
و  الكثيرزم  عايشها  أحداث  عن  نتكلم  نحن 
لم يكن يلتفت إليها رغم كل معاناة الضحايا 

و شكواهم. 

في كندا ، يشمل مصطلح السكان األصليين 
والميتيس.  واإلنويت  األولى  األمم  شعوب 
أعطى القانون الهندي لعام 1876 الحكومة 
الكندية الفيدرالية السيطرة الكاملة على معظم 
يزال  ال  األصليين.  السكان  حياة  جوانب 
المفعول  ساري  الهندي  القانون  من  الكثير 

حتى اليوم.
فرضتها  سياسة  الداخلية  المدارس  كانت 
قانون  إقرار  مع   1880 عام  في  الحكومة 
جهود  فإن   ، ذلك  )ومع  الداخلية.  المدارس 
الفرنسيين لعزل و تنصير أطفال  المنصرين 
الثامن  القرن  أواخر  إلى  تعود  األولى  األمم 

عشر(.
في  الهندي  »لقتل  المدارس  هذه  ُصممت 
يتحدث  جعله  و  الطفل  )تنصير  الطفل« 
االنجليزية أو الفرنسية فقط(. نصت القوانين 
على أنه يجب على العائالت إرسال أطفال 
السكان األصليين الذين ال تزيد أعمارهم عن 
أربع سنوات إلى هذه المدارس الداخلية التي 
تديرها الكنائس و لم تكن هناك استثناءات. 
أو خطف  بأخذ  الكندية  الشرطة  قام ضباط 
تمتثل  لم  التي  العائالت  من  بالقوة  األطفال 
لخطف  العملية  هذه  تمثل  المرفقة  )الصورة 

األطفال من قبل الراهبات و القساوسة تحت 
حماية الشرطة الكندية. الصورة للفنان كينت 

مونكمان ، من شعب كري(.
أو  منعزلة  مناطق  في  غالبا  المدارس  كانت 
التواصل بين األطفال  نائية لجعل  في جزر 
األطفال  فسيحاول  وإال  صعبا،  عوائلهم  و 
باستمرار الهروب والعودة إلى عوائلهم. كان 
ذلك  كان  إذا  المدارس  قرب  يخيمون  اآلباء 
خاطفة  نظرة  إلقاء  لمحاولة  جغرافًيا  ممكًنا 
على أطفالهم )أو ربما مساعدة من يستطيع 
قبل  من  طردهم  يتم  كان  و  منهم(  الهرب 
الشرطة الكندية تحت التهديد باستخدام العنف 

إن لم يرحلوا.
المدارس كانت تديرها الكنائس. ما يقرب من 
50 ٪ من الكاثوليك ، والباقي من الطوائف 
 ، األنجليكانية  ذلك  في  بما   ، البروتستانتية 
الميثودية ، المشيخية ، المتحدةو المعمدانية. 
لم ُيسمح لألطفال بالتحدث بلغتهم أو ممارسة 
التهديد  تحت  الثقافية  تقاليدهم  من  أي 
ألشكال  توثيق  حاالت  هناك  بالضرب. 
مختلفة من التعنيف و االغتصاب و التعذيب 
و  الراهبات  من  األطفال  هؤالء  لها  تعرض 

المدارس  إدارة  الكنائس و  القسيسين و رعاة 
انتهت بموت الكثير منهم.

في  مدفأة  وغير  مكتظة  المدارس  كانت 
كثير من األحيان. كان األطفال يعانون من 
نقص التغذية بسبب قيود الميزانية ، وكذلك 
كان  والعقاب.  الرقابة  أشكال  من  كشكل 
مألوًفا بشكل مقزز وغالًبا  الجنسي  االعتداء 
ما يتم استخدامه كعقوبة. كثير من األطفال 
والحنين  االكتئاب  بسبب  يموتون  األصحاء 
إلى العائلة. حاول الكثير من األطفال الهرب 
و مات بعضهم غرقا أو تجمدوا وهم يحاولون 

السباحة أو المشي إلى منازلهم.
في عام 1907 ، وثق »تقرير بريس« التابع 
يتراوح  وفيات  معدل  الهندية  الشؤون  لوزارة 
المدارس خاصة  هذه  في  و ٪60  بين 40 
من مرض السل. أظهر نفس التقرير أن 90 
- 100٪ من األطفال عانوا من اعتداءات 
جسدية وعاطفية وجنسية شديدة. على الرغم 
من هذه المعلومات ، ظلت المدارس مفتوحة 

لمدة 90 عاًما أخرى.
من عام 2008 إلى عام 2015 ، شاركت 
كندا في واحدة من أكبر عمليات البحث عن 

الحقيقة والمصالحة على اإلطالق. واختتم بـ 
تنفيذها،  يتم  لم  للعمل ، معظمها  94 دعوة 
السكان األصليين في  ثقة  مما زاد من عدم 
الحكومة الكندية. في الواقع. يعتقد الكثيرون 
أن هذه اللجان و الدعوات مجرد وعود كالمية 

و تشدق لن يتم تطبيقه أبدا.
في 27 مايو 2021 ، استأجر أحد الشعوب 
األصلية )بعد تقاعس الحكومة الكندية( فريق 
رادار مخترق لألرض وأكد هذا الفريق ما كان 
معروًفا بالفعل و وثق رفات 215 طفال تحت 
التراب. هؤالء األطفال المفقودون هم وفيات 
غير موثقة و كان بعضهم ال يتجاوز سنهم 

الثالثة.
حتى اآلن تم اكتشاف أكثر من 1000 قبر و 
الرقم في تصاعد مستمر مع استمرار عمليات 
التنقيب التي يقودها األهالي و فرق مختصة 
القبور  التقديرات لعدد هذه  في أحيان كثيرة. 
تسجيلهم  دون  ماتوا  ألطفال  الموثقة  غير 
أو إعالم أهاليهم تتراوح بين عدة آالف الى 

عشرات اآلالف بحسب تقديرات مختلفة.

ااإلنسان هو المتسّبب 
في موجات الحّر، وفًقا لدراسة علمية

الحّر  موجة  أن  إلى  دوليون  خبراء  خلص 
والواليات  كندا  غرب  اجتاحت  التي  األخيرة 
المتحدة كانت » بالكاد مستحيلة بدون تأثير 

البشر. «
مجموعة  من  باحًثا   27 من  فريق  وقّدر 
وهي   ،  World Weather Attribution
مبادرة تجمع خبراء من معاهد بحثية مختلفة 
حول العالم، أن تغير المناخ جعل هذا الحدث 
أكثر احتمالية حدوث بـ150 مرة على األقل.

كولومبيا  بريتيش  في  ليتون  مدينة  وحطمت 
الرقم القياسي ألعلى درجة حرارة سجلت كندا 
إلى  متتالية ، حيث وصلت  أيام  ثالثة  لمدة 

49.6 درجة مئوية في 30 يونيو حزيران.
عندما ننظر إلى درجات الحرارة عبر الزمن ، 

نرى زيادة مطردة في درجات الحرارة األكثر 
سخونة خالل العام. وجاء هذا حدث وحطم 
ببساطة هذا الرقم القياسي، كما أشار فارون 
فيكتوريا  جامعة  في  المناخ  عالم  أنسلو، 

والمؤلف المشارك للتقرير.

موجتان من الحرارة الشديدة لكل عقد
مجموعة  تقرير  يخضع  أن  المقرر  ومن 
لمراجعة   World Weather Attribution
في  تقديمه  المجموعة  وتعتزم  األقران، 

المستقبل القريب.
هذه  المناخ جعل  تغير  أن  من  الرغم  وعلى 
إال   ، احتماال  أكثر  الشديدة  الحارة  الموجة 
أن العلماء يقولون إنها ال تزال غير معتادة.

ويقدرون أن مثل هذه األحداث المناخية يجب 
أن تحدث مرة واحدة فقط كل 1.000 عام.

ولكن إذا ارتفعت درجة حرارة المناخ بمقدار 
درجتين مئويتين ، وهو ما يمكن أن يحدث 
بحلول عام 2050 ، يقدر الباحثون أن مثل 
موجات الحرارة هذه يمكن أن تحدث مرة أو 

مرتين على األقل كل عقد.

فرضيتان تدعوان للقلق
وجد الفريق تفسيرين محتملين لكيفية حدوث 

موجة حر بهذا الحجم.
أواًل، يزعمون أن دور جفاف الربيع في غرب 
البالد خلق ظروًفا مناخية غير عادية ، مما 

سمح بتكوين القبة الحرارية.

تجاوز  قد  للقلق:  إثارة  أكثر  وهو  والثاني 
على  الحرارة  درجات  في  العام  االرتفاع 
ارتفاع درجة حرارة  إلى  تؤدي  األرض عتبة 

متسارع أكثر مما كان متوقًعا حتى اآلن.
 World Weather علماء  ويؤكد 
إجراءات  اتخاذ  أهمية  على   Attribution
أنظمة  مثل   ، الجديدة  الظروف  مع  للتكيف 
المناسبة. المباني  الحرارة وبناء  التحذير من 

المدى الطويل  قالوا إن أولويتهم على  لكنهم 
ال تزال كما هي وتتمّثل في الحد من انبعاثات 
كندا  الحراري.)راديو  االحتباس  غازات 
ومعلومات جاد بريفو مانويل/ ترجمة وإعداد 

سمير بن جعفر(
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مخاطر ضعف الُهويتين الوطنية والعربية

وصفهم بـ«اإلرهابيين واألعداء«.. 
هل بدأ الكاظمي بالتصعيد ضد الفصائل المسلحة 

د. صبحي غندور
العرب هم اآلن في حاٍل من الفوضى والعبث 
والصراعات، حتى على مستوى الشارع، وليس 
فقط على مستوى الحكومات. فالمزيج القائم 
اآلن من االحتالل واستباحة األجانب لألرض 
)ومن  العربي  الرسمي  العجز  ومن  العربية، 
التفريط أحيانا(، ومن غياب الحياة السياسية 
العربية  الصراعات  فوضى  ومن  السليمة، 
في أكثر من مكان، ال يمكن له – أي لهذا 
المزيج- أن ينتج آمااًل بمستقبٍل عربي أفضل، 
اإلسرائيلية  الوصفة  هو  المزيج  هذا  إّن  بل 
لتفتيت المنطقة العربية على أساٍس عنصري 
بدأ  إسرائيلي  لتخطيٍط  تبعًا  وطائفي ومذهبي 
في لبنان وحاول إنجاز هدفه فيه عام 1982 
القائمة  بتلك  شبيهة  لبنانية  ظّل ظروٍف  في 

اآلن على المستوى العربي العام!.
في  عربيًا  المطلوبة  المراجعات  أبرز  ولعّل 
هذه المرحلة التي تشهد جملة من المتغيرات 
اإلقليمية والدولية، هي مسألة ضعف الهوية 
الفئوية  االنتماءات  وغلبة  الجامعة،  الوطنية 
األخرى. ففي هذه الظاهرة السائدة حاليًا في 
أكثر من بلد عربي خالصة لما هو قائم من 

مزيج سلبيات أخرى عديدة.
هيمنة  لصالح  الوطنية  الهوية  ضعف  إنَّ 
البناء  في  ضعفًا  يعني  ضّيقة  انتماءات 
الداخلي. ويعني تسليمًا  الدستوري والسياسي 
لكلِّ  ليس  “الوطن”  بأنَّ  “المواطن”  من 
ساحة صراع  هو  “الوطن”  وبأّن  المواطنين، 
إلى  االنتماء  يأخذ  لذلك  فيه،  مغانم  على 
طائفة أو مذهب أو قبيلة ُبعدًا أكثر حصانة 

وقوة من االنتماء الوطني الواحد، كما يصبح 
االنتماء الفئوي مركبة سياسية يتّم استخدامها 
للحفاظ على مكاسب سياسية أو شخصية أو 

النتزاعها من أيدي آخرين حاكمين.
يكون  قد  الوطنية  الهوية  فإّن ضعف  كذلك 
هو المدخل للتدّخل الخارجي، بل ولالحتالل 
االحتالل  تجربة  في  حصل  كما  أحيانًا، 
األهلية  الحرب  فترة  للبنان خالل  اإلسرائيلي 
االنتماءات  أولوية  تتحّول  حيث  اللبنانية، 
الضّيقة إلى مبّررات تقتضي التعامل مع أي 
االنتماءات  مواجهة  أجل  من  خارجية  جهة 

األخرى في الوطن الواحد!.
حاالت  واليمن  وليبيا  وسوريا  العراق  وعاش 
التدخل  نتيجة  لبنان  في  حدث  لما  مشابهة 
دور  ونمّو  الدول  هذه  في  المباشر  الدولي 

القوى اإلقليمية المجاورة.
إّن ضعف الهوية الوطنية المشتركة هو تعبير 
األخرى.  لالنتماءات  خاطئ  فهم  عن  أيضًا 
فاالعتقاد بمذاهب دينية مختلفة، أو االعتزاز 
طبيعية  ظاهرة  هو  قبلية،  أو  إثنية  بأصول 
التعّددية  على  تقوم  مجتمعات  في  وصّحية 
والطبيعة.  البشر  في  القائم  االختالف  وعلى 
لكن تحّول هذا االختالف إلى خالف سياسي 
يعني  دموية  إنقسامية  وصراعات  عنفي 
الحكمة في االختالف  تناقضًا وتصادمًا مع 
والتعّدد، فيكون المعيار هو محاسبة اآلخرين 
على ما ُولدوا به وعليه، وليس على أعمالهم 
للشرائع  مخالف  ذاته  بحدِّ  وهذا  وأفكارهم. 

الدينية والدنيوية كّلها.
األوضاع  تصحيح  مسؤولية  تكون  وهكذا 
مسؤولية  العربية،  المنطقة  في  اآلن  القائمة 
معًا.  والمحكوم  الحاكم  بها  معنّي  شاملة 
البنى  في  أواًل  يبدأ  أن  يجب  اإلصالح  لكن 
حّقه  مواطن  كل  ليجد  والسياسية  الدستورية 
يعلو  ولكي  المشترك،  الوطني  االنتماء  في 
سقف  من  وأوسع  أرحب  هو  ما  إلى  سقفه 

االنتماءات الفئوية الضّيقة.
هي أيضًا مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني 
والمنتديات  والسياسية  الفكرية  والحركات 
الثقافية وعلماء الدين ووسائل اإلعالم العربية 
مع  السليم  الوطني  التعامل  في  المتنوعة، 
األحداث والتطورات، وفي طرح الفكر الديني 
والسياسي الجامع بين الناس، ال ذاك الداعي 

إلى الفتنة بينهم.
يتطّلب  الوطنية  الهوية  تعزيز  فإّن  أيضًا، 

العروبة  لمفهوم  جديد  من  االعتبار  إعادة 
أنَّ  صحيٌح  الشامل.  العربي  المستوى  على 
بلد  كّل  في  سليمة  دستورية  أوضاع  تحقيق 
عربي سيكون مهّمًا اآلن لبناء عالقات عربية 
أفضل، ولضمان استمرارية أّي صيغ تعاون 
هي  أيضًا  المشكلة  لكن  مشترك،  عربي 
كما   – المشتركة  العربية  الهوية  في ضعف 
وطغيان   – الوطنية  الهوية  ضعف  في  هو 
على  والعرقية  والمذهبية  الطائفية  التسميات 
ال  العروبة  تصبح  وبذا  العربية.  المجتمعات 
مجّرد حلٍّ ألزمة العالقات بين البلدان العربية 
فقط، بل أيضًا سياجًا ثقافيًا واجتماعيًا لحماية 
الوحدات الوطنية في كلِّ بلٍد عربي ولمواجهة 
مخاطر االنفجار الداخلي في كل بلد عربي.

لحوالي  نعاني،  أّننا  العرب  نحن  فمشكلتنا 
ُهوّياٍت  بين  صراعاٍت  من  الزمن،  من  قرٍن 
للعالقة  فهم  أو  وضوح  عدم  ومن  مختلفة، 
فقد تمّيز  المتعّددة أصاًل.  الهوّيات  بين هذه 
النصف الثاني من القرن العشرين بطروحاٍت 
فكرية، وبحركات سياسية ساهم بعضها أحيانًا 
بتعزيز المفاهيم الخاطئة عن ثالثية )الوطنية 
المشكلة  كانت  رّبما  أو  والدين(،  والعروبة 
في الفكر اآلحادي الجانب الذي ال يجد أيَّ 
مّتسٍع للهوّيات األخرى التي تقوم عليها األمَّة 
هي  العربية  البلدان  شعوب  فهوّية  العربية. 
مزيٌج مرّكب من هوّية )قانونية وطنية( نتجت 
القرن  مطلع  في  العربية  األوطان  والدة  عن 
من  عمرها  عربية(  )ثقافية  وهوّية  العشرين، 
دينية(  العربية، وهوّية )حضارية  اللغة  عمر 
الكريم،  بالقرآن  العربية  اللغة  ارتباط  مرجعها 
مهبط  هي  العربية  األرض  أّن  بحكم  وأيضًا 
واقع  وهذا  السماوية.  والرساالت  الرسل  كّل 
حال ملِزم لكل شعوب البلدان العربية، بغّض 
النظر عن أصولهم أو معتقداتهم، وحّتى لو 
أو  الهوّيات  هذه  لكّل  االنتماء  فكريًا  رفضوا 

بعضها.
العربية  األرض  امتداد  على  نجد  اآلن 
محاوالٍت مختلفة األوجه، ومتعّددة المصادر 
العربية  الهوّية  معنى  لتشويه  واألساليب، 
اإلثني  التنوّع  مع  متناقضة  حالة  ولجعلها 
والديني الذي تقوم عليه األرض العربية منذ 

قروٍن عديدة.
“األقّليات”  مشكلة  عن  الحديث  وأصبح 
الوطنية  للهوّيتين  الخاطئ  بالفهم  مرتبطًا 
بأّن  القناعة  هي  المحّصلة  حيث  والعربية، 

حاًل لهذه المشكلة يقتضي “حلواًل” انفصالية 
كالتي حدثت في جنوب السودان وفي شمال 
عنها  الحديث  اآلن  يتّم  وكالتي  العراق، 
أساس  بينما  عربية،  بلداٍن  عّدة  لمستقبل 
مشكلة غياب “حقوق بعض المواطنين” هو 
السليمة  والممارسة  الصحيح  الفهم  غياب 

لمفهوم “المواطنة”، وليس قضية “الهوّية”.
ما حدث ويحدث في العقود األربعة الماضية 
)منذ منتصف عقد سبعينات القرن الماضي( 
العربية،  الهويَّة  بنزع  األجنبي  الهدف  يؤّكد 
بل  أوسطية”،  “شرق  بهوّية  استبدالها  عبر 
حّتى نزع الهوّية الوطنية المحّلية واالستعاضة 
من  وطائفية،  ومذهبية  إثنية  بهوّيات  عنها 
العربية  األوطان  على  السيطرة  تسهيل  أجل 

وثرواتها.
المؤلم في واقع الحال العربي أّن األمَّة الواحدة 
تتنازع اآلن فيها “هوّيات” مختلفة على حساب 
الهوّية العربية المشتركة. بعض هذه الهويات 
“إقليمي” أو “طائفي”، وبعضها اآلخر “أممي 
ديني أو عولمي”، كأنَّ المقصود هو أن تنزع 
هذه األمَّة ُهوّيتها الحقيقية وال يهّم ما ترتدي 
من بعدها، من مقاييس أصغر أو أكبر في 

“الُهوّيات”، فالمهمُّ هو نزع الهوّية العربية !
الجامعة بين كلِّ العرب  الثقافية  العروبة  إنَّ 
أفضل  لمستقبل  المنشود  الزاوية  حجر  هي 

داخل البلدان العربية وبين بعضها البعض.
بدائلها  فإّن  العربية  الهوية  تضعف  وحينما 
بل  للشعوب،  موّحدة  وطنية  ُهوّيات  ليست 
انقسامات حاّدة تفرّخ حروبًا أهلية من شأنها 

أن تأكل األخضر واليابس معًا.
إنَّ العودة العربية ل”العروبة” هي اآلن حاجة 
الداخل،  في  المجتمعات  لحماية  قصوى 
ولتحصينها من هيمنة الخارج، ولبناء أسس 
في  وفّعال  مشترك  عربي  لتعاون  سليمة 

المستقبل.
لتكرار  دعوًة  ليست  المنشودة  العروبة  إنَّ 
جرت  التي  والحزبية  السياسية  التجارب 
القرن  من  مختلفة  مراحل  في  قومية  بأسماء 
العشرين، بل هي عودة إلى أصالة هذه األّمة 
ودورها الحضاري والثقافي الرافض للتعّصب 
تكون  فلن  جامعة  عروبة  وبال  وللعنصرية. 
هناك ال أمَّة عربية فاعلة، وال أيضًا أوطان 

عربية واحدة ومستقرّة.
*مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية األربعاء أنها 
مصطفى  العراقية  الحكومة  رئيس  أن  يبدو 
الكاظمي يعمل على التصعيد ضد الفصائل 
في  العميقة«  »الدولة  تسمى  التي  المسلحة 
الذي يتعرض  العراق، فهو يريد إزالة الحرج 

له أمام المجتمع الدولي.

العراقية  للحكومة  السابقة  البيانات  كانت 
تصف الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة 
الدبلوماسية  والبعثات  األمريكية  القوات  على 
تصف  أحيان  وفي  التخريبية«  بـ«األعمال 
لكن  القانون«،  على  بـ«الخارجين  منفذيها 
مصطفى  حكومة  موقف  في  حصل  تطورا 

الكاظمي األخير.
رسول  يحيى  اللواء  أصدره  الذي  البيان  في 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق 

التي  األخيرة  الهجمات  على  تعليقا  العراقية 
ومطار  بغداد  في  األمريكية  السفارة  طالت 
لقاعدة  اليوم  الدولي وما حدث صباح  أربيل 
عين األسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية، 

صعد الكاظمي الموقف ضد هذه الفصائل.
فيها  تصف  التي  األولى  المرة  هي  هذه 
القوات  على  الصواريخ  مطلقي  الحكومة 
ففي  واألعداء«،  بـ«اإلرهابيين  األمريكية 
بمصطلحات  تصفهم  كانت  سابقة  أوقات 

أخف مثل »الخارجين على القانون«.
عمليات القصف تزامنت مع زيارة سرية قام 
بها رئيس استخبارات الحرس الثوري اإليراني 
إلى العراق حسين طائب، التقى خاللها رئيس 
وبحثا  الكاظمي  مصطفى  العراقية  الحكومة 

هذه الضربات.

نهجا  تتخذ  بدأت  األخرى  هي  الفصائل 
جديدا في عمليات القصف، فخالل األشهر 
الماضية كانت تترك وقتا طويال بين هجمة 
المقاومة  »تنسيقية  إعالن  مع  لكن  وأخرى، 
القوات  أسابيع تصعيدها ضد  قبل  العراقية« 

األمريكية، قلصت الوقت بين هجماتها.

أربع  شنت  الماضية  ساعة  الـ36  فخالل 
بغداد  في  األمريكية  السفارة  طالت  هجمات 
ومطار أربيل ورتل تابع للتحالف الدولي في 

األنبار، باإلضافة إلى قاعدة عين األسد.
ما حدث اليوم عندما شنت الفصائل هجوما 
األول  هو  كان  األسد،  عين  قاعدة  على 
المسلحة  الفصائل  أطلقت  عندما  نوعه،  من 
بناحية  سكني  حي  داخل  من  صواريخها 
لم  ما  وهذا  األنبار،  محافظة  في  البغدادي 

يحدث سابقا.
المسلحة  الفصائل  في  قال مصدر  أيام  قبل 
األيام  خالل  مكثفة  هجمات  »لدينا   :RTلـ
تحديات  أمام  األمريكان  سيكون  المقبلة، 

جديدة لن ينجو منها«.

رئيس  سيكون  هل  يبقى،  السؤال  لكن 
قادرا  الكاظمي،  مصطفى  العراقية  الحكومة 
خاصة  الفصائل،  هذه  ضد  التصعيد  على 
يونيو  في  أساسيتين  جولتين  خسر  أن  بعد 
في  اعتقل  عندما   2021 ويونيو   2020
األولى عناصر من كتائب »حزب هللا« ومن 
الثانية  اعتقل في  ثم أطلق سراحهم، وعندما 
مصلح  قاسم  الشعبي  الحشد  في  القيادي 

وأطلق سراحه أيضا.
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رسالة مفتوحة إلى قادة فتح وكوادرها

فريق مهندسين فلسطيني
 يفوز بالمسابقة الدولية إلعادة إعمار مرفأ بيروت

عريب الرنتاوي، 
مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية

يطيب لإلخوة فتح ترديد عبارة، ُتطربنا نحن 
الحجارة...ليس  وأول  الرصاص  أول  أيضًا: 
من قارئ منصف لتاريخ الوطنية الفلسطينية، 
الحقيقة... بالعشرة« على هذه  إال و«يبصم 

بيد أن استذكار هذه الحقيقة، ال يكفي وحده 
الستنقاذ الحالة التي آلت إليها الحركة التي 
طالما مثلت »العمود الفقري« لمنظمة التحرير 
ثمة  الفلسطينية...اليوم،  الوطنية  والحركة 
فوقها:  من  يقفز  من  يخطئ  جديدة،  حقائق 
انهار  القطبية«  »أحادي  الفلسطيني  النظام 
انتهى  القطبية«  »الثنائية  ونظام  زمن،  منذ 
إلى االنقسام األطول واألعمق واألخطر في 
التاريخ الفلسطيني، وال بد من نظام فلسطيني 

جديد.
يعني ذلك، من ضمن ما يعني، أن بقاء فتح 
فصائلية  ضرورة  ليس  وتطورها،  وتجددها 
وجمهورها  ومنتسبيها  الحركة  أبناء  تخص 
وطنية  حاجة  هو  بل  فحسب،  العريض 
حتى  الفلسطينيين  لكل  ومصلحة  فلسطينية، 
أحد  للكلمة...فال  »البراغماتي«  بالمعنى 
استبدال  في  ال  ألحد،  مصلحة  وال  يرغب، 
عمود فقري بعمود آخر، وال في تفشي نظام 
»الثنائية القطبية«، وال بد من »تعددية قطبية 
فلسطينية«...صحيح أن البحث عن »قطب 
أولى  باب  ومن   ، مسؤوليتكم  ليست  ثالث« 
ليست من صالحية حماس، بل هي مسؤولية 
أما  الكبيرين،  الفصيلين  خارج  هم  من  كل 
على  الحفاظ  في  فتتجلى  األولى  مسؤوليتكم 
الوطنية  الساحة  في  كبير  كقطب  فتح، 
الفلسطينية، وال أحد غيركم بمقدوره فعل ذلك.

والخبرات:  الدروس  أهم  عدوكم  لدى  ولكم 
سابقًا(،  ماباي  )المعراخ،  العمل  حزب 
الصهيونية  الحركة  في  تأسيسًا  دورًا  لعب 
يحتل  اليوم  إسرائيل،  تأسيس  وفي  العالمية 
الخريطة  يسار  على  هامشية  مكانة  الحزب 
ترجمة  في  نجحوا  هم  اإلسرائيلية،  الحزبية 
القومي  »الوطن  إنشاء  وفي  »مشروعهم« 
لليهود في فلسطين«، بيد أن نجاحاتهم تلك، 
فانزووا فوق  لهم عند اإلسرائيليين،  لم تشفع 
المقابل،  الكنيست...في  في  مقاعد  بضعة 
أنتم )ونحن( لم تنجحوا في ترجمة مشروعكم، 
هذا  أن  بل  الفلسطيني،  الوطني  المشروع 

ذلك،  ومع  الريح،  مهب  في  بات  المشروع 
شيكًا  يمنحكم  سيظل  الشعب  أن  تعتقدون 
حدث،  وإن  يحدث،  لن  بياض...هذا  على 
الساحة  على  اليوم  ولديكم  يستمر،  فلن 
الوطنية، ومن داخلكم، خصومًا ومنافسين...

استحضار صفحات المجد والبطولة والشهادة 
الهمم،  حفز  لغايات  ضروري  التاريخ،  من 
التجدد  طريق  على  العزيمة،  واستنهاض 
فتح  بعث  طريق  على  والتشبيب،  والتجديد 
والحركة والمنظمة من جديد، وبخالف ذلك، 
نصبح كمن يجتر ماضيًا تليدًا، وهي واحدة 
أية حال،  البائسة على  العربية  من خصالنا 

وهي ليست حكرًا عليكم دون غيركم.
أولى خطوات البحث في تجديد فتح وبعثها، 
تكون باإلقرار بالواقع المر الذي انتهت إليه 
و«المشروع«... والسلطة  والمنظمة  الحركة 
تقدم... أي  هناك  يكون  لن  ذلك،  بخالف 

المسؤولية  الرئيس من  يليها اإلقرار بقسطكم 
إليها،  انتهينا  التي  الصعبة  المصائر  عن 
فليس  الخلل ومعالجتها،  للبحث عن مواطن 
من الحكمة، المضي في تعليق الفشل على 
مشاجب اآلخرين، مع أن اآلخرين يتحملون 
أن  وطالما  كذلك،  المسؤولية  من  أقساطهم 
فإن  والقيادة،  الريادة  بشرف  حظيت  أنك 
كذلك،  المسؤولية  من  األوفر  القسط  عليك 
تصويب  بيدكم  والخيبة...ليس  الفشل  عن 
المشهد اإلقليمي  مسارات اآلخرين، وال قلب 
والدولي رأسًا على عقب، لكن بيدكم تصويب 
مساراتكم، وتجفيف منابع الخلل واالختالل...
على  القدرة  وحدكم  وبيدكم  مسؤوليتكم،  تلكم 

معالجتها، ومن الحكمة أن نبدأ من هنا.
ُيعد  إنما  بالسلطة،  فتح  ارتباك«  »فك  إن 
فالسلطة  الحركة،  الستنقاذ  ضروريًا  متطلبًا 
سيما  والثوار،  والمناضلين  للنضال  مفسدة 
وعقود،  لسنوات  االرتباط  هذا  يمتد  حين 
أمر  وهو  لشعبكم،  يتأكد  أن  بعد  وباألخص 
إلى  تتحول  سلطته  بأن  حال،  أية  على  بدأ 
عبء عليه، ال ذخرًا له...وإن مشروع انتقالها 
إلى »الدولة العتيدة«، دونه خرط القتاد، حتى 
ال أقول بات وراء ظهورنا...البقاء في السلطة 
لكنه  وثمار،  منافع  له  الوقت،  هذا  طوال 
ُيرتب أثمان وأكالف، بدأتم منذ زمن بدفعها، 
على المستوى الجمعي على األقل، حتى وإن 
السلطة  بثمار  منكم،  كثيٌر  أو  بعضكم  تمتع 
ومزاياها...يبدو أن » فك االرتباط« الحركة 

بالسلطة، بات شرًا ال بد منه، إن أنتم أردتم 
استنقاذ فتح، وقبل فوات األوان.

لكنني ومن موقع الصديق وصاحب المصلحة 
النزق  من  حالة  أرقب  والثقافية،  المعنوية 
التي  االنتقادات  مع  التعامل  في  والعصبية 
تميزون  عدتم  ما  أنكم  حتى  لها،  تتعرضون 
فتح  بقاء  في  يرى  نقد  واستهداف،  نقد  بين 
شريطة  عامة،  وطنية  مصلحة  وديمومتها، 
أن تتخفف من كل ما علق بها من شوائب 
أوسلو نهجًا وتفكيرًا وسلطة، واستهداف يندرج 
سبيل  في  عليكم  إطار حرب خصومكم  في 
السلطة، أو يهدف إلى الحلول محلكم، وتلكم 
مسألة أخرى، فال تقعوا في الخلط وااللتباس، 
وبدل تبديد الوقت والجهد في خوض معارك 
التوجه نحو الهدف األسمى،  جانبية، عليكم 
حركة  هي  بما  فتح  استنقاذ  وجودكم:  مبرر 
تحرر وطني، الستكمال المشوار الذي يتأكد 
لنا يومًا إثر آخر، بأنه ما زال مديدًا ومريرًا.

إن مشاكل فتح الداخلية، تعاجل بتصعيد حالة 
االشتباك ضد االحتالل واالستيطان، وجعلها 
المواجهة،  ميادين  يومي...في  عمل  برنامج 
سمينها، وعن  غثها عن  وُيفرز  فتح،  تتفولذ 
هذا الطريق، ُيعاد بناء الحركة من أسفل إلى 
استعادة  يمكن  فقط،  األسلوب  وبهذا  أعلى، 
الثقة والشعبية والتوازن...بخالف ذلك، ستظل 
تاريخيًا،  المبادر  بدورها  التي ُعرفت  الحركة 
وقامت على »المبادرة والمبادءة« أصاًل، في 
ومياًل  نزقًا  وستزداد  والتبرير،  الدفاع  موقع 
للعنف المفرط ضد أهلها وشعبها ومجادليها، 
وقد تتحول إلى »ميليشيا سلطوية« ال سمح 
التي ميزتها  الكبرى  هللا، وستفقد الخصائص 
عن غيرها، كحاضنة تضم الجميع، بمن فيهم 

من هم خارجها.
بتعطيل  ُتحل  ال  الداخلية،  فتح  مشاكل  وإن 
والحريات  واالنتخابات  الديمقراطية  مسارات 
أن  بمقدورها  حلول  فلسطين...وثمة  في 
تقطع الطريق على السيناريوهات األسوأ ألية 
انتخابات كما ارتسمت في مخيلتهم قبل عدة 
أسابيع...لديكم كوادر وقيادات، شابة، طليقة 
تقود  وأن  الراية،  تتسلم  أن  بمقدورها  وأسيرة، 
المرحلة المقبلة، فال تظلوا أسرى لمن أخفقوا 
طوال ربع قرن أو يزيد...ال أريد أن أقول أن 
فتح تحتاج »ثورة في الثورة«، لكن يبدو أنني 
ال أجد تعبيرًا أفضل من هذا، القتراحه عليكم.

قادرًا ومؤهاًل  ما زال  لديكم »حصان رهان« 

فاعملوا  الطويلة«،  المسافات  »سباق  لكسب 
أوسع  وخوضوا  أسره،  من  تحريره  على 
هذا  على  ولديكم  حريته،  أجل  من  المعارك 
لكم... العون  يد  مد  بمقدوره  من  الطريق 

مع  وربما  للرئاسة،  البرغوثي  مروان  ترشيح 
ربما  واحدة(،  انتخابية  )بتذكرة  للرئيس  نائب 
يكون رهانكم األقوى...توحيد فتح، في قوائم 
مستحيلة،  مهمة  ليست  للتشريعي،  انتخابية 
بقائمتين،  االنتخابات  خوض  بفرض  وحتى 
يكون  وربما  والتناغم،  التنسيق  من  بد  فال 
قبل  اقترحنا  كما  لكم،  أجدى  الخيار،  هذا 
تظهروا  أن  لكن  بزمن،  المغدورة  االنتخابات 
االنتخابات  عّطل  من  بوصفكم  شعبكم  أمام 
تليق  ال  فتلكم صورة  خسارتها،  من  لخشيته 
عقود  لستة  الممتدة  الجسيمة  بتضحياتكم 

خلت.
وبعثها،  التحرير  منظمة  تفعيل  إلى  واذهبوا 
السلطة... وليست  األخير،  مالذكم  فتلك 
المبادرة من حماس... تأتي  أن  تنتظروا  وال 

أو  بحماس  المنظمة،  لتفعيل  دعونا  ولطالما 
بحماس وال رغبة  استخفافًا  ليس  دونها،  من 
القناعة  منطلق  من  ولكن  استبعادها،  في 
بجوب إحياء المنظمة وتنشيطها، فإن جنحت 
كيان  على  جاءت  االندماج،  لخيار  حماس 
نشط وحيوي، وليس كيانًا ميتًا يرقد في غرفة 
قد  نكون  واعتذرت،  تمنعت  وإن  اإلنعاش، 
وتكاد  السلطة  أكلتها  التي  المنظمة  ربحنا 

تجهز عليها.
والشيخ  وسلوان  »بيتا«  معارك  في  ولكم 
يكون  أن  يمكن  لما  ونماذج  دروسًا  جراح، 
عليه حالكم وحال شعبكم، حين تتوفر اإلرادة 
والقناعة، بتحويل كل الضفة الغربية والقدس 
والشيخ  ونعلين  بيتا  إلى  األخضر(،  )والخط 
التماس  خطوط  العامود...على  وباب  جراح 
ُيعاد  والعنصرية،  واالستيطان  االحتالل  مع 

استنهاض فتح واستنقاذ منظمة التحرير.
الرصاص  أول  فتح،  »شيوخ«  كان  ومثلما 
راهن  هم  وفتيانها،  شبابها  فإن  والحجار، 
أسيرة  الحركة  تبقوا  فال  ومستقبلها،  الحركة 
ما  إلى  انظروا  بل  التليد،  ماضيها  ذكريات 
يمكن فعله اليوم وغدًا، لجعلها حجر الزاوية 
والمستقبل،  الحاضر  معارك  في  كذلك، 
يقبل  من  وتطور...أما  حركة  فعل  فالتاريخ 

بالجمود فجدير باالنقراض.

الفوز  في  فلسطيني،  هندسي  فريق  نجح 
لتصميم  دولية  مسابقة  في  األول  بالمركز 
وإعادة إعمار مرفأ بيروت، متفوقا على فريقين 
)المركز  وإيطالي  الثاني(  )المركز  روسي 

الثالث(.
العلمي  العالي والبحث  التعليم  وأشادت وزارة 
أربعة  بفوز  االثنين،  اليوم  الفلسطينية، 
جامعة  خريجي  من  فلسطينيين  مهندسين 
بني  وميس  عوض،  أبو  أالء  وهم  بيرزيت، 
عودة، ودياال اندونيا، ومجد المالكي، وهم من 
جامعة  في  المعمارية  الهندسة  قسم  خريجي 
بيرزيت، في المشروع الذي أطلقوا عليه اسم 

»بيروت المنتجة ما بعد االنفجار«.
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  وأكد 
والتميز  التفوق  هذا  أن  مويس  أبو  محمود 
يمتلكها  التي  والخبرات  المهارات  على  يؤكد 
خريجو مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، 
التميز  هذا  أن  الوقت على  ذات  في  مشددا 
بالعلم  الفلسطيني  يؤكد على تشبث المواطن 

بالرغم  والمعرفة لخدمة شعبه والعالم أجمع، 
من التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
إلى أهمية تعزيز مثل هذه  أبو مويس  ودعا 
البحث  على  والتركيز  المشرفة،  النماذج 
العلمي النوعي، بما يخدم المجتمع الفلسطيني 

والعربي والعالمي.
وفي تصريحات صحفية قال ماجد المالكي، 
الهندسة  مشروع  إن  الفائز،  الفريق  عضو 
ستجعل  جديدة  »رؤية  يقّدم  المعمارية 
بيروت عاصمة منتجة تعتمد على إمكاناتها 

الذي  االنفجار  أعقاب  في  وذلك  الخاصة، 
في  وتسبب  بلبنان  كبرى  أزمات  عن  أسفر 
معدالت  وزيادة  المنازل  من  عديد  تدمير 
البطالة«. وأضاف أن المشروع يسعى »إلى 
وإعادة  الموقع،  في  تبقى  ما  استخدام  إعادة 
والزجاج  والخشب  الحديد  مثل  مواد  تدوير 
المتناثر في أرجاء المدينة. إذ يمكن استخدام 

هذه المواد في عملية إعادة اإلعمار«.
من جهتها قالت أالء أبو عوض إن المشروع 
العامة  المساحات  »خلق  على  أيضا  يركز 

إلى  المحليين،  للسكان  الشعبية  واألسواق 
جانب الحفاظ على الذاكرة الجماعية للبنانيين 
الحبوب.  صوامع  على  التركيز  خالل  من 
وقد تطلب المشروع جهودا كبرى من جانب 
أشهر  أربعة  استغرقوا  الذين  الفريق  أعضاء 
إنهائه«.  قبل  المستمرين  والبحث  العمل  من 
عديدة،  تحديات  واجه  الفريق  أن  وذكرت 
مدينة  عن  المتوافرة  المعلومات  قلة  »وأهمها 
وأوضاع  المتهدمة،  المباني  وأعداد  بيروت، 

المباني التي ما تزال قائمة«.
يقرب  ما  انفجر  الماضي  أغسطس   4 وفي 
من 3000 طن من نترات األمونيوم شديدة 
بسبب ظروف  بيروت،  ميناء  في  االنفجار، 
مقتل 211  أسفر عن  مما  السيئة،  التخزين 
وإلحاق   ،6000 من  أكثر  وإصابة  شخصا 
اللبنانية،  أضرار بأحياء كاملة في العاصمة 
السياسية  أزماتها  أسوأ  في  البالد  أغرق  ما 

واالقتصادية.
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قراءة في جدوى بقاء األميركّي في العراق
في  بقاءها  أن  فعاًل  األميركية  اإلدارة  تدرك 
العراق يعني بقاء االستنزاف البعيد المدى مع 

تعاظم التهديد في أماكن أخرى.

العراق  إلى  األميركية  المتحدة  الواليات  قِدمت 
ونشر  الدكتاتوري  النظام  »تغيير  مشروع  حاملًة 
إلى  المشروع  هذا  تحول  ثم  فيه«،  الديمقراطية 
مكافحة اإلرهاب حين غرق العراق في بحٍر من 
الدم. بعد ذلك، أخذت استراتيجية مكافحة التمرد 
مكانها في مقاربة السياسة األميركية في العراق. 
تنظيم  بـ«مهمة محاربة  فإنها تضطلع  اآلن،  أما 

داعش« واحتواء إيران على السواء. 
بطبيعة  أدى  ما  مفتوحة،  بطبيعتها  المهمة  هذه 
األمر إلى أن تخوض الواليات المتحدة ما تسميه 
والتي  األبدية«،  بـ«الحروب  األميركية  األدبيات 
مرة  من  أكثر  الجديدة  األميركية  اإلدارة  أعلنت 
هنا،  إنهاءها.  تريد  أنها  مسؤوليها  لسان  على 
اإلجابة  سنحاول  الذي  السؤال  طرح  من  بد  ال 
السياسة  نجاعة  مدى  ما  المقال:  هذا  في  عنه 
التي  التكاليف  إلى  بالنسبة  العراق  األميركية في 
السياسة ضمن  هذه  تندرج  وهل  وتبذلها؟  بذلتها 

دائرة الممكن بحسب مسار المنطقة؟

في المشهد العراقي
في  األميركي  التموضع  إعادة  إن  القول  يمكن 
الساحة العراقية بعد بلوغ التصعيد ذروته، باغتيال 
رئيس  ونائب  سليماني  قاسم  القدس«  »قوة  قائد 
كان  المهندس،  مهدي  أبو  الشعبي  الحشد  هيئة 
العراقية، إذ رأت  الكاظمي الحكومة  عند استالم 
اإلدارة األميركية فيه الشخص الذي يحقق الكثير 
من المصالح األميركية في سياسته تجاه الحشد 

الشعبي وإيران.
المتحدة  الواليات  تدفع  أن  إلى  أدى  األمر  هذا 
األميركية العبين آخرين إلى الواجهة في الساحة 
الناتو  عدد  )زيادة  سياستها  لتنفيذ  إما  العراقية، 
وتغيير بعض المهام لها(، وإما لتحقيق سياستها، 
الكاظمي(،  )الكرد،  مباشرة  غير  بطريقة  ولو 
عبر  العراقي  الداخل  في  احتقان  أي  وتنفيس 

الحوار االستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
المقاومة  الفصائل  أّن  المقلب اآلخر، يظهر  في 
أدركت أن ما يقوم به الناتو عبر زيادة عديده من 
هما  مهامه  وتوسعة  آالف   4 إلى  جندي   500
المتحدة  الواليات  منهما  تستفيد  أن  يمكن  مناورة 
األميركية للبقاء في العراق والقيام بما تريده تحت 

غطاء الناتو واسمه. 
قاسم  العراقي  الوطني  األمن  مستشار  نفى 
حلف  مع  اتفقت  قد  بالده  تكون  أن  األعرجي 
في  مدربيه  أعداد  زيادة  على  األطلسي  شمال 
العراق، وهو ما اعتبره بعض المراقبين تعبيرًا عن 
المقاومة،  والفصائل  الشعبي  الحشد  نظر  وجهة 
»بدر«؛  منظمة  على  محسوبًا  األعرجي  لكون 
إحدى القوى األساسية في الحشد الشعبي وصوته 

في البرلمان العراقي. 
العمليات العسكرية  في السياق نفسه، لم تتراجع 
تم  فقد  العراقية،  المقاومة  فصائل  قبل  من 
مرة   50 من  أكثر  اللوجستية  األرتال  استهداف 
واستهداف  وآذار/مارس،  شباط/فبراير  بين شهر 
القوات األميركية أكثر من 24 مرة، ما بين هجوم 
األشهر  خالل  بالمسّيرات  وهجمات  صاروخي 

الخمسة الماضية.
الواليات المّتحدة بين الكلفة والمخاطر

في محاضرٍة ألقاها قائد القيادة المركزية األميركية 
اإلمارات  لمركز  ماكينزي  كينيث  الجنرال 
للدراسات والبحوث في تشرين األول/أكتوبر من 
توجب  التي  الضرورات  أن  أكَّد  الماضي،  العام 
»الخطر  هي  العراق  في  األميركية  القوات  بقاء 
حركة  وحماية  اإلرهابية،  والتهديدات  اإليراني، 

النفط العالمية في منطقة المتوّسط«.
ال شّك في أنَّ هذه العناوين عامٌة جدًا، ويندرج 
اإلدارة  تهم  التي  التفاصيل  من  الكثير  تحتها 
األميركية، لكننا سنناقش مدى فعالية بقاء القوات 
طرحها  اّلتي  األسباب  إلى  بالنسبة  األميركية 
ماكينزي، إضافًة إلى بعض اإلشارات حول الكلفة 

التي تتحملها اإلدارة األميركية.
»الخطر« اإليراني

نرى  ماكينزي،  يطرحها  التي  النتائج  تثقيل  في 
المتحدة  الواليات  الذي تراه  الهاجس األساس  أن 
العراقية  التحرر  حركة  هو  األخطر  األميركية 

التي تسّميها الواليات المتحدة األميركية »االمتداد 
الفصائل  قوة  وتعاظم  العراق«،  في  اإليراني 
وتموضع  »داعش«،  هزيمة  بعد  ما  المقاومة 
العام  القائد  تتبع  رسمية  كقوة  الشعبي  الحشد 
الحكومة  من  ميزانيتها  وتأخذ  المسلحة  للقوات 
العراقية. في مناقشة هذا الطرح، يمكن القول إنَّ 
امتداد الجمهورية اإلسالمية في العراق ال يمكن 
احتواؤه أو ال يمكن، كما عّبرت بعض الدراسات، 
أن  ذلك  اإليرانيين«،  قبل  من  الفراغ  ملء  »منع 
مداخل التأثير اإليرانية في العراق متعددة، وهي:

1-   العمق الديني بين البلدين واالرتباط بينهما، 
وخصوصًا في المناسبات الدينية الكبرى. ويعمل 
خامنئي  علي  السيد  اإلسالمية  الجمهورية  مرشد 
من  أكثر  في  البلدين  بين  التالحم  تأكيد  على 

مناسبة. 
العراقية  المقاومة  فصائل  دور  تبلور     -2
وصل  حلقة  تشكل  والتي  المنطقة،  قضايا  تجاه 
يمكن  ما  وهو  المقاومة،  محور  ضمن  أساسية 
مالحظته في مؤشرات عديدة، مثل تصريح حركة 
الوصول  على  »قادرون  أفرادها  بأن  »النجباء« 
»حزب  وإعالن  فلسطين«،  في  نقطة  أبعد  إلى 
اإلقليمية  المعادلة  من  »جزءًا  سيكون  بأنه  هللا« 

لحماية القدس والمسجد األقصى«. 
3-   المصالح المشتركة العميقة ما بين العراق 
وإيران، إن كان على المستوى االقتصادي أو على 
االرتباط  فّك  إمكانية  وعدم  السياسي،  المستوى 
مع  وخصوصًا  الشعبي،  المستوى  على  بينهما 
عبد  عادل  اختصره  األمر  هذا  رئيسي.  قدوم 
يرددها  كان  التي  المعهودة  جملته  في  المهدي 
دائمًا أمام ديفيد شينكر: »إيران جارتنا، وأنتم )أي 

الواليات المتحدة األميركية( أصدقاؤنا«.
وثابتة  يقينية  حالة  العراق  إلى  بالنسبة  إيران  إن 
القادمة  األميركية  المتحدة  الواليات  من  أكثر 
يرى  قد  لذا،  المنطقة.  إلى  األرض  أقاصي  من 
المراقب أن مقدرة تمتين العالقة، على المستوى 
إيران  حظوظ  من  ستكون  العراق،  في  الشعبي 
االعتبار  بعين  أخذنا  ما  إذا  وخصوصًا  أكثر، 
بعض  لتعويم  األميركّية  المتحدة  الواليات  مسار 
لالهتمام  األوسط  الشرق  منطقة  في  الالعبين 
االهتمام  إلى  التوّجه  بسبب  المنطقة،  بقضايا 
بأولويات أخرى على مستوى الساحة الدولية. لذا، 
قد يرى العراق تمتين العالقة مع إيران أجدى على 

المدى البعيد.

التهديدات اإلرهابّية 
في العام 2018، أصدر التحالف الدولي لمحاربة 
تنظيم »داعش« بيانًا جاء فيه: »التحالف الدولي 
لمحاربة داعش يعلن انتهاء مهام قيادة القوة البرية 
التابعة لقوة المهام المشتركة في العراق«، األمر 
الذي يؤشر على انتهاء التهديد العسكري المباشر 

لتنظيم »داعش« في العراق.
ولم يبَق من »داعش« إال التهديد األمني وبعض 
الخاليا المنتشرة في شمال العراق وغربه، والتي 
ُيخشى بطبيعة الحال أن تعاود أّي نشاط عسكري. 
التضخيم  القادة األميركيون على  طبعًا، يحرص 
اإلعالمي لتهديد »داعش« لألمن القومي للواليات 
المتحدة األميركية، حتى يحافظوا على مشروعية 
المعلومات  أنَّ  رغم  وسوريا،  العراق  في  بقائهم 
الواليات  من  دائم  بشكل  المساعدات  بتقديم  تفيد 
السنوات  مدار  على  للتنظيم  األميركية  المتحدة 

السابقة.
في المقابل، ترى فئٌة واسعٌة من الشعب العراقي 
من  األميركية  المتحدة  الواليات  تعلنه  ما  أن 
»محاربة داعش« هو ذريعة تحاول تسويقها كي 
هذه  وتعتبر  العراق.  في  وجودها  على  تحافظ 
الفئة أن وجود الحشد الشعبي، وما راكمته القوات 
األمنية والعسكرية خالل السنين الماضية، أكسبها 
تجربًة تستطيع أن تعالج التهديدات المتبقية من 
»داعش«. وما الحمالت العسكرية واألمنية التي 
شنتها القوات العسكرية واألمنية مع الحشد الشعبي 
سوى دليل على ما تراه هذه الشريحة، إذ تخطت 
هذه الحمالت أكثر من 8 عمليات عسكرية كبرى 
منذ بداية العام 2020 لتمشيط األراضي الواسعة 

ومالحقة فلول »داعش«.
هذا األمر أدى إلى اعتقاد بين فئات واسعة من 
ينتهك  األميركي  الوجود  بأن  العراقي  الشعب 
يلتزمون  ال  ألنهم  أواًل  يوميًا،  العراقية  السيادة 
للمساعدة  العراقية  بالطلب الرسمي من الحكومة 

في محاربة »داعش«، بل ينفذون أهدافًا خاصة، 
ليس آخرها استهداف مواقع للحشد الشعبي على 

الحدود العراقية السورية. 
ثانيًا، تدرك هذه الفئة أن ما تنّص عليه بيانات 
جلسات الحوار االستراتيجي دائمًا، من »ضرورة 
تدريب  على  ترّكز  جديدة  مرحلة  إلى  االنتقال 
القوات العراقية وتجهيزها ودعم قدراتها القتالية«، 
العام  منذ  الدوالرات  مليارات  بصرف  مسبوٌق 
2003، ولم ينتج إال انهيار القوات العراقية أمام 
أفقد  الذي  األمر   ،2014 العام  في  »داعش« 
تريد  أنها  في  األميركية  المتحدة  بالواليات  الثقة 
العراقية  والعسكرية  األمنية  القوات  تدريب  حقًا 
ودعمها. طبعًا، ليس ببعيد أن يكون هذا الدعم 
إيران  دعم  احتواء  هدفها  المؤيدة  البيانات  وهذه 
كردستان  وإلقليم  تأسيسه،  خالل  الشعبي  للحشد 
العراق عند هجوم »داعش«، كما جاء على لسان 

الزعيم الكردي مسعود البرزاني أكثر من مرة. 
لذا، أكدت الفصائل المقاومة أكثر من مرة ضرورة 
العراقية،  األراضي  في  األجنبي  التواجد  إنهاء 
األمر الذي ال بد لصانع القرار األميركي من أن 
اللوجستية  الموارد  استنزاف  سياق  يلحظه ضمن 
المتكررة  االستهدافات  فمن  والبشرية؛  والمالية 
للقوافل اللوجستية، إلى الكلفة العالية في مواجهة 
)مثاًل،  المقاومة  فصائل  تطلقها  التي  المسيَّرات 
بضعة  سعرها  يتعدى  ال  طائرة صغيرة  تستطيع 
آالف من الدوالرات أن تكلف 3 ماليين دوالر، 
وهو سعر صاروخ الباتريوت، أو 50 مليون دوالر 
 100 أو  هيلكوبتر،  طائرة  استهدفت  حال  في 
مليون دوالر في حال تم استهداف طائرة نفاثة(. 
ال بد من أن يتحول هذا األمر على المدى البعيد 
إلى استنزاف مالي كبير، وخصوصًا إذا ما أخذنا 
األميركية  لإلدارة  العام  التوجه  االعتبار  بعين 

إلنهاء »الحروب األبدية«.

المقاومة  الفصائل  أن  إلى  اإلشارة  يمكن  أخيرًا، 
العراقية إنما تزداد قوًة وتصميمًا على إخراج القوات 
أميركي  استهداف  كل  مع  العراق  من  األجنبية 
لها، إذ إن القادة العسكريين في القيادة المركزية 
»مكافحة  استراتيجية  من  األدنى  بالحّد  يعملون 
المقاومة  للفصائل  التمرد« عبر استهداف محدد 
ردود  الوسطى  القيادة  إدراك  رغم  العراق،  في 
الهجوم  اعتبرت  التي  العراق  في  الداخلية  الفعل 
حتى  العراقية،  للسيادة  انتهاكًا  أيام  قبل  األخير 
إّن 4 منظمات أميركّية أصدرت بيانًا منّددًا حول 
الضربة العسكرية التي استهدفت الحشد الشعبي، 

وأشارت إلى أن ما حصل مخالف للقانون.

حماية حركة النفط العالمية في منطقة المتوسط
يدرك الساسة األميركيون أن حماية حركة النفط 
العالمية إنما تتأتى من القواعد العسكرية المتمركزة 
إلى  إضافًة  الخليج،  دول  في  أساسي  بشكل 
حامالت الطائرات الكبرى المتواجدة هناك، والتي 
إن  لذا،  األساسية.  الممرات  حماية  إلى  تهدف 
عدم التواجد األميركي في العراق لن يؤثر في هذا 
الهدف، وخصوصًا إذا ما لحظنا انتشار أكثر من 
30 ألف جندي أميركي في دول الخليج، وامتالك 

قواعد عسكرية كبرى، كما في قطر والكويت.

المتحدة  الواليات  انسحاب  إن  ذلك،  إلى  إضافًة 
يؤثر  لم  العام 2011  في  العراق  من  األميركية 
مسار  أن  كما  يهددها،  أو  المالحة  حركة  في 
مفاوضات فيينا واللقاءات الخاطفة بين السعودية 
وإيران في العراق، يدالن على تراجع التهديد في 
بعض الملفات. من هنا، إن مناقشة هذه النقطة 
للواليات  التهديدات األخرى  ستتركز على أولوية 

المتحدة على مستوى العالم. 
من  أكثر  المنتخبة  األميركية  اإلدارة  أعلنت 
الشرق  من  يتأتى  إنما  األكبر  تهديدها  أن  مرة 
الذي  األمر  والصين،  روسيا  من  أي  األقصى، 
سيفرض عليها التخفيف من حّدة بعض الساحات 
لذا،  الشرق األوسط.  وسخونتها، وخصوصًا في 
من غير الواضح لدى اإلدارة األميركية إن كانت 
مع  االستراتيجي  التحول  هذا  تحقيق  ستستطيع 
منطقة  إنَّ  إذًا،  ملتهبة.  األخرى  الساحات  بقاء 
الشرق األوسط تتراجع أهميتها في حسابات األمن 
الصيني  التحدي  لمصلحة  األميركي  القومي 

والروسي. 
وروسيا  الصين  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  هنا، 
منطقة  مستوى  على  تحواًل  تفرضا  أن  تحاوالن 
الواليات  له  تستجيب  ما  وهو  األوسط،  الشرق 
المتحدة األميركية لمصلحة ساحات دولية أخرى، 
أي من الممكن أن نشهد مسار المقايضات بين 
المتحدة  والواليات  جهة،  من  والصين  روسيا 
األميركية من جهٍة أخرى، على مستوى الساحات 
لن  األوسط  الشرق  منطقة  إن  لذا،  العالم.  في 
تكون بعيدة عن مسار التوازنات بين هذه الدول.

إضافًة إلى ذلك، ال بدَّ من األخذ بعين االعتبار 
المسار الذي حاولت اإلدارة السابقة تثبيته، وهو 
بين  والتشبيك  اإلقليميين  الالعبين  بعض  تعويم 
تأمين  يتّم  بحيث  المنطقة،  في  الدول  مصالح 
تكون  أن  دون  من  المتحدة  الواليات  مصالح 
المنطقة، وال  في  مباشرًا  فاعاًل  األميركية  اإلدارة 
يمكن رؤية مسار التطبيع إال ضمن هذا السياق. 
تدرك اإلدارة األميركية فعاًل أن بقاءها في العراق 
تعاظم  مع  المدى  البعيد  االستنزاف  بقاء  يعني 
التهديد في أماكن أخرى. لذا، من الضروري في 
مكاٍن ما أن يستلزم إعادة التموضع على المستوى 
الدولي تنفيس الساحات الصغيرة، حتى ال يتحول 
المقاومة  الفصائل  )استهدافات  التكتيكي  التأثير 

العراقية( إلى تأثير استراتيجي. 
في الخالصة

أن  السابقة  األسباب  مناقشتنا  خالل  من  يظهر 
االستراتيجية التي يؤمن بها ماكينزي هي »إثبات أن 
المصلحة الوطنية أكبر من تكلفة الحضور المباشر« 
في العراق لن تصمد، وأن المخاطر و«الكلفة العالية، 
الساحات  أولويات  وإغفال  للجنود،  الدائم  والتهديد 
قواته  على  الحفاظ  عبر  تجنبها  يريد  التي  األخرى« 
األميركية في العراق، ستظل ماثلًة، سواء بقيت القوات 
األميركية أو انسحبت، غير أن الفارق الوحيد بينهما 
هو التهديد الدائم بأن يكون الجنود األميركيون ضحايا 
االستهداف الدائم، وازدياد الكلفة المالية أمام ما يمكن 
تحقيقه من مصالح، رغم وجود طرق ومسارات أخرى 

فّعالة أكثر في الساحة العراقية.
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أسرار جو بايدن: من الحب والفجيعة الى الرئاسة

د. سامي كليب
 

الفتى  أن  يظن  كان  فمن  فعال،  غريبة  البشر  أقدار 
العاشق، ابن العائلة المتواضعة الكاثوليكية المحافظة، 
حياته،  مستهل  في  والنساء  الرياضة  عشق  والذي 
رئيسا  ثم  األميركي  الكونغرس  رجال  أعرق  سُيصبح 
التي  تلك  سينمائيا،  فيلما  تستحقُّ  قصة  هي  للبالد. 
عاشها ويعيشها الرئيس األميركي الحالي جو بايدن، 
األمل  وخيبات  الحب  من  الكثير  طياتها  في  وتحمل 
والكوارث العاطفية والعائلية. كل ذلك أثر ال شك على 
مسيرته السياسية واإلجتماعية واإلنسانية وميله صوب 
السوداء،  البشرة  وذوي  المرأة  عن  والدفاع  المهّمشين 
أبرز ما عاشه،  الكتب لرصد  أخترنا عددا من  لذلك 

وعاناه وفرح به.
تقّلبات السياسة 

للرئيس  واألمني  السياسي  التاريخ  اختصرنا  لو 
بايدن  جو  أي  واألربعين،  السادس  األميركي 
لُقلنا  والسالم،  للحرب  بالنسبة  العمر  الثمانيني 
باختصار، إنه ُمشرعٌّ الحتالل العراق ثم نادٌم على 
التشريع، ومشرٌِّع لحرب أفغانستان ثم نادٌم عليها 
وها هو ينفذ االنسحاب الكامل منها تاركا البالد 
المسلحة  المعارضة  دعم  وهو  طالبان.  لقبضة 
السورية ثم اّتهم السعودية وتركيا واالمارات بدعم 
ثابٌت تاريخا وحاضرا في  النصرة والقاعدة. وهو 
تمايز عن  وبالعمق مع  استراتيجيا  إسرائيل  دعم 
بالسالم وداعيا  بأنه ما زال مؤمنا  ترامب  دونالد 
لقيام دولة فلسطينية، أما إيرانيا فهو ومن منطلق 
الى  وعودة  حوارًا  يريد  لبالده  العليا  المصالح 
الصواريخ  الى  االتفاق  بتوسيع  ويرغب  االتفاق 
المنطقة  في  التوسعي  إيران  ودور  الباليستية 
وتهديدها إلسرائيل. ودوليا يعتبر الصين وروسيا 
التحالف  يعزز  فهو  ولذلك  لبالده،  خصمين  ألد 
األطلسي مع حلفائه األوروبيين ويحاول الفصل 
عربية  ودول  إيران  وإغراء  وموسكو،  بكين  بين 

باالبتعاد الحقا عنهما.
كثيرة  معلومات  ثمة  لكن  طبعا،  مهم  هذا  كل 
أخرى عن شخصه وعائلته وأوالده ودعمه لألفارقة 
ومساندته للمرأة وصعوده سلم السياسة وتأخره في 
ان يصبح رئيسا، نكتشفها في الكتب الكثيرة التي 

بدأت ُتنشر عنه منذ حملته االنتخابية.
الطفولة والشباب

حين ولد جو بايدن في شهر تشرين الثاني قبل 
تسعة وسبعين عاما، أي في أوج الحرب العالمية 
بنسلفانيا،  في  المناجم  ٍلعمال  مدينة  في  الثانية، 
ُكتب في الصحيفة الى وضعت أبراج ذاك اليوم، 
ان مواليد هذا النهار سيكون لهم شأن كبير في 
اميركا. بغض النظر عن صحة او صدفة ذاك 
التوقع، فان بايدن كان فعال يحلم منذ شبابه بان 

يصبح رئيسىًا رغم تواضع حال عائلته.
كان  بايدن  جون  نفسه  االسم  يحمل  الذي  والده 
للسيارات  وبائعًا  األفران  تنظيف  في  يعمل 
المستعملة وله أصول ايرلندية.  وكذلك جدُّه من 
ناحية امه كان بطريرَك الجناح اإليرلندي للعائلة، 
فهي  وأما جّدُته  منزٍل  كانت ربََّة  كاترين  ووالدُته 

من أصوٍل فرنسية.
َمِرحًا  كان  فهو  كبيرًا،  اعجابًا  لوالده  بايدن  ُيِكنُّ 
قصصًا  وُيخبر  ويرقص  ُيغني  الحياَة،  ُيحبُّ 
حقيقية او خرافية طيلة النهار ومنها مثال اجتيازُه 

سباحة أحد اهم انهار المنطقة.
فخوٌر بكاثوليكيته

محافظة،  كاثوليكية  مسيحية  بايدن  عائلة  كانت 
 St Paul  وهو بدأ حياته المدرسية في مدرسة
الِسَيُر الكثيرة عنه أن  المتشّددة كاثوليكيا .تروي 
أجواء  من  كثيرا  عانى  فرانكي،  األصغر  شقيَقه 
كنف  في  للعيش  العائلة  انتقلت  حين  الكحول 
الجناح االيرلندي، ولذلك فان جو بايدن ال يشرب 
من  يكفي  ما  ثمة  كان   ”: ويقول  الخمرَة،  ابدا 

الكحوليين بين افراد عائلتي كي اشرب”
إني  بايدن:”  فيقول  بالكاثوليكية،  تعّلقه  عن  أما 
فخوٌر بكوني كاثوليكيًا، فهذا جزٌء من روحانيتي 
لالنتخابات  كيندي  جون  ترشح  وحين  وهويتي، 
بكونه  فخورا  كنُت  كم  جيدا  اذكر  الرئاسية، 
كاثوليكيا، ولكنه اثبت انه ليس محكوما بمعتقده، 
وانا أوافقه بشأن دور الدين في السياسة”، ويتضح 
الديمقراطية  باالفّكار  تعلق  انه  بايدن  سيرة  من 

بفضل كيندي نفسه.
عقدة الطفولة

الفتى جو بايدن عانى كثيرا من التأتأة التي طالما 

اثارت سخرية رفاقه وبعض اساتذته، فُلقب على 
أو   Bye Bye Blackbird ب  التهكم  سبيل 
Bu-Bu-Biden أو Dash . وبقي يعاني من 
ذلك فترة طويلة حتى تخّلص منه بفضل طبيب 
ُمدّرب، وهو ما يزال حتى اليوم حين يتعب كثيرا 
او يغضب وبسبب التقدم بالعمر يعاني من بعض 
التأتأة، هذا ما دفع الرئيس دونالد ترامب للتركيز 
ايضا على هذه العاهة الطفولية بقوله  في خالل 
ُمعطل  “بايدن   : إن  المقابالت  أو  المناظرات 

اللسان وبال طاقة وال  يتمتع بأي ذكاء ونائم”
الرياضي و ” النسونجي” الُمحترف

اما على المستوى الرياضي فان جو بايدن كان 
الثالثة  المجاالت  في  رفيع  طراز  من  رياضيا 
ان  قّرر  والبايزبول، وحين  السلة  القدم وكرة  كرة 
يحترف رياضة كرة القدم في العام 1961 فشل 
في ذلك بسبب وزنه الذي لم يكن يتعدى آنذاك 
63 كيلوغراما فاتجه لدراسة القانون ثم السياسة.  
كما انه وبسبب تواضع حال أهله وحاجته لتمويل 
تعّرف  وهناك  المسابح،  في  منقذا  عمل  دراسته 
على األقليات االفريقية التي تعاطف معها وصار 
الحقا يدافع عنها وعن العمال ومتواضعي الحال، 
ان  طالبا  افريقي  له  جاءه زميل  خصوصا حين 
يعيره بعض الوقود من سيارته، وحين سأله عن 
السبب ومحطات الوقود كثيرة قربهما، قال:”إنهم 

ال يبيعوني الوقود ألني اسود البشرة”.
كان  والذي  المحافظة  الكاثوليكية  العائلة  ابُن 
الدراسة، ُسرعان  بين زمالء  القيادة  يتميز بحس 
ما اكتشف جانبا آخر من الحياة، يتعلق بالحفالت 
والنساء فأضافها الى تعلقه بالرياضة كي يخوض 
مراهقة ماجنة خصوصا انه لم يذهب الى حرب 

فيتنام بسبب معاناته من الربو..
لم يكن بايدن من البارعين في الدراسة، فهو دخل 
استمر  لكنه  بداية،  يحبه  لم  الذي  القانون  عالم 
السياسية حتى أصبح محاميا، وهنا  به وبالعلوم 
تالحقه  بقيت  دراسته  تاريخ  في  ثمة قصة الفتة 
عبر انتقادات خصومه طيلة حياته. ذلك انه اُتهم 
فكاد  امتحاناته  في  قانوني  مقال  بنسخ جزء من 
تم  ثم بعث برسالة استرحام،  الجامعة  ُيطرد من 

قبولها بشرط تأخير امتحاناته عاما كامال…
الزوجة الحبيبة غّيرت حياته

األولى  والزوجة  األهم  الحبيبة  هانتر،  نايلة  إنها 
رفاقه  مع  ُيمضي  جو  الشاب  كان  بايدن.  لجو 
في  وكان   منطقته،  شاطئ  على  الدراسة  إجازة 
جوارهم أحد أشهر فنادق المدينة، لم يكن لديهم 
ثالث  سرقوا  لكنهم  لدخوله.  المالية  اإلمكانيات 
مناشف من على حافة الفندق ولفوا أجسادهم بها 
ودخلوه، واثناء استلقائهم على حافة مسبح الفندق، 
لرفيقه:”لي  بايدن  فقال  جميلتين،  فتاتين  لمحوا 
الشقراء”، وذهب يعرِّفها على نفسه، لتنشأ قصة 
حبِّ جامحة، أّدت الى الزواج رغم اعتراٍض عابر 
من اهل العروس لكونهم من البروتستانت وبايدن 

كاثوليكي.
نايال هانتر ابنة العائلة الثرية، وقفت الى جانب 
بايدن في كل شيء. فهو ألجلها أوقف كرة القدم، 
وتوّقف عن حياة اللهو والمجون، وبفضلها أكمل 
أعضاء  اصغَر  صار  وبدعمها  القانون،  دراسة 
من  والعشرين  التاسعة  في  وهو  شيوخ  مجلس 
 500 مسافة  يقطع  اسبوع  كّل  وكان  العمر، 
وحين  العشق،  قصة  خالل  في  ليراها  كيلومتر 
الى  التواضع  حياة  من  بفضلها  انتقل  تزوجا 

االحياء المرفهة…

 9 من  أكثر  تدم  لم  والزواج  العشق  قصة  لكن 
عيد  قبيل  العائلية  الكارثة  وقعت  فقد  سنوات، 
الميالد، كانت نيال هانتر تتسوق لشراء زينة شجرة 
الميالد، حين ارتطمت بسيارتها شاحنٌة لألعالف، 
فُقتلت مع ابنتها على الفور ونجا الصبيان. كاد 
بايدن يهجر السياسة وكَل شيء للتفرغ لولديه، ال 
الدعم  لكنه ُسرعان ما وجد  بل حاول االنتحار، 
دورا  لعبت  التي  فاليري،  شقيقته  من  االستثنائي 
كبيرا ليس فقط في مساندته على تربية أوالده حتى 
وانما  من صديقه،  الثانية  للمرة  تزوجت  ان  بعد 
تقود  التي  فهي  السياسي،  مساره  كل  في  ايضا 
التي  وهي  الدعم،  وحمالت  االنتخابية  حمالته 
تنّظم كل تفاصيل حياته وحياة عائلته. وإذا كان 
خلف كل رجل عظيم امرأة فال شك ان فاليري هي 

تلك السيدة التي وقفت خلف شقيقها جو بايدن.
ابنه  بوفاة  فتمثلت  الثانية،  العائلية  الكارثة  أما 
بعد  اكتشفه  الذي  السرطان  بسبب     beau
خدمته العسكرية في العراق . ولذلك نالحظ هذا 
االهتمام الكبير لدى جو بايدن بمرضى السرطان 
لقهر  والمشاريع  المؤسسات  الكثير من  وبترؤسه 
الحميم  ان صديقه  بل  ال  الخبيث،  المرض  هذا 
الذي  أوباما هو  باراك  السابق  األميركي  الرئيس 
السرطان،  ضد  أميركي  مشروع  اهم  اليه  اوكل 
وهو الذي ساعده ماليا ومنعه من بيع أحد منازله 

لعالج ابنه.
انه  يروي  فهو   Jill Tracy الثانية  زوجته  وأما 
اُغرم بها منذ رآها في أحد اإلعالنات في محطة 
للقطار، رفضته خمس مرات للزواج لخشيتها من 
االهتمام برجل عنده ولدان ومشغول طيلة الوقت 
بالسياسة، لكن ثمة رواياٍت أخرى تقول انه تعرف 
عليها في احد المهرجانات االنتخابية حين كانت 

متزوجة.
مهما كان من امر فاألكيد انه ُسحر بجمالها أوال 
ثم عّوض بها عن زوجته األولى ويقول ان ثمة 
تشابها كبيرا كان بين االثنتين في بعض العادات. 
التي أرسلت  ويضيف :”اعتقد ان روح نيال هي 

لي ترايسي”.
بعائلته. كان كل  الحميم  باهتمامه  بايدن  اشتهر 
يوم يذهب ويعود من والى مجلس الشيوخ بالقطار 
رغم المسافة البعيدة بين مدينته وواشنطن. يقال 
انه قطع ثالثة ماليين كيلومتر و7 اآلف رحلة في 

تلك الفترة ليبقى قريبا من عائلته.
الترّشح األول الفاشل للرئاسة

كان جو بايدن في الرابعة واألربعين من العمر، 
حين ترّشح للرئاسة للمرة األولى في العام ثمانية 
وثالثين  اثنين  قبل  أي  أميركا،  لرئاسة  وثمانين 
الرجل  ان  سهال. صحيح  االمر  يكن  لم  عاما. 
حصل على سمعة جيدة في مشاريع القوانين في 
واألطفال  بالنساء  التحرش  ضد  الشيوخ  مجلس 
وإلنصاف االفارقة والعمال والمحتاجين ولمحاربة 
لكن  وغيرها،  الصحي  الضمان  ودعم  السرطان 
الصحيح ايضا ان الصحافة لم ترحمه. فتارة تقول 
اللسان  وسليط  عنيد  وانه  للضبط  قابل  غير  انه 
الثقافة وبأنه يحمل عُقدا  بقلة  تنعته  وتارة أخرى 
شخصية كثيرة ألنه ليس خريج هارَفرد او يال، ال 
بل ان الصحافيRichard Ben Cramer ذهب 
في كتابه الحامل عنوان: What It Takes الى 
حد القول:” إن بايدن ال يعرف بماذا يفّكر حتى  
يقوله وإنه ال يفكر بما يقول اال بعد ان يتفوَه به”. 
وانه ” سطحي ومهرّج”. كما ان الصحافيين عابوا 
المسؤولين  خطابات  أحد  نسخ  انه  بايدن  على 
العماليين البريطانيين وألقاه في أحد المهرجانات.

فانكفا،  الصحافة،  انصفته  وال  الحظ  يحالفه  لم 
ليعود ويصبح في عهد باراك أوباما نائبا للرئيس، 
اميركا  رؤساء  معظم  وصادق  عاصر  ان  بعد 
وجورج  ريغان  ودونالد  كارتر  جيمي  خصوصا 
مع  تنافر  بينما  االبن  بوش  وجورج  االبن  بوش 
نيكسون، قبل أن ُينتخب رئيسا في العام الماضي.

مع الحرب على العراق وتقسيمه، ثم…؟
جو بايدن الذي عارض في العام 1991 تفويض 
الكونغرس األميركي للرئيس جورج بوش استخدام 
هو  الكويت،  من  العراقي  الجيش  إلخراج  القوة 
أفغانستان  ضد  الحرب  على  وافق  الذي  نفسه 
مهما كلف األمر كما قال، ثم ضد الرئيس صدام 
حسين، وذلك بعد ان شاهد بأمم العين في العام 
2001 تدمير برجي التجارة العالميين في بالده 

بعملية إرهابية عبر الطائرات.

العام  في  العراق  غزو  احتمال  الكونغرس  ناقش 
على  يسيطرون  الديمقراطيون  وكان   ،2002
لجنة  رئيس  نفسه  بايدن  وكان  الشيوخ،  مجلس 
العالقات الخارجية، ومارس ضغوطا كبيرة لمنح 
بوش الغطاء الشرعي للغزو. ال بل كان هو نفسه 
ثمانية عشر شاهدا  اختيار  تولى مسؤولية  الذي 
لالستماع إليهم في مجلس الشيوخ بشأن العراق، 
ورفض سماع أصوات أولئك الذين كانوا يرفضون 
الحرب من منطلق ان العراق العلماني قد يسقط 

بأيادي متطرفي القاعدة.
بايدن حرفيا آنذاك في برنامج حواري على  قال 
العالم  ان صدام جزّار، وسيكون   ”:  NBC قناة 
سعيدا لو تم حرقه في الجحيم، وهو يستحق ذلك”

أفغانستان أيضا
بايدن  أفغانستان، فإن  كما في العراق كذلك في 
ومن موقعه كرئيس للجنة العالقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ، كان اول مسؤول أميركي منتخب 
يزور كابول في كانون الثاني 2002، لكنه الحقا 
اعتبر ان مشاركته في قرار الحرب األفغانية كان 
المالي  الدعم  تشريع  في  استمر  أنه  غير  خطأ 
الحرب وعدم  بتدويل  لالحتالل األميركي مطالبا 
قصرها على أميركا، ثم صار من اشرس منتقدي 
القيادة العسكرية في تورطها في أفغانستان، تماما 
كما تال فعل الندامة حول العراق وقال : “لو عاد 
بنا الزمن لما اخذنا ذاك القرار “. وها هو اليوم 
ُيكمل سحب كل القوات األميركية من أفغانستان 
التي حتما دفعت غاليا ثمن األخطاء واألطماع 

األميركية هناك وُتركت لمصيرها القاتم.
سورية والسعودية

أما بشأن سوريا، فهو دعم المعارضة المسلحة، 
وتعاطف مع الكرد، وقال ان ال مساعدات إنسانية 
بسقوط  يأمل  وكان  السياسي  الحل  قبل  لسوريا 
الرئيس بشار االسد، لكنه اتهم السعودية وتركيا 
النصرة  الى  وصل  الذي  بالسالح  واالمارات 
والقاعدة. كما انه اعترض على السياسة الروسية 
األمور  تقتصر  أن  ُيريد  حاليا  وهو  سورية.  في 
مع  لكن  األسد  على  الضغوط  من  مزيد  على 
ممرات إنسانية إليصال المساعدات بدون المرور 
بأن  المقتنعة  موسكو  ترفضه  ما  وهذا  بدمشق، 
الواقع  باألمر  ستقتنع  آجال  أم  عاجال  واشنطن 
عن  الرحيل  مصيرها  أن  أو  األسد  وبقيادة 

األراضي السورية.
عالقته بالسعودية ليست مطمئنة، فهو وعد بمنع 
صفقات السالح، وانهاء حرب اليمن، و” تشويه 
ُسمعة أولئك الذين يسيئون لحقوق االنسان على 
اتفاقه  ولعل  عنده  داخلية  قناعة  هذه  قوله”.  حد 
أولوياته  أن  الى  ُيشير بوضوح  إيران  المقبل مع 
ليست سعودية رغم المصالح الكبيرة التي ربطت 
بالده تاريخا بالرياض واألرباح الكبيرة التي جنتها 
الخليجي.  النفط  ومن  التحالف  ذاك  من  أميركا 
األمير  السعودي  العهد  ولي  أن  نالحظ  لذلك 
الضمنية  بالعداوة  شعر  الذي  سلمان  بن  محمد 
من قبل بايدن، وّسع اطار العالقات مع الصين 
وانفتاح على روسيا وقال مرارا أنه لن يقبل تدخل 
إقليميا  المملكة وهو كان يعني  أي دولة بشؤون 
إيران ودوليا الواليات المتحدة األميركية التي ذّكر 
لما كان وضعها  السعودي  النفط  لوال عقد  بأنها 

تاريخيا ما هي عليه.
قرار  ينسف  لن  بايدن  كان  فاذا  فلسطينيا  واما 
ترامب في ما يتعلق بقرار نقل السفارة األميركية 
الروح  إعادة  سيحاول  بالمقابل  فانه  القدس،  الى 
فلسطينية  دولتين  قيام  سبيل  في  التفاوض  الى 
منظمة  مع  العالقات  بإعادة  وبدأ  وإسرائيلية، 
ضمنيا  ويلوم  عباس،  محمود  والرئيس  التحرير 
إسرائيل على تكثيف المستوطنات التي يعتبر أنها 
نفسها  إسرائيل  على  سلبا  وتؤثر  السالم  ستعيق 

في المستقبل.
الشرق  في  العسكرية  المغامرات  ضد  بادين 
كي  متفّجرة  كثيرة  فتائل  لنزع  ويطمح  األوسط، 
أي  لبالده  الحقيقي  بالعدو  يعتبره  لمن  يتفرّغ 

الصين، وبعدها روسيا.
الرجل تقلب كثيرا في المواقف، فلنر ماذا ينتظر 
العرب من سياسته المقبلة، مع األمل الدائم بان 
يلتفت العرُب الى أنفسهم ويتفاهموا ويتقاربوا بدال 
من انتظار الفرج من هذه الدولة أو تلك، ذلك أن 
ال أحد يقّدم لهم هدايا مجانية، وأن مصالح الدول 

اهم من االخالقيات..
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»الفلسطينيون الجدد« و«كّي الوعي«

معن بشور
 

يتردد  بدأ  والعشرين  الحادي  القرن  بداية  في 
الجديد«  »العراق  تعبير  العربي  الوطن  في 
وأحتالله،  عليه  األمريكية  الحرب  عشية 
الكونية  الحرب  عشية  الجديدة«  »سورية  و 
الجديد« عشية  عليها وخاللها، و »السودان 
تقسيمه وفي أجواء الحصار عليه، و »اليمن 
الجديد« و »ليبيا الجديدة« و »لبنان الجديد« 
مصطلح  لنسمع   ،2005 عام  وصلنا  حتى 
»الفلسطينيون الجدد« يردده جنرال صهيو – 
في  وعامل  هارفارد،  جامعة  خريج  امريكي، 
الديبلوماسية األميركية في موسكو، ومشرف 
وناشط في جيش   ، يوغوسالفيا  تقسيم  على 
العراق، حتى وصل  األمريكي في  االحتالل 
للعالقات  األميركي  المنسق  الى  به  االمر 
الفلسطينية – اإلسرائيلية عام 2005، ثم الى 
مشرف على تدريبات قوات االمن الفلسطينية 
الذين  الجدد«  »الفلسطينيين  مفاهيم  وسط 
دايتون »بصنعهم« في  الجنرال كيث  تباهى 
للشرق  واشنطن  »معهد  أمام  له  محاضرة 
»االيباك«   جماعة  تمّوله  الذي  األدنى«، 

الصهيونية.
كان »الفلسطيني الجديد« حسب مفهوم كيث 
دايتون هو الفلسطيني الذي ال يرى في المحتل 
اإلسرائيلي عدوًا له بل شريكًا، فيما يرى في 
الفلسطيني المقاوم والمعارض لالحتالل عدوًا 

له ينبغي مالحقته بكل األساليب والوسائل..
»الفلسطيني  هذا  عند  »السالم«  وكان 
الجديد« يعني تنازاًل عن القدس وحّق العودة 
وجزء كبير من أراضي الضفة الغربية، التي 
ال تشّكل أساسًا أكثر من 23 ٪ من أراضي 

فلسطين التاريخية..
وكان المقصود في »الجديد« هنا في فلسطين 
وخارجها أيضا اإلنسالخ عن الهوية الوطنية، 
واإلنتماء القومي، واإليمان الروحي اإلسالمي 
لألمة،  الحضارية  والجذور  المسيحي،   -
ساحة  إلى  العربي  الوطن  يتحول  بحيث 
تتساكن فيها شعوب مفكّكة متناحرة، وقبائل 
وتقليدية  وعقائدية  حزبية  ومذاهب  وطوائف 
متقاتلة، فال يبقى في المنطقة إاّل دولة الكيان 
فلسطينية  ألراضي  محتلة  دولة  الغاصب، 

وعربية، ودولة قائدة في األقليم كله..
كرديفه  الجدد«،  »الفلسطينيون  مصطلح 
عليه  تفتقت  الذي  الوعي«  »كّي  مصطلح 
عبقرية موشيه  يعلون وزير الدفاع اإلسرائيلي 
األسبق، وتبناه يهودا باراك، إّبان اإلنتفاضة 
»البعض«  استغالل  في  نجح   ، الثانية 
بين  داخلية  فتن  إشعال  وفي  الفلسطيني 
الفلسطينيين كانت دائمًا تتسبب بإفشال العديد 
من انتفاضاتهم عشية قيام الكيان الصهيوني 
عان 1948، السّيما خالل الثورة الكبرى عام 
االنتداب  مواجهة  في  نجحت  التي   ،1936
لكنها   ، الصهيونية  والعصابات  البريطاني 

بين  المحلية  الصراعات  إخماد  في  تنجح  لم 
عائالت وأحزاب فلسطينية بقيت آثارها تفتك 

في الجسد الفلسطيني  لعقود.
دايتون  حسب  الجدد«  و«الفلسطينيون 
هم  بل  الفلسطينيين،  من  واحدًا  نوعًا  ليسوا 
القدس  ففلسطينيو  االنتماءات،  متعددوا 
الّضفة  وفلسطينيو  الّضفة،  فلسطينيي  غير 
األرض  وفلسطينيو  غزّة،  فلسطينيي  غير 
المحتلة عام 1967 غير فلسطينيي األرض 
الداخل  وفلسطينيو   ،1948 عام  المغتصبة 
من  الهدف  وطبعًا  الشتات،  فلسطينيي  غير 
تقسيم  بعد  وإضعافه  الشعب  تقسيم  كله  هذا 

األرض واالستيالء عليها.
التي  الفلسطينية  الملحمة  إنجازات  ولعل من 
بدأت في القدس واحيائها والضّفة ومخيماتها، 
من   القدس«  »سيف  معركة  توجتها  والتي 
غزّة وإعطتها بعدًا تاريخيًا هّبة أبناء فلسطين 
أسقطت  أنها  هو   ،1948 عام  المغتصبة 
»كّي  و  الجدد«  »الفلسطينيون  مصطلحات 
الوعي« حيث تبين ان عقودًا من »األسرلة«، 
وسنوات من اإلنقسام لم تنجح في إخماد وعي 
الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، بقضيتهم، وال 
في تحويلهم الى جنس آخر حتى ولو وصفوه 

»بالجديد« .
وحين نادينا منذ الساعات األولى لإلنتصار 
القدس«  و«سيف  الفلسطينية  الملحمة  في 
ندرك  كّنا  اإلنتصار،  هذا  تحصين  بضرورة 

ان الطريق الى تحرير األرض في فلسطين 
أيضًا يقوم على معادلة ثالثية هي »مقاومة 
اإلحتالل، ووحدة الشعب، وحرية المواطن«، 
وان أحد أسرع السبل للتخلص من اإلحتالل 
اإلحتالل  هذا  آثار  من  التخلص  في  هو 
إلنشاء  مشروعه  وأبرزها  ومخططاته، 
»فلسطينيين جدد« و »كّي الوعي«، مؤكدين 
الفتن  إشعال  في  تصّب  ممارسة  كل  أن 
داخل فلسطين، ومحاولة أقصاء الرأي اآلخر 
وعيًا  اثبت  شعب  في  االغتيال  او  بالسجن 

استثنائيًا، إنما تخدم هذه المخططات.
الشاب  اليوم هو ذلك  الجديد«  »فالفلسطيني 
والمعتصم  األقصى،  باحات  في  المرابط 
الهوى  وبطن  جرّاح  الشيخ  ساحات  في 
المدن  وجبال »بيتا«، والمنتفض في حواري 
والمقاوم في  الغربية،  الضفة  والمخيمات في 
شوارع  في  والمتمرد  وخنادقها،  غزّة  انفاق 
والجليل  الفلسطيني  الساحل  في  المدن 
مخيمات  في  والمتضامن  والنقب،  والمثلث 
الوطن  رحاب  في  كما  وتجمعاتهم،  الشتات 

العربي الكبير وأرجاء العالم.
المقاوم  العربي  اليوم هو  الجديد«  و«العربي 
لالحتالل والهيمنة والفساد واإلستبداد والتطبيع 

على امتداد الوطن الكبير.
الدولي  العربي  المركز  رئيس   •

للتواصل والتضامن في بيروت

إسرائيل كياٌن مزعزٌع لألمِن ومفجٌر للصراِع
بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

ما كان يقوله العرب والفلسطينيون قديمًا، بات 
لكن  جديدًا،  واألمريكيون  األوروبيون  يقوله 
أحدًا لم يكن يصِغ إلى العرب والفلسطينيين أو 
يصدقهم، أو يلِق بااًل لحديثهم ويهتم لكالمهم، 
عندما كانوا يصفون دولة الكيان الصهيوني 
وأنها  وعدوانية،  عنصرية  بأنها  »إسرائيل« 
وتنظمه،  وترعاه  وتعتمده،  اإلرهاب  تمارس 
وأنها سبب التوتر وعدم االستقرار في المنطقة 
واستقوت،  وتكونت  وتمكنت،  نشأت  أن  منذ 
وهي التي تتسبب بأفعالها الخبيثة وممارساتها 
وافتعال  الحروب  نشوب  في  البغيضة 
ولوالها  كلها،  المنطقة  واشتعال  المعارك، 
األوسط،  الشرق  منطقة  في  السالم  الستقَر 
المنطقة  والزدَّهرت  واالستقرار،  الهدوء  ولَعمَّ 
عمرانيًا ومدنيًا، وانتعشت اقتصاديًا وتجاريًا، 
وجودها  ولكن  أهلها،  واطمأن  سكانها  وأَلَمن 
األثيم في المنطقة ككياٍن استيطاني سرطاني 
كرَّس العدوان وأسس للكراهية، وأدخل المنطقة 
كلها في أتون حرٍب ال تنتهي، ومرجل صراٍع 

ال يهدأ. 
 

اليوم آمن الغربيون األوروبيون على اختالفهم، 
جمهوريين  األمريكيين،  أذهان  في  وَقرَّ 
مزعزعٌة  دولٌة  »إسرائيل«  أن  وديمقراطيين، 
التوتر  عنوان  وأنها  المنطقة،  في  لألمن 
ومصدر القلق، وأنها بسياساتها العدوانية ضد 
للخطر،  مصالحهم  تعرض  المنطقة  شعوب 
فيها،  لهم  دخل  ال  صراعاٍت  في  وتقحمهم 
بأنفسهم بعيدًا عنها،  نأوا  بإمكانهم إن  وكان 
وتوقفوا عن دعمها ومساندتها، أن ينجوا من 
مضى  التي  العدوانية،  سياساتها  تداعيات 
عليها أكثر من سبعين عامًا وما زالت تمارس 
ال  أنها  بالتجربة  ثبت  التي  السياسة،  ذات 
تحقق لهم األمن، وال تجلب لهم السالم، وإنما 
القلوب  وتوغر  المشتعلة،  النار  قوة  في  تزيد 
المتضررة، وتفجر من حيٍن إلى آخر حروبًا 

جديدًة ومعارك كبيرة، يذهب ضحيتها آالف 
المدنيين قتاًل وترويعًا وتهجيرًا.

 
اختلف الخطاب الرسمي الدولي تجاه الكيان 
التي  المعسولة  األحالم  وانتهت  الصهيوني، 
عاشها اإلسرائيليون في ظل الرئيس األمريكي 
أنفسهم  بها  التي منَّوا  السابق دونالد ترامب، 
مشاريعهم  وتنفيذ  القديمة  أحالمهم  بتحقيق 
يعيدون  لها  تاريخيًا  المؤيدون  وبات  الكثيرة، 
قراءة مواقفهم ومراجعة سياساتهم، ويطالبون 
بتبني سياساٍت جديدٍة تخفف عنهم، وتعفيهم 
أخطاء  تبعات  تحمل  عن  المسؤولية  من 
الناقدة لهم  اللهجة  الكيان وجرائمه، وارتفعت 
والمختلفة معهم، وهي وإن بدت محدودة إال 
أنها آخذة في االتساع واالنتشار، ولعل النبرة 
الحادة والتحذير المتكرر على لسان الرئيس 
األمريكي جوزيف بايدن، يؤشر إلى أن المزاج 
اإلسرائيلي،  بالسلوك  يقبل  يعد  لم  األمريكي 
وال يستطيع الدفاع عنه، خاصًة بعد عدوانه 
األخير على قطاع غزة، وإجراءاته التعسفية 
الفلسطينية  والبلدات  األحياء  سكان  ضد 

المقدسية.
 

لم تعد اإلدارة األمريكية تصغي إلى الشكوى 

دون  بالكلية  لها  تستجيب  أو  اإلسرائيلية، 
سلوكهم  تدين  هي  فها  مراجعٍة،  أو  مناقشٍة 
محاوالتهم  وترفض  جراح،  الشيخ  حي  في 
اعتراضهم  وترد  األقصى،  المسجد  اقتحام 
القدس  في  األمريكية  القنصلية  افتتاح  على 
األونروا  دعم  سياسة  إلى  وتعود  الشرقية، 
والمؤسسات الفلسطينية، وترسل إلى المنطقة 
مندوبًا غير مرغوٍب به إسرائيليًا، وموفدين ال 
يحضون بالموافقة اإلسرائيلية، وتسمي سفيرًا 
أمريكيًا جديدًا خلفًا لدافيد فريدمان، ال يحمل 
يدافع  وال  بها،  يؤمن  وال  الصهيونية  العقيدة 
إحياء مسار  يعيد  أن  يريد  بل  عنها كسلفه، 

المفاوضات وحل الدولتين.
 

بلفور،  اليهود وعد  التي منحت  أما بريطانيا 
وسلمتهم فلسطين على طبٍق من ذهٍب، فقد 
سار في شوارع عاصمتها لندن، إبان العدوان 
مسيرٌة  غزة،  وقطاع  القدس  على  اإلسرائيلي 
ألف  مائتي  من  أكثر  فيها  شارك  مشهودٌة، 
األصليين،  البريطانيين  من  جُلهم  متظاهر، 
المجنسين  أو  العرب  المهاجرين  من  وليسوا 
صريحٍة  شعاراٍت  حملوا  وفيها  الملونين، 
سياسات  اإلسرائيلية، وضد  الممارسات  ضد 
حكومتهم الداعمة للكيان الصهيوني، ودعوها 

لهم،  الدعم  أشكال  كافة  تقديم  وقف  إلى 
واألدوات  بالسالح  تزويدهم  عن  واالمتناع 

القتالية.
 

دعت  التي  ألمانيا  مع  تكرر  نفسه  والحال 
كافة  وقف  إلى  ميركل  أنجيال  مستشارتها 
الفلسطينيين،  اإلسرائيلية ضد  العنف  أشكال 
وطالبت باالنفتاح على كل القوى الفلسطينية 
ومنها حركة حماس، وسمحت بتنظيم عشرات 
والمعارضة  للفلسطينيين  المؤيدة  المظاهرات 
لإلسرائيليين في مختلف مدنها وأكبر ميادينها.

 
المظاهرات  فيه  اجتاحت  الذي  الوقت  وفي 
عمدت  فقد  األوروبية،  العواصم  من  العديد 
إصدار  إلى  وبرلماناتها  حكوماتها  بعض 
الدعم  تقديم  تمنع  قوانين  وتشريع  قراراٍت 
يسمى  ما  تعويض  أو  الصهيوني،  للكيان 
بضحايا المحرقة اليهودية، ورغم االعتراضات 
الحكومات  مضت  فقد  الرسمية،  اإلسرائيلية 
تنفيذ قراراتها، وااللتزام بقوانينها،  الغربية في 
التي ترى وجوب الكف عن دعم دولٍة تمارس 
تحتل  آخر،  شعٍب  ضد  واإلرهاب  العنف 
أرضه وتطرده من دياره وتحرمه من حقوقه.

 
أدركت أوروبا شعوبًا وحكوماٍت ولو متأخرًا، 
الرواية  وكذب  الفلسطينية،  الرواية  صدق 
اإلسرائيلية، وساعدها في المباشرة أو التهديد 
الصهيوني،  الكيان  مع  سياستها  بتغيير 
األمريكية،  اإلدارة  موقف  في  الالفت  التغيُر 
وأعضائه  فيها،  التاريخيين  الحزبيين  وموقف 
والكونجرس،  النواب  مجلسي  من  كٍل  في 
تغييراٍت  سيشهد  القريب  المستقبل  أن  ويبدو 
األمريكيين  عقلية  في  أكبر  وتحوالٍت  أعمق 
واألوروبيين، الذين ما عادوا يستطيعون الدفع 
من جيوبهم، ومن حساب رفاهيتهم وسعادتهم، 
ضريبة الظلم واالحتالل والعدوان اإلسرائيلي.
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جذور الخالف بين السعودية واإلمارات
 وأسبابه التاريخية والمستجدة

سقوط قانون »المواطنة« الذي يمنع لّم شمل عائالت فلسطينية بعد تصويت الكنيست االسرائيلي
عباس وميريتس يصوتان مع تمديد القانون 

المصدرة  البلدان  منظمة  اجتماع  يمّر  لم 
الرغم  وعلى  الكرام.  مرور  »أوبك«  للنفط 
من أنه شهد شبه اتفاق بين غالبية األطراف 
أنه  إال  إماراتية،  معارضة  وسط  المعنية، 
تبدى  إماراتيًا،  سعوديًا  خالفًا  للعلن  أظهر 
وأبطن  »أوبك+«،  اتفاق  حول  الخالف  في 
بين  وقديمة  حادة  خالفات  طياته  في 
 الطرفين يبدو أنها بدأت تطفو على السطح.

»أوبك+«،  في اجتماع  جرى  مما  وانطالقًا 
اليوم  المحادثات،  استدعى استكمال  الذي 
على  االتفاق  في  فشلت  بعدما  اإلثنين، 
الطاقة  وزيرا  تحدث  النفط،  إنتاج  سياسة 
منهما  كل  اإلعالم  لوسائل  البلدين  في 
الطاقة  وزير  قال  حيث  بالده،  موقف  عن 
إن  سلمان  بن  العزيز  عبد  األمير  السعودي 
»المقترح السعودي الروسي بشأن تمديد اتفاق 
خفض اإلنتاج حظي بقبول الجميع، ما عدا 
تحفظات  هناك  كانت  وإذا  اإلمارات.  دولة 
سابقًا«. عنها  سكت  فلماذا  دولة،  أي   لدى 

اإلماراتي  الطاقة  وزير  قال  المقابل،  في 
سهيل المزروعي إن مطلب بالده هو العدالة 
بالمثل  المعاملة  تريد  بالده  وإن  واإلنصاف، 
باستمرار  نقبل  أن  يمكن  »وال  الدول،  كبقية 
 الظلم والتضحية.. أكثر مما صبرنا وضحينا«.

هذه  العالمية  اإلعالم  وسائل  تلقفت  سريعًا، 
أوجه  عن  تتحدث  وبدأت  التصريحات، 
تستعرض  »اإلمارات  عنوان  تحت  الخالف. 
تحدثت صحيفة  السعودية«،  ضد  قوتها 
جذور  عن  تايمز« البريطانية  »فاينانشال 
ُينظر  اإلمارات،  »في  وقالت:  الخالف، 
إلى تهديد السعودية بمنع الشركات المتعددة 
العقود  على  الحصول  من  الجنسيات 
مقراتها  تنقل  لم  ما  المربحة،  الحكومية 
هجومًا  بوصفه  الرياض،  إلى  الرئيسية 
ضمنيًا على دبي، المركز التجاري لإلمارات، 
متعددة  الشركات  هذه  معظم  تتمركز  وحيث 
يقللون من شأن  السعوديين  لكن  الجنسيات، 
هذه التوترات، مشيرين إلى أن نزاعات أوبك 
هي مسألة أعمال، وأن القيود بسبب فيروس 
بالسياسة«. وليس  بالسالمة،  تتعلق   كورونا 

األول  ليس  االقتصادي  الخالف  هذا  لكنَّ 
والرياض  ظبي  أبو  بين  فالتنافس  بينهما، 
ليس سرًا وال حديثًا. ومع تزايد نفوذ اإلمارات 

 عسكريًا وماليًا، باتت تبحث عن مكانة خاصة.

في العام 2009 مثاًل، تلّقى مشروع االتحاد 
الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  النقدي 
ضربة موجعة مع إعالن اإلمارات انسحابها 
مقرًا  لتكون  اختيارها  عدم  إثر  في  منه، 
المستقبلي. الخليجي  المركزي   للمصرف 
مجلس  قّرر  أن  بعد  اإلعالن  هذا  أتى 
للمصرف  مقرًا  السعودية  تكون  أن  التعاون 
وليس  المستقبلي،  الخليجي  المركزي 
إذ  بذلك،  األحق  تعتبر  التي  اإلمارات، 
ترشيحها،  تقديم  في  السباقة  كانت  إنها 
القرار. على  تحّفظها  سّجلت  أن   وسبق 

حدودّي وأصله  قديم..   الخالف 
السعودية  بين  العالقات  في  التوتر  يعود 
واإلمارات إلى خالف حدودي، بدأ مع وضع 
مؤسسها  قبل  من  السعودية  المملكة  حدود 
عبد العزيز آل سعود، وتمدده باتجاه أراضي 
شكل  ما  ُعمان،  وسلطنة  وقطر  االمارات 
بداية نشوء هذا الخالف، الذي كان موضوعه 
األساسي واحة »البريمي«، والذي حّل حينها 
بتقاسم المنطقة من قبل األطراف المتنازعة، 
 وأخذت اإلمارات 6 قرى، وسلطنة ُعمان 3.

القوة  باعتبارها  السعودية،   فرضت 
اإلمارات،  على  حدودية  اتفاقية  األكبر، 
 ،1974 العام  في  »جدة«  باتفاقية  سميت 
باإلمارات  السعودية  االعتراف  مع  وترافقت 
مكافأة  على  ذلك  مقابل  وحصلت  كدولة، 
الغنية  األراضي  من  بمساحة  تمثلت 
البلدين. بين  الحدودية  المنطقة  في   بالنفط 
حاولت اإلمارات الحقًا تصحيح األمر، لكنها 
قوبلت برفض سعودي أحيانًا، وضغط بأشكال 
السعودية  منع  ومنها  أخرى،  أحيانًا  متعددة 
العام  في  أراضيها  دخول  من  اإلماراتيين 
2009، باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم، 
تحت ذريعة أن البطاقة تحتوي خريطة تظهر 
 أراضي سعودية على أنها جزء من اإلمارات.

الخالف  في  مهمة  محطة   اليمن.. 

العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  استالم  مع 
وتنصيب  السعودية،  في  السلطة  زمام 

أن  بدا  العهد،  ولي  منصب  محمد  نجله 
أخذت  واإلمارات  السعودية  بين  العالقات 
اإلمارات  أّن  وخصوصًا  مغايرًا،  طابعًا 
السعودي  التحالف  في  سريعًا  انخرطت 
اليمن، وكانت رأس حربة في تحريض  ضد 
ومقاطعتها. قطر  حصار  على   السعودية 

ولكن سريعًا بدأت تظهر الخالفات حتى في 
تضع  فاإلمارات  اليمن،  على  العدوان  ملف 
في  اإلصالح  حزب  محاربة  أهدافها  ضمن 
اليمن )فرع اإلخوان المسلمين في اليمن(، بينما 
وتتعاون  الحزب  قيادات  الرياض  تستضيف 
لمساندة  األرض  على  العسكرية  قواته  مع 
 قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ثمة مثال بسيط على هذه الخالفات برز في 
العام 2017، حين اعتقلت القوات اإلماراتية  
اللواء  البالد قائد  جنوب  عدن  مطار  في 
الرابع حرس رئاسي، العميد مهران القباطي، 
منصور  ربه  عبد  الرئيس  على  المحسوب 
هادي. وبعد ساعات من هذه الحادثة، صدر 
قرار من الرئيس هادي أقال بموجبه عيدروس 
الزُبيدي من منصب محافظ عدن، وعّين عبد 
العزيز المفلحي خلفًا له، وهو الذي يعتبر من 
 أبرز وأهم القيادات الجنوبية الموالية لإلمارات.

العسكرية  والخسائر  الحرب  أيام  مرور  ومع 
واالقتصادية التي مني بها الجيش السعودي، 
في  غرقت  السعودية  أن  اإلمارات  أدركت 
يوليو/ في  رسميًا  فأعلنت  اليمني،  المستنقع 

تموز من العام 2019 انسحابها، مدعيًة أن 
وتكتيكية«،  »استراتيجية  القرار  هذا  أسباب 
فيما كانت قد سيطرت على مناطق تعتبرها 
حيوية بالنسبة إليها في جنوب اليمن وجزيرة 
سقطرى ومحافظة المهرة، إضافة إلى السيطرة 
على المطارات والموانئ اليمنية االستراتيجية 
عدن،  وخليج  العرب  بحر  على  المطلة 
فضاًل عن حقول غاز ونفط في المحافظات 
 الشرقية، وهو بالطبع ما ال يناسب السعودية.

كما يبدو، حاولت السعودية احتواء كل هذه 
اتفاقيات  إلى  للوصول  وسعت  األزمات، 
تدعمها  التي  األطراف  بين  االقتتال  تمنع 
اإلمارات،  تدعمها  التي  األخرى  واألطراف 
إال أَن هذا الخالف كان دائمًا يعود ليتجدد، 

األرض. على  تندلع  االشتباكات   وكانت 

اإلماراتي والدور  قطر..   حصار 

مع نشوب الخالف بين قطر ودول الخليج، 
ومعها مصر، بدا جليًا الدور اإلماراتي الداعم 
لحصار قطر والتحريض عليها، حتى إَن وسائل 
على  هجومها  تركز  كانت  القطرية  اإلعالم 
الدوحة. المحرض على  باعتبارها   اإلمارات، 

السعودية  بين  العالقات  إعادة تطبيع  ومع 
أخرى،  جهة  وقطر من  جهة،  من  وحلفائها 
بدا أن العالقات مع اإلمارات ال زالت تتسم 
بالبرود، ولم تعد إلى طبيعتها. وبالعودة إلى 
تقرير »فاينانشال تايمز« وما أوردته في هذا 
»تشعر  الصحيفة:  تقول  بالذات،  الموضوع 
مع  المصالحة  سرعة  من  بالقلق  ظبي  أبو 
سابق  إلى  قطر  عودة  أن  وتعتبر  الدوحة«، 
ستخسرها  السعودية  مع  العالقة  في  عهدها 
الكثير من نقاط القوة في تحالفها مع السعودية، 
واالتفاقات  التحالفات  في  وخصوصًا 
في  السياسي  الدور  في  وأيضًا  االقتصادية، 
المنطقة، الذي يمكن أن تؤديه الدوحة في تقريب 
بين  أو  وإيران  السعودية  بين  النظر  وجهات 
السعودية وتركيا، وهذا كله على حساب الدور 
اإلماراتي الذي يبدو أنه يتراجع، وخصوصًا 
إسرائيل«. مع  األخيرة  التطبيع  خطوة   بعد 

البلدين بين  الجوية  الرحالت   تعليق 

أيام،  قبل  برزت  الخالف  تمظهرات  آخر 
الرحالت  السعودية تعليق  أعلنت  إذ 
اإلمارات،  بينها  من  دول،   3 الجوية إلى 
لكورونا«،  الجديدة  الساللة  من  »للوقاية 
السعودية. الداخلية  وزارة   بحسب 

هذا اإلجراء قابلته اإلمارات بالمثل، إذ علقت 
رحالت  جميع  اإلمارات«  »طيران  شركة 
الركاب من وإلى المملكة حتى إشعار آخر«. 
إجراء يراه محللون بعيدًا عن السياق المتعلق 
بمكافحة انتشار كورونا، ويربطونه بالخالف 

المستجد المتصاعد بين البلدين.

على  اإلسرائيلي  الكنيست  صّوت 
شمل  لّم  يمنع  الذي  المواطنة  قانون 
مطّولة. مداوالت  بعد  فلسطينية   عائالت 

أغلبية  على  حصوله  لعدم  القانون  وسقط 
وحصل  الكنيست  أعضاء  من  صوتًا   61
معارضة  مقابل  نائبًا   59 ثقة  على  القانون 
التفاهمات  وبموجب  للقانون.  نفسه  العدد 
 1600 على  المصادقة  سيتم  الشفهية 
ألفًا.  45 أصل  من  شمل  لم   طلب 
هذا  إقرار  منذ  سابقة  حصل  ما  ويعد 
عائالت  يمنع  الذي  العنصري  القانون 
أساسية. حقوق  مع  معًا  بالعيش   فلسطينية 
بنيامين  األسبق،  الحكومة  رئيس  وحاول 
ثقة  حجب  إلى  التصويت  تحويل  نتنياهو، 
جمع  من  تتمكن  لم  لكنها  الحكومة،  عن 
صوتًا(.  61( لذلك  الالزمة   األصوات 
من  حالة  الكنيست  جلسة  وشهدت 
المعارضة  أحزاب  اعتراض  بعد  الفوضى، 
توصل  تسوية  على  نتنياهو  بقيادة 

القانون. حول  الحكومي  االئتالف   إليها 
والقائمة  )يساري(  »ميرتس«  حزبا  وكان 
االئتالف  في  الشريكان  الموحدة  العربية 
تمديد  رفضهما  وأعلنا  سبق  قد  الحكومي 
بفشل حزب  هدد  ما  الحالي،  بشكله  القانون 
بينيت  نفتالي  الوزراء  رئيس  بقيادة  »يمينا« 
على  الحصول  في  االئتالف  أحزاب  وباقي 
تمديده. لصالح  بالكنيست  الالزمة   األغلبية 
والحريديين  اليمين  وكتلة  الليكود  وصوت 
ضد تمديد القانون إلظهار فشل الحكومة في 
بادرت  األحزاب  هذه  أن  علما  قوانين،  دفع 

العنصري،  القانون  هذا  تمديد  إلى  سنويا 
الثالثاء. ليلة  منتصف  سريانه  ينتهي   الذي 

ضد  التصويت  في  يأمل  نتنياهو  وكان 
على  وذلك  الحكومة،  القانون إلحراج  تمديد 
الموحدة  والقائمة  »ميرتس«  أن  افتراض 
الحصول  عدم  يعني  ما  ضده،  سيصوتان 
التمديد. لصالح  الالزمة  األغلبية   على 

وقال رئيس القائمة الموحدة، عباس منصور، 
هو  أيد  إنه  إعالم،  لوسائل  تصريحات  في 
وعضو الكنيست من قائمته، وليد طه، القانون 
العنصري الذي يقضي بمنع لم شمل عائالت 

فلسطينية، ألن التصويت عليه كان تصويتا 
عنها.  الثقة  حجب  أو  للحكومة  الثقة  بمنح 
وادعى أن »التسوية« التي توصل إليها هو 
العائالت«. آالف  »لمصلحة  كانت   وشاكيد 

نفتالي  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  واعتبر 
المعارضة  أن أحزاب  الثالثاء،  اليوم  بينيت، 
ألحقت ضررا مباشرا بأمن إسرائيل بإسقاطها 
تمديد منع لم شمل العائالت الفلسطينية كأمر 
احترازي ضمن قانون المواطنة، وقالت وزيرة 
القانون  إسقاط  أن  شاكيد،  أييليت  الداخلية، 
لم شمل. الف طلب  تقديم 15  إلى   سيؤدي 
االحترازي  األمر  حول  »التسوية«  وقضت 
وليس  سنة  لنصف  بتمديده  الشمل  لم  بمنع 
وفي  عاما،   18 منذ  معتادا  كان  كما  لسنة 
المقابل يتم منح بضع مئات من الفلسطينيين 
طويلة  فترة  منذ  إسرائيل  في  يعيشون  الذين 
أن  يعني  ما  مواطنا«،  ليس  »مقيم  مكانة 
هذه  إلغاء  اإلسرائيلية  السلطات  بإمكان 

المكانة في أي وقت وألي سبب.
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صحيفة عبرية تكشف عن وثيقة “مقترحات فلسطينية” ُقدمت إلدارة 
بايدن تتعلق بالقضايا السياسية واالقتصادية الشائكة

الرابطة الفلسطينية

من بلد مثقل بالديون إلى قاطرة االقتصاد العالمي.. 
أهم إنجازات التنين الصيني

وكاالت- كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، 
يوم الثالثاء، عن تقديم كبار قيادات السلطة 
وثيقة  األميركية  اإلدارة  إلى  الفلسطينية، 
إلى  تهدف  واقتصادية  سياسية  مقترحات 
تحقيقها خالل فترة الرئيس الحالي جو بايدن.

نقلت  التي  الوثيقة  فإن  الصحيفة،  وبحسب 
لإلدارة األميركية تتضمن 30 مقترًحا تتناول 
تتعلق  التي  السياسية  القضايا  من  العديد 
سيطرتها  الفلسطينية  السلطة  بسط  بإعادة 
الوضع  وتحسين  القضايا،  من  العديد  على 
بأوضاع  واالهتمام  الفلسطيني  االقتصادي 

حياة السكان.
فإن  التفاصيل،  على  مطلع  لمصدر  ووفًقا 
وهم  السياسية  الساحة  في  الثالثة  الالعبون 
بينيت – البيد،  الفلسطينية وحكومة  السلطة 
يمكن  ال  أنه  يعتقدون  األميركية،  واإلدارة 

هذه  في  مهمة  عامة  سياسة  لعملية  الترويج 
المرحلة، وأن بعض المبادرات يمكن الترويج 
لها “تحت الرادار” دون لفت انتباه الرأي العام 

في الساحة الفلسطينية أو اإلسرائيلية.
ووفًقا للمصدر ذاته الذي تحدث لـ “هآرتس”، 
عدم  في  مصلحة  لديه  شخص  كل  فإن 
الواردة  المقترحات  كل  وأن  األنظار،  لفت 
الوقت  في  للتطبيق  قابلة  ليست  الوثيقة  في 
الترويج لبعض  الممكن  الحاضر، ولكن من 
التحركات على األقل في المجاالت المدنية، 
لصالح  انجازات  تعطي  أن  يمكن  التي 

الفلسطينيين وتحسين حياتهم اليومية.
وتتضمن الوثيقة سلسلة من المبادرات المتعلقة 
العمل  تصاريح  زيادة  مثل  المدني  بالمجال 
في إسرائيل، والسماح بجمع شمل العائالت، 
وتنظيم البناء في التجمعات الفلسطينية بسبب 

تصاريح  وإصدار  الطبيعي،  السكاني  النمو 
زيارات سياحية للمناطق الفلسطينية، والعمل 
على إنشاء مشاريع سياحية بما فيها منطقة 
البحر الميت، والسماح للسلطة باستيراد الوقود 
مباشر  أنابيب  عبر خط  األردن  من  مباشرة 
وتجهيز البنية التحتية الالزمة لذلك، والعمل 
على  الفلسطينية  السلطة  قدرة  تحسين  على 
حرة  تجارة  منطقة  وإقامة  المنتجات  تصدير 
بناء  تصاريح  على  والحصول  المناطق  في 

لمحطات الطاقة ومشاريع الطاقة الخضراء.
التحركات  من  سلسلة  الوثيقة  تتضمن  كما 
المهمة بشأن الوضع السياسي، منها مطالبة 
المسجد  في  السابقة  األوضاع  إلى  العودة 
الفلسطينية  المؤسسات  األقصى، وإعادة فتح 
القدس،  شرقي  في  إسرائيل  أغلقتها  التي 
وإخالء  المستوطنات  في  البناء  وتجميد 

األسرى  سراح  وإطالق  االستيطانية،  البؤر 
أوسلو  اتفاق  قبل  ما  المعتقلين  الفلسطينيين 
في  تجميده  تم  سياسي  تحرك  من  كجزء 
بتجديد  يتعلق  آخر  ومطلب   ،2014 عام 
تجديد  خالل  من  الفلسطينية  الشرطة  سلطة 
األسلحة  بحمل  الشرطة  لضباط  التصريح 
التي أخذت منهم في السنوات األخيرة، وإنشاء 
أطقم  الغربية، ونقل  الضفة  مطار دولي في 
جسر  عند  الدولي  المعبر  على  فلسطينية 
جثامين  بإعادة  تتعلق  أخرى  اللنبي، وخطوة 
الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في ظروف 
مختلفة.حسب ما نشره موقع صحيفة “القدس” 

الفلسطينية.

احتفلت الصين يوم الخميس 1 يوليو بالذكرى 
المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الحاكم في 
جويا  بكين عرضا  العاصمة  وشهدت  البالد 
واحتفاالت واسعة بحضور الرئيس شي جين 

بينغ.
في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
الصيني، يتواصل اندفاع التنين نحو المقدمة 
في جميع المجاالت بعد أن أصبحت مرحلة 

المنتجات الرديئة المقلدة من الماضي.
في سجل الصين الكثير، فهي صاحبة أطول 
وأضخم سور على سطح األرض، إلى درجة 

أنه مرئي من الفضاء.
في  بني  تاريخي  صرح  هذا  الحال  بطبيعة 
لم  الصين  إنجازات  لكن  الغابرة،  العصور 
لكرة  مهدا  كانت  أنها  على  فعالوة  تتوقف، 
وللعملة  وللطباعة  وللورق  وللحرير  القدم، 
الورقية وللبوصلة بل ولفرشاة األسنان، فهي 
مغناطيسي  قطار  أسرع  أيضا صاحبة  اآلن 
معلق في العالم تصل سرعته إلى 620 كيلو 

مترا في الساعة.
األخيرة  السنوات  في  بنشاط  الصين  وتمد 
أيديها إلى الفضاء البعيد وإلى أعماق البحار 

والمحيطات، وقد أرسلت مسبارها إلى الجزء 
المظلم من القمر بعد خطوات كثيرة مشابهة، 
بلغت ذروتها في بناء بكين لمحطتها الفضائية 

الخاصة.
البعيدة  المجرات  إلى  نظرها  الصين  وترسل 
بواسطة تليسكوب »فاست« الالسلكي الكروي 
ويعد  متر،   500 الدائري  قطره  يبلغ  الذي 

األكبر من نوعه في العالم.
ولم تترك الصين ميدانا إال اقتحمته، ورغم أن 
التقديرات التي توقعت في الماضي أن يتفوق 
االقتصاد الصيني على األمريكي بحلول عام 
الصناعة  وزير  أن  إال  تصدق،  لم   ،2020
بالده  إن  يقول  وي  مياو  السابق،  الصيني 

ستتخطى الواليات المتحدة بعد 30 عاما.
ويبدو أن الصين بأكبر سكان على األرض، 
هذا  لتحقيق  نهار  ليل  تعمل  جيش،  وبأكبر 
أول  مؤخرا  الماء  إلى  أنزلت  وهي  الهدف، 
حاملة طائرات صنعت بالكامل في الصين، 
في  حاسوب  بأسرع  سنوات  منذ  وتحتفظ 
العالم، وغواصتها »التنين« وصلت إلى عمق 
7000 متر، محققة بذلك أول رقم قياسي في 

هذا الميدان النادر.

كان هذا البلد نهاية السبعينيات مثقال بالديون 
وكانت  متواضع،  محلي  إنتاج  وبإجمالي 
منتجاته بالكاد تجد أسواقا، لكن الوضع اآلن 
اآلن  وهو  عقب،  على  رأسا  وانقلب  تغير 
صاحب أكبر اقتصاد بعد الواليات المتحدة، 
السياسي  العسكرية والثقل  الهيبة  ناهيك عن 
وجه  في  يقف  أن  يستطيع  فمن  المتزايدين، 
تسي  ماو  ووصفه  الذي  الضخم  التنين  هذا 
بأنه قطعة لحم كبيرة ال يستطيع  دونغ يوما 

أحد ابتالعها!.
مثلما  الّدراسة،  تستحّق  الصينّية  الّتجربة 
تستحق أن تكون قدوة لنا كعرب أيًضا، فقبل 
مئة عام تقريًبا جرى توقيع اّتفاقات “سايكس 
تحت  العرب، ووضعتهم  قّسمت  التي  بيكو” 
وكانت  البريطاني،  الفرنسي  االسِتعمارَين 
وُمقّسمة،  ُمتخّلفة  الوقت  ذلك  في  الصين 
والفارُق واِضٌح بين ما آل إليه الحاالن العربي 
والصيني، مع الّتذكير بأّن األّمة العربّية على 
ضخمة  نفطّيًة  ثروًة  امتلكت  الصين  عكس 
خزائنها  على  الّدوالرات  تريليونات  ضّخت 
تبّخرت في الّترف والفساد، وما زالت ُمعظم 

ُشعوبها تحت خّط الفقر والفاقة.

الشيوعي  الفكر  َطّورت  الصينّية  القيادة 
وأخرجته من الكثير من سلبّياته، وأخذت من 
الرأسمالّية الغربّية أفضل جوانبها االقتصادّية 
ُعقر  في  ُتناِفسها  باتت  واآلن  والتكنولوجّية، 
دارها، وتتفّوق عليها، وُتَهدِّد هيمنتها العالمّية، 
المشرق،  لتوحيد  استراتيجيًّا  برنامًجا  وتضع 
روسيا  مع  ُمشترك  تحالف عسكرّي  وتشكيل 
وكوريا الشمالّية وإيران، ورّبما باكستان وُكل 

من ُيريد االنِعتاق من اإلذالل الغربي.
ِفكريًّا  يعيشون  زالوا  ما  الذين  العرب  بعض 
في زمن الحرب الباردة، والّدعايات األمريكّية 
باإلهانات  ويستمتعون  للّشيوعّية،  الُمضاّدة 
األمريكّية واحِتالالتها للعرب ونهب ثرواتهم، 
الصين،  ضّد  للّتعبئة  ألسنتهم  يشحذون 
هذه،  مواقفهم  لتبرير  األعذار  واخِتالق 
الذي  الغربي  والُمَعسكر  أمريكا،  لكأّن  حّتى 
تنهب  ولم  باحِتراٍم،  معهم  تتعاطى  تتزّعمه 
المنطقة  وُتغِرق  بالدهم  وُتفّتت  ثرواتهم، 
بُحروٍب ُمتواصلة إلضعافهم لمصلحة الِكيان 

اإلسرائيلي.

زكريا محمد 
بات واضحا لألغلبية الساحقة من الفلسطينيين أنه 
األجسام  وكل  وزمنه،  أوسلو  لتجاوز  الوقت  حان 

التي انبثقت عنه. وهذا يقتضي:
أوال: إعالن نهاية اتفاق أوسلو والخروج منه نهائيا.

الفلسطينية  التحرير  منظمة  اعتراف  سحب  ثانيا: 
بإسرائيل.

الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  السلطة  إنهاء  ثالثا: 
وغزة، لكن عبر إجراء االنتخابات التشريعية، وليس 
الرئاسية، التي ألغاها محمود عباس.وهذا يشمل حل 

األجهزة األمنية باستثناء جهاز الشرطة.
يمثل  االنتخابات  هذا  عن  المنبثق  المجلس  رابعا: 

الضفة الغربية وغزة فقط.
المنتخبين  والقطاع  الضفة  ممثلي  دمج  خامسا: 
جسد  لتشكيل  المنتخبين   48 ال  مناطق  بممثلي 
أرض  على  المقيمين  الفلسطينيين  يمثل  موحد 

فلسطين. 
باسم  الموحد  الجسد  هذا  تسمية  يمكن  سادسا: 
)الرابطة الفلسطينية(. والحقا يجري توسيع الرابطة 
لتشمل فلسطينيي الشتات بالطرق العملية المناسبة.

شعب  تمثل  اكتمالها  عند  الرابطة  وهذه  سابعا: 

السياسي  الكيان  أنها  أي  بكامله.  فلسطين 
أرض  على  الحفاظ  وهدفها  للفلسطينيين.  والثقافي 
منها،  سلب  الذي  القسم  واستعادة  الفلسطينيين، 
المنهوب،  واألرشيف  الفلسطينية،  البيوت  واستعادة 
وإطالق  األرض،  ومصادرة  االستيطان،  ومواجهة 
على  والعمل  الشهداء،  جثث  واستعادة  السجناء، 
مواجهة العنصرية اليهودية، والمطالبة بنزع الطابع 
حقوق  ينتهك  ألنه  إسرائيل،  دولة  عن  الصهيوني 

الفلسطينيين.
ثامنا: وبشكل محدد فإنه يجب إبراز أن في فلسطين 
السكان األصليون  التاريخية مجموعتين سكانيتين: 
الفصل  يمارسون سياسة  الذي  المستعمرون  والغزاة 

العنصري ضد السكان األصليين.
قضايا  فلسطينية  منطقة  لكل  يظل  بالطبع  تاسعا: 
الخاصة. فالضفة تواجه قضايا االستيطان ومصادرة 
األرض وعنف الفلسطينيين. وغزة تواجه الحصار. 
والمثلث  والجليل  والطرد.  التهجير  يواجه  والنقب 

يواجه التميز العنصري، ومصادرة األراضي.
عاشرا: تعتبر الرابطة نفسها وريثا لمنظمة التحرير 
أجل  من  وذلك  الفلسطينية  والسلطة  الفلسطينية 

الحفاظ على مكاسبهما مهما كانت محدودة.

الشرعي  الممثل  هي  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
والوحيد للسلطة الفلسطينية.

هذا هو الحال الذي انتهت إليه هذه المنظمة. فقد 
السلطة  هيئات  من  لها  أهمية  ال  هيئة  أصبحت 
الفلسطينية. وهي عمليا هيئة تضم شخصا واحدا: 
به  ويختم  ختمها  جيبه  في  يضع  عباس،  محمود 

قراراته وقرارات السلطة متى شاء.
من أجل هذا ال يشعر المواطن الفلسطيني بوجودها 
الذي  االضطراب  كمثال  ذلك  على  وخذ  نهائيا. 
ابتدأ  والذي  األخيرة،  الفترة  في  فلسطين  عاشته 
بالمواجهة األخيرة في القدس، ووصل حد مواجهة 
عسكرية واسعة مع إسرائيل في غزة، ثم ما تبعه من 
اغتيال  ثم  الصالحية،  المنتهية  اللقاحات  فضيحة 
المتظاهرين  على  البربري  الهجوم  ثم  بنات،  نزار 
تمس  لم  األحداث  هذه  كل  هللا.  رام  في  السلميين 
شعرة في مفرق منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها 
نزار  اغتيال  أيام  األخيرة،  األيام  وفي  التنفيذية. 
بنات، والهجوم بالهراوات على البنات في رام هللا، 
لم يفتح عضو واحد من لجنتها التنفيذية فمه لكي 
إهانة  يستنكر  أو  الفلسطينيين،  حريات  عن  يدافع 
البنات وضربهن في الساحة المركزية في رام هللا. 

ذلك أن أعضاء اللجنة األحياء-الموتى معينون من 
يمثلون  له، ويمثلونه، وال  ويتبعون  محمود عباس، 

الشعب الفلسطيني.
أوسلو،  سلطة  قتلتها  التحرير.  منظمة  ُقتلت  لقد 
وصارت ختما مطاطيا في جيب أبو مازن ال غير.

وال أظن أنه يمكن إحياء منظمة كهذه في الشروط 
ابتلعتها  فالسلطة  السلطة.  وجود  شروط  الحالية، 
طريق  من  هناك  يعد  ولم  بطنها،  في  ووضعتها 
إلنقاذها. الخالص من سلطة أوسلو وحده قد يفتح 
تعيد  وجعلها  وإحيائها،  إلنعاشها  ربما،  الطريق، 
للشعب  ممثال  تصير  نفسها من جديد كي  تشكيل 

الفلسطيني في الداخل والخارج.
للحكم  ختما  فقد صارت  الحالي،  وضعها  في  أما 
الديكتاتوري الذي أنشئ خالل ال 15 عاما الفائتة، 

وبمباركة االحتالل ودعمه. 
لعبة.  ليست  ما  لشعب  الممثلة  التنظيمية  األشكال 
ال يمكنك أن تعبث بها حد تفريغها من مضمونها، 
ثم تبكي عليها حين يتوقف الناس عن االهتمام بها 
بسبب ذلك. ال يمكنك أن تقتل القتيل ثم تبكي عليه. 
الدم الذي على يديك أصدق من  فالكل يعرف أن 

دموعك الكاذبة.
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موقع إماراتي: 5 آالف إسرائيلي 
حصلوا على الجنسية اإلماراتية خالل 3 أشهر

كانت تجز العشب لتتفاجأ بالطائرة وهي تصدمها! 
وفاة فتاة بكندا كانت تعمل بأرض مطار

حيتان قاتلة تهاجم يختا وتحاول إغراقه

تعرض بريطانيون على متن يخت في مضيق 
مجموعة  قبل  من  هجوم  إلى  طارق  جبل 

حيتان غاضبة حاولت إغراقهم.
حوالي 30  أن  »ذا صن«  وذكرت صحيفة 
رعب  في  تسبب  ما  باليخت،  أحاطت  حوتا 
كبير لطاقمه المكون من 3 أشخاص، وخشى 
هؤالء أن يغرق قاربهم إثر هذا الهجوم الكبير.

وعبر راكب اليخت، ناثان جونز، البالغ من 
تلك  في  انطباعاته  عن  عاما،   27 العمر 
اللحظات المخيفة بقوله: »إذا غرق اليخت، 
محاط  نجاة  قارب  في  أنفسنا  سنجد  كنا 
اآلخر،  الراكب  قال  فيما  القاتلة«،  بالحيتان 

مارتن إيفانز، وهو في منتصف العقد الرابع 
الحيتان:  تصرف  عن  متحدثا  العمر،  من 
وكانت  خطة،  لديها  أن  لو  كما  بدا  لقد   «

غاضبة«.
وتسبب هجوم الحيتان في اتالف أجزاء من 
أحد  الدفة، وعزا  فيما كسرت  اليخت،  هيكل 
الخبراء هذا الهجوم إلى احتمال ان يكون أحد 
إلى إصابة  السابق  قد تعرض  في  الحيتان 

بواسطة قارب.
The Sun :المصدر

»مصادر  عن  نقاًل  إماراتي  موقع  أفاد 
موثوقة«، بأّن نحو 5 آالف إسرائيلي حصلوا 
الثالثة  على جنسية اإلمارات خالل األشهر 
الماضية، بعد تعديل قوانين منح الجنسية في 
الدولة. وقوبلت التعديالت »بانتقادات واسعة 
نظرًا إلى خطورتها على التركيبة السكانية في 

الدولة«.
وافاد الموقع نقاًل عن »مصادر موثوقة« أّن 
نحو 5 آالف إسرائيلي حصلوا على جنسية 
اإلمارات خالل األشهر الثالثة الماضية بعد 

تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة.
أّنها  المصادر  كشفت  فقد  الموقع،  وحسب 
من  واسع  بإقبال  تفيد  وثائق  على  اّطلعت 
في  االستثمار  غطاء  تحت  اإلسرائيليين 
اإلمارات، بخاصة في إمارَتْي دبي وأبو ظبي.

اإلماراتية  السلطات  أن  المصادر  وأبرزت 
وروّاد  للمستثمرين  الجنسية  باكتساب  تسمح 
األعمال، بال حاجة إلى التخلي عن جنسيتهم 

األصلية.
لتجنيس  مناسبة  بيئة  يشّكل  ما  وهو 

اإلسرائيليين ومنحهم الضوء األخضر لعبور 
مسبقة،  تأشيرة  بال  العربية  والدول  الخليج 

حسب المصادر.
صحيفة  قالت  الماضي  فبراير/شباط  وفي 
في  الحاكم  النظام  إّن  العبرية،  هآرتس 
اإلمارات استهدف اإلسرائيليين بتعديل قوانين 

منح جنسية الدولة.
جنسية  على  الحصول  إن  الصحيفة  وقالت 
فقط  ليس  لإلسرائيليين،  “فرصة  اإلمارات 
على  للحصول  بل  ظبي،  أبو  في  للعمل 
جنسية ستمّكنهم من زيارة دول محظور عليهم 

زيارتها”.
يمكن  فصاعدًا  اآلن  “من  أّنه  إلى  وأشارت 
مثل  المطلوبة،  المهن  ذوي  من  لمستثمرين 
األطباء والعلماء والفنانين والمفكرين من أرجاء 

العالم، الحصول على جنسية اإلمارات”.
جنسية  على  الحصول  أراد  من  أّن  وأبرزت 
بجنسيته  االحتفاظ  أيضًا  فيمكنه  اإلمارات 

األصلية بموجب التعديالت األخيرة.
تخفيف  اإلماراتية  السلطات  قرار  وأثار 

شروط منح الجنسية جداًل واسعًا على مواقع 
استغالل  من  نشطاء  حّذر  إذ  التواصل، 
شراء  في  اإلماراتية  للجنسية  اإلسرائيليين 

عقارات بمنطقة الخليج.
من  واسعة  بانتقادات  التعديالت  وقوبلت 
وحتى  اإلماراتيين  والنشطاء  المعارضين 
النظام،  على  محسوبة  إعالمية  وسائل  من 
لخطورتها على التركيبة السكانية في الدولة.

مورس  السابقة  عاما   50 الـ  على  قياسا 
مواطنون  اليوم  نتاجه  الذي  بكثافة  التجنيس 
ولم  بلسانها  وينطقون  األرض  لهذه  والءهم 
ينتقصوا من هويتها بل إنصهروا فيها وأضافوا 
لها، الممارسة متطلب لبناء دولة مدنية حديثة

الـ 50 عاما القادمة ستفرز تحديات من نوع 
وقيما  لسانا  مختلفة  أقليات  بروز  مع  آخر 

https://t.co/YZwZuJmMv2
وأبرز مغردون أن »تجنيس أبناء اإلماراتيات 
أحّق  كونهم  قصوى  أولوية  له  وأمر  مطلب 
لهم  ُقّدمت  الذين  غيرهم  من  والًء  وأكثر 
الجنسية على طبق من ذهب، وهم حتى ال 

ينتمون إلى الوطن بأي شكل من األشكال.
وأشاروا إلى أن عمليات التجنيس لألجانب، 
بخاصة اإلسرائيليون، »تجرى سرًّا« بكثافة في 
اإلمارات، في وقت فيه أهل البلد األصليون 

ر ومسجون ومسحوبة جنسيته. ما بين ُمهجَّ
TRT  عربي

بينما  حادث غريب  في  فتاة مصرعها  لقيت 
إذ  بكندا،  مطار  في  العشب  تجّز  كانت 
اصطدمت بها طائرة أثناء الهبوط على نحو 
غير متوقع، ظهيرة يوم اإلثنين 5 يوليو/تموز 

 .2021
صحيفة The Daily Mail البريطانية، قالت 
الفتاة  إن   ،2021 يوليو/تموز   7 األربعاء 
البالغة من العمر 27 عامًا، التي لم ُيكشف 
عن هويتها، كانت تقود جزازة عشب الساعة 
12.50 ظهرًا، بالقرب من مدرج مطار سان 

إسبريت بمدينة كيبيك الكندية.
بلدية  شرطة  باسم  المتحدث  تيسييه،  مارك 
أن  فهمناه  »ما   :CNN لشبكة  قال  كيبيك، 
الفتاة كانت تقود جزازة عشب، وحين هبطت 
اصطدمت  الطائرات  مهبط  على  الطائرة 

بالفتاة«.
كانت الفتاة تعمل في شركة لصيانة المطار، 
الحادث، وتوفيت  المستشفى بعد  إلى  وُنقلت 
به فيما بعد، ولم ُيصب الطيار بأذى، لكنه 

ُنقل إلى المستشفى بعد إصابته بصدمة.
يقول بيير ريميال، وهو أحد السكان، ويعيش 
»حين   :CTV لشبكة  المطار،  من  بالقرب 
تسمع عن شخص قتله البرق يغمرك األسى، 

ولكن أن تقتله طائرة هابطة! فلم أسمع شيئًا 
كهذا من قبل«.

طراز  من  الصنع  صينية  الطائرة  وأصيبت 
بعض  وظهرت   ،6-Nanchang CJ

التي  المنطقة  في  جناحها  في  األضرار 
طائرة  إنها  تيسييه  وقال  بالفتاة،  اصطدمت 

خاصة، وكان صاحبها هو من يقودها.
المطار الذي شهد حادثة وفاة فتاة بكندا بعدما 

صدمتها الطائرة – ديلي ميل
 ،)TSB( الكندي  النقل  لمجلس سالمة  وفقًا 
الحادث  وقوع  وقت  في  الرؤية  درجة  كانت 
المتحدث  كريبسكي،  كريست  وقال  عالية، 
باسم المجلس لشبكة CNN إن الطقس كان 

مناسبًا لقواعد الطيران المرئي.
قد  بالضبط  حدث  ما  حقيقة  اكتشاف  لكن 
المحقق  وقال  شهورًا،  أو  أسابيع  يستغرق 
في مجلس سالمة النقل سيمون سانت بيير 
لشبكة CTV: »سندرس ما حدث، ونحن هنا 
اليوم لجمع المعلومات والوقوف على حقيقة 
بأي  الخروج  جدًا  المبكر  ومن  حدث.  ما 
استنتاج، لذا سنستغرق وقتًا حتى نتمكن من 

تجميع كافة المعلومات وتحليل ما حدث«.

نوعه،  من  األول  هو  الحادث  هذا  ليس 
كان  الكندي،  النقل  سالمة  مجلس  فبحسب 
114 حادثًا من أصل 170 حادث نقل جوي 
عام  النقل  سالمة  مجلس  لدى  عنها  ُأبلغ 

2020، مرتبطًا بطائرات خاصة.
فضاًل عن ذلك، لقي 16 شخصًا مصرعهم 
في حوادث طائرات في كندا العام الماضي.
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مسن أمريكي يخفي عن عائلته فوزه بـ55 مليون دوالر الكثر من 10 سنوات

حكومة ترودو تقّدم المهلة الزمنية 
لجعل كل السيارات الجديدة المباعة كهربائية إلى عام 2035

هل ُيصِبح للمرأة الحق بالزواج بأكثر من رجل

قّدمت الحكومة الفدرالية المهلة الزمنية لجعل 
كندا  في  تباع  التي  الجديدة  السيارات  كافة 

كهربائية.
فقد قال اليوم وزير النقل في حكومة جوستان 
ترودو الليبرالية عمر الغبرا إّن كافة السيارات 
والشاحنات الخفيفة )light trucks( الجديدة، 
التي تضّم أيضًا السيارات الرياضية المتعددة 
كندا  في  ُتباع  التي   ،)SUV( األغراض 
تكون صفرية  أن  يجب   2035 عام  بحلول 

االنبعاثات.
وبذلك تكون حكومة ترودو قد قّدمت المهلة 
عام  أن حددت  لها  إذ سبق  خمس سنوات، 
2040 كمهلة لجعل كافة السيارات الجديدة 

المباعة صفرية االنبعاثات.
بتقرير حديث صادر  الغبرا  الوزير  واستشهد 
عن وكالة الطاقة الدولية يقول إنه بحلول عام 
مبيعات  كافة  تقريبًا  تكون  أن  يجب   2035
المركبات الخفيفة الجديدة كهربائية من أجل 
عام  بحلول  صفرية  كربونية  انبعاثات  بلوغ 

.2050
اسمحوا لي أن أقول فقط إّن هدفنا طموح، بال 

شك، لكن ال بّد منه
الهدف  الغبرا عن  الفدرالي عمر  النقل  وزير 
الجديد المتصل بمبيعات السيارات الكهربائية

للتصميم،  للتحقيق. يحتاج  قابل  أنه  ’’نعتقد 
أضاف  للجهد‘‘،  ويحتاج  للتركيز،  يحتاج 
السوري عن  ذو األصل  الكندي  النقل  وزير 

الهدف المذكور.
وهنا  للمال.  أيضًا  يحتاج  الهدف  هذا  وبلوغ 
الفدرالية  الحكومة  أّن  إلى  النقل  وزير  أشار 
ضخت حتى اآلن ما ال يقّل عن 600 مليون 

دوالر في برنامج خصومات يدعم المستهلكين 
وذلك  جديدة  كهربائية  سيارات  شرائهم  عند 

لتحفيز المزيد منهم على اقتنائها.
أضاف  بالمزيد‘‘،  القيام  علينا  أّن  ’’نعلم 
الغبرا مشيرًا إلى أّن حكومته ستوّسع البرنامج 
فيها  بما  المركبات،  فئات  المزيد من  ليشمل 
تكلفة  يحّدد  لم  لكنه  المستعملة،  السيارات 

التعديالت المرتقبة على البرنامج الحالي.
السيارات  لمشتري  الحالي  البرنامج  ويقّدم 
تصل  مسبقة  خصومات  الجديدة  الكهربائية 

قيمتها إلى 5000 دوالر أو 2500 دوالر، ثّم 
يتعّين على الباعة مطالبة الدولة بتعويضهم 

عن هذه الحوافز.
الخريف  قالوا  قد  فدراليون  مسؤولون  وكان 
لكنهم  الخصومات القت رواجًا  إّن  الماضي 
حّذروا من أنها لن تكون كافية لبلوغ الهدف 
بجعل  المتمثل  الفدرالية  للحكومة  األول 
إجمالي   ٪10 تشكل  الكهربائية  السيارات 
مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2025.

ومن جهته قال وزير البيئة الفدرالي جوناثان 
األكثر  الجديد  الهدف  مع  إنه  ويلكينسون 
المتحدة  الواليات  مع  كندا  ستتعاون  صرامة 
مع  وستتشاور  الوقودية  الكفاءة  مجال  في 
التنظيمية  المعنية حول اإلجراءات  األطراف 

الجديدة.
ومن ضمن هذه اإلجراءات استحداث تفويض 
السيارات  قطاع صناعة  من  للطلب  محتمل 
تصنيع أو بيع المزيد من السيارات الكهربائية.

البيئة عن  وزير  قال  إلزامي‘‘،  هدف  ’’إنه 
للسيارات  جديدة  زمنية  كمهلة   2035 عام 

الصفرية االنبعاثات.

خالد الجيوسي:
موضع  هو  الواحد،  للرجل  النساء  َتعدُّد 
للنساء،  وغيرٍة  حقٍد  وموضع  وخالف،  جدٍل 
نسائي  عنصر  وجود  لُمجّرد  تغضب  فالمرأة 
فكيف  زوجها،  بها  ُيحّدق  العام  الشارع  في 
إذا كان ُملّقبًا بالحاج متولي الشخصّية التي 
أّداها الفنان المصري الراحل نور الشريف في 
مسلسله الشهير “الحاج متولي”، وُمتزّوجًا من 
أربع نساء على ذّمته، تأخذ كل واحدة منهّن 
مساحتها، وغيرتها وكيدها في حياته، وعقله، 

وقلبه.
التّيارات الليبرالّية تطرح تساؤالت حول الغاية 
أربع  من  الرجل  زواج  اإلسالم  تشريع  من 
نساء، ويقول الُمعترضون إّن المسألة شهوانّية 
بُمحّددات  لها  عالقة  وال  بحتة،  غريزّية 
ُيؤّكدون  الُمقابل  في  اإلسالمّيون  التشريع، 
الُمسلم،  للرجل  نساء  أربع  حّلل  الّشرع  أن 
صحّية  وألسباب  والُمساواة،  العدل،  بشرط 
األحوال  بُكل  اإلنجاب،  من  زوجته  تمنع 
ُيطّبقون  والرجال  الشريعة،  تطبيق  يجري  ال 
كما  هللا  حّللها  التي  الُمنّوعة  الفاكهة  شريعة 
طريق  بدل  ورسوله،  هللا  سّنة  على  يقولون 
والُمنكر،  والفحشاء  الزنا  طريق  يصفوه  ما 
بُكل األحوال النساء هّن الخاسرات ُهنا تقول 
إحدى النسوّيات، والنسوّية هي حركة نشطت 
ضّد الرجال وغرائزهم، وجرى تسليط األضواء 
عليها بشكٍل الفت وُمثير للتساؤالت إعالمّيًا 

في السنوات األخيرة.
هذا الجدل في الّسطور األولى، ليس موضع 

الجدل في جنوب إفريقيا، والُمفاجأة، أن المرأة 
قد يحق لها اختيار أربعة رجال أزواجًا لها، 
وأغضب  الجدل،  أثار  قانون  مشروع  وهو 
التّيار الُمحافظ في جنوب إفريقيا، الذين يرون 
فيه انفالتًا أخالقّيًا، في البلد الذي تعد قوانينه 
ُمتحّررة، فهو يسمح بزواج الشواذ من الرجال 

والنساء )الِمثليين(.
من الناحية الشرعّية، يرفض الدين اإلسالمي 
نسب  لحفظ  رجال،  عّدة  من  المرأة  زواج 
األطفال، إال أن األمر ما قبل اإلسالم عصر 
سائًدا،  كان  العربّية  الجزيرة  في  الجاهلّية 
ومسموحًا، بل إن بعض السردّيات التاريخّية 
تقول إن المرأة كانت تختار من الرجال أوسمهم، 
وأشجعهم في الجاهلّية، بعد ُممارستها الجنس 
مع عدد منهم، وتنسب طفلها ألفضل هؤالء، 

ومع تطّور العلم اليوم، بات من السهل تحديد 
النسب، إال أن تعّدد الرجال للنساء يبقى أمرًا 
مرفوضًا شرعًا، وُمجتمعًا، وُمخالف لضوابط 
للبعض،  بالنسبة  وُمقّززًا  والتقاليد،  العادات 
وفكرًة تتعّدى ُخطوط الُمجتمعات الشرقّية في 
الشرق األوسط تحديًدا، وحتى الغربّية ُعمومًا.

جنوب  في  ُكثر  القانون  لمشروع  الرافضون 
إفريقيا، وعلى رأسهم رجل األعمال واإلعالمي 
ُمتزوّج  الرجل  أّن  وللُمفارقة  مسليكو،  موسى 
الُمؤّيدون له يرون فيه  من أربع نساء، لكن 
السيطرة  ومنع  للنساء،  أكبر  للُحرّية  مساحة 

عليهن.
وتبقى التساؤالت مطروحًة حول كيفّية تطبيق 
المنّصات  على  وردت  والتي  القانون  هذا 
حول تعّدد الرجال األزواج للمرأة الواحدة، هل 

سيحمل  وهل  للرجل،  الصداق  المرأة  ستدفع 
الغيرة  ستحصل  وهل  األخير،  اسمها  الرجل 
قلب  لنيل  النساء  بين  تشتعل  التي  ذاتها 
الليالي  توزيع  سيجري  وهل  الواحد،  رجهلن 
مال  لو  وماذا  المرأة،  أزواج  على  بالتساوي 
األسئلة  من  الكثير  وغيرها  ألحدهم،  قلبها 

الّساخرة، والواقعّية.
تهدف حكومة جنوب إفريقيا من ذلك القانون 
الُمتعّلقة  القوانين  إصالح  إلى  تقول  كما 
األحوال الشخصّية، وتعزيز مبدأ الُمساواة بين 
جاء  األشد  االنتقاد  أن  إال  والنساء،  الرجال 
اإلسالمي  الجماعة  رئيس حزب  لسان  على 
المقترح  على  عّلق  الذي  هندريكس  غانييف 
في مداخلة أمام برلمان إفريقيا الجنوبية فقال: 
اختبارات  إلى  اللجوء  ضرورة  تدركون  “أنتم 
أطفال  والدة  بعد  الصبغي  النووي  الحمض 
الزوجة الواحدة التي لديها عّدة أزواج لتحديد 

هوية أب المولود”.
الديني،  السياق  في  االعتراض  إلى  وانضم 
المسيحي  الحزب  زعيم  موشي،  كينيث 
الذي  الجنوبّية،  إفريقيا  في  الديمقراطي 
اعترض على الُمقترح ألنه كفيل برأيه بجعل 
بعضهم  بين  مواجهة  في  يدخلون  األزواج 

البعض بسبب الغيرة.
مشروع  ُيثيره  الذي  الحاد  الجدل  هذا  ووسط 
العام 2024،  ُيسن  أن  ُيمكن  فإنه  القانون، 
مايو/أيار  في  المشروع  هذا  عن  ُكشف  وقد 

عام 2021.

مالي  بمبلغ  فوزه  عن  أمريكي  مسن  كشف 
 10 قبل  دوالر  مليون   55 بـ  يقدر  ضخم 
عائلته  الخبر عن  هذا  أخفى  سنوات، حيث 

وأصدقائه والمقربين.
»ميرور«  صحيفة  في  ورد  ما  وحسب 
البريطانية، قال الرجل البالغ من العمر 67 
إنه  اسمه،  الكشف عن  والذي رفض  عاما، 

المالية  بجائزته  عائلته  إخبار  عدم  فضل 
طوال هذه السنوات ألن أخته في وضع مالي 

جيد وليس لديها أوالد.
في  كاليفورنيا  من  المحظوظ  الفائز  وأضاف 
الواليات المتحدة، أنه كان سينهار نفسيا إذا 
أصدقائه  أو  عائلته  من  شخص  أي  أخبر 
الضخم،  المالي  المبلغ  بهذا  بفوزه  المقربين 

كما أنه ال يحب أخته أو زوجها.
يتبرع  لم  أنه  عاما   67 الـ  صاحب  وأوضح 
خيرية،  لجمعية  األموال  هذه  من  مبلغ  بأي 
كاتبا في أحد المجموعات الشهيرة على موقع 
»فيسبوك«: »منذ حوالي 10 سنوات ربحت 
يانصيب  في  دوالر  مليون   55 من  أكثر 
كاليفورنيا، و لم أخبر والدي أو أختي أو أي 

شخص بهذا األمر«. 
عن  بعيدا  ظل  أنه  إلى  األمريكي  وأشار 
األنظار بهذه األموال حتى ال يقترض منه أي 
شخص من أقاربه أو أصدقائه أمواال فيفلس 
جديدة  سيارة   اشترى  لكنه  اعتقاده،  حسب 
مالي  بقرض  كان  هذا  أن  وأخبرهم  ومنزال 

يسدده بانتظام.
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كيف سيبدو فيروس كورونا بعد 7 سنوات؟

من هم األشخاص األقل عرضة لإلصابة بـ)كورونا(؟

في  المستجد  )كورونا(  فيروس  تفشي  أدى 
بمالمح  التغيرات  من  العديد  لحدوث  العالم، 
واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  الحياة 
ولم يقل تأثيره السلبي على الحياة الشخصية 

لألفراد كذلك.
و توصل العلماء وفقا للبيانات إلى ندرة إصابة 
)كورونا(  بفيروس  التحسسي  الربو  مرضى 
المستجد وتجاوزه عند اإلصابة بسهولة أكثر 

من غيرهم، وفق )سبوتنيك بالعربي(.
علم  معهد  مدير  خايتوف،  موسى  قال  و 
بداية  منذ  ونصف  عام  مر  »لقد  المناعة: 
الوباء، وظهرت البيانات التي تشير إلى أن 
التحسسي  الربو  من  يعانون  الذين  المرضى 

أقل عرضة لإلصابة بفيروس )كورونا(«.
المرضى  أن  االعتقاد  كان  البداية،  في  و 

التحسسي معرضين  الربو  يعانون من  الذين 
من  كان  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  لخطر 
المفترض أن تكون العدوى بالنسبة لهم قاتلة، 

ألن الفيروس يلحق الضرر بالرئتين.
و اندهش األطباء، عند توصلهم إلى حقيقة 
عرضة  أقل  التحسسي  الربو  مرضى  أن 
بالمصابين  المتعلقة  التقارير  في  لإلدراج 
المستشفى  في  األمر  بهم  ينتهي  ما  ونادرا 

بسبب شدة المرض.
وإصابة  بوفاة  )كوفيد-19(،  مرض  وتسبب 
الماليين حول العالم، تاركين خلفهم أضعاف 
على  والمكتئبين  الحزينين  من  األعداد  تلك 
األشخاص  يعجز  ما  غالًبا  أحبائهم،  فقدان 
عن  الشديد  األلم  هذا  من  يعانون  الذين 

ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

فيروس  أن  األوبئة  علماء  معظم  يعتقد 
متوطن  مرض  إلى  سيتحول  كوفيد-19 
وسيستمر في االنتشار، ربما مدى الحياة، قد 
يزداد انتشاره كل شتاء، لكن هذا ال يعني أنه 
كما  الصحة  كبيرا على  يشكل خطرا  سيظل 
صحيفة  في  لتقرير  وفقا  وذلك  اليوم،  يفعل 
البريطانية   )The Telegraph( »تلغراف« 

للكاتب لوك مينتز.
الفيروس  أعراض  أن  إلى  الكاتب  وأشار 
تغيرت بمرور الوقت، مما يسلط الضوء على 
كيفية تطور الفيروسات بشكل عام، لتختلف 

أعراضها بشكل جذري من عقد إلى آخر.
وبالنسبة لكوفيد-19 فإنه يشهد هذا التطور 
بشكل أسرع من أي وقت مضى، وفي الوقت 
الحالي تدرس الحكومة ما إذا كانت ستضيف 
القائمة  إلى  األنف  الصداع وسيالن  أعراض 

الرسمية ألعراض هذا المرض.
ويعتقد أن هذه األعراض شائعة بشكل خاص 
لدى المصابين بالمتحور دلتا المسؤول اآلن 
الجديدة  اإلصابات  أكثر من 95٪ من  عن 

في المملكة المتحدة.
في الشهر الماضي، قال عالم األوبئة في كلية 
كينغز لندن البروفيسور تيم سبيكتور -الذي 
األعراض  إن  كوفيد«-  »زو  دراسة  يدير 
األكثر شيوعا التي تم اإلبالغ عنها والمرتبطة 
بعدوى كوفيد-19 في المملكة المتحدة تتمثل 
وسيالن  الحلق  والتهاب  الصداع  في  اآلن 
األنف، وبالنسبة للبالغين األصغر سنا شعروا 

بأن متحور دلتا »أشبه بنزلة برد قوية«.
إن ظهور أعراض جديدة يمثل تغييرا مذهال 
 2020 أوائل  في  الوباء  انتشار  بداية  منذ 
عندما تم إدراج سيالن األنف في أسفل قائمة 
اعتبر  وقد  المحتملة،  كوفيد-19  أعراض 
البعض أن العطس وسيالن األنف قد يدالن 

على اإلصابة بالزكام وليس كوفيد-19.
الطب  أستاذ  هانتر  بول  قال  جانبه،  من 
منظمة  ومستشار  أنجليا  إيست  جامعة  في 
الصحة العالمية إنه علينا أال نتفاجأ من هذه 
ببطء  تتغير  الفيروسات  أن  ذلك  التحوالت، 
الجيني  تركيبها  ويتغير  عام،  كل  مرور  مع 
التي  األعراض  تتغير  كما  تدريجي،  بشكل 

تسببها للبشر.
لماذا 7 سنين؟

يقول هانتر إنه على مدار فترة تتراوح بين 7 
و20 عاما تطرأ على سالالت فيروس كورونا 
المنتشرة الكثير من التغيرات، لدرجة أنك إذا 
التسعينيات  أحضرت شخصا عاش في فترة 
ليعيش بيننا اليوم فلن يكون جهازه المناعي 
قادرا على مقاومة الفيروس، وذلك على الرغم 

من أن مناعته كانت قادرة على مقاومته قبل 
حوالي 20 عاما.

إذن ماذا يعني ذلك بالنسبة لكوفيد-19؟
مرضا  سيصبح  كوفيد-19  أن  هانتر  يعتقد 
منتشرا  سيبقى  أنه  يعني  مما  متوطنا، 
باستمرار، ربما مدى الحياة، وقد يزداد انتشاره 
كل شتاء، لكن هذا ال يعني أنه سيظل يشكل 

خطرا كبيرا على الصحة كما يفعل اليوم.
كوفيد-19  أن  هانتر  البروفيسور  ويعتقد 
فيروسات  مثل  التصرف  في  تدريجيا  سيبدأ 
كورونا البشرية األربعة المتوطنة األخرى التي 

تسبب جميعها أعراض نزلة البرد.
األطفال  معظم  سيصاب  المستقبل،  في 
العلمي  -واسمه  المستجد  كورونا  بفيروس 
 )2-SARS-CoV( »سارس-كوف-2« 
عدة  وربما  الثالث،  ميالدهم  عيد  قبل   -«
مرات قبل ذلك، وقد يعانون من أعراض خفيفة 
العطس(،  )سيالن األنف وبضع نوبات من 
للوقاية  كافية  مناعة  العدوى  هذه  وستمنحهم 
بالفيروس  إذا أصيبوا  الخطيرة  من األمراض 

في مرحلة البلوغ.

ما فوائد التطعيم ألطفالنا؟
ال شك أن األطفال والمراهقين قادرون على 
التقاط فيروس كورونا ثم نقل العدوى، وعلى 
قد  االبتدائية  المدارس  أطفال  أن  من  الرغم 
حوالي  فإن  به  لإلصابة  عرضة  أقل  يبدون 
مضادة  أجسام  لديهم  المراهقين  من   ٪40
لكوفيد-19، مما يعني أنهم أصيبوا بالعدوى 
خالل العام الماضي، وهو اكتشاف مهم ألنه 
يخبرنا أن العديد منهم محميون بالفعل، وإنما 
لتقرير نشرته  كافية، وذلك وفقا  بدرجة  ليس 
 )The Guardian( »غارديان«  صحيفة 

البريطانية للكاتب راسل فينر.
عدوى  من  والمراهقين  األطفال  أغلب  يعاني 
أحيانا  عليهم  تظهر  ال  أو  الصامتة  كوفيد 
أي أعراض تقريبا، كما أن مخاطر إصابتهم 
على  للغاية  منخفضة  تكون  شديدة  بأمراض 

غرار احتمال موتهم بسبب كوفيد-19.
وسجلت قرابة 30 وفاة لمن هم دون سن 18 
عاما خالل العام الوبائي األول، حيث كانت 
 18 سن  دون  األطفال  بين  الوفيات  أغلب 
عاما الذين يعانون من حاالت طبية خطيرة 
يكونون  ما  عادة  والذين  شديدة،  إعاقات  أو 
النظر عن  بغض  شتاء  كل  للخطر  عرضة 

كوفيد-19.
وتنقسم فوائد التطعيم للمراهقين إلى 3 أقسام:

أوال: تساعد على التقليل من مخاطر إصابتهم 
بالمرض.

انتقال  من  الحد  على  التطعيم  يساعد  ثانيا: 
العدوى إلى البالغين المعرضين للخطر.

ثالثا: السيطرة على الوباء عبر تقليل انتشاره 
األمور  عودة  تعني  والمجتمع  للبالغين 
يقل  وبالتالي  أسرع،  بشكل  طبيعتها  إلى 
الذي  األطفال  ودراسة  حياة  في  االضطراب 

حدث نتيجة الجائحة..
تعتبر  التطعيم  فوائد  أن  الكاتب  وأضاف 
يعانون  الذين  للمراهقين  بالنسبة  بكثير  أكبر 
أو إعاقات أساسية مقارنة  من حاالت طبية 

بالمراهقين األصحاء.
في المقابل، تظل مخاطر متالزمات ما بعد 
ويجب  مجهولة  األطفال  لدى  كوفيد-19 
البيانات  ألن  وذلك  االعتبار،  بعين  أخذها 
المتوفرة هي فقط تلك الخاصة بأعداد األطفال 
المصابين الذين يعانون من أعراض مستمرة.

وتنقسم مخاطر تطعيم المراهقين إلى قسمين، 
هما: ظهور أي آثار جانبية للتلقيح، واستخدام 
االستفادة  يمكن  التي  النادرة  اللقاح  إمدادات 

من توزيعها في مكان آخر.

المراهقين  من  جمعت  التي  البيانات  وأفادت 
Pfizer-( »الذين تلقوا لقاحي »فايزر-بيونتك

 )Moderna( و«مودرنا«   )BioNTech
لقاح  وأن  للغاية،  وآمنين  فعالين  كانا  أنهما 
تطعيم  في  الستخدامه  مرخص  فايزر 

المراهقين في المملكة المتحدة.
التي  التجارب  أن  من  الرغم  وعلى  ختاما، 
للغاية  إيجابية  كانت  المراهقين  على  أجريت 
فإن جميع اللقاحات ستكون لها آثار جانبية 
نادرة للغاية، مما يتطلب توفر أعداد كبيرة من 

البيانات لفهم المخاطر بشكل كامل.

 هل تختلف فعالية لقاحات كوفيد-19 حسب 
العمر أو الجنس؟

»ليبراسيون«  صحيفة  نشرته  تقرير  في 
)liberation( الفرنسية، يقول الكاتب فلوريان 
غوتيير إنه بعد إجراء التجارب السريرية على 
لقاحات كورونا قبل اعتمادها رسميا أوضحت 
المختبرات المختلفة أن الفعالية متقاربة بشكل 
أو  الجنس  أو  العمر  النظر عن  عام بغض 

األصل العرقي للمشاركين في التجارب.
والتجارب  الدراسات  أن  المالحظ  من  لكن 
ممثلة  العمرية  الفئات  جميع  فيها  تكن  لم 
بلقاح  المتعلقة  التجارب  ففي  بالتساوي، 
AstraZeneca-( »أسترازينيكا-أكسفورد« 

 ٪6 كان  المثال-  سبيل  -على   )Oxford
فقط من المتطوعين فوق 70 عاما.

ونتيجة لذلك، يعد تقدير معدل فعالية اللقاح 
-حسب  فيه  مشكوكا  أمرا  العمر«  »حسب 
الكاتب- ألن عدد المشاركين الكبار في السن 
منخفض، وقد حاولت بعض الشركات تدارك 
أكثر  تجارب  وإجراء  الحق  وقت  في  األمر 
إلى  للتوصل  سنا  األكبر  األشخاص  على 

نتائج أكثر موثوقية.
من  العديد  أجريت  األخيرة،  اآلونة  وفي 
المناعية  االستجابة  مدى  لتقييم  الدراسات 
المرسال  الريبوزي  النووي  الحمض  للقاحات 
األشخاص  لدى  ومودرنا(  )فايز-بيونتك 
كانت  وقد  جرعتين،  تلقوا  الذين  المسنين 
نتائج بعض المتطوعين تشير إلى أن تكوين 
األجسام الضمادة قد يكون أقل مع التقدم في 

العمر.
وأظهرت دراسة ألمانية نشرت في نهاية أبريل/

نيسان الماضي حول عدد األجسام المضادة 
 )Spike( السنبلة التي تتعرف على بروتين 
تقل  متطوعا   93 لدى  كورونا  فيروس  في 
أعمارهم عن 60 عاما و83 شخصا فوق سن 
الـ80 أن مستويات األجسام المضادة ضعيفة 
حصولهم  بعد  سنا  األكبر  المشاركين  لدى 

على جرعتين.
لم  التلقيح  من  الثانية  الجرعة  تلقيهم  وبعد 
تكن لدى 31.3٪ ممن تجاوزوا الـ80 أجسام 
في   ٪2.2 حوالي  مقابل  محايدة،  مضادة 

المجموعة األصغر سنا.
وفي دراسة أجريت في أميركا الشمالية ونشرت 
في يونيو/حزيران الماضي وشملت أشخاصا 
تلقوا اللقاح منذ 6 أشهر الحظ الباحثون أن 
المشاركين  معظم  لدى  المضادة  األجسام 
تقريبا تمكنت من منع البكتيريا أو الفيروسات 
بغض  المستهدفة  الخلية  إلى  الوصول  من 

النظر عن العمر.

مستويات  أن  الدراسة  أكدت  المقابل،  في 
الفئات  لدى  أقل  كانت  المضادة  األجسام 

العمرية األكبر سنا.
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خاطرة: جبار ولكن

راوية وادي \ تورونتو \ 

كبرت مع األياِم، و امتدْت أغصانها تتعالى 
... تتنشُق األفَق األزرَق، و تعانُق النَور، و 
أوراقها في عناٍق و لقاٍء و ُقبَّل. و جذورها في 
خجٍل و حياٍء من عيوِن الحساِد ... تتالقى 
و  األرِض،  ظلمِة  بطوِل  طويٍل  حضٍن  في 
هذا  أن  يطمئنها  الذي  النَّدي  الثرى  تلتحُف 
الوصِل .... ال نهائي و ليس له شروٌط و ال 
حدود و ال خطوٌط  حمر. ذلك هو الشجُر 
ينمو  و  الخاصة،  طريقتِه  على  يعشُق   ....
الغابة  تلَك  في  عشوائي  و  طبيعي  بشكٍل 
اإلستوائيِة المكتظِة بالكائنات، و التي تتشابُك 
فيها األعراُق و األحياُء في تجانٍس و جمال.

أ أنَت أجمُل من الشجِر .. أم أنت أعقل؟ أ 
أنَت األجدُر بالبقاِء.. و أنَت األحرُص على 
امتالِك  في  النفُس  تنازعَك  من  أنت  البقاء! 
األرِض و ما عليها .. و يملؤك الغروُر .... 
بأنك المصطفى دوَن الكائناِت ..  بالسلطاِن 
األغصاِن  تلَك  من  أحُن  أنَت  أ  الذكاء.  و 
بالحاجِة  اعترافًا  بعضها  مع  تشابكت  التي 
للمحبِة و األمان في حضِن الجماعة. أم أنَت 

أعقُل من تلَك الجذوِر ... التي تجدَّلت تحَت 
األرِض مع بعضها ... فأمسكت التربَة لئال 
تنجرَف مع المطر ... و التفت أذرع أغصانها 
 ، الشجيرات  صغاِر  تحمي  حتى  كالمظلِة 
و  الشمس  لهيب  من  الطمي  يجُف  ال  وكي 
سطوِة  الريح! أنت اإلنساُن صاحُب الخرافِة، 
و معتنُق النسيان، أنت الذي يقلُع األخضَر و 
اليابَس ليعبد لنفسِه طريقًا، و يقتُل بكِل وسيلٍة 
أمكنته منها سلطانُه و ذكاؤه ... كَل معارٍض 

و منافس .

يكون  العيِش  حلُو  كيَف  يعرُف  من  أنَت  أ 
الحُب يدوم! .. و أنت اإلنساُن  .. و كيَف 
يترجُم  و   .. بالعبوِس  المغمِس  و وجهَك   ..
 .. السخوط  و  الغضِب  اللغاِت  بكِل  جسدَك 
بدوِن حروٍف ينطقها اللسان. تعلْم أيها الجبار 
المغروِر من الشجِر الدروس ... كيف ينشُر 
مسارح  على  الطير  يغنيِه  الذي   ... الفرَح 
ٍأغصانها بدوِن رسوٍم، و كيف يغسُل الهواَء 
النقي الذي تتنفسه  أنت و كل األحياِء ....

اإلنسان  أيها  شروط.  ال  و  معاهداٍت  بدوِن 
 .. األرض  هذه  على  األقوى  أنك  لظننَت 

فتذكر أنك لست عليها األبقى.

متى ينفر الرجال من زوجاتهم؟ 
7 أسباب لتسلل الكراهية إلى الزواج

لزوجته  الرجل  كراهية  يسبب  المالي  الخداع 
ونفوره منها؛ فالمال مسؤولية مشتركة لألسرة، 
مفتوح  بشكل  حوله  األفكار  تدار  أن  ويجب 

بين الزوجين، وأال يفكر كل طرف بمفرده.

شيماء عبد هللا
ال  الزوجية،  للحياة  األولى  اللحظات  في 
يستطيع الزوج أن يتخيل أن تلك المرأة -التي 
إلى جوارها- سيأتي  يقضي حياته  أن  تمنى 
وأن  منها،  الفكاك  إلى  فيه  يتطلع  ما  يوم 
هو  ها  لسنوات،  ينتظرها  ظل  التي  اللحظة 
التي  الحياة  الندم اآلن، وأن  أشد  يندم عليها 
كانت صرحا من خيال، قد هوت فوق رؤوس 
يردد  محسورا  ملوما  الزوج  فيقف  أصحابها، 
بينه وبين نفسه »كيف وصل األمر إلى أن 

أكره من أحببت يوما، لماذا أكره زوجتي؟«
الكراهية والمشاعر السلبية ال تأتي فجأة، فهي 
ليست مثل الحب الذي يأتي من النظرة األولى، 
لكن ذلك التحول في المشاعر يستلزم تغييرا 
إلى سنوات. من  يمتد  طويال مستمرا، وربما 
السهل معرفة التغيرات التي تصيب المرأة إذا 
أصبحت كارهة للزوج؛ إذ تصبح أقل اهتماما، 
وأقل حديثا، وال تضحك لنكاتك، وال تنتظرك 
لتناول الطعام. أما الرجل فيفقد شغفه تجاه كل 
ما يخص العالقة، وكما أن للمرأة دائما أسباًبا 
لخصتها  أسبابا،  كذلك  للرجل  فإن  للكراهية، 
األسرية،  العالقات  وخبيرة  النفسية  المعالجة 
»اليف  موقع  على  مقالها  في  سني،  روزانا 
هاك« )Lifahack(، من خبراتها في عالج 

كثير من العالقات وحاالت الفشل الزوجي:
إسهام أكبر مقارنة بدور الزوجة

أن يشعر الزوج بأنه يقوم بأكثر من دوره، كأن 
يتحمل القوامة المالية منفردا، وعبء األعمال 
المنزلية، أو مسؤولية األطفال، نتيجة النشغال 

الزوجة أو كسلها.
من المهم في العالقات أن يكون هناك حوار 
حول تقسيم األدوار وتحديد المسؤوليات، حتى 
ال تقع كل المسؤولية على عاتق شريك واحد 

يتحمل كل األعباء حتى نفاد طاقته.

معاملة الرجل كطفل
من  العديد  لدى  غالية  أمنية  تلك  أن  رغم 
إلى  تدفع  األحيان  بعض  في  فإنها  الرجال، 
يفقد  أنه  الرجل  الزوجة؛ فحين يشعر  كراهية 
ما يجعله رجال حقيقيا بأن يتم تهميش دوره 
لحدود طفل صغير، حين يشعر  المنزل  في 
عليه  وتملى  عليه،  السيطرة  تتم  أنه  الرجل 
بالهروب  ويسرع  زوجته  يكره  دائما،  األوامر 

من العالقة.
أغلب الرجال عادتهم الترشيد والنساء مسرفات
المال  يوفرون  الرجال  األحوال،  أغلب  في 
السيارة،  صيانة  مثل  يقولونها،  ال  ألهداف 
مدينة  في  جديد  منزل  شراء  في  الرغبة  أو 
ساحلية، أو التحضير لرحلة سنوية، ويقومون 
بذلك من دون إخبار زوجاتهم بنواياهم، وهو 
أن  يكتشفون  حين  كبيرة  المفاجأة  يجعل  ما 
الرصيد المتوقع للتوفير ليس كما ظنوا، غالبا 

يشعر الرجل حينها بأنه تم خداعه.

لزوجته  الرجل  كراهية  يسبب  المالي  الخداع 
ونفوره منها؛ فالمال مسؤولية مشتركة لألسرة، 
لذا يجب أن تدار األفكار حوله بشكل مفتوح 

بين الجانبين، وأال يفكر كل طرف بمفرده.
المشاحنات والتطاول

جدية  عالقة  فال  يتشاجرون،  األزواج  جميع 
ذلك  يحدث  أن  الطبيعي  ومن  شجار،  بال 
من  لكن  مختلفة،  ثقافات  من  الطرفين  ألن 
حتى  الشجارات  تلك  تستمر  أال  الضروري 
البدني، ولو  أو  اللفظي  تصل لمرحلة األذى 
لما  أبدا  تعود  فلن  النقطة،  تلك  إلى  وصلت 

كانت عليه.(
إفشاء األسرار

من أكثر ما يكرهه الرجل هو أن يكون مكشوفا 
أسرارهما  نشر  زوجته  تعمدت  فإن  للجميع، 
أمام األهل واألصدقاء فلن يغفر لها فعلتها، 

وستكون كراهيتها هي سبيله لالنتقام.
محاوالت تغيير الزوج

ال أحد يتغير بعد الزواج، علينا التسليم بذلك. 
آن زيف  الجيد«  »الزواج  كتاب  مؤلفة  تقول 
 ،)Woman‘s Day( داي«  »ومنز  لمجلة 
إن على الشخص أن يسعى إلى تغيير نفسه 
وليس إلى تغيير الطرف اآلخر. وأن السعي 
الدائم وراء تغيير الزوج يشعره بأنه ليس كافيا، 
يراها  ال  أشياء  على  باستمرار  الزوج  وانتقاد 
دائمة  الزوجة  كراهية  إلى  يدفعه  قد  مؤثرة، 

النقد.
عدم منح الزوج الفرصة ليكون أبا جيدا

عن  األمهات  أساليب  تختلف  الغالب،  في 
أفضل،  بشكل  ليس  ولكن  التربية  في  اآلباء 
ففي أحيان كثيرة تصل رسالة لألبناء مفادها 
أن األمهات فقط على حق، في هذا السياق، 
وتعزيز  لألب،  فرصة  بمنح  الخبراء  يوصي 
مجهوداته  وتثمين  األبناء،  مع  التربوي  دوره 
غير  السلبيات  عن  والتغاضي  اإليجابية، 

المؤثرة بشكل كبير.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

في  الحالقة  صالونات  فتح  اعادة  بمناسبة 
تورونتو . 

دخلت اليوم لعند الحالق وماسك بأيدي ولد 
قلت للحالق بدي تزبطني مزبوط أنا وهالولد 
الني من 3 اشهر ما حلقت شعري . قعدت 
على الكرسي حلقلي شعري ودقني وزبطتني 
مزبوط وبعد ما خلص قلت للولد قوم ياولد 
باكيت  جيب  طالع  أنا  يحلقلك  عمك  خلي 

دخان على ما يخلصلك حالقة. 
حلق الولد وقعد يستنى هو والحالق ساعة 
سأل  الحالق  رجعت!!  ما  وطبعا  ساعتين 

الولد وين راح أبوك؟
بالشارع  شافني  شي،  وال  أبي  ال  هاد  قاله 
مسك أيدي وقالي أمشي معي بحلقلك ببالش

فلسطيني راح ينضم ألحد األجهزة األمنية 
انتميت  عمرك   : سألوه   .. الفلسطينية 
الشعب  ملصالح  معادية  حركة  أو  حلزب 

الفلسطيني؟؟ قلهم ال هاي أول مرة

ثالث نساء : أم أحمد و أم صالح وأم عزيز ..
جالسات جلسة شرب قهوة , 

املهم .. أم أحمد شعرها رطب (مبلول) ...

من   حتممتي  شكلك  ها   .. سألتهاجارتها 
الصبح !!

و   , الغرفة  رتبت  أم أحمد واهلل أمس  قالت 
ولعت الشموع , , وأستبكت

 ولبست قميص نوم .. دخل أبو أحمد وأمتدد 
جنبي .. ضميتة وقلت ليش جسمك بارد !! 
داعي  مافي  وبعدين   .. أدفيك  خليني  تعال 

أكمل 
اليوم الثاني ..

أجتمعوا جت أم صالح وشعرها رطب ..
قالت لها جارتها .. ها اليوم شعرك رطب ..

قالت سويت مثل أم أحمد ، أمس رتبت كل 
شيء وملن جاء أبو صالح وأمتدد جنبي

قلت له مالك جسمك بارد ، تعال أدفيك ..
ومافي داعي أكمل

اليوم الثالث ..
أجتمعوا وجت ام عزيز متأخرة .. وإال عينها 
حمراء ويدها مربوطة وفخذها أزرق ، وتعرج ..

سالمااااااات يـا أم عزيز مالك .؟
 قالت : مالت على بختي....

سويت مثل ماسوينت ..
رتبت الغرفة واستبكت ولبست قميص نوم 
 ، ، ضميته  وأمتدد جنبي  عزيز  أبو  جاء  ..وملن 

وإال جسمة نااااار .. قلت له :
 أبو عزيز مال جسمك حامي نار ماهوش بارد 

مثل جسم أبو أحمد وأبو صالح
وال صحيت اال في املستشفي 

وورقة  اإلنعاش  في  الطوارئ  قسم  في 
الطالق جنبي ..

مهندس بدو يختبر موسرجي فسأله :
واحلمام  العربي  احلمام  بني  الفرق  شو   -

األفرجني ؟
العربي  الرئيس  بني  الفرق  مثل   : املوسرجي 

والرئيس األجنبي
املهندس : كيف يعني ؟..

األفرجني  احلمام  تغير  لو حبيت   : املوسرجي 
بتفك براغيه وبتغيره بسهولة !!

امنا لو حبيت تغير احلمام العربي الزم تكسر 
احلمام كله والبالط والسيراميك واملواسير

تغير  عشان  كلها  البلد  تدمر  الزم  يعني 
الرئيس قصدي احلمام العربي ..

حكمة

املنعطف  في  واحلمير  (نحن  كتاب  في 
اخلطير)،

لألديب اليمني محمد مصطفى العمراني , 
يتحدث عن معاناة أهل قريته الذين ينقلون 
لهم  بّد  ال  ماء، حيث  الشرب من عني  مياه 
أو  ممّراً  العني،  إلى  في طريقهم  يسلكوا  أن 
منعطفاً خطيراً بجانب وادٍ سحيق، تسبب 
سقوطهم  نتيجة  األطفال  من  عدد  بوفاة 
ذلك  عبورهم  أثناء  الوادي  بهذا  احلمير  مع 
كان  الزمن  من  عقود  وبعد  املنعطف.* 
القرية يجتمعون في منزل أحدهم،  وجهاء 
إيجاد  وكيفية  املنعطف  يناقشون موضوع 

حل لهذه املشكلة.*
مّرة  تعّرض  (الذي  الكاتب  سألهم  وعندما 
للسقوط في الوادي عندما كان طفالً يذهب 
مع احلمار إلى العني، وكان من اصحاب احلظ 
الوفير حيث جنى باعجوبة ): ملاذا ال تسلكون 

طريقاً آخر آمن للوصول إلى العني؟؟!!!!
فوجئ بإجابة ُمفزِعة:

(نحن منشي وراء احلمير، وهي من تسلك بنا 
ذلك الطريق)!!!!!!!!!!...

حكمة معبرة ...
دخل أستاذ الى القاعة وسأل طالبه:

وسرق   ، دوالر   86,400 معكم  كان  اذا   -
أحدهم منكم 10 دوالرات، هل ستالحقونه 

أم  دوالراً،   86,390 يدكم  في  حتملون  وأنتم 
ستتركونه * و تكملون طريقكم؟

**جميع الطلبة أجابوا:
بالطبع سنتركه ونحتفظ بالـ 86,390 دوالر 
يفعلون  الناس  معظم  الواقع  في  قال: 
الـ  يفقدون  وجميعهم  متاماً،  العكس 

86,390 دوالر مقابل الـ 10 دوالرات!!
قالوا:

- هذا مستحيل! كيف ومن يفعل ذلك؟
عدد  احلقيقة  في  هي   86,400 الـ   - فقال: 
كلمة  *ومقابل  الواحد،  اليوم  في  الثواني 
موقف  أو  أحدهم،  لك  يقولها   * مزعجة 
في  تفكر  *ستبقى  ثواٍن،   10 في  أغضبك 
 10 الـ  جتعل  و   * اليوم،  لبقية  املوقف  ذلك 

ثواني تضيع الـ 86,390 ثانية!
طاقتك  تستنزف  كلمة  أو  موقفاً  جتعل  ال 
اليوم..  لبقية  عزميتك  وحتبط  وتفكيرك 

واحياناً لبقية حياتك!!

حكاية اليوم

دوستويفسكي والعربه األخيره في القطار:
»مارتان«  الطفل  والدا  كان  عام  كل 
يصطحبانه في القطار عند جدته ليقضي 
عطلة الصيف عندها يتركونه ويعودون في 

اليوم التالي.
ثم في إحدى األعوام قال لهما:

...ماذا لو ذهبت لوحدي  أصبحت كبيرا اآلن 
إلى جدتي هذا العام؟

هما  وها  قصير،  نقاش  بعد  الوالدان  وافق 
احملطة  رصيف  على  واقفان  احملدد  اليوم  في 
يتأفف  عليه...وهو  الوصايا  بعض  يكرران 

...لقد سمعت ذلك منكما ألف مرة!
وقبل أن ينطلق القطار بلحظة، اقترب منه 

والده وهمس له في أذنه:
»خذ، هذا لك إذا ما شعرت باخلوف أو باملرض« 

ووضع شيٌئا بجيب طفله. 
أهله  دون  القطار  في  وحيًدا  الطفل  جلس 

للمرة األولى، 
يشاهد تتابع املناظر الطبيعية من النافذة 
حوله،  تعلو  الغرباء  الناس  ضجة  ويسمع 

يخرجون ويدخلون إلى مقصورته...
له  ووّجه  تعّجب  القطار  مراقب  حتى 
األسئلة حول كونه دون رفقة، حّتى إّن إمرأًة 

رمقته بنظرة حزينة..
ما  على  ليس  بأنه  وشعر  »مارتان«  فارتبك 

يرام. 
كرسيه  ضمن  باخلوف...فتقوقع  شعر  ثم 

واغرورقت عيناه بالدموع.
في تلك اللحظة تذكر همس أبيه وأنه دّس 

شيئا في جيبه ملثل هذه اللحظة. 
فّتش في جيبه بيد مرجتفة وعثر على الورقة 

الصغيرة...
*فتحها: 

في  األخيرة  املقصورة  في  أنا  ولدي،  يا   «
القطار«.*

أوالدنا،  أجنحة  نطلق  احلياة،  هي  كذلك 
نعطيهم الثقة بأنفسهم...

في  متواجدين  دائًما  نكون  أن  يجب  ولكننا 

قيد  على  وجودنا  طيلة  األخيرة  املقصورة 
احلياة... مصدر شعور باألمان..لهم.

 دوستويفسكي.

فيك اخلصام وانت اخلصم واحلكم 
مدير مدرسة تزوج أخت بواب مدرسة يعمل 
معه ، وبحكم النسب أصبح يهتم به على 
حساب املصلحة ؛ فكلما كان يغيب معلم 
إلى  اذهب   : البواب  لنسيبه  املدير  يقول   ..

الطالب وأعطهم حصة بداًل عنه. 
وشيئاً فشيئاً وبغياب الرقابة واحلسيب ثّبت 

املدير نسيبه البواب معلماً باملدرسة.
مّرت األيام ودارت األيام وارتقى مدير املدرسة 

وأصبح مدير التعليم .. 
فرّقى نسيبه البواب إلى مدير للمدرسة..

وزيراٍ  البواب   نسيب  وأصبح  األيام  دارت  ثم 
مدير  إلى  البواب  نسيبه  فرّقى  للتعليم 

تعليم 
وحشم  وخدم  سيارات  فخم  مكتب   «  -
 ، له  يتملقون  حوله  ومدرسني  ومفتشني 
والقهوة ماشية جاية، واجلرائد على مكتبه 

يتصفحها كل يـوم «.
 ، اجلرائد  إحدى  تصفحه  وأثناء  يوم  وذات 
وزير   « يقول:  العناوين  أحد  على  نظره  وقع 
التعليم يقرر تشكل جلان لتقييم شهادات 
مستوياتهم  على  واالطالع   ، العاملـني 

العلمـية «. 
أن  وخشي   ، الذعر  وأصابه  البواب  ارتبك 

يُفتضح أمره، 
فهو بواب ، وال شهادة لديه تؤهله للمنصب 

الذي هو فيه ،
يابو  التعليم وقال له:  فاتصل بنسيبه وزير 
وأن   .. لدي  أن ال شهادة  تعلم  أنت  النسب، 

قرار إعادة تقييم الشهادات سيفضحني!!
ياسيادة  تخف  ال  له:  وقال  الوزير  فضحك 
جلان  على  رئيساً  وضعتك  فقد   ، املدير 

التقييم
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تالميذ يستخدمونها للهرب من المدرسة،
 والعلماء يبحثون الموضوع

ماسك هو من سيحكم البشر في الفضاء! 
نبوءة قديمة ألحد العلماء حول اسم إيلون تثير الجدل

تمكنهم  طريقة  إلى  المراهقين  بعض  وصل 
لتزييف  الغازية  المشروبات  استخدام  من 
الفحص  نتيجة  لتأتي  كوفيد-19  فحوصات 
المدرسة  إلى  الذهاب  تجنب  بهدف  إيجابية 

والبقاء في المنزل.
 موقع آي نيوز اإلخباري البريطاني ذكر أنه 
مقاطع  حققت  يوليو/تموز  من  األول  حتى 
وسم  تحت  التواصل  مواقع  على  منشورة 
ماليين  كوفيد  فحص  #تزييف  )هاشتاج( 
المشاهدات، وفي هذه المقاطع يظهر شباب 
للحصول  متنوعة  مشروبات  يستخدمون 
فحوصات  في  سريعة  إيجابية  نتيجة  على 

كوفيد-19.
جامعة  في  باحثين  وغيره  التقرير  هذا  ودفع 
ليفربول إلى دراسة آثار استخدام المشروبات 
تغيير  في  الصناعية  التحلية  ومواد  الغازية 

نتائج الفحوصات. 
غازيًا  مشروبًا   14 على  اعتمدت  الدراسة 
أن  إلى  وخلصت  ُمحليات صناعية،  وأربعة 
مواد  تناول  عند  سلبية  تأتي  الفحص  نتائج 

وكذلك  فحصها،  جرى  التي  األربع  التحلية 
ذلك  من  النقيض  على  لكن  الينابيع،  مياه 
الغازية  المشروبات  من  عشرة  تناول  يسفر 
إيجابية  أو  إيجابية  نتائج  األربعة عشر عن 

على نحو طفيف لفحوصات كوفيد-19.
واضحة  صلة  الباحثون  يكتشف  ولم 

ونتائج  الغازية  المشروبات  مكونات  بين 
الفحوصات.

تلزم  مارس/آذار  منذ  إنه  الباحثون  وقال 
المدارس في بريطانيا التالميذ الذين ال تظهر 
عليهم أعراض بالخضوع لفحص كوفيد-19 
فحص  إيجابية  تؤدي  وقد  أسبوعيًا،  مرتين 

في  بالكامل  دراسي  فصل  عزل  إلى  واحد 
المنزل.

الباحثون  قدم  النتائج  هذه  إلى  واستنادًا 
تناول  قبل  صباحًا  الفحص  بإجراء  توصية 
أي مأكوالت أو مشروبات، وأن يكون تحت 

إشراف كلما أمكن ذلك.

 The Independent صحيفة  قالت 
يوليو/تموز 2021،   7 األربعاء  البريطانية، 
كتبها  تغريدة  على  التعليقات  أحد  إن 
الملياردير األمريكي والرئيس التنفيذي لشركة 
»القدر«  حول  ماسك،  إيلون   ،SpaceX

أثارت جداًل عن نبوءة قديمة ألحد العلماء.

التغريدة يعود تاريخها إلى 30 ديسمبر/كانون 
األول، وفيها اقتبس ماسك عبارًة مشهورة من 
 ،Young Frankenstein الفيلم األمريكي
إذ كتب في تغريدة على موقع تويتر: »القدر، 

إنه القدر. ال مفر لي منه«.

أما التعليق، فكتبه مستخدم ُيدعى توبي لي، 
أن  تعلم  هل  القدر،  عن  »بالحديث  قائاًل: 
كتاب فون براون، Mars Project، الصادر 
ُيدعى  شخص  إلى  أشار   ،1953 عام  في 
إيلون من شأنه أن يصل بالبشر إلى المريخ؟ 

يا لها من مصادفة غريبة!«.

كتاب  فإن   ،Gizmodo موقع  وبحسب 
 Project Mars: A المريخ«  »مشروع 
لي،  منه  اقتبس  الذي   ،Technical Tale
هو كتاب من تأليف العاِلم فيرنر فون براون، 
وهو مهندس طيران ومصمِّم صواريخ فضائية 
كتابه في عام 1953،  المولد، نشر  ألماني 
حاكم  كان  علمي  خيال  قصَة  فيه  ويتناول 

كوكب المريخ فيها رجاًل ُيدعى إيلون.

أعلن  الماضي،  األول  أكتوبر/تشرين  في 
المريخ  أقدامهم  تطأ  البشر سوف  أن  ماسك 
كتب  أبريل/نيسان،  وفي   .2024 عام  في 
البشر  حياة  جعلنا  »إذا  فيها:  يقول  تغريدًة 
يوم  جاء  إذا  فربما  متعددة،  كواكب  على 
والحيوانات على  النباتات  بعض  فيه  وماتت 
سطح  على  حية  تزال  ال  سنجدها  األرض، 

المريخ«.

من جهة أخرى، ذكر موقع Gizmodo أن 

الرواية لم ُتنشر بمجرد كتابتها، »لكن ملحقها 
في  براون  فون  ألقاها  لمحاضرة  أساسًا  كان 
هايدن  )قبة  في  ُعقدت  التي  الندوات  إحدى 
السماوية( Hayden›s planetarium في 

نيويورك عام 1951«.

وقال الموقع إن الملحق ُنشر بعد فترة وجيزة 
الفضاء  علوم  مجلة  من  خاصة  طبعة  في 

.Weltraumfahrt األلمانية

في نهاية العام نفسه، ُنشر الكتاب كاماًل في 
ألمانيا تحت اسم Das Marsprojekt، وفي 
الواليات المتحدة في عام 1953 في غضون 
ذلك، رد ماسك على تعليق لي حول »مشروع 
هذا  أن  متأكد  أنت  »هل  بالقول:  المريخ«، 
وجيزة،  بفترة  وبعدها  حقيقي؟«،  االقتباس 
باثول،  براناي  ُيدعى  آخر،  شخص  ح  صحَّ

ما أورده لي.
حقيقي.  االقتباس  هذا  »نعم،  باثول:  وقال 
الكتاب..  لنفس  اإلنجليزي  النص  هو  وهذا 
لكن )إيلون( الذي أشار إليه فون براون في 
الكتاب ليس اسم الشخص، بل اسم المنصب 
أساس  على  المنتخب  الرئيس  يشبه  الذي 

الجدارة«.

 Business موقع  ذكر  أخرى،  جهة  من 
Insider أن الفقرة المعنية تقول: »كان يقود 
زعيمهم  انُتخب  رجال،   10 المريخ  حكومة 
باالقتراع العام لمدة خمس سنوات وحمل لقب 
إيلون. وتولت غرفتان برلمانيتان مسؤولية سنِّ 

القوانين التي سيحكم بها إيلون وحكومته«.

بتحديث  ماسك  إيلون  سارع  ذلك،  إثر  على 
واصفًا  تويتر،  موقع  على  الشخصي  ملفه 

نفسه بـ«إمبراطور المريخ«.

أشارت التقارير أيضًا إلى أن فون براون كان 
تكنولوجيا  تطوير  مجال  في  بارزة  شخصية 
كان  والحقًا  النازية،  ألمانيا  في  الصواريخ 
في  الفضائية  الصواريخ  تكنولوجيا  في  رائدًا 

الواليات المتحدة.

كان فون براون قد عمل في برنامج تطوير 
الصواريخ في ألمانيا النازية. وبعد فترة وجيزة 
من الحرب العالمية الثانية، انتقل إلى الواليات 
المتحدة مع نحو 1600 عالم ومهندس وفني 
ألماني آخر ضمن برنامج استخباراتي أمريكي 
الورق«  مشبك  »عملية  باسم  ُيعرف  سري 

.Operation Paperclip
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مهرجان كان: عودة الحدث السينمائي األضخم بعد الوباء

قصة نجاح: عراقي ولد بال يدين يكتب ويقود سيارته بقدميه

مع  الثالثاء  الكبيرة  عودتها  السينما  تسّجل 
 2020 عام  ألغي  الذي  كان  مهرجان  افتتاح 

بسبب جائحة كوفيد-19.
درجت العادة على أن يقام المهرجان األهم في 
العالم في مايو/ أيار، إال أن األزمة الصحية 
جوائزه  توزع  أن  المقرر  ومن  تأجيله،  فرضت 
الذهبية  السعفة  وبينها  تموز،  يوليو/   17 في 

المرموقة.
وبدءًا من الثالثاء، تعود نخبة السينما العالمية 
تركت  عامين  من  أكثر  بعد  الكروازيت  إلى 
خاللهما الجائحة وإقفال دور السينما، أثرًا سلبيًا 

عميقًا على القطاع.
لكّن  التجول،  منع  بتدابير  معمواًل  يعد  ولم 
المساحات  الكمامة سيبقى ضروريًا في  وضع 

الداخلية.
فريمو:  تييري  للمهرجان  العام  المفوض  وقال 
»لم ننته من الجائحة بعد وينبغي تاليًا توخي 
الحذر. نحن معتادون على تبادل القبالت في 
أعلى الدرج، لكننا لن نفعل ذلك... ومع ذلك 

ستكون قلوبنا حاضرة«.
وحفل  كان  مهرجان  تأجيل  كورونا:  فيروس 

توزيع جائزة إيمي
الدخول  تصريح  على  الحصول  وسيكون 
اللقاح  يتلَق  لم  ومن  للجميع،  إلزاميًا  الصحي 
التي  للفحوص  الخضوع  عليه  سيكون  بعد، 

تجرى كل 48 ساعة مجانًا في الموقع.
من جهته حذر رئيس المهرجان بيار ليسكور: 
والتجمعات  السهرات  من  الكثير  نقيم  »لن 

الكبيرة التي قد تكون لها عواقب صعبة«.
ويتولى المخرج سبايك لي رئاسة لجنة التحكيم، 

وهو أول أسود يتولى هذا المنصب.
مكافحة  في  الناشط  النيويوركي  المخرج  وكان 
رئيسًا  ُعّين  قد  بالتنوع  والمطالبة  العنصرية 

للجنة دورة العام الفائت قبل إلغائها.
المهرجان  افتتاح  في  الشرف  ضيفة  وستسرق 
األضواء،  عامًا(   58( فوستر  جودي  الممثلة 
الرابعة  للدورة  االنطالق  إشارة  ستعطي  إذ 

والسبعين.
ومن المقّرر أن ُتمنح فوستر سعفة ذهبية فخرية 
التي حصلت  مسيرتها  مجمل  لها عن  تكريمًا 

خاللها على جائزتي أوسكار.

مشاركة النساء

ليوس كاراكس مسابقة  الفرنسي  المخرج  يفتتح 
كوميديا  وهو  »أنيت«،  بفيلمه  المهرجان 
موسيقية من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، 
تولت فرقة »سباركس« األميركية الشهيرة كتابة 

السيناريو والموسيقى فيه.
وفي المسابقة أيضًا أفالم لعدد من المخرجين 
المرموقين سبق لبعضهم أن حصل على السعفة 

الذهبية، كاإليطالي ناني موريتي عن فيلمه » 
عن  أوديار  جاك  والفرنسي  طوابق«،  ثالث 
ويراسيتاكول  وأبيشاتبونغ  »األوليمبياد«،  فيلم 
 « تايالند  خارج  باإلنجليزية  األول  فيلمه  عن 

الذاكرة« مع تيلدا سوينتون وجان باليبار.
نبيل عيوش  للمغربي  فيلمًا  المسابقة  وتتضمن 
بعنوان »علي صوتك - إيقاعات كازابالنكا«، 
وفيلمًا لإليراني أصغر فرهادي بعنوان »بطل«.

أربع  تشارك  الذهبية  السعفة  إلى  السباق  وفي 
ميا  وهّن  فرنسيات،  منهّن  ثالث  مخرجات، 
هانسن - لوف )»جزيرة بيرغمان »(، وكاترين 
دوكورناو  وجوليا  )»الشرخ«(،  كورسيني 
)»تيتانيوم«(، إلى جانب المجرية إلديكو إينيدي 

)»حكاية زوجتي«(.

ويشدد منظمو مهرجان كان على أنهم يختارون 
األفالم على أساس الجدارة، من دون مراعاة أي 

الجنس  أو  بالعرق  اعتبارات أخرى على صلة 
أو الجنسية. لكن بعض النقاد يرون أن بعض 
مكانهم  يضمنون  البارزين،  الرجال  المخرجين 
في المهرجان بشكل دائم، حتى عندما يقدمون 

أعمااًل دون المستوى المطلوب.
مخرجة  إال  تفز  لم  كان،  مهرجان  تاريخ  في 
كامبيون  جاين  وهي  الذهبية،  بالسعفة  واحدة 

عن فيلم »البيانو« عام 1993.
المخرج المغربي نبيل عيوش

AFP
المخرج المغربي نبيل عيوش

الهاجس البيئي
كان  مهرجان  ببصمته  البيئي  الهاجس  يطبع 
السينمائي هذه السنة، إذ يعتزم المنظمون الحّد 
مجموعة  عبر  الكربونية  الحدث  بصمة  من 
إجراءات، بينها االمتناع عن استخدام القوارير 

البالستيكية.
في  تناقضًا  السينمائية  المهرجانات  وتجّسد 
تخصيص  على  إقبالها  فرغم  البيئة،  مجال 
إال  البيئة،  على  بالحفاظ  تعنى  وأفالم  برامج 
أنها تساهم بالتلوث من خالل طائرات النجوم 
لنقلهم،  المستخدمة  والسيارات  فيها  المشاركين 

وجبال النفايات التي تخّلفها.
سلسلة  كان  مهرجان  يتخذ  اإلطار،  هذا  في 
ثاني  انبعاثات  من  الحّد  إلى  تهدف  إجراءات 

أكسيد الكربون وتوليد النفايات.
كهربائية،  الرسمية  السيارات  معظم  وستكون 
أما  العام،  النقل  وسائل  على  أكثر  وسيعتمد 
اإلجراء األكثر رمزية فيتمثل في خفض الوزن 
إلى  المستخدمة  الحمراء  للسجادة  اإلجمالي 
بـ  المعتاد  من  أقل  سيكون  أنه  أي  النصف، 

950 كيلوغرامًا، بحسب فرانس برس.

والده انصدم عندما علم بأن ابنه ولد بال يدين، 
وتعّرض لحادث مروري كاد أن يفقد فيه حياته 

أثناء عودته إلى البيت
 39( فاتح  كوران  العراقي  الشاب  ولد  أربيل- 
على  وثباته  إصراره  لكّن  يدين،  بال  عاما( 
على  القدرة  منحته  الحياة،  مصاعب  مواجهة 
ممارسة تفاصيل حياته اليومية مثل أي إنسان 
من  بدال  قدميه  على  باالعتماد  لكن  عادي، 

يديه.
السيارة  قيادة  إلى  فاتح  دفع  االستسالم،  عدم 
دفتر  على  به  يفّكر  ما  وكتابة  عالية  بمهارة 
خاّص به، لكن باستخدام قدميه، ال يديه مثل 
األشياء  يلتقط  أنه  عن  فضال  الناس،  عاّمة 
لحيته  ويحلق  ويشرب  ويأكل  بها  ويمسك 

بأصابع قدمه اليمنى.
يقول فاتح: انصدم والدي عندما علم بأنني ال 
وتعّرض   ،1982 عام  ولدُت  يوم  يدين  أملك 
أثناء  حياته  فيه  يفقد  أن  كاد  مروري  لحادث 

عودته إلى البيت في ذلك العام.
ومنذ أن كان في الثانية من عمره، عّلمته والدته 
كيفية االعتماد على نفسه في تلبية احتياجاته 
اليومية باستخدام قدميه دون االتكال على أي 
انسان آخر، وهذا االعتماد والثقة بالنفس دفعاه 
التي قبلت به  إلى تكوين أسرة والزواج بالمرأة 
وهو بهذه الحال عام 2013، وأصبح لديه اآلن 

ثالثة أطفال، ولدان وبنت واحدة.
قّلة  من  اإلعاقة-  بهذه  -وهو  فاتح  يشكو 
الدعم الحكومي لذوي االحتياجات الخاصة، إذ 
يتقاضى شهريا 150 ألف دينار عراقي )100 
دوالر تقريبا(، وهو غير قادر على العمل، لكن 

الحياة  مصاعب  مقاومة  على  عازم  أنه  يؤكد 
وعدم الرضوخ واالستسالم لها طالما فيه قلب 

ينبض.

عراقي لجأ للفن بعد فقده للسمع فحقق نجاحا 
لم يتوقعه

يضع العراقي جمال صالح آل حسان الطالء 
بعناية على قطعة فنية صنعها من أعواد خلة 
األخشاب  من  حجما  أصغر  وقطع  األسنان، 
مصغرة  نماذج  عمل  في  بمهارة  يستخدمها 

)شمالي  الموصل  مدينته  في  تراثية  مبان  من 
العراق(.

وكان جمال ذات يوم يعمل نجارا لكن مشكلة 
صحية ألمت به عندما أصيب بجلطة بسيطة 
عن  المرض  أقعده  وقد  جزئيا.  السمع  وفقد 
حرفته فلم يجد ما يقيم به أود أسرته بعد عام 
2004. وبدأت زوجته أفراح موفق في العمل 
واستمر  النفقات،  لتغطية  المنزل  من  كخياطة 
الوضع على هذه الحال حتى فكر جمال قبل 

بضع سنوات في الرسم على الخشب.
مسكنه  داخل  أقامها  التي  ورشته  -من  وقال 

متذكرا األيام التي بدأ فيها الرسم على الخشب- 
إنه بعد مرضه وفقده للسمع أصر على أن ال 
يقعد عاطال عن العمل وبدأ يخرج ما في داخله 

من مواهب.
الخشب يجد  أنه عندما كان يستخدم  وأضاف 
يديه تنتجان أشياء جميلة فوجئ بها وبجمالها، 
فقال لزوجته إنه اكتشف أنه فنان ومبدع ويريد 

أن يطور فنه وأن يعرضه على الناس.
وألنه كان يحتاج لرعاية في ذلك الوقت بدأت 

زوجته العمل معه على مشروعهما الفني.
ويعمل الزوجان معا اآلن في نحت القطع الفنية 
التي يعرضانها بعد ذلك محليا ويحاوالن بيعها 

في المدينة وخارجها.
وقالت أفراح إن زوجها رغم أنها كانت تدعمه 
فإن  معنوياته،  رفع  وُتحاول  مرضه  خالل 
وضعه النفسي كان سيئا جدا، ولم يتحسن إال 
بعد أن أخذ يمارس الفن والذي أدى إلى تحسن 
في  سعيدا  أصبح  حتى  واضح  بشكل  حالته 

حياته حاليا.
الواحدة  القطعة  يبيعان  كانا  أنهما  وأضافت 
بنحو 50 دوالرا أميركيا لكن األسعار ارتفعت 
في  ألقدامهما  الزوجين  تثبيت  مع  تدريجيا 

األوساط الفنية المحلية.
الصحية  جمال  حالة  تحسنت  الوقت  وبمرور 
األدوية،  تناول  عن  توقف  إنه  زوجته  وقالت 
مشيرة إلى األثر النفسي للفن الذي انعكس على 

حالته الصحية.
أو  -رجال  الجميع  تنصح  أنها  على  وشددت 
امرأة، صغيرا كان أم كبيرا- أن يطور من نفسه، 

ألن في ذلك جلبا للسعادة والراحة النفسية.
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فتح المعابر اإلنسانية في سوريا 
 ودس السم في العسل

 \ الشاعر  السياسي/ رامي  والمحلل   الكاتب 

يومي  بكازاخستان  سلطان  نور  مدينة  تستضيف 
السادس  الدولي  االجتماع  الجاري  يوليو   8-7
سوريا. بشأن  أستانا  لصيغة  المستوى  رفيع   عشر 

ومن المقرر أن تشارك وفود من الدول الضامنة )روسيا 
وإيران وتركيا(، وكذلك ممثلون عن الحكومة السورية 
والمعارضة السورية المسلحة. وكمراقبين سيشارك في 
واألردن  المتحدة  األمم  هيئة  ممثلو  أيضًا  االجتماع 
ولبنان والعراق، حيث سيناقش المشاركون الوضع في 
سوريا، والمساعدات اإلنسانية الدولية، وآفاق استئناف 
عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف وإجراءات بناء 
 الثقة، بما في ذلك تبادل األسرى، واإلفراج عن الرهائن.
كافة  في  اعتدنا  وكما  وبالتزامن،  المناسبة،  بهذه 
الرامية  الدولية  الجهود  أستانا، أو أي من  اجتماعات 
تتهم  شعواء  حملة  بدأت  السورية،  األزمة  حل  إلى 
روسيا ودمشق بـ »تصعيد عسكري كبير في إدلب«، 
والمدنيين«  األطفال  و«قتل  مدفعي«  و«قصف 
وغيرها من األخبار التي تنطلق فيما يبدو من مركز 
حوار  أي  لتخريب  البدء،  إشارة  يعطي  واحد،  قيادة 
السوري  الشعب  مساعدة  إلى  فعليًا  ترمي  جهود  أو 
على  قوانين  وفرض  وتجويعه،  حصاره،  من  بداًل 
ورفض  اإلنساني،  وغير  الخانق  قيصر  قانون  غرار 
المنظمات  بواسطة  اإلنسانية  المساعدات  تقديم 
على  المشروع  غير  واالستيالء  دمشق،  عبر  الدولية 
من  بطلب  الغربية  المصارف  في  السورية  األصول 
نهب. بعملية  سوى  وصفه  يمكن  ال  فيما   واشنطن، 

وكان مشروع قرار غربي جديد، وزعته على أعضاء 
وأيرلندا،  النرويج  الماضي،  الجمعة  األمن،  مجلس 
يقضي بتمديد عمل ممر باب الهوى على الحدود التركية 
السورية، وإعادة فتح ممر اليعربية بين العراق وسوريا 
)الذي أغلق في يناير 2020(، وينص مشروع القرار 
على استئناف التفويض لمدة عام، بداًل من 6 أشهر، 
 كما أصرت روسيا عند مناقشة الملف العام الماضي.
من جانبها، أعربت مندوبة الواليات المتحدة األمريكية، 
واشنطن  ارتياح  عدم  عن  غرينفيلد،  توماس  ليندا 
لالقتراح الجديد، بل وأصّرت على ضرورة إعادة فتح 
معبر ثالث أيضًا، وهو معبر باب السالم على الحدود 
يوليو 2020. في  العمل  توقف عن  والذي   التركية، 

إلى  ملتبسًا  الدولي  المجتمع  أمام  الموقف  يبدو 
و«اإلنساني«  »الحر«  فالعالم  الحدود،  أقصى 
تدعو  بينما  »اإلنسانية«،  المعابر  فتح  إلى  يدعو 
المتحجر« إلى إغالقها في وجه  روسيا ذات »القلب 
إنسانية  ال  ظروف  من  يعاني  الذي  السوري  الشعب 
والغذاء. والدواء  الماء  قطرة  إلى  ويحتاج   مريعة، 

المساعدات  صنبور  أغلق  عّمن  يسأل  ال  أحدًا  لكن 
اإلنسانية، والمصارف الغربية، وأطنان المواد الغذائية 
السورية  القنوات  أمام  المستلزمات  وكافة  والدواء 
الشرعية للحكومة الشرعية في البالد، والتي تعترف بها 
هيئة األمم المتحدة عضوًا كامل األهلية ضمن أعضاء 
ونّسق  مّول  عّمن  يسأل  أحد  ال  العمومية.  الجمعية 
وهّرب وأدخل وال زال يزّود تنظيمات مثل »هيئة تحرير 
عموده  سابقًا  النصرة«  »جبهة  تشّكل  الذي  الشام« 
الفقري بالسالح والذخيرة. وال أحد يسأل عّمن كان يّهرب 
ماليين البراميل من حقول النفط السورية إلى السوق 
السوداء، سرقًة ونهبًا من موارد وخيرات الشعب السوري، 
 الذي يتباكون عليه اليوم، وعلى »معابره اإلنسانية«.

وإنما  الغرب،  في  الشركاء  تهم  ال  األسئلة  تلك  كل 
مفهوم  وتجاوز  األسد،  شرعية  في  الطعن  يهمهم 
السيادة ووحدة األراضي، وكأن سوريا دولة »فاشلة« 
و«بال  حدود«  »بال  دولة  كأنها  أو  لها،  أرادوا  كما 
على  الراهن  الوضع  لكن  يتمنون.  كما  سيادة« 
المساعدات  عن  والحديث  ذلك،  غير  يقول  األرض 
اإلنسانية ال يجب وال يمكن أن يتجاوز مفهوم احترام 
روسيا  تسمح  ولن  السورية،  األراضي  ووحدة  سيادة 
الدولي. القانون  في  النوع  هذا  من  سابقة   بتوفير 

مبدأ  تدخل في صلب  إنما  اإلنسانية  المعابر  فقضية 
السيادة، وأي توّجه لفتح معابر جديدة، أو تمديد التفويض 
الحكومة  مع  والتفاهم  بالتنسيق  يمّر  وأن  الدولي البد 
الشرعية في دمشق، وتلك هي القوانين الدولية التي اتفق 
 المجتمع الدولي، واتفقت جميع البلدان على االلتزام بها.

فليس  الشأن،  بهذا  الحديث عن »تعّنت روسي«  أما 
العسل،  في  السم  الواقع، ودس  لتشويه  سوى محاولة 
الدولي  القانون  أساس  تنقض  مزاعم  من  واالنطالق 
من  أكثر  في  أكدت  التي  األمن  مجلس  وقرارات 
 موضع على أهمية وضرورة احترام السيادة السورية.

ال أبالغ إذا ما أّكدت على أن موسكو سوف تستخدم 
حق النقض في مجلس األمن، إذا ما أصّرت البلدان 

المعروضة  بالصيغة  القرار  مشروع  تقديم  الغربية 
كل  يقول  ال  دائمًا،  عهدناه  كما  والغرب،  حاليًا. 
تمّثل  اإلنسانية  المساعدات  أن  يزعم  حينما  الحقيقة، 
المشكلة  أن  حيث  سوريا،  في  الحالية  لألزمة  الحل 
المعيشي  الوضع  في  تكمن  إنما  سوريا  في  الحقيقية 
المترّدي إلى حد العبث، وهو ما تسببت فيه العقوبات 
للشعب  جماعي  عقاب  إلى  تحولت  التي  الغربية، 
يعنيها  الغربية  الدول  من  أيًا  أن  يبدو  وال  السوري، 
بأي حال من األحوال تحسين أحوال الشعب السوري، 
الحقيقية،  اإلنسانية  قضيته  إلى  بجدية  والنظر 
األسد«. »نظام  مع  السياسية  المناورات   وليس 
بتنسيق  وحماس،  جدية  بكل  نسعى  روسيا  في  إننا 
مع أطراف مسار أستانا في أنقرة وطهران، إلى طرح 
ملف المساعدات اإلنسانية، وهو ما سيكون أحد أهم 
والحل  أيام.  المرتقب خالل  أستانا  المحاور الجتماع 
الممكن أمام الغرب، إذا ما كان حريصًا بالفعل على 
تحسين الوضع اإلنساني للشعب السوري، هو التعاون 
كامل  بشكل  بدورها  تنّسق  التي  أستانا،  مع مجموعة 
مع حكومة دمشق، لترتيب آليات إدخال المساعدات 
السورية. المناطق  على  وتوزيعها   اإلنسانية، 
مبادرة جديدة  المقبل  أستانا  اجتماع  أن يطلق  وأتوقع 
إعالن  حول  تتمحور  اإلنسانية،  المساعدات  بشأن 
لترتيب  المناسبة  الصيغ  إليجاد  المجموعة  استعداد 
دمشق.  مع  بالتعاون  اإلنسانية  المساعدات  دخول 
المقبل،  االجتماع  أولويات  عليه  ستتركز  ما  وهو 
أجندة  على  أساسًا  المطروحة  الملفات  إلى  باإلضافة 
اللقاء مثل تثبيت الهدنة، ووضع آليات محددة لتنفيذ 
القرارات السابقة حول إدلب، بما فيها تكريس المنطقة 
الثقيلة،  المقاتلين  أسلحة  وسحب  السالح،  منزوعة 
وفتح الطرق الدولية، وتسوية أوضاع المقاتلين، ممن 
وضمان  بتسليمها،  وعدوا  أو  أسلحتهم،  بتسليم  قاموا 
تضييقات. أو  أمنية  مالحقات  ألي  تعّرضهم   عدم 

العالقات  للتفاؤل ما صدر عن دائرة  ولعل ما يدعو 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية 
اإلدارة  صفحة  نشرته  العام،  الرأي  إلى  بيان  من 
اإلدارة  استعداد  على  ينص  »فيسبوك«،  موقع  على 
بالحوار  والتزامها  دمشق،  مع  والتفاهم  للحوار 
بينما  استراتيجيًا،  مبدًأ  السوري  الوطني  والحل 
الدور  ذلك  في  بما  وسيط  دور  بأي  اإلدارة  رّحبت 

اإلطار. هذا  في  عملية  نتائج  لتحقيق   الروسي، 
استعداد  على  الذاتية  »اإلدارة  إن  كذلك  البيان  وقال 
للدخول في الحوار مع دمشق، لكن مع ضرورة مراعاة 
تقديمها  تم  التي  والتضحيات  مناطقنا،  خصوصية 
بالدرجة األولى ضد اإلرهاب ومن أجل سوريا ووحدتها 
ووحدة شعبها« )وأعتقد أن هذا مطلب محق، أرجو أال 
الحوار(. لبدء  القيادة في دمشق شرطًا مسبقًا   تعتبره 
لن  سوريا،  في  الحل  أن  تكرار  من  أمّل  ولن  ال 
رقم  األمن  مجلس  بقرار  االلتزام  عبر  سوى  يكون 
وتعزيز  لتثبيت  المبذولة  الجهود  كافة  ودعم   2254
قدمًا  والمضي  التهدئة،  ومناطق  النار  إطالق  وقف 
حرة  انتخابات  وإجراء  الدستورية،  اللجنة  عمل  في 
ونزيهة تحت إشراف هيئة األمم المتحدة، تشارك فيها 
التحول  يتم  أن  على  السوري،  الشعب  أطياف  جميع 
خارجية. تدخالت  ودون  سورية،  بقيادة   السياسي 
وعلى أصحاب المصالح السياسية والشخصية الضيقة 
مراعاة الظروف المستحيلة التي يعيشها الشعب السوري 
القيادات  على  أن  كما  وخارج سوريا،  داخل  الصامد 
السياسية في دمشق وجميع أطراف المعارضة االرتقاء 
إلى مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على 
الدقيقة. السياسية  اللحظة  هذه  في   عاتقهم 

رفع  هو  المعابر  مشكلة  من  األهم  إن 
وصول  تحيل  التي  سوريا،  على  العقوبات 
لبعض  جدًا  الضرورية  الغيار  وقطع  المعدات 
في  بينها  ومن  تعّطلت  التي  الحيوية  القطاعات 
مجاالت الطب والبنية التحتية لتأمين الماء والكهرباء 
السوري. الشعب  عامة  إليها  يحتاج  والتي   وغيرها، 

أتوجه بنداء إنساني حقيقي إلى الرئيس بايدن وجميع 
أعضاء مجلس األمن الدولي أال يصّبوا اهتمامهم على 
القضية  لتشمل  رؤيتهم  تتسع  وأن  اإلنسانية،  المعابر 
اإلنسانية الحقيقية وهي مساعدة الشعب السوري، بداًل 
من  ضيقة،  سياسية  ومكاسب  انتصارات  تحقيق  من 
خالل لي ذراع الحقيقة، وتطويع استخدام المصطلحات 
الفضفاضة والكاذبة في كثير من األحيان، ودس 
السم في العسل بقضية فتح المعابر اإلنسانية.
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نعلم جميعا أن النوم مهم جدا، وأنه من الجيد أن 
نحصل على المزيد منه من خالل القيلولة. ولكن 
قيلولة  الذين ال يحصلون على  بالنسبة ألولئك 
بعد الظهر، فقد تكون هناك طريقة لتعويضها.

وتشير دراسة جديدة إلى أن المشي السريع لمدة 
القيام  عليك  )وليس  األسبوع  في  دقيقة   150
خطر  من  يقلل  أن  يمكن  واحدة(  دفعة  بذلك 

الموت المبكر الناجم عن قلة النوم.
اإلنترنت  على  ُنشرت  التي  الدراسة،  ووجدت 
 British Journal of  البريطانية المجلة  في 
Sports Medicine، أن ممارسة الرياضة وفقا 

إلرشادات منظمة الصحة العالمية »قضت على 
مع  النوم  قلة  من  الضارة«  االرتباطات  معظم 
خطر الموت. بالطبع، من األفضل أن تمارس 
تمارين رياضية كافية ونوما عالي الجودة، ولكن 
إذا مررت ببضع ليال سيئة، فإن رفع خطوات 

قد تكون أمرا يستحق المحاولة.
األشخاص  العالمية  الصحة  منظمة  وتوصي 
أيضية  دقيقة   600 عن  يقل  ال  ما  بممارسة 
مكافئة للنشاط البدني في األسبوع، أي ما يعادل 
150 دقيقة في األسبوع من المشي السريع أو 

75 دقيقة من الجري.

الذهاب في نزهات يمكن أن يمنع
 الموت المبكر الناجم عن قلة النوم!
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عرّية اللغة الشِّ

رشدي الماضي 
حيفا 

فوق  ما  إلى  ترتقي  عموما،  ْعرّية،  الشِّ اللغة 

حافة اليومّية،  لغة الحديث اليومي، ولغة الصَّ
ْعر الحّر أو  اُه عدد من النُّقاد بالشِّ وهذا ما َسمَّ
النَّّص الُحر؛ حيث يتمتَّع بلغة سليمة، تحترم 

قواعد اللُّغة وتراكيبها اللُّغوّية…
َأّما بالّنسبة لأللفاظ فهي ُمطعَّمة بالنَّبِض الحّي 
َدة باشتعال اأَلَلق لكونها مفردات ابداعّية  َوُمَسمَّ
اإلحساس  لغة  من  المبدع  يجترحها  ُمْنَتقاة 
هذا  والعاطفة…  النَّْفس  ومن  واألحاسيس 
اضافًة إلى باقة أْلفاظ ُمْستوحاة من الطبيعة…
القصيدة  لغة  َأنَّ  ُنضيف  أْن  ُبدَّ  ال  طبعا، 
تحتفي باالستعارة واالنزياح، والَخْرق والّتعبير 
ورة البيانّية أو ُنسّميه أيضًا الرَّمز، وغالبا  بالصُّ
ما تميل إلى الكلمات ذات الجرس الرّقيق، أو 

القاسي والّتجريدي.
كعناصر  معاييرَُه  الحّر  الّنّص  ُيْنتج  وهكذا، 
تأويلّية  أبعادًا  الّنّص  على  ُتْضفي  ديناميكّية 

ابداعّية عالية  بمحيط اإلشارة، كعالقة  تدور 
ترميز،  ذات  لغوّية  توليفات  عبر  الهاجس 
ُتَمّكن المبدع من توظيف جمالياِتِه كَأيقونات 
قاباًل  الّنصَّ  يجعُل  ما  به…  ابداعّية خاصة 
وقراءات  ِعدَّة،  مضامين  على  لالنفتاح 
عورّية التي يعيشها  ُمتعّددة، طبقا للحاالت الشُّ
من  نوعًا  عرّي  الشِّ إبداُعُه،  ِلُيْصبح  الّشاعر، 

سيرٍة تأمليَّة…
فالمعروف… كما ذكر عدد من الدَّارسين، بأّن 
عرية هي حاجة الّشاعر للّتجسيد،  ورة الشِّ الصُّ
وهي ُتشيُر إلى البريق الدَّاخلّي الذي َيْمألُه، 
ومن خاللِه يخطُّ تجربة الحياة، الخارجة من 

َقْلِبِه َعْبَر َيراَعِتِه وأصابِعِه…
إلى  طريق  هو  اإلبداع  بأّن  تأكيد  هذا  وفي 
هي  ليس  أو  المحدودة،  غير  أرواحنا  إرادِة 
جزء عضوّي من الحكاية األسطورة والّتاريخ، 

واألمكنة  اأَلزمنة  يعيش  أن  الّشاعر  فُتمّكُن 
ُكلَّها…

اإلبداع،  بارتفاع  شاهقًا  عر  الشِّ يتكوَّن  إذًا، 
ِضْمن مفاهيم الُمْبدع المتنّوعة وتراكم معارِفِه 
من  ْكل  بالشَّ يتعّلق  ما  وبخاّصة  الُمْختلفة، 
إعادة  أو من حيث  لغوّي،  حيث هو تركيب 
تسليط  َثمَّ  وِمن  واأَلشكال،  المفردات  تركيب 
في  ما  مع  ُموائمًة  ِلُتْصبح  عليها  اإلضاءة 

دواخلنا من هواجش وأحالم…
ْعرية بهذا المعنى، ُتْنتج ما  وعليه، فاللغة الشِّ
ُيمّيزها أو ُيغايرها، وتمنح من إْحساس الّشاعر 
ِصْدقًا، وتصويرًا شعرّيا، تعجز اللغة المباشرة 
والعادّية عن الّتعبير عن داللِتِه، كما وتمنحُه 
َتَتنوّع وفق ما تقتضيِه القصيدة  أساليب فنّية 

الحديثة الُحرّة...

قصص قصيرة: قصة البدين والنحيف

 توهان !! ) قصيدة باللهجة العامية المصرية (

البدين والنحيف هي قصة قصيرة  -لمحة : 
ساخرة كتبها الكاتب الروسي أنطون تشيخوف 
المجلة  في  سنة 1883  مرة  نشرت ألول   ،

الفكاهية »أسكولكي«
سكك  محطة  في  قدامى  صديقان  تقابل   ،  
أحدهما  الصديقان  وكان   ، نيكوالي  حديد 
نحيف واآلخر بدين ، وكان الصديق البدين 
المحطة  في   ، لتوه  الغداء  وجبة  تناول  قد 
ثمار  تلمع  كما   ، الدهن  من  شفتاه  ولمعت 
الكرز الناضجة وفاحت من فمه رائحة النبيذ 
كان  فقد  النحيف  أما   ، المعطره  والحلويات 
محماًل   ، القطار  محطة  من  لتوه  خارًجا 
منه  فاحت  وقد   ، الكرتون  وعلب  بالحقائق 
رائحة اللحم والقهوة الرخيصة ، وظهرت خلفه 
سيدة نحيفة طويلة الذقن هي زوجته ، وتلميذ 

طويل القامة بعينين ضيقتين هو ابنه.
لقاء في محطة القطار :

هتف  النحيف  صديقه  البدين  رأي  وعندما 
بصوت عالي منادًيا علي صديقه قائاًل : » 
)بورفيري( ، أهو أنت يا عزيزي ، كم مر من 

أعوام لن أراك »
 فرد عليه الصديق النحيف بدهشة عندما رآه 
أيضا قائاًل : » )ميشا( ، يا صديق الطفولة 

، من أين جئت »
 ،

ثم تبادل الصديقان القبالت واألحضان وحدق 
كل منهما لآلخر بعينين مغرورقتين بالدموع ، 
وكان كالهما في حالة من الذهول والسعادة .

أحوال الصديق النحيف :
»يا   : البدين  النحيف لصديقه  الصديق  قال 
لها من مفاجأة سارة غير متوقعة ، يا عزيزي 

، هال نظرت الّي جيدًا ؟ »
حبوب   »: بفرحة  البدين  عليه صديقه  فرد   

وغندور كما كنت يا عزيزي ».
فرد عليه النحيف قائال : »آه يا الهي ، ماذا 
هل   ، ؟  تزوجت  هل   ، ؟  عزيزي  يا  عنك 
فأنا  أصبحت ثري ؟ ، ماذا عن أحوالك ؟، 
 ، )لويزا(  زوجتي  وهذه   ، ترى  كما  تزوجت 
ومن عائلة فانتسينباغ ، بروتستانتية ، وهذا 

ابنى) نافانائيل( تلميذ في الصف الثالث«.
ثم قام بتعرف ابنه على صديق طفولته قائاًل 
طفولتي  صديق  هذا   ، نافانيا  »يا   : البنه 

درسًنا معًا في المدرسه لسنوات عديدة »
 فقام ابنه برفع القبعة لصديق والده تحية له 
البدين  لصديقه  قائاًل  النحيف  استرسل  ثم   ،
:« أتذكر عندما كانوا ينادونك في المدرسة ، 
باسم هيروستراتوس ، وذلك ألنك قمت بحرق 
كتاًبا عهدة بالسيجارة ، وكانوا ينادوني بلقب 
افيالتوس وذلك ألنني كنت أحب النميمة« ، 

ثم ضحك مكماًل :« كم كنا صغرًا ».
نافانيا  يا  : » ال تخف  وقال البنه  واستدار 
فهذا صديقي » ، ففكر نافانيا قلياًل ثم اختبأ 
البدين  صديقه  إلى  ينظر  وهو  أبيه  خلف 

بإعجاب واندهاش ،
البدين صديقه عن عمله   ثم سأل الصديق 
وأين   ، عزيزي  يا  اآلن  عنك  ماذا   »: قائاًل 

بلغت في الخدمة ؟«.
فرد عليه صديقه النحيف : »أنا بلغت اآلن 
في الخدمة محكم هيئة منذ سنة ، وقد حصلت 
على وسام ستانسالف ، والراتب سيئ ، لكن 
وأنا   ، الموسيقي  في  دروًسا  تعطى  زوجتي 
 ، الخشب  من  ممتازة  سجائر  علب  أصنع 
يشترى  ومن   ، بروبيل  الواحدة  العلبة  وأبيع 
عشرة علب أو أكثر، أقدم له خصمًا ، أتدري 
هنا  إلى  نقلت  وقد   ، االدارة  في  أخدم  كنت 

اآلن تبع نفس الوزارة ، سوف أخدم هنا ».
أحوال الصديق البدين :

ثم سأل النحيف صديقه البدين : »وماذا عنك 
؟ أنت أظنك بلغت مستشار دولة اآلن« .

بل  عزيزي  يا  ال   »: وقال  البدن  عليه  فرد 
السري  المستشار  بلغت منصب  لقد   ، أعلى 

وحصلت على نجمتين » .
رد فعل غير متوقع :

وفجأة امتقع وجه النحيف وتجمد قلياًل ، ولكن 
سرعان ما التوى فمه في جميع االتجاهات ، 
وبدا   ، للغاية  عريضة  ابتسامة  بصنع  ليقوم 
وكأن الشرار يطل من عينيه ، وانكمش جسده 
حتى   ، بعضه  على  وتجمع  وتقفع  وتحدب 
حقائبه وكراتينه قد انكمشت ، أما زوجته فقد 
استطال ذقنها الطويل أكثر ، وشد ابنه قامته 
وزرر جميع أزرار سترته ، ثم قال الصديق 
السعادة  صاحب  يا  »انني   : فجأة  النحيف 
فصديق   ، بلقائك  جًدا  مسرور   ، والفخامة 
ابتسم  ثم  األكابر  من  أصبح  قد  الطفولة 

ابتسامة مصطنعه ».
استغراب ودهشة وضيق:

دعك   »: باندهاش  البدين  عليه صديقه  فرد 
من هذا ، ما هذه النبرة يا صديقي العزيز ؟! 
، إننا أصدقاء منذ الطفولة ، فال مجال لتلك 

األلقاب هذه« .
فرد عليه صديقه النحيف مصاحًبا قوله بزيادة 
انكماش وضحكة صفراء تعتلي ثغره : »العفو 
، سعادتكم ماذا تقولون ، إن اهتمام سعادتكم 
فخر لنا جميًعا ، فهذا ابني )نافانائيل( وهذه 
زوجتي )لويزا( بروستانتينية إلى حد ما ، وإن 

لقاءكم الكريم هو كما البلسم الشافي« .
ما  بشكل  يعترض  أن  البدين  الصديق  أراد   
بالتبجيل  يطفح  كان  النحيف  وجه  ولكن   ،
الغثيان  أثارت  درجة  إلى  والخنوع  والتعظيم 
بوجهه  فأشاح   ، السري  المستشار  نفس  في 
، فصافحه  مودًعا  له  يده  ومد  النحيف  عن 
النحيف بثالث أصابع وانحني بشدة وضحك 
بشكل مصطنع ، وانصرف المستشار السري 
وبقي الصديق النحيف وزوجته وابنه متجمدين 
في مكانهم من شدة الذهول واالندهاش الذي 

الزمهم .
 الفائدة من القصة : أظهرت القصة انجذاب 
للحظات  وتذكرهما  لبعضهما  الصديقان 

الطفولة .

د. عبد القادر فارس 
) هاملتون (

ليه كل الناس كده تايهين 

واحد شمال والتاني يمين 

ما فيش بينهم أي جامع!! 

 ***

اللي رايح واللي راجع 

واللي مش عارف ينام 

واللي عقله منه ضايع!! 

 ***

واللي داير في الشوارع  

يتسكع ويتحرش كمان 

قالوا عنه أصله صايع!! 

 ***
قال إيه شحات وجائع 

واقف َع بواب الجوامع 

للي داخل واللي طالع!! 

 ***

شاب صغير عمره ضايع 

وبرضه مش عاوز يطاوع  

وفي الغيطان يعمل مزارع!! 
 ***

طيب مش عاوز فالح وزارع  

ممكن يشتغل عامل وصانع 

وبكرا يندم ويعض األصابع!! 

 ***

لكن كمان ممكن يبطل يتوه 

يسمع نصيحة جدو وأبوه  

يصبح جدع وعقله يراجع!! 
 *** 

أصل اللي تايه ملوش مكان 

ممكن يضيع وسط الزحام 

يروح تمام ومهوشي راجع!!
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مهدي زلزلي

1 - في مكتب البريد

الطابور في مكتب البريد اليوم أقلُّ طواًل مّما 
على  أمس  عثرُت  ولو  باألمس.  عليه  كان 

طابوٍر منتظٍم، لما غادرُت كي أعوَد اليوم.

رقمي هو 34. أسأُل الرجَل المتجّهَم، الواقَف 
إليه  َوَصَل  الذي  الرقم  عن  مباشرًة،  أمامي 
الدوُر. تّتسع ابتسامتي حين أعرف أنَّه 21. 
ٍة ونشاط،  فمع وجود ثالث موّظفات يعملن بهمَّ

يصبح الفارُق مقبواًل، واالنتظاُر معقواًل.

أن  قبل  المغادرَة  يقّرر  المتجّهَم  الرجَل  ولكّن 
يحيَن دورُه، فأتقدَّم خطوًة ألشغل مكاَنه.

2 - صفقة صغيرة

يمّر الوقُت وأتقّدُم روْيًدا روْيًدا، حتى يفصَلني 
عن مواجهة الموظفة ُمراِجٌع واحٌد فقط.

يده  إلى جانبي شابٌّ يحمل في  فجأًة، يقف 
من  خروَجه  أستغرُب   .57 رقُمها  بطاقًة 
المكان  هذا  في  الوقوَف  مستعجاًل  الطابور، 
مع  استغرابي  يزداد  الكونتوار.  من  القريب 
لمحادثته  اختاره  الذي  التقليدّي  االستهالل 

معها: »عجقة كتير اليوم، إيه؟«

فة، وتجيُب بالنفي، وتؤّكد له أّن  تبتسم الموظَّ
ما يراه اليوم ال ُيَعدُّ ازدحاًما إْن قيَس بزحمِة 
األمس: »باألمس لم يكن ممكًنا أن أحادَث 

أحًدا أو أبتسَم له،«تقول له ممنِّنًة.
الشاّب، الذي صار اآلن مستنًدا بمرفقْيه إلى 
الكونتوار بأريحّيٍة كاملة، يخبرنا بنبرٍة حزينٍة 
الجامعّية  التسجيل  رسوم  لتسديد  حضر  أنَّه 
عن شقيقِته الوحيدة، وأنَّه اضُطّر إلى االنتظار 
حتى اليوم األخير من المهلة المحدَّدة بسبب 
انشغاله بمرضها؛ فهما »يتيمان ووحيدان،« 
موافاَتها  عليه  ألّن  دوره  انتظاَر  يستطيع  وال 
»لعملّيٍة  ستخضع  حيث  المستشفى  إلى 

جراحّيٍة دقيقة.«
كان الشاّب يتحّدث بصوٍت خفيض. أجابته 
يسمْعه  لم  انخفاًضا،  أكثَر  بصوٍت  الموّظفُة 
الذي  ُع  الُمراجِِ كان  )إذ  الثالثة  نحن  غيرُنا 
تستطيع  ال  أنَّها  للتّو(،  غادر  قد  يتقّدمني 
باقي  يثوَر عليها  أن  بالدور خشيَة  التالعَب 

الُمراِجعين.

دوري  له عن  التخّلي  أستطيع  ال  إّنني  قلُت 
ألنَّ الموّظفة باشرْت في إنجاز معاملتي ولم 
يعْد في إمكانها التوّقف. ابتسَم موضًحا أنَّه ال 
يريد مني أكثَر من أن أنجَز معاملَته بنفسي، 
في غفلٍة من الجميع، فلن يكّلفني ذلك سوى 
انتظار ربع ساعٍة إضافّي، في حين سيسبقني 

إلى الخارج، »ويا دار ما دخلك شّر!«

أفّكر أْن ال دليَل لدّي على حكايته الحزينة، 
وأنَّه ال يليق بي - أصاًل - أن أطالَبه بدليل؛ 
المنتظرين  هؤالء  من  لكلٍّ  أنَّ  عن  فضاًل 
ة. والحكاياُت في هذه البالد ال  حكايَته الخاصَّ
تكون إاّل حزينًة. وَمن ال يملُك حكايًة حزينًة 
سائَقه  يرسُل  وإّنما  الطوابير،  في  يقُف  ال 

لينتظَر عنه إنجاَز المعاملة.

حاسمة،  عبارٍة  في  أفكاري  أصوَغ  أن  قبل 
دفُعه  عليه  يتوّجب  الذي  المبلَغ  الشابُّ  دّس 
ذلك  رافقْت  سريعة.  بحركٍة  أوراقي،  تحت 
ابتسامٌة متواطئٌة من الموّظفة، وهزُّة من رأسها 

عني بها وتبارك »اّتفاَقنا« المفتَرض. تشجِّ

»ينسى« الشابُّ ملفَّه على الطاولة، ويتوّجه 
بخًطى واثقٍة إلى الخارج خالَي اليدْين.

وجدُتني  التي  المهمَّة  إتماُم  إاّل  يسْعني  لم 
متوّرًطا فيها. أثناَء خروجي، استوقفْتني نظرُة 
خلفي  يقف  كان  عجوٍز  عينْي  في  عتاٍب 
مباشرًة في الطابور. كان الرجل قريًبا، فسمَع 

كّل شيء على ما يبدو.
أكاَد  حّتى  مسرًعا،  فأخرُج  نظرُته،  ُترِبُكني 

أتعّثر بجسِد متسّولٍة تسّد الباَب.

3 - األصدقاء األعداء

المطّلِة على  الضّيقة  لياًل على شرفتي  أقُف 
وسط المدينة.

مدينُتنا الصغيرُة تنام باكرًا كبلدٍة ريفّية.
أحبُّ صخَب نهاراتها وسكوَن ليلها، ولكنَّني 

عاجٌز عن النوم مثلها اآلن.
أفّكر في تانيا، التي فاجأتني بكتابتها بعَض 
الجمل المفتاحّية على باطن كّفها قبل امتحان 
الجغرافيا البشرّية، كتالميذ االبتدائّي األشقياء.

وأفّكر في منار، التي فاجأُتها بإصراري على 
د.  لدى  الطبيعّية  الجغرافيا  في  ُأمَتَحَن  أن 
حامد بداًل من د. نزار ألّن األخير صديقي.

كما أفّكر في ناجي، الذي أجبرُتُه على النزول 
من سّيارتي وتركُته وحيًدا بعد منتصف الليل 
رمى  ألّنه  العمران  عن  بعيدٍة  منطقٍة  في 

زجاجَة العصير الفارغة من النافذة.
وأفّكر في رنا، شقيقتي التي خاصمُتها ألنَّها 
في  زوجها  مع  تسكَن  بأن  لنفسها  سمحْت 
بناٍء أقاماه على األمالِك العاّمة، في مخالفٍة 
قانونّيٍة صريحٍة قد يمكن تبريرُها للفقراء الذين 
ال يملكون الماَل الالزَم لشراء األرض والبناء 
واستصداِر التراخيِص الالزمة، لكْن ال يمكن 

تبريرُها للموِسرين من أمثالهما.

كلُّ هؤالء األشخاص انقطعْت عالقتي بهم، 
أو تحّولْت صداقُتنا إلى عداوة، بعد أن رّشت 
تبايناِتنا  نار  على  الزيَت  المفرطُة  مثالّيتي 
الصغيرة. فبماذا أتمّيز عنهم اليوَم، وقد باتت 

في جعبتي خطيئٌة أولى؟
وأين تفّوقي األخالقيُّ المزعوم؟

وأين سأذهُب من نظرات ذلك العجوز؟
4 - الشعب يريُد سمًكا مشويًّا

أركن السّيارة أمام المسمكة، مستأذًنا صاحَبها 
الواقَف أمام الباب. يهزُّ رأَسه موافًقا؛ فأسماُكه 
من  المزيَد  ينتظر  ال  وهو  نفدْت،  قد  القليلُة 
الزبائن. يهتف صغيري في الخلف: »سمك! 
له  توضح  مشوي!«  سمْك  ناكل  رح  وأخيرًا 
أمام  التوّقف  إلى  اضطررُت  أنَّني  أخُته 
الموجوَد  الضّيَق  الحّيَز  ألّن  فقط  المسمكة 
أمام الدّكان الذي أشتري منه سجائري تحتّله 

سّيارٌة أخرى.

صوُت  سمعي  إلى  يتناهى  الدّكان،  في 
الطفلْين يرّددان بحماس: »الشعب يريد إسقاَط 
النظام.« أستغرُب إذ أتذّكر أّنهما لم يكونا قد 

ُولدا إّبان ثورات الربيع العربّي.

شرفاِت  إلى  خرجوا  قد  أناًسا  فأجد  أخرُج، 
طبقتها  في  الدّكاُن  يقع  التي  الكبيرة  البناية 

األرضّية ليرّددوا الهتاَف مع الطفلْين.

يصبح الصوُت هادرًا في لحظات.

صنَع  استطاعا  اللذْين  بطفليَّ  فرًحا  أنتشي 
ثورٍة صغيرٍة في وقٍت قصير، وأستبِشُر خيرًا 

بمصير البلد الذي َفسَد ساسُته فأفسدوه.

شاكرًا  الشرفات،  في  للواقفين  بيديَّ  ألوِّح 
تشجيَعهم الطفَلْين، وأنطلُق بالسّيارة، من غير 

أن يتوقََّفا عن الهتاف.

في  بالرغبة  أشعُر  ال  بسيطين  لسببْين 
إسكاتهما، على الرغم من النظرات الفضولّية 
التي تالحقنا على طول الطريق إلى المنزل: 
حرف الشين الذي يخرج من بين أسناِن رامي 
بعد  حديًثا  نطَقه  تعلَّم  وقد  وجمياًل،  مشَبًعا 
بصوِت  الظاء  وحرف  سيًنا؛  يلفُظه  كان  أن 
العْلويَّة  أسنانها  بين  من  يخرج  إذ  رامة، 
ولساِنها بصورٍة أكثَر إتقاًنا من معظم مذيعات 

التلفزيون.

أجهُل  آخرين  بأطفاٍل  فجأًة  تمتلئ  السّيارة 
عدَدهم الحقيقيَّ ومن أين أتْوا. أفّكر أنَّه من 
كهذه.  كبيرٌة  أسرٌة  للمرء  تكون  أن  الجميل 
ميولهم  عن  ُيْفصحون  الجدد  أطفالي  ولكّن 
المقعد  إلى  أحُدهم  يقفز  سريًعا.  الفوضوّية 
بنزق،  المقوَد  ويحّرك  بجانبي،  األمامّي 
السيطرَة  أستعيَد  أن  قبل  السّيارُة،  فتنحرف 
آتيٍة  أخرى  بسّيارٍة  متجّنًبا االصطداَم  عليها، 

في االتجاه المعاكس.
تتبّدل األموُر بشكٍل عصيٍّ على الفهم، فأجُد 
نفسي فجأًة في المنزل أمام زوجتي. يخبرها 
المسمكة،  أمام  فعاله  بما  بسروٍر  الولدان 
لالحتفاِء  الشرفات  إلى  الناُس  خرج  وكيف 
بهما. ثم يحّدثانها عّما فعاله في الطريق إلى 
المنزل، من دون أن يذكرا شيًئا عن األطفال 

الفوضوّيين.
تسألني  أن  بعد  نفسها  على  الثورُة  تنقسُم 
لغداء  رَه  تحضِّ أن  في  أرغب  عّما  زوجتي 
الغد. رامة تهتف بفرٍح مجيبًة بالنيابة عّني: 
فُيْسكتها  باللحمة!«  سباغيتي  يريد  »الشعب 
يريد  »الشعب  أعلى:  بصوٍت  ويهتف  رامي 

سمْك مشوي!«
أن  بعد  د  الموحَّ هتافهما  إلى  الطفالن  يعود 

تِعَدهما األمُّ بتلبية طلبْيهما تباًعا.

5 - ثورٌة تحت شرفتي

جانبي.  إلى  ليست  زوجتي  هِلًعا.  أستيقُظ 
ولدان  وال  أصاًل،  لدّي  زوجٌة  ال  أْن  أتذكر 
مناًما.  ذلك  كان  ورامي.  رامة  ُيْدَعيان 
إًذا،  أذنّي.  ولكّن الصوَت ال يزال يترّدد في 
أتذّكر  فعاًل.  النظام«  إسقاَط  يريد  »الشعُب 
أزماِت األسبوع األخير: انقطاع الخبز والدواء 
والمشتّقات النفطيَّة، واشتعال الحرائق وعجز 

الدولة عن التعامل معها، وغيرها.

ثورٍة  على  يستيقَظ  أن  للمرء  كيف  ولكْن، 
أنَّ  صحيح  قليلة؟  ساعاٍت  نوم  بعد  مفاجئٍة 
ثمَّة دعواٍت انتشرْت أمس إلى االعتصام في 
الباكر، ولكنَّني  الصباح  المدن عند  ساحات 
لم أتوّقْع أن يزيَد العدُد في مدينتنا عن عشرين 
شخًصا يْحضرون كلَّ مرٍّة لالحتجاج على أمٍر 
بهم  يعبأ  أن  يغادرون من دون  ثم  مختلف، 
أحد. هذه البالد ديمقراطّية تماًما وتسمح لَك 
باالحتجاج: ال أحَد يقمعك، وال أحَد يسمعك! 
وكنُت قد شاركُت في احتجاجاٍت مماثلة ردًحا 
اليأُس  يصيَبني  أن  قبل  الزمن،  من  طوياًل 
ثورٍة  قيام  إمكانية  التغيير، ومن  إمكانّيِة  من 

حقيقيٍَّة في بالٍد منقسمٍة على نفسها.
أنهُض لتبديل مالبسي كي ألتحَق بالمحتّجين، 
البريد  مكتب  في  خطيئتي  أتذّكُر  ولكنَّني 

ا انتويُته. باألمس، فُأحجم عمَّ
ولكّن هذا ال يمنُعني من الخروج إلى الشرفة 

ألطّل على المشهد الجميِل تحتها.

ة 6 - على المنصَّ

من الشرفة يبدو المشهُد مطابًقا لما تخّيلُته. 
صوُت الهتافات كان قد أوحى لي أنَّ العدد 
كبيٌر هذه المرّة، قياًسا باالحتجاجات السابقة. 

وقد صدَق ظّني.

أنتبُه إلى منّصٍة ضخمٍة جرى تركيُبها على 
مكّبراُت  تعتليها  تماًما،  شرفتي  أسفَل  عجٍل 

صوٍت وأعالٌم كثيرة.
على المنّصة تقف مجموعٌة يبدو أّنها تتوّلى 
القيادة. أمّيز من أفرادها تانيا ومنار وناجي!

يرّن هاتفي الذكّي في هذه اللحظة، فأقرأ على 
الشاشة اسَم رنا. ستسألني من دون شّك عن 
سبب تأّخري في النزول إلى الساحة. وقبل أن 
أجيَب على اتصالها، ألمُح في الساحة وجًها 
أعرُفه، ال ينفّك صاحُبه يشير بيدْيه في كّل 

اتجاه، موزًّعا األوامَر على الجميع.
كان وجًها يشبه وجَه الشاّب في مكتب البريد.

صور. لبنان

قصة قصيرة : الشعب يريد
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