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انتخابات مبكرة في 20 أيلول \سبتمبر
يتوّجه الناخبون الكندّيون إلى صناديق االقتراع 
انتخابات  في  المقبل  سبتمبر  أيلول   20 في 
مبكرة  الختيار أعضاء مجلس العموم والحكومة 
التي تتوّلى السلطة في البالد. وجاء اإلعالن 
حاكمة  وافقت  أن  بعد  االنتخابات  موعد  عن 
كندا العاّمة ماري سايمون على طلب جوستان 
حملة  انطلقت  و  العموم  مجلس  حّل  ترودو 
جديدة(  )نافذة  الفدرالّية  التشريعّية  االنتخابات 
الحملة  وتستمّر  البالد.  في  واألربعين  الرابعة 
االنتخابّية 36 يوما، وهو الحّد األدنى المسموح 
الموعد  قبل  أي  الكندي،  القانون  بموجب  به 

المقّرر في تشرين األّول أكتوبر 2023.
وأّكد ستيفان بيرو المدير العام هيئة االنتخابات 
الكندّية أّن التصويت في االنتخابات التشريعّية 
الفدرالّية المبكرة في 20 سبتمبرالقادم  سيكون 
آمنا.وطمأن بيرو الكندّيين إلى سالمة التصويت 
و أّكدت الهيئة أّنها تحتاج إلى نحو من 250 
ألف عامل للتحضير للعملّية االنتخابّية والعمل 
أن  تفرض  لم  ولكّنها   ، التصويت  يوم  في 
يكونوا مطعَّمين ضّد كوفيد-19. وتتكّيف هيئة 

تلتزم  المستجّدات، وسوف  االنتخابات مع كّل 
مراكز االقتراع بالتدابير الصحّية التي اّتخذتها 

المقاطعات الكندّية كما أوضح ستيفان بيرو.
طبّية  إعفاءات  لديهم  الذين  أولئك  ُيحرم  ولن 
حّقهم في التصويت قال بيرو، وشّجع كّل من 
على  التصويت  يوم  الكمامة  ارتداء  يريد  ال 

اختيار االقتراع بالبريد.
إّنه خيار شخصي، والكمامة إلزامّية في مراكز 
بيرو.  قال  القواعد  نطّبق  وسوف  االقتراع 
بالحّد  الكفيلة  اإلجراءات  كّل  الهيئة  واّتخذت 
من التواصل بين الناخبين والعاملين في مراكز 
االقتراع، وسوف يجلس عامٌل واحد على مكتبه 
وراء لوحة من البليكسيغالس تفصل بينه وبين 

الناخبين الذين يدلون بأصواتهم.
هيئة  اّتخذتها  التي  الوقاية  تدابير  بين  ومن 
بصورة  االقتراع  مراكز  تنظيف  االنتخابات، 
الوجه  وغطاء  الكمامة  إلزامّية  و  منتظمة، 
البالستيكي الواقي للعاملين فيها، و توفير أقالم 
أحادّية االستخدام للناخبين، فضال عن السماح 

لمن يرغب منهم باستخدام أقالمهم الخاّصة.
وتجري هيئة االنتخابات مشاورات مع السلطات 
أجل  من  البالد  أنحاء  مختلف  في  الصحّية 
تأمين قواعد السالمة في مراكز االقتراع. وتبلغ 
تكلفة االنتخابات التشريعّية الفدرالّية هذه السنة 
612 مليون دوالر، في حين بلغت 506 مليون 

دوالر عم 2019.

ارتفاع  إلى  جزئّيا  السبب  بيرو  ستيفان  وعزا 
المتوّقع أن يكون مرتفعا  بالبريد  تكلفة االقتراع 
بين  ما  يصّوت  أن  المتوّقع  ومن  المرّة.  هذه 
500 ألف و 700 ألف كندي عبر البريد، من 
بين المقيمين في الخارج أو بعيدا عن دوائرهم 
أفاد  ما  حسب  وعسكرّيين  وسجناء  االنتخابّية 

مسؤولون في هيئة االنتخابات الكندّية.
الذي  اليوم  في  األصوات  هذه  فرز  وسيتّم 
لهيئة  العام  المدير  وتوّقع  االنتخابات،،  يلي 
فرزها  يستغرق  أن  بيرو  ستيفان  االنتخابات 
عدم  من  للتأّكد  حّد،  أقصى  على  أّيام  خمسة 
وجود حاالت من ازواجّية التصويت عبر البريد 

والتصويت الشخصي.
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ما حدث في افغانستان وانتصارها في مواجهة 
حالة  من  اعقبه  وما  العالم  في  دولة  اقوى 
الهاربين  وصور  كابول  مطار  في  فوضى 
الطائرات  واسطح  عجالت  يتسلقون  وهم 
االمريكية وغيرها وسقوط عدد منهم اعادت 
لالذهان صور الهزيمة والفرار االمريكي من 
عاما,   46 قبل  سايغون  مطار  في  فيتنام 
االسرائيلي  االحتالل  جيش  هروب  وصور 
العام 2000 متخلين  لبنان في  من جنوب 
الفوضى  صور  وجواسيسهم.  اعوانهم  عن 
ارتداداته  اصابت  زلزاال   شكلت   والهزيمة 
كافة حلفاء الواليات المتحدة واعوانها وكذلك 
بفكر  المؤمنين  وخاصة   لها  المناؤين 
المقاومة لمواجهة االحتالل وخاصة امريكا 

وحليفتها اسرائيل.   
 

ارتدادات االنهيار المفاجئ للجيش والحكومة 
على  طالبان  حركة  وسيطرة  األفغانيين 
واالتهامات  التناقضات  بتفاقم  دفعت  البالد 
االمريكية وبين  االدارة  اركان  بين  المتبادلة 
على  االمريكية  االدارة  وعملت   . حلفائها 
القاء اللوم على الحكومة والجيش االفغاني 
الذي انهار بسرعة  اسرع مما كان متوقع له 
وسلم العاصمة كابول دون اطالق رصاصة 
واحدة  بعد هروب الرئيس والقادة المتنفذين.  
حيث أعلن رئيس األركان األميركي الجنرال 
مارك ميلي أنه لم يكن هناك أي مؤشر على 
سينهاران  األفغانيين  والحكومة  الجيش  أن 

خالل 11 يوما وأن حركة طالبان ستسيطر 
بهذه السرعة الفائقة على كامل أفغانستان.

االمريكية   الهزيمة  خبر  انتشار  وفور 
بايدن  للرئيس  االتهامات  توجهت  وفيما 
في  فشلت  التي  االمريكية  واالستخبارات 
تقدير االمور , فقد ظهرت نظيريتان   لدى 
وهي  احداها   , والمحللين  المتابعين  بعض 
فرضية  تقديم  على  تقوم  المؤامرة   نظرية 
عليها  ومتفاَهم  منسقة  أميركية  خطة  وجود 
االنسحاب  تظهر  طالبان،  حركة  مع 
مع  عليها  متفق  خطة   وكانه  األميركي 
لتسليم  قطر  من  وضغط  بمساعدة  طالبان 
لتتولى  طالبان  لحركة  وتجييره  أفغانستان، 
إرباك المشهد اإلقليمي، وتحويل أفغانستان 
الى مشكلة لجيرانها وخصوصًا إيران وروسيا 
للحكومة  السريع  اإلنهيار  وبرروا  والصين، 
الموالية لألميركيين وجيشها بانه جاء بقرار 
امريكي  مقابل التسهيالت الممنوحة لطالبان 
كابول.  العاصمة  نحو  سريع  تقدم  لتحقيق 
زالوا  ما  او  يعبروا   النظرية  هذه  اصحاب 
تحت تاثير فوبيا القدرة األميركية، واستحالة 
ان تهزم وتذل بهذه السهولة التي ظهرت بها 
تداعيات  ان  خصوصًا  أفغانستان،  مشاهد 
الهزيمة كبيرة ولن يكون سهاًل حصرها في 

أفغانستان. 
في مقابل ذلك اصر البعض االخر وهم من 
ما  بان  والصمود  المقاومة  بنظرية  يؤمنون 
واحتاللها  ساحقة المريكا  هزيمة  هو  حدث 
التي  طالبان  قوات  يد  على  الفغانستان 
ولكن  ضعيفة  بامكانيات  عاما   20 قاتلتها 
بارادة قوية وصمدت واثمر ذلك بانتصارها 
وانتشار  االمريكية  االخطاء  طبعا  مستغلة 
الفساد في اركان الحكومة والجيش االفغاني 
االدارة  تدعي  التي  و  القتال,  الرادة  الفاقد 
االمريكية انها انفقت مليارات الدوالرات على 
فترة  خالل  امريكا  أن  لو   . وتسليحة  بنائه 
بمساعدة  قامت  الماضية،  عاما  العشرين 
حقيقي  تنموي  بدور  لها  الدولي  المجتمع 
تفكك  لما  االفغاني  المجتمع  تاهيل  العادة 
حدثت  ولما  السرعة  بهذه  االفغاني  الجيش 

فوضى محاولة هروب اكثر من 100 الف 
من  والغرب  المريكا  جاسوس  اي  متعاون 
البالد وتعلقهم بعجالت الطائرات .الواليات 
الماضية  السنوات  طيلة  تعمدت  المتحدة 
على اهمال وتجاهل وتهميش واذالل وترك 
االفغانيين غارقين في فقرهم وتخلفهم وجهلهم 
, كما تفعل نفس الشيئ في العراق وشمال 
سوريا وفي اي بلد في العالم تحتله قواتها. 

لحركات  جديدة  خبرة  تقدم  طالبان   تجربة 
مطاردة  ضروريا  ليس  انه  قوامها  المقاومة 
النصر،  ليتحقق  قتاليا  الرحيل  حتى  العدو 
بل أن  الصمود وحده يمكن ان يصنع نصرا 
عن  العدو  عقول  في  اليأس  يزرع  عندما 
الرئيس  لخص  الواقع، حيث  تغيير  امكانية 
بقينا  المعادلة، بقوله » لو  بايدن  االمريكي 

عشرين عاما أخرى فان شيئًا لن يتغير«. 
ولكي نستطيع أن نصل إلى ما وصلت إليه 
حركة طالبان، وأن نحقق ما حققته،ونحرر 
االعتراف  على  كله  العالم  ونجبر  أرضنا، 
بنا، يجب أن نكون مثلها ثباتا على الموقف، 
وإصرارا على الحق، وتمسكًا بالبندقية، وأال 
نتنازل عن ثوابتنا، أو نفرط في أي جزء من 
أرضنا مقابل تحسينات معيشية ومساعدات 
ونقدس  نحافظ  وان   ، ومالية  اقتصادية 
الثانوية  القضايا  حول  اختلفنا  مهما  وحدتنا 
التي يمكن تاجيلها لمرحلة ما بعد التحرير . 
صحيفة “جيروزاليم بوست” اإلسرائيلية نشرت 
مقااًل للكاتب، سيث فرانتزمان، يقول فيها “إن 
التي  والطريقة  ألفغانستان  السريع  االنهيار 
ُصدم بها المسؤولون السياسيون والعسكريون 
األميركيون، فضاًل عن الخبراء من مختلف 
هو  االنهيار،  سرعة  من  األبحاث،  مراكز 
المتحدة  الواليات  تواجهه  أكبر  لتحدٍّ  رمز 
اليوم. بعد أفغانستان، سيتعين على الواليات 
بأنها  والشركاء  الحلفاء  طمأنة  المتحدة 
ستبقى في مكاٍن ما في العالم”. ويتابع بان 
في  المتحدة  الواليات  دور  بشأن  المخاوف 
العراق وسوريا تشغل بال الناس أيضًا. هل 
ستؤدي أفغانستان إلى تآكل المزيد من الثقة 

ملتزمة  زالت  ما  بأنها  وادعاءاتها  بواشنطن 
تجاه المنطقة؟”.

في  المتحدة  الواليات  دور  بشأن  المخاوف 
أيضًا.  الناس  بال  تشغل  وسوريا  العراق 
هل ستؤدي أفغانستان إلى تآكل المزيد من 
زالت  ما  بأنها  وادعاءاتها  بواشنطن  الثقة 
ملتزمة تجاه المنطقة, وسوف يحفز انهزامها 
المقاومة في هذه البلدان وفلسطين لتصعيد 
مقاومتها وتحديها للمحتل . فقد سارع السيد 
نصر هللا  يوم الخميس على تحدي الواليات 
المتحدة واسرائيل واعوانهما باعالنه  إبحار 
بالمازوت،  محملة  إيران  من  سفينة  أول 
مهددا أمريكا وإسرائيل قائال: »هذه السفينة 
منذ اللحظة التي ستبحر فيها ستصبح أرضا 
اللحظة  منذ  »السفينة  وأضاف:  لبنانية«. 
التي ستبحر فيها وتصبح في المياه ستصبح 
أرضا لبنانية.. السفينة اآلتية من إيران أقول 
لبنانية  لألمريكيين ولإلسرائيليين هي أرض 
بعزة شعبنا  يرتبط  تحد  معنا في  تدخلوا  وال 

وإذالل شعبنا..
لفلسطين،  اإلسرائيلي  االحتالل  وعن 
الكيان  السيد نصر هللا أن »مواجهة  اعتبر 
الصهيوني الغاصب لفلسطين تبقى في رأس 

أولويات المقاومة«.
اصيبت  التي  المتحدة  الواليات  بان  نعي 
تتخلى  لن  وسمعتها  وكبريائها  بغرورها 
بسهولة عن افغانستان ونفوذها في المنطقة 
لحكم  المعارضين  لملمة  تحاول  وسوف 
االهلي  واالقتتال  الفوضى  لنشر  طالبان 
ولجر  البالد  واستقرار  طالبان  تمكين  لعدم 
اليها  وايران  الصين  وخاصة  الجوار  دول 
واعاقة تنفيذ مشاريع تطوير المنطقة وخاصة 
طريق الحرير والغاز عبر افغانستان . نجاح 
طالبان  حركة  وحدة  على  يعتمد  خطتها 
البالد مستفيدة  ادارة  ومةقفها وسياستها في 
من تجربتها السابقة واعتبار افغانستان لكل 
 , جماعتها  على  حكرا  وليس  االفغانيين 
واعطاء  المدنية  الحريات  نشر  الى  اضافة 

المرأة حقوقها ونشر سياسة التسامح . 

انتصار  طالبان في افغانستان
ثقافة المقاومة في مواجهة ثقافة االستسالم والتطبيع

كندا تعتزم فرض الزامية التطعيم لموّظفي القطاع العام

أعلن وزير النقل الكندي عمر الغبرا أّن الحكومة 
ِلموّظفي  اإللزامي  التطعيم  فرض  تعتزم  الكندّية 
في  العاّمة  والشركات  الفدرالّي  العام  القطاع 
وقت قريب. وتراجعت حملة التطعيم عن زخمها 
الربيع الماضي، وتراجع عدد الذين يتلّقون يومّيا 
ألف شخص  ما دون 100  إلى  األولى  الجرعة 
منتصف حزيران يونيو. ورغم أّن معّدل التطعيم 
في كندا هو من بين األعلى في العالم، وتلّقى 80 
الّلقاح،  من  األولى  الجرعة  الكندّيين  من  بالمئة 
إاّل أّنه يجب أننعمل أفضل من ذلك قال الوزير 
الغبرا، ويجب الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
اإللزامي  التطعيم  الحكومة  وَستفرض  الكندّيين. 
الخاضعة  القطاعات  و  العاّمة  الشركات  على 
والبحري  الجّوي  النقل  مثل  الفدرالي  للتنظيم 

تطلب  أن  الحكومة  وتتوّقع   . الحديد  والسكك 
مثل  الفدرالي  للتنظيم  خاضعة  أخرى  قطاعات 

المصارف واالتصاالت والبّث تطعيم موّظفيها.
وهناك 5،7 ماليين شخص في الثانية عشرة وما 
فوق من العمر، إّما اختاروا عدم تلّقي الّلقاح أو 

ينتظرون تلّقيه في وقت الحق.
وكون القطاع العام الفدرالي مصدر العدد األكبر 
حماية  الحكومة  تريد  البالد،  في  الوظائف  من 
حيث  فيها  يقيمون  التي  والمجتمعات  الموّظفين 
العام  القطاع  في  العاملين  موّظفين  عدد  ويبلغ 
الفدرالي  للتنظيم  الخاضعة  والمؤّسسات  الفدرالي 
1،2 مليون شخص حسب بيانات مجلس الخزانة.

مع  السرعة  وجه  على  الحكومة  تعمل  وسوف 
التطعيم  خّطة  تفاصيل  لوضع  العّمالّية  النقابات 

كما قال وزير النقل عمر الغبرا ووزير العالقات 
بين الحكومات دومينيك لوبالن.

لألشخاص  بديلة  حلول  عن  البحث  يتّم  وسوف 
الذين ال يمكنهم تلّقي الّلقاح 

و قال وزير النقل عمر الغبرا إّن إلزامّية التطعيم 
سوف تمتّد لتشمل بعض المسافرين.

ال يريد الكندّيون العودة إلى اإلغالق وال يريدون 
العودة إلى قيود السفر قال الوزير الغبرا، وأضاف 
أقرب  في  إلى حياة طبيعّية  العودة  يريدون  أّنهم 
الحكومة  مقاربة  األوساط  بعض  وانتقدت  وقت. 
المطعَّمين,  فيها تمييزا بحّق غير  للتطعيم ورأت 
حيث قال المتحّدث باسم المحافظين  إّن من حّق 
الكندّيين أن يحّددوا خياراتهم في ما يتعّلق بشؤون 
الصّحة. وانتقد زعيم المحافظين أرين أوتول خّطة 

إلزامّية تطعيم موّظفي القطاع العام )نافذة جديدة( 
و معظم المسافرين بالجّو والقطار وعّمال النقل، 
للتصّدي  الليبرالّية  الحكومة  عنها  كشفت  التي 
واعتبر  كندا.  في  اليومّية  كوفيد  حاالت  الرتفاع 
الذين  الكندّيين،  انقسام  تثير  الليبرالّية  الخّطة  أّن 
يفّضلون باألحرى مقاربة معقولة ومتوازنة تحمي 
حّقهم في اّتخاذ قراراتهم الشخصّية في ما يتعّلق 

بقضايا الصّحة.
الحكومة  بتشكيل  فوزه  حال  في  أّنه  أوتول  وأّكد 
المقبلة، سوف يفرض  التشريعّية  االنتخابات  في 
التطعيم اإللزامي، اختبار كشٍف سريع عن  بدل 
و  والبحر  بالبّر  المسافرين  على  كوفيد-19 

القطارات والحافالت.
)سي بي سي/
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كندا تدخل الموجة الرابعة وعدد الحاالت في ارتفاع
خالفات حول جواز سفر اللقاح 

بعد حكم اإلعدام بحق الكندي روبرت شيلينبرغ
 الصين تحكم على الكندي مايكل سبافور بالسجن 11 عاما

على  األربعاء،  يوم  محكمة صينية،  حكمت 
رجل األعمال الكندي مايكل سبافور بالسجن 

11 عاما بتهمة التجسس.
وقالت محكمة الشعب المتوسطة في داندونغ 
في بيان، اليوم، إن سبافور، وهو رجل أعمال 
مقيم في بكين كان يسافر بانتظام إلى كوريا 
بالتجسس  إدانته  بعد  عليه  ُحكم  الشمالية، 
وافشاء أسرار الدولة بشكل غير قانوني إلى 

دول أجنبية.
مصادرة  ستتم  إنه  داندونغ  محكمة  وقالت 
50 ألف يوان )7700 دوالر( من األصول 

الشخصية لسبافور.
سبافور  ترحيل  سيتم  أنه  المحكمة،  وأكدت 
أو  قبل  ذلك  كان  إذا  ما  تحديد  دون  أيضا، 
لشبكة  وفقا  السجن،  عقوبة  يقضي  أن  بعد 

»سي إن إن«.
محكمة  تأييد  من  يوم  بعد  الحكم  هذا  يأتي 
مواطن  بحق  الصادر  اإلعدام  لحكم  صينية 

كندي آخر بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.
الذي  الوقت  في  سبافور  على  الحكم  وجاء 
المديرة  يمثلون  كندا  في  محامون  فيه  يقوم 
العمالقة  الصينية  االتصاالت  المالية لشركة 
هواوي، بمحاولة أخيرة إلقناع محكمة كندية 

بعدم تسليمها إلى الواليات المتحدة.
حيث تسود العالقات بين كندا والصين حالة 
من التوّتر منذ العام 2018، منذ أن اعتقلت 

الصينّية  األعمال  صاحبة  الكندّية  السلطات 
عمالق  لدى  المالّية  المديرة  وانتشو،  مينغ 
االتصاالت الصيني هواوي، واعتقلت الصين 
ومايكل  سبافور  مايكل  الكندّيين  أّيام  بعد 

كوفريغ.
الحكومة  رئيس  واعتبر  بالحكم  كندا  ونّددت 

جوستان ترودو أّنه ظالم وغير مقبول.
وأمرت المحكمة بإبعاد مايكل سبافور، ولكّنه 

من غير الواضح ما إن كان ستّم إبعاده قبل 
وتوّقع  بعدها.  أو  السجن  عقوبة  يقضي  أن 
الصين  لدى  كندا  سفير  بارتون،  دومينيك 
الذي حضر المحاكمة، أّن يصار إلى إبعاده 

بعد أن يقضي العقوبة.
مارس  منذ  يحاكم  الذي  سبافور  واعتقل 
كندي  مواطن  مع  ذاته  الوقت  في  الماضي 
آخر هو مايكل كوفريغ، في ديسمبر 2018 
بعيد توقيف المديرة المالية لمجموعة هواوي 
الواليات  من  بطلب  كندا  في  واتشو  مينغ 

المتحدة. 
كانت مينغ وهي ابنة مؤسس شركة هواوي، 
اعتقلت في األول من ديسمبر 2018 بمطار 
حيث  المتحدة  الواليات  من  بطلب  فانكوفر 
العقوبات  على  بااللتفاف  القضاء  يتهمها 

األميركية المفروضة على إيران.

في  اليومي  كوفيد-19  حاالت  عدد  ارتفع 
بعد  األخيرة  اآلونة  في  كندا  أنحاء  مختلف 
تراجعه خالل فصل الصيف، ما يؤّشر إلى 
الرابعة من فيروس  الموجة  البالد دخلت  أّن 

كورونا المستجّد.
في  الصحّية  السلطات  حّذرت  أن  وسبق 
الماضي من موجة رابعة من  يونيو  حزيران 
الفيروس )نافذة جديدة( بسبب انتشار متحّور 

دلتا بسرعة في البالد.
الجديدة  الحاالت  من  أّيام   7 متوّسط  وبلغ 
1300 حالة من كوفيد-19 ، بارتفاع بنسبة 
وارتفعت  األخيرة،  األسابيع  عن  بالمئة   60
الحاالت بصورة خاّصة في كّل من بريتيش 
كولومبيا و ألبرتا و ّسسكتشوان و أونتاريو و 

كيبيك.
ولكّن الموجة الرابعة قد تختلف عن سابقاتها، 
في  تتسّبب  ولن  الصّحي  النظام  ترهق  ولن 
حاالت إصابة ووفاة مرتفعة في مراكز الرعاية 

الطويلة األمد.
التخفيف منها،  التطعيم في  وساعدت حملة 
وتلّقى 60 بالمئة من الكندّيين تقريبا جرعَتي 

الّلقاح المضاّد ِلفيروس كورونا المستجّد.
الّلقاحات  أّن  المتواصلة  الدراسات  وتفيد 
مرض  من  مرتفعة  حماية  مستويات  تضمن 

كوفيد-19.
وأّكد العديد من الخبراء الذين تحّدثوا إلى سي 
اإلذاعة  هيئة  في  اإلنجليزي  القسم  بي سي، 
الحذر ووضع  مواصلة  أهمّية  على  الكندّية، 
الكبير  التحّدي  األسوأ،ألّن  لتجّنب  الكمامات 
األشخاص  من  مرتفع  عدد  وجود  في  يكمن 

غير المطعَّمين.
سرعة  من  العالمّية  الصّحة  منّظمة  وحّذرت 
انتشار متحّور دلتا بين األشخاص الذين لم 

يتلّقوا التطعيم.
الكندّيين  يصيب  مرضا  سيكون  أّنه  األرجح 
بوغوش  اسحق  د.  قال  المطّعمين   غير 
فريق  وعضو  المعدية  األمراض  أخّصائي 
في  كوفيد-19  ضّد  التحصين  حول  العمل 

مقاطعة أونتاريو.
أّن  الفدرالّية  الصّحة  وزارة  بيانات  وتفيد 
تّم  التي  كوفيد-19  حاالت  من  بالمئة   90
التطعيم  حملة  بداية  منذ  كندا  في  تسجيلها 
منتصف كانون األّول ديسمبر الماضي كانت 

بين أشخاص غير مطّعمين.
كوفيد-19  بمرض  اإلصابة  نسبة  وبلغت 
بين  بالمئة   0،5 التطعيم  حملة  بداية  منذ 

األشخاص المطّعمين حسب بيانات السلطات 
الصحّية الكندّية.

وفي مقارنة مع األشخاص غير المطّعمين، 
كان 70 بالمئة من األشخاص المطّعمين أقّل 
عرضة لالستشفاء، و 51 بالمئة أقّل عرضة 
للموت بسبب مرض كوفيد-19 حسب بيانات 

الحكومة الفدرالّية.
كّلما ارتفع عدد األشخاص المطّعمين، نأمل 
وعدد  الشديدة  الحاالت  عدد  يبقى  أن  في 

حاالت الوفاة متدّنيا قال د. بوغوش.
أي  الكندّيين،  من  بالمئة   40 أّن  وأضاف 
ماليين األشخاص، غير مطّعمين، بمن فيهم 
غير  العمر  من  عشرة  الثانية  دون  أطفال 

مؤّهلين لتلّقي الّلقاح.
بمرض  منهم  كبير  عدد  أصيب  حال  وفي 
الوقت،  من  قصيرة  فترة  خالل   19 كوفيد- 
يتعّرض النظام الصّحي لإلرهاق قال أخّصائي 

األمراض المعدية د. إسحق بوغوش.
ويؤّكد د. ألكساندر ونغ، أخّصائي األمراض 
أهمّية  على  َسسكتشوان  جامعة  في  المعدية 
تشجيع الكندّيين على تلّقي الّلقاح، من أجل 
والفئات  الّلقاح  بعد  يتلّقوا  لم  الذين  حماية 
األشخاص  و  األطفال  فيها  بما  الهّشة، 
جهاز  ضعف  من  يعانون  الذين  الباِلغون 
المناعة والذين يعانون من نقص المناعة من 

كاّفة األعمار.

أوتاوا تعد بجواز سفر لقاح للسفر الدولي هذا 
الخريف

إلنشاء  تخطط  إنها  الفيدرالية  الحكومة  تقول 
وثائق إثبات التطعيم للسفر الدولي بحلول أوائل 

الخريف.
 Marco الهجرة ماركو مينديسينو و اعلن وزير 
مع  تعمل  أوتاوا  إن  االربعاء  يوم   Mendicino
المقاطعات - التي تحتفظ ببيانات عن اللقاحات 
الدول  مع  و   متسقة  اعتماد  أوراق  لتطوير   -
في  الصادرة  االعتماد  بأوراق  لالعتراف  األخرى 
كندا. ستتضمن الشهادة الفيدرالية بيانات عن نوع 

اللقاحات التي تم تلقيها والتواريخ والمكان. 
نوع  عن  بيانات  الفيدرالية  الشهادة  ستتضمن 

اللقاحات التي تم تلقيها والتواريخ والمكان.
الذين  للكنديين  »بالنسبة  الحكومة  بيان  يقول 
التطعيم  إثبات  استخدام  فإن   ، السفر  يقررون 
التطعيم  سيوفر لمسؤولي الحدود األجنبية تاريخ 
الالزم لتقييم ما إذا كان المسافر يفي بمتطلبات 
الصحة العامة الخاصة به وتقديم بيانات اعتماد 

إلى  عودته  عند  منها  التحقق  ويمكن  موثوقة 
الوطن«.

وحسب وزير الشؤون الحكومية الدولية دومينيك 
أوراق  تكون  أن  تتوقع  الحكومة  إن  لوبالن 
االعتماد رقمية ، لكنها ستتيحها أيًضا لمن ليس 

لديهم إمكانية الوصول إلى جهاز.
أي  سيحتاج   ، سبتمبر  من  ابتداًء   ، كيبيك  في 
شخص يرغب في زيارة أعمال غير أساسية مثل 
الرياضية  األلعاب  وصاالت  والمطاعم  البارات 
مسحه  يمكن   QR رمز  تقديم  إلى  والمهرجانات 
ضوئًيا من خالل تطبيق على هاتف ذكي إلثبات 

.19-COVID أنه تم تطعيمه بالكامل ضد
ألبرتا  وزراء  رئيس  يواصل   ، ذلك  غضون  في 
جيسون كيني اإلصرار على أن مقاطعته لن تقدم 

وثائق إثبات التطعيم.
»لقد  الماضي  الشهر  للصحفيين  كيني  وقال 
أوضحنا منذ البداية أننا لن نسهل أو نقبل جوازات 
من  ينتهكون  سوف  أنهم  »أعتقد  اللقاح«.  سفر 
حيث المبدأ قانون المعلومات الصحية وربما أيًضا 

قانون حرية المعلومات وحماية الخصوصية.«
)سي بي سي
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نظمت جمعية كنيسة مريم العذراء
 ) St. Mary( في ساحة الكنسية في ميسيساجا 
للعام  السنوي  المهرجان  واالحد  السبت  يومي 
السيدة  رقاد  عيد  بمناسبة  التوالي  على  الثالث 
مريم العذراء والذي يعتبر يوًما رئيسًيا يحتفل به 
في 15 أغسطس في الكنائس التي تلتزم بالعيد،  
وخاصة الكنائس الكنائس األرثوذكسية الشرقية 
أعياد  المسيحية  الطوائف  روزنامة  على   .
كثيرة مخّصصة لالحتفاء بمريم وتكريمها، يعّد 
15 أغسطس/ آب من كّل عام أبرزها، كونه 
والروح،  بالجسد  السماء  إلى  بانتقالها  احتفال 
كتكريم نهائي لها على رسالتها وحياتها، بحسب 
في  الياس  االب  المسيحية. ورحب  المعتقدات 
الحب  لهم  وتمنى  بالحضور  مقتضبة   كلمة 

والسعادة  والخلود مع السيدة العذراء في الجنة. 
وحضر االحتفال المئات من العائالت العربية

حيث تعتبر كنيسة مريم العذراء وحسب مصدر 
مسؤول في ادارة الكنيسة من الكنائس التوحيدية 
من  مواطنين  عضويتها  في  وتضم  القومية 
اصول لبنانية وفلسطينية وسورية واردنية وغير 

طائفية . 
في  الشباب  المتطوعين  من  العشرات  وساهم 
على  الكنيسة  اشرفتت  الذي  الطعام  تقديم 

تحضيره وتخصيص ريعه لدعم الكنيسة . 
في  المشاركين  على  الفرح  من  اجواء  وسادت 
انغام  على  المساء  طيلة  رقصوا  حيث  الحفل 
الموسيقى واالغاني العربية من بيروت الى رام 

هللا  مرورا بالشام . 

بمناسبة عيد رقاد السيدة العذراء
الحفل السنوي لجمعية كنيسة سانت ماري في ميسيساجا
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التقرير الشهري للسوق العقاري للشهر السابع 2021

مهند يونان
وكيل العقارات\ تورونتو 

صدر في تورونتو أونتاريو, 05/08/2021 
- سجلت أكثر من 9,400 عملية بيع خالل 
الشهر السابع 2021, بقي الطلب على تملك 
البيوت مرتفعا« أعلى من المعدل خالل هذا 
من  أقل  كونه  من  بالرغم  السنة  من  الوقت 
للسنة  السابع  الشهر  خالل  المسجلة  النتائج 
بالواقع  العقاري  السوق  ظروف  الماضية. 
حيث  من   ,2020 السابع  الشهر  من  أشد 
النسبة األكبر للبيع للعروض الجديدة مقارنة 
بالسنة الماضية. استمر النمو السنوي لمعدل 
مرتبتين  بالزيادة  البائعين  لسوق  االسعار 

رقمية.
» بقي الطلب على تملك البيوت قويا, بالرغم 
بظروف  المتعلق  السكاني  النمو  تباطؤ  من 
الشقق,  لسوق  خاصة  بمالحظة  كورونا. 
 2021 مبيعات  بارتفاع  انعطافا  شهد  الذي 
مقارنة بالسنة الماضية. العديد من المشترين 

ألول مرة والذين تباطؤا باالستفادة من مرحلة 
للغاية  ونشطين  موجودين  االولى,  االنتعاش 
TRREB في السوق االن » كما قال رئيس

الكبرى  تورونتو  لمنطقة   Kevin Crigger
Realtor.ca تم تسجيل 9,390 عملية بيع 
الشهر  في   TRREB›s MLS نظام  خالل 
السابع 2021. بانخفاض 14,9% مقارنة مع 
الشهر السابع 2020 الذي كان 11,033. 
السابع  الشهر  انخفض  الموسمية,  وبالنسب 
2% بعدد المبيعات مقارنة مع الشهر السادس.
كان المؤشر المعياري المركب ألسعار البيوت 
MLS مرتفعا بنسبة 18,1% مقارنة بالشهر 
انواع  لكل  السعر  معدل   .2020 السابع 
البيوت كان 1,062,256$ - مرتفعا بنسبة 
12,6% مقارنة بالشهر السابع 2020. قطاع 
الطريق  قاد   Detached المنفصلة  البيوت 
من حيث نمو األسعار مدفوعا بالمبيعات في 
أساس  على  بتورونتو.  المحيطة  الضواحي 
المعدل الموسمي, معدل االسعار كان مرتفعا 

بنسبة 0,9% مقارنة بالشهر السادس.

» المعدل السنوي لنمو االسعار كان معتدال 
ضمن  بقي  لكنه  الربيع,  فصل  بداية  منذ 
الزيادة بمرتبتين رقمية. ذلك يعني أن الكثير 
عالية  بشدة  ينافسون  مازالوا  المشترين  من 
للوصول الى اتفاق لشراء عقار. هذا الضغط 

القوي التصاعدي على أسعار المساكن سوف 
عندما  خاصة  العرض,  نمو  بغياب  يستمر 
نرى عودة تحرك النمو السكاني في 2022.
 Jason Mercer كما يقول محلل السوق

االوركسترا العربية تنظم حفال ثقافيا تراثيا
نظمت فرقة االوركسترا العربية في ميسيساجا 
حفال ثقافيا فلكلوريا بمشاركة العديد من الفرق 
المحلية التي تمثل ثقافات متعددة منها العربية 
والدنمارك  واوزبكستان  وااليرانية  والكردية 
أقيم  الذي  المهرجان  وحضر   . عدة  ودول 
في ساحة محالت ادونيس عشرات العائالت 
الغبر  عمر  النائب  الوزير  والكندية  العربية 
والنائب عن برلمان اونتاريو شريف السبعاوي 
لتسويق  الحضور  مع  وتصوروا  التقوا  حيث 
انفسهم في الحملة االنتخابيى التي بدأت في 
المهرجان  وكان   . المبكرة  لالنتخابات  كندا 
مقررا تنظيم االسبوع الماضي اال انه وبسبب 
الرياح واالمطار تأجل ليوم األحد الحالي . 

ّ كندا لن تعترف بحكومة طالبان وستواصل عمليات االجالء

قال رئيس الحكومة جوستان ترودو إّن النقل 
عملّية  لمواصلة  جاهز  الكندي  العسكري 
األسابيع  خالل  البالد  عن  األفغان  إجالء 
اإلجالء  عملّية  أّن  ترودو  وأضاف  المقبلة. 
مرتبطة إلى حّد بعيد بقدرات القوّات الكندّية 

واألميركّية على تأمين مطار كابول.
في  العارمة  الفوضى  من  حال  سادت  فقد 
فيه  األفغان  آالف  احتشد  أن  بعد  المطار 
سعيا للخروج من البالد التي سيطرت عليها 

حركة طالبان.

وقامت الحكومة الكندّية بإجالء 807 أفغاني 
في  كابول  من  إجالء  4 رحالت  متن  على 
األسابيع القليلة الماضية، ووصل 500 منهم 

إلى كندا.
إّنه  ترودو  جوستان  الحكومة  رئيس  وقال 
ليس في نّيته االعتراف بحكومة طالبان، ولم 
تعترف بهم كندا طوال 20 سنة توّلوا خاللها 

الحكم في أفغانستان.
وأضاف ترودو الذي كان يتحّدث من ماركهام 
في أونتاريو التي زارها يوم االثنين في إطار 

استولوا على  الطالبان  إّن  االنتخابّية،  جولته 
السطة بالقوّة وهم مصّنفون منّظمة إرهابّية.

وكانت وزارة الهجرة الكندّية قد أعلنت في أّيار 
مايو الفائت عن برنامج خاص إلجالء عدد 
من المترجمين والعّمال األفغان الذين ساعدوا 
القوّات الكندّية التي انتشرت خالل الحرب في 

أفغانستان.
وقال ترودو إّن القوّات الكندّية الخاّصة تعمل 
مطار  تأمين  على  األميركّيين  الجنود  مع 
الكندّية  العسكري  النقل  طائرات  و  كابول 

عندما  اإلجالء  رحالت  الستئناف  جاهزة 
يتحّقق األمن على األرض.

من  اإلجالء  عملّيات  في  كندا  تعتمد  و 
أفغانستان على قوّاتها وعلى عقود مع شركات 
النقل الجّوي. لكّن هذه األخيرة لم تعد ترغب 
بالقيام بهذه الرحالت المحفوفة بالمخاطر إلى 

أفغانستان.
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لقاء شبابي فلسطيني في ميسيساجا
تضامنا مع مطعم فوود بيندر 

اليوم الدولي للسّكان األصلّيين: القبور المجهولة ماثلة في األذهان
و مهرجان أفالم السّكان األصلّيين الدولي في مونتريال يكافئ 11 فيلما

صادف التاسع من آب أغسطس اليوم الدولي 
أقرّته  الذي  العالم  حول  األصلّيين  للسّكان 

األمم المّتحدة عام 1994.
ويعيش ما يزيد على 476 من أبناء السّكان 
األصلّيين في 90 بلدا حول العالم، ويمّثلون 

6،2 بالمئة من سّكانه.
وفي كندا، خّيمت أخبار رفات األطفال من 
أبناء السّكان األصلّيين والقبور المجهولة التي 
تّم اكتشافها في مواقع مدارس داخلّية سابقة 

على هذا اليوم الدولي.
ترودو  جوستان  الحكومة  رئيس  وأقّر 
نظام  بها  تسّبب  التي  رة«  المدمِّ »بالتداعيات 
المدارس الداخلّية اإللزامّية الذي استمّر طوال 

عقود في البالد.
وأّكد ترودو عزمه على دعم السّكان األصلّيين 

والناجين من المدارس الداخلّية وعائالتهم.
الداخلّية  المدارس  نظام  كندا  وفرضت 
اإللزامّية ألبناء السّكان األصلّيين، لغبعادهم 

عن ذويهم وإدماجهم في ثقافة البيض.
وتّم انتزاع نحو من 150 ألف طفل من أبناء 
في  وإدخالهم  ذويهم،  من  األصلّيين  السّكان 

مدارس موزّعة في مختلف أنحاء كندا.
سبعينات  من  الداخلّية  المدارس  نظام  وامتّد 
القرن  تسعينات  حّتى  عشر  التاسع  القرن 
طفل  آالف   4 من  نحو  وتوّفي  العشرين، 
والتحّرش  واألمراض  المعاملة  سوء  بسبب 

وظروف العيش المزرية التي تعّرضوا لها.
على  الماضي  مايو  أّيار  في  العثور  وتّم 
رفات 215 طفال في موقع مدرسة كاملوبس 
قبور  بعد ذلك على  السابقة، وُعِثر  الداخلّية 

مجهولة في مواقع مدارس داخلّية أخرى.
األمم  جمعّية  زعيم  بيكار  جيسالن  وقال 
اكتشاف  إّن  والبرادور  كيبيك  في  األوائل 
القبور المجهولة في مواقع المدارس الداخلّية 

للسّكان  بالنسبة  مؤلمة  محنة  سيبقى  السابقة 
األصلّيين وسوف تترك تداعياتها على أبنائهم 

على مدى أجيال عديدة.
وحّث جيسالن بيكار السلطات على مباشرة 
تفكير معّمق في هذه الحقبة من التاريخ غير 
المجيدة كما قال، في بلد ُيعتبر أرضا للحرية 

واحترام حقوق اإلنسان.
سايمون  ماري  العاّمة  كندا  حاكمة  ووّجهت 

رسالة تدعو فيها إلى الوحدة.
السّكان  من  شخص  أّول  سايمون  وماري 
في  العام  الحاكم  منصب  يتوّلى  األصلّيين 
كندا.فلنعقد العزم على العمل معا وعلى دعم 
طريق  في  نسير  وقت  في  البعض  بعضنا 

التعافي ونعي تاريخ بالدنا الحقيقي
أن  إلى  الكندّيين  العاّمة  الحاكمة  ودعت 
تصبح  كي  صوتها،  إلى  صوتهم  يضّموا 
المصالحة قيمة أساسّية ومبدًأ مشتركًا متجّددا 
أكثر  كندا  نحو  يقودهم  والكندّيات،  للكندّيين 

عدال وإنصافًا.
كّل  بالمناسبة  المّتحدة  األمم  ودعت 
مع  جديد  اجتماعّي  عقد  إلى  المجتمعات 

في  المساواة  ِلضمان  األصلّيين،  السّكان 
الُفرص، كي ال يتخّلف أحد عن الركب.

العالم  حول  األصلّيون  السّكان  زال  وما 
ُيطردون من أراضيهم وتشوَّه ثقافاتهم ولغاتهم، 
السياسّية  األنشطة  في  مشاركتهم  وتهمَّش 

واالقتصادّية كما قالت األمم المّتحدة.
للسّكان األصلّيين  الدولي  اليوم  أّن  وأضافت 
مع  المصالحة  أّن  على  للتأكيد  مناسبة 
حقوقهم  احترام  عبر  تكون  األولى  الشعوب 

ومشاركتهم في صنع القرارات.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة الكندّية 
الممنهجة  العنصرّية  إّن  ترودو  جوستان 
والتمييز يحوالن دون ازدهار األمم األوائل و 

اإلينويت والخالسّيين.
الذي  الجماعي  العقد  أّن  ترودو  وأضاف 
دعت إليه األمم المّتحدة يشّكل فرصة للحوار 
أّمة  من  حقيقّية  عالقة  إطار  في  والتعاون 

إلى أّمة.
األصلّيين   السّكان  أراضي  على  ُبنيت  كندا 
قال رئيس الحكومة جوستان ترودو وأضاف 
وأخذ  األخطاء  مواجهة  ضرورة  على  مؤّكدا 

أخطاء  تصحيح  على  والعمل  منها  العبرة 
الماضي والحاضر.

الدولي في  السّكان األصلّيين  أفالم  مهرجان 
مونتريال يكافئ 11 فيلما

 على صعيد متصل استضافت مونتريال بين 
3 و 11 من آب أغسطس الجاري المهرجان 
نسخته  في  األصلّيين  السّكان  أِلفالم  الدولي 

الواحدة والثالثين.
من  فيلما   60 من  نحوا  المهرجان  وعرض 
الجنوبّية،  ِبأميركا  مرورا  كندا،  إلى  نيوزيلندا 
وتِصف  األصلّيين  السّكان  ثقافة  تتناول 

واقعهم حول العالم.
وكافأ المهرجان 11 فيلمًا خالل حفل توزيع 
الجوائز الذي جرى أمس األحد في مونتريال.

وتأّلق العديد من المخرجين في مهرجان أفالم 
السّكان األصلّيين الدولي )نافذة جديدة(، من 
روكسان  الموهوك  أّمة  من  المخرجة  بينهم 
»رحلة  بعنوان  الوثائقّي  فيلمها  عن  وايتبين 

القارب هاودنوسوني.
ويروي الفيلم قّصة شخص من أّمة أونونداغا 
ابنته  مع  برحلة  يقوم  األصلّيين  السّكان  من 
أّمة  أبناء  تربط  التي  المياه  طرق  على 

اإليروكوا ببعضهم البعض.
وسائل  في  أعمالنا  من  المزيد  رؤية  أحّب 
اإلعالم الشعبّية حيث الموازنات واالنتاجات 
أكثر أهمّية قالت المخرجة روكسان وايتبين .

وحصلت المخرجة مايا دا-رين على مكافأة 
 ،A febre ،عن فيلم الخيال بعنوان آ فيبري
الذي يروي قّصة أحد أبناء السّكان األصلّيين 
لإلقامة  انتقل  البرازيل،  في  توكانو  أّمة  من 

والعمل في مدينة ساحلّية.
وحاز فيلم آ أولتيما فلوريستا للمخرج البرازيلي 

لويس بولونيزي على الجائزة الفنّية تيوكان.

تورونتو  في  فلسطين  حركة  من  بمبادرة 
  GTA Palestine Movement العظمى 
و عدد من المجموعات الشبابية العاملة في 

إطار حركة مقاطعة اسرائيل ومنها 
 CD4HR-Canadian Defenders
 For Human Rights, Foodbenders

، and Eye On Palestine
في  ايرينديل  حديقة  في  لقاء  تنظيم  جرى 
الشباب  من  العشرات  بمشاركة  ميسيساجا 
والشابات واعضاء فرقة زيتونة, عمل خالله 
المتحدثون على التعريف بالقضية الفلسطينية 
صاحبة  كيم  مع  التضامن  عن  واالعراب 
الذي   Foodbenders بيندر  فود  مطعم 
من  لهجمة  زال  وما  الماضي  العام  تعرض 
الرابطة  ومنظمة  الصهيوني  اللوبي  قبل 
اليهودية االرهابية في تورونتو بسبب تضامن 
في  االصليين  السكان  من  وهي  صاحبته 
كندا مع فلسطين وغزة ورفعها يافطات على 
الصهيونية  بالمنظمات  دفع  ما  المطعم  باب 
ورابطة الدفاع اليهودية االرهابية الى مهاجمة 
جرى  وقد   . ضده  مقاطعة  وفرض  المطعم 
من  العديد  قدم  فيما  مجانا  الطعام  تقديم 
المشاركين التبرعات النقدية وبيع البلوزات وما 
تم جمعه من تبرعات عينية خصصت لدعم 
المطعم كما قال لنا القائمين على الفعالية . 
والفعاليات  االحتجاج  مظاهرات  اظهرت  لقد 
التي نظمتها المجموعات الشبابية في منطقة 
القدس  سيف  معركة  خالل  وكندا  تورونتو 
والشيخ جراح وشارك بها االالف من الشباب  
والمجموعات  المنظمات  هذه  قوة  والطالب 

الذي  التنظيم  ودى  االنتماء  وقوة  الشبابية 
تتمتع به مع انها ال تملك مقرات كما بعض 

الجمعيات االخرى. 
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“جيروزاليم بوست”:
 سقوط أفغانستان رسالة لحلفاء الواليات المتحدة

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” اإلسرائيلية 
فيها  يتحدث  فرانتزمان،  للكاتب، سيث  مقااًل 
عن رؤية “إسرائيل” لوقوع كابول بيد “طالبان” 
للواليات  السياسية  القوة  على  ذلك  وأثر 

المتحدة، خاصًة في الشرق األوسط.
ألفغانستان  السريع  االنهيار  “إن  وقالت 
والطريقة التي ُصدم بها المسؤولون السياسيون 
الخبراء  والعسكريون األميركيون، فضاًل عن 
سرعة  من  األبحاث،  مراكز  مختلف  من 
االنهيار، هو رمز لتحدٍّ أكبر تواجهه الواليات 

المتحدة اليوم.
بعد أفغانستان، سيتعين على الواليات المتحدة 
في  ستبقى  بأنها  والشركاء  الحلفاء  طمأنة 

مكاٍن ما في العالم”.
واضافت “بينما يتحدث المسؤولون األميركيون 
حول  “الخزينة”  وإهدار  أبدية”  “حروٍب  عن 
العالم، هناك مخاوف بشأن ما سيحدث بعد 

ذلك”.
وتابعت “هذا صحيح بشكل خاص في الشرق 
األوسط، حيث يتساءل شركاء أميركا وحلفاؤها 
البلدان  عما إذا كانت الواليات المتحدة ترى 
هنا فقط على أنها “مصالح”. إن الحديث عن 
صرامة  أكثر  موقفًا  المتحدة  الواليات  اتخاذ 
تجاه المملكة العربية السعودية ومصر، وهما 
السياسة  أعمدة  أحد  يوم  ذات  شّكلتا  دولتان 

الخارجية األميركية، يقود إلى مخاوف”.
وقالت “دعم الواليات المتحدة التفاقات أبراهام 
اإلدارة  تسّمي  لن  رئيسية.  قضية  أيضا  هو 
األميركية الجديدة اتفاقات السالم اإلسرائيلية 
بالتطبيع  تشيد  رسائل  نشرت  لكنها  باسمها، 
الذي تمارسه “إسرائيل” اآلن مع دول الخليج 

والمغرب.
في  المتحدة  الواليات  دور  بشأن  المخاوف 
أيضًا. هل  الناس  بال  العراق وسوريا تشغل 
ستؤدي أفغانستان إلى تآكل المزيد من الثقة 
ملتزمة  زالت  ما  بأنها  وادعاءاتها  بواشنطن 

تجاه المنطقة؟”.
المتحدة  الواليات  “تتمتع  الصحيفة  وتضتفن 
بسجٍل طويل من التدخل في مختلف البلدان 
كانت  الماضية.  العديدة  العقود  مدى  على 
هذه الصراعات، التي يطلق عليها “الحروب 
نتيجة  الطويلة”،  “الحروب  أو  الصغيرة” 
أيلول/سبتمبر،  و11  الباردة  الحرب  لنهاية 
مارست  المتحدة  الواليات  أن  يعني  وهذا 
التدخل اإلنساني وبناء دولة، ثم انتقلت إلى 
منع العراق من امتالك أسلحة دمار شامل، 
وخوض حرب عالمية على اإلرهاب. اتضح 
أن الكثير من هذا مجرد أسطورة، كما شوهد 

في أفغانستان”..
ُتبَن. أينما تدخلت الواليات  وقالت “األمم لم 

المتحدة، أصبحت البلدان بشكل عام فوضوية 
)نسبًة  هوبزية  كوارث  بها  وحّلت  وفقيرة 
نظرية  صاحب  هوبز  السياسي  للفيلسوف 

العقد االجتماعي(”.
ومن  سوريا،  إلى  العراق  “من  وتابعت 
إلى  هاييتي  ومن  الصومال،  إلى  أفغانستان 
إلى  قوات  المتحدة  الواليات  أرسلت  بنما، 
تتحسن بشكل عام  األماكن، ولم  العديد من 
تدخل  بسبب  ذلك  يكون  ال  قد  ذلك.  بعد 
التدخالت  كانت  ربما  المتحدة.  الواليات 
مجرد أحد أعراض النظام العالمي الفوضوي، 
وصعود التطرف والمساحات غير الخاضعة 
تكون  ال  قد  المثال،  سبيل  على  للسيطرة، 
وال  التدخل.  بسبب  اليوم  ليبيا  في  الفوضى 
اليمن  في  الفوضى  على  اللوم  إلقاء  يمكن 
على الواليات المتحدة. لكن الواليات المتحدة 
محاولتها  أو  الواضح،  إدارتها  وسوء  عامل، 
العديد  يثير  أمن محلية،  قوات  لبناء  الفاشلة 
األفغاني  الجو  أين كان سالح  من األسئلة. 

طيلة الشهر والنصف الماضيين؟”.
قال،  بايدن  “الرئيس األميركي جو  واضافت 
لديه  األفغاني  الجيش  إن  تموز/يوليو،  في 
أي  مثل  التسليح  “جيدي  جندي  ألف   300
لديه سالح جو. لكن  العالم” وأن  جيش في 
سالح الجو كان عبارة عن حفنة من طائرات 

الواليات  تترك  لم  عام،  بشكل  الهليكوبتر. 
المتحدة سالح جو حقيقي، حسب الصحيفة، 
الفقر  ُتظهر  أفغانستان  واليات  من  الصور 
لم  عامًا  عشرون  يبدو،  ما  على  واإلهمال. 
ُيسفروا عن الكثير. األميركيون يتساءلون أين 
ذهبت مليارات الدوالرات. إنهم يرون في هذا 
مثااًل آخر على تضليل واشنطن أو تضليلهم. 
يريدون أن ُتنفق األموال في البيت على البنية 

التحتية”..
وقالت “ال تتحدث أميركا فقط عن االنعزالية، 
الواليات  تاريخ  عبر  استمر  موضوع  وهو 
إدارة  شعار  تحت  زخمًا  واكتسب  المتحدة 
أخرى”.  مرة  عظيمة  أميركا  “اجعل  ترامب: 
يميل اليسار واليمين األميركيان إلى االتفاق 
الواليات  الوقت قد حان ألن تنظر  على أن 
الخارجية  السياسة  وأن  الداخل  إلى  المتحدة 
يجب أن تركز بشكل ضيق على المصالح”.

ولماذا  نفعل  ماذا  مصلحتنا؟  في  هذا  هل 
نفعله؟ هذه هي األسئلة التي يتم طرحها. مع 
طرح هذه األسئلة، يبدو أن الواليات المتحدة 
تتخلى عن شركائها واحدًا تلو اآلخر، أو على 
األقل تنبههم إلى أن الساعة تتكتك. الرسالة 
أنك  أو  أنك ضمن مصالحنا  لنا  َأظِهر  هي 

انتهيت، قالت الصحيفة.

العراق.. وإنتخاباته القادمة
زيد شحاثة

كثير  يسأله  قد  الذي,  السؤال  عن  بعيدا 
والمهتمين  المراقبين  وكذلك  العراقيين,  من 
بالشأن العراقي, حول إن كانت ستجري تلك 
من  كثيرا  فإن  ال,  أم  الموعودة  اإلنتخابات 
اإلنتخابية,  حملتها  بدأت  والتيارات  األحزاب 
بشكل حثيث ومتصاعد, وبدأ المال السياسي 
يتدفق, وبانت بوادر حمالت »التشاتم« ونشر 
» الغسيل القذر« للفرقاء والمتخاصمين, بل 

وحتى لحلفاء األمس!
لم تنجح التجارب السابقة إلنتخاباتنا ودروسها, 
في فضح ما تقوم به » الجيوش اإللكترونية« 
من  المتحالفين«  »المتخاصمين  للفرقاء 
وعي  تستهدف  وخداع,  تزييف  حمالت 

المواطن, وجذبه نحو التصويت لها, وتزيين 
ما يطرحه »أرباب نعمتهم« وتشويه وتسقيط 
وبرامج..  أفكار  من  خصومهم  يطرحه  ما 
بإفتراض حسن النية يقول, بوجود من يطرح 

برامج وأفكارا أصال!
الكل,  الكل ضد  المتبادل من  التشويش  هذا 
وقليل  أصال  »التائه  المواطن  على  ضيع 
ما  كل  الديمقراطية«  بلعبة  والتجربة  الخبرة 
يمكنه من تحسين خياراته, وكأن هناك حسنا 
فقد  أية حال,  المتاحة!.. وعلى  في خياراتنا 
لجأ معظم الناس ممن يشاركون باإلنتخابات, 
ومريحة  وأمنة  مقبولة  يعتبرونها  لخيارات 
والمنطقة  العشيرة  فصارت  »لضميرهم«.. 
فكانت  المعتمدة..  المعايير  هي  والمذهب, 

نتيجتها هذا الوضع المزري الذي نعيشه!

أشكاله  تعدد  من  وبالرغم  اليوم  التنافس 
وأسبابه الظاهرية, لكنه في حقيقته واقع بين 
منهجين.. أولهما من يرغبون ببقاء الفوضى, 
مهلهلة,  وبقائها  وضياعها  الدولة  وتشتت 
وتتنازعها مصالحهم وتقاسماتهم المقيتة, مهما 
رفعوا من شعارات أو تحدثوا بخطب حماسية 
أو  سبيله,  في  والتضحية  الوطن  حب  عن 
دفاعا عن » المكون والمذهب« وحقوقهما.. 
حول  بال  وكأنها  أحيانا  تبدوا  أقلية  وثانيهما 
ويقولون  الدولة  تقوية  عن  يبحثون  قوة,  وال 
أن قوتهم من قوتها, ولكن لم يتح لهم تولي 
ومما  مشاريعهم,  مدى صدق  لنرى  السلطة, 
فهم  يبدوا واضحا عن مدى وعينا كمجتمع, 

لن يتاح لهم ذلك قريبا!
السالح  تأثير  عن  التغاضي  طبعا  يمكن  ال 

المنتشر في كل مكان, وال المال السياسي الذي 
بالجملة,  وتشترى  تباع  الضمائر  به  صارت 
يجري,  بما  والالمباالة  والسطحية  الجهل  و 
قبالة  تأثير  لها  لكنها كلها مشاكل لن يكون 
» التالعب بالوعي«.. وهي لعبة خطيرة ال 
يجيدها إال القلة, يخطط لها ويقودها وينفذها, 
خبراء محترفون تحت إشراف مخابرات دولية, 
وترصد لها مبالغ كبيرة, تفوق ما نتصوره في 

أكثر خياالتنا تطرفا!
اإلنتخابات وسيلة لتصحيح أو تعديل خيارات 
وهي  سبقهم,  لمن  تجربته  بعد  المواطن, 
تكون  أن  قبل  نفسه  تجاه  المواطن  مسؤولية 
في  نزهد  أن  الفادح  الخطأ  ومن  للوطن.. 
تلك الوسيلة, فهي سالحنا الوحيد لتأديب من 

يحاول إستغفالنا فيسرقنا ويخدعنا.

رجل عربي من اونتاريو نسي كلمة السر لبريده اإللكتروني فكلفته غرامة 
قدرها 6255 دوالًرا بموجب قانون الحجر الصحي على حدود الواليات المتحدة

كندا  إلى  المتحدة  الواليات  من  عودته  عند 
في سيارة أجرة في نهاية شهر يوليو ، انزل 
سعدي كاظم زجاج نافذة السيارة وسحب هاتفه 
لُيظهر لضابط الحدود البريد اإللكتروني الذي 

.19-COVID يؤكد اختباره السلبي لـ
مرور  كلمة  لكتابة  يستعد  كان  بينما  ولكن 
بريده اإللكتروني ، تجمد وارتبك و حاول قدر 
استطاعته اال انه لم يستطع تذكرها ما كلفه 

ذلك 6255 دوالرًا كغرامة.
قال كاظم ، 56 عاًما ، إنه شعر باالرتباك 
بشكل متزايد عندما حاول التغيير بعد التغيير 
دون حظ ، عالًقا على جسر أمباسادور بين 

ديترويت وويندسور.
البناء  صناعة  في  يعمل  الذي  كاظم  قال 
ويعيش في منطقة تورنتو وكان قد ذهب إلى 
ابنته  زفاف  حفل  لحضور  المتحدة  الواليات 
حتى  الضابط  لي  يسمح  لم  قليلة:  أيام  قبل 

بمغادرة التاكسي.
واضاف انه تم حظره في النهاية من حساب 
إلى  الوصول  إلى  ويحتاج  اإللكتروني  بريده 

جهاز كمبيوتر للتحقق من هويته.
دقائق  ثالث  أو  دقيقتين  أعطوني  »لو  قال: 
هذه  لدينا  كانت  لما   ، الكمبيوتر  ألدخل 
المشكلة«. »أنا لست شاًبا يعرف كل شيء 

عن التكنولوجيا.«
على  الحدود  قبل ضابط  من  كاظم  وحصل 
خيارين: محاولة العودة إلى الصيدلية لطباعة 
نتيجة االختبار الخاصة به ، وهو ما لم يكن 
ممكًنا في الواقع ألنه سيحتاج أواًل إلى إظهار 
أصبح  الذي   ، السلبي  االختبار  على  دليل 
اآلن بعيد المنال خلف أمان البريد اإللكتروني 

، إلعادة دخول الواليات المتحدة.
أو يمكن أن يعود إلى المنزل ، ولكن يتم فرض 
الحد األقصى للغرامة بموجب قانون الحجر 

إلى  باإلضافة  دوالر   5000  - الصحي 
»رسوم إضافية بموجب قانون »عدم االمتثال 
ألمر يحظر أو يخضع ألي شرط من شروط 
الغرامة  إجمالي  كندا«. سيكون  إلى  الدخول 
من  يوًما   14 إلى  باإلضافة  دوالرًا,   6255
من  الرغم  على   ، اإللزامي  الصحي  الحجر 
تقديم دليل على أنه تم تطعيمه بالكامل من 
خالل تطبيق ArriveCan الحكومي ، والذي 
على  إليه  الوصول  على  قادرًا  يزال  ال  كان 
هاتفه, )ُيطلب من المسافرين تحميل مستندات 
اللقاح الخاصة بهم من خالل التطبيق ، ولكن 
, فوافق على   )COVID نتائج اختبار ليس 
دفع الغرامة على اعتبار أنها الطريقة الوحيدة 

للعودة إلى المنزل.
فترة العزل هذه تعني أيًضا خسارة أسبوعين 

من رواتب كاظم.
حالته هي واحدة من عدة حاالت تم اإلبالغ 

فتح  أعيد  حيث  األخيرة  األيام  في  عنها 
حدود كندا مع الواليات المتحدة ويطلب من 
المسافرين اإلبحار لتقديم دليل على التطعيم ، 
باإلضافة إلى اختبار COVID-19 السلبي 
من  ساعة  في غضون 72  إجراؤه  تم  الذي 

العبور.
على  ُأجبر  إنه   CBC News لـ  رجل  قال 
الرغم  على  يوًما   14 لمدة  الصحي  الحجر 
من أنه ُمنع من الدخول إلى الواليات المتحدة 
ولم يعبر الحدود في الواقع. يقول مسافرون 
تلقوا  إنهم  بالكامل  تطعيمهم  تم  آخرون 
عشرات المكالمات ورسائل البريد اإللكتروني 
من الحكومة الكندية تطلب منهم التحقق من 
من  إعفائهم  من  الرغم  على  الذاتي  عزلهم 

الحجر الصحي.
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الواليات المتحدة تفر من أفغانستان وتترك خلفها جيشًا 
من الجواسيس يواجهون مصيرهم بأنفسهم

حساء األموات..!
)قراءة في كف الحدث(

فاطمة عواد الجبوري
هو  هذا  بالنار”،  الرمضاء  من  “كالمستجير 
حال كل من حاول الفرار إلى مطار كابول 
كي يحظى بتذكرة طيران إلى خارج أفغانستان. 
مارسوا  العتيد  وجيشها  المتحدة  فالواليات 
عنصريتهم  من  يمكن  ما  أبشع  أخرى  مرة 
باحتاللهم  وغطرستهم،  وتكبرهم  ووحشيتهم 
سوى  السماح  وعدم  عسكرية  بقوات  المطار 
واألوربيين  األمريكيين  والدبلوماسيين  للجنود 

بالمغادرة.
هذه هي جيوش االحتالل جميعها متشابهة، 
تّجمع  ترحل.  ثم  بلداننا  في  النار  تضرم 
الدبلوماسيون الغربيون في المطار كل منهم 
في انتظار طائرته، وبقي عمالئهم حيرى أين 

يذهبون بأنفسهم وأين يفرون؟
يسأل الكثير منا لماذا تم هذا السقوط المدوي 
تم االستالم  أقل من 48 ساعة؟ هل  خالل 

والتسليم؟
للغاية،  معقدة  األسئلة  هذه  على  اإلجابة 
أواًل  إلى  تعقيداته  في  يعود  فالموضوع 

موضوع  إلى  ثم  لطالبان،  السابق  االنتصار 
“المتعاونين األفغان”.

ليس إعالن الواليات المتحدة قرارها باالنسحاب 
الدولة  بسقوط  ساهم  من  هو  أفغانستان  من 
على  السيطرة  عملية  إلن  السرعة،  بهذه 
إعادة تشكيل  منذ  المحافظات كانت مستمرة 
قوى طالبان العسكرية فخالل األعوام 2015 
أكثر  طالبان  حكم  تحت  عاش   2021 إلى 
الحكومة  تسيطر  ولم  نسمة  مليون   15 من 
األفغانية العميلة إال على أقل من 50 بالمائة 
من األراضي األفغانية. وهذا يعني بأّن عملية 
استمرت  أفغانستان  من  األمريكيين  طرد 

لسنوات.
موضوع  وهو  األخر  الجانب  على  أما 
الضوء  اليوم  رأي  سلطت  والذي  المتعاونين 
عليه بجدية وناقشته بموضوعية، فيبدو بأنه 
موضوع ذو أهمية بالغة للغاية ساهم بتسريع 

سقوط كابول بيد طالبان.
ألف   50 عن  البدايات  في  الحديث  جرى 
مترجم ومتعاون أفغاني مع القوات األمريكية. 

روجته  مصطلح  هو  “متعاون”  مصطلح 
جاسوسًا  معها  عمل  لمن  المتحدة  الواليات 
اسم  عليهم  تطلق  هي  ولذلك  مرتزقًا  أو 
الحقيقة  في  أما  المترجمين.  أو  المتعاونين 
تشير  إذ  بكثير،  العدد  هذا  يفوق  الرقم  فإن 
االحصائيات الجديدة لوجود أكثر من 100 
ألف جاسوس أمريكي )متعاون( متواجدون في 
للدول  الجديدة  التصريحات  ومن  أفغانستان. 
األوربية اتضح بأن لكل دولة من هذه الدول 
جواسيسها الخاصون بها، فلبريطانيا وألمانيا 
وفرنسا واالتحاد األوربي وغيرها جميعهم لهم 
بالمطالبة  جواسيسهم والذين تعالت أصواتهم 

بالخروج من أفغانستان.
بعد رفض كل من الكويت واألردن واإلمارات 
قبول هؤالء على أراضيها، مارس الكونغرس 
إليجاد  بايدن  الرئيس  إدارة  على  ضغوطا 
حلول لهذه األزمة. وللخروج من المأزق يبدو 
بسحب  وبدأ  بالفرار  غني  اقنع  بايدن  بأن 
للفرار من  أفغانستان بسرعة كبيرة  قواته من 
هناك بأقصر وقت ممكن. والنتيجة هي ترك 

اآلالف من الجواسيس لمصيرهم.
تسيطر طالبان اليوم على كافة المنافذ البرية 
كذلك على مطار  تسيطر  أنها  كما  والجوية 
في  أمنية  حواجز  أقامت  أنها  كما   ، كابول 
كل نقطة في كابول وغيرها. وهذا يعني بأن 
لوحدهم  مصيرهم  ليواجهوا  تركوا  الجواسيس 
وهذه هي نهاية من يتآمر على وطنه أو يثق 

بالواليات المتحدة.
بهذه  أفغانستان  من  المتحدة  الواليات  فرار 
أذلهم  لقد  فيتنام.  ُيذكرنا بفرارهم من  الطريقة 
الشعب الفيتنامي كما أذلهم الشعب األفغاني 
واليمني  والسوري  العراقي  الشعب  وسيذلهم 

واللبناني والفلسطيني كذلك.
بأن  مفادها  حقيقة  يفهم  أن  الجميع  على 
وتذلها،  الشعوب  تهزمها  المتحدة  الواليات 
وهي ال تهتم بمصير عمالئها أبدًا، فمن يخون 
وطنه سوف يواجه مصيره لوحده إذ ال حماية 
أمريكية أبدًا فاألمريكيين اليوم يحتاجون من 

يحميهم من ثورات الشعوب.
كاتبة وباحثة عراقية

بقلم: منير مزليني

قراءة األشياء تتم دوما بطريقتين، قراءة ظاهرية 
فالقراءة  كتاب،  قراءة  مثل  تماما  باطنية،  وقراءة 
المؤلف  اسم  على  بالتركيز  تكون  له  الظاهرية 
ولون  صفحاته  وعدد  وحجمه  الكتاب  وعنوان 
المصادر  واحصاء  المنهجية  وتقسيماته  غالفه 
الباطنية  القراءة  أما  التي اعتمد عليها.  والمراجع 
الكتاب معرفة جيدة  فتركز على معرفة صاحب 
بدراسة حياته ومحيطه وعصره، ثم قراءة محتوى 
للنقد  واخضاعه  وتحليلية  أسلوبية  قراءة  الكتاب 
قراءة  أردنا  ما  إذا  لكن  عنه.  قيل  ما  ومعرفة 
األحداث التاريخية والسياسية فإن الظاهر والباطن 
فيها يأخذ منهجا وأسلوبا مغايرا لضرورة وطبيعة 
إلى  ينقسم  وتفكيره  البشري  فالسلوك  المقروء، 
صنفين كبيرين: سلوك وتفكير عام وآخر خاص، 
أما العام فنعني به سلوك وتفكير العامة والسواد 
األعظم أو )الدهماء( كما يسميه البعض اآلخر، 
وهو السلوك اليومي المعتاد وعادة ما يكون عفويا 
الخاصة  وتفكير  سلوك  وهناك  بسيطا.  وسطحيا 
ونعني به سلوك وتفكير الساسة والطبقة المثقفة 
وهؤالء  مبدعين.  وفنانين  وعلماء  مفكرين  من 

يفترض في سلوكهم وتفكيرهم القصد والعمق.
ولذا وبناء على ما تقدم فإنه يكون لدينا قراءتان: 
باطنية  وقراءة  بسيطة،  سطحية  ظاهرية  قراءة 
قراءة  فهي  منها  الظاهرية  أما  عميقة،  قصدية 
للعوام وتعتمد في شرحها  الموجة  تلك  أو  العوام 
التي  الظاهرة  واألخبار  األحداث  على  وتحليلها 
عامة،  بصفة  اإلعالم  أو  العامة  ألسنة  تتناقلها 
وهي تعتمد على المنطق الحسي القريب وما تنقله 
لنا الحواس السمعية والبصرية من أحداث وأخبار 
فهي  الباطنية  القراءة  أما  للعيان.  وماثلة  ظاهرة 
تعتمد  فكرية  خلفيات  لها  ونقدية  مرجعية  قراءة 
عليها في قراءة األشياء واألحداث وهي تذهب إلى 
ما وراء الظاهر وتدقق في األعماق والخلفيات وال 

تقول بالعفوية والسطيحة ولكن تحكم عليها.
ولذا حينما جاء بما يسمى الربيع العربي، خرجت 
العامة فرحة متظاهرة تهتف بالحرية والديمقراطية 

مصدقة بأنه ربيع الألمة وخالصها، وسموا ذلك 
ثورات، مع أن الثورة معروفة بخصائها وقواعدها 
وأهمها ضرورة وجود قيادة راشدة وواعية تقودها 
وأن تكون لها مطالب وأهداف محددة وإال كانت 
شاسع  المفهومين  بين  والفرق  شعبية  هبة  مجرد 
وكبير. ولو سألت عن قائد هذه الثورات العربية 
فسيقولون لك » الشعب« ولو سألت عن أهدافها 
ومطالبها سيقولون لك كالما عاما وفضفاضا » 
يتحدثون  بهم  الحرية » و«الديمقراطية«! وكأني 
عن الديمقراطية المباشرة التي تحدثت بها الفلسفة 
اليونانية القديمة وحلم بها أفالطون في جمهوريته 
والذي  تحليل  وكذا  المنطق  هذا  ومثل  الفاضلة! 
العامة في  تتناقله  العام وما  نسمعه في االعالم 
مطاعم  في  يقدم  الذي  الحساء  يشبه  المقاهي 
البدن  لتدفئة  إال  يصلح  ال  المسافرين  محطات 
وتسميمه، ولذا فهناك عبارة غربية تطلق عل مثل 
 )!Du bouillon pour les morts( كذا حديث

أي )حساء لألموات!(.
لكن لو دققنا النظر جيدا في هذه المسألة ورجعنا 
السابقة  السياسية  والتصريحات  األحداث  إلى 
لكبار الساسة في العالم وأصحاب القوى والنفوذ، 
ومشاريعهم  االستشرافية  تحليالتهم  إلى  واستمعنا 
الطريق  خريطة  عن  يتحدثون  وهم  المستقبلية، 
ووجوب إعادة وضع خريطة جديدة للعالم ومنها 
طبيعية  ثروات  من  عليه  ينام  لما  العربي  العالم 
العربي » ما  الربيع  لفهم أن مصطلح »  هامة، 

هو إال مجرد عنوان لفيلم هوليودي
ومؤلفه  مخرجه  ولكن  عرب  أبطاله  سياسي 
وكاتب السيناريو به هم أصحاب النفوذ العالمي 
نشر  غطاء  تحت  الثروات  وناهبوا  والمصالح 
الحرية والديمقراطية. ورغم الدالئل المجسدة على 
أرض الواقع والنتائج الكارثية األليمة إال أن العامة 
بأنه  الموجه ما زال يصدق  الناس واالعالم  من 
به في غفلة  بالمفهوم ويتغنى  صانع ثورة ويلوح 
و)استحمار( رغم أننا نظلم الحمار هنا فعذرا له!

محرقة جمال وقراءة في الحدث!

في  نفسه  البوعزيزي(  )محمد  الشاب  أحرق  لما 
الشقيقة  بالدواة  بوزيد  بسيدي  العامة  الساحة 
تونس في السابع عشر من ديسمبر لعام 2010 
قبل  من  خضاره  عربة  مصادرة  على  احتجاجا 
المزرية،  االجتماعية  األوضاع  وعلى  شرطية 
الحادثة وجعل منها  الموجه تلك  استغل االعالم 
شرارة )لهبة شعبية( لم تطلق فيها رصاصة قاتلة 
واحدة، وأخرج رئيسها هربا وخداعا لتكون انطالقة 
لما أسماه االعالم العالمي الموجه بالربيع العربي. 

المأساة  وال  سابقة  تكن  لم  الحادثة  تلك  أن  رغم 
الوحيدة التي حدثت في تونس أو في غيرها من 
الضاغطة  العالمية  القوى  لكن  العربية.  الدول 
لعدة  منها شرارة  الموجه جعل  العالمي  واإلعالم 
في  ثم  التونسية  المدن  باقي  في  شعبية  هبات 
الخارجي  الضغط  وكان  العربية.  الدول  أغلب 

واضحا والتواطؤ الداخلي مفضوحا!
وما يقع هذه األيام في الجزائر يعد محاولة جديدة 
تحاول  مغايرة  بتفاصيل  جديد  سيناريو  لكتابة 
وقعت  التي  البشعة  الجريمة  أحداث  استغالل 
وراح ضحيتها  الجزائرية  الشمالية  المدن  بإحدى 
الشاب » جمال بن سماعيل« على خلفية حرق 
الغابات زورا وبهتانا وعن طريق حرقه تحت أنظار 
والتي  النهار،  العام وفي وضوح  بالشارع  العامة 
والبشرية  المجتمع  حق  في  بشعة  جريمة  تعتبر 
هو  فعال  جمال  الشاب  بحرق  فالقيام  جمعاء، 
حرق للجمال نفسه ولإلنسانية عينها. ولكن سوء 
قراءة الحدث أو قراءته قراءة ظاهرية وسطحية قد 

يجعلنا نجانب الصواب ويوقعنا في الفخ!
القراءة  والعامة،  السطحية  القراءات  بين  ومن 
االجتماعي  التواصل  فضاء  أو  )الفايسبوكية( 
والذي راح يتناقل الحدث بعفوية ساذجة إلى درجة 
نشر الصور والفيديوهات الناقلة له بشكل مباشر 
وغير مدروس ولكنه متوقع. إلى درجة أننا رأينا 
من يحاول أخذ صور مع الجثة وهي تحترق، بل 
صور تنقل عملية الحرق وكيفية ارتكاب الفاعلين 
جرائمهم. فهل يعد ذلك تحّد للعدالة أم سذاجة أم 

شيء آخر؟!
لها  يقدمه  بما  تأخذ  والسطحية  الظاهرية  القراءة 
االعالم المباشر وغير المباشر عن طريق اعتماد 
ومن خاللها  المتناقلة،  والفيديوهات  الصور  تلك 
والعميقة  الباطنية  القراءة  ولكن  أحكامه.  يصدر 
تهم  والتي  والفعلية  المادية  القراءة  تلك  تتجاوز 
الضبطية القضائية للتحقيق الجنائي في القضية، 
كما أنها تتجاوز القراءة السطحية المباشرة والتي 
تجعل منها مجرد حديث عام تتجاذبه ألسنة العوام 
إلى  ورغباتها  هواها  حسب  وتنقص  عليه  فتزيد 
أما  ومعرفية.  واجتماعية  سياسية  أخرى  قراءات 
من  الحقيقي  الفاعل  عن  تبحث  فهي  السياسية 
خالل طرح سؤال: من له مصلحة من وراء كذا 
حدث؟ أما االجتماعية فتطرح سؤال: ما األسباب 
والدوافع الحقيقية التي أدت إلى ظهور مثل هذه 
المعرفية  أما  المجتمع؟  في  االجرامية  الظواهر 
الفلسفية فتبحث عن مفهوم ومعنى هذه الظاهرة 

الجديدة أو المستحدثة.
الفعلي  الفاعل  يتجاوز  السياسة  فجواب  وعليه، 
للحدث إلى الفاعل الحقيقي له أو من يقف وراءه 

يغذي  حدث  كذا  مثل  وألن  فيه،  مصلحة  وله 
المجتمع  أفراد  بين  انتشارها  على  ويعمل  الفتنة 
ويسعى وراء تقسيم البالد وبالتالي فهو ال يخدم 
خطر  لكن  الحروب!  وتجار  األمة  أعداء  إال 
أو  سياسية  بمصلحة  الحدث  تنقل  أنها  السياسة 
مثل  ألن  ضيقة،  سياسوية  بمصلحة  دقة  بأكثر 
األطراف  بين  تجاذب  محل  يكون  الحدث  هذا 
أو  والخارجية  منها  الداخلية  المختلفة  السياسية 
السلطوية والمعارضة وكل من هذه القوى يحاول 
تخدم  التي  بالصورة  ويكيفه  لجانبه  يستغله  أن 

مصالحه وأهدافه.
بحرق  قاموا  من  فإن  االجتماعي،  الجواب  أما 
حاال  أسوء  هم  مباشر  وبشكل  علنا  االنسان 
بكثير من أولئك الذين قاموا بحرق تلك الغابات، 
التفكير  أو  النفسي  السلوك  المستوى  على  سواء 
الديني،  العقدي  أو  الثقافي  التحليل  أو  العقلي 
مما يستوجب تشخيص ودراسة هذه الحالة علميا 
وتحليليا ثم إيجاد الحلول لعالجها. فشبابنا بتلك 
المنطقة قد أهمل وترك أليادي عابثة لعبت بفكره 
تركيز  لسنوات محّل  كانوا  وقد  وعقيدته وهويته، 
وإغرائية  تبشيرية  معادية  قوى  قبل  من  وضغط 
في  البالد  وضرب  المجتمع  تقسيم  على  تعمل 
منهم  األوفياء  األبطال  ولوال  وتضامنها،  وحدتها 
نفجر  وال  أسوء  األمر  لكان  ووطنهم  لعقيدتهم 

الوضع منذ زمن.
الكبير  المفكر والمؤرخ  منقولة عن  وهناك عبارة 
تعود   )1983  -1899  (  « المدني  توفيق   «
مركزا  األمر  عن  فيها  تحدث   1930 سنة  إلى 
عن المطقة ذاتها التي وقعت بها الجريمة قوله: 
أن اإلسالم  فيها هي:  التي ال ريب  فالحقيقة   «
يتضاءل في بالد جرجرة تضاؤال عظيما، والنشء 
وعن  اإلسالم،  عن  بعيدا  نشئا  سيخرج  الجديد 
العربية بعدا شاسعا، وإن الخطر ألقرب مما يظنه 
الكثير، فقد أخذت من اآلن تنشأ إلى جانب الكتلة 
مجتمع  بربرية  مسيحية  كتلة  البربرية  اإلسالمية 
المسماة  راثن(  بني  أربعاء   ( حول  معظمهم 
)فورناسيونال( وتشمل عرشا كامال إال أقلة، وهو 
عرش بني ياثي ومنه آيت األربعاء، وآيت الحسن 
وتاويرث مقران، فأكثر رجال هذا العرش أصبحوا 
الحادث  وهذا  جنسا،  فرنسيين  دينا  مسيحيين 
يعتبر نموذجا وعينة لما يراد ببالد القبائل البربرية 

الكبرى ».
ونقاش،  جدل  محل  فهو  المعرفي،  الجواب  أما 
)ربيع  أهي  المسألة  هذه  طبيعة  حول  والمتسائل 
عربي( أم )خريف عربي( أم )حرب عالمية ثالثة( 
إلى  تحتاج  طروحات  فكلها  الهيمنة(  )ثقافة  أم 

تمحيص وتحليل وتدقيق.
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ستة انطباعات عن الموقف األوروبي من اللحظة الفلسطينية

عريب الرنتاوي

الفائتة،  القليلة  واألسابيع  األيام  خالل 
عن  يزيد  بما  التقيت  متفرقة،  وبمناسبات 
عشرين دبلوماسيًا أوروبيًا، فرادى ومجتمعين، 
دول  من  دولة  عشرين  من  أزيد  يمثلون 
الجديد  األوروبي  الموفد  فيها  بمن  االتحاد، 
لعملية السالم، ودائمًا بناء على طلٍب منهم، 

وللبحث في آخر المستجدات.
البحث وتنقلت ما بين  ولئن تعددت عناوين 
بنتائج  مرورًا  األردن،  في  اإلصالح  ملف 
زيارة الملك لواشنطن والبيئة اإلقليمية والدولية 
به  يضطلع  أن  لألردن  يمكن  بما  المحيطة 
بالوضع  وانتهاًء  يستردها،  أو  أدوار  من 
أنها  إال  بينت،   – لبيد  إسرائيل وحكومة  في 
الفلسطيني  المشهد  ثنايا  في  أساسًا  غاصت 
ودواخله، وكيف يمكن السير إلى األمام على 
مختلف محاور القضية الفلسطينية المتشعبة، 
في  أو  إسرائيل  مع  الصراعي  بعدها  في  إن 

أبعادها الداخلية.
وسأكتفي في هذه المقالة بسرد ستة انطباعات 
أساسية حول المواقف األوروبية من المسألة 
أهمية  األمر  وفي  بتشعباتها،  الفلسطينية 
األكبر  المانح  هي  أوروبا  كون  من  مستمدة 
للسلطة الفلسطينية، وهي األقرب لرؤية وقراءة 
األكثر  وألنها  النهائي،  للحل  الفلسطينيين 
والمصالحة  اإلصالح  مسار  لحفز  حماسة 
الفلسطيني من بين معظم إن لم نقل جميع، 

األقطاب الدولية الفاعلية.
جو  إدارة  بخطاب  تفاؤل  »نبرة«  ثمة  أواًل؛ 
الفلسطينية، من ضمن  المسألة  حيال  بايدن 
التعاون  حفز  بإمكانية  تفاؤاًل  أكثر  رؤية 
ظل  في  األطلسي  ضفتي  بين  والتنسيق 
اإلدارة الجديدة، بعد سنوات أربع عجاف من 
التوتر وسوء الفهم والتفاهم الذي مّيز عالقة 

»القارة العجوز« بإدارة ترامب...لكن »نبرة« 
أقول  تتضاءل، وال  ما  تلك، سرعان  التفاؤل 
على  اإلجابة  منهم  يطلب  حين  »تتالشى« 
بايدن  إدارة  استعداد  مدى  نوع:  من  أسئلة 
الستثمار الوقت والجهد والموارد لحفز »حل 
اإلدارة،  رغبة  وتجسيده؟...مدى  الدولتين« 
إسرائيل  ممارسة ضغط على  وقدرتها، على 
االستيطان،  وقف  أقله  أو  االحتالل،  إلنهاء 
من أجل جعل التهدئة ممكنة، وبهدف إنجاح 
وحكومة  السلطة  بين  الثقة«  »بناء  مسار 
لالنتقال  النية  واشنطن  لدى  بينت؟...هل 
و«احتوائها«  األزمة«  »أدارة  استراتيجية  من 
وتكتيك »إطفاء الحرائق« إلى التقليب الجاد 
والجدي في ملفات الحل النهائي المعروفة؟...
بعد  الدولتين«  »حل  إلى  أقرب  سنكون  هل 
انتهاء والية هذه اإلدارة، أم أبعد عنه، سيما 
تصعيد  بينت   – لبيد  حكومة  واصلت  إن 
الطاردة  و«األسرلة«  الزاحف  الضم  سياسة 

للسكان والهادمة للمساكن الفلسطينية؟
وأخرى،  دولة  بين  متفاوت  إدراك  ثمة  ثانيًا؛ 
اإلسرائيلي،  المجتمع  داخل  التحوالت  لعمق 
وما ينجم عنها من تشكيل حكومات وائتالفات 
أولويتها  الدولتين،  بحل  مؤمنة  غير  يمينية 
والحقوق  األراضي  من  مزيٍد  وابتالع  هضم 
والتمييز  األبارتهيد  نحو  وجنوح  الفلسطينية، 
العنصري، لكن السياسات األوروبية عمومًا، 
على مستوى االتحاد والدول األعضاء، تمليها 
حسابات واعتبارات أخرى، من بينها »الخشية 
العربي  الضغط  وغياب  االبتزاز«،  من 
لضبط  والحاجة  الفلسطيني،  األداء  وضعف 
إيقاع المواقف األوروبية على إيقاع الموقف 
ومصالحها  حساباتها  دولة  األمريكي...لكل 
واعتباراتها، التي ال تجعلها قادرة على ترجمة 
سياسات  إلى  إسرائيل  في  للتحوالت  إدراكها 

مغايرة.
تبلغ ضفاف  االنزعاج،  من  حالة  ثمة  ثالثًا؛ 
»القرف« و«الخيبة« أحيانًا، من أداء السلطة 
وترهلها وشيخوختها وفسادها، ممزوجة بحالة 
والسيناريوهات  للبدائل  والتحسب  القلق  من 
فوز  من  الخشية  أو  انهيارها،  على  المترتبة 
أول  في  القاضية  بالضربة  عليها  حماس 
سياسي  مأزق  ونزيهة...ثمة  حرة  انتخابات 
البلدان:  هذه  معظم  يواجه  مركب  -أخالقي 
كيف يمكن المضي في تقديم أموال الضرائب 
لسلطة لهم عليها وعلى شرعيتها و«حوكمتها 
المالحظات  من  الكثير  الرشيدة«  غير 
نتائج  من  سيترتب  الذي  وما  الجوهرية، 
المساعدات  هذه  تقليص  حال  وتداعيات، 
اعتماد  أقترح  أن  أشأ  لم  توقفها...هنا  أو 

كمبدأ   »conditionality  - »الشرطية 
والسلطة،  االتحاد  دول  بين  للعالقة  ناظم 
الفلسطيني  الشعب  كارثية على  نتائجه  كون 
وليس  أرضه،  على  الصمود  على  وقدرته 
إلبقاء  دفعت  ولكنني  فحسب،  السلطة  على 
وحاضرة  حّية  واإلصالح،  المصالحة  أجندة 
على جدول أعمال كل لقاء أوروبي مع كل 
مسؤول فلسطيني، سياسي أو أمني....يجب 
أن يشعر هؤالء بالتهديد، ويجب أن يساءلوا 
في كل لحظة، ألنهم لن يتحركوا لألمام من 
سياط  تحت  إال  يفعلوها  ولن  أنفسهم،  تلقاء 

الضغط متعدد األطراف.
رابعًا؛ أوروبا األكثر حماسة إلجراء انتخابات 
فلسطينية )وهي ممولها دائمًا( لم تعد كذلك 
اليوم، بعد التقارير التي وصلتها عن اختالل 
فلسطينيًا،  الداخلية  القوى  موازين  في  مروّع 
لصالح حماس وقوى غير مرغوب فيها، بيد 
أنها تنتظر إصالحًا يساعد على تمتين فتح 
المدنية  القوى  واستنهاض  السلطة  وترميم 
الديمقراطية، ربما توطئة إلجراء انتخابات في 
ظروف أفضل، ال يبدو أن السلطة تستجيب 
لهذه الرغبة، أو تستجيب لها بالقدر المأمول، 
والسرعة المناسبة، ما يرتب تفاقم حالة الضيق 
عرضت  بها...هنا  األوروبيين  ثقة  وانعدام 
تساعد:  أن  يمكن  التي  األفكار  من  لجملة 
ترتيب وضع فتح أواًل، تفعيل اإلطار القيادي 
لإلفراج  أوروبي  ضغط  للمنظمة،  الموحد 
البرغوثي،  عن األسير األكثر شعبية مروان 
تعيين نائب رئيس بعد تعديل النظام األساسي 
لضمان انتقال سلس وسلمي للسلطة، إطالق 
الحريات العامة وكف يد األجهزة األمنية عن 
المعارضين وأصحاب الرأي اآلخر، إلى غير 
والمحاسبة  المساءلة  لتعزيز  أفكار  من  ذلك 
والشفافية في أداء السلطة المتردي، وغيرها.

خامسًا؛ ال تغيير في المواقف األساسية من 
حركة حماس، لكن األوروبيين على استعداد 
للجلوس في غرفة مجاورة لغرف قادة حماس، 
الرسائل  نقل  ثالث«  يتولى »طرف  أن  على 
إرهابية،  المصنفة  الحركة  مع  الحوار  وإدارة 
لكن يستشف أن ثمة قناعة أوروبية آخذة في 
وأن  ُبدُّ،  منه  ليس  مما  بد  ال  بأنه  التزايد، 
على  وأن  يومًا،  سيأتي  حماس  مع  الحوار 
أمرًا  تسريع حصوله  يجعل  ما  تقديم  الحركة 
مفاوضات  إن  لنقول:  قوسين  ممكنًا...نفتح 
يمكن  سابقة  شكلت  طالبان  مع  واشنطن 
التفكير بها عند النظر لقضية حماس، بيد أن 
انتكاسة اتفاق الدوحة، وإصرار طالبان على 
خيار القوة والحسم العسكري، عّكر صفو هذه 
جزء  حماس  أن  على  شددت  المقاربة...هنا 

أساسي، وربما يكون اآلن على األقل، األكبر 
وزنًا واألكثر تأثيرًا على الساحة الفلسطينية، 
منهجية »االستعانة  اعتماد  أوروبا  وأن على 
غير  حوار  وإجراء  الرسائل  لنقل  بصديق« 
مباشر، ال يخرق قواعد وشروط االتحاد في 
التعامل مع منظمات من هذا النوع...وعندما 
الذي  »الصديق«  هذا  عن  بعضهم  سأل 
يمكن االعتماد عليه، اقترحت الدوحة وأنقرة، 
تأثيرًا  األكثر  بوصفها  كلتاهما،  أو  إحداهما 
على حماس، األمر الذي أثار دهشة البعض 
من الدبلوماسيين، الذين طالما ظنوا أن إيران 
هي صاحبة القول الفصل في مواقف حماس 
وسياساتها، هنا كان ال بد من حديث طويل 
حماس  لتحالفات  وأدق  أعمق  لتقديم وصف 
الخارجية، والعوامل المقررة لشكلها ومستواها، 
الذي  المذهبي«  الزلزالي  »الفالق  فيها  بما 
يفصلها عن إيران، برغم الجسور المتينة التي 
نجحت الحركة وطهران في بنائها لعبور هذا 
الفالق...من أسٍف، ال يبدو أن كل من عمان 
والقاهرة، قادرتان على القيام بهذا الدور، أو 
لديهما االستعداد الكافي والنشط، للقيام بهذا 
الدور، لذا ما زالت أرى أن الدوحة أواًل، وأنقرة 
الراهنة  اللحظة  ثانيًا، هما األكثر تأهياًل في 

للقيام بهذا الدور.
سادسًا: جرى التشديد من جانبي على األقل، 
الدبلوماسي  الحراك  أن حصر  فرضية  على 
بين حّدي »التهدئة« و«إجراءات بناء الثقة«، 
هي سياسة خاطئة بكل المقاييس، وخطرة على 
الفلسطينيين في المديين المتوسط والبعيد، ال 
إسرائيل  اإلسرائيلية،  الحالة  في  »ستاتكيو« 
ماضية في الضم و«األسرلة والتوسع، فلماذا 
الفلسطينيين،  على  »ستاتيكو«  فرض  ُيراد 
لهذه  يمكن  وكيف  منه،  سيستفيد  ومن 
المقاربة، أن توفر أكبر خدمة لمشاريع اليمين 
اإلسرائيلي التوسعية، وأن تفضي على المدى 
األبعد إلى تأبيد االحتالل وقتل ما تبقى من 
فرص، إن ظلت هناك فرص على أية حال، 
بناء  وإجراءات  الدولتين«...التهدئة  لـ«حل 
األحوال،  كل  في  ترتبطان  أن  يجب  الثقة، 
أن  ال  ودائم،  نهائي  لحل  سياسي  أفق  بفتح 
صدق  عن  النظر  وبصرف  واقعيًا،  تكونا 
الحل... هذا  عن  بدياًل  عدمها،  من  النوايا 

ثمة تفهم أوروبي واسع لهذه المقاربة، بين أنه 
غير مقرون بالتزام وتعهدات أو بنوايا لترجمته 
اإلسرائيليين،  على  كفاية  بخطوات ضاغطة 
سيما في ضوء شتات الموقف األوروبي بين 
27 دولة عضو، وغياب أي استعداد أمريكي 

للنبش في ملفات الحل النهائي.

االمارات  انفجار جبل علي في  ان  وثيقة سرية تكشف 
استهدف فريق اسرائيلي ومقتل 3 منهم 

صادرة  سرية  وثيقة  عن  الميادين  كشفت 
عليها،  حصلت  انها  تقول  دبي  شرطة  عن 
في 7  علي،  جبل  ميناء  انفجار  بخصوص 
بـ”الهامة  ومصنفة  الماضي،  تموز/يوليو 

جدًا”.
إسرائيلي  فريق  “وجود  إلى  الوثيقة  وأشارت 
مكّون من 6 أفراد لحظة وقوع االنفجار في 
في  قنبلة  “انفجار  عن  نجم  والذي  الميناء”، 

إحدى الشحنات المركونة في المرفأ”.
وإصابة  إسرائيليين   3 “مقتل  الوثيقة  وأكدت 
بعد  ليتم  االنفجار،  نتيجة  بالغة”  بجروح   2
ذلك “دفن بعض الجثث ونقل البعض اآلخر 
حساسية  بسبب  الشرطة  بإشراف  بلدانه  إلى 

الموقف”.

وذكرت الوثيقة أن السكان على بعد 50 كلم 
“شعروا باالنفجار الذي أدى إلى تدمير كامل 
وسائل  منعت  فيما  منه”،  القريبة  الشحنات 
اإلعالم من تغطية األخبار أو تصوير مكان 

الحادث أو إرسال صور أو إعداد تقارير.
دوي  سماع  عن  دولية  وكاالت  وتحدثت 
غير  “أسباب  نتيجة  دبي  إمارة  في  انفجار 
معروفة”، حيث أفاد سكان منطقة جبل علي 

بـ”اهتزاز منازلهم جراء قوة االنفجار”.
الحكومة  من  تعليق  أي  يصدر  ولم  هذا 
االماراتية في دبي تؤكد أو تنفي هذه الوثيقة 

التي نشرتها قناة الميادين.
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مصالح وسياسات أميركية مستمرة في الشرق األوسط

صبحي غندور*

وحده  يكن  لم  األميركي  العسكري  التواجد  ألّن 
في  األميركية  األهداف  تحقيق  أجل  من  كافيًا 
ثالثة  سياسية  عناصر  فإّن  األوسط«،  »الشرق 
الجديد  القرن  عملت اإلدارات األميركية في هذا 
على توّفرها بشكٍل متالزم مع الوجودين العسكري 

واألمني:

في  القائمة  السياسية  التركيبة  تغيير      -1
مزيج  على  مبنّيًة  لتصبح  المنطقة  دول  بعض 
من آليات ديمقراطية وفيدراليات إثنية أو طائفية. 
الفيدرالية  التركيبة  دون  تحّققت،  لو  فالديمقراطية 
االنقسامية  المشاعر  تعزيز  تكون حصيلة  )التي 
أنظمة  توِجد  أن  يمكن  الواحد(،  المجتمع  في 
وحكومات تختلف مع اإلرادة أو الرؤية األميركية، 
كما جرى بين واشنطن ودول حليفة لها في أوروبا.

أيضًا، فإّن إثارة االنقسامات اإلثنية أو الطائفية، 
في  لها  ضابط  ديمقراطي  سياق  توافر  دون 
يمكن  الفيدرالية،  الدستورية  الصيغة  من  إطار 
االستقرار  يمنع  مستمّر  سبب صراٍع  يجعلها  أن 
السياسي واالقتصادي المطلوب لتحقيق المصالح 
المتواجدة  األميركية  القوات  ويجعل  األميركية، 
في  المستمر  األمني  للخطر  عرضًة  بالمنطقة 
لتدّخل  أيضًا  هي  مفتوحة  أهلية،  حروٍب  ظّل 
السياسة  تناهض  وإقليمية  دولية  قًوى  وتأثير من 
األميركية، كما حدث ويحدث في سوريا والعراق.

على  القائمة  الفيدرالية  التركيبة  أّن  إلى  إضافًة 
المتحدة  للواليات  ستسمح  ديمقراطية  آلياٍت 
المحلية،  المتناقضات  مع  خاصة  بعالقات 
في  بينها  االختالفات  لضبط  الدائم  وبالتدّخل 
داخل كّل جزٍء من ناحية، وبين األجزاء المّتحدة 

فيدراليًا من ناحية أخرى.
أوسطية«  »شرق  هوّية  على  التركيز      -2
لُهوّيتها  كبديل  المنطقة  لبلدان  جامع  كإطار 
»الجامعة  مظّلة  تحت  العمل  أّن  إذ  العربية، 
ليس  ما  إلى  مستقباًل  يؤّدي  أن  يمكن  العربية« 
مرغوبًا به أميركيًا من نشوء تكّتل كبير متجانس 
ثقافيًا ومتكامل اقتصاديًا، كما في تجربة االتحاد 
األوروبي، رغم وجود القواعد العسكرية األميركية 
في أوروبا، ورغم وجود حلف األطلسي واالنتماء 
يدخل  لهذا  واحدة.  غربية  لحضارة  المشترك 
»الشرق  في  مهم  كعنصر  اإلسرائيلي  العامل 
األوسط الجديد أو الكبير« الذي دعت له واشنطن 
مطلع  في  األب  بوش  جوروج  الرئيس  فترة  منذ 
بوش  إدارة  لتحقيقه  عملت  ثّم  التسعينات،  عقد 
االبن، ثّم إدارة ترامب، على أسٍس من المفاهيم 
هذه  بحضور  إذ  واإلثنية،  الطائفية  »الفيدرالية« 
واإلسالمية  العربية  الهوّيتان  تغيب  المفاهيم، 
ويكون  شامل،  أو  محدود  إقليمي  تكّتل  أيِّ  عن 

إلسرائيل دوٌر فاعل بعموم المنطقة.
الرؤية  هذه  في  المهّم،  الثالث  العنصر      -3
على  يقوم  األوسط،  للشرق  المستقبلية  األميركية 
من  العربي/اإلسرائيلي  الصراع  إنهاء  ضرورة 
العربية  العالقات  لتطبيع  األولوية  إعطاء  خالل 
مع إسرائيل وعلى وقف حالة العداء بين العرب 
وإسرائيل. ووجدت الواليات المتحدة األميركية، منذ 
و«منظّمة  واألردن  مصر  مع  المعاهدات  توقيع 
التحرير الفلسطينية«، أّن تطبيع العالقات العربية 
اإلسرائيلية سيدفع األطراف كّلها إلى القبول بحدوٍد 
دنيا من المطالب والشروط، كما أّنه سيسّهل إنهاء 
فلسطينية  دولة  قيام  غير  من  حّتى  الصراعات 
مستقّلة أو تسوياٍت سياسية شاملة لكّل الجبهات، 

مقاومة مسّلحة  أعمال  أّي  وسيساعد على وقف 
في المنطقة.

العسكرية  واشنطن  فإّن حروب  كخالصة،  إذن، 
مطلع  في  بدأت  والتي  األوسط،  الشرق  في 
التسعينات بعد سقوط االتحاد السوفييتي، أرادت:

ليس  لكن  المنطقة،  في  سياسية«  »ديمقراطيات 
على أساس أوطان موّحدة أو إلى حّد االستقالل 

عن القرار األميركي.
قائمة  محّلية  عسكرية  وصراعاٍت  أهلية  حروبًا   
على انقسامات إثنية أو طائفية، ولكن ليس إلى 
حروب  الصراعات.  ضبط  معه  يمكن  ال  حدٍّ 
تستهدف الوصول لصيٍغ دستورية فيدرالية جامعة 
لما جرى تفكيكه خالل الصراعات في كّل وطن.

التطبيع  بفرض  العربي/اإلسرائيلي  الصراع  إنهاء 
باالعتماد  وليس  العرب،  وكل  إسرائيل  بين 
للشعب  المشروعة  الوطنية  الحقوق  معيار  على 
األراضي  من  الكامل  االنسحاب  أو  الفلسطيني، 

المحتّلة منذ العام 1967.
األميركي  واألمني  العسكري  التواجد  ترسيخ   
التوّرط  حّد  إلى  ليس  ولكن  المنطقة،  بلدان  في 
بصراعات داخلية استنزافية أو االضطرار إلبقاء 

قواٍت كبيرة العدد إلى أمٍد مفتوح.
***

في  ثّم  العراق عام 2003،  في  ما حدث  ولعلَّ 
ثّم  ذلك،  بعد  وما   2006 عام  وفلسطين  لبنان 
ثّم   ،2011 العام  بمطلع  وتقسيمه  السودان  في 
بالتداعيات الحاصلة اآلن في سوريا وليبيا واليمن، 
الرؤية  تفّسر  أمثلة عن خالصات  من  يكفي  ما 
األميركية  والمواقف  األوسط  للشرق  األميركية 

حاليًا من عّدة حكوماٍت وقضايا عربية.
كانت  المتحدة  الواليات  فإّن  كّله،  لذلك  إضافًة 
مسؤولًة بشكٍل كبير عن توظيف »حركات دينية« 
المعسكر  مع  الباردة«  »الحرب  حقبة  خالل 
الشيوعي وضّد تّيار القومية العربية، هذه الحركات 
كما  وإرهاب،  عنٍف  جماعات  إلى  تحّولت  التي 
حدث مع »المجاهدين األفغان« الذين كانوا نواة 
تنظيم  الحقًا  أفرز  الذي  وهو  »القاعدة«،  تنظيم 
»داعش«. والواليات المّتحدة مسؤولٌة أيضًا عّما 
حدث ويحدث في العراق وفي وسوريا وفي بلدان 
أخرى بالمنطقة، نتيجة السياسات األميركية التي 
الحالي، والتي استفادت  القرن  اّتِبعت منذ مطلع 
منها إسرائيل فقط، وهي السياسات التي خّططت 
منتصف  منذ  أميركية/صهيونية  جماعات  لها 
قيادات  مع  بالتنسيق  الماضي  القرن  تسعينات 
جرى  والتي   ،)Clean Break:راجع( إسرائيلية 
البدء بتنفيذها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، 
الحروب  بدعم  ثّم  العراق،  غزو  خالل  من  ثّم 
بالمراهنة  ثّم  وفلسطين،  لبنان  على  اإلسرائيلية 
المسّلح  العنف  طريق  عن  أنظمة  إسقاط  على 
وبالمساعدة  سياسية،  دينية  لجماعات  وبدعٍم 
على إشعال أزمات داخلية، وبتوظيف المشاعر 

الطائفية والمذهبية في الصراعات مع الخصوم.
***

الوقائع والتجارب كّلها تؤّكد وجود أهداف ومصالح 
ما  تأثيرات  ضّد  محّصنة  أميركية،  ومؤّسسات 
يحدث في الحياة السياسية األميركية من تحوالت 

وصراعات انتخابية محّلية. 
األزمة  تاريخ  ملف  فصل  طبعًا  ممكنًا  يكن  ولم 
»األزمات  ملّفات  عن  إيران  مع  األميركية 
األخرى« في المنطقة العربية، وعن حلفاء طهران 
وفلسطين.  واليمن  ولبنان  والعراق  سوريا  في 
في  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكٍل  معنّية  فإيران 
فيما  يحدث،  قد  أو  حدث  صراع،  أّي  تداعيات 
هو قائٌم اآلن من أزماٍت عربية. ومن رحم هذه 
توالدت مخاوف  العربية  األزمات على األراضي 
سياسية وأمنية عديدة، أبرزها كان وما يزال من 
واإلثنية،  والمذهبية  الطائفية  الصراعات  مخاطر 
الجماعات  ووجود  دور  امتداد  ظّل  في  خاّصًة 
اإلرهابية، وما رافق ذلك الصراع مع اإلرهاب من 
عنٍف مسّلح وصراعات وتنافس على الحكم وعلى 

المعارضة.
القرار  ُصّناع  فإّن  كّله،  ذلك  من  والمحّصلة 
السياسة  أهداف  تحقيق  في  يأملون  األميركي 
خالل  من  األوسط«،  »الشرق  في  األميركية 
الدائرة  واإلقليمية  المحّلية  الصراعات  تفاعالت 
أميركي  عسكريٍّ  لتوّرٍط  حاجٍة  ودون  بالمنطقة، 

كبير في أيٍّ من بلدانها!.

فاالنهيار كان يحدث عربيًا )خطوة خطوة( حول 
وزمان،  مكان  من  أكثر  وفي  قضية  من  أكثر 
في  كبير  حٍد  إلى  وإسرائيل  واشنطن  ونجحت 
تقييد  إلى  إضافًة  الصراعات«  »عْرَبنة  خطوات 
منذ  الريادي  العربي  دورها  ممارسة  عن  مصر 
فاتحة  كان  والتي  ديفيد«  اّتفاقيات »كمب  توقيع 

عصر المعاهدات والتطبيع مع إسرائيل.
فمع توقيع المعاهدة المصرية/اإلسرائيلية في حقبة 
السبعينات من القرن الماضي، انتقلت العالقات 
دور  الى  الخصومة  دور  من  العربية/األميركية 
من  األميركية  اآلمال  أبرز  وكانت  »الشراكة«، 
هذا الدور الجديد تشجيع األطراف العربية على 
مصر  بين  بدأت  التي  »الخطوات«  استكمال 
وإسرائيل، وذلك عبر صيغة مؤتمر مدريد أواًل ثّم 
من خالل االتفاقيات المنفردة كما جرى في أوسلو 
مع منظمة التحرير الفلسطينية وما تال ذلك من 

اّتفاق وادي عربة بين األردن وإسرائيل.
ورغم ما يظهر على السطح أحياًنا من تباين بين 
إسرائيل وأميركا، فهناك في تقديري غايات كثيرة 
هو  عّمن  النظر  وبغّض  الطرفين،  بين  مشتركة 
الحاكم في إسرائيل أو في أميركا. وهذه المصالح 

واألهداف المشتركة هي:
1- إبقاء التفّوق العسكري اإلسرائيلي على الدول 
الكبرى  الدول  على  والضغط  مجتمعة،  العربية 

لمنع تسليح بعض الدول العربية.
2- فرض العالقة والتطبيع بين العرب وإسرائيل 
بغّض النظر عن مصير قضايا الملف الفلسطيني.
مسّلحة  مقاومة  أي  ومحاصرة  لمنع  السعي   -3
لبنان  فلسطين كما في  لالحتالل اإلسرائيلي في 

أيضًا.
4– التحّفظ على أي تضامن عربي شامل حّتى 
الحكومية  الخالفات  وتشجيع  األدنى،  حّده  في 
قوّة،  مصدر  إلسرائيل  هي  التي  العربية/العربية 

وألميركا مبّرٌر لطلب المساندة منها!.
5- تعطيل التقارب والتفاعل بين العالمين العربي 
واإلسالمي، خاّصًة مع الجوار اإليراني والتركي، 
وبالمقابل تعزيز الدور اإلسرائيلي في دول العالم 

اإلسالمي، وطبعًا بدعٍم أميركي.
***

وفي ظّل هذا الواقع للسياسة األميركية بالمنطقة، 
)األمن،  فيها  مستمرّة  أميركية  مصالح  هناك 
النفط، التجارة، تصدير السالح( مّما يؤّكد بالنسبة 
ألميركا أهّمية المنطقة استراتيجيًا واقتصاديًا وأمنيًا 

لسنواٍت طويلة.
على  الكاملة  سيطرتها  أّن  واشنطن  تدرك  كذلك 
مصالح  مع  يتنافس  أمٌر  هو  العربية  المنطقة 
دول كبرى أخرى كأوروبا وروسيا والصين، وهذا 
ما  وهو  دولي،  تنافس  ساحة  المنطقة  يجعل  ما 
المستقبل  في  تصاعًدا  وسيزداد  اآلن  يحصل 
قوى  مصالح  مع  التنافس  إلى  إضافًة  القريب، 

إقليمية كبرى كإيران وتركيا.
القرن  من  التسعينات  حقبة  في  سقطت  ولقد 
سببًا  كانت  أعذار  أو  مفاهيم  جملة  الماضي، 
أحيانًا في سوء العالقات العربية-األميركية. ومن 
التي  األميركية  األعذار-  أو   - المفاهيم  هذه 

سقطت:

بالمنطقة  سياستها  في  عادلة  غير  أميركا  »أّن 
العربية، ألّن بعض دول المنطقة ترتبط بعالقات 
خاصة مع أعداء أميركا الدوليين« )كما كان يقال 
وقد  السوفييت(..  مع  الباردة  الحرب  حقبة  في 
سقط هذا المفهوم، ولم تعّدل أميركا من مواقفها 

تجاه العرب.
وجود  بسبب  عادلة  غير  أميركا  سياسة  »أّن 
كان  )كما  إلخ  وثورية«..  اشتراكية  طروحات 
انتهت  وقد  الماضي(.  القرن  من  السّتينات  في 
العربية  الحكومات  وأصبحت  الطروحات،  هذه 
منسجمة جدًا مع المعايير االقتصادية األميركية.. 

ولم تعّدل أمريكا!!
لحّل  الجاد  العمل  تستطيع  ال  أميركا  »أّن   
الصراع العربي/اإلسرائيلي ما لم يتفاوض العرب 
لالعتراف  استعدادهم  عن  ويعلنوا  إسرائيل  مع 
بوجودها من خالل اّتفاقيات صلح وسالم«.. وقد 
حصل ذلك ولم يتغّير عمليًا الموقف األميركي!.

المجال  في  أكثر  االطمئنان  تريد  أميركا  »أّن 
األمني بالمنطقة، وتريد معاهدات ثنائية معها«.. 
الوجود  وأصبح  المعاهدات،  هذه  وحصلت 
العسكري األميركي أمرًا واقعًا ومقبواًل من الخليج 
بمصر  مرورًا  األطلسي  المحيط  إلى  العربي 
ذلك  رغم  أميركا  زالت  وما  وفلسطين..  واألردن 

»غير مطمئّنة«!؟.
أواًل  الغرب  قيادة  المتحدة  الواليات  توّلت  وحينما 
بعد الحرب العالمية الثانية ثّم قيادة العالم كّله بعد 
انهيار االّتحاد السوفييتي، كّررت خطايا المستعمر 
األوروبي في أكثر من مكاٍن وزمان، وهي اآلن 
دورها  ُيهّدد  مما  الخطايا  لهذه  غاليًا  الثمن  تدفع 
العالمي، تماًما كما حصل مع بريطانيا  الريادي 
وفرنسا في آخر حروبهما بالمنطقة، خالل حقبتْي 
الخمسينات والسّتينات من القرن الماضي، والتي 
معارك  تقود  الناصر  عبد  مصر-  فيها  كانت 

التحّرر الوطني من المستعمر األجنبي.
تجزئة  رغم  أّنها  بعد  تدرك  لم  الكبرى  فالقوى 
المنطقة العربية والهيمنة عليها لقرٍن من الزمن، 
مشرق  بين  الحاجز  إسرائيل  دولة  وجود  ورغم 
العرب ومغربهم، ورغم »العالقات الخاصة« مع 
معارك  المنطقة  في  حصلت  الحكومات،  بعض 
وحركات  االستقالل  وثورات  الوطني  التحّرر 

المقاومة ومحاوالت التوّحد بين بعض األوطان.
لكن لألسف، فكما أّن الغرب لم يتعّلم من تجارب 
في  العرب،  فإّن  لالنكسار(،  االستعمار  )قابلية 
ظروفهم  )قابلية  من  أيضًا  يتعّلموا  لم  المقابل، 
لالستعمار(. فالمنطقة العربية )وأنظمتها تحديدًا( 
لم تستفد من دروس مخاطر فصل حرّية الوطن 
عن حرّية المواطن. لم تستفد المنطقة أيضًا من 
الخارج  على  المراهنة  في  المرّة  التجارب  دروس 
كّل  في  واألهمُّ  داخلية.  عربية  مشاكل  لحلِّ 
يتّم اآلن  الماضية، والتي  العرب  دروس تجارب 
تجاهلها أيضًا، هو درس مخاطر الحروب األهلية 
واالنقسامات الشعبية على أسٍس دينية أو إثنية، 
حيث تكون هذه االنقسامات دعوًة مفتوحة للتدّخل 

األجنبي ولعودة الهيمنة الخارجية من جديد.
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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تصاعد كورونا في إسرائيل يثير تساؤالت حول اللقاحات
األميركية  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  قالت 
إن حملة التطعيم اإلسرائيلية السريعة أعادت 
تراجعت  إذ  طبيعتها،  إلى  بسرعة  الحياة 
وبحلول  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  حاالت 
شهر آذار / مارس الماضي، ُفتحت الحفالت 

الموسيقية واألحداث الرياضية إثر التطعيم.
لكن موجة رابعة من اإلصابات تهدد بإفساد 
مواجهة  في  اإلسرائيلي  االحتالل  كيان  تقدم 
الوباء. فقد تضاعف المعدل اليومي لحاالت 

األسبوعين  في  بالفيروس  الجديدة  اإلصابة 
الماضيين، مما جعل »إسرائيل« نقطة ساخنة 
في ارتفاع اإلصابات. ويلوم البعض الحكومة 
الجديدة برئاسة نفتالي بينيت على عدم اتخاذ 

اإلجراءات بالسرعة الكافية.
في  األسبوع  هذا  القيود  فرض  دة  ا إع وتمت 
كيان االحتالل، وتدرس الحكومة اإلسرائيلية 
فرض إغالق جديد. وقال خبير في الصحة 
اللقاحات كل  تحل  أن  ُيفترض  كان  العامة: 

ومنع  األقنعة  أن  الواضح  من  اآلن،  شيء. 
مقاربة  من  جزءًا  تكون  أن  يجب  الحشود 

األمر.
وتم اإلبالغ عن أكثر من 8000 حالة جديدة 
يوم االثنين الماضي، وهو أعلى مستوى في 
هآرتس  صحيفة  ذكرت  حسبما  أشهر،  ستة 
اإلسرائيلية. وبعد أيام من عدم وجود وفيات 
يونيو   / حزيران  في  كوفيد  مرضى  من 
الماضي، توفي ما ال يقل عن 230 شخصًا 

بسبب المرض حتى اآلن هذا الشهر.
وقالت الصحيفة إنه من السابق ألوانه معرفة 
لكن  السرعة،  بهذه  األمور  تحول  سبب 
الخبراء يقولون إن المعدل المرتفع للعدوى في 
يشير  األوائل  اللقاح  متلقي  بين  »إسرائيل« 
إلى تضاؤل   حماية اللقاح بمرور الوقت. وقد 
وهو  العدوى،  شديد  دلتا  ور  ح مت نوع  يكون 
للفيروس في كيان  اآلن اإلصدار األساسي 

االحتالل، قد جعل اللقاح أقل فعالية.

ابراهيم األمين 

لم يكن يوم السفيرة األميركية في بيروت دوروثي 
شيا عاديًا نهار الرابع من آب الماضي. لكنها في 
التخفيف  وحاولت  نفسها  غالبت  الليل،  ساعات 
عن فريقها بالقول: »كان من الجيد أننا لم نرسل 
تقديرات بناء على ما قاله لنا المنّظمون، وإال لكنا 

وقعنا في فضيحة«!

الفضيحة، بحسب شيا، كانت عنوان اجتماع دعت 
إليه السفيرة ممثلي نحو 16 جمعية »مدنية« أنفق 
األميركيون عليها أموااًل طائلة، وساندوها بحملة 
بن  طحنون  تلفزيونات  نّظمتها  ضخمة  إعالمية 
زايد )»أل بي سي« و»أم تي في« و»الجديد«( 
على  الناشطين  وعشرات  إلكترونية  ومواقع 

صفحات التواصل االجتماعي.
برنامجًا  أعّدوا  قد  الجمعيات  هذه  ممثلو  وكان 
إنه  لألميركيين  بعضهم  قال  جماهيري  لنشاط 
ثلة  ستتقّدم  األقل،  على  لبناني  مليون  سيحشد 
منهم وتقتحم مجلس النواب وتعلن السيطرة على 
الحكومي.  السراي  على  السيطرة  قبل  البرلمان 
وهي فكرة أقّر ناشطون بأنهم عملوا عليها، لكنهم 
اتهموا زمالء لهم بالخوف والجبن. لكن الفكرة من 
باعتبار  لألميركيين،  قلق  مصدر  كانت  أساسها 
الشاشات،  أمام  وفريقها  شيا  تسّمرت  عندما  أنه 
في  دفعها  ما  وهذا  المليون.  على  يعثروا  لم 
السفارة  في  مكتبها  في  عقدته  الذي  االجتماع 
الكبرى«  اإلصالحية  »الثورة  ممثلي  إلى وصف 
حصل،  ما  مسؤولية  ويتحّملون  فاشلون،  بأنهم 
وأن أكثر ما قدروا عليه ال يتجاوز بضعة آالف 
)حصل جدل الحق حول تقديرات القوى األمنية 
لحجم المشاركين في نشاط 4 آب، إذ تم التمييز 
الذين شاركوا في قداس  العام، وبين  الحشد  بين 
البطريرك الراعي، وبين من خرجوا من الساحات 
فور اندالع المواجهات، وينقل عن مسؤول جهاز 
أمني رفيع قوله إن المليون الذين انتظرتهم شيا لم 
يحضر منهم سوى عشرة آالف على أكثر تقدير(.

المهم، بالنسبة إلى السفيرة األميركية، هو برنامج 
مصارحة  قّررت  وهي  المقبلة.  للمرحلة  العمل 
الحاضرين بأنه ستكون هناك من اآلن وصاعدًا 
ثقة  أن  لهم  وكّررت  به.  يقومون  ما  على  رقابة 
بالدها أكبر بأهمية إنفاقها على الجيش اللبناني 
وأن  الداخلي،  األمن  قوى  مع  التعامل  وكيفية 
المدني  المجتمع  على  تراهن  تزال  ال  واشنطن 
 – التعاون  لبرنامج  الخاضعة  اإلعالم  ووسائل 
إلى  االنتقال  الضروري  لكن صار من  التمويل، 
جدول أعمال أكثر وضوحًا: من اآلن وصاعدًا، 
مهمتكم محصورة في بند واحد، وهو تحميل حزب 
وأن  البالد،  في  يحصل  هللا مسؤولية كل خراب 
الحل هو باستسالم حزب هللا. والضغط يجب أن 

يكون على كل من يتعامل معه.
الحاضرين  أمام  شيا  قالته  خطير  كالم  وثمة 
وربما  بيروت.  مرفأ  جريمة  في  التحقيقات  عن 
من الضروري أن يوضح المحقق العدلي ما إذا 
كان صحيحًا أنه يعقد اجتماعات مع سفراء عرب 
السفيرة  مقدمهم  وفي  عنهم،  وممثلين  وغربيين 

األميركية نفسها.
المراجعون  الحد.  هذا  عند  تتوقف  لم  شيا  لكن 

إلدارتها في واشنطن مباشرة، سمعوا كالمًا عن 
ترتبط  شيا  مهمة  لكن  الحكومة.  تشكيل  ضرورة 
بمواجهة حزب هللا. وهي مضطرة اآلن لمواجهة 
إدخال  هللا  حزب  بقرار  المتعلق  األبرز  التحدي 
نفط إيراني إلى لبنان للمساعدة في مواجهة أزمة 
نهاية  قصدت  لذلك،  وهي،  النفطية.  المشتقات 
الرئيسين ميشال عون ونجيب  الماضي  األسبوع 
ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وبعدما 
تلت معزوفة حماية لبنان وأمنه واستقراره وضرورة 
تشكيل حكومة مستقلين، عادت لتقول بأن هناك 
يفهم  ال  وحتى  الحدود.  لضبط  كبرى  أهمية 
المستمعون أنها تشكو من تهريب محروقات من 
لبنان إلى سوريا، أوضحت أن إدارتها »لن تكون 
مسرورة من أي مخالفة للقوانين الدولية أو قرارات 
العقوبات، وأن من يقدم على مخالفة من هذا النوع 

سيكون عرضة للعقوبات المباشرة«.
طبعًا لم يكن ما قصدته شيا يحتاج إلى شرح ألن 
الكل يعرف، من الرئاسات القائمة أو المستقيلة أو 
المكلفة مرورًا بالوزراء والنواب والمصارف وصواًل 
النفط ومشتقاته،  العاملة في حقل  الشركات  إلى 
منع  معركة  خوض  قررت  المتحدة  الواليات  أن 
لبنان، سواء  إلى  إيراني  نفطي  دعم  أي  وصول 

عبر البحر أو البّر أو أي وسيلة أخرى.
اإلشارة  هدفها  الطويلة  الخبرية  المقدمة  هذه  كل 
الدور  إلى  سابق،  كالم  كل  يشبه  ال  بوضوح، 
وسفيرتها  المتحدة  الواليات  تقوده  الذي  المباشر 
في لبنان، بمساعدة سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وتعاون  المتحدة،  العربية  واإلمارات  والسعودية 
غير خفي من سفراء دول عربية وأوروبية أخرى. 
وكل هؤالء يعملون وفق نظرية واحدة مفادها أن 
فض  أمرين:  إلى  اآلن  تحتاج  هللا  حزب  هزيمة 
التوترات  الكلفة، وخلق  كانت  الحلفاء عنه مهما 
ومهما  كان  أينما  معيشية  أزمات  عن  الناجمة 

كانت الكلفة.

على  الثورة  في  ممثليها  األميركية  السفيرة  أّنبت 
على  التركيز  طلبها  وكّررت  آب   4 خطة  فشل 

خطر حزب هللا

قبل 15 سنة. قرر األميركيون بمساعدة الرئيس 
جاك   - محاكمة  دون  من   - الراحل  الفرنسي 
شيراك )الذي كان يتلو فعل الندامة على غلطته 
بمعارضة حرب العراق وعدم انخراطه في حرب 
مباشرة ضد سوريا والمقاومة في لبنان( الشروع في 
خطة إنهاك لبنان لدفعه، وسوريا، إلى التماهي مع 
التي تلت أكبر عدوان أميركي  الكبيرة  التغييرات 
)النسخة  ويكيليكس  وثائق  وتظهر  العراق.  على 
السورية( أنه بدأت في ذلك الحين مشاريع العمل 
على المعارضة السورية ضد حكم الرئيس بشار 
األسد. ولم يكن في لبنان عنوان سوى جمع أركان 
لكن  هم  كما  البقاء  بين  وتخييرهم  نفسه،  النظام 
تحت المظلة األميركية - الفرنسية - السعودية، 
لم تكن مفاجأة  التعرض لضغوطات كبيرة.  وإما 
ميشال  موافقة  للفرنسيين واألميركيين عدم  كبرى 
عون على المقترح. كان األخير يجد لبنان أمام 
فرصة استعادة تسوية داخلية كبيرة تتيح بناء حكم 
مختلف. لذلك قرر الحلف الجديد عزله ومعاقبته. 
وخرج وليد جنبالط وسعد الحريري، ومعهما حتى 
البطريرك الراحل نصرهللا صفير، بفكرة أنه يمكن 

تحييد حزب هللا. لكنهم سارعوا إلى تلبية الطلب 
برنامج  دفع  ما  وهو  عليه،  بالضغط  األميركي 
الرئيس  اغتيال  جريمة  في  التحقيق  على  العمل 
رفيق الحريري إلى الحّد األقصى مباشرة: تجييش 
اعتقال  وسوريا،  المقاومة  حلفاء  ضد  الشارع 
الضباط األربعة وترويع كل من يشكك في نزاهة 
التحقيق الدولي، الشروع في تغييرات كبيرة على 
مستوى إدارات الدولة، والسعي إلى الفوز بغالبية 
تراجع  ومع  الكبير.  االنقالب  تنفيذ  تتيح  نيابية 
فرص نجاح المشروع، عاد الجميع وقبل النصيحة 
هللا.  حزب  على  حصرًا  بالتصويب  اإلسرائيلية 
فجأة، خرجت األوراق التي تقول إن حزب هللا، ال 
سوريا، مسؤول عن قتل الحريري. وبوشر الضغط 
السياسي عبر وسائل كثيرة قامت على فكرة عزل 
المقاومة، وصواًل إلى ما اعُتبر في حينه تمهيدًا 
الساحقة«  العسكرية  العدو »العملية  مناسبًا لشن 
التي توفر القضاء على قوة المقاومة العسكرية... 
وهو ما جعل بعض العرصات – ليس هناك من 
تعبير لطيف أكثر – يتحدثون عن زنزانات جاهزة 
الصدمة  ومع  ورفاقه.  نصرهللا  حسن  الستقبال 
التي أذهلت العالم كله بفشل الحرب اإلسرائيلية، 
الداخلي،  الضغط  مستوى  رفع  األميركيون  قرر 
مسيحيي   - جنبالط   - الحريري  ثالثي  وتولى 
الداخلي،  الهجوم  خطة  إلى  االنتقال  آذار   14
مع مستوى أعلى من التصعيد، حتى وصلنا إلى 
ما وصلنا إليه في 7 أيار. ذلك اليوم الذي سبقه 
قادرًا على طرد  يملك جيشًا  بأنه  الحريري  إقناع 
جيشًا  هناك  وأن  الكبرى،  بيروت  من  هللا  حزب 
وطريقي  والشوف  عاليه  في  ينتظره  ومددًا  رديفًا 
المقاومة،  محاصرة  على  قادر  وبيروت  البقاع 
أن  اللبناني  للجيش  يمكن  المناسبة  اللحظة  وفي 
لكنه  هللا...  حزب  استسالم  إلدارة  جاهزًا  يكون 
فيلم أجهزت عليه المقاومة خالل ساعات قليلة. 
ولم تفشله فحسب، بل أدارت المعركة في حينه 
بطريقة تمنع إعادة البالد إلى زمن خطوط التماس 
الصفاء  ذات  والمناطق  المسلحة  والتجمعات 

الطائفي والمذهبي.
في  المقاومة  تدفيع  في  حينها  األميركيون  فشل 
لبنان ثمن انتصارها على إسرائيل بين تجربة العام 
2000 والعام 2006. لكن تبدل الخطط العالمية 
جعل  سوريا،  مع  الوصل  صلة  قطع  اتجاه  في 
في مواجهة جديدة مع حزب هللا، وصار  العالم 
لعبه  الذي  االستراتيجي  الدور  ثمن  تدفيعه  لزامًا 
في منع إسقاط حكم الرئيس بشار األسد، وضرب 
البنية االستراتيجية للجهات التكفيرية في العراق. 
 - تواضعها  على   - العون  يد  مّد  ذلك،  وفوق 
لليمنيين الذين يواجهون إرثًا استعماريًا عمره أكثر 
من مئة عام. وفوق كل ذلك، ها هو حزب هللا، 
المقاومة في  لّم شمل قوى  يلعب دورًا في إعادة 
ويلعب  واليمن،  والعراق  وسوريا  ولبنان  فلسطين 
التي  األخيرة  المواجهة  في  حتى  محوريًا  دورًا 
المعارك  أكبر  خاضت  التي  فلسطين  شهدتها 

وأكثرها أهمية في »سيف القدس«.
اليوم، ال يجد األميركيون، ومعهم فرنسا وبريطانيا 
أدوار  تولي  في  األلمانية  الجرأة  )غريبة  وألمانيا 
دروس  من  يتعلموا  لم  وكأنهم  لبنان،  في  قذرة 
العربية،  التحرر  حركات  مواجهة  في  الماضي 
أو ال يعون حجم الثمن الذي سيضطرون لدفعه 
جراء التزامهم تعاليم الواليات المتحدة وإسرائيل(. 

)بكل  السعودية  مع  بالتعاون  هؤالء،  كل  يجتمع 
الحقد الذي يسيطر على عقل قادتها( واإلمارات 
جراء  قادتها  يسود  الذي  التوتر  )بكل  العربية 
ويقررون  من ساحة(،  أكثر  في  المتتالية  الهزائم 
)أحزاب  منها  القديمة  اللبنانية،  حيلهم  استخدام 
ومؤسسات  دينية  ومرجعيات  إقطاعية  وزعامات 
أكاديمية(، والجديدة )جمعيات للنشاط المدني من 
أدوار  لتولي  يطمحون  وأفراد  الطلب،  غب  نوع 
خاصة وربما يفكرون اآلن في كيفية مغادرة لبنان 
والمنطقة قبل رحيل القوات األميركية لئال يصيبهم 
وحيد:  والهدف  كابول(،  في  أقرانهم  أصاب  ما 
تنفيذ استراتيجية التوتر في حدودها القصوى ضد 
االقتصادي  والحصار  السياسة  في  هللا.  حزب 
وفي األمن وفي االجتماع والتحريض اإلعالمي، 
محاصرة  إلى  اعتقادهم،  في  يقود،  ما  كل  وفي 
يفترضون  جديدة  لمحاولة  تمهيدًا  وعزله  الحزب 
أن إسرائيل ستكون قادرة على إنجازها في مواجهة 

المقاومة في لبنان.
التي  األحداث  من  كثيرًا  نشهد  قد  األسف،  مع 
نوع  من  للفوضى،  األميركي  الفهم  هذا  تعكس 
لبنانية،  منطقة  من  أكثر  في  دامية  مواجهات 
إجراءات  حتى  أو  موتورة،  إعالمية  حمالت  أو 
إضافة  المرفأ(،  ملف  في  يحصل  )كما  قضائية 
إلى ضغوط أكبر لمنع حصول لبنان على أي نوع 
من الدعم المباشر أو غير المباشر ما لم يخضع 
إلدارة الغرب. وغدًا ستسمعون أن أي قرش يتقرر 
أو  دولية  صناديق  خالل  من  لبنان  في  صرفه 
عربية، يجب أن يخضع إلدارة مختلفة. وسيطلب 
اإلدارة  هو  اللبناني  الجيش  يكون  أن  الغرب 
التنفيذية، وأن يكون ممثلو الجمعيات »المدنية« 
يكون  وأن  األرض،  على  المشرفة  األدوات  هم 
الدولية تصدر  هناك مراقب من قبل المؤسسات 

عنه الموافقة لصرف أي قرش...
حسنًا، ها نحن أمام حلقة جديدة من فيلم أميركي 
خلق  وعنوانه  وأكثر،  عام  مئة  منذ  يتوقف  لم 
الهيمنة  يرفض  حكم  أي  استقرار  لمنع  الفوضى 
األميركية. لكن، من الجيد تذكير كل هؤالء بأن 
الخصم الذي تواجهه الواليات المتحدة تعّلم الكثير 
مع  يتعامل  كيف  ويعرف  الماضي.  دروس  من 
وبين  المضلَّل  بين  التمييز  ويجيد  جلدته،  أبناء 
اللحظة،  حانت  متى  لكن،  المتورط.  العميل 
فالضربات ال توجه إال إلى المسؤول الفعلي عن 

كل هذا الشر...
لنصبر وننتظر!
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السوريون في تركيا.. 
همج وإرهابيون بحسب أمير عثماني

يسوقونا كالخراف.. لقطف رأس المقاومة

ابراهيم شير
كاتب وإعالمي سوري

فجأة ودون سابق إنذار خرَج األمير العثماني 
اورهان أل عثمان أوغلي، وهو حفيد السلطان 
السوري  الّشعب  ليعّلم  الثاني،  الحميد  عبد 
الذي يعيش في تركيا طرق الحياة الصحيحة 
لسانه  زّل  أن  بعد  بشرًا  يكونوَن  وكيف  فيها 
قواعد  األمير وضع  هذا  “همج”.  أنهم  وقال 
صارمة للحياة في تركيا ال يجب على السوري 
أنملة عنها، وخّصص  فيها أن يخرج مقدار 
نصف ساعة من وقته “الثمين” ليرسم لثالثة 
في  للحياة  العريضة  الخطوط  سورّي  مليون 
هذه الدولة مرِفًقا عقوبة وخيمة في حّق كل 

من يخالفها.
تماًما  منافية  اورهان  وضعها  التي  القواعد 
للقانون اإلنساني فقد طلب من الّسوريين عدم 
بأمورهم  سواء  بينهم  فيما  والتحاور  الّتجمع 
بلدهم  أن  رغم  السياسّية،  أو  االجتماعية 
الّتحّدث  الطبيعي  ومن  حرب  حالة  تعيش 
حول األوضاع السياسّية، لكن األمير منعهم 
أن  بعد  عاٍل  بصوت  التحّدث  وعن  عنها 
من  منعهم  وتّم  األمر،  بهذا  “همج”  اعتبرهم 
الذهاب إلى البحر والحدائق أو أكل المشاوي 
أو النظر حولهم حتى التقع أعينهم على أّية 
امرأة في الشارع حّتى وإن كانت عجوزًا، وأاّل 
يمدحوا الرئيس الّتركي رجب طيب أردوغان 
الّتركية، وطلب من  الّسياسة  في  يتدّخلوا  أو 
أي  مع  مشكلة  بأّية  الّدخول  عدم  الّسوريين 
ومن  عليهم  اعتدى  وإن  حّتى  تركي  مواطن 
األيسر.  له  أدر  األيمن  خّدك  على  ضربك 
في  يعيشون  من  وصف  أّنه  إلى  باإلضافة 
أحد  سأله  عندما  إرهابّيون،  بأّنهم  تركيا 
ال  لماذا  لديه  المباشر  البث  على  المتابعين 
أخرى  لسان  بزلة  قال  بالدهم؟  إلى  يعودون 
تدعم  دولته  أّن  يعلم  إًذا  إرهابيون!  أّنهم 

الجماعات اإلرهابية والمرتزقة ضد وطنهم.

تركيا  في  للّسوريين  الّرحيم  األمير  نصائح 
وسبل السالمة التي قالها لهم لو طبقوها في 
بلدهم منذ عشر سنوات هل كانوا بحاجٍة ألن 
يصبحوا الجئين أو نازحين؟ لو أّنهم فعلوا ما 
طلبه منهم ولكن في بلدهم أي لم يتجمعوا ولم 
يتحدثوا بالسياسة ولم ينساقوا لكالم اآلخرين، 
هل كانت لتحدث هذه الحرب في سوريا؟ أو 
عليه  هي  ما  بمثل  ستكون  هل  األقل  على 
بقوانين  اآلن  ملتزم  كّل سوري  أّن  لو  اآلن؟ 
التزم  وفرنسا  واستراليا  وكندا  وألمانيا  تركيا 
يحترم  كما  الدولة  واحترم  السورية  بالقوانين 
ما  إلى  لنصل  كنا  هل  أقّل  أو  الدول  تلك 

وصلنا إليه اليوم؟
ليكن بعلمكم أّن هذا األمير ولد في لبنان عام 
1963 ثّم انتقل مع أسرته للعيش في سوريا 
أي أّنه مكث فيها أثناء حكم الرئيس الراحل 
أمد  االسد حتى  بشار  والرئيس  االسد  حافظ 
قريب، وفي بداية العام دفن في دمشق عميد 
أسرتهم دوندار عبد الكريم عثمان أوغلو، أي 
أن أبواب سوريا في ظل حكم الرئيسين األسد 
تم  ممن  خصوًصا  للجميع  مفتوحة  كانت 
طردهم من بلدانهم، فساللة السلطنة العثمانية 
أوروبا  رجل  انهيار  بعد  تركيا  من  طردت 
عاشوا  األمراء  وهؤالء  عام 1923  المريض 
الشام ككل معززين  وبالد  ولبنان  في سوريا 
ذاقوا  الذين  الدول  هذه  أهل  من  ُمكَرمين 
العثماني وآخرهم  الويالت على يد االحتالل 
بالدنا  لكن  السفاح،  باشا  جمال  خوازيق 
لطالما فتحت أبوابها لهم دائًما وكانوا يعيشون 
فيها كأنهم سوريون حتى أّنهم أخذوا الجنسية، 
ومع اندالع الحرب في البالد أول شيء فعله 
هذا االمير هو االنقالب على الدولة السورية 
والتحريض عليها، وهو الذي نصح السوريين 

في تركيا بعدم الحديث في السياسة!.
حضرة األمير العثماني عندما أصدر فرمانه 
األخير نسَي أو تناسى أن الّسوريين في تركيا 
وهبوا النظام التركي كل شيء، فهم من سمحوا 

له باحتالل أراضي بالدهم في إدلب وعفرين 
ومنبج والباب واعزاز ومارع وغيرها، وهم من 
وكانوا  بها،  يبطش  التي  ويده  مرتزقته  كانوا 
ثم  بلدهم  أبناء  يقاتلون  وجعلهم  إشارته  رهن 
أرسلهم إلى ليبيا وقره باغ واآلن إلى أفغانستان 
فلم يعصوا ما أمرهم به بل نفذوه بكّل رحابة 
صدر، ثم يأتي هذا األمير ليمنعهم من األكل 
أو  والتكلم  السباحة  وحتى  والشرب  والنظر 

التجمع لمناقشة أمور حياتهم.
األمير العثماني قبل أن يصدر فرمانه ويحدد 
السوريين  أّن  نسَي  تركيا  في  الحياة  شروط 
بصورة  التركي  االقتصاد  يدعمون  من  هم 
قال  الذي  فهو  أيضا،  مباشرة  وغير  مباشرة 
أّنه أّسس جمعية لمساعدة العائالت السورية 
وأنه لم تأت أي عائلة لطلب المساعدة ألن 
عليهم  يخسرون  ال  أنهم  أي  يعمل،  الجميع 
باليد  االقتصاد  يفيدون  أّنهم  ثم  واحًدا،  فلًسا 
عليهم  تدفع  ال  انقرة  ألن  الرخيصة  العاملة 
تأمين صحي وال اجتماعي، ذلك إلى جانب 
األموال التي تأخذها تركيا سنوًيا بحجة أّنها 
تمنع وصول الالجئين إلى اوروبا وتبلغ هذه 
األموال ستة مليارات دوالر سنويا، وتستخدمهم 

كورقة ضغط على االتحاد االوروبي.
هذا األمير نسَي أو تناسى أّنه يخاطب أبناء 
أقدم حضارة في التاريخ وأقدم عاصمة مأهولة 
أيضا، شعب ال يرضى االنكسار ونسَي أن 
الشهي..د عمر حمد قبل إعدامهم له بيوم في 
قال  لعام 1915  مايو   – أيار  من  السادس 
َنسل  األلى سادوا مجدًا وعال..  أبنـاء  )نحن 
قحطان األبي جد كل العرب(. فمن أنت حتى 

تأتي وتعلم أحفاده أصول الحياة؟
رسالتي إلى السوريين في تركيا هل تعجبكم 
حياة الّذّل هذه؟ الّتنمر والعنصرّية؟ من قدمتم 
همًجا  يراكم  وعرضكم  ودماءكم  بلدكم  له 
تغادرون  ال  لماذا  هذا؟  أيعجبكم  وإرهابّيين 
عودوا  أقول  لن  شئتم،  أينما  وتذهبون  تركيا 
إلى سوريا بل اذهبوا إلى أّية دولة في العالم 

أيعقُل أّن تركيا وإرهابها بحقكم يثير إعجابكم؟ 
بالمناسبة االسطوانة المشروخة بخصوص أّن 
من يعود يتم اعتقاله والتحقيق معه أصبحت 
قديمة وبالية ومن باب الدعابة ال يوجد دولة 
في العالم لديها سجون لتتسع لثالثة ماليين 
شخص، وبالتالي لماذا ال تعودوَن إلى بالدكم 
وتحاولوَن إصالح ما حدث مع دولتكم؟ من 
لربما  دولته  يحاور  ال  لماذا  للغريب  يتذلل 
تعيشون  فمنه  معها،  وسط  حّل  إلى  يصل 
إخوانكم  الّضغط عن  وتخففون  بلدكم  ضمن 
ُتسقطون  سوف  بعودتكم  ألن  الداخل،  في 
ورقتكم من يد من يصفكم بالهمج واإلرهابيين 
ويزج بكم بالمحرقات لصالحِه، وسوف تعود 
أرضكم لدولتكم وأنتم فيها وأسياٌد عليها ويخّف 
من  الذين  إخوانكم  عن  االقتصادي  الضغط 

لحمكم ودمكم.
في  الحرائق  إطفاء  في  شارك  الذي  السوري 
تركيا وصف باإلرهابي لدى أبناء بلدها، واآلن 
ُيقتل ويطرد ويكسر مصدر رزقه ومنزله في 
يخرج  قد  سوري،  النه  فقط  وأنقرة  اسطنبول 
باب  من  هو  الكالم  هذا  أّن  ليقول  البعض 
الشماتة ولكن هذا هراء ألّنني مع كل سوري 
في الخارج حتى وإن اختلفت معه سياسًيا وأّما 
في الداخل فإن سقف الوطن يحمي الجميع، 
لذلك عودوا عّلكم تصلحون ما أفسده عليكم 

عدّو جدكم.

كمال خلف\
الدعائية  الحمالت  األيام تصاعدت  في هذه 
العدائية  ضد حزب هللا في لبنان، مع افتعال 
إشكاالت ذات طابع اهلي يكون الحزب طرفا 

فيها ، كما احداث “خلدة” او بلدة “شويا” .
عفوية،  وليست  مدبرة  االحداث  هذه  وتبدو 
وفيها قدر كبير من االستفزاز للحزب  مثل 
أطفال  بينهم  مشيعين  على  النار  اطالق 
اعتراض  او  منهم.  عدد  وجرح  وقتل  ونساء 
راجمة للمقاومة  قامت للتو بقصف إسرائيل  
واالعتداء على المقاومين وتصويرهم وشتمهم 

وشتم الحزب الذي ينتمون اليه.
ورغم ان الحزب في كال الحادثتين كان هو 
الضحية، ولم يبادر الى ردة فعل معتمدا على 
قوته وهو القادر، واكتفى باللجوء الى القانون 
وأجهزة الدولة، اال ان الحمالت المكثفة التي 
انطلقت عبر السوشل ميديا ، وبعض وسائل 
االعالم اللبنانية   تهاجم وتجرم وتتهم الحزب، 
مع إعطاء انطباع مضلل ان المجتمع األهلي 
في لبنان ضاق ذرعا بالمقاومة. وهذه المقوله 
تبدو مثل “كليشه” معممة على مفاتيح الحملة 
تواصل  ووسائل  واعالميين  سياسيين  من 
او  الصياغة  اختلفت  وان   ، اعالم  ووسائل 
القالب الذي توضع فيه هذه “الكليشه”. كأن 
يربط الجوع والفساد واحتكار الوقود و تالعب 
األسعار  وارتفاع  المرفأ  وانفجار  التجار 
وانهيار العملة  وانقطاع الكهرباء وأزمة الدواء 

والتهريب وعدم تشكيل حكومة، واالغتياالت 
بالبالد بحزب هللا  واي حادث في أي مكان 

وسالح المقاومة.
من  فيها  ما  بكل  الموجه  الحمالت  وتدار 
تحريض مذهبي وطائفي ومناطقي وعنصري 
تحت  إسرائيل  خطاب  مع  بالتماهي  وحتى 
شعار “حرية التعبير”.  بالتأكيد معظم النخب 
علم  تعلم  لبنان  في  واإلعالمية  السياسية 
اليقين ان هذه الحمالت ممولة، وهدفها راس 
العاجزة  إلسرائيل  خدمة  وسالحه  هللا  حزب 

عن مواجهة الحزب عسكريا.
المفارقة ان حزب القوات الذي يقوده “سمير 
على  التحريض  في  الحربة  راس  جعجع” 
على  البلطجة  أسلوب  ينتهج   ، هللا  حزب 
وكان  اللبنانيين،  وغير  اللبنانيين  المدنيين 
هناك اكثر من حادثة سجلت خالل األشهر 
الماضية ألسلوب عمل يحاكي مليشيا الحرب 
االهلية بأسوء مراحلها، مع لغة طائفية يمينة 
السوري  الى  االخر  اللبناني  تتجاوز  عفنة  
والفلسطيني. ومع ذلك يخرج جعجع بين فينة 
والمدنية  والدولة  السيادة  عن  متحدثا  وأخرى 
طبعا  العرب  على  واالنفتاح  والمواطنة، 
المقصود بالعرب عند جعجع الدول الخليجية 
وتحديدا السعودية، واالدهى انه يصنف نفسه 

ضمن قوى التغيير لبناء دولة.
الة    ، جديدة  ليست  الحزب  على  الحمالت 
عام   الحريري  اغتيال  منذ  انطلقت  الدعاية 

2005 وتضاعفت واتسعت خارج حدود لبنان 
مع تدخل الحزب رسميا  في الحرب السورية 
قاعدة  يعتمد على  بعدا  عام 2013 واخذت 
مذهبية ” سني شيعي”. علما ان  الحزب لم 
يذهب للقتال في سورية كونه حزبا شيعيا مقابل 
جماعات سنية . بقدر ما كانت القضية تتعلق 
السياسية وموقع ودور سورية في  بالخيارات 
اإلقليمي   واالصطفاف  إسرائيل  مع  الصراع  
والذي اريد له ان يتغير باتجاه معادة المقاومة 
في المنطقة عموما وليس اللبنانية فقط  في 
وماعرف  والثورة  التغيير  شعارات   خضم 
بالربيع العربي . وعلما أيضا ان تدخل الحزب 
خليجية  دول  تدخل  سبقه  جانب سورية  الى 
المسلحة  الجماعات  لدعم  وإسرائيل  وتركية 
او باالدق خلق المجموعات المسلحة لهدف 
تلك  اختصار  يجري  ولكن  النظام.  اسقاط 

التدخالت كلها بتدخل حزب هللا وايران  .
تتنوع  والحمالت  الدعاية  أدوات  كانت  وان 
عربيا ومحليا اال انها مجرد أدوات تنفيذ لخلق 
راي عام وشارع عربي ومحلي معاد وضاغط 
هي  المايسترو  بينما  للمقاومة،  ومحاصر 

الواليات المتحدة والمستفيد هي إسرائيل .
في  المقدس   الجهاد  مرحلة  تذكرون  هل 
أفغانستان، وهجرة المقاتلين العرب والمسلمين 
للجهاد ضد القوات السوفياتية “الكافره” تحت 
شعار “مسلم وملحد”  وكل الحمالت واألموال 
والفتاوى والسالح . كلها كانت أدوات ساذجة 

الباردة  حربها  في  المتحدة  الواليات  لخدمة 
العرب  كسب  ماذا  السوفيتي.  االتحاد  ضد 
والمسلمين غير الدماء لتربح أمريكا، وتسحقهم 
في نهاية المطاف عام 2001  ؟ في ذات 
الوقت كانت فلسطين محتلة والقدس تهود ولم 

يحج اليها مجاهدوا العرب االشاوس.
راية   اعالن  كان  التاريخ،  عبر  ذلك  وقبل 
الجزيرة  شبه  في  العثمانيين  ضد  الجهاد 
القومية   شعار  تحت  وانكلترا  فرنسا  بتشجيع 
البالد  بتقسيم  انتهى  والذي  تركي”  “عربي 
العربية الى أشالء جغرافيا ، وتوزيعها كقطعة 
الحرب  في  الكبار  المنتصرين  على  الحلوى 
العالمية واهداء فلسطين للحركة الصهيونية. 
اننا اليوم امام ذات اللعبة لقوى عالمية مجرمة، 
تستخدم أدوات جديدة بشعارات جديدة  وعبر 
واألنظمة  االنتهازية  والنخب  واالعالم  المال 
الوظيفية  لتضليل الراي العام والشارع العربي 
لتقطف راس قوى المقاومة في عموم المنطقة، 
ان  المؤمنة   إسرائيل  طريق  عن  وتزيلها 
العربية والمسلمة مجرد عبيد وخدم  الشعوب 
لشعب إسرائيل. ال تجعلوهم يسوقونا كالخراف 
لتحقيق أهدافهم على حساب كرامتنا وارضنا 
وشعوبنا ومستقبلنا. لن أقول ان قوى المقاومة 
لن  محصنين،  وانصارها  وجمهورها  ونخبها 
داهم  الخطر  بل   . يقظة  الشعوب  ان  أقول 

وقد ينجحون.
كاتب واعالمي فلسطيني
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تأليف الحكومة في لبنان: طالعة نازلة

الملف الفلسطيني.. 
هل سينجح نفتالي بينيت في فرض معادالت جديدة؟

ما بيَن ساعة وأخرى تتبّدل التقديرات في ما 
تقابلها  طالعة  هّبة  الحكومة.  تشكيل  خّص 
أخرى نازلة، بما ال يتيح الخروج من الدائرة 
الرمادية وحسم إمكانية والدة الحكومة خالل 
شديدة  أجواء  أمس  ليل  راجت  فيما  أيام، 

السلبية
الحكومة.  تأليف  مسار  تعَتري  الفتة  ُمفارقة 
ميشال  الرئيسْين  بيَن  مشتركة  رغبة  هناك 
سريعًا،  استيالدها  في  ميقاتي  ونجيب  عون 
تظهر وكأنها ممنوعة. فليَست على ُهدى هذه 
الرغبة تسير المشاورات، والتي لم يُعد ُمبالغًا 
به القول إن ُمجملها لم يخرُج من دائرة صراع 
الحر«  الوطني  »التيار  رئيس  بين  الديوك 
تيار »الُمستقبل« سعد  جبران باسيل ورئيس 
لمحاوالت  السابقة  بالتجارب  قياسًا  الحريري. 
تشرين«، ال  فترة »17  بعَد  الحكومة  تأليف 
يِجد المعنيون بملف التشكيل سوى إسقاطها 
برمتها  العملية  لتبرير دوران  الحاِضر،  على 

عنَد 10 في المئة لم ُتنَجز بعد.
النزاع  بشأن  تطّور  أي  يحصل  لم  أيام  منُذ 
الُمتحدثون  واألسماء.  الحقائب  بعض  على 
وكأن  كبيرًا  ارتياحًا  عنه  ينقلون  ميقاتي  مع 
جانب  من  كذِلك  غدًا،  ستوَلد  الحكومة 
العالقة  طبيعة  على  دومًا  ُيرّكز  الذي  عون 
العالقة  هذه  أن  غيَر  الُمكلف.  الرئيس  مع 
»المتناغمة« لم ُيثمر أحد عشر لقاًء جمعهما 
التقديرات  فإن  ولذلك  حكوميًا،  ترجمتها  في 

غالبًا ما ُتراوح في الدائرة الرمادية.
يوميًا  ميقاتي  الحريري، يحَرص  على عكس 
على التشاور مع كل األطراف، إما اتصااًل 

أو في جلسات ليلية. مع رئيس مجلس النواب 
وسليمان  وباسيل  و»الخليلين«  بري  نبيه 
من  وكل  والحريري  جنبالط  ووليد  فرنجية 
هذه  معظم  جمعته  وما  حّصة.  له  ستكون 
أن  بعبدا  في  مشاوراته  حصيلة  عن  القوى 
وزيرًا،   24 على  اآلن  إلى  ثابتة  الحكومة 
وعدم المداورة في الحقائب السيادية، وخمسة 
وزارات للطائفة السنية )من ضمنها الداخلية 
وحركة  هللا  حزب  للثنائي  خمسة  والصحة(، 
الزراعة  العمل،  األشغال،  )المالية،  أمل 
مرتضى(.  محمد  سيتوالها  التي  والثقافة، 
وبينما ستذهب »التربية« لجنبالط، وستكون 
طالل  النائب  حصة  من  »المهجرين« 
فيما  للمردة،  والبيئة  واالتصاالت  ارسالن، 
اتفق على أن وزارات الخارجية والدفاع والعدل 
واإلعالم  والسياحة  االجتماعية  والشؤون 

والطاقة سيسميها رئيس الجمهورية.
الطائفية  التوزيعة  هذه  على  التوافق  لكن 
للحقائب ال يؤّكد استقرارها على ما هي عليه، 
ما داَم هناك خالف على حقائب أخرى من 
من  حقيبة  بأي  »فالتبديل  االقتصاد  بينها 
أما  التوزيعة«.  بقية  على  ينسحب  أن  شأنه 
بشأنها،  خالف  هناك  »يزال  فال  األسماء، 
اسم  عون  طرح  التي  الطاقة  وزارة  تحديدًا 
الطاقة  لحفظ  اللبناني  للمركز  العام  المدير 
بيار خوري لتوليها، واعترض عليه ميقاتي«، 
فضاًل أن »التوافق على اسم كل من وزيرَي 

الداخلية والعدل لم يحصل بعد«.
ومن بين األسماء المتفق عليها: السفير جهاد 
مصطفى  القاضي  الزراعة،  لوزارة  مرتضى 

بيرم للعمل، الدكتور علي حمية )مستشار في 
لجنة اإلعالم واالتصاالت النيابية( لألشغال. 
الكفة  أن  المعلومات  فتقول  للداخلية،  أما 
مرجحة لصالح إبراهيم بصبوص )وافَق عون 
رئيس  نائب  أما  الشروط(.  بعض  مع  عليه 
أبو  مروان  على  االتفاق  جرى  فقد  الحكومة 

فاضل.
االعتذار،  صدد  في  يكون  أن  ميقاتي  نفى 
مؤكدًا أنه يعمل مع عون على تذليل العقبات 

التي طرأت
وفيما قالت مصادر مقرّبة من الرئيس عون 
ثالثة  باستثناء  ُحسمت،  »الخالفات  إن 
المتبقية  »العقد  أن  إلى  أشارت  منها«، 
أسماء  على  ميقاتي  يضعها  بفيتوات  تتعلق 
يقترحها رئيس الجمهورية«. وفي المعلومات 
لدى  التدخل  أن »عون طلب من حزب هللا 
ميقاتي وإبالغه بأنه يريد تشكيل الحكومة ال 
االعتذار، وأن يحاول الحزب إقناعه بالعدول 
مصادر  تقول  وعليه،  فكرة«.  هكذا  عن 
أن  المشاورات  ِمن  بينة  على  بارزة  سياسية 
التي تجري إشاعتها من  »األجواء اإليجابية 
إلى  وتنقلب  لحظة  أي  في  تتبّدد  أن  شأنها 
عرقلة كاملة«. وأكدت المصادر أن »العقدة 
األساسية تتعلق فعاًل باألسماء، ألن ما يقال 
هي  وميقاتي  بين عون  توافقية  أسماء  عنها 
هناك  فليَس  منهما،  كل  ستحّدد حّصة  التي 
اسم سيكون محسوبًا عليهما معًا. إما سيكون 
ميقاتّي الهوى أو محسوبًا على الفريق الذي 
يقف خلفه، وإما سيكون عونّيًا بالمطلق«، لذا 
أن  ُيمكن  التي  بالتسميات  أحد  »ال يستخف 

مشاورات  أوصلت  التي  الجهود  بكل  تطيح 
التشكيل إلى ما هي عليه اآلن«.

أن  في  هي  »المشكلة  أن  المصادر  ورأت 
عون وميقاتي ال يشكالن الحكومة منفردين، 
فباسيل والحريري يحّركان خيوطها، بالتالي ما 
أفشَل محاوالت التشكيل سابقًا ُيمكن أن يؤدي 
إلى النتيجة الحالية. فال عون ُيمكن أن يمّرر 
ميقاتي  وال  عنها،  باسيل  يرضى  ال  حكومة 
تمّسك  الذي  السقف  عن  النزول  على  قاِدر 

به الحريري«.
ميقاتي،  ينفها  لم  سلبية  أجواء  لياًل  وراجت 
لكنه نفى أن يكون في صدد االعتذار، مؤكدًا 
أنه يعمل، مع رئيس الجمهورية، على تذليل 

العقبات التي طرأت.
وبينما يتصاعد الضغط الدولي على المسؤولين 
من أجل التسريع في تشكيل الحكومة، قاَلت 
مصادر قريبة من الجّو األميركي – األوروبي 
في  لها  التحضير  يجري  جديدة  »مرحلة  أن 
حال لم ينجح ميقاتي في مهمته«، مشيرة إلى 
رئيس  إسقاط  هو  المرحلة  هذه  »عنوان  أن 
الجمهورية ميشال عون، من خالل تحركات 
يتبّين وصول  إن  ما  تباعًا،  ستبدأ  وحمالت 
مسدود«.  أفق  إلى  الحكومية  المشاورات 
التحركات  »هذه  أن  إلى  المصادر  وأشارت 
والحمالت يجري التحضير لها من قبل أحزاب 
المعارضة  المدني  المجتمع  من  ومجموعات 
أكثر  وموسعة  منظمة  وستكون  عون،  لعهد 
للعهد  يسمح  لن  ألنه  الماضية،  الفترة  من 
وحده بأن يقود البالد حتى موعد االنتخابات 

النيابية في ظل فراغ حكومي«.

حسن الفي
كشفت معركة »سيف القدس« لإلسرائيليين 
للتنسيق األمني مع  الثمينة  القيمَة األمنية 
أمن  حفظ  أجل  من  الفلسطينية  السلطة 
الضفة الغربية، وعدم تدهور الوضع فيها، 
وصواًل إلى فتح جبهة قتال جديدة في أثناء 

المعركة.
أحدثت معركة »سيف القدس«، التي استمّرت 
عشرة أيام وثمانَي ساعات، كثيرًا من التداعيات 
األمر  اإلسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع  على 
الذي فرض على »إسرائيل« إعادة النظر في 
سواء  الفلسطينيين،  مع  التعامل  استراتيجية 
في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بحيث من 
الجدير ذكره أنه تّم تشكيل حكومة إسرائيلية 
بقيادة  القدس«،  »سيف  معركة  بعد  جديدة 
نفتالي بينيت، أنهت فترة ُحكم بنيامين نتنياهو 
متواصلة.  عامًا   12 مدة  استمرت  التي 
َه  التوجُّ جديدة  حكومة  وجوُد  عّزز  وبالتالي، 
اإلسرائيلي نحو البحث عن تغيير استراتيجية 
نتنياهو السابقة في التعامل مع الفلسطينيين.

أوضحت معركة »سيف القدس« فشل سياسة 
»االحتواء« اإلسرائيلية تجاه قطاع غزة، بعد 
فشل جيش االحتالل اإلسرائيلي في القضاء 
عام  حرب  في  الفلسطينية  المقاومة  على 
ال  بأن  نتنياهو  أقنع  الذي  األمر   ،2014
حلَّ عسكريًا مع غزة. وحتى لو تّم احتاللها 
وهو  بعد؟«.  »ماذا  السؤال:  يبقى  بالكامل، 
السؤال الذي ال تمتلك »إسرائيل« إجابة عنه.

لذلك، حاولت، من خالل الدمج بين سياسة 
الناتجة  اإلنسانية  األزمات  من  التخفيف 
الردع  سياسة  وبين  جهة،  من  الحصار  من 
العسكرية من جهة أخرى، خلَق حالة  بالقوة 

من التفاهمات مع المقاومة في غزة، وتحديد 
قواعد اشتباك بين الطرفين.

األيديولوجي  الخّط  بأّن  »إسرائيل«  تفاجأت 
أّي  على  غلب  المقاومة  لحسابات  الوطني 
التي  الحقيقة  لحظة  في  أخرى،  اعتبارات 
القدس«،  »سيف  معركة  اندالع  في  تجّلت 
االستخبارات  تقديرات  أن  أثبت  الذي  األمر 
االستخبارية  قراءتها  في  خاطئة  اإلسرائيلية 
وطريقة  القرار  ُصّناع  شخصيات  بشأن 
وخصوصًا  المقاومة،  فصائل  لدى  تفكيرهم 

قائد »حماس« في غزة يحيى السنوار.
االحتالل  جيش  إدارك  ذلك  إلى  أضف 
غزة  في  المقاومة  فصائل  أن  اإلسرائيلي 
انتهزت »سياسة االحتواء« السابقة من أجل 
جهوزيتها  ورفع  العسكرية،  قدراتها  تعزيز 
القتالية، على نحٍو لم يتوّقعه جيش االحتالل 
المعركة،  في  أدائه  في  وأّثر  اإلسرائيلي، 
جبهته  أمام  الثقة  من  كثيرًا  أفقده  أنه  واألهم 
يقارب 375  ُأطلق عليها ما  التي  الداخلية، 

صاروخًا يوميًا طوال المعركة.
في ضوء ذلك، بات هناك توافق بين المؤسسة 
ستين في  العسكرية والحكومة، وهما أهم مؤسَّ
صنع القرار اإلسرائيلي، َمفاده أنه، حتى اندالع 
المعركة المقبلة، يجب انتهاج سياسات جديدة 
باستمرار  العمل  مبنية على  قطاع غزة،  مع 
من  القتالية،  المقاومة  قدرات  تقويض  على 
خالل خلق قواعد اشتباك عسكرية وسياسية 

جديدة، أهمها:
·    رد عسكري قوي على إطالق أّي بالون 

حارق أو صاروخ من قطاع غزة.
·    عمل واسع النطاق، عسكريًا وأمنيًا، ضد 

تعاظم قدرات المقاومة التسليحية.

·    العمل على كسر االرتباط بين القدس 
المحتلة وغزة، والذي فرضته معركة »سيف 

القدس«.
·    عدم السماح بإعادة إعمار القطاع إاّل 
األمد  طويلة  تهدئة  إلى  التوّصل  خالل  من 

مع »إسرائيل«.
·    عمل كل ما هو مطلوب من أجل إنهاء 
المقاومة  لدى  األسرى  االحتالل  جنود  ملف 

في غزة، بأقل األثمان.
الضفة  في  اآلخر  الفلسطيني  المقلب  في 
القدس«  »سيف  معركة  كشفت  الغربية، 
للتنسيق  الثمينة  األمنية  القيمَة  لإلسرائيليين 
األمني مع السلطة الفلسطينية من أجل حفظ 
الوضع  تدهور  وعدم  الغربية،  الضفة  أمن 
فيها، وصواًل إلى فتح جبهة قتال جديدة في 
أصوات  تتعالى  بدأت  لذلك،  المعركة.  أثناء 
العسكرية  والمؤسستين  الحكومة  داخل 
تحوُّل  بإحداث  تطالب  اإلسرائيلية،  واألمنية 
استراتيجي تجاه تعزيز السلطة وتقويتها، بداًل 
إلى إضعاف  والهادفة  السابقة،  السياسة  من 
على  دولي  ضغط  تجنيد  من  خوفًا  السلطة 
مجددًا  الدولتين  حّل  إحياء  ُيعيد  »إسرائيل« 
مُّ  والضَّ االستيطان  عليه  أجهز  أن  بعد 
عامالن  هناك  اعتقادنا،  وفي  الصهيونيان. 
عّززا سماع تلك األصوات في اآلونة األخيرة:

الحزبية  المكّونات  طبيعة  هو  األول  العامل 
للحكومة الجديدة في »إسرائيل«، والتي تضّم 
بقايا ممن ما زالوا يرفضون ضمَّ مناطق من 
بضمان  تتعّلق  أسباب  نتيجة  الغربية  الضفة 
يهودية الدولة، وعدم تدحرج األمور إلى حّل 

الدولة الواحدة الثنائية القومية.

العامل الثاني هو الموقف األميركي المشّجع 
والذي  الفلسطينية،  السلطة  دور  تعزيز  على 
برز من خالل االتصاالت األميركية المتعددة 
المستويات بقيادة السلطة الفلسطينية، وصواًل 
إلى زيارة مدير وكالة االستخبارات المركزية 
ناهيك  هللا،  لرام  أيه«  آي  »السي  األميركية 
بالحديث عن نّيات أميركية في فتح قنصلية 

لها في القدس الشرقية.
في ظل هذه االستراتيجية اإلسرائيلية الجديدة، 
ثالثة  نطرح  أن  المهم  من  أّن  اعتقادنا  في 
مصير  تحديد  في  تساهم  مركزية  تساؤالت 
تلك االستراتيجية الجديدة. األول هو: ما هي 
على  غزة  في  الفلسطينية  المقاومة  فعل  رّدة 
تلك االستراتيجية الجديدة؟ تلك المقاومة التي 
فرضت، قبل معركة »سيف القدس«، معادلة 
»القصف بالقصف والدم بالدم«، وخصوصًا 
إلى  الداعية  األصوات  تتعالى  بدأت  أنه 
كلَّف  مهما  العسكري  التصعيد  إلى  الذهاب 
األمر، في حال استمرار الحكومة اإلسرائيلية 

في محاولة فرضها تلك المعادالت الجديدة.
الثاني هو: هل حكومة االحتالل اإلسرائيلية، 
التي يتزّعمها بينيت، المستوطن ابن الصهيونية 
الدينية، المؤمنة بـ«إسرائيل الكبرى«، والداعية 
إلى ضّم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، 
قادرٌة على إحداث اختراق سياسي على مستوى 
المزاج  انزياح  مع  وخصوصًا  الدولتين،  حل 

الشعبي اإلسرائيلي تجاه اليمين الديني؟
الثالث هو: ما مدى جدية الموقف األميركي 
بشأن إحياء حل الدولتين مجدَّدًا؟ وهل يمكن 
في  »إسرائيل«  على  تضغط  أن  لواشنطن 
ظل التوتر القائم بينهما بشأن الملف النووي 

اإليراني؟
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نصراهلل يهدد أمريكا وإسرائيل : 
 سفينة المازوت التي انطلقت من إيران باتجاه لبنان هي ارض لبنانية 

هل تراجع الكاظمي عن دعوة الرئيس األسد 
لُحضور “قّمة ِجوار الِعراق” بَضغٍط أمريكّي؟

اللبناني حسن  لحزب هللا  العام  األمين  أعلن 
محملة  إيران  من  سفينة  أول  إبحار  نصرهللا 
بالمازوت، مهددا أمريكا وإسرائيل قائال: »هذه 
السفينة منذ اللحظة التي ستبحر فيها ستصبح 

أرضا لبنانية«.
وقال نصرهللا في كلمة متلفزة: »السفينة التي 
من  بأطنان  محملة  ساعات  بعد  ستنطلق 
مسافة  عنها  يفصلنا  وما  المطلوبة،  المواد 
الطريق فقط، وستتبعها سفن أخرى، وعندما 
تصل إلى مياه البحر األبيض المتوسط نتكلم 
عن التفاصيل واآلليات العملية«، مبينا »أننا 
فالبنزين  المازوت،  لمادة  األولوية  أعطينا 
حاجة السيارات، ولكن المازوت تتوقف عليه 
ومصانع  الصحية  والمراكز  المشتشفيات 

المواد الغذائية وأفران الخبز«.
وأضاف: »السفينة منذ اللحظة التي ستبحر 
أرضا  ستصبح  المياه  في  وتصبح  فيها 
أقول  إيران  من  اآلتية  السفينة  لبنانية.. 
لبنانية  أرض  هي  ولإلسرائيليين  لألمريكيين 
شعبنا  بعزة  يرتبط  تحد  في  معنا  تدخلوا  وال 
وإذالل شعبنا.. لو سمح للبنانيين بأن يعيشوا 
حياتهم الطبيعية لما كنا بحاجة إلى أن نذهب 

في هذا الخيار«.
نصر هللا توجه إلى اللبنانيين بالقول: »إيران 
الشؤون  في  تتدّخل  لم  على مدى 40 عامًا 
أن  على  وشدد  بأيدينا«،  وقرارنا  اللبنانية، 
عبيدًا،  وال  أحد،  عند  أداة  »ليست  المقاومة 
من  محذرًا  أسيادهم«.  عند  اآلخرون  كما 
هم  الناس  على  يعتدون  الذين  »الزعران  أنَّ 

غوغائيون ال يمتون بأي صلة إلى شعبنا«.
السيد نصر هللا لفت إلى أن »الصواب هو أن 
على  نساعدها  وأن  بمسؤوليتها،  الدولة  تقوم 
»ال  أنه  على  مؤكدًا  غضبنا«،  رغم  ذلك، 
يستطيع أن يقوى علينا أحد، ومن الخطأ أن 

نندفع باتجاه تصرفات غير صائبة«.
علي  اإليراني  المرشد  إلى  نصرهللا  وتوجه 
رئيسي  إبراهيم  اإليراني  والرئيس  خامنئي 
جانب  إلى  الدائم  لوقوفهم  والتقدير  »بالشكر 
وقوفها  على  إيران  »نشكر  مضيفا:  لبنان«، 
الدائم إلى جانب شعب لبنان كما في المقاومة 
من أجل تحرير أرضنا وصد العدوان، ورغم 

والضغوط  إيران  على  والعقوبات  الحصار 
ولم  حلفائها  عن  يوما  تتخل  لم  فهي  عليها 

تخذل أصدقاءها«.
واعتبر أن »ما يجري حرب اقتصادية علينا 
القتسام الثروة النفطية الموجودة في البحر مع 
األمريكية  اإلدارة  أن  نعرف  ونحن  إسرائيل، 
الموجودة  سفارتها  وأن  الحرب،  هذه  تدير 
االقتصادية  الحرب  تدير  عوكر  منطقة  في 
هذا  كل  خلف  وتقف  مباشرة  واإلعالمية 
التحريض والتجييش اإلعالمي للبنانيين على 

بعضهم البعض«.
و حذر السيد نصر هللا من أن »هذه السفارة 
على  واإلعالمية  االقتصادية  الحرب  تدير 
وأضاف  التحريض«،  وراء  وتقف  لبنان، 
قائاًل: »هذه السفارة ليست تمثياًل دبلوماسيًا، 
بل هي سفارة تواطؤ على الشعب اللبناني«.

كما توجه إلى األميركيين بالقول: »سفارتكم 
في بيروت ستفشل كما فشلت في السابق«، 
داعيًا كل من يعتمد على األميركيين وسفارتهم 
في بيروت أن يأخذوا تجربة أفغانستان بعين 

االعتبار. 
هللا  نصر  السيد  قال  اإلطار،  هذا  وفي 
»كالبهم  األميركيين:  على  للمعتمدين 
أقرب  هي  لحمايتهم  الموضوعة  البوليسية 
المتحدة  الواليات  إلى  منكم«.وتوجه  إليهم 
جيوشا  دربتم  عاما   20 مدى  »على  قائال: 
لكم  ستفعل  فماذا  وأخفقتم  وفشلتم  وجنراالت 
جمعيات المجتمع المدني في مقابل الشرفاء 
والوطنيين والمقاومة التي هزمتكم؟ أنتم تنفقون 

األموال بال طائل«.
لفلسطين،  اإلسرائيلي  االحتالل  وعن 
الكيان  »مواجهة  أن  هللا  نصر  السيد  اعتبر 
الصهيوني الغاصب لفلسطين تبقى في رأس 

أولويات المقاومة«.
الشعب  جانب  إلى  بالوقوف  الدعوة  وجدد 
المحاصر  والقطاع  الضفة  في  الفلسطيني 
من  أرضه  الستعادة  الشتات،  وفي  والقدس 
النهر إلى البحر، وأضاف: »بتنا نتطلع إلى 
أرض  الصهاينة  الغزاة  سيغادر  الذي  اليوم 

فلسطين، ألنها نهاية كل احتالل وغاٍز«.
وأمام التهديدات التي تواجه القدس والمقدسات، 
دعا السيد نصر هللا إلى صنع معادلة إقليمية 
تحمي هذه المقدسات، مشددًا على أنَّ حماية 
المقاومة،  محور  كل  مهّمة  هي  المقدسات 

وليست مهمة الفلسطينيين فقط.
وفي كلمته، تطرق السيد نصر هللا إلى آخر 
العراقية،  الساحة  تشهدها  التي  التطورات 
إبداء  على  العراقية  للفصائل  بالشكر  وتقدم 
فلسطين،  في  المقدسات  لحماية  استعدادها 
مؤكدًا أن تعاون قوى المقاومة بالمنطقة إلى 
أمل  سيجعل  فلسطين  في  المقاومة  جانب 

تحرير فلسطين عظيمًا.
»اإلدارات  أن  من  حذر  هللا  نصر  السيد 
األميركية المتعاقبة هي رأس الطغيان والظلم 
في  »السيادة  أن  على  وشدد  العالم«،  في 
منطقتنا هي لشعوبها ولدولها، وكذلك خيراتها 

ومياهها ونفطها وأرضها«.
وقال: »بعد الهزيمة األميركية في أفغانستان، 

األميركي  االحتالل  إلى  العيون  تشخص 
العراقي  القرار  واصفًا  وسوريا«،  العراق  في 
بمغادرة القوات العسكرية األميركية للبالد بأنه 

»إنجاز عظيم«.
كما دعا الشعب العراقي إلى أن يأخذ بعين 
االعتبار مسألة المستشارين األميركيين عبر 
يشكل  ما  أن  على  وشدد  أفغانستان،  تجربة 
داعش  مواجهة  في  للعراق  حقيقية  ضمانة 

والتكفيريين هو الحشد الشعبي. 
السيد نصر هللا أكد أن »الحشد الشعبي كان 
من أعظم تجليات وتجسدات االستجابة لفتوى 
إلى  داعيًا  النجف«،  في  الدينية  المرجعية 
بها،  والتمسك  وتقويتها  الحشد  قوات  تعزيز 

ألنه جزء كبير من الضمانة للعراق.
في  البقاء  في  األميركيين  »حجة  أنَّ  ورأى 
محاربة  على  المساعدة  هي  سوريا  شمال 
كاذب«،  وادعاء  واهية  حجة  وهي  داعش، 
بإنهاء  كفيلة  المنطقة  »حكومات  أن  مؤكدًا 
مساعدة  أي  إلى  تحتاج  وال  داعش،  ظاهرة 

أميركية«.
تسهل  األميركية  »القوات  أن  من  حّذر  كما 
من  االنتقال  على  وتساعده  داعش،  تطوير 
منطقة إلى أخرى«، مطالبًا القوات األميركية 
بمغادرة شرق الفرات، معتبرًا أن هدف تواجدها 

هو سرقة النفط السوري.
,أثار إعالن األمين العام لـ«حزب هللا«  ردود 
فعل متعددة، بين مؤيد ومعارض، فيما تصدر 

هاشتاغ #شكرا_إيران موقع »تويتر«.
فبعد اعتبار رئيس الحكومة اللبنانية األسبق 
»ستحمل  الخطوة  هذه  أن  الحريري  سعد 
معها مخاطر وعقوبات إضافية«، رد رئيس 
حزب »التوحيد العربي« الوزير األسبق، وئام 
وهاب، على الحريري قائال: » كالم الحريري 
قطع الطريق على تشكيل الحكومة. وهل يريد 
سعد االستمتاع بطوابير الذل إلرضاء أسياده 
حمل  نفسه،  السياق  وفي  األمريكيين؟«. 
رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع، 
مسؤولية  عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس 
وصول  بعد  بالبلد«،  يلحق  أن  يمكن  »عما 

السفن اإليرانية إلى لبنان.

فاجأنا السّيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء 
الِعراق الُمقرَّب من الواليات المتحدة األمريكّية 
دعوًة  وّجه  أّنه  ترّدد  عندما  اأُلولى  مرّتين: 
لُحضور  األسد  بشار  السوري  الرئيس  إلى 
ُمؤتمر قّمة دول الِجوار الُمزَمع عقده بنهاية 
هذا الّشهر من ِخالل رسالة نقلها السّيد فالح 
الذي  الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  الفياض 
أمس  يوم  ِدمشق  في  السوري  الرئيس  الَتقى 
األحد، والّثانية عندما سارع بَنفي بَشكٍل “غير 
دبلوماسّي” هذه الّدعوة وتبرّأ منها بالّتالي، في 
بياٍن رسمّي صدر عن الُحكومة اليوم االثنين 
باسم  َتصُدر  الرسمّية  الّدعوات  إّن  فيه  قال 
رئيس الُحكومة فقط، األمر الذي خلق الكثير 
أزمٍة  إلى  ُيؤدِّي  قد  وِبما  والّلغط،  البلبلة  من 

داخلّية في بلٍد تزدحم فيه األَزمات.
التي  وبالّصيغة  الّنفي،  هذا  بأّن  نعترف 
ألّنها  صادًما،  جاء  الّرسمي،  البيان  احتواها 
المرّة الّثانية التي يتجاهل فيها السّيد الكاظمي 
كانت  فاأُلولى  اسِتفزازّي،  وبَشكٍل  سورية 
إقليمّية  تعاون  منظومة  صيغة  تبّنى  عندما 
َتُضم األردن وِمصر إلى جانب الِعراق تحمل 
دولة  تكون  أن  ودون  الجديد”،  “الشام  اسم 
الّشام التاريخّية، أّي سورية، َمدُعوًَّة للُمشاركة 

فيها.
االسِتفزازي  الموقف  ُيَكرِّر  الكاظمي  السّيد 
السوري  الرئيس  دعوة  يتجاهل  عندما  نفسه 
بشار األسد إلى قّمٍة أمنّية تحمل اسم “ِجوار 
الِعراق” وَتُضم العديد من الّدول التي ال تحمل 
وقطر  واإلمارات  ِمصر  ِمثل  الّصفة،  هذه 
لِبالد  الجارة  الّدولة  وتستثني سورية  وفرنسا، 
التي  عام،  آالف  ثمانية  من  ألكثر  الرّافدين 
تمتّد  أرضّيٍة حضارّيٍة  بالده على  مع  تلتقي 

آلالف األعوام.
من الُمؤكَّد أّن السّيد الكاظمي ليس قارًئا جّيًدا 
للّتاريخ، وال لتطّورات األوضاع الُمتغّيرة بَشكٍل 
ُمتسارع في منطقة الّشرق األوسط والعالم، أو 
ودليلنا  ُدروسها،  من  االسِتفادة  ُيريد  ال  رّبما 
أّنه ُيقِدم على ِمثل هذه المواقف بَضغٍط من 
مرّتين  عاصمتها  زار  التي  المتحدة  الواليات 
التي تحتّل أرًضا سورّية،  في أقل من عام، 
لتفتيت  ودولّية  إقليمّية  ُمؤامرٍة  في  وُتشارك 
وحدتها الّترابّية ُمنذ عشرة أعوام، وباتت على 

وشك ُفقدان هيبتها وزعامتها للعالم.
ال نفهم مواقف السّيد الكاظمي وُحكومته إال 
من هذه الزّاوية، أّي تبّني المشروع األمريكي 
للعرب  والُمعادي  الفاِشل  االسِتعماري 

بوجود  والّتمّسك  المنطقة،  في  والُمسلمين 
بالده  أرِض  على  الُمحتّلة  األمريكّية  القوّات 
انتهاٍك  في  َدة،  ُمَتعدِّ وذرائع  ُمسّميات  تحت 
صارخ لقرار مجلس النوّاب الِعراقي )البرلمان( 

الذي ُيطالب برحيلها في أسرِع َوقٍت ُممكن.
في  وقف  الكاظمي  السّيد  أّن  لو  نتمّنى  ُكّنا 
الُمؤامرات  ُمواجهة  في  الّسوري  الخندق 
األمريكّية، وأن يكون عوًنا لهذا البلد بَتزويده 
والُمساعدات  الّنفط  من  يحتاجه  ما  بُكل 
الُمحاصر  شعبه  ُمعاناة  لتخفيف  الغذائّية 
واحِتالل  األمريكي  الِحصار  بسبب  والُمَجوَّع 
ومخزون  وغازه  نفطه  آلبار  حليفته  أمريكا 
يفعل  لم  الُفرات، ولكّنه  الُحبوب شرق  زراعة 

لألَسف.
اإلدارات  دفعت  التي  األبرز  األسباب  من 
وِحصارها،  سورية  لتدمير  األمريكّية 
الِعراق،  الحِتالل  سورية،  أّي  ُمعارضتها، 
أمريكا  هزمت  التي  الباسلة  الُمقاومة  ودعم 
وأجَبرتها على سحب جميع قوّاتها في أواِخر 
عام 2011، ومن الُمؤِلم أّن السّيد الكاظمي 
عليها،  الِحصار  بتشديد  كافأها  وُحكومته 
ألراضيها  االمريكي  االحِتالل  مشروع  ودعم 
وتجويع شعبها، رّبما انِتقاًما من هذه المواقف 

الوطنّية.
في  ُتشارك  أن  ورئيسها  سورية  ُيَشرِّف  ال 
فيه  وُتشارك  ماكرون،  يتزّعمه  قّمة  ُمؤتمر 
ِقيادات ُدول ُأخرى تآمرت لتدميرها، وضّخت 
عَشرات  وأرسلت  الِمليارات،  ِمئات  وُحلفاءها 
دولٍة  إلى  لتحويلها  الُمتَطرِّفين  من  اآلالف 
ُممزّقة فاشلة تعّمها الفوضى وعدم االسِتقرار 

ونهب ثروات شعبها النفطّية والغازّية.
َيِقف  التي  أمريكا  أّن  الكاظمي  السّيد  ر  ُنَذكِّ
ُمهينًة وُمِذلًَّة  اليوم هزيمًة  في خندقها تعيش 
ُحلفائها  جميع  عن  وتخّلت  أفغانستان،  في 
وُعمالئها في البلد وتركتهم ُيواجهون مصيرهم 
غني  أشرف  الرئيس  ذلك  في  ِبما  وحدهم، 
الذي ترك البالد فارًّا تاِرًكا شعبه وقادة ُجنود 
عنها  بالّدفاع  تعّهد  الذي  وهذا  خلفه،  جيشه 
حالة  أّنه شاهد  ُبدَّ  أرضها وال  والموت على 
َتداُفع عَشرات اآلالف من أيتام أمريكا للهَرب 
في مطار كابول.. والّسعيد من اّتعظ بغيره.. 

ونكتفي بهذا القدر.
“رأي اليوم”
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أفضل خمسة أفالم في القرن الحادي والعشرين

لكل ما هو قديم سطوة ال يمكن إنكارها على 
الحاضر، حيث ُيضفي مرور السنوات رونقا 
ال ُيضاهى على كل األشياء، حتى ليصبح 
إناء مهمل مضى عليه بضعة قرون أثرا خالدا 
كان  فطالما  وبالمثل،  المتاحف.  في  ُيحفظ 
فهو  الفن،  للحكم على  أساسيا  الزمن معيارا 
فأما  السمين،  من  الغث  تحديد  على  األقدر 
الغث فيضيع في النسيان، وأما السمين فيبقى 
اإلعالء  ذلك  تسّرب  وقد  دائما.  ذاكرتنا  في 
من شأن القديم للذائقة الشعبية، فتوجد أمثلة 
ذلك  إلى  تؤدي  الثقافات  كل  في  وتعابير 
لقب  الماضي  على  كعرب  فنطلق  المعنى، 
الجميل«،  أو »الزمن  الجميل«،  الفن  »زمن 
يقول:  اإلنجليزية  في  مشابها  تعبيرا  ونجد 
»القديم من ذهب« )Old is Gold(. لكن، 
أليس في ذلك نوع من الظلم بالنسبة لألعمال 
الفنية في الوقت الحاضر؟ فهل يجب علينا 
االنتظار مئة عام لتحديد إذا ما كان ما ُيقدَّم 

اليوم جديرا بالتقدير أم ال؟

بدا هذا االحتفاء الكبير بالقديم على حساب 
به  قامت  استفتاء  في  جليا  واضحا  الحديث 
البي بي سي عام 2015، سعت فيه لتحديد 
أميركي على اإلطالق وفقا  فيلم  مئة  أفضل 
أن  المفاجأة  لتكون  السينما،  ودارسي  للنقاد 
أفالم  ستة  سوى  تتضمن  لم  النهائية  القائمة 
والعشربن.  الحادي  القرن  في  ُصنعت  فقط 
من  باستفتاء  للقيام  سي  بي  البي  هذا  دفع 
نوع مختلف بعدها بعام واحد، طلبت فيه من 
177 ناقدا صحفيا حول العالم تحديد أفضل 

مئة فيلم في القرن الحادي والعشرين.
وقد قالت المؤسسة في بيانها الذي عرضت 
فيه القائمة النهائية: »اليوم، نجد أن صناعة 
األفالم، سواء بميزانيات ضخمة أو ضئيلة، 
تزدهر كما كانت على الدوام. هل الزمن هو 
ما يحدد ما يستحق البقاء؟ ربما. لكننا أردنا 
أن نثبت هذه المرة أن القرن الحادي والعشرين 
أمام  ستصمد  أفالما  اآلن  حتى  لنا  قدم  قد 
ونتحدث  فيها  نفكر  وسنبقى  الزمن،  اختبار 
وشاهدناها  الفرصة  أعطيناها  لو  فقط  عنها 
كما تستحق«. ]1[لتلك القائمة أهمية خاصة، 
كونها األولى من نوعها، ويعطيها ثقال إضافيا 
كونها تصدر عن البي بي سي، إحدى أهم 
العالم.  حول  الصحفية  المؤسسات  وأعرق 
فيما يلي، سنستعرض أول خمسة أفالم في 

القائمة.
فيلم  أن  للسخرية  المثيرة  المفارقات  من 
 )Mulholland Drive( »طريق مالهوالند«
الذي يترّبع فوق قائمة البي بي سي ألفضل 
مئة فيلم في القرن الحادي والعشرين لم يبدأ 
في الحقيقة كفيلم من األساس. فبعد النجاح 
 Twin( بيكس«  »توين  مسلسل  حققه  الذي 
تمنح  أن   »abc« شبكة  قررت   ،)Peaks
مسلسال  ليخرج  الفرصة  لينش  دافيد  المخرج 
في  الفور  على  لينش  بدأ  متحمسا،  جديدا. 
المسلسل،  هذا  أول حلقة من حلقات  إخراج 
استحسان  الحلقة  تلق  لم  انتهى،  وعندما 
ظالمية  أجواءها  وجدوا  فقد  الشبكة،  مديري 
أكثر من الالزم، ذات إيقاع بطيء، وعصية 
على الفهم. بقيت تلك الحلقة مدفونة في أحد 
األدراج، وربما لم تكن لترى النور أبدا، لوال 
وإمداده  للفكرة  آخر  أستوديو  مدير  تحمس 
فيلم  إلى  لتحويلها  الالزمة  بالنقود  للينش 

روائي.
لم يكن مديرو »abc« مخطئين تماما، ففيلم 
»طريق مالهوالند« أبعد شيء عن الجماهيرية 
شباك  في  جدا  متواضعا  نجاحا  -أحرز 
التذاكر-، وربما األسباب نفسها التي حالت 
جعلته  ما  هي  العادي  المشاهد  ودون  دونه 
محببا لدى النقاد ومحبي السينما من المثقفين 

أو المتخصصين. ال يملك الفيلم خطا سرديا 
مبعثرة  كثيرة  خطوط  بل  وواضحا،  متناغما 
بالضرورة  البعض  بعضها  مع  تتضافر  ال 
وال يوجد لمعظمها نهاية منطقية. في الخط 
األساسي، نشاهد بيتي، ممثلة صاعدة تحاول 
شهيرة؛  نجمة  تصبح  أن  في  حلمها  تحقيق 
وعندما تدخل بيت خالتها حيث ستسكن في 
غريبة  امرأة  هو  تجده  شيء  فأول  هوليوود، 
الماضية  الليلة  خرجت من حادثة سيارة في 
وما عادت تذكر شيئا على اإلطالق. تحاول 
بيتي بحسن نية أن تساعدها، ويسعيان معا 
لمعرفة هويتها وماضيها؛ تعطينا تلك البداية 
غموض  فيلم  هو  سنشاهده  ما  أن  إيحاء 
النهاية  في  العقدة  بحل  سينتهي  جريمة  أو 
ومعرفة هوية المرأة، لكن كلما ُنغرق أكثر في 
األحداث، نعرف أن األمر أكثر غموضا مما 
ليس  لينش هنا  به  تخيلنا، وأن من يتالعب 

أبطاله، بل نحن، المشاهدون.
فالفيلم على أكثر من مستوى هو لعبة معقدة، 
يدفعنا لينش فيها التجاه معّين، وعندما نظن 
أننا وصلنا لفهم ما يريد، يحيد بنا في طريق 
الُمعقد  البناء  هذا  كان  ربما  معاكس.  آخر 
للفيلم السبب في بقائه إلى اآلن حيًّا في ذاكرة 
األفالم  فعلى عكس  ونقادها،  السينما  محبي 
التي قد تقدم لنا متعة سطحية أثناء المشاهدة 
مالهوالند«  »طريق  يلعب  فورا،  ننساها  ثم 
الناقد  قال  فكما  تماما،  آخر  مستوى  على 
آندي كالين]2[، من المستحيل أن تفهمه منذ 
مشاهدة واحدة، ومن ثم تصبح أول مرة تراه 
فيها هي محض دعوة لتراه مرة أخرى بذهن 
المنحنيات  كل  تعرف  بت  فقد  انفعاال،  أقل 
الغريبة التي ستأخذها الحبكة، وتصبح أكثر 
تراه  التأمل والتفكير في معنى ما  قدرة على 
يوجد  ال  بالفعل،  مرارا  رأوه  لمن  .وبالنسبة 
اتفاق حقيقي حول ما يعنيه الفيلم، ما يجعله 
له، ويدعوك  يوجد حل واحد  لغز ال  بمنزلة 

أنت لتعيد تركيب معانيه وتأويله من جديد.
في هونغ كونغ الستينيات، المزدحمة بالبشر 
تشاو  السيد  ينتقل  الدفء،  من  والخالية 
والسيدة تشان للسكنى في منزلين متجاورين. 
فإنهما  متزوجا،  كالهما  كون  من  وبالرغم 
السيد  فزوجة  الوقت،  معظم  وحيدين  يبقيان 
مشغولين  يبدوان  تشان  السيدة  وزوج  تشاو 
للغاية، دائما في العمل أو يكونان مسافرين. 
كثيرا  تشان  والسيدة  تشاو  السيد  يتقابل 
بعض  طريق  وعن  بعدها،  عشوائي  بشكل 
المالحظات الخاطفة، يتوصالن إلى أن زوج 
كلٍّ منهما يخونه مع زوج اآلخر. في حالة 
من الصدمة والحزن، وفي محاولة تخطي ما 
تعرضا له من خيانة، تبدأ صداقة عميقة في 
النمو بينهما، لكن تلك الصداقة ال تلبث أن 

تأخذ منحى آخر تماما.
األثيرة  النغمة  على  تنويعا  الفيلم  هذا  ُيمّثل 
لدى المخرج وونغ كار واي: الوحدة والبحث 
تلك  الواسعة،  المدينة  عزلة  في  الحب  عن 
األخرى  أفالمه  في  قبل  من  سمعناها  التي 
مثل »تشانكينج إكسبرس«، و«سعداء معا«، 

السابقة  أعماله  أيٍّ من  في  لم تصدح  لكنها 
على »في مزاج رائق للحب« أو الالحقة له 
بمثل تلك العذوبة التي نجدها فيه. فهنا رجل 
وامرأة يقعان في حب ُولد من أسى وال مصير 
العين  تحت  أنفسهما  يجدان  الفقد،  سوى  له 
سطوة  األشد  والصوت  للمجتمع،  المراقبة 
لضميرهما الذي يأبى عليهما أن يتحوال إلى 
خائنين، ومن ثم ال توجد مساحة لهما للحديث 
فرصة  تماما  ُسلبا  لقد  البوح.  أو  الصادق 
بتأنيب  -سيشعران  الكالم  عبر  التواصل 
الضمير لو فعال- فيتولى عنهما الحديث كل 
الفيلم، من إضاءة وموسيقى  شيء آخر في 
رائق  مزاج  »في  ليصير  وألوان،  وتأطير 
للحب« بمنزلة وثيقة شاعرية عن حب ُيصاغ 
بغير الكلمات، ومشاعر تعبر عنها إيماءات 

خافتة وهمسات تخاف أن يسمعها أحد.
»ستكون  فيلم  يبدو  مستوى،  من  أكثر  على 
هنالك دماء« نسخة حديثة أكثر سوداوية من 
رائعة القرن العشرين »المواطن كين«. فيدور 
كال الفيلمين حول رجل يصعد من الحضيض 
لقمم المجد والسلطة والمال، لكن ذلك الصعود 
ويقوده  الكثيرين،  أشالء  على  يأتي سوى  ال 
سوى  يكترث  وال  معنى  للقيم  يفهم  ال  ذهن 

للوصول حيثما أراد.
في »ستكون هنالك دماء«، يقود ذلك الصعود 
دانيال بالينفيو، رجل ال ُيعرف له عائلة أو 
بحثا  األرض  ويحفر  للجنوب  يسافر  أصل، 
عن البترول. في حادث ُمروّع أثناء التنقيب، 
على  قدرته  هو  ويفقد  حياته،  له  رفيق  يفقد 
بالعرج.  الحادث  أصابه  وقد  مستقيما  السير 
لكن ذلك ال يوقف سعيه الحثيث عن كنوز 
الذهب األسود التي تجري في عروق األرض، 
فيتقدم رغم إصابته، وقد تبنى ابن رفيقه، وأخذ 
بوعود  أهلها  يغوي  لمدينة  مدينة  من  يسافر 
الثراء والمال إذا ما باعوا لهم ما يمتلكونه من 
أرض؛ وعود ال تلبث بالطبع أن تتبخر فور 
حصوله على ما يريد، ليزداد بمرور السنين 

ثراء، وقسوة، وعزلة عن البشر.
الفيلم:  هذا  عن  ترافيس  بيتر  الناقد  يقول 
لقصة  الخفي  الوجه  هو  بالينفيو  »دانيال 
تمد  أن  أردت  إن  أو  األميركية،  النجاح 
باالغتصاب  فيقوم  نفسها،  ألميركا  المجاز 
والنهب تحت اسم تحقيق التطور، وينتهي به 
الحال مبعدا عن الجنس البشري الذي نسي 

منذ زمن بعيد كونه ينتمي إليه«. ]3[
عندما تسأل دودة القز أليس »من أنِت«، ال 
يبدو أن أليس تعرف اإلجابة حقا، فمنذ دخلت 
جحر األرنب ذاك الصباح لم يعد شيء على 
عديدة  بتغييرات  الصغيرة  مّرت  فقد  حاله، 
يبدو  تكون.  من  معرفة  على  القدرة  أفقدتها 
على شيهيرو هذا االرتباك نفسه عندما يسألها 
أحدهم عن اسمها فتجيب: بـسن، االسم الذي 
ها  اسمها،  وليس  يوبابا  الساحرة  لها  أعطته 
قد بدأت بالفعل تنسى اسمها الحقيقي، ومعه 

أصلها وعالمها.
مثل أليس، بدأت رحلة شيهيرو بداية عادية، 
فكانت تجلس ذاك الصباح في المقعد الخلفي 

لسيارة والديها وعلى وجهها عالمات التذمر؛ 
أن  يبدو  وال  جديد،  مكان  إلى  سينتقلون 
شيهيرو سعيدة حقا بهذا التغيير. لكّن منعطفا 
ووالديها  سيأخذها  الخطأ  االتجاه  في  واحدا 
إلى مكان آخر بعيد، تتالشى عنده كل قواعد 
والداها  سيستسلم  األعتاب،  على  عالمنا؛ 
إلغراء الطعام الشهي، فيزدردانه بنهم ليتحوال 
بعدها إلى زوج من الخنازير، ومن ثم تضطر 
حتى  الغريبة  األرض  لتلك  الدخول  شيهيرو 
تستعيدهما مجددا وتتمكن من العودة لعالمها.

لفيلم »المخطوفة« بناء بسيط ظاهريا، حيث 
تدخل البطلة إلى مكان غريب وتواجه عددا 
في  النهائي  هدفها  تنال  حتى  التحديات  من 
ذلك  ثنايا  في  لكن  سالمان،  وأبواها  الخروج 
البناء البسيط، وضع المخرج هايو مايازاكي 
مادتها  صنع  الصغيرة  التفاصيل  من  عالما 
من خياالت وأحالم. ال تحلق تلك الخياالت 
وهذه األحالم بعيدا عن الواقع، بل تتخذ منه 
نقطة ارتكازها، حيث يعد الفيلم بمنزلة رحلة 
رمزية تأخذ بتفاصيل ذلك الواقع وتضعها في 
بنفسه،  مايازاكي  قال  فكما  منحنيات غريبة. 
فقدان  من  رآه  عّما  تعليق  بمنزلة  الفيلم  يعد 
اليابان التدريجي لهويتها نتيجة الستسالمها، 
الرأسمالية، ووقوعها  كأبوي شيهيرو، إلغواء 
النظام  لذلك  األساسي  المحرك  مصيدة  في 
االقتصادي: الطمع. ومن ثم فلم يكن هنالك 
وتراث  ولعالم  لألبوين،  أفضل،  ُمنقذ  من 
مهددين بالتالشي، من فتاة صغيرة بريئة تجد 

العودة إلى حيث تنتمي أغلى من الذهب.
القائمة  تحتويها  التي  األفالم  كل  بين  من 
فيلم  يوجد  ال  ربما  سي  بي  للبي  الكاملة 
حقق  فقد  »الصبا«،  فيلم  من  تجريبية  أكثر 
سينمائي  عمل  أي  يحققه  لم  ما  الفيلم  هذا 
النكالتر  ريتشارد  المخرج  خالله  نجح  قبله؛ 
في التقاط خيوط الزمن، وأخذ يتتبع ما يفعله 

مرورها فوق الجسد وداخل الروح.
على  النكالتر  دأب  عاما،  اثني عشر  عبر 
في  كان  منذ  كولتراين،  إالر  الفتى  تصوير 
الثامنة عشرة،  أتم  السادسة من عمره وحتى 
فيلما  ليخلق  الرئيسيون،  الفيلم  ممثلو  ومعه 
في  السنوات  مرور  يبدو  كيف  لنا  يصور 
في  وهو  إالر  نرى  ما  لقطة  في  الحقيقة. 
الثامنة، وبعد نصف ساعة من الفيلم، يكون 
قد أتم الثانية عشرة، السنين يتم اختصارها في 
دقائق، فمثلما يلجأ العلماء إلى تصغير صور 
بالغة الضخامة للفضاء لنراها بشكل أفضل، 

يفعل النكالتر الشيء نفسه مع الزمن.
مع مشروع سيمتد أكثر من عقد من الزمن، 
ال يمكنك حقا أن تكون متأكدا من أي شيء. 
بدأ النكالتر تصوير الفيلم بال شيء في ذهنه 
ما  أما كل  والنهاية،  العريضة  الخيوط  سوى 
ملئه  مهمة  ترك  فقد  المنتصف،  في  يحدث 
من  مروره  يحدثه  وما  نفسه  الزمن  ليتوالها 
معرفة أعمق ألنفسنا. فترك النكالتر في كل 
ومنها  األساسية،  الشخصيات  من  شخصية 
بالطبع شخصية ماسون البطل، مساحة كبيرة 
ليرسمها الممثلون أنفسهم، مستوحين حيواتهم 
ومن  تجارب  من  به  مروا  وما  الشخصية 
قابلوهم من أشخاص، ليبنوا عبره الشخصيات 
آثر  هذا،  وفي  الشاشة.  على  يمثلونها  التي 
النكالتر تحويل انتباهه من اللحظات الكبيرة 
أكثر  والتركيز  انتباهنا،  جميعا  نوليها  التي 
لكنها  نغفلها،  ما  غالبا  صغيرة  أخرى  على 
ُتشّكل في مجموعها أعمارنا، ليخرج لنا فيلم 
»الصبا«، أقرب شيء تمكّنا من رؤيته حتى 
الحياة  الزمن ورحلتنا كبشر في  اآلن لمرور 

وقد التقطته كاميرا.
المصدر : الجزيرة
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نّص سوزومين ومدينة الخليل وبدايات اإلسالم

زكريا محمد
رام هللا 

قبل  اإلبراهيمية  للديانة  مركزًا  كانت  البلدة 
اإلسالم، بداللة اسمها ذاته، فجبرين صيغة 

من االسم »جبريل«
لدينا النّص أدناه لسوزومين- وأنا ترجمته عن 

اإلنكليزية- من كتابه المعروف باسم 
 )التاريخ الكنسي لسوزومين(. ُولد سوزومين 
عام  ميسورة  فلسطينية  مسيحية  عائلة  في 
400 م في بلدة »بيت إيليا« قرب مدينة غزة. 
بتأليف  وبدأ  محاميًا.  وعمل  القانون،  درس 
كتابه عام 440 م وأنهاه عام 448 م. وتوفي 

عام 450 م.
قبل  من  المجهر  تحت  النص  هذا  ُوضع 
سياق  في  األخيرة  السنوات  في  الباحثين 
االهتمام ببدايات اإلسالم، أو ما يسمى عند 
فهو   .)1( المبكر«  »اإلسالم  بـ  الباحثين 
يمثل  مقّدس،  مكان  أو  معبد،  عن  يتحدث 
ما يمكن تسميته بشرعة إبراهيمية، أو ديانة 
واليهودية،  المسيحية  عن  مختلفة  إبراهيمية، 
منطقة  في  معهما،  تماس  على  كانت  وإن 
هذه  عن  يتحدث  وهو  فلسطين.  في  الخليل 
كبير  ديني  عيد  عن  الحديث  عبر  الشرعة 
يقيمه »الفينيقيون والعرب« في فلسطين وما 
حولها عند »بلوطات ممرا«، التي تقع قرب 
التوراة:  في  ذكرها  ورد  والتي  الخليل،  مدينة 
»وظهر له الرب ]إلبراهيم[ عند َبُلوطات َمْمرَا 
وهو جالس في باب الخيمة وقت حّر النهار« 
كما  »الُبطمات«  عند  أو   .)1 )تكوين 18: 
أيضًا،  سوزومين  وقت  في  تسمى  كانت 
وحسب نصه. وهذا العيد الذي يتمحور حول 
إبراهيم وحول المالك المرتبط به، يحتفل به 
أي  العرب.  والوثنيون  واليهود  المسيحيون 
يحتفل به الوثنيون والموّحدون معًا. وقد أثار 
االحتفال غضب اإلمبراطور قسطنطين حين 
نجسًا،  وثنيًا  عيدًا  فيه  رأى  إذ  بأمره.  عرف 
فدّمر المعبد، وبنى مكانه كنيسة. وقد أّيدت 
السنوات  في  فلسطين  في  األثرية  الحفريات 
في  إبراهيمية  لديانة  مركز  وجود  األخيرة 
صحراء النقب التي تقف مدينة الخليل عمليًا 
على أطرافها. فقد ُعثر على عشرات النقوش 
وجودًا  يعني  ما  إبراهيم،  االسم  تحمل  التي 
لذا،  المنطقة.  في  إبراهيم  تقّدس  لديانة  قويًا 
يمكن القول بأّن جنوب فلسطين، مضافًا إليه 
منطقة الخليل، كان مركزًا لديانة ذات طابع 

إبراهيمي.
أن  في  تتمثل  النص  في  األهم  والنقطة 
مجموعات عربية كانت تتبع هذه الديانة. وهو 
وثنية  عن  يتحدث  الباحثين  بعض  جعل  ما 
الصلة  وبحكم  توحيدية.  سمات  فيها  عربية 
التاريخية العميقة بين جنوب فلسطين وشمال 
الجزيرة العربية، فإنه يمكن االفتراض بأن هذه 
الديانة كانت لها امتدادات في شمال الجزيرة 

العربية، أو أنها امتدت إلى هناك.
كما  إبراهيمية،  ديانة  هو  اإلسالم  أن  وبما 
يجد  المرء  فإن  مرة،  بعد  مرة  القرآن  يؤكد 
نفسه ملزمًا على الربط، بشكل ما، بين مكة 
اإلبراهيمية وبين مركز الديانة اإلبراهيمية في 

الخليل والنقب في جنوب فلسطين.
ويؤيد هذا الربط الصالت التي حدثت الحقًا 
في  الخليل  منطقة  وبين  محمد  النبي  بين 
الظن.  أغلب  في  وقبلها  البعثة  بعد  فلسطين 
فنحن نعرف أن وفدًا من منطقة الخليل برئاسة 
تميم بن أوس الداري اللخمي وفد مع مجموعة 
من عشيرته على الرسول في يثرب في السنة 
كان  بعدما  إسالمه،  وأعلن  للهجرة  التاسعة 
مسيحيًا. وتشير دالئل قوية إلى أن تميمًا هذا 
كان من بلدة »بيت جبرين«، التي تقع على 
ُبعد 20 كلم شمال غرب الخليل. ويؤيد هذا 

أّن تميمًا ُدفن في هذه البلدة.
للديانة  مركزًا  كانت  البلدة  هذه  أن  ويبدو 
اإلبراهيمية قبل اإلسالم، بداللة اسمها ذاته. 
مالك  »جبريل«  االسم  من  صيغة  فجبرين 
الشرعة اإلبراهيمية ومالك الوحي المحمدي. 
هذا  باسم  يبدو  ما  في  ُسميت  فالبلدة  لذا 
وهو  جبريل.  جبرين-  المالك  بيت  المالك: 
ما يعني أن البلدة كانت في ما يظهر معبدًا 
لجبرين، الذي كان في األصل إلهًا، ثم نزل 
إلى مرتبة مالك الحقًا. وهذا اإلله- المالك 
وقد  ونقيضه.  ميكائيل  المالك  اإلله-  نظير 
كان ميكائيل معبودًا في بئر السبع في شمال 
النقب منذ ما قبل الميالد. فهناك مسّلة قّدمها 
يدعى  إلله  المدينة  عن  المصري  المسؤول 
تراث  وألن  ق.م.   13 القرن  في  »ميكال« 
بيت جبريل اإلبراهيمي كان قويًا، فإنه يمكن 
االفتراض أن مسيحية تمام أيضًا كانت تحمل 

بصمات إبراهيمية.
على أّي حال، فقد أقطع النبي تميمًا الداري 
أرضًا في منطقة الخليل. وبناًء على ما يبدو 
اإلقطاع،  هذا  لكتاب  األقدم  النص  أنه  لي 
»حبري«  في  أرضًا  منحه  الرسول  فإن 
و»بيت عينون«. ويعتقد على نطاق واسع أن 
»حبري« تحريف لـ »حبرون«، االسم القديم 
أعتقد أن »حبري« تصحيف  لكنني  للخليل. 
لـ »جبرين«. وإذا صّح هذا، يكون الرسول قد 
أقطع تميمًا أرضًا في بيت جبرين التي هي 

بلدة تميم في ما يظهر.
وثمة إشكال معروف في هذا اإلقطاع: فهل 
أقطع الرسول تميمًا أرضًا كان يملكها الرسول 
ما  على  بناًء  أرضًا  أقطعه  أنه  أم  ذاته، 
سيحصل الحقًا، أي بناًء على فتح فلسطين 
اآلتي؟ الغالبية الساحقة ترى أنه أقطعه أرضًا 
أنا فأميل  الفتح اآلتي. أما  بناًء على حقوق 
إلى أن الرسول أقطع تميمًا أرضًا من أمالكه 
الخاصة في منطقة الخليل. وهي أرض ربما 
إلى  التجارية  رحالته  أثناء  اشتراها  قد  كان 
هذا  يؤيد  عائلته.  عن  ورثها  أنه  أو  الشام، 
أّن إقطاع تميم كان اإلقطاع الوحيد للرسول 
في الشام. ولو كان األمر يتعلق بإقطاع ما 
أقطع آخرين  الرسول  أن  لسمعنا  الفتح،  بعد 
لم  لكننا  الشام.  بالد  من  أخرى  مناطق  في 
نسمع بهذا. فقد كان إقطاع تميم هو اإلقطاع 
الرسول  كان  وإذا  الشام.  في  للرسول  الوحيد 
في  تقع  التي  جبرين،  بيت  في  أرضًا  يملك 
الطريق إلى »غزة هاشم« التي هي المحطة 
األخيرة للتجارة العربية إلى الشام قبل مصر، 
فهو يعني أنه كان على معرفة جيدة بمنطقة 
التقليد  الدينية وعلى رأسها  الخليل وبتقاليدها 
نعرف،  صرنا  وقد  البعثة.  قبل  اإلبراهيمي، 
أن  الحديثة،  النقب  حفريات  من  وانطالقًا 
التقليد اإلبراهيمي، المرتبط بطراز من الوثنية، 
ظّل، وبناًء على الحفريات الحديثة، موجودًا 
في النقب حتى اإلسالم، بل وظل حيًا حتى 

القرن الثامن الميالدي.
يفترض  أن  للمرء  يمكن  بناًء على كل هذا، 
تكون  ربما  البعثة  قبل  اإلسالم  بدايات  أّن 
فلسطين.  في  جزئيًا،  أو  كليًا  تشّكلت،  قد 

الوحي،  قبل  ما  أما  مكة.  في  تشكل  الوحي 
فقد  الوحي،  التي نهض عليها  أي األرضية 

تشّكلت في بيت جبرين والخليل.
مهم  نص  سوزومين  فنّص  حال،  كل  في 
جدًا. وهو بحاجة إلى تأمل إلظهار عناصره 
لمثل  يتسع  ال  هنا  المجال  لكّن  وتفسيرها. 
هذا التأمل. لذا يمكن الحديث عن عنصرين 
اثنين فيه: األول: وقد تنبه له بعض الباحثين 
وهو الشبه بين المعبد اإلبراهيمي في الخليل 
والمعبد المكي )2(. فلكال المعبدين بئر. ففي 
مكة هناك بئر زمزم، وفي الخليل هناك بئر 
شجرة البطم، أو بئر بلوطات ممرا. والحق أن 
تحدثنا عن  وإبراهيم  إسحق  قصة  في  التوراة 
بئر تدعى »بئر سبع« أيضًا، التي يبدو أن 
اسم مدينة »بئر السبع« على عالقة بها. وهو 
ما يعني أن الديانة اإلبراهيمية، أو ما يشابهها 

من معتقدات، مرتبطة ببئر دائمًا.
المحتفلين  بأن  يخبرنا  سوزومين  أن  الثاني: 
وقد  البئر.  من  الماء  يسحبون  ال  بالعيد 
افترض سوزومين أن ذلك ناتج عن أن الماء 
الماء  في  ُيلقى  ما  بسبب  للشرب  يصلح  ال 
من تقديمات. لكن يبدو لي أن هذا التفسير 
لنا وصف سوزومين  يبين  إذ  غير صحيح. 
أن العيد صيفي. وحسب ما بينت في كتبي 
عن الحج المكي، فإن الحج الصيفي المكي 
الحجيج  أن  أي  بالماء.  ال  بالنبيذ  مرتبط 
النبيذ ال الماء. لذا تكون »سقاية  ُيسقى فيه 
الكعبة« مملوءة نبيذًا في هذا الحج. أما في 
الحج الخريفي فتكون مملوءة ماء. يؤيد هذا 
قول سوزومين أّن الحجاج يسكبون نبيذًا في 
الخمري  العنصر  إلى  يشير  ما  وهو  البئر. 
الذي نتحدث عنه. والعنصر الخمري مرتبط 
وإذا صح  أرى.  ما  في  بجبريل  ال  بميكائيل 
هذا يكون سوزومين قد شهد عيد ميكائيل ال 
عيد جبريل، لكن في منطقة معروفة بتقليدها 
خريفي  جبريل  فحّج  العميق.  اإلبراهيمي 
لكّن  خمري.  ال  مائي  حج  وهو  صيفي.  ال 
ميكائيل في النهاية هو الوجه اآلخر لجبريل. 

وهما معًا وجها الكون-اإلله.

نّص سوزومين
إجراءات  تفصيل  الضروري  من  أنه  »أعتقد 
بلوط  يسمى  بما  يتعلق  ما  في  قسطنطين 
ممرا. وهذا المكان يسمى اآلن »تيريبينثوس« 
عشر  خمسة  حوالى  يبعد  وهو  ]البطمات[، 
التي  ستاديوم ]2,5 كلم تقريبًا[ عن الخليل، 
مائتين وخمسين  ُبعد  الجنوب على  إلى  تقع 
هللا  ابن  ظهر  هنا  القدس.  عن  ستاديوم 
إلبراهيم مع مالكين أرسال ضد سدوم وتنبؤوا 
البالد  سكان  يجتمع  وهنا  ابنه.  بميالد  له 
والمناطق المحيطة بفلسطين، فينيقيين وعربًا، 
سنويًا خالل موسم الصيف إلقامة عيد رائع؛ 
وبائعين،  مشترين  عديدين،  إلى  إضافة  هذا 
يأتون إلى هناك إلى هذا التجمع. وفي الواقع، 
اليهود،  إليه كل األمم:  فإن هذا العيد تتردد 
اآلباء  رئيس  إلى  بنسبهم  يفاخرون  ألنهم 
إبراهيم؛ الوثنيون، ألن المالئكة ظهروا للبشر 
خالص  أجل  من  ألنه  والمسيحيون،  هنا، 

العالم ُولد المخلص من عذراء، حيث أظهر 
نفسه بعد ذلك لرجل تقي هنا.

عالوًة على ذلك، فقد ُكّرم هذا المكان بشكل 
مالئم بالممارسات الدينية. يصلي هنا بعضهم 
أو  المالئكة،  يدعون  وبعضهم  الكل.  لرّب 
يسكبون الخمر، أو يقدمون بخورًا، أو ثورًا، 
أو تيسًا، أو نعجة، أو ديكًا. وكل واحد منهم 
أن جّوده  وبعد  أنتج شيئًا جمياًل من عمله، 
هذا  في  قّدمه  بأكمله،  العام  طوال  بعناية 

العيد، وفقًا لنذر، عنه وعّمن يعول.
عن  جميعًا  العيد[  هذا  ]في  يمتنعون  وهم 
زوجاتهم إما لكرامة المكان، أو بسبب الخوف 
من الغضب اإللهي، على الرغم من أن هؤالء 
النسوة اهتممن خالل العيد بجمالهن وزينتهن. 
وإذا صدف أن شاركن في المواكب العامة، 
بشكل  اإلطالق  على  يتصرفن  ال  فإنهن 
فاضح. كما أنهن ال يتصرفن بال حكمة في 
الخيام  أن  من  الرغم  على  آخر،  مجال  أي 

متالصقة، والناس مختلطون معًا.
المكان أرض مفتوحة، صالح للزراعة، ومن 
دون منازل، باستثناء المباني المحيطة ببلوط 
أحد  وال  أنشأها.  التي  والبئر  القديم  إبراهيم 
ينضح الماء من تلك البئر في العيد. وتبعًا 
مصابيح  بعضهم  يشعل  الوثنيين  لممارسات 
قربها، في حين أن آخرين يصّبون فيها النبيذ، 
أو يلقون الكعك، وآخرون العمالت المعدنية، 
أو المر، أو البخور. ومن ثم، يصير الماء، 
بعد أن اختلط  الفائدة  أفترض، عديم  في ما 

باألشياء التي ألقيت فيه.
وذات مرة، وأثناء االحتفال بهذه العادات من 
وبالمرح  المذكورة،  بالطريقة  الوثنيين،  قبل 
للصالة،  قسطنطين  حماة  حضرت  المعتاد، 
وأبلغت اإلمبراطور بما كان يحدث. وعند تلقيه 
فلسطين ألنهم  أساقفة  وبَّخ  المعلومات،  هذه 
المكان  هذا  بتدنيس  واجبهم، وسمحوا  أهملوا 
المقّدس بالتقديمات واألضحيات النجسة. وقد 
عبر عن لومه اإللهي في رسالة كتبها حول 
هذا الموضوع إلى مكاريوس، أسقف القدس، 
ويوسابيوس بامفيلوس، وإلى أساقفة فلسطين. 
حول  مؤتمر  بعقد  األساقفة  هؤالء  أمر  وقد 
هذا الموضوع مع األساقفة الفينيقيين، وأصدر 
توجيهات بهدم المذبح الذي أقيم هناك سابقًا 
من أساساته، وتدمير الصور المنحوتة بالنار، 
وإقامة كنيسة تتناسب مع هذا المكان المقّدس 

القديم جدًا.
بعدم  الفور،  وعلى  أخيرًا،  اإلمبراطور  وأمر 
إراقة التقديمات أو األضاحي، وبإقامة كنيسة 
ُتكرس حصريًا لعبادة هللا وفقًا لقانون الكنيسة؛ 
الستعادة  محاولة  بأي  القيام  حال  في  وأنه 
الطقوس السابقة، يجب على األساقفة إبالغ 
وقد  شديدة.  لعقوبة  يتعرض  قد  بأنه  الجانح 
الواردة  األوامر  المسيح  وكهنة  الحكام  طّبق 

في رسالة اإلمبراطور بصرامة.
1- G.R. Hawting, The Idea of 
Idolatry and the Emergence of 
Islam From Polemic to History, 
1999, Cambridge University 
Pres.
2- Sean W. Anthony, Why Does 
the Qur›an Need the Meccan 
Sanctuary? Response to Pro-
fessor Gerald Hawting›s 2017 
Presidential Address
https://www.academia.
edu/40662088/Why_Does_
the_Quran_Need_the_Meccan_
Sanctuary_Response_to_Pro-
fessor_Gerald_Hawtings_2017_
Presidential_Address

* شاعر فلسطيني
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منها المقويات الجنسية..
 مكمالت شائعة تدخلك غرفة العناية المركزة

ماذا تعرفون عن العدوى الخارقة للتطعيم؟
التطعيم  حملة  على  عام  نصف  مرور  بعد 
ضد فيروس »كوفيد« في الواليات المتحدة، 
يبدو أن العديد من األميركيين يعرفون شخصًا 
أصيب بعدوى غير مسبوقة. في حين أن هذه 
العدوى كانت نادرة، إال أن هناك بعض األدلة 
متحور  مع  أكثر شيوعًا  أصبحت  أنها  على 

دلتا.
تتغير  العدوى  من  األنواع  بهذه  معرفتنا  إن 
صحيفة  مراسلة  قامت  لذلك   ، بسرعة 
أبورفا  العلمية  للشؤون  تايمز«  »نيويورك 
معرفته.  إلى  نحتاج  ما  بتفصيل  ماندافيلي 
وقالت إن من المحتمل أن تكون اإلصابات 
لكن  شائعة،  المطعمين غير  لدى  بالفيروس 

البيانات غير متوفرة.
بالعدوى  المتعلقة  التقديرات  معظم  وتسبق 
وحتى  دلتا.  متحور  ظهور  للطعم  الخارقة 
من  يزال  ال  أحدث،  بيانات  تتوفر  عندما 
العظمى من  الغالبية  المحتمل أن تظهر أن 
الناجمة  والوفيات  المستشفى  دخول  حاالت 
عن فيروس كوفيد تحدث في األشخاص غير 
تايمز«  تحليل »نيويورك  المطعمين. وأظهر 
الذين  األشخاص  أن  والية   40 من  لبيانات 
تم تحصينهم بالكامل يمثلون أقل من 5 في 
المائة من حاالت دخول المستشفى وأقل من 
6 في المائة من الوفيات الناجمة عن كوفيد.

الشديد،  المرض  لمنع  اللقاحات  تصميم  وتم 
اللقاحات  من  الهدف  وكان  العدوى.  وليس 
منع دخول المستشفى والوفاة عن طريق إنتاج 

أجسام مضادة في الدم تمنع فيروس كورونا 
من الترسخ في الرئتين واألعضاء األخرى.

تنتج  أن  العدوى، يجب  منع  أجل  ولكن من 
اللقاحات المزيد من األجسام المضادة حيث 
تبدأ العدوى، أي في إفرازات األنف واللعاب 
بالفعل  اللقاحات  وتنتج  والحلق.  األنف  في 
كافية  تكون  ربما  هناك،  مضادة  أجساًما 
لكن  السابقة،  بالمتحورات  اإلصابة  لمنع 
يبدو أن متحور دلتا ينسخ 1000 مرة أكثر 
الدفاعات  يهزم  هذا  أن  ويبدو  سابقاته.  من 

المناعية في األنف والحلق.
ولمنع كل من األمراض الشديدة وااللتهابات، 
أجسام مضادة  إنتاج  إلى  اللقاحات  ستحتاج 
طويلة األمد في الدم واألنف، وهو أمر طويل 

األمد.
لكن الخطر الحقيقي من هذه العدوى الخارقة 

أن  المؤكد  ومن  الملقحين.  غير  بين  هو 
عرضة  أقل  تطعيمهم  تم  الذين  األشخاص 
ولكن  الملقحين.  بالعدوى من غير  لإلصابة 
المناسبات، يمكن لألشخاص الذين  في تلك 
أنوفهم  في  الفيروس  يحملوا  أن  تطعيمهم  تم 
المحصنين،  غير  األشخاص  مثل  وحلقهم 
بحسب بياانات مركز السيطرة على األمراض 

ومراقبتها في الواليات المتحدة.
وال ينبغي أن يستمر الفيروس طوياًل في تلك 
المصابين  لألشخاص  يمكن  لكن  الحاالت. 
وقت  في  اآلخرين  إلى  الفيروس  ينقلوا  أن 
مبكر جدًا، حتى قبل أن يشعروا باألعراض.

في  الخارقة  العدوى  تساهم  أن  يمكن  لذلك 
انتشار الفيروس في المجتمع، وفي كثير من 
العدوى في  األحيان ولفترة زمنية أقصر من 

األشخاص غير الملقحين. 

وفي حاالت نادرة، قد تؤدي العدوى الخارقة 
إلى أعراض مستمرة.

طويل  »كوفيد«  مرض  إن  الخبراء  يقول 
األمد هو عبارة عن مجموعة من األعراض 
المفهومة جيدًا والتي يمكن أن تصيب  غير 
النشطة.  العدوى  انتهاء  بعد  ألشهر  الناس 
ويوضحون أن استدامة مرض »كوفيد« لفترة 
طويلة بعد اإلصابة الخارقة من المحتمل أن 
تكون نادرة ألن هذه العدوى غير شائعة في 

البداية فضاًل عن قصر مدتها.
وفي إحدى الدراسات التي أجريت في الكيان 
المائة  اإلسرائيلي، كان لدى حوالى 19 في 
خارقة  بعدوى  المصابين  األشخاص  من 
ستة  من  ألكثر  مستمرة  أعراض  للتطعيم 
للناجين من  استقصائية  أسابيع. وفي دراسة 
من 44 شخصًا  أفاد 24  »كوفيد«،  مرض 
يعانون من عدوى خارقة مع أعراض بمشاكل 

مزمنة.
وقد تقدم العدوى الخارقة ميزة غير متوقعة. 
لعدوى غير مسبوقة من دون  تعرضت  فإذا 
أن تصاب بأذى نسبيًا، فمن المحتمل أن تنال 
حماية أقوى ضد المتحورات. يقول الباحثون 
إن العدوى تعمل بشكل أساسي كحقنة معززة، 
التعرف  على  المناعي  جهازك  قدرة  وتقوية 

على الفيروس ومكافحته.

تناول  على  األشخاص  من  الكثير  يقبل 
من  العديد  لتحقيق  المختلفة  المكمالت 
األهداف الصحية، وتتنوع أنواع وأصناف هذه 
المكمالت ومحتوياتها بحسب النتائج المرجوة 

منها.
وتعتمد أغلب المكمالت الشائعة على تزويد 
النظام الغذائي بجرعات معينة من المغذيات 
أو العناصر التي يتم امتصاصها عن طريق 
عملية  على  أيضا  تؤثر  قد  والتي  المعدة 
التي  الجسم  عمليات  أهم  الغذائي،  التمثيل 

تزوده بالطاقة، وفق )سبوتنيك بالعربي(.
و قد تسبب بعض المكمالت الشائعة مشاكل 
الموت  من  اإلنسان  تقرب  قد  جدا،  خطيرة 
الباحثة  أشارت  حيث  األحيان،  بعض  في 
األمريكية الدكتورة الطبيبة سوزان فاريل، إلى 
سنوات   10 حوالي  استمرت  علمية  دراسة 
درس الباحثون فيها بيانات المراقبة في 63 
تقدير  بهدف  المستشفيات  في  للطوارئ  قسم 
الجنسي  الضعف  لزيارات  السنوي  العدد 

المرتبط باآلثار الضارة للمكمالت الغذائية.
المكمالت  الدراسة  ومؤلفو  الباحثون  وعرف 
الغذائية على أنها منتجات عشبية أو تكميلية، 
وفيتامينات أو مغذيات دقيقة من األحماض 
االستخدام«  شائع  منها  البعض  األمينية 
وعددت الباحثة أخطر 4 مكمالت تم رصدها 
الطوارئ  قسم  إلى  متناوليها  أوصلت  والتي 

وقربتهم من الموت، هذه المكمالت:

العمر  تنقص  قد  الوزن..  إنقاص  منتجات 
أيضا

أعمار  متوسط  أن  إلى  الدكتورة  أشارت 
بسبب  الطوارئ  قسم  زاروا  الذين  المرضى 
بلغ  المكمالت  باستخدام  المتعلقة  األعراض 
من نصف  أكثر  النساء  عاًما، وشكلت   32
عدد الزيارات الكلي، و دخل أكثر من %10 

من هؤالء المشفى )قسم العناية(.
منتجات  »شكلت  فاريل:  الدكتورة  قالت  و 
زيارات  حاالت  لربع  سببا  الوزن  إنقاص 
الجنسي  بالضعف  متعلقة  لمشاكل  المرضى 

وتأثرت النساء بشكل غير متناسب«.

مكمالت التعزيز الجنسي.. الرجال هم األسوأ 
حظا

كانوا  الرجال  أن  إلى  فاريل  الدكتورة  أشارت 
الناتجة  السلبية  اآلثار  لتجربة  عرضة  أكثر 
عن المنتجات المروج لها على أنها منتجات 

لتعزز القدرة الجنسية.
األمريكية،  والدواء  الغذاء  إدارة  وأصدرت 
العام الماضي، تحذيرا بشأن هذه المكمالت، 

والدواء  الغذاء  إدارة  الدكتورة: »تحذر  وقالت 
األمريكية المستهلكين من استخدام ما يقرب 
لدى  الجنسية  القدرة  لتقوية  منتًجا   50 من 
تحتوي  أنها  تبين  الوزن  إنقاص  أو  الذكور 
على مكونات مخفية وقد تشكل خطرًا صحًيا 

كبيرًا«.
المنتجات  الغذاء والدواء هذه  إدارة  وحصلت 
و«أيباي«  »أمازون«  من  شرائها  عن طرق 
المنتجات  أن  الوكالة  اختبارات  ووجدت 
غير  نشطة  وعقاقير  مكونات  على  تحتوي 
بعض  ذلك  في  بما  ملصقاتها،  في  مدرجة 
الطبية،  العقاقير  في  الموجودة  المكونات 
خطيرة  جانبية  آثارا  المنتجات  هذه  وتتسبب 
محتملة وقد تتفاعل مع األدوية أو المكمالت 

الغذائية التي يتناولها المستهلك.

خطر  في  الكبد  العضالت..  بناء  مكمالت 
شديد

بناء  مكمالت  »إن  فاريل:  الدكتورة  قالت 
األجسام قد ترسل متناوليها إلى قسم الطوارئ 
األمريكية،  والدواء  الغذاء  إدارة  تحذر  حيث 
من هذه المكمالت أيضا، و ترتبط منتجات 
التي تحتوي على المنشطات  كمال األجسام 
أو المواد الشبيهة بالستيرويد بمخاطر صحية 
الكبد،  إصابة  ذلك  في  بما  محتملة،  خطيرة 

كانت بعض إصابات الكبد مهددة للحياة«.

مكمالت تعزيز الطاقة لها تأثيرات بيولوجية 
خطيرة

و بحسب الدكتورة فاريل، فقد شكلت المنتجات 
المعززة للطاقة 10% أخرى من هذه الزيارات 
ألقسام العناية المركزة، واقترحت إدارة الغذاء 
والدواء األمريكية )FDA( استشارة أخصائي 
رعاية صحية قبل استخدام أي مكمل غذائي 

من أجل تعزيز الطاقة.
على  الطاقة  معززات  من  العديد  وتحتوي 
ال  وقد  قوية،  بيولوجية  تأثيرات  لها  مكونات 
تكون هذه المنتجات آمنة لجميع األشخاص، 

بحسب نتائج الدراسة.
المنتشرة  المعلومات  من  الخبيرة  حذرت  و 
المكمالت  تناول  طريقة  حول  اإلنترنت  في 
الغذائية، الويب يمكن أن يكون مصدرا قيما 
للمعلومات الدقيقة والموثوقة، إال أنه يحتوي 
أيضا على ثروة من المعلومات الخاطئة التي 

قد ال تكون واضحة.
ونصحت الخبيرة بالتوجه للعيادة الطبية ألخذ 
النصائح حول استخدام هذه العقاقير والتوجه 
إلى المشفى فورا في حال الشعور بأعراض 

نتيجة تناولها.
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خاطرة: كالم

بريطاني يعرض الزواج على صديقته مستعينا ببقرتين

راوية وادي \ تورونتو \ 

و لئن اقتربتَ  منهم أكثَر .... إلحترقَت... 
كما يحترُق الفراُش لمجاورتِه الضوء، و لئن 
 ... الحواُس  منَك  جفت   .... عنهم  ابتعدَت 
كما يجُف الشجُر حين يخاصُم المطُر الشتاَء، 
مبتسمًا  الطريِق  منتصِف  في  وقفت  إن  و 
تحيَّهم بالسالِم من بعيٍد... لتكِف نفسَك لهيَب 
الوصِل و حرقَة القطِع...... لقالوا ال ندري ما 

خطبُه و ال لوًن و ال طعٌم لسالمِه.

قالوا .. و سيقولون ... و لكن ما تقولَُ أنَت 

...أيها الساكُن في الجسِد تحركُه كيف تشاء؟ 
ما تقولُ روحك ؟ ما يريُح قلبَك؟ ... أطعُه و 
افعل ما يشاء! فال القوُم سكتوا ألنهم خرٌس 
أخو  فالكالم   . أحرارُُ ألنهم  تكلموا  ال  و   ..

الكالِم ....... 
و يشبُه كَل الكالم ..... 

للذين يمرون على أوجاِع الناِس 
 ....

يقطعونهم بسكين اللسان. فامضُِ حيث روحَك 
تسألَك، و قلبَك يأمرَك ..فاالعراُض عن اللغِو 

 .........
من شيِم الكرام..

حقائق مثيرة لالهتمام عن »الجمعة 13« 
اليوم الذي يصفه البعض »األكثر شؤما في السنة«

هناك  فإن  الحظ،  بسوء  األمر  يتعلق  عندما 
الثقافات  في  المنتشرة  الخرافات  من  الكثير 
المتنوعة حول العالم لشرحه، بينها »الجمعة 

.»13

ويتميز هذا التاريخ بسمعة مشؤومة، حتى أن 
هناك تسمية تصف هذا الخوف غير العقالني 
من العدد 13، حتى بات يقال »رهاب العدد 
13« أو »الخوف من الرقم 13«، المعروف 
المأخوذ   ،triskaidekaphobiaبـ رسميا 
 paraskevidekatriaphobia عبارة  من 
كلمة  تعني  حيث  اليونانية،  من  المستوحاة 
 dekatreís وتعني  الجمعة،   Paraskeví

الرقم 13.
وُيعتقد أن الخوف من الرقم 13 الذي يتزامن 
مع يوم الجمعة، بدأ في العصور الوسطى، 
الدينية  الروايات  بعض  إلى  نسبة  وذلك 
المسيحية التي تقول بأن المسيح ُصلب يوم 
الجمعة بعد تناوله العشاء األخير مع تالميذه 

االثني عشر في موندي.

ويعتقد الكثيرون أن ذلك يرجع إلى أن التلميذ 
الضيف  كان  اإلسخريوطي،  يهوذا  الخائن، 
يسوع  عشاء  حضر  الذي  عشر  الثالث 
إلى صلب  أدى  ما  لليهود،  وسلمه  األخير، 

المسيح يوم الجمعة.

واعتقدت بعض الكتابات أيضا أن يوم الجمعة 
اقترانه  ما جعل  ذاته،  في حد  الحظ   سيء 

بالرقم 13 مزعجا بشكل مضاعف.

سابقا  دوسي  دونالد  الفولكلور  مؤرخ  وأشار 
إلى أن التشاؤم  من الرقم 13 جاء أوال من 

أسطورة اسكندنافية. وكان هذا من بين 12 
عندما  فالهاال،  في  عشاء  حفل  أقاموا  إلها 
تتم  لم  الذي  لوكي،  المخادع  اإلله  وصل 
لوكي  إن  وقيل   .13 رقم  كضيف  دعوته، 
في  األعمى  )اإلله  هودر  اإلله  لجعل  رتب 
على  سهما  يطلق  االسكندنافية(  األساطير 

أخيه بالدر ويقتله.

وأضاف دوسي: »مات بالدر، وحزنت األرض 
كلها. كان يوما مشؤوما سيئ الحظ«.

ومن بين أحد األسباب التاريخية للخوف من 
هذا التاريخ، أنه في يوم الجمعة 13 أكتوبر 
الرابع  فيليب  الفرنسي  الملك  قام   ،1307
المعبد،  فرسان  أعضاء  من  المئات  باعتقال 
ما أثار غضبا خارقا للطبيعة )كما هو مسجل 

في العديد من القصص الخيالية بما في ذلك 
The Iron King للكاتب موريس دريون في 

عام 1955(.

وتوجد العديد من الروايات والقصص المتعلقة 
بهذا التاريخ »المشؤوم« ما يشير إلى أنه ال 
المرتبط  الذعر  لتفسير  واضحة  إجابة  توجد 

باقتران يوم الجمعة بتاريخ 13.

وإليك بعض الحقائق حول عدد مرات حدوثه، 
يحتوي  ولماذا  التالي  الحدث  سيكون  ومتى 

على مثل هذا السحر السيئ.

كم مرة يحدث يوم الجمعة 13؟

سيكون لكل عام يوم جمعة واحد على األقل 

هذا  يصادف  وقد   ،13 تاريخ  مع  يتزامن 
السنة  في  مرات  ثالث  الجمعة  يوم  التاريخ 

كأقصى حد.

وفي حين أن يوم الجمعة 13 قد يبدو وكأنه 
ظاهرة نادرة، فإن التقويم الغريغوري يعني أن 
اليوم 13 من أي شهر من المرجح أن يقع 
يوم آخر من  أي  أكثر من  الجمعة  يوم  في 

أيام األسبوع.

على   13 الجمعة  يوم  يحدث  أن  ويمكن 
تكون  أال  بشرط  ومارس  فبراير  في  التوالي 

السنة كبيسة.

وأطول مدة يمكن للمرء أن يمضيها دون رؤية 
يوم الجمعة 13هي 14 شهرا، وبعد ذلك ال 

توجد طريقة لتجنبه.

وليكون الشهر مميزا بيوم الجمعة 13، يجب 
أن يبدأ بيوم األحد.

عام  في   »13 »الجمعة  سنشهد  مرة  كم 
2021؟

الجمعة 13 أغسطس هي الجمعة 13 الوحيدة 
التاريخ مرة  هذا  في عام 2021. وسيحدث 
واحدة أيضا في عام 2022، عندما يصادف 

يوم الجمعة 13 الوحيد من العام في مايو.
من  حدثان  هناك  كان  الماضي،  العام  وفي 
يوم الجمعة 13، أحدهما في نوفمبر واآلخر 

في مارس.
RT :المصدر

صديقته  على  الزواج  بريطاني  رجل  عرض 
»هل  عبارة  كتب  حيث  مبتكرة،  بطريقة 
تتزوجيني« على بقرتين في مزرعته بمنطقة 

ألفورد.
استوحى  إنه  عاما(   24( وايت  لويس  وقال 
بداية  في  المكان  بهذا  ذكرياتهما  من  الفكرة 
هاتين  معا  اشتريا  حيث  كورونا،  جائحة 
أن  إلى  تربيتها، مشيرا  البقرتين وتشاركا في 
خطيبته إميلي فرانسيس بدأت تبكي بعد أن 

قرأت المكتوب على ظهر إحدى البقرات.
السادسة صباحا  في  استيقظ  أنه  إلى  وأشار 

وطلب من أحد أصدقائه مساعدته في جمع 
تم  وعندما  الزوجين.  مزرعة  في  األبقار 
من  إيميلي  أخرج  شيء،  كل  من  االنتهاء 
السرير وأخذها إلى مكان تجمع األبقار حيث 

رأت السؤال.
وسائل  على  مرة  ألول  الزوجان  والتقى 
العام  اإلغالق  أثناء  االجتماعي  التواصل 
وعلى الرغم من الظروف الصعبة، إال أنهما 

يتطلعان اآلن إلى مستقبلهما معا.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

مدير مصنع خالل جتواله في املصنع الحظ 
شاباً يستند إلى احلائط وال يقوم بأي عمل 

!!..
أقترب منه وقال له بهدوء : كم راتبك ؟

بالسؤال  ومتفاجئا  هادئا  الشاب  كان 
الشخصي .. وأجاب : تقريبا 500$ شهريا يا 

سيدي، ملاذا ؟
بدون إجابة ..

نقدا   $500 وأخرج  محفظته  أخرج  املدير 
وأعطاها للشاب,

ثم قال : أنا أدفع للناس هنا ليعملوا وليس 
مقدما  الشهري  راتبك  هذا  واآلن  للوقوف 

أخرج والتعد ..
وأسرع  الشاب  وأستدار  املبلغ  الشاب  اخذ 
في اإلبتعاد عن األنظار دون ان يناقش حتى !

نظر املدير إلى الباقني وقال بنبرة تهديد :
هذا ينطبق على الكل في هذا املصنع !

من ال يعمل ننهي عقده مباشرة
بعدها إقترب املدير من أحد املوظفني الذين 
الشاب  هو  من   : وسأله   ، احلادثة  شاهدوا 
رّداً  املوظف  فرد  ؟  بطرده  أنا  قمت  الذي 
مفاجئاً : كان رجل توصيل البيتزا يا سيدي !

بدي  ابني  يا  وقال:  اللحام  لعند  فات رجل 
وقيتين لحمة

قلو اللحام تفضل استريح يا استاذ.. 
كاسة  لحمة وصبّلو  كيلو   2 ولد حطّلو  يا 

شاي..
وال تاخد منو حقن ..

وخود مفتاح هالسيارة ووصل األستاذ مطرح 
ما بدو

فيني  تهتم  عم  ليش  ابني  يا  االستاذ:  قلو 
هيك..

طالب  كنت  نسيتني...انا  استاذ  يا  قلو: 
تدخل  ممنوع  قلتلي  ومرة  وكسالن  عندك 

الصف إذا ماجبت ولي امرك 
وأنا هربت من المدرسة وصرت روح اشتغل 
عند اللحامين وبعدين تعلمت وفتحت محل 
محالت   3 عندي  صار  هلل  الحمد  وهلق 

ومزرعة غنم..
قلو األستاذ أي وهللا تذكرتك ... يا ريتني 

هربت معك يومتها

لبناني بقول 
الدوالر   صرف  وسعر  ولدو  أوالدنا  أغلبية 

1,500 ل. ل.

واآلن، أغلبية أحفادنا ولدو على سعر صرف 
الدوالر 15,000 ل. ل.

فعال ما أغلى من الولد، إال ولد الولد!

حكمة

 في رحلة طيران جلست شقراء جميلة جدا 
الشقراء  ومعروف،  كبير  محامي  بجانب 
شدت أنظاره. قال لنفسه: ” لو كان لها عقال 
عندها.  أجيرا  لكنت  جمالها  نصف  بقدر 
عقل  ال  لمن  الجمال  يهب  الذي  سبحان 
الرحلة   ” لنفسه:  أضاف  تفكير  بعد   .“ له 
بالتأكيد  وغبية  جميلة  شقراء  ومع  طويلة، 
بعد  أدعوها  وقد  جدا  ممتعة  رحلة  ستكون 

هبوط الطائرة إلى قضاء ليلة معي“.
بدأ يعاكسها. من أين سيدتي؟ هل تعرفين 
ان جمالك مميز؟ انا محامي أسافر ألمثل 
شركة عمالقة في قضية كبيرة ستدر علي 
مليون دوالر بالتأكيد. يعمل لدي في المكتب 
عشرة محامين ويبدو أني سأحتاج إلى ثالثة 
بالمناسبة  تبحثين  هل  األقل.  على  آخرين 
موظفات  إلى  يحتاج  مكتبي  عمل؟  عن 
جميالت الستقبال الزبائن. زبائني من طبقة 
راقية جدا. تصوري أغنياء من مستوى بيل 
غيت يرفضون ان يمثلهم أحد غيري؟ الرحلة 
ستكون طويلة يا سيدتي، هل تعرفيني على 

نفسك؟
فكره  اشغل  شفة.  ببنت  تنبس  لم  لكنها 
إليجاد طريقة جديدة يخرجها عن صمتها، 
بقدراته  معه،  الحديث  لتبادل  يدفعها  ان 
الصياغية سيسحرها بسعة معرفته وتجاربه. 

وجد حال، قال لها:
ال  حتى  جميلة  بلعبة  نتسلى  ان  رأيك  ما 
األسئلة  بعشرات  وثرثر  بالوقت؟  نشعر 
وال  شذرا  إليه  تنظر  وهي  واالستفسارات، 
لها  مضايقته  من  التملص  تحاول  تجيب، 
لمحامي  رائع  انها صيد  اقتناعا  يزداد  وهو 

صار أسمه عنوانا ألصحاب الماليين.
أقترح عليك  الجميلة،  يا سيدتي  - اسمعي 
لعبة، ونسبة الفوز من واحد لي إلى عشرة 
لك، انا أسألك، إذا لم تعرفي اإلجابة تدفعين 
إذا  أنت،  تسألينني  ثم  دوالرات.  لي خمسة 
لم أعرف الجواب أدفع لك خمسون دوالرا، 

ما رأيك؟
بمعلوماته  معتزا  كبيرة  ضحكة  وضحك 
الشقراء  هذه  على  االنتصار  على  وقدرته 

الجميلة والغبية والمغرية بنفس الوقت.
رأسها  وهزت  عينها،  بطرف  اليه  نظرت 

موافقة.
شاعرا  بنفسه،  معتدا  قال  بالفخ.   –وقعت 
ان الطريق لقضاء ليلة معها باتت مضمونة 

وسألها:
وأقرب  األرضية  الكرة  بين  المسافة  ما   –

كوكب في المجموعة الشمسية؟
خمسة  حقيبتها  من  أخرجت  تجب،  لم 
ألنه  سعيدا  إياها، ضحك  وأعطته  دوالرات 
أثبت تفوقه بالذكاء عليها من السؤال األول.

- اآلن دورك.  قال لها، سألته:
– ما الذي يصعد التل بثالثة سيقان وينزل 

منه بأربعة سيقان.؟
فكر طويال. وشعر باإلحراج ألنه لم يعرف 
محفظته  إخراج  إلى  اضطر  ثم  الجواب. 
أدخلت  الشقراء  دوالرا.  خمسين  لها  ودفع 
النقود لحقيبتها دون ان تقول شيئا. المحامي 

قال لنفسه:
-  يبدو أنها أذكى مما توقعت . سألها:

– حسنا، ما هو الجواب لسؤالك؟
كلمة، أخرجت  أي  الشقراء  تقول  ان  ودون 
وأعطتها  دوالرات  خمسة  محفظتها  من 

للمحامي!!

حكاية اليوم

قصة املثل اللى على راسه بطحة يحسس 
عليها! 

كعادة األمثال الشعبية التى لم تترك شىء 
إال  والعالقات  املعامالت  وأنواع  اجملتمع  فى 
حقيقية،  مواقف  خالل  من  عنه  وحتدثت 
تعليق  وأصدر  األشخاص  أحد  بها  تواجد 
من  هذا  قوله  وبات  املوقف  على  حكيم 
األقوال املأثورة التى تداولتها األجيال ومازلنا 
األمثال  ولم تقتصر  اآلن،  نستخدمها حتى 
بني  العالقات  عن  احلديث  على  الشعبية 
فى  فصلت  أيًضا  لكنها  فقط،  األشخاص 
مواقف بعينها مثل مواقف السرقة، املوت، 
النفاق وغيرها من املواقف التى كانت مصدر 

لهذه األمثال.
نتداولها  التى  الشعبية  األمثال  أبرز  ومن 
ويعود  بطحة«  راسه  على  »اللى  اآلن  حتى 
التى  القدمية  القرى  إحدى  إلى  املثل  هذا 
سرقت فيها دجاجة رجل، فذهب إلى شيخ 
القرية وأخبره وشكى له، فقام شيخ القرية 

هذا  دجاجة  بأن  وأخبرهم  األهالى  بجمع 
أن  السارق وعليه  يعرف  وإنه  الرجل ُسرقت 
يعيدها قبل أن يفضح أمره، بدأ الكالم يدور 
بالشتائم  السارق  ويسبون  القرية  أهل  بني 
و شاركهم فى ذلك السارق نفسه، فسأل 
تعرف  »هل  القرية  شيخ  املوجودين  أحد 
هو  »هل  سأله  ثم  »نعم«،  فقال  السارق« 
موجود بيننا؟«، فقال »نعم«، فسأله الرجل 
»نعم«،  القرية  شيخ  فقال  تراه؟«  »هل 
فطلب منه الرجل أن يعطى لهم صفة له، 
إشارة  فى  ريشة«  رأسه  »على  لهم  فقال 
علقت  الدجاجة  أخذ  عندما  إنه  إلى  منه 
يشعر  أن  دون  السارق  فقام  ريشة،  برأسه 
وانكشف  اجلميع  فعرفه  رأسه  بتحسس 
أمره، فخرج القول » اللى على رأسه ريشة«، 
»اللى  وقالوا  الناس  تداوله  بعدما  تطور  ثم 

على راسه بطحة«.
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ماذا لو انهارت قيمة البتكوين حتى الصفر؟

مرض نادر يحرم رجال من االستحمام لـ40 عاما!

رقمية  عملة  آالف   6 حوالي  هناك  كان 
كاب«  ماركت  »كوين  منصة  على  ُمدرجة 
فقط،  واحد  عام  قبل   )CoinMarketCap(
أما اليوم فوصل عددها إلى 11 ألًفا و145 

عملة.
من  اإلجمالية  السوقية  قيمتها  ارتفعت  وقد 
دوالر  تريليون   1,6 إلى  دوالر  مليار   330
في الوقت الحالي أي ما يعادل تقريبا الناتج 

المحلي اإلجمالي االسمي لكندا.
 The( »اإليكونوميست«  مجلة  وقالت 
أصحاب  إن  البريطانية   )Economist
وثراء  تطورا  أكثر  المشفرة أصبحوا  العمالت 

أيًضا.
وتعد المؤسسات مسؤولة عن 63% من تداول 
النسبة  أن كانت هذه  بعد  الرقمية،  العمالت 

في حدود 10% في عام 2017.
لكن هذا النضج الذي شهدته سوق العمالت 
الشديدة  التقلبات  من  الحد  في  فشل  الرقمية 
البتكوين  قيمة  تراجعت  فقد  األسعار،  في 
أبريل/ في  دوالر  ألف   64 من   )bitcoin(
نيسان الماضي إلى 30 ألف دوالر في مايو/

أيار الماضي.
ألف   40 حدود  في  سعرها  يتأرجح  واليوم، 
دوالر، بعد أن انخفض إلى 29 ألف دوالر 

في 29 يوليو/تموز الماضي.
وأشارت المجلة إلى أن كل هبوط في أسعار 
سوء  مدى  حول  أسئلة  يثير  الرقمية  العملة 
التداعيات. ويبدو أن تأثيرات هبوط األسعار 
أن  يرون  الذين  العملة  مساندي  تتجاوز 

البتكوين تمثل مستقبل التمويل.
المتداولون  يستأثر  الراهن،  الوقت  وفي 
المعامالت،  من  كبيرة  بحصة  الخوارزميون 
يتراجع  عندما  تلقائية  »شراء«  أوامر  ولديهم 
معينة،  عتبات  دون  ما  إلى  البتكوين  سعر 
ولكن فهم الروابط المتنامية بين مجال التشفير 
واألسواق الرئيسية يقتضي تخّيل انهيار سعر 

البتكوين إلى الصفر.
االثنين،  ارتفع  البتكوين  سعر  أن  إلى  يشار 
مايو/أيار  منتصف  منذ  مستوى  ألعلى 
ماسك،  إيلون  تصريحات  بدعم  الماضي، 
التنفيذي لشركة تسال )tesla( عبر  الرئيس 
بالعمالت  للتعامل  مجددا  دعمه  عن  فيها 

المشفرة.
 %2,8 بنسبة  بتكوين  وحدة  سعر  وارتفع 
قيمة  بإجمالي  دوالر   ألف   45,6 إلى 
على  موزعة  دوالر،  مليار  سوقية 856,57 
18,780 مليون وحدة من إجمالي 21 مليونا 

مخصصة للتداول.
مستثمرو العمالت المشفرة

أن  يمكن  االنهيار  هذا  أن  المجلة  أوضحت 
يحدث إما بسبب الصدمات التي تنشأ داخل 
اختراق  وقوع  أو  فني،  عطل  مثل  النظام 
تبادل كبيرة للعمالت الرقمية،  خطير لعملية 
قمع  مثل  الخارج،  من  يأتي  أن  يمكن  أو 
يمارسه المنظمون أو نهاية مفاجئة »الرتفاع 
األسعار« في األسواق، ردا على قيام البنوك 

المركزية برفع أسعار الفائدة.

»أليانز«  شركة  من  العريان  محمد  وحسب 
ينقسم   ،)Allianz( األصول  وإدارة  للتأمين 
أنواع:   3 إلى  المشفرة  العمالت  مستثمرو 
البتكوين  أن  يعتقدون  الذين  »األصوليون« 
ستحل يوما ما محل العمالت التي تصدرها 
يعتقدون أن  الذين  الحكومة، و«التكتيكيون« 
فيها،  االستثمار  زيادة  مع  سترتفع  قيمتها 

و«المضاربون« الذين يريدون المقامرة.
وأشارت المجلة إلى أن انهيار سعر البتكوين 
بين  هائال  اضطرابا  يسبب  قد  الصفر  إلى 
المستثمرين،  من  األولى  المجموعة  صفوف 
عن  تتخلى  أن  المرجح  غير  من  أنها  إال 

العملة.
الثالثة  المجموعة  تهرب  سوف  المقابل،  في 
عند أول بادرة على وجود متاعب. ولتجنب 
إقناع  يجب  العملة،  عن  النهائي  التخلي 
غير  من  أنه  إال  بالبقاء،  الثانية  المجموعة 
إلى  السعر  انهار  إذا  ذلك  حدوث  المحتمل 

الصفر.
يمكن  المجلة-  -تقول  األسعار  انهيار  إن 
أن يضر باقتصاد العملة الرقمية، إذ سيكون 
مما  للمواصلة،  أقل  حافز  البتكوين  لمعدني 
وإيقاف  التحقق  عملية  توقف  إلى  يؤدي 

عرض العمالت.
المستثمرون  يتخلص  أن  المحتمل  ومن 
وقد  األخرى.  المشفرة  العمالت  من  أيضا 
تتجه  حيثما  أنه  األخيرة  التقلبات  أظهرت 
الرقمية  العمالت  بقية  تتبعها  البتكوين، 
األخرى، وذلك حسب ما أكده فيليب غرادويل 
للبيانات  أناليسيس«  »تشاين  شركة  من 

.)chainalysis(
خسائر

سيعاني مالكو العمالت المشفرة على المدى 
بالسعر  مقارنة  صغيرة  خسائر  من  الطويل 
مكاسب  عن  سيتنازلون  لكنهم  دفعوه،  الذي 
ضخمة غير محققة. وسُتسجل أكبر الخسائر 
لدى أولئك الذين اشتروا العملة قبل أقل من 
سنة بمتوسط سعر 37 ألف دوالر، ويشمل 
بما في  المؤسسيين،  المستثمرين  ذلك معظم 
الجامعية  والهبات  التحوط  صناديق  ذلك 

والصناديق المشتركة وبعض الشركات.
القضاء على  إلى  االنهيار  هذا  كما سيؤدي 
التشفير  شركات  في  الخاصة  االستثمارات 
قيمة  على  سلبا  ويؤثر  البورصات،  مثل 

قيمتها  تبلغ  )التي  المدرجة  التشفير  شركات 
السوقية حوالي 90 مليار دوالر(.

كما ستفقد شركات المدفوعات مثل »بايبال« 
 )Revolut( و«ريفولت«   )PayPal(
األعمال  من  كبيرا  جزءا   )visa( و«فيزا« 
التجارية المتنامية، مما سيقلل من تقييماتها.

الخسائر  تصل  قد  المجلة-  -تؤكد  وعموما 
إلى تريليوني دوالر في الصدمة األولى، وهو 
لشركة  السوقية  القيمة  على  قليال  يزيد  مبلغ 

»أمازون«.
العدوى

وأشارت المجلة إلى أن هذه العدوى قد تنتقل 
أخرى،  أصول  إلى  قنوات  عدة  خالل  من 

الرقمية منها والسائدة على حد سواء.
وإحدى هذه القنوات إستراتيجية الرفع المالي، 
حيث يقع إنفاق 90% من األموال المستثمرة 
في البتكوين على مشتقات مثل العقود اآلجلة 
األسعار  تقلبات  على  كرهانات  الدائمة، 

المستقبلية التي ال تنتهي أبًدا.
ويمكن أن تؤدي تقلبات األسعار المتواضعة 
إلى إطالق نداءات هامش كبيرة، التي يسبب 
عدم الوفاء بها مسارعة البورصات إلى تصفية 
أصول عمالئها، وهذا ما يسلط ضغطا كبيرا 
على أسعار العمالت الرقمية. ونتيجة لذلك، 
يمكن أن تتكبد البورصات خسائر كبيرة جراء 

التخلف عن تسديد الديون.
تلبية  إلى  االندفاع  أن  المجلة  وأضافت 
قد  المشفرة  العمالت  في  الهامش  نداءات 
يجبر المضاربين على التخلص من األصول 
في  لكنهم  السيولة،  توفير  أجل  التقليدية من 
تلك  تلبية  محاولة  عن  يتخلون  قد  المقابل 
الرقمية  العملة  النداءات ألن مخزوناتهم من 
إلى  سيدفعهم  مما  قيمتها،  فقدت  قد  تكون 

تصفيتها.
هي  الثانية  العدوى  قناة  أن  المجلة  وذكرت 
كمحرك  تعمل  التي  المستقرة«  »العمالت 

للعمالت الرقمية.
ونظرًا ألن عملية مبادلة الدوالر مقابل البتكوين 
في  الراغبين  المتداولين  فإن  ومكلفة،  بطيئة 
تحقيق مكاسب وإعادة استثمار العائدات غالًبا 
ما يتعاملون بعمالت مستقرة مرتبطة بالدوالر 
والدوالر   )Tether( تيثر  مثل  اليورو،  أو 
التي  الرئيسية  العمالت  تعتبر  التي  الرقمي، 
يقع إجراء مبادالت بها على منصات التشفير.

 
إلى  الرقمية  العملة  انهيار  يؤدي  أن  يمكن 
العمالت  في  االستثمار  في  االستمرار 
األوراق  إصدار  هيئات  يجبر  مما  المستقرة، 
إلجراء  أصولها  من  التخلص  على  المالية 

عمليات االسترداد.
المالية  األوراق  لجنة  من  المسؤولون  ويولي 
الفدرالي  واالحتياطي  األميركية  والبورصات 
اهتماما أكبر للمخاطر الناجمة عن العمالت 
وجه  على  المستقرة  والعمالت  الرقمية، 

الخصوص.
تأثير واسع النطاق

العملة  قيمة  انهيار  أن  إلى  المجلة  وأشارت 
الرقمية قد يكون له تأثير واسع النطاق على 
األجواء العامة أكثر من مسألة البيع بأسعار 
الكيانات  من  العديد  أن  ذلك  جدا،  متدنية 
بما  لكن  الرقمية،  للعمالت  اآلن  معرضة 
كبيرة  بحصص  عليها  راهن  منها  القليل  أن 
النطاق  الخسائر واسعة  الثروة، فستكون  من 

ولكنها غير  كبيرة.
وتعتبر البنوك محصنة، ولن يتسرع معظمها 
بالبتكوين في أي وقت قريب.  في االحتفاظ 
للمشرفين مؤخرًا على  بازل  نادي  اقترح  وقد 
من  البتكوين  من  ممتلكاتها  تمويل  البنوك 
خالل مخزوناتها من رأس المال فقط وليس 

من الديون.
أسوأ،  حالة  تخيل  الصعب  من  ليس  لكن 
المستثمرين  الفائدة  أسعار  انخفاض  دفع  فقد 
إلى مزيد المجازفة. وقد يؤدي انهيار العملة 
الرقمية إلى التوجه أكثر نحو االستثمار في 

األصول الغريبة.
بين  العالقة  تنامت  األخيرة،  األشهر  وخالل 
أسعار البتكوين واألسهم بشكل عام. ويرجع 
ذلك جزئًيا إلى أن المراهنين يعيدون استثمار 
األخرى  األسهم  من  تحققت  التي  المكاسب 
في مجال العمالت الرقمية والعكس صحيح.

وأشارت المجلة إلى أن عملية البيع قد تبدأ مع 
المراهنين األكثر نفوذا -الذين يكونون عادة 
المجاالت  في  التحوط-  وصناديق  األفراد 
المستثمرون  وسيّتبع  المخاطر.  عالية 
المعرضون لهذه المشكالت، الذين يواجهون 
تدقيقا من لجان االستثمار الخاصة بهم، هذا 
الخطرة  األصول  يجعل  مما  أيضا،  المسار 
أقل سيولة، وربما هذا ما سيتسبب في حدوث 

ركود عام.
السوق  اضطراب  أن  إلى  المجلة  وخُلصت 
ذلك  في  بما  العوامل،  من  بالكثير  يرتبط 
مع  الصفر.  إلى  البتكوين  سعر  انخفاض 
الرفع  أن  إلى  سيناريو  أسوأ  يشير  ذلك، 
هي  العام  والجو  المستقرة  والعمالت  المالي 
خاللها  من  سينتشر  التي  الرئيسية  القنوات 
أي تراجع في أسعار العمالت الرقمية على 
ضئيال.  أم  كبيرًا  كان  سواء  أوسع،  نطاق 
ارتباطا  أكثر  الرقمية  العمالت  كما ستصبح 

بشركات التمويل التقليدية.
المصدر : إيكونوميست 

 54 البالغ  هايوارد  روجر  النيوزلندي  روى 
به، وحرمه  ألم  نادر  مع مرض  آالمه  عاما 

ألكثر من 40 عاما من االستحمام.
إنه  المحلي   nzherald لموقع  روجر  وقال 
يعاني من حساسية ضد الماء، فما أن تلمس 
قطرة منها جسده تصيبه حكة شديدة، ونتيجة 
يستطيع  ال  النادرة،  المرضية  الحالة  هذه 

االستحمام.
وأضاف: »حينما كنت في عمر الـ18 كنت 
أتمتع بصحة ونشاط جيدين. لكن فجأة بدأت 

أشعر بحكة بعد كل مرة استحم فيها«.
الحساسية  كانت  المرات  إحدى  »في  وتابع: 
شديدة جدا بعد االستحمام. ارتديت مالبسي 
المنزل، محاوال  من  يمكن وهربت  ما  بأسرع 

جسدي  كأن  شعرت  الحكة.  على  التغلب 
يتعرض للهجوم«.

وعن محاوالت اإلفالت من هذه اآلالم، قال 
روجر: »جربت أنواعا مختلفة من الكريمات 
الموصوفة  الهيستامين  والصابون ومضادات 

طبيا، لكن لم ينفعني شيء«.
جسدي  اعتاد  الزمن،  بمرور  »لكن  وتابع: 

على  أحرص  لكنني  االستحمام،  عدم  على 
التنظيف  إلى  تحتاج  التي  األجزاء  غسل 

فقط«.
من  يعاني  وهو  الـ40  عامه  روجر  ويعيش 
هذه الحالة، لكن بات يجيد إدارتها، إلى حد 

نسيان إصابته بها.
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الدجاج االسود لمبورغيني.. 
أغلى دجاجة وسعرها في مصر 3 آالف جنيه  

مهرجان الفيلم الفلسطيني يعرض فيلم بين السماء واالرض 
رحلة حب على طريق منسي بين الضفة الغربية والجوالن

الساللة  من  وهو  األسود  الدجاج  يتميز 
والخارج  الداخل  من  األسود  بلونه  اإلندونيسية 
فكل شيء فيه أسود جلده منقاره، لسانه، أظافره، 
وحتى لحمه وعظامه أما دمه فهو أحمر قاتم 

يميل إلى السواد.
وانتشر في مصر مؤخرا تربية الدجاج األسود 
أسود  ريشه  »لمبورغيني«،  اسم  عليه  ويطلق 
ولحمه كذلك حتى األمعاء الداخلية له سوداء، 
األغنياء، ال  للكثير من  المفضل  الطعام  وهو 

سيما في الصين.
المرج شرق  منطقة  في  وتحديدا  القاهرة،  وفي 
أنور  أحمد  المصري  المواطن  يقوم  العاصمة، 
بتربية هذا النوع من الدجاج الذي ُيطلق عليه 

تسمية »أيام سيماني«.
هذا  بأن  المصري  اليوم«  »أخبار  موقع  وأفاد 
النوع من الدجاج ظهر ألول مرة في إندونيسيا 
العام 1998، يصل سعرها  ودخل أوروبا في 
نظرا  دوالر،   2000 نحو  إلى  مصر  خارج 
على  واحتوائها  بالفيتامينات،  الغنية  لقيمتها 
نسبة عالية من الحديد، بينما يبلغ سعرها في 
في  ويعتبرونها  جنيه،  آالف   3 نحو  مصر 
إندونيسيا رمزا للقوة والثراء، إذ تعمل العائالت 
الوالدة  مناسبات  في  ذبحها  على  اإلندونيسية 

حتى يحصل المولود الجديد في اعتقادهم على 
القوة والثروة.

وأضاف الموقع نقال عن شاب يدعى أنور »أن 
من  لونه  على  يحصل  الدجاج  من  النوع  هذا 

مادة وراثية تشجع على تكاثر الخاليا الصبغية 
السوداء، ولون بيضه بني فاتح وقيمته الغذائية 
عالية جدا، موضحا أن القيمة الغذائية للدجاجة 
الواحدة تعادل قيمة 100 دجاجة بيضاء، وهو 

ما يجعله غالي السعر والطعام المفضل للكثير 
يعتبرونه  الذين  الصينيين  غالبية  األغنياء  من 

بمثابة عالج لهم.
وتم  إندونيسيا  من  البيض  استقدم  أنه  وتابع 
الستنباط  حاليا  ويسعى  مصر،  في  تفريخه 
سالالت جديدة منها خاصة بعد إقبال البعض 
عليها، مؤكدا أن الفوائد الغذائية لها ال تعد وال 
تحصى، ولذا فهي مطلوبة لدى الكثيرين، فضال 
عن أنها تتناول نفس طعام الدجاج العادي وال 
تكلف المربين كثيرا من األموال بينما تجلب لهم 

أرباحا كبيرة.
الكتكوت  سعر  إن  المصري  الشاب  وقال 
البيضاء يبلغ 3 جنيهات، بينما يبلغ  للدجاجة 
نحو  اللمبورغيني  الدجاجة  من  الكتكوت  سعر 
دجاجات   6 لديه  أن  إلى  مشيرا  جنيه،   300
في  بيضة   100 منها  الواحدة  وتبيض  منها، 
العام، فسيحقق ذلك ربحا له قيمته 600 ألف 

جنيه.
وكشف أن العديد من المطاعم الكبري بدأت في 
التفاوض معه لتقديم البيض لها وسالالت من 
الدجاج لتربيتها وتقديمها لعمالئهم، وهو ما زاد 
من الطلب عليها، وجعلها بحق من المشروعات 

المحققة ألرباح هائلة وبأقل اإلمكانيات.

مختلف  من  مشاهد   400 من  اكثر  بحضور 
الجنسيات وغالبهم الول مرة يشارك في مشاهدة 
في  العشرات  كان  بينما  المهرجان  عروض 
طابور انتظار لم يسعفهم الحظ لمشاهدة الفيلم 
لعدد  اقصى  حد  وفرض  كورونا  قيود  بسبب 
الفلسطيني  الفيلم  مهرجان  عرض   , الحضور 
في تورونتو وعلى شاشة كبيرة في حديقة فورك 
المدينة  مركز  في   FORT YORK يورك  
,فيلم بين السماء واالرض ,للمخرجة الفلسطينية 
العام  في  عرضه  سبق  ,والذي  نجار  نجوى 
الدولي,  السنمائي  القاهرة  2019 في مهرجان 
حاز على إعجاب الجمهور في تورونتو وأثار 
حيث وضعت  الفلسطينية  القضية  مع  تعاطفا 
المشاهدين   نجار  نجوى  الفلسطينية  المخرجة 

على أول الطريق لرحلة بحث.
حوا(  )منى  سلمى  حول  الفيلم  أحداث  تدور 
يعيشان  زوجان  وهما  نصار(،  )فراس  وتامر 
في الضفة الغربية المحتلة ويقفان على أعتاب 
ثالثة  لمدة  تامر تصريحا  يستخرج  االنفصال. 
اإلسرائيلية  التفتيش  نقاط  عبور  أجل  من  أيام 
والذهاب إلى مدينة الناصرة الستكمال إجراءات 

الطالق.
يبدأ االثنان رحلة بحث في ماضي والد تامر 
إلتمام  الحقيقية  إقامته  محل  إثبات  أجل  من 
المستندات، فتأخذهما الرحلة عبر طريق منسي 
مسارات  وفي  الجوالن،  وهضبة  الضفة  بين 
من  مختلفة  نماذج  خاللها  يلتقيان  متشعبة 
أحد  يسلكه  ما  نادرا  الذي  الطريق  هذا  سكان 

ويعيش فيه المهمشون.
و الفيلم مستوحى من أحداث حقيقة عن زوجين 
يتعرفان على نفسيهما وعلى بعضهما البعض 
والد  ماضي  في  البحث  رحلة  أثناء  جديد  من 
الزوج, وحسب المخرجة نجوى نجار فان الفيلم 
هو رحلة حب في المقام األول في كل فلسطين 
التاريخية والجوالن المحتل. هذا الفيلم يلقى نظرة 
الفلسطينيين والسوريين  ولو صغيرة على حياة 

المنسية في تلك البقعة.
رحلة  ليقدم  والدراما  الكوميديا  بين  الفيلم  يمزج 

وتامر  سلمى  عالقة  فيها  تتطور  شيقة  طريق 
من االستياء والتوتر إلى الضحك والصفاء ثم 
إجراءات  إتمام  مشاق  يصور  كما  الحميمية. 
إلى  اللجوء  دون  من  االحتالل  تحت  الطالق 
الميلودراما. وتميز الفيلم على وجه الخصوص 
بموسيقاه التصويرية التي ألفها الملحن المصري 
األغاني  استخدام  إلى  باإلضافة  كروان  تامر 

المعاصرة لنخبة من النجوم الشباب.
معرض  تنظيم  جرى  المهرجان  هامش  وعلى 
منتوجات يديوية وتراثية فلسطينية وبلوزات تي 

شيرت بشعارات مختلفة ,
المهرجان    على  المشرف  رزق   ناجي  ,وقال 
اعمال  تفتتح  ان  المفترض  من  لجريدة مشوار 
 22 في  عشر   الرابع  عامه   في  المهرجان 
بين  ويدمج  سبتمبر     26 ولغاية  سبتمبر  
العرض  دار  في  المباشرة  المشاهدة  عروض 
في تورونتو وبين العروض االفتراضية بسبب 
تقييد العدد المسموح به ويتضمن عروض افالم 
موسيقية  فلسطين وعروض  عن  او  فلسطينية 

وفنون وندوات ولقاءات   وغير ذلك.
المهرجان   هامش  على  ينظم  سوف  وضاف 
امسات  عامة  حديقة  في  مسائية  فعاليات 
خالل  يعرض  حيث  فنون  ومعارض  موسيقية 
ايام المهرجان الذي سيستمر 3 ايام بدءا من 
يوم الجمعة 20 أغسطس أحمد مونيكا »جاز 
عربي« )مع الضيوف الخاصين تارا مونيكا ، 
عازف اإليقاع البرازيلي والمغنية ألين موراليس 
الساكسفون  عازفة   ، لين  السورية  المغنية   ،
وعازفة   ، بارنيت  لورين  والمغنية  والملحن 

األكورديون تانجي روبارس

واالعالم  العامة  العالقات  مسؤولة  ,واوضحت 
بان  الفرعاوي   رهف  المهرجان   ادارة  في 
الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الفيلم الفلسطيني 
 26 إلى   22 من  الفترة  في  العام  هذا  تنعقد 
سبتمبر. وسيشمل عروض  الفيلم الفلسطيني ، 
والموسيقى ، والفن ، والمناقشات ، والماكوالت 
الشعبية . وسيكون عبر اإلنترنت وفي المسرح

يوم  سشقام  انه  اوضحت  البرنامج  وحول 
فني وحديث مع  األربعاء 22 سبتمبر عرض 

الفنانة الفلسطينية سيلمان منصور.
في يوم الجمعة 24 سبتمبر ،يتتعاون TPFF مع 
السينمائي   Weengushk )مهرجان   WIFF

الدولي( لعرض أفالم السكان األصليين.
يوم السبت 25 سبتمبر ، ستكون هناك حلقة 
)المؤسسة   PIPD قبل  من  رابيت  مع  نقاشية 
والتي  العامة(  للدبلوماسية  الفلسطينية 

ستستضيف فنانين ونشطاء فلسطينيين.
 TPFF يتعاون  ، في يوم األحد 26 سبتمبر 

 )Mixto منتجو( Uma Nota Culture مع
في حفل كبير يضم موسيقيين محليين وطعام 

وفن وبائعين.
يمنى موسى وهي باالصل من جنوب افريقيا  
ووضوح  معلومات  اعطاها  الفيلم  بان  تقول  
اكثر  حول حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية  
العنصري  والتمييز  االسرائيلي  االحتالل  تحت 
وهي  لها  يتعرضون  التي  االبارتهيد  وسياسة 
شبيهة بما تعرض له االفارقة السود في جنوب 
افريقيا . وتقول كيف يحصل ذلك فلسطيني ال 

يستطيع قيادة سيارته على ارضه ؟
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قصة قصيرة: ُكل َما َتْشَتِهي َنْفُسك!!

نبيل عودة

لنفسه  اتخاذه  عدم  يستهجنون  البلد  كبار  معظم 
منذ  بوجهه،  فتحها  هللا  وان  خاصة  أخرى،  زوجة 

غير تجارته، من األقمشة الى البقالة.
- يا أبو صالح ، ربنا فتحها بوجهك ، وجعلكم من 
أغنياء الناحية ، وقصده واضح ، وهناك الف فتاة 

تتمناك ... متع أيامك يا رجل .
- ولكن زوجتي أميرة ، تقوم بكل واجباتي وواجبات 
البيت واألوالد ... وال تترك لي ما أشكو منه .. انا 

راض بحياتي وهدوء بالي.
الحياة يا رجل ، سترى انك كنت  - الزواج متعة 
العيال  كثرة  وثم  الحياة،  متع  عن  وغافال  مغمضا 

مفخرة للرجال واكتمال للدين .
- ومن يريد زيادة األفواه ? أكثر من سبعة على 
أكتافي .. ثم ، وهذا األهم ، ال ينقصني شيء مع 

زوجتي ..
- ولن ينقصك مع الزوجتين ، بل ستبدأ منافسة من 
ترضيك أكثر لكسب قربك ، والزواج يعيدك لشبابك 
بعد  الجديد  طعمه  وله   ، األولى  الشباب  ولنشوة 
انك  سعيدة  ستكون  وزوجتك  الطويل..  العمر  هذا 

أحضرت من تقوم بنصف عملها.
في أمسية امام التلفاز ، وهو يتناول عشاءه ، وحائر 
فيما يعتريه من أفكار ، قرر ان يجس نبض زوجته 

:
- أفكر بأن أتخذ لي زوجة أخرى تساعدك بمتاعب 

البيت واألوالد.. ما رأيك؟
وبدون مقدمات ، ودون ان يرتفع صوتها ، قالت 

بحزم :
- حد هللا بيني وبينك ، طلقني أوال .. اذا تزوجت 
لن تدخل هذا البيت ال انت وال هي ... وهللا معك 
، هل سمعتني اشكو من عمل البيت لتحضر من 

تساعدني ؟!
- ولكنه ديننا يا بنت الناس؟

- هذا تخريف عواجيز ال هم لهم اال تخريب بيوت 

الناس . صار معك فلوس وكثر الطامعين بك.
وصمت مهموما.

عصر كل يوم، كالعادة .. يتجمع امام باحة الدكان 
يحتسون   . والبلد  الدنيا  بحال  للتشاور  أصحابه 
الشاي او يشربون المرطبات في ايام الحر ، وكله 

من خير هللا وخير ابو صالح .
صار حثه على الزواج وشرح فوائدة ولذاته في هذا 
عليه  يقترحون  يوم  وكل  الجلسات،  حديث  الجيل 
فتاة أخرى. وكلما أجهدهم الحديث كثر شربهم من 

المرطبات، طبعا من خير أبو صالح.
ان  يفهمهم  ان  مهموما  يحاول  صالح  أبو  كان   
الرسالة وصلت وال ضرورة للتكرار ، ولكن ال حياة 

لمن تنادي .
في أمسية توحد فيها مع الشيخ ، حثه الشيخ :

بيت  وست  سنة   23 الراشد  ابو  صاحبنا  بنت   -
من اللواتي يحبهن قلبك .. بنت أبو حامد الساكن 
في الحارة الفوقا كلها أخالق وصارت في الثالثين 
ووالدها ال يتنازل عن مهرها المرتفع وانت أهل له 
..وهو لن يرفض مصاهرتك اذا وصله ما يطلبه . 
أبو صابر كثر خطابها ووالدها ال يريد اال  وبنت 
مالكا او شخصا قادرا على تسجيل قطعة أرض او 
بيت باسمها . وانت لك بدل البيت ثالثة وعدة قطع 

من االراضي.
- يا شيخنا الجليل ... اذا تزوجت ، يعني طالقي 

..او القطيعة الكاملة مع زوجتي .. هكذا تهدد .
النساء  تأديب  أدبها ..  البيت ؟  الرجل في  - من 

فرض على الرجال !!
القانون  ان  تعرف  انت  هنا..  الرجولة  ما دخل   -
ان  بي  يليق  هل  التأديب،  من  يحميها  دولتنا  في 
ام  ضربت  ألني  الشرطة  مركز  الى  يشحطوني 

اوالدي؟
- سكر يدك عنها.. وابتعد عن معاشرتها عقابا لها، 

وسترى كيف تتراجع وتخضع.
- واألوالد ؟ ... وهي .. هل من الدين ان أفرض 
القلة عليهم ؟ هل أقدر على تناول لقمتي وانا أعرف 

ان اوالدي بالجوع ؟
- هذا ذنبها.. ستأتيك صاغرة راجية ان تمدها هي 

واألوالد بالطعام .
- ال يا شيخنا الجليل ... ال أتصور نفسي اتباخل 

على أوالدي وعلى زوجتي .. زواج كهذا انتحار.
- اذن طلق وتزوج ..؟

- ما أبسط اللفظ وما أصعب التنفيذ.
- وهل تحرم نفسك لذة الحياة .. اال تعلم زوجتك 
يتعارض مع  الرجل من زوجة أخرى ال  ان زواج 

الدين ، بل يكمله ؟
أخرى  زوجة  من  الزواج  فوائد  يشرح  الشيخ  وبدأ 
الى  ..وعودته  الرجل  فحولة  على  ذلك  وانعكاس 
الحيوية  ، وظهور  ونشاطهم  وقوتهم  الشباب  نشوة 
الرجل  وكأن  فتتجدد  تضعف،  بدأت  التي  والقوة 
الكهل عاد عقد او عقدين للوراء.. الى جانب لذة 

الجماع مع صبية في عمر الورود.
أبو  اثار الشهوة في نفس  في الحقيقة ان الحديث 
فيه  السحري  فعلها  تفعل  الرغبة  وبدأت   ، صالح 
وهو يتخيل نفسه في سرير واحد مع صبية بعمر 
الربيع .. ليس بالزنا، انما بالشرع، مما ذكره بأيام 
بها وحقق  األوالد حتى ظفر  ام  يطارد  فتوته وهو 
حلم شبابه .. ولكن شيئا ثقيال يضغط على تفكيره 
، يجعله غير قادر على اتخاذ القرار.. حقا يحترم 
بصفات  زوجة  انها  أثبتت  تزوجها  منذ   ، زوجته 
الزوج ورغباته ،  لمتطلبات  طيبة وبعد نظر وفهم 
ولم تترك مجاال ألي خالف مع زوجها . في أيام 
الضيق قوت معنوياته وتدبرت من القليل، ولم تشك 
ألحد، ولم يشعر أحد بما عبر على ابو صالح وبيته 
قبل ان يغير تجارته، فكيف يرد لها الجميل اليوم 
؟.. ولكن الرغبة التي أشعلها الحديث تحتل مكان 

العقل أحيانا.
كان على ثقة انه لن يقصر بواجبه تجاه زوجته ام 
أوالده .. فلماذا يحرم نفسه من لذة الحياة ومتعها 
وقد أنعم هللا علية بالخيرات؟ وكيف يكون موقفه اذا 
خضع لقيود زوجته وانتشر الخبر في البلد ان ابو 

صالح لم يتزوج من الثانية خوفا من زوجته؟
اين يخبئ ساعتها وجهه من الرجال؟!

القطيعة  يعني  أخرى  من  زواجه  ان  يعرف  كان 
مع  وابقائها  بطالقه  الحل  لذلك   .. معها  الكاملة 
األوالد في البيت ، تقوم على خدمتهم ، وينتقل هو 
للعيش مع الزوجة الجديدة.. وربما عندما ترى ان 

المسألة قد حسمت ، تتراجع وتلين.
لم  أمامها  الموضوع  طرح  عندما  انه  حيره  الذي 
تصرخ ولم تولول .. وواصلت القيام بشؤون البيت، 
وبهدوء  قالته   ما  وكل  معه.  الطبيعي  والتصرف 

مثير:
- حد هللا بيني وبينك ، طلقني اوال، وارتكب بعدها 

حماقات كهولتك، ولن تدخل هذا البيت .
هذه القوة في كالمها تحيره. ال تبقي مساحة لألخذ 
وان   ، طويته  سالمة  على  يطمئنها  لعله  والرد، 

الموضوع ليس خروجا عن الدين والتقاليد.
ال يعرفها اال خادمة له ولألوالد، ال رأي لها اال رأيه. 
ال يسعدها اال ما يسعده، وال يزعلها اال ما يزعله، 
الساعة  تصير  وما  العجين،  لتعد  باكرا  تستيقظ 
السابعة اال ورائحة المناقيش بزيت الزيتون والزعتر 
وينطلقون  األوالد  يفطر  البيت..  تمأل  وبالجبنة 
لمدارسهم ، نشطاء نظاف المالبس ومرتبين حتى 
بنظافتهم  يحتذى  ونموذجا  الحارة  حديث  صاروا 
ونظافة ثيابهم وشطارتهم في المدرسة.. هل يرتكب 
الدين  مع  يتناقض  ال  الذي  حقه  هو  ام  حماقة؟ 
ويكون الزواج على سنة هللا ورسوله، اليس الزواج 

من أخرى هو تنفيذ للشرع؟
القيام  امهم  ستواصل   ، األوالد  على  قلقه  يكن  لم 
بواجبهم .. ولكن .. هنا الحيرة ، يقدرها حقا ويريدها 
ان تظل زوجة له ، وان ال تحرمه من متع الحياة 
قبل أن يصبح عاجزا يدب على عكاز .. خاصة 
وان الجميع يقولون ان الزواج بجيله يعيده الى قوة 

شبابه. فكيف يشرح لها ذلك ؟
لم يطرق الموضوع معها مرة أخرى. وهي لم تسأل 
.ولكنه يعرف ان قولها هو قول فصل. شاور شيخ 

البلد فقال له :
- الطالق ليس محبذا، اال اذا لم نجد سبيال آخر 

لمسألة شرعية نصوصها واضحة في الدين.
- ال يوجد .. أعرفها وأعرف انها لن تتراجع عن 

تصميمها..
لقليلة  تتنازل  فال   ... الرجل  أنت  اذن طلقها..   -

عقل وقليلة دين!!

- وما هي حجتي؟
- غلطها بحقك واصرخ بها انها طالق .

- كيف سأغلطها وال تترك لي خزقا واحدا اغلطها 
به ؟

وقل   ، باذنجان  صحارة  لها  ارسل  فكرة،  لدي   -
لها ان تحضر عشاء لك وألصحابك .وانت تعرف 
اذا حضرت   ، كثيرة  اعداد  للباذنجان وصفات  ان 
المحشي ، اصرخ انك تريد المنزلة .. أو المسقعة 
تجد  ان  بد  ال   ، المثوم  او  المقلي  او  المتبل  او 
شيئا ناقصا لم تعده ..فترد غاضبة ، وهكذا تنرفز 

وتهينها وتصرخ بها طالقة.
وهذا ما كان...

في صباح اليوم التالي أرسل صحارة باذنجان كاملة 
مع طلب ان تحضر عشاء له وألصحابه.

احتارت بنت الناس، وقالت لنفسها: » لم يقل لي 
البيت ما ترغب به نفسه ، ال بأس.. سأرفع  سيد 

رأسك بزوجتك امام أصحابك« .
مأكوالت  من  الناس  يعرفه  ما  كل  تعد  وبدأت 
جديدا  تراه  ما  عندها  من  وتضيف  بل  الباذنجان، 

ومناسبا.
لم تبق أكلة باذنجان لم تعدها او تتفنن في تجهيزها، 
الشهية  الباذنجان  مكابيس  عندها  من  وأضافت 

المعدة من وقت سابق .
كانت تركض من زاوية الى أخرى، من الفرن الى 
الغاز ، من طنجرة المنزلة الى صينية الحلبية ، من 
مقلى الزيت الى فرن الشوي ، من النقر والحشي ، 
الى اعداد البابا غنوش ، التي تعلمتها من تلفزيون 
ان  شعرت   ، تحضيراتها  أنهت  وعندما   .. لبنان 
ولكنها  عليها  يشتد  واأللم   ، تتفكك  تكاد  مفاصلها 
سعيدة بالوجبات الفاخرة التي تؤكل األصابع ورائها 

، أعدتها لتكرم وجه زوجها أمام ضيوفه.
للمنزل،  المؤدي  الزقاق  الترقب على  القت نظرات 
برفقة  البيت  سيد  بان  حتى  لحظات  اال  وماهي 
ضيوفه وعلى رأسهم شيخ البلد المحترم ، فشعرت 
بالراحة واالطمئنان من ضيافته ، ومن البركة التي 

ستحل على منزلها شرفا باستقبال الشيخ الجليل .
ان  انتبهت  الباب  بقرب  صاروا  عندما   ، وفجأة 
صغيرها ابن السنة والنصف، قد عملها في غرفة 
وتحضر   ، وتلبسه  تبعده  فأسرعت   ، االستقبال 
بالباب ُيطرق ، فأخذت  فاذا  ما تنظف به برازه ، 
صحنا وطبته على براز الصغير، ولحسن الحظ ان 
الصغير فعلها قرب الحائط ، مما ال يلفت النظر 

للصحن المقلوب على األرض .
استقبلتهم بالترحيب، والدعوة لهم بالخير والصحة... 
والشكر للشيخ الوقور الذي تفضل أهال ونزل سهال.
ولكن  أعدتها،  التي  الطعام  صواني  تجلب  وبدأت 
زوجها اقلقها بعبوسه على غير عادته، هل يخاف 
ان ال تكرم وجهه أمام ضيوفه؟ ربما كان متوجسا 
ام  ولكنها  الفاخرة،  الوجبات  اعداد  في  فشلها  من 
صينية  وضعت  عندما  الطباخات.  وست  صالح 
منذ  عادته  غير  على  صالح  ابو  صرخ  المحشي 

تزوجته :
- ما هذا .. فقط محشي ؟

- صبرك يا رجل لم أحضر بعد جميع ما تشتهيه 
نفوس البشر..

عيون  سمرت  التي  المأكوالت،  صواني  وتوالت 
الضيوف فوقها حتى كادوا ينسون الموضوع الذي 
جاء بهم، ولكن زوجها ظل على عبوسه مما حيرها، 
ليس من عادته وال طباعه ما تراه اليوم .. وبدأت 

تشعر ان في الجو توترا وتوقعا ألمر ال تعرفه.
امتألت الطاولة بكل أصناف المأكوالت التي تخطر 

وال تخطر على البال من الباذنجان.
قال زوجها بعصبية:

- هذا فقط ما أعددته ؟
- ماذا ينقص الطاولة يا أبو صالح ، قل وسأجعل 
مارد مصباح عالء الدين يحضر لك ما نفسك به.

فصرخ غاضا :
- اريد خراء .. ال اريد باذنجان!!

اتجهت بصمت نحو الصحن الذي غطت به براز 
الصغير، رفعته ، وأشارت الى البراز ، وهي تقول 

بهدوء :
- تفضل.. اذا كان هذا ما تشتهيه نفسك .

الى  ونظر   ، بيده  جبينه  صالح  ابو  فضرب 
صحبه المذهولين مما يجري، وقال:

- حتى الخراء حضرته لي ، كيف سأغلطها 
يا جماعة؟
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قصة قصيرة: مشاعرة

سامي الكيالني
ميسيساجا

صباح األحد،تدب الحياة على مهلها في منزل 
الجميع  ليدز،  لجامعة  التابع  ماركس  سانت 
ينهض على مهله، سكان شقة طالبالدراسات 
في  يلتقون  غرف  أربع  من  المكونة  العليا 
يقترح  مهل،  على  فطور  المشترك،  المطبخ 
باكستاني،  طبق  تحضير  عليكم  نياز 
فتوافقون، ولكنك تشترط أاّليزيدالتوابل الحارة 

كثيرًا،ويندمج الجميع في مسألة الفطور.
الطابق  في  المجاورة  الطالبات  شقة  من 
التي  بضحكتها  بلنداالهندوراسية  تأتي  نفسه 
بعض  وتطلب  الصباح  تحية  تغيبوتلقي  ال 
لتقول  الفلبينية  روزيتا  بها  تلحق  السكر،ثم 
أن  وعليهن  توقف  قد  المطبخ  في  الغاز  إن 
يضعن قطعة نقدية لتجديد تدفقه وتريد قطعة 
قطعة  يجدن  لم  الشقة  ساكنات  ألن  معدنية 
معدنية وأن كل ما يحملنه من نقود فقط نقود 
عادتكم،  »هذه  ممازحًا  مراد  أجابها  ورقية. 

دائمًا هات، ليس هناك خذ«. ضحكتا وعادتا 
بالسكر وبقطعتي عملة، وعاد نياز لتحضير 
موزعًا  للجميع،  تعليماته  موجهًا  الفطور 
شاربه  تحت  من  تولد سريعًا  التي  ابتساماته 

األسود مع كل كلمة يصدرها.
للمرة  بالك  لك عّما يشغل  نياز سؤاله  يكرر 
تتابع  وأنك  معهم  أنك  له  فتؤكد  الثانية، 
قلياًل،  التفكير  مشغول  ولكنك  الحديث 
بالواجبات  تفكر  بأاّل  نصيحته  عليك  فأعاد 
الدراسية فاليوم عطلة والفطور سيكون شهيًا 
عليه  فترد  لوقته،  الهّم  تترك  أن  عليك  وأن 
تكون  أن  موافقة.تحاول  رأس  وهزة  بابتسامة 
في  البقية  مع  تتفاعل  وأن  الحضور  كامل 
على  والضحك  واألحاديث  الفطور  تحضير 
لكنكمنذ  وشعيب،  مراد  يطلقها  التي  النكات 
الصباح تجد نفسك مرتحاًل الإراديًاإلى عالمك 
الخاص،فمنذ استيقاظك المبّكر تذّكرت تاريخ 
تطير  هناك،  إلى  المسافة  وبقيتتقطع  اليوم، 
أفكارك المتحركة من مدينة ليدز في مقاطعة 
القرية،  إلى  الوطن،  إلى  يوركشيرالبريطانية 

إلى البيت، إلى تلك التلة.
وال  تمامًا  نظيفة  األطباق  الفطور،  ينتهي 
حتى  فيها  ما  على  قضيتم  للجلي،  تحتاج 
متذرعًا  تستأذن  للطبق.  بالخبز  مسحة  آخر 
الشاي  وتأخذ كوب  بترتيب غرفتك،  بالرغبة 
تاركًا األصدقاء الثالثة على الطاولة يحتسون 

الشاي ويتحدثون.
لتكتب،  قلمًا  وتحمل  المكتب  إلى  تجلس 
عليك  يقطع  نياز  لكن  الكتابة،  من  بد  ال 
مشروعك، يدخل ويعيد تساؤله عّما يشغلك، 
ودون أن ينتظر جوابًا يبدأ بطرح اقتراحه لهذا 
الشعبي  السوق  إلى  تتوجها  أن  يقترح  اليوم، 
األسبوعي الذي تستمتعان عادة بزيارته لشراء 

أي شيء يلفت النظر أو لمجرد التجول في 
إلى  معًا  تذهبا  بأن  اقتراحه  واختتم  أرجائه، 
العامة  المكتبة  المساءفي  هذا  شعرية  ندوة 
في أحد األحياء في المدينة، »مشاعرة« كما 
أنه يعتقد بأن  تدعى بلغة األوردو، وأضاف 
العربية  من  قريب  باألوردو  الشعري  اإللقاء 
سيعمل  بالتجربة،وأنه  مسرورًا  ستكون  وأنك 
مترجمًا لك للمضمون. ُتكِبر فيه هذا الشعور 
فيطلب  اقتراحه،  على  وتوافق  التضامني 
على  لتكونا  نفسك  بتجهيز  اإلسراع  منك 

موقفالباصبعد ربع ساعة.

اإلنجليزية  المدينة  هذه  في  الشرق  من  جو 
يقرأ  الباكستاني  باللباس  شاعر  الشمالية. 
منصة  على  متربعًا  جالسًا  باألوردو  أشعاره 
التي  المصطبة  القاعة علو  تعلو عن أرض 
تتواجد أمام البيوت في قريتك البعيدة، حيث 
بفرشات صغيرة  تفرش  عليها صيفًا،  السهر 
من  حصيرة  فوق  »طرّاحات«توضع  تدعى 
أشعارهم  ويقرؤون  يتتابعون  القش.الشعراء 
جميعًا  الحضور  الغناء.  إلى  أقرب  بنغمة 
خلفية،  صفوف  في  جلسن  النساء  جلوس، 
جلسات  من  جلسة  في  الجد  بيت  كأنكفي 
تشبيه«،  »بال  قول  إلى  تحتاج  ال  الذكر، 
هذا الشعر ِذْكٌر أيضًا، »روح اإلنسان شعره 
وشعر اإلنسان روحه« قلت همسًا لصديقك. 
تعليقات  تمأل  العربية  من  المأخوذة  الكلمات 
الجمهور على قصائد الشعراء الذين يتعاقبون 
المنصة، »هللا،  الميكرفون على  جلوسًا وراء 
الحفل  عريف  »تمام«.  شك«،  »بال  هللا«، 
السيد،  جناب  واحدًا:  واحدًا  الشعراء  يدعو 

جناب الدكتور، جناب الشاعر.

ذكرى  اليوم،  بهذا  تذكيرك  تعيد  المشاعرة 
استشهاد األخ، منذ الصباح والذاكرة والتفكير 
يحمالنك إلى هناك، لو كنت هناك لكنت تلقي 
كلمة أو تقرأ شعرًا في إحياء هذه الذكرى. أجواء 
»المشاعرة« تغيب عنك وتتقلص المسافة بين 
على  المنتصب  والقبر  والمقبرة  والقرية  ليدز 
لعريف  فجأة  تنتبه  البحر.  تواجه  التي  التلة 
الحفل ينادي اسمك، يعيدك سماع االسم إلى 
هنا، تعود من غياب خلته طوياًل جدًا. عريف 
من  شاعرًا  هناك  أن  الحضور  يخبر  الحفل 
بالعربية.  شعره  لقراءة  يدعوه  بينهم  فلسطين 
ويوجه كالمه إليك مقترحًا عليك أن تلحق ذلك 
وتشكره،  توافق  باإلنجليزية.  سريعة  بترجمة 
الحضور  تحيي  تجلس،  للمنصة،  وتتوجه 
باإلنجليزية  وتوضح  عليكم«  ب«السالم 
اليوم  تقرأها  أن  يمكن  كان  قصيدة  أنكستقرأ 
في وطنك في قريتك البعيدة، بعد أن تخبرهم 
عن الشهيد الذي تتحدث عنه القصيدة وعن 
تبدأ  فيه.  كتبت  الذي  الصحراوي  المعتقل 
وهم  للحضور  المقاطع  بين  وتنصت  القراءة 
يرددون »هللا، هللا« وعبارات أخرى باألوردو. 
علق عريف الحفل وسط تصفيق الحضور أاّل 
الحضور  مثل  مثله  ألنه عاش  للترجمة  داٍع 
الشاعر«،  قلب  من  »خرجت  التي  الكلمات 
فضاء  يمأل  مضيء  وجه  تعبيره.  حد  على 
فتبادله  السنوات،  تغيبها  لم  بابتسامة  القاعة 
االبتسام ممزوجًا برّدك على تحية الحضور.

يدك  على  يشد  المنصة،  إلى  نياز  يأتي 
ويعانقك، ويسأل »لماذا لم تخبرني بالمناسبة 
أليس  يشغلك،  كان  الذي  هذا  الصباح،  منذ 

كذلك؟«. تبتسم له وتهز رأسك موافقًا.

قصة قصيرة: ال ينفع الحذر مع القدر
ألفريد هيتشكوك

كان هناك مليونير أودع في سجن ما على 
نائية تمهيدًا إلعدامه لجريمة قتل قام  جزيرة 
حارس  رشوة  قرر  فقد  مليونير  وألنه  بها.. 
بأي  السجن  جزيرة  من  تهريبه  ليتم  السجن 

طريقة وأي ثمن..!
وأنه  جدًا  مشددة  الحراسة  أن  الحارس  أخبره 
إال في حالة واحدة.. أحد  الجزيرة  يغادر  ال 

وهي الموت!! ولكن إغراء الماليين الموعودة 
يبتدع طريقة غريبة ال  السجن  جعل حارس 
السجين  المليونير  وأخبر  للهرب..  بها  بأس 
بها وهي كالتالي.... »اسمع، الشيء الوحيد 
الذي يخرج من جزيرة السجن بال حراسة هي 
الموتى..يضعونها على سفينة وُتنقل  توابيت 
دفنها  ليتم  اليابسة  إلى  الحراس  بعض  مع 
بالمقابر بسرعة مع بعض الطقوس البسيطة 

ثم يرجعون!
في  العاشرة صباحًا  في  يوميًا  ُتنقل  التوابيت 
أن  هو  الوحيد  الحل  موتى..  وجود  حالة 
الميت  مع  التوابيت  أحد  في  بنفسك  ُتلقي 
الذي بالداخل..وحين تصل اليابسة ويتم دفن 
التابوت..سآخذ هذا اليوم إجازة طارئة..وآتي 
بعد نصف ساعة إلخراجك.. بعدها تعطيني 
وتختفي  للسجن  أنا  وأرجع  عليه.  اتفقنا  ما 
يهم  لن  وهذا  لغزًا  اختفاؤك  أنت..وسيظل 

كلينا..ما رأيك..؟«
عن  عبارة  الخطة  أن  صاحبنا  فكر  طبعًا 
من  أفضل  تظل  مجنونة..لكنها  مجازفة 
اإلعدام بالكرسي الكهربائي! المهم أنه وافق..

ويرمي  التوابيت  لدار  يتسلل  أن  على  واتفقا 
غدًا..  اليسار  على  من  تابوت  بأول  نفسه 

هذا إن كان محظوظًا وحدثت حالة وفاة..! 
المهم..في اليوم التالي..ومع فسحة المساجين 
التوابيت.. لدار  صاحبنا  االعتيادية..توجه 
ووجد تابوتين من حسن حظه..أصابة الهلع 
من فكرة الرقود فوق ميت لمدة ساعة تقريبًا..

لكن مرة أخرى، هي غريزة البقاء.. لذلك فتح 
حتى  عينيه  مغمضًا  نفسه  ورمى  التابوت 
بإحكام  التابوت  بالرعب...أغلق  اليصاب 
يهمون  الحراس  صوت  سمع  حتى  وانتظر 

رائحة  شم  السفينة..  لسطح  التوابيت  بنقل 
البحر وهو في التابوت وأحس بحركة السفينة 

فوق الماء..حتى وصلوا اليابسة..
ثم شعر بحركة التابوت وتعليق أحد الحراس 
بتوتر.. شعر  الغريب!  الميت  هذا  ثقل  عن 

آخر  عندما سمع حارسًا  التوتر  هذا  تالشى 
المساجين  هؤالء  عن  ويتحدث  سبة  يطلق 
ذوي السمنه الزائدة..فارتاح قلياًل وهاهو اآلن 
يشعر بنزول التابوت..وصوت الرمال تتبعثر 

تخفت  بدأت  الحراس  غطائه..وثرثرة  على 
عمق  على  مدفون  اآلن  فشيئًا...هو  شيئا 
ثالثة أمتار مع جثة رجل غريب وظالم حالك 
دقيقة  كل  مع  أكثر  صعبًا  يصبح  والتنفس 
الحارس.. بذلك  اليثق  البأس..هو  تمر.. 

ولكن يثق بحبه للماليين الموعودة هذا مؤكد. 
ال  حتى  تنفسه  على  السيطرة  انتَظر..حاول 
نصف  بسرعة..فأمامه  األكسجين  يستهلك 
الحارس إلخراجه  يأتي  أن  قبل  تقريبًا  ساعة 
بدأ  بعد أن تهدأ األمور وبعد عشرين دقيقة 
خانقة.. الحرارة  ويضيق..  يتسارع  التنفس 

سيتنفس  تقريبًا..بعدها  دقائق  البأس..عشرة 
الحرية ويرى النور مرة أخرى...

يسعل..ومرت  بدأ  قليلة....  لحظات  وبعد 
وشك  على  أخرى..األكسجين  دقائق   10
بعد..سمع  يأت  لم  الغبي  وذلك  اإلنتهاء.. 
أنه  البد  نبضة..  جدًا..تسارع  بعيدًا  صوتًا 

الحارس...أخيرًا..!
من  بنوبة  تالشى..شعر  الصوت  لكن 
الهستيريا تجتاحه. ترى هل تحركت الجثة..

بسخرية،  يبتسم  الميت  أن  خياله  له  صور 
تذكر أنه يمتلك كبريت في جيبه..ربما الوقت 
الوقت  أن  له  هيأ  رعبه  ولكن  بعد  يحن  لم 
مر بسرعة..أخرج الكبريت ليتأكد من ساعة 
أشعل  وقت..!  هناك  الزال  أنه  يده..البد 
قلة  رغم  النور  بعض  خرج  و  كبريت  عود 
من  الشعلة  قّرب  حظه..  األكسجين..لحسن 
وأربعين  خمس  من  أكثر  مرت  الساعة..لقد 

دقيقة! هو الهلع إذن..
الميت..التفت برعب  له أن يرى وجه  خطر 
وقّرب الشعلة.. ليرى آخر ما كان يتوقعه في 

الحياة.. وجه الحارس ذاته!!
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الكرم هو ان تعطي أغلى وأحب و أحوج ما لديك
ناولت  االمريكية  الواليات  بإحدى  في مطعم 
نادلة المطعم )الجرسونة( قائمة طعام الغداء 
على  يطلعا  أن  وقبل  وزوجته،  رجل  إلى 
أرخص  عليهما  تعرض  أن  سأالها  القائمة 
إثر  كافيا  ماال  يمتلكان  ال  كونهما  طبقين 
عدم حصولهما على راتبهما منذ عدة أشهر؛ 
التي  الجهة  تواجهها  مالية  تحديات  بسبب 

يعمالن لديها.
 لم تفكر النادلة سارة طويال. اقترحت عليهما 
طبقين فوافقا بال تردد ما داما هما األرخص. 
أن  وقبل  بنهم،  وتناوالهما  بالطلبين  جاءت 
يغادرا طلبا من النادلة الفاتورة. فعادت إليهما 
ومعها ورقة داخل المحفظة الخاصة بالفواتير 
فاتورتكما من  معناه: »دفعت  ما  فيها  كتبت 
وهذا  لظروفكما.  مراعاة  الشخصي  حسابي 
أقل شيء  وهذا  مني  هدية  دوالر  مائة  مبلغ 

التوقيع  للطفكما.  شكرا  تجاهكما.  به  أقوم 
سارة«.

كان الزوجان في غاية السعادة وهما يغادران 
المطعم.

 الالفت في الموقف السابق أن سارة شعرت 
طعام  فاتورة  مبلغ  لدفعها  غامرة  بسعادة 
المادية  ظروفها  من  الرغم  على  الزوجين 
قيمة  تقريبا  عام  منذ  تدخر  فهي  الصعبة، 
تود أن تشتريها، وأي مبلغ  اتوماتيك  غسالة 
الجهاز  لهذا  اقتنائها  موعد  فسيؤجل  تهدره 

الحلم، فهي تغسل الثياب بغسالة قديمة.
 لكن أكثر ما أحزنها هو توبيخ صديقة سارة 
نددت  فقد  بالموضوع.  علمت  عندما  لها 
من  وطفلها  نفسها  حرمت  ألنها  بتصرفها؛ 
مال هي أحوج إليه من غيرها لشراء الغسالة.. 

وقبل أن يتغلغل الندم إلى داخلها إثر احتجاج 
رفيقة عمرها على مبادرتها تلقت اتصاال من 
فعلت  »ماذا  عاٍل:  بصوت  لها  تقول  أمها 

ياسارِة؟«. 
من  خوفا  ومرتعش  خفيض  بصوت  ردت 
ماذا  شيئا.  أفعل  »لم  تحتملها:  ال  صدمة 

حدث؟«.
أجابت أمها: »يشتعل »الفيسبوك« إشادة بِك 
ومدحا لتصرفك. سيد وزوجته وضعا رسالتك 
لهما على الفيسبوك بعد أن دفعِت الحساب 
انا  الكثيرون.  وتناقلها  حسابهما  في  عنهما 

فخورة بِك«. ...
حتى  أمها  مع  محادثتها  من  تنتهي  تكد  لم 
اتصلت عليها صديقة دراسة تشير إلى تداول 
رسالتها بشكل فيروسي في جميع المنصات 

االجتماعية الرقمية. 

وفور أن فتحت سارة حسابها في »فيسبوك«، 
تلفازيين  منتجين  من  الرسائل  مئات  وجدت 
ومراسلين صحافيين يطلبون مقابلتها للحديث 

عن مبادرتها المميزة.
الهواء  على  سارة  التالي، ظهرت  اليوم  وفي 
األمريكية  التلفزيونية  البرامج  أشهر  أحد  في 
البرنامج  مقدمة  منحتها  مشاهدة.  وأكثرها 
غسالة فخمة جدا وجهازا تلفازيا حديثا وعشرة 
آالف دوالر. وحصلت من شركة إلكترونيات 
وانهالت  دوالر.  آالف  بخمسة  شراء  قسيمة 
عليها الهدايا حتى وصلت إلى أكثر من 100 

ألف دوالر تقديرا لسلوكها اإلنساني العظيم.
أكثر من 27  تكلفها  لم  تكلفة وجبتي طعام 

دوالرا + 100 دوالر غيرت حياتها.
ليس الكرم أن تعطي ما ال تحتاج، وإنما أن 

تعطي ما أنت في أشد الحاجة إليه.

قصة قصيرة: وهن على وهن

سلمى صبحي
كاتبة من السودان

في المدن التي تلفظ بقاياها وربما أوزراها… 
ستجدني. حيث تزكم األنوف بروائح أصناف 
عديدة قد ال تحتملها… لن تفضل أن تجدني. 
تتوقف عن  ال  التي  السريعة  الطرقات  على 

الركض… ربما ستحاول أن تجدني.

تعبث  تكهنات  إال  هي  فما  ربما!  أقول 
بعد  يومًا  هويتها  تتضاءل  التي  بإنسانيتي 
يوم، فالواقع الشاحب يبدو مثل صفعة مربكة، 
من  إال  المطلقة  حقيقتي  العابرون  ويتناسى 
للمحّمصة  يلتفت  الذي  ذا  فمن  ربي.  رحم 
جلودهم في الطرقات المتشربة برائحة األتربة 
وعرق الشقاء إال ما ندر؟ من أنضج اللهيب 
الهواء  وتقاذفهم  البرد،  وغزاهم  عظامهم، 
الظروف  سحقتهم  الذين  الطلع.  كغبار 
فأحالتهم إلى كائنات واهنة، ُلفظت أجسادها 
في أزقة الحارات الضيقة، في الغرف الرطبة 
التي تجمع تنهدات العشرات أو المئات ممن 
خلف  وتأوهوا  ساعة،  لنوم  األرض  افترشوا 
أبواب الصبر المرهقة وفارقوا مرتع الحياة من 

أجل أفواه جائعة.

كنت أعتقد بأن الشمس التي ُتفيق أهل قريتي 
لمزاولة نشاطهم في الحقول الخضراء، يغنون 
تثمر  حتى  شروقها  أنغام  على  ويرقصون 
شعاعها  ويسقط  والمانجو،  البابايا  أشجار 
على وجوه النساء الجميالت فتنتصب سنابل 
القمح من ُحسنهن، هي ذات الشمس في كل 

بقاع األرض.

يا لسذاجتي!

فها هي تسطع ثائرة مغترة هنا بحرارتها دون 
رحمة، تشرب كل يوم جرعة من ماء شبابي 
حتى أصابني الهزال. ِبت اآلن هشًا كغصن 
شجرة عجفاء، جافًا كإناء فخاري قابل للكسر، 
بعدد  واحدة  دفعة  عامًا  خمسين  كبرت  لقد 
األشهر التي تسّلمت فيها راتبي أو لم أتسّلمه.

المارة  بعض  بها  يجود  جنيهات  بضع  لعل 
مثاًل،  للطعام  ما،  لشيء  حاجتي  تضمد 
بها  ألشتري  رفاهيتي  آفاق  إلى  فتأخذني 
سندوتشات “البراتا” الساخنة والمحشوة بالجبن 
السائل اللذيذ، وأتناول شاي “الكرك” المهدئ 
لكن!  واحد.  يوم  في  ذلك  وكل  لألعصاب 

التي  المالية  وحوالتي  أمي  طيف  يزورني 
في  نفسي  فتشرع  الصبر،  بفارغ  تنتظرها 
معاتبتي، ويتبعني شبح الندم بعينين دائريتين 
ينفك  وال  الصدئة،  المعدنية  النقود  تشبهان 
يترصد لي حتى أتخلص منه بطلب الغفران 
في  أخيرًا  فيتبخر  النجاة،  صلوات  وبتالوة 

الهواء.

وأستغرق  بل  عملي،  في  أنهمك  ما  عادة 
األشباح  تلك  ألتناسى  فيه  العابد  استغراق 
مختلفة  ألسباب  تالحقني  التي  المرعبة 
المرير مما يحدث لي. موحشة هي  والكثير 
الغربة، مصاصة دماء، ال تذر الكثيرين على 
طبيعتهم البكر، تحّولهم من حال إلى حال، 
تستهلك تفكيرهم، ُتجهض إنسانيتهم، ال ينجو 

منها الضعفاء، والبقاء لألقوى!

إذا  الطريق،  قارعة  على  أعمل  كنت  بينما 
بعربة فخمة تقف قربي، يناديني سائقها، راجيًا 
االستفسار  يريد  أنه  ظننت  اقترب،  أن  مني 

ناولني  منه  اقتربت  وعندما  ما،  شيء  عن 
كيسًا كبيرًا وبينما تتحرك العربة صاح:

– ارمه في سلة القمامة.

من  سامة  ُسحبًا  وراءه  مخلفًا  مسرعًا  غادر 
دخان يتشكل على هيئة شبح جديد… وغصة 

في حلقي!

الفخمة،  السيارات  أشباح  اآلن  تالحقني 
لتفرغ  تطاردني  أفاٍع  إلى  أدخنتها  تستحيل 
تعود  أو  هاربة،  وتنزوي  تتلوى  ثم  سّمها 
أن  حاولت  بالجوع.  تشعر  عندما  البتالعي 
أهرب  عّلني  الريح  بسرعة  مرة  ذات  أسابقها 
منها، محاولة ال بأس بها لكنها تحولت إلى 
فيه  أبرز  أن  قررت  الذي  اليوم  في  حماقة 
الملعونة  تلك  طوقتني  وأتحداها،  عنتريتي 
حتى كادت تسرق أنفاسي وتمحو اسمي من 
سجل األحياء. ال أذكر كيف نجوت من هذه 
الحادثة سوى أني ركضت بعيدًا عنها، الهثًا، 

مستغيثًا في طريق ممتد إلى ما ال نهاية أو 
وفي  والتعب  الخوف  شدة  من  أحسبه  هكذا 

يدي… مكنسة!

المكنسة، رفيقتي الوفية التي ال غنى لي عنها، 
أنتم ترّبون قططًا وكالبًا وطيورًا وربما تماسيح 
وتتناسون  باقتنائها  تتفاخرون  أو  بها  لتأنسوا 
عني  تمسح  فهي  بها،  أستأنس  كم  أمثالها. 
بها على مخاوفي حين  األيام، وأهش  مشقة 
يتآكلني الصدأ، تدافع عني، وتدفع بأحالمي 
آه  ممكنة،  مسافة  ألطول  المسافرة  الصغيرة 
كم أعشق األحالم، يكفي أنها ليست مدفوعة 

الثمن!
في  كجنّية  تراقصني  منتشيًا  أكون  وحين 
“سيتار”  آلة  إلى  تستحيل  وقد  مجنون،  ليل 
“أناندا”  لحبيبتي  وأغنياتي  رسائلي  تحمل 
حيث تعودنا اللقاء في “معابد خاجوراهو”، أو 
تثير مهرجانًا من ألوان نتراشق بها سوية في 
“عيد الهولي”… يغدو العالم باأللوان لي أنا 

وحبيبتي فقط.
تختلط،  حال،  على  تثبت  ال  األلوان  لكن 
الزمن  يعرّيها  أو  تختفي،  تجف،  تتغير، 
العالم  واحد.  ترابي  بلون  األرض  فتتغطى 
اآلن صحراوي تمامًا إال من نباتات صحراوية 
مواعز  أو  جمال صابرة  بضع  القيظ،  تقاوم 
ضائعة ألتقيها في طريقي صدفة وهي تلهث 
من العطش، وأكياس قمامة تتوزع هنا وهناك. 
عضوًا،  األيام  مع  تنحل  أعضائي  هي  وها 

عضوًا حتى عدت نطفة في رحم أمي.

رسالتي  في  لها  أذكر  أن  نسيت  التي  أمي 
ضفاف  على  لحرقي  داٍع  من  ما  األخيرة: 
“نهر الغانج” المقدس فقد احترقت بما يكفي 
قباًل لتحقيق الخالص آالف المرات، احترقت 
مكنستي.  سوى…  أثري  من  شيئًا  يتبق  ولم 
كوخنا  في  أمي  بها  احتفظت  التي  مكنستي 
السخين  الدمع  تذرف  تحتضنها،  الصغير، 
بأن  ظنًا  كإله  وتقدسها  إلّي،  اشتاقت  كلما 

روحي تسكن بداخلها.

 الزالت أمي تخبر الجميع بأنها تسمع هسيسًا 
البنغالي  التين  شجرة  أوراق  مع  للمكنسة 
“البراتا”  لتعجن خبز  استيقظت صباحًا  كلما 
الشهي، وبأنها تكرر ذات أفعالي عندما أوبخ 
كلبنا المزعج الذي يوقظها من غفوة قيلولتها، 
وال أحد يجادلها حين تصر على أن المكنسة 
تتحرك كالنحلة في الليل حيث ُيذهل الجميع 

بنظافة منزلنا المدهشة في الصباح!
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