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ترودو يتعّهد في برنامجه االنتخابي بإنفاق المزيد من األموال

الحزب  زعيم  ترودو  جوستان  أعلن 
الحزب  برنامج  يوم االربعاء  الليبرالي 
االنتخابات  موعد  قبل  االنتخابّي 
وتعّهد  المبّكرة.  الفدرالّية  التشريعّية 
فوزه  حال  البرنامج  في  ترودو 
الدوالر  مليارات  بإنفاق  بالسلطة، 
الطويلة  السياسّية  المشاكل  لمعالجة 
نحو  قبل  استجّدت  التي  وتلك  األمد 
فيروس  جائحة  بسبب  ونصف  سنة 

كورونا المستجّد.

وتضّمن البرنامج االنتخابي الذي يقع 
جديدة  أموال  إنفاق  صفحة   58 في 
مدى  على  دوالر  مليار   78 بقيمة 

خمس سنوات.
ويختلف برنامج الليبرالّيين عن البرنامج 

المحافظين  حزب  زعيم  أعلنه  الذي 
األولوّيات  حيث  من  أوتول  إرين 
ومن  الليبرالي  الحزب  حّددها  التي 
بينها التغّير المناخي والمصالحة مع 
و  والفنون  والثقافة  األصلّيين  السّكان 
تشديد القيود المتعّلقة بحيازة األسلحة 

النارّية.
جوستان  الليبرالي  الزعيم  تعّهد  كما 
ترودو بإعادة مستويات التوظيف إلى 
الجائحة،  بداية  قبل  عليه  كانت  ما 

واّتهم الليبرالّيون حزب المحافظين بأّنه 
يعارض دعم العّمال والشركات.

حزب  بأّن  الليبرالي  الحزب  ويجادل 
البالد  على  خطرا  يشّكل  المحافظين 
على  التطعيم  إلزامّية  يفرض  ال  ألّنه 
والمسافرين،  العام  القطاع  موّظفي 
خّطة  عن  للتراجع  يخّطط  أّنه  كما 
الليبرالّيون  يقول  التي  الطفل  رعاية 
إّنها تخّفف من التكاليف التي يتكّبدها 

األهالي.

القيادة  يقّدم إرين أوتول  ال يمكن أن 
وأضاف  ترودو  قال  نحتاجها  التي 
ِبمغازلة  يقوم  المحافظين  زعيم  أّن 
معارضي  من  الخاّصة،  المصالح 
المناخي ولم  التغّير  التطعيم ومنكري 
تِرد كلمة عنصرّية وال مرّة في برنامجه 

االنتخابي حسب قول ترودو.
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قمتي القاهرة وبغداد َتنَعِقدان في الوقت الّضائع 
ولن ُتنِقذا أمريكا وُحلفاءها في المنطقة

 كيف سُتؤرخ هزيمة أفغانستان لنهاية العصر األمريكي

نصف الشعب األميركي يؤيد تقييد المساعدات العسكرية لـ«إسرائيل«

أجرى معهد »شيكاغو كاونسيل« استطالعًا 
الوزراء  رئيس  زيارة  مع  بالتزامن  للرأي، 
جاءت  لواشنطن،  بينت،  نفتالي  اإلسرائيلي، 
العمودي  االنقسام  نتائجه شاهدة على عمق 
في المجتمع األميركي، بين مؤيدي الحزبين، 
إسرائيل،  »دعم  أهمها  قضايا  جملة  حول 
تأييد إقامة دولة فلسطينية، وفرض قيود على 

المساعدات العسكرية األميركية إلسرائيل«.

وأوضحت نتائج االستطالع أّن:
1- 58% من الشعب األميركي ال يحبذون 
من  طرف  أي  مع  سياسي  موقف  اتخاذ 
يؤيدون   %32 مقابل  الصراع«،  »أطراف 

»إسرائيل« و 8% يؤيدون الفلسطينيين.
2- 56% يؤيدون حّل إقامة دولة فلسطينية 
في الضفة الغربية وغزة، بالتوازي مع %60 

يؤيدون حّل الدولة الواحدة.

العسكرية  المساعدات  تقييد  مع   %50  -3
لـ«إسرائيل«، مقابل 45% عكس ذلك.

الديموقراطي  الحزب  أنصار  من   %62  -4
المساعدات  على  قيود  فرض  يؤيدون 

األميركية، مقابل 32% يعارضونها.
الجمهوري  الحزب  أنصار  من   %61  -5
المساعدات  على  القيود  يعارضون 

لـ«إسرائيل«، مقابل 32% يؤيدونها.

الرئيس  يستقبل  أن  المفترض  من  وكان 
الوزراء  رئيس  بايدن،  جو  األميركي، 
المكتب  في  بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي، 
البيضاوي لمناقشة قضايا على رأسها البرنامج 
اللقاء  لكن  الخميس،  أمس  اإليراني،  النووي 
تأجل إلى اليوم الجمعة، بسبب التطورات في 

أفغانستان.

عبد الباري عطوان
من  العربّية  المنطقة  في  حاليًّا  يجري  ما 
اجِتماعاِت قمم، سواًء الثالثّية التي َتنَعِقد في 
القاهرة، أو تلك الثمانّية التي سبقتها في بغداد 
يء  السَّ بغداد”  “بمحور  رنا  وُتَذكِّ أّيام،  قبل 
الفاضحة  األمريكّية  الهزيمة  َيعِكس  الذِّكر، 
اإلقليمّية  والّنتائج  وتداعياتها،  أفغانستان  في 
وانِتصار  عليها،  تترّتب  التي  واأُلممّية 
الُمقاومة  محور  ًة  وخاصَّ اأُلخرى،  المحاور 
الصيني  العالمي  المحور  أو  إيران،  بزعامة 

الروسي الكوري الّشمالي.
إدارة الرئيس بايدن األمريكّية هي التي َتِقف 
خلف هذه  القمم عندما أوعزت لُحلفائها في 
المنطقة بعقدها، في ُمحاولٍة لتقليص الخسائر 
المنطقة  في  بها  ُمِنَيت  التي  االستراتيجّية، 
الّشرق أوسطّية، وأثَّرت بَشكٍل سلبيٍّ جدًّا على 

دولة االحِتالل اإلسرائيلي.
حالة الفوضى استراتيجّية الّطابع التي تسود 
دوائر ُصنع القرار في الواليات المتحدة هذه 
كيفّية  في  وضوح  بُكّل  وانعكست  األّيام، 
ُيمِكن  أفغانستان،  من  االنِسحاب  أزمة  إدارة 
اعِتبارها بدء العّد الّتنازلّي النِهيار هيبة أمريكا 
تدّخالتها  ونهاية  ُعظمى،  كُقوٍَّة  الُمتسارِع 
العولمة  وانتهاء  ُحدودها،  خارج  العسكرّية 
سَينعِكس  الذي  األمر  األمريكي،  والعصر 
سلًبا على ُحلفائها، وُكل الُمحَتمين بِمظّلتها، 

والُحكومات العربّية ُخصوًصا.
“أرُجل”  خلق  أجل  من  انعقدت  بغداد  قّمة 
مصطفى  الوزراء  رئيس  ُحكومة  عليها  َتِقف 
في  األبرز  األمريكي  الحليف  الكاظمي 
التي  األخيرة  الثالثّية  القاهرة  وقّمة  الِعراق، 
انعقدت يوم الخميس جاءت إلنقاذ “إسرائيل” 
معنوّيات  ورفع  الكارثّية،  أخطائها  نتائج  من 
جيشها وُمستوطنيها من الهزائم الّضخمة التي 
حّلت بهم من جرّاء صواريخ الُمقاومة، ولكن 
ليس  أغراضهما،  من  أّي  ُتَحقِّقا  لن  القّمتين 
ألّنهما  أيًضا  وإّنما  رين،  ُمَتأخِّ جاءا  ألّنهما 
والُمشاركين فيهما، لم يعودوا وحدهم أصحاب 
مثلما  المنطقة  في  والحاِسم  الُمَؤثِّر  القرار 

يَتصوَّر الرئيس بايدن وطاقم إدارته.
***

ذكرناه  ما  تدعم  رئيسّية  ُمؤّشرات  عّدة  ُهناك 
آِنًفا، ُنوِجزها في الّنقاط األربع الّتالية:

أواًّل: انِهيار ُمفاوضات فيينا النووّية، ومَجيء 
الرئيس  في  ُمَمثََّلًة  إيران  في  “ثورّية”  رئاسة 
إبراهيم رئيسي تتبّنى سياسات ُمَتَشدِّدة ُعنوانها 
مع  النووي  االّتفاق  إلى  العودة  عدم  األبرز 
من  األخيرة  قدَّمت  مهما  المتحدة  الواليات 
تنازالٍت، فالرئيس اإليراني الجديد ُيَمثِّل السّيد 
علي خامنئي الُمرشد األعلى، وجناح الّصقور 
في إيران، ولعّل الّتصريح األخير للسّيد حسين 
أمير عبد اللهيان، وزير الخارجّية، الذي أّكد 
قبل  فيينا  ُمفاوضات  إلى  عودة  ال  أّنه  فيه 
الّسياسة  هذه  د  ُيؤكِّ األقل  على  أشهر  ثالثة 
إلى  ترمي  التي  َدة  الُمَتَشدِّ الجديدة  اإليرانّية 
“كسب الوقت” والِحفاظ على الوضع الرّاهن، 

والعودة إلى ُمربَّع ما قبل االّتفاق.
في  حاليًّا  يَتوّسع  كبير،  شرخ  ُحدوث  ثانًيا: 
بحث  ولعّل  األمريكّية،  األوروبّية  الُعالقات 
في  األوروبي  االّتحاد  في  الّدفاع  وزراء 
اليوم  سلوفينيا  في  انعقد  الذي  اجتماعهم 
َفِشَل  بعدما  سريع  َردٍّ  ُقوّة  تشكيل  الخميس 
الرِّهان على الُقوّة األمريكّية وأدائها الُمعيب في 
أفغانستان ُعموًما، ومطار كابول ُخصوًصا، 
د، أّن هذا االّتحاد لم َيُعد َيِثق  ُيوِحي، َبل ُيؤكِّ
بأمريكا كُقوٍّة ُعظمى ُيمِكن الرُّكون إليها، وال 
والعسكرّية  األمنّية  ساتها  وُمؤسَّ بُقدراتها  َيِثق 

في إدارة األَزمات.
األمني  “إسرائيل”  دور  َتراُجع  الّثالث: 
في  للغرب  حربة  ورأس  كقاعدة،  والعسكري 
الُكبرى  الهزائم  بعد  األوسط  الّشرق  منطقة 
ًة في ِقطاع غزّة  رًا، وخاصَّ التي َلِحَقت بها ُمؤخَّ
الّسفن،  حرب  ِضمنها  ومن  لبنان،  وجنوب 
نفتالي  وضيفه  بايدن  بين  الّلقاء  فشل  ولعّل 
بينيت األخير في واشنطن َيِشي بالكثير في 

هذا الَميدان.
وَتَعزُّز  ُعظمى،  إقليمّية  ِقوى  ُصعود  الرّابع: 
مكانة محورّي الُمقاومة والُممانعة، وتحالفهما 
مع الُقوّة العالمّية البديلة ألمريكا برئاسة الصين 
الّتحالف،  هذا  إلى  إيران  وانِضمام  وروسيا، 
إلى  اإليرانّية  الّنفط  ناقالت  وصول  ولعّل 
لة بماليين  الموانئ السورّية في أّي لحظة ُمحمَّ

براميل الّنفط لحّل أزمة المحروقات اللبنانّية، 
في َتَحدٍّ للّتهديدات األمريكّية اإلسرائيلّية أحد 
فأمريكا  الُمتسارع،  عود  الصُّ هذا  على  األدّلة 
قبل  الّسفن  حرب  َخِسرَتا  الّلتان  وإسرائيل 
ليَسَتا موضع  أفغانستان  في  الُكبرى  الهزيمة 

خوضها ُمَجدًَّدا وفي هذا الّتوقيت.
***

العالمّية  الحرب  الّنازّية في  اذا كانت هزيمة 
الّثانية أرََّخت لبداية العصر األمريكي، والُقوّة 
االقتصادّية والعسكرّية لواشنطن، فإّن هزيمة 
لبداية  سُتَؤرِّخ  أفغانستان  في  الُمِذلَّة  أمريكا 
الفقري  العمود  الّناتو،  ِحلف  وَتَفكُّك  أفوله، 

لُقّوته العسكرّية.
إسرائيل اليوم ليست إسرائيل التي ُكّنا َنعرِفها 
َتحِسم الُحروب في أّياٍم أو ساعات، وتحتل ما 

شاءت من األراضي العربّية، وترتكب المجزرة 
ِتلو اأُلخرى في بحر البقر وقانا وغزّة، وتتباهى 
فللَمرّة اأُلولى في  الّشاسع،  بَتفّوقها العسكرّي 
وال  العالم،  عن  َتْنَعِزل  األخيرة،  غزّة  حرب 
يستطيع إسرائيلي واِحد ُمغاَدرتها لعدم وجود 
مطارات مفتوحة وال طائرات بالّتالي، ويعيش 
الَمالِجئ  في  ُمستوطنيها  من  ماليين  سّتة 

ألكثر من 11 يوًما.
ولن  إسرائيل،  ُتنِقذ  لن  الثالثّية  القاهرة  قّمة 
نتائج  جاءت  مثلما  ُمستوطنيها،  ُتطمِئن 
تماًما،  عكسيًَّة  بغداد  في  الُكبرى  شقيقتها 
وأضعفت السّيد الكاظمي ولم ُتَقوِّيه، ولن ُتعيد 
إحياء حّل الّدولتين، ألّن ما ُيعاد إحياؤه حاليًّا 
لألراضي  الكاِمل  الّتحرير  وإرادة  ثقافة  هو 

الِفلسطينّية الُمحتّلة… واألّيام بيننا.
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ادارة جديدة للبيت الفلسطيني
 مركز الجالية

جامعة رايرسون تغيير اسمها 
الرتباطه بتاريخ المدارس الداخلّية للسّكان األصلّيين

منظمة هيومن رايتس ووتش 
تتهم االحتالل االسرائيلي بإرتكاب جرائم حرب

تغيير  أونتاريو  في  رايرسون  جامعة  قّررت 
اسمها تحت وطأة الضغوط التي مارسها طاقم 

العمل وطاّلب من أبناء السّكان األصلّيين.
اسم  تغيير  لصالح  اإلدارة  مجلس  وصّوت 
إيغرتون  ِلذكرى  تكريما  اختير  الذي  الجامعة 
المدارس  نظام  مؤّسسي  أحد   ، رايرسون 
الداخلّية اإللزامّية للسّكان األصلّيين في كندا.

لجنة  توصية  على  بناء  االسم  تغيير  وتّم 
محّمد  د.  قال  كما  الجامعة  أنشأتها  خاّصة 

الهاشمي رئيس جامعة رايرسون.
 Standing أقوياء  نقف  لجنة  ورفعت 
Strong في تقريرها 22 توصية، من بينها 

واحدة تدعو إلى تغيير اسم الجامعة.
اسم  يحمل  الذي  التمثال  ناشطون  وأزال 
إيغرتون رايرسون من أمام مقّر الجامعة قبل 
أطفال  الكشف عن رفات  بعد  نحو شهرين، 
من أبناء السّكان األصلّيين في موقع مدرسة 
كاملوبس الداخلّية السابقة في بريتيش كولومبيا 
ومقابر أشخاص مجهولين في موقع مدرسة 

مارييفال السابقة في مقاطعة َسسكتشوان.
واستمّر نظام المدارس الداخلّية اإللزامّية في 

التاسع عشر حّتى  القرن  كندا منذ سبعينات 
تسعينات القرن العشرين.

وتّم انتزاع نحو من 150 ألف طفل من أبناء 
إدخالهم في  السّكان األصلّيين من ذويهم و 
المدارس الداخلّية إلبعادهم عن ثقافة أهلهم و 

إدماجهم في ثقافة البيض.
المزرية  العيش  ِلظروف  األطفال  وتعّرض 
وسوء المعاملة واألمراض والتحّرش الجنسي 

وتوّفي نحو من 4 آالف طفل.
ِلتطبيق  خّطة  عن  رايرسون  جامعة  وأعلنت 
التوصيات في كانون الثاني يناير من العام 

المقبل.
وكان سام هاودن الطالب الذي ينتمي إلى أّمة 
الناشطين  من  مجموعة  بين  من  الخالسّيين 

الذين دعوا الجامعة إلى تغيير إسمها.
وأعربت المجموعة عن ارتياحها ِلقرار مجلس 
إدارة الجامعة واعتبرت أّن تغيير اإلسم قرار 

ال يصدَّق.
إحداث  في  الطاّلب  دور  على  هاودن  وأّكد 
التغيير، وعمِلهم المباشر في توعية المجتمع 

والتركيز على تجارب السّكان األصلّيين.

ارتباط  على  والده  من  اّطلع  أّنه  وأضاف 
الداخلّية  بالمدارس  رايرسون  إيغرتون  جمعّية 
انخراطه  قبل  األصلّيين  للسّكان  اإللزامّية 
في جامعة رايرسون منذ 4 سنوات، ولم يشأ 

بسبب ذلك امتالك أيٍّ من أدواتها.
ويقول د. محّمد الهاشمي رئيس الجامعة إّن 
التقرير أعطى صورة كاملة حول إحياء ذكرى 
تقوم  وال   ، والحاضر  الماضي  في  رايرسون 
التوصيات على ذّم الشخص أو على تبريره.

وأظهرت مجموعة العمل كيف يمكن للجامعة 
التالية من  أن تمضي قدما وتكتب الصفحة 

تاريخنا قال د. الهاشمي.

ألّن  أسفه  عن  هاودن  سام  الطالب  وأعرب 
التقرير خال من ذمِّ رايرسون و سوء سلوكه 

كما قال.
وأضاف مشيرا إلى الحاجة لتوفير دعم أفضل 
وطاقم  األصلّيين  السّكان  أبناء  من  للطاّلب 
العمل ومواصلة الضغط على الجامعة كي ال 
تحاول أن تنأى بنفسها عن تاريخها وتحاسب 

نفسها عليه.
الحزب  زعيم  سينغ  جاغميت  ووصف 
اسم  تغيير  الفدرالي  الجديد  الديمقراطي 

ب به الجامعة بأّنه إعالن قوي و مرحَّ
.سي بي سي 

إن  ووتش”  رايتس  “هيومن  منظمة  قالت 
“الغارات الجوية اإلسرائيلية التي دمرت أربعة 
مبان شاهقة في غزة أثناء الحرب األخيرة في 
مايو الماضي انتهكت القوانين وقد ترقى إلى 

جرائم حرب”.
أن  أعدته  تقرير  في  المنظمة  وأوضحت 
المباني  إصابة  في  أيضا  تسببت  “الغارات 

المجاورة بأضرار، وشردت عشرات العائالت، 
توفر  كانت  التي  الشركات  عشرات  وأغلقت 

سبل العيش لكثير من الناس”.
ولفتت إلى أن “السلطات اإلسرائيلية جادلت 
والجوهرة  هنادي  أبراج  على  غاراتها  في 
الفصائل  بأن  غزة  في  والجالء  والشروق 
األبراج  استخدمت  المسلحة  الفلسطينية 

دليل  أي  تقدم  لم  لكنها  عسكرية،  ألغراض 
يدعم هذه المزاعم”.

وقال ريتشارد وير، الباحث في قسم األزمات 
الغارات  “تسببت  المنظمة:  في  والنزاعات 
اإلسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على 
جسيمة  بأضرار  غزة  مدينة  في  أبراج  أربعة 
الفلسطينيين  من  يحصى  ال  لعدد  ودائمة 

الذين عاشوا، وعملوا، وتسوقوا، واستفادوا من 
األعمال التجارية الموجودة هناك”.

علنا  “يقدم  بأن  اإلسرائيلي  الجيش  وطالب   
األدلة التي يقول إنه اعتمد عليها لتنفيذ هذه 

الهجمات”.

الجديد  الفلسطيني  البيت  ادارة  مجلس  عقد 
بالتزكية  انتخابه  اعقاب  في  االول  اجتماعه 
عقد  الذي  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل 
االدارة  وزعته  الذي  البيان  وحسب   . مؤخرا 
ووصلنا نسخة منه عبر االيميل فان المجلس 
الفلسطيني  البيت  في  االول  إجتماعه  عقد 
بين  المهام  ووزع   ) )آب  اغسطس   23 في 

اعضائه كاآلتي:
السيد عبدالرحيم حامد رئيس البيت الفلسطيني

السيد همام فرح نائب الرئيس
و  المالية  مسؤولية  ضبيط  اوديت  السيدة 

العالقات العامة
و  الشباب  مسؤولة  الباش  مايا  اآلنسة 

النشاطات
السيد زاهر سليمان مسؤول العضوية

النشاطات  مسؤول  السعدي  طارق  السيد 
العامة

و  النقابات  مسؤول  كعوش  مازن  السيد 
االتحادات

مقرب  مصدر  وحسب  متصل  صعيد  على 
الباربكيو   السنوي  المهرجان  الغاء  تقرر  فقد 
سنوات  منذ  الفلسطيني  البيت  ينظمه  الذي 
عدة في مطلع سبتمبر \ ايلول  بسبب قيود 
على  البلدية  قبل  من  المفروضة  كورونا  
العامة.,  الحدائق  في  والتجمعات  الحفالت 
وسبق االعالن عن اقامة الحفل في 5 ايلول 
قبل حوالي شهر خالل تنظيم مجموعة شبابية 

لحفل في نفس الحديقة.  
وسوف ينظم البيت الفلسطيني وبالتعاون  مع 
بعنوان  ثقافية  امسية  الكندي  المهجر  مقهى 
اطاللة  عشر,  التاسع  القرن  في  فلسطين 

تاريخية يقدمها أ. مهند ابوسارة
في   2021\9\5 الموافق  االحد  يوم  ذلك  و 

الساعة السادسة و النصف مساء
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كندا سوف تستقبل آالف الالجئين األفغان
 بموجب اّتفاق مع الواليات المّتحدة

اونتاريو تبدأ العمل 
بجواز سفر لقاح كوفيد في 22 سبتمبر

آالف   5 استقبال  على  عزمها  كندا  أّكدت 
الذين  بين  من  جديدة(  )نافذة  أفغانّي  الجئ 
مطار  من  بإجالئهم  المّتحدة  الواليات  قامت 
كابول.ويتّم استقبال الالجئين األفغان بموجب 

اّتفاق بين أوتاوا وواشنطن.
سوف يتّم استقبال هؤالء الالجئين في إطار 
تّم  الذي  التوطين  إلعادة  اإلنساني  البرنامج 
اإلعالن عنه مؤّخرا قال وزير الهجرة الكندي 
يوم  صحفّي  مؤتمر  في  منديتشينو  ماركو 

الثالثاء.
عن  أعلن  قد  منديتشينو  الوزير  وكان 
والعّمال  المترجمين  من  عدد  إلجالء  خّطة 
بين  من  وعائالتهم،  األفغان  المحلّيين 
الذين  الكندّيين  الجنود  ساعدوا  الذين 
الحرب. خالل  أفغانستان  في   انتشروا 

أفغاني  ألف   20 باستقبال  كندا  وتعّهدت 
الغربّية  القوّات  مع  تعاونوا  الذين  بين  من 
حقوق  عن  والمدافعين  طالبان،  مواجهة  في 
العرقّية  األقلّيات  إلى  والمنتمين  اإلنسان 

ومثلّيي الجنس.
ولم يوضح وزير الهجرة ماركو منديتشينو عدد 
الالجئين الذين تّم إجالؤهم إلى كندا، وقال إّن 
450 الجئا اكملوا مّدة الحجر الصّحي وتّم 

استقبالهم في 14 مجتمعا مختلفا.
وكان وزير الهجرة قد قال األسبوع الماضي إّن 

1000 أفغاني تّم إجالؤهم مؤّخرا موجودون 
في كندا.

وأوقفت كندا عملّيات إجالء الالجئين األفغان 
حركة  سيطرت  أن  بعد  كابول  مطار  من 

طالبان على العاصمة األفغانّية.

وتّم إجالء عدد كبير من األفغان بعد إطالق 
جسر جّوّي وتسيير عدد كبير من الطائرات 

من حول العالم نحو مطار كابول.

وقامت القوات الكندية بإجالء حوالي 3700 
سيطرت  أن  منذ  كابول  مطار  من  شخص 
حركة ’’طالبان‘‘ اإلسالموية على العاصمة 
 14 في  مطارها،  دخول  دون  األفغانية، 
بعد هجوم خاطف. الجاري  )أغسطس(   آب 

’’يشمل هذا العدد مواطنين كنديين وأشخاصًا 
حاصلين على اإلقامة الدائمة )في كندا( وأفراد 
أسرهم ومواطني دوٍل حليفة وأشخاصًا تربطهم 
أفغانيين  ومواطنين  بكندا  مستدامة  صلة 

لدى  أو  كندا  في  التوطين  إلعادة  مقبولين 
حلفائنا‘‘، أضاف الجنرال إير. وأكد الجنرال 
إير أّن القوات الخاصة التابعة للجيش الكندى 
اضطرت للمغامرة خارج محيط المطار ’’في 
وقت مبكر جدًا‘‘ من العملية لمواكبة بعض 

األشخاص إلى حرم المطار.
وأضاف الجنرال إير أّن الجنود الذين شاركوا 
في العمليات واجهوا ظروفًا ’’لم يسبق لها مثيل 
’’التهديدات‘‘  بسبب  منذ عقود‘‘، ال سيما 
التي تعّرضت لها المنطقة المجاورة للمطار، 

ما أجبر الجنود على التكّيف باستمرار.

بالوكالة  الدفاع  أركان  هيئة  رئيس  وأعرب 
عن قلقه على سالمة الجنود الكنديين الذين 
شاهدوا ’’أشياء مروعة‘‘ في األيام األخيرة، 
هذا عدا عن صعوبة التعامل مع واقٍع مفاده 
لم  للمساعدة  بحاجة  يزالون  ال  أشخاصًا  أّن 
الهجرة  وزارة  وتفيد  إنقاذهم.  باإلمكان  يكن 
والالجئين والمواطنة الكندية أّنها تلقت لغاية 
للحصول  أفغانيين  من  طلب   2500 اآلن 
عائالتهم،  وألفراد  لهم  الالجئ  وضع  على 
 8000 مجموعه  ما  الطلبات  هذه  وتشمل 
شخص. وتضيف الوزارة أّن قبلت ثلثْي هذه 

الطلبات.

أونتاريو  حكومة  رئيس  فورد  دوغ  أعلن 
في  التطعيم  بشهادة  المتعّلقة  التفاصيل 
سبتمبر  أيلول   22 من  واعتبارا  المقاطعة. 
أونتاريو  سّكان  على  يتعّين  سوف  الجاري، 
إبراز »شهادة كوفيد-19 المحّسنة« في عدد 

من المرافق واألنشطة.
وأّكد فورد أّن قرار إنشاء جواز التطعيم جاء 
الخبراء  مع  معّممقة  محادثات  أعقاب  في 

تستند إلى أفضل األدّلة والنصائح.
وفي البداية، يحتاج األشخاص الذين أكملوا 
التطعيم لتقديم إيصال التطعيم مرفقاِ صورتهم 
من أجل دخول األماكن التي يشملها اإلجراء.

التطعيم  أكملوا  الذين  باألشخاص  والمقصود 
الّلقاح  جرعَتي  على  حصلوا  الذين  أولئك 
قد  يكونوا  وأن  كوفيد-19،  ِلمرض  المضاّد 
يوما   14 قبل  الثانية  الجرعة  على  حصلوا 

على األقّل.

الهاتف  على  المعلومات  تحميل  بإمكانهم  و 
الخليوي أو الحصول على نسخة خطّية منها 
من خالل موقع الحكومة اإللكتروني الخاص 

بالتطعيم.
 COVID-19 vaccination
في البداية ، سيحتاج سكان أونتاريو الذين تم 
تلقيحهم بالكامل إلى إيصال التطعيم الحالي 
الخاص بهم مع بطاقة هوية سارية المفعول 

لدخول المباني التي يغطيها النظام الجديد.
كملف  تنزيلها  أو  اإليصاالت  طباعة  يمكن 
PDF على الهواتف الذكية. واكد المسؤولون 
المفترض  من  المعزز  الشهادات  نظام  إن 
المدة  أن  من  الرغم  على   ، مؤقًتا  يكون  أن 
التي يظل فيها في مكانه ستعتمد على كيفية 
ظهور الموجة الرابعة من الوباء في األشهر 

المقبلة.
وتقول الحكومة إنها ستنتقل في 22 أكتوبر 

/ تشرين األول إلى الشهادات التي تتضمن 
على  تحتوي  التي  السريعة  االستجابة  رموز 
في  المدرجة  المعلومات  نفس  من  الكثير 
إيصاالت التطعيم المتاحة بالفعل. سيصاحب 
يمكن  تحقق«  »تطبيق  إصدار  التحول  هذا 
استخدامه للتحقق من صحة رموز االستجابة 

السريعة وتوفير حالة التطعيم للفرد.
بطاقة  بنظام  العمل  تبدأ  كيبيك  مقاطعة 

التطعيم 
بدأت مقاطعة كيبيك يوم األربعاء العمل بنظام 
لمواجهة  كوفيد-19   ضد  التطعيم  بطاقة 
الموجة الرابعة من الجائحة التي يتسّبب فيها 
متحّور دلتا. وللنظام الجديد من يدعمه ومن 
يرفضه. وال ُيستثنى منهم أبناء الجالية العربية 

المقيمة في المقاطعة.
  )VaxiCode Verif( تطبيق   ويسمح 
السينما  ودور  والمطاعم  الحانات  ألصحاب 

عمالؤهم  كان  إذا  مما  التحقق  من  وغيرهم 
يتمتعون بالحماية الكافية ضد كوفيد-19 أي 

تلّقوا كّل جرعات اللقاح.
ويتعّين على الزبائن الذين يبلغون من العمر 
13 عاًما أو أكثر تقديم بطاقة التطعيم الخاصة 
بهم عبر تطبيق آخر )VaxiCode(. ويتمّثل 
السريعة  االستجابة  رمز  في  التطعيم  دليل 
عرضه  ويتّم   .)QR Code كود  آر  )كيو 

على شاشة الهاتف المحمول.

متظاهرون يعطلون مهرجان لترودو ويهددونه بالقتل
للمرة الثانية خالل أسبوع ، تمكن متظاهرون 
الزعيم  لحملة  تجمع  تعطيل  من  يمينيون  
بألفاظ  هتفوا  الذين  ترودو  جوستن  الليبرالي 
رئيس  ضد  بالقتل  تهديدات  وأطلقوا  نابية 
الوزراء وألقوا إهانات عنصرية وكارهة للنساء 

على الملونين والنساء في تفاصيله الوقائية.
لسياسات  للترويج  إلقاء خطاب جذري  أثناء 
 ، كامبريدج  في  المناخ  تغير  بشأن  حزبه 
أونتاريو ، صباح األحد ، اضطر الليبراليون 
بسبب  لمدة ساعة  ترودو  تأخير ظهور  إلى 

االضطرابات.
المحتجون  رفعها  التي  الالفتات  ورفعت 
من  المستفيد  »من  مثل  شعارات  الغاضبون 

البالد«  دمروا  »الليبراليون  و  اإلغالق؟« 
مكبر  عبر  المتظاهرين  أحد  صاح  حيث   ،
صوت مزين بشعار ؛ »InfoWars« ، في 
متطرف  يميني  إلكتروني  موقع  الى  اشارة 

لنظرية المؤامرة مقره الواليات المتحدة.
ما ان بدا المهرجان الخطابي لرئيس الوزراء 
حتى ، تم تعطيله من خالل إطالق األبواق 
من  حشد  من  والتهديدية  البذيئة  والهتافات 
تقريًبا  جميعهم  عن  الكشف  تم   - الناس 
بعضهم  من  مسافة جسدية  على  يكونوا  ولم 

البعض.
ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر أنه يمكن أن 
يستمر في تنظيم برنامج حملته بأمان ، قال 

ترودو إن رسالته بشأن تغير المناخ والتطعيم 
ليست بالرسالةالتي سيتخلى عنها.

رسالة  عن  أتراجع  لن   ، »ال  ترودو:  وقال 
يعرف الكنديون أنها الطريق الصحيح للمضي 
إلى  الكنديون  يحتاج  السبب  ولهذا   ، قدًما 
الوقت  هذا  في  األمام  إلى  كندا  دفع  اختيار 

المحوري«.
بأهمية  اقتناًعا  أكثر  يجعلنا  أن  يجب  »هذا 
في  نقع  هل  االنتخابات.  هذه  في  االختيار 
أم   ، والعنف  والعنصرية  والكراهية  االنقسام 

نقول ال«.
عرض ترودو للهجوم من قبل المتظاهرين في 
إلغاء  ُأجبر على  أحداث حملته.  العديد من 

حدث حملته في بولتون ، أونت ، ليلة الجمعة 
عندما ظهر مئات المتظاهرين الغاضبين في 

مسيرة الليبراليين في الهواء الطلق.
الجمعة  يوم  المتظاهرين  بين  من  وكان 
بألفاظ  صرخوا  للتطعيم  مناهضون  نشطاء 
في وجه المتطوعين الليبراليين وحملوا الفتات 
وأعالم مناهضة لترودو مكتوب عليها بذيئة. 
شعر الحشد باإلحباط من دفع ترودو لجعل 
ودعمه  األماكن  بعض  في  إلزامية  اللقاحات 
لتقييد  اإلقليمية  اللقاحات  سفر  لجوازات 

الدخول إلى بعض األعمال غير األساسية.
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 لجنة امريكية مختصة توصي باإلفراج المبكر عن 
الفلسطيني قاتل روبيرت كينيدي

هل خضعت طالبان إلرادة أمريكا؟

المبكر  باإلفراج  مختصة  لجنة  أوصت 
سرحان  الفلسطيني  المواطن  عن  المشروط 
منذ  المتحدة  الواليات  في  المسجون  سرحان 
53 عاما بعد إدانته بقتل السياسي األمريكي 

المشهور روبيرت كينيدي.
الجمعة أن لجنة  ونقلت شبكة CNN مساء 
من شخصين تنظر في قضية سرحان البالغ 
77 عاما من عمره قررت التوصية باإلفراج 
المبكر عنه، لكن القرار النهائي يعود لحاكم 

والية كاليفورنيا غافين نيوسوم.  
ودوغالس  كينيدي،  ف.  روبيرت  وأعلن 
جلسة  خالل  كينيدي  روبيرت  نجال  كينيدي 
الـ16  سرحان  ومثول  القضية  في  النظر 
المبكر  الإلفراج  في  النظر  لجنة  أمام 
عنه. المبكر  اإلفراج  لقرار  دعمهما   عنه، 

وتأتي هذه الجلسة بعد أن قدم سرحان )77 
للمرة  األردنية  الجنسية  يحمل  الذي  عاما( 
بشروط. عنه  اإلفراج  بطلب  التماسا   الـ16 

وهذه تعد المرة األولى التي لم تعلن فيها النيابة 
سبيل سرحان. إلخالء  معارضتها   األمريكية 

جورج  أنجلوس،  لوس  مقاطعة  مدعي  وأكد 
اإلفراج  على  يعترض  لن  أنه  غاسكون، 
عن سرحان بشروط إذا تبنى أعضاء مجلس 
القرار،  هذا  كاليفورنيا  في  المشروط  اإلفراج 
موضحا أنه على الرغم من إعجابه البالغ بروبرت 
أال  بأنه يجب  القاضي  بموقفه  يلتزم  كينيدي 
 يكون لدى النيابة دور في مثل هذه القضايا.

اغتيال السيناتور روبرت كينيدي

سرحان أقدم على اغتيال السيناتور كينيدي، 

بمدينة  فندق  في  يونيو/حزيران 1968،  في 
لوس أنجليس، إثر إعالنه عن فوزه في والية 
لمرشح  المبكرة  االنتخابات  في  كاليفورنيا 
األمريكية.  للرئاسة  الديمقراطي  الحزب 
جون  األسبق،  األمريكي  الرئيس  وكان 
العام 1963. في  أيًضا  اغتيل  قد   كينيدي، 
اغتيال  على  إقدامه  علل  قد  كان  سرحان 
إلسرائيل. األخير  دعم  بسبب   كينيدي 
في يوم االغتيال، عقد كينيدي موتمرًا صحفًيا 
 في أحد الفنادق، وألقى خطاًبا بمناسبة فوزه.

انطلق كينيدي ماشًيا في أحد ممرات الفندق، 
عاًما   24 العمر  من  البالغ  سرحان  وكان 
 ينتظره وأطلق عليه 8 رصاصات من مسدسه.

انقض  فيما  أرًضا،  وسقط  أصيب  روبرت 
الرجال على سرحان واعتقلته الشرطة، وبعد 
 26 ساعة تم اإلعالن عن خبر وفاة كينيدي.
حكم على سرحان باإلعدام، وتم الحًقا تحويل 
العقوبة إلى السجن المؤبد، بسبب منع حكم 
اإلعدام في كاليفورنيا، وقدم سرحان 15 طلًبا 
جميعا. رفضها  تم  لكن  عنه،  مبكر   إلفراج 
سرحان سرحان, السجين الفلسطيني المتهم بقتل 
)غيتي( كينيدي  األمريكي روبرت   السيناتور 
سرحان  سرحان 

أصل  من  أمريكي  سرحان،  بشارة  سرحان 
ويحمل  مسيحية  عائلة  من  فلسطيني 
الطيبة  بلدة  في  ولد  األردنية.  الجنسية 
شرق  مترًا  كيلو   18 بعد  على  الواقعة 
.1944 مارس/أذار   19 في  رام هللا   مدينة 

بعد  المتحدة  الواليات  إلى  هاجر 
 ،1956 عام  في  النكبة  من  سنوات 
والده  مع  وجاء  سنة،   12 عمره  وكان 

كاليفورنيا. إلى  األربعة  وإخوته   ووالدته 
عام 1968، أقام سرحان في شقة في باسادينا 
 مع أخويه عادل ومنير الذي كان يملك مسدًسا.

شقيقه  مسدس  الستعمال  سرحان  خطط 
كينيدي. روبرت  الغتيال  منه  علم   دون 

بعد  سرحان  شقة  في  مذكرة  على  عثر 
اغتيال  “ضرورة  تقول  االغتيال  حادث 
شهر  من   5 يوم  قبل  كينيدي  السيناتور 
يونيو/حزيران سنة 1968، وهو يوم الذكرى 
وسوريا  مصر  لهزيمة  األولى  السنوية 
حرب  في  اإلسرائيلي  العدوان  أمام  واألردن 

يونيو. نكسة  باسم  المعروفة  الستة   األيام 
أدين   ،1969 سنة  أبريل/نيسان   7 يوم  في 
سرحان بجريمة الهجوم بسالح قاتل، مع نية 
 القتل، وحكم عليه باإلعدام في غرفة الغاز.

في يوم 8 أغسطس/آب سنة 1970، خرج 
سرحان من زنزانة اإلعدام في سجن كوينتين 
إلغاء  العليا  كاليفورنيا  محكمة  أقرت  عندما 
خفف  حيث  الوالية  تلك  في  اإلعدام  عقوبة 

الحكم إلى المؤبد.

تركي العريض

األمريكان  كان  إن  حول  يدور  ساخن  جدل 
قد هزموا بأفغانستان، ام لم يهزموا بل خرجوا 
إلى درحة  يذهب  أحد  لكن ال  بإرادتهم  منها 
أن يقول انهم إنتصروا، بل نسقوا مع طالبان 
وتضعف،  تقاتل  أن  مقابل  الحكم  ليسلموها 

نيابة عنهم، الصين وروسيا وإيران.
علينا  يتوجب  الجدل،  بهذا  المشاركة  قبل 
ان نضع خلفية للجدل وذلك بأأن نعود إلى 

التعريف المتفق عليه للهزيمة واإلنتصار.
عندما غزى األمريكان أفغانستان في 2001 
أعلنوا أن هدفهم هو القضاء على طالبان، بعد 

نزع السلطة منهم، والقضاء على إإلرهاب.
الهدف  أما  المعلن،  الهدف  هو  هذا  كان 
األمريكان  قرار  فكان  المعلن،  غير  الحثيقي 
الحصول  بهدف  أفغانستان  على  بالسيطرة 
على  السيطرة  وأيضا  الهائلة،  ثرواتها  على 
مع  إستراتيجي،  موقع  من  لها  لما  حدودها 
آسيا،  على  السيطرة  مفتاح  يشكالن  العراق، 
األمريكان،  اإلستراتيجيين  أحد  قال  كما 
يفعل  ألم  الماضي.  القرن  من  بالثمانينات 
أمريكا  غزت  حيث  بالضبط  هذا  األمريكان 

البلدان وإحتلتهما.
على  سنة   20 مضي  بعد  هل  والسؤال، 
من  االالف  مئات  وقتل  للبلد،  إحتاللها 
مواطنيها، وإنفاق 1,000 مليار دوالر،  على 
ات  يقول  ترامب  كان  حين  في  تقدير  أقل 
االالف  وتكبد  دوالر،  مليار   2,000 الرقم 
وحلفاهم،  األمريكان  والجرحى  القتلى  من 
ومع هذا هل تحقق أي من أهدافهم؟ الجواب 
قطعا ال، وال أحد يدعي أنهم إنتصروا. منع 

القوة الغازية من تحقيق أهدافها هو إنتصار 
للطرف المدافع؟

يقتل  ما  بعدد  واإلنتصار  الهزيمة  نقاس  ال 
بحجم  وال  ومدنيين،  عسكر  من  جانب  لكل 
التدمير الذي يوقعه طرف بممتلكات العدو، 
قتل  ان  بعد  بفيتنام حتى  إنتصر  الذي  فمن 
هو  المنتصر  الفيتناميين؟  ماليين  األمريكان 
يتمكن من فرض إرادته على الطرف اآلخر، 
عدوه،  إلرادة  يخضع  الذي  هو  والمهزوم 
وأحيانا دون إطالق رصاصة واحدة، فهل لم 
يخضع األمريكان إلرادة طالبان التي أجبرتهم 
على اإلنسحاب بشكل مرتبك، وبعد أن خذلوا 
إعتبار  أي  إقامة  ودون  وحلفائهم،  عمالئهم 
بالناتو؟  دول  هنه  عبرت  ما  وهو  لهؤالء، 
هيبتها،  من  كبير  جزء  أمريكا  تفقد  لم  هل 
أمريكا  تخسر  لم  هل  الردع؟  تحقق  والهيبة 
هل  للمصداقية؟  وفقدانه  بها  حلفائها  ثقة 
هذا نتيجة إلنسحاب بكامل اإلرداة أم نتيجة 

لهزيمة بكامل أركانها؟
موضوع الجدل اآلخر هو هل قررت أمريكا 
منح السلطة لطالبان وتخليها هي عنها، حتى 
تحقق أمريكا مصالحها، لكن بواسطة طالبان 
هذه المرة، المطلوب منها أن تنهك كل من 
يذهب  بل  مجتمعة،  وإيران  وروسيا  الصين 
البعض إلى أن طالبان ستخوض حرب مع 
هذه الدول نيابة وخدمة ألمريكا. بهذا يفترض 
العدو  بمعها  وغالبا  أمريكا،  هزمت  الذين 
أنهما  الصهيوني، روحهم فأصبحوا معتقدين 

قدر ال يمكن رده.
ما هي القوة العسكرية التي تمتلكها طالبان؟ 
طالبان قوية بدعم األفغان لها بصفتها حركة 
لكن  األمريكي.  المحتل  تقاتل  وطني  تحرر 

لن يبقى لها حتى جزء من هذا الدعم الشعبي 
إن قررت الدخول بحروب مع دول مجاورة، 
إلى  الظروف،  بأحسن  ستعود،  فحينها 
البشتون،  من  جزء  وهي  الشعبية  حاضنتها 
على  ومنافسة  أهلية،  بحرب  ستدخل  فيما 
أحدها  أسباب،  بمجموعة  مدفوعة  السلطة، 
تحريك  من  ستتمكن  التي  المجاورة  الدول 
ضد  االفغاني  الشعب  من  كبيرة  مجموعات 

طالبان.
هل مهمة طالبان هي اإلنتقال من حرب إلى 
أخرى، وبهذه المرة الدخول بحرب ثالثة لكن 
تجرؤ  بريطانيا  وال  أمريكا  حتى  دول   3 مع 
على الدخول بحرب مع أي منها منفدرة؟ وهل 
أمريكا بموقع القادر على فرض شروط على 

طالبان مقابل اإلنسحاب من بالدهم؟
بعد  افغانستان  من  أمريكا  طالبان  تخرج  لم 
أدارت  ألنها  إال  سنة   20 إستمرت  حرب 
الحرب بطريقة أذكى وأكفأ من أمريكا. وألنها 
تمتلك هذه القدرات فالسؤال الذي فكرت به، 
وقطعا وضعت له جواب أو أجوبة، هو: كيف 
التأييد الشعبي لها بين مختلف  توسع قاعدة 
أعراق ومذاهب األفغان؟ وكيف تحقق وتعزز 
كنقيض  القادمة،  بالفترة  بالسلطة  شرعيتها 
رمال  على  األمريكان  بناه  فاسد  حكم  لنظام 

متحركة؟
الجواب بديهي وهو إعادة البناء وتحقيق نمو 
من  هو  التالي  السؤال  إقتصادية.  ونهضة 
يستطيع ان يساعدهم بتحقيق هذا األهدف؟  
قطعا ليس األمريكان وال دول الناتو التي ال 
والقتل  التدمير  على  قدرتها  إال  عنها  يعرف 
من  وليس  الثروات،  ونهب  الفتن  وإشعال 
بينها اإلعمار والبناء حيث مازال العراق، بعد 

إحتالله فمنذ 18 سنة  بدون كهرباء وال ماء 
شرب ولم يبنى به مستشفى أو جامعة وربما 
لم تعبد به طريق، لكن أمريكا أتت لهم بحرب 

طائفية، وزادت عليها داعش.
تمويل  على  األقدر  هم  والروس  الصينيون 
األفغان  مشاركة  مقابل  اإلقتصادي  النمو 
فهم  المتبادلة.  المنفعة  اساس  على  بثرواتهم 
التي  والخطط  والمشاريع،  المال،  يملكون 
يفكر  بها. كما  ألفغانستان دور مهم مرسوم 
مختلف  بعقل  واإليرانيون  الصينوينوالروس 
حوالي  عاشت  التي  اإلستعمارية  الدول  عن 
200 سنة على نهب ثروات الشعوب األخرى 

وتمير مقدرات شعوبها.
على  كبير  بشكل  أفغانستان  تعتمد  كما 
التي  الغذائية،  والمواد  النفطية،  المشتقات 
ماليين  اليها  يلجأ  التي  إيران  من  اليها  ترد 
من  مهم  جزء  وهم  الهزارا،  فيما  األفغان، 
األفغان، شيعة تربطهم بإيران عالقات وثيقة. 
فإنها  الشريحة  هذه  طالبان  إستعدت  بحال 
ومثلهم  إيران،  بيد  كبيرة  أداة ضغط  ستكون 
سيكون الطاجيك واألوزبك، وفئات أخرى من 
األعراق والمذاهب التي ستنافس طالبان على 
السلطة، إن لم تحصن األخيرة نفسها بشعبية 
إقتصادي،  نمو  إال على  تتأسس  لن  عالية، 
ملموسة،  إلى درجة  الحياةـ  وتحسين مستوى 

إلبن الشارع األفغاني.
إلرادة  طالبان  سيخضع  لماذا  بالمقابل، 
أمريكا، وما الذي ستحصل عليه طالبان إن 
وإيران،  وروسيا  الصين  بمحاربة  فكرت  هي 

ومعهم غالبية الشعب األفغاني؟
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تواصل حملة االنتخابات في كندا والوعود بالجملة

اعداد نزيه خطاطبه 

في  المبكرة  البرلمانية  االنتخابات  موعد  اقتراب  مع 
يواصل زعماء  \سبتمبر  ايلول   20 يوم  والمقررة  كندا 
األحزاب الفدرالّية جوالتهم االنتخابّية ِللقاء الناخبين في 
مختلف أنحاء البالد واطالق الوعود الحادة والشمولية 

لجذب الناخبين ودفعهم للتصويت الحزابهم. 
الزعيم الكندي رئيس الحزب الليبرالي ترودو الذي قرر 
لتمرير  اكثرية  بحكومة  الفوز  امل  على  االنتخابات 
الميزانية والقرارات التي يراها مناسبة دون ضغط وابتزاز 
االنتخابي  برنامجه  في  ,تعّهد  المعارضة  احزاب  من 
الذي اطلقه االربعاء بإنفاق المزيد من األموال وتعّهد 
لمعالجة  الدوالر  مليارات  بإنفاق  بالسلطة،  فوزه  حال 
المشاكل السياسّية الطويلة األمد وتلك التي استجّدت 
قبل نحو سنة ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا 

المستجّد.

وتضّمن البرنامج االنتخابي الذي يقع في 58 صفحة 
إنفاق أموال جديدة بقيمة 78 مليار دوالر على مدى 

خمس سنوات.
أعلنه  الذي  البرنامج  عن  الليبرالّيين  برنامج  ويختلف 
زعيم حزب المحافظين إرين أوتول  من حيث األولوّيات 
التي حّددها الحزب الليبرالي ومن بينها التغّير المناخي 
و  والفنون  والثقافة  األصلّيين  السّكان  مع  والمصالحة 

تشديد القيود المتعّلقة بحيازة األسلحة النارّية.
بإعادة  ترودو  جوستان  الليبرالي  الزعيم  تعّهد  كما 
بداية  قبل  عليه  كانت  ما  إلى  التوظيف  مستويات 
بأّنه  المحافظين  حزب  الليبرالّيون  واّتهم  الجائحة، 

يعارض دعم العّمال والشركات.
ويجادل الحزب الليبرالي بأّن حزب المحافظين يشّكل 
خطرا على البالد ألّنه ال يفرض إلزامّية التطعيم على 
يخّطط  أّنه  كما  والمسافرين،  العام  القطاع  موّظفي 
للتراجع عن خّطة رعاية الطفل التي يقول الليبرالّيون 

إّنها تخّفف من التكاليف التي يتكّبدها األهالي.
نحتاجها  التي  القيادة  أوتول  إرين  يقّدم  أن  يمكن  ال 
قال ترودو وأضاف أّن زعيم المحافظين يقوم ِبمغازلة 
ومنكري  التطعيم  معارضي  من  الخاّصة،  المصالح 
في  مرّة  وال  عنصرّية  كلمة  تِرد  ولم  المناخي  التغّير 

برنامجه االنتخابي حسب قول ترودو.
ِلمساعدة  دوالر  مليار  بتخصيص  ترودو  وتعّهد 
المقاطعات التي تطّبق حظرا على حيازة المسّدسات، 
وزيادة اإلنفاق على خدمات الصّحة النفسّية والسكن، 

وهي مسائل أخرجتها الجائحة إلى الواجهة.
الذي  الموازنة  في  العجز  ِلخفض  الليبرالّيون  ويراهن 
زادت منه الجائحة، على زيادة الضريبة على الشركات 
والمصارف وشركات التأمين وإنشاء قاعدة ضريبة دنيا 
بحيث ال يعود بإمكان أصحاب الدخل المرتفع اإلفراط 
في استخدام اإلعفاءات الضريبّية لعدم دفع الضرائب.

وتعّهد الحزب الليبرالي بخفض االنبعاثات في قطاعي 
ووقف  الحراري  الفحم  تصدير  وحظر  والغاز  النفط 

اإلعانات للوقود األحفوري بحلول عام 2023.
ولمواجهة خسارة الوظائف في قطاعي النفط والغاز، 
ِلصندوق  دوالر  مليار   2 الليبرالي  الحزب  يخّصص 
العقود اآلجلة فضال عن إجراءات أخرى ِلدعم قطاع 

الوقود األحفوري.
وتعّهد الليبرالّيون بدعم قطاع الثقافة والفنون الذي تأّثر 
بقيود الوقاية من الفيروس وإجراءات التباعد الجسدي.
وأعلن ترودو عن صندوق بقيمة مليار دوالر لمساعدة 
خاصة  لقاح  سفر  جوازات  إنشاء  على  المقاطعات 
ضد  تطعيمهم  تم  الذين  لألشخاص  يمكن  حيث  بها 
COVID-19 إظهارها للشركات والمطاعم وصاالت 

الرياضة لجعل األنشطة اليومية أكثر أماًنا.

السوري  نافيسا  مطعم  من  للصحفيين  ترودو  وقال 
إنه يريد أن يرى  في محطة حملته في ميسيسوجا ، 
»الكنديون يتحركون مرة أخرى بطريقة آمنة ومسؤولة«, 
أداة  إنشاء  هي  بذلك  للقيام  طريقة  أفضل  ان  معتبرا 
يمكن أن يستخدمها الملقحون إلثبات أنهم تلقوا اللقاح 

قبل دخول متجر أو ساحة أو مكتب.

بعض المقاطعات ، وال سيما بريتيش كولومبيا. وكيبيك 
ومؤخرا اونتاريو ) التي كانت حكومتها ترفض الفكرة 
( بدات تعمل بالفعل على اصدار جوازات سفر لقاح 
تطبيقات على الهواتف الذكية يمكن للناس استخدامها 
في   COVID-19 ضد  تحصينهم  حالة  إلثبات 
أن  أيًضا  المتوقع  ومن  العامة.  أو  التجارية  األماكن 
لبعض  إلزامًيا  السفر  جوازات  نظام  مانيتوبا  تجعل 

الشركات غير األساسية في األسابيع المقبلة.

في ألبرتا - حيث ترتفع أعداد حاالت اإلصابة بفيروس 
نسبًيا - أصر  التطعيم منخفضة  19- وأرقام  كوفيد 
المسؤولون الحكوميون على أن برنامج إثبات التطعيم 

ليس بادًئا.

وعدت الحكومة الفيدرالية منذ فترة طويلة ببرنامج لقاح 

خاص بها على غرار جواز السفر للسفر الدولي ، لكن 
الكنديين ما زالوا ينتظرون.

التغّير  مكافحة  في  حكومته  أداء  عن  ترودو  ودافع 
السابقة  المحافظين  حكومة  سياسة  وانتقد  المناخي، 
سنوات،   10 طوال  استمّرت  التي  الصعيد  هذا  على 

وقال إّنه كان على حكومته أن تبدأ من الصفر.
لم  شجرة،  مليارَي  بغرس   2019 عام  تعّهده  وحول 
يستطع الزعيم الليبرالي تحديد عدد األشجار التي تّم 
أّن نمّو األشجار  إلى  الوقت، مشيرا  زرعها منذ ذاك 

يمّر عبر زرع البذور ويتطّلب الكثير من الوقت.
ودافع جوستان ترودو عن قراره تعيين ماري سايمون 
رغم  ِلكندا  عاّمة  حاكمة  االصلّيين  السّكان  أبناء  من 
عدم إتقانها الفرنسّية، إحدى اللغتين الرسمّيتين في كندا 

إلى جانب اإلنجليزّية.
وقال إّن تعيينها ليس قاعدة بل استثناء ، مشيرا إلى 

عملّية المصالحة مع السّكان األصلّيين.
زعيم المحافظين إرين اوتول:

المحافظين منذ بداية  وسعى إرين أوتول زعيم حزب 
الجديدة  مقاربته  على  للتركيز  كندا،  راديو  مع  الّلقاء 
كزعيم جديد للمحافظين، ِلعدد من القضايا، من بينها 

التطعيم واإلجهاض والتغّير المناخي.
وأّكد أّنه يضع التغّير المناخي في أولوّياته، رغم أّن 
45 بالمئة من أعضاء حزبه صّوتوا ضّد مذّكرة تعترف 

بالتغّير المناخي وضرورة مكافحته.
وتجّنب زعيم المحافظين إرين أوتول الرّد مباشرة عن 
ترانس  و  غيتواي  نورذرن  النفط  أنبوَبي  حول  سؤال 
عبر  نفط  أنبوب  مرور  فرض  احتمال  و  ماونتن، 

أراضي مقاطعة كيبيك.
وحول موقفه من إلزامّية التطعيم،أّكد اوتول أّنه يشّجع 
الكندّيين جميعا على تلّقي الّلقاح المضاّد ِلكوفيد19-، 
تكثيف  إلى  داعيا  الشخصّية،  الخيارات  يحترم  ولكّنه 

اختبارات الكشف عن الفيروس وارتداء الكمامة.
وأّكد دعمه لموقف حزب المحافظين الداعي إلى احترام 
حرّية الضمير بالنسبة لألطّباء الذين يرفضون إجراء 

عملّيات اإلجهاض.
وأّكد استعداده في حال فوزه بالسلطة، ِلزيادة التحويالت 
المالّية لقطاع الصّحة في المقاطعات، دون أن يلتزم 
حكومات  به  تطالب  كما  دوالر  مليار   28 بمبلغ 

المقاطعات.
زعيم الكتلة الكيبيكّية إيف فرانسوا بالنشيه:

وقال إيف فرانسوا بالنشيه زعيم حزب الكتلة الكيبيكّية 
الداعي إلى انفصال كيبيك عن االّتحادّية الكندّية، إّن 
ظّل  في  االستقالل  عن  للحديث  مالئم  غير  الوقت 
الجمعّية  في  تغيير  أّي  لعدم حدوث  ونظرا  الجائحة، 

الوطنّية الكيبيكّية ) البرلمان(.
المكاسب وساعد  الكثير من  أّن حزبه حّقق  وأضاف 
في تحقيق الكثير من المكاسب ِلمقاطعة كيبيك خالل 
السنتين الماضيتين، وكّل هذه العوامل مجتمعة تعطي 

دفعا ألبناء المقاطعة كما قال بالنشيه.
واعتبر أّن مقاربة المحافظين أقّل مركزّية من مقاربة 
المحافظين  زعيم  موقف  أّن  ورأى  الليبرالي،  الحزب 
إرين أوتول من التحويالت المالّية ِلقطاع الصّحة ومن 
التغّير المناخي ودور الحضانة ال يتناسب ومصلحة 

مقاطعة كيبيك.
ألّنها  أقلّية،  حكومة  إيجابّيات  عن  بالنشيه  وتحّدث 

تتيح تحقيق مكاسب أكيدة.
العام  القطاع  ِلموّظفي  اإللزامي  التطعيم  خّطة  وانتقد 
ترودو،  جوستان  الخارج  الحكومة  رئيس  أعلنها  التي 
وقال إّنه من األحرى توعية أولئك الذين يترّددون في 

تلّقي الّلقاح أِلسباب متعّددة.
زعيم الديمقراطّيين الجدد جاغميت سينغ:

جاغميت  الجديد  الديمقراطي  الحزب  زعيم  وأوضح 
سينغ منذ بداية الّلقاء مع راديو كندا، ما يميز حزبه 

عن الحزب الليبرالي.
وقال سينغ متحّدثا عن الزعيم الليبرالي جوستان ترودو 

إّن أقواله جميلة ولكّنها ال تقترن بأفعال ملموسة.
ويوافق جاغميت سينغ على الفكرة القائلة إّن الحكومة 
صالحّية  تحت  تقع  قطاعات  في  تنفق  الفدرالّية 
بناء  أجل  من  معًا  العمل  مع  المقاطعات  حكومات 

أفضل نظام.

من  سينغ  جاغمت  الجدد  الديمقراطّيين  زعيم  وحّذر 
أّن حكومة محافظين أمر سيء للكندّيين، مشيرا إلى 
اقتطاعات في موازنة القطاع الصّحي على غرار ما 
ستيفن  برئاسة  السابقة  المحافظين  حكومة  به  قامت 

هاربر.
يرفض  الذي  الموظف  على  أن  على  تأكيده  وكّرر 
الخير  باسم  تبعات موقفه  يتحّمل  أن  التطعيم  إلزامية 

العام.
مع  للكندّيين،  تطعيم  جواز  فرض  إلى  سينغ  ودعا 
حكومة  وضعته  الذي  التطعيم  جواز  على  اإلبقاء 

كيبيك.
تهدف  األمد  طويلة  رعاية  مراكز  إنشاء  منع  واقترح 

الربح، وتغيير تلك الموجودة حالّيا دون إغالقها.
وتعّهد جاغميت سينغ ،في حال فوزه بالسلطة، بوقف 
الدعم المالي لقطاَعي النفط والغاز  وتقديمه بدل ذلك 
إلى قطاع الطاقات النظيفة والمتجّددة. وذّكر سينغ بأّن 
الشباب طلبوا من رئيس الحكومة جوستان ترودو اّتخاذ 
قرارات ملموسة ِلحماية البيئة، وتساءل عّما فعله ترودو 

منذ ذاك الوقت.
الحكومة  زادت  الجدد،  الديمقراطّيين  حسابات  ووفق 
الوقود  لقطاع  المالّية  المساعدات  قيمة  الليبرالّية 
توّليها  منذ  سنوّيا  دوالر  مليون  ب900  األحفوري 

السلطة عام 2015.
بخفض  الجديد  الديمقراطّي  الحزب  زعيم  وتعّهد 
العام  بحلول  النصف  إلى  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 
2030، من خالل االستثمار في تحديث الطاقة البيئّية 

وكهربة النقل العام.
ورّدا على سؤال، قال جاغميت سينغ إّنه َسيوقف الدعم 
من  والغاز  النفط  شركات  عليه  تحصل  الذي  المالي 

أجل خفض بصمتها البيئّية.
وقال إّن المحافظين والليبرالّيين قّدموا منذ مّدة طويلة 
أن  دون  شروط،  دون  الشركات  ِلهذه  المالي  الدعم 

يؤّدي ذلك إلى مساعدة العاملين فيها وحماية البيئة.
وكان الحزب الديمقراطّي الجديد قد اقترح ، فكرة إنشاء 
خفض  في  تساعد  مشاريع  ِلتمويل  المناخ،  مصرف 

انبعاثات الغازات الدفيئة 

زعيمة الحزب األخضر أّنامي بول:
ورّدت أّنامي بول زعيمة الحزب األخضر على سؤال 
حول الخالفات الداخلّية التي عصفت ِبحزبها، وانتقال 

إحدى نائبات الخضر إلى الحزب الليبرالي.
لدى  تحدث  الشخصّية  القصص  إّن هذه  بول  وقالت 
يتضامنون  الحزب األخضر  كاّفة األحزاب، وأعضاء 

مع بعضهم في األوقات المهّمة.
وقالت زعيمة الحزب األخضر أّنامي بول إّنها خالل 
دائرتها  في  أوقاتها  معظم  تمضي  االنتخابّية  الحملة 
لزعماء  خالفا  كندا  أنحاء  في  تتنّقل  وال  االنتخابّية 

األحزاب الفدرالّية الباقية.
ودافعت عن خّطة حزبها الداعية إلى خفض انبعاثات 
الغازات الدفيئة بنسبة 60 بالمئة واعتبرت أّنها واقعّية.

ومن غير الممكن حسب رأيها مواصلة االستثمار في 
االنبعاثات،  خفض  أهداف  وتحقيق  نفطّية  مشاريع 

مهما كانت متواضعة.
إلزامّية  بول  أّنامي  األخضر  الحزب  زعيمة  تؤّيد  وال 
التطعيم ، ورغم أّن الّلقاحات وسيلة تساعد في مواجهة 
الجائحة، ترى من المهّم االعتراف بوجود استثناءات 

والسماح بها.

تهدات للسكان االصليين: 

خاصة  ومساعدتهم  االصليين  السكان  تاييد  ولكسب 
اعقاب  في  كندا  اجتاحت  التي  الغضب  موجة  بعد 
الكشف عن رفات االف االطفال من السكان االصليين 
في الندارس الداخلية التي اشرفت على ادارتها الكنيسة 
الكاثوليكية  لغسل ادمغة االطفال وسلخهم عن ثقافة 
اجدادهم ودمجهم في المجتمع الكندي االوروبي , فقد 
تعهد  ترودو في موازنته األخيرة بتخصيص 1،4 مليار 
دوالر على مدى 5 سنوات ِلبرامج الخدمات الصحّية 
للسّكان األصلّيين, و وضع حّد للتمييز الذي يلحق بهم 
البالد.  أنحاء  في مختلف  الصحّية  الرعاية  نظام  في 

لغات  لتعزيز  دوالر  مليون   275 بتقديم  تعهد  كما   ,
السّكان األصلّيين وثقافاتهم، و870 مليون دوالر ِلدعم 
خدمات الشرطة في مجتمعاتهم, اضافة الى  تمويل 
مجهولين  ألشخاص  تعود  مقابر  عن  البحث  أعمال 
من أبناء السّكان األصلّيين في مواقع مدارس داخلّية 
المّتحدة  األمم  إعالن  بإدراج  وتعّهدوا  سابقة.  إلزامّية 

المتعّلق بالسّكان األصلّيين في القانون الكندي.
تعزيز  على  بالعمل  المحافظين   حزب  تعهد  بدوره 
األوائل  األمم  مع  والعمل  الفرص  في  المساواة 
أجل  من  األصلّيين  السّكان  من  أخرى  ومجموعات 
الطبيعّية  الموارد  ازدهار  في  شركاء  أّنهم  من  التأّكد 

وتنميتها.
ِبإنشاء  الهدف  هذا  ِلتحقيق  المحافظين  حزب  وتعّهد 
Société cana- األصلّيين للسّكان  كندّية   جمعّية 

مليارات   5 قدرها  ِبموازنة   ،dienne autochtone
دوالر، تعمل على تقديم تحليالت حول السوق ِلتشجيع 
استغالل  مشاريع  في  األصلّيين  السّكان  استثمارات 

الموارد الطبيعّية والبنى التحتّية.
دوالر  ماليين   10 بتخصيص  المحافظون  تعّهد  كما 
السّكان  بين  الشراكة  تشّجع  التي  للشركات  سنوّيا 
األصلّيين والمرّوجين ِلمشاريع الموارد الطبيعّية، فضال 
في  األصلّيين  السّكان  حقوق  إِلدارة  خّطة  بلورة  عن 

الصيد البحري التجاري.
برنامجه  في  اقترح  بدوره   الجديد  الديمقراطي  الحزب 
االنتخابّي مجموعة من اإلجراءات في مجاالت الصّحة 
والسكن وملّف المصالحة مع السّكان األصلّيين وملف 
األصلّيين  السّكان  من  وفتيات  نساء  واختفاء  مقتل 
تشمل في حال فوزه بالسلطة، بتطبيق توصيات لجنة 
المتعّلق  المّتحدة  األمم  وإعالن  والمصالحة  الحقيقة 

بحقوق السّكان األصلّيين.
حزب الكتلة الكيبيكّية دعا في برنامجه االنتخابّي إلى 
إلغاء قانون الهنود  Loi sur les Indiens ، وإلى 
استبداله، ألّن هناك إجماعا واضحا منذ عام 1969 

على أّنه ال يمكن إلغاؤه تماما.
باّتفاقات من  القانون  استبدال  إلى  الكتلة  ودعا حزب 
أّمة إلى أّمة، وأعطى مثاال على ذلك سالم الشجعان 
الذي وقعته حكومة كيبيك مع أّمة الكري من السّكان 

األصلّيين عام 2002.
وأّكد حزب الكتلة الكيبيكّية تأييده إِلعالن األمم المّتحدة 

المتعّلق بحقوق السّكان األصلّيين.
المّتحدة  األمم  إعالن  اعتماد  يؤّيد  األخضر  الحزب 
التحقيق  لجنة  وتوصيات  األصلّيين  بالسّكان  المتعّلق 
األصلّيين  السّكان  من  نساء  واختفاء  مقتل  حول 

وتوصيات لجنة الحقيقة والمصالحة.
من  الناجين  حصول  تسهيل  ضرورة  على  أّكد  كما 

المدارس الداخلّية السابقة على الخدمات النفسّية.
بيانات  قاعدة  إنشاء  إلى  األخضر  الحزب  دعا  كما 
تدّخالت  لدى  اإلثني  العرقي و  التمييز  حول حاالت 

الشرطة.
برنامج  في  يدعو  كندا  في  الشعب  حزب  أخيرا 
األمر  يتعّلق  عندما  مبادئ   4 تطبيق  إلى  االنتخابي 
بالسّكان األصلّيين، وهي االحترام والحرّية واإلنصاف 

والمسؤولّية.
كّل  في  والبحث  الهنود  قانون  إلغاء  إلى  يدعو  كما 

الخيارات الممكنة من أجل تحقيق ذلك.
السّكان  ِبإشراك  كندا  في  الشعب  حزب  تعّهد  كما 
األصلّيين في كاّفة الخدمات التي تقّدمها لهم الحكومة 
على  أفضل  نحو  على  اإلنفاق  من  والتأّكد  الفدرالّية 

البرامج الخاّصة بهم.
ارتفاع نسبة النساء المرشحات على قوائم االحزاب 

حسب منّظمة إيكوال فويس Equal Voice ، وهي 
منّظمة كندّية غير ربحّية تروّج لترشيح عدد أكبر من 
عدد  في  ارتفاعا  تمّثل  االنتخابات  هذه  إّن   ، النساء 
الفدرالّية  االنتخابات  منذ  الذكور  غير  من  المرّشحين 

التي جرت عام 2015.
من  بالمئة   44 جنسّيا  والمتنّوعون  النساء  وتمّثل 
 42 بنسبة  مقارنة  فويس،  إيكوال  حسب  المرّشحين 
عام  األخيرة  التشريعّية  االنتخابات  خالل  بالمئة 

.2019
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“القذافيون عائدون”…
 هل يفعلها سيف االسالم فعاًل؟

الدكتور خيام الزعبي
بحكم  اإلطاحة  من  سنوات  عدة  مرور  رغم 
ضالتها  بعد  تجد  لم  ليبيا  أن  إال  القذافي، 
من  الكثير  عن  غاب  الذي  األمن  لتحقيق 
السالح  لغة  محله  لتحل  الليبية  المدن 
والميلشيات والهجمات التي تطال العسكريين 
والبعثات الدبلوماسية، بل ال تزال تتخبط في 

دوامة العنف والفوضى.
يكتشف  والمعطيات،  الوقائع  هذه  في ضوء 
المجتمع الدولي مرة أخرى أن الثورة المزعومة 
لم تحرر اإلنسان الليبي وتحقق أمنه واستقراره، 
األمريكية-الغربية  المنهجية  لعنة  أن  ويبدو 
في  السياسي  اإلسالم  تيار  استخدمت  التي 
وتتحول  األهلية  الحرب  نحو  لتنزلق  ليبيا 
المتطرفة  الجماعات  لكل  جاذب  مكان  إلى 
الشعب  هذا  ضد  الوحشية  المذابح  بارتكاب 
للحصول على أرضه وثرواته ، بدأت تتكشف 
يعرف  وأصبح  الليبي  الشعب  أمام  وتتضح 
سياسة  بها  تتصف  التي  المفضوح  التناقض 

أمريكا في المنطقة.
اليوم يتساءل المراقبون والمحللون في الشأن 
في  توقعه  يمكن  الذي  عما  والدولي  الليبي 
هذه  تكتسب  حيث   ، الليبية  اإلنتخابات 
الممكن  من  إذ  كبرى  أهمية  اإلنتخابات 
القادمة،  الفترة  في  البالد  مصير  تحدد  أن 
ستكون  كيف  لمعرفة  الوحيد  والطريق 
سيكون  لذلك  الجديد،  ورئيسها  ليبيا  سياسة 
لهذه االنتخابات تداعياتها في رسم الخارطة 

الجديدة للمنطقة بأكملها.
لذلك تشهد ليبيا سلسلة مواعيد ولقاءات مرتقبة 
تحمل في طياتها إشارات عن تطورات مرتقبة 

الحديث عن  فقد عاد  السياسي،  المشهد  في 
انطالق تحرك سيف اإلسالم القذافى ليلعب 
الترشح  قرر  أن  بعد  ليبيا  في  رئيسيًا  دورًا 
لالنتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، 
و هذا القرار صدر بالتزامن “مع الذكرى 52 

لـ)ثورة الفاتح(.
على الجانب األخر، الكثير من القبائل التي 
قاتلت إلى جانب القذافى وتعرضت للعقاب، 
تجد في سيف اإلسالم اليوم “القائد المنتظر” 
رأس  مسقط  سرت،  فمدينة  حقها،  إلعادة 
داعش  من  فيه”المنقذ”  ترى  اإلسالم،  سيف 
نفسه  الوقت  وفي  الغرب،  في  واإلسالميين 
يحمل سيف اإلسالم مشروع ما يعرف بـ “ليبيا 
النظام  في  “اإلصالحات”  قائد  وهو  الغد”، 
السابق والمشرف على اإلفراج عن المعتقلين 

المتهمين بالتطرف .
اإلسالم  سيف  لدى  كان   السياق  هذا  في 
القذافى قبل 2011 مشروعًا سياسيًا حقوقيًا 
تنمويًا متكاماًل وقد قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذه، 
وهو مشروع يعرفه كل الليبيون “مشروع ليبيا 
المستقبل” والذي كانت ليبيا قاب قوسين من 
سينقل  وكان  ثورة،  سمي  ما  قبيل  اعتماده 
أخرى،  واقتصادية  سياسية  آفاق  إلى  ليبيا 
تفتحها على المستقبل وعلى العالم الخارجي 
وتعزز دورها عالميًا، وإذا ما كتب له النجاح 

فسينهض بليبيا كثيرًا.
التساؤل الذي يفرض نفسه هنا هو: ما هي 
االسالم  سيف  ترشح  تعترض  التي  العقبات 
الحرجة؟  المرحلة  هذه  في  الليبية  للرئاسة 
عودة  تعترض  التي  العقبات  بعض  هناك 

والتي  السياسي  العمل  إلى  اإلسالم   سيف 
فالكثير  لتجاوزها،  الوقت  بعض  إلى  تحتاج 
ينتابهم  القذافي  ضّد  السالح  حملوا  ممن 
اإلسالم  سيف  كون  من  والقلق  الخوف 
لن  ألنه  لوالده،  “الثأر”  بدافع  للعودة  يطمح 
ساندها حلف شمال  التي  “الثورة”  أّن  ينسى 
األطلسي، قتلت أباه بطريقة بشعة، وأعدمت 
باإلضافة   ، محاكمات  دون  الثالثة  إخوته 
إلى الوضع األمني في البالد، بسبب انتشار 
وسطوة الميلشيات المسلحة  والمتطرفة بشكل 
قد يؤّثر على أمنه الشخصي ويعّرضه للخطر 
مع تغّير الوالءات واالنتماءات ، فضاًل عن 
رفض بعض التيارات السياسية لعودة  سيف 

اإلسالم إلى المشهد السياسي في ليبيا.
تاريخي  منعطف  في  اليوم  مجماًل….نحن 
الجميع  على  يحتم  األهمية  من  درجة  على 
أبنائها  ودماء  ليبيا  من  أغلى  شيئًا  ال  إن 
ووحدتها الوطنية وسيادتها، وأنا على يقين أن 
وطنهم  كرامة  يقفون خلف  ليبيا سوف  أبناء 
كل  محو  وهو  لليبيا،  المرجو  يتحقق  حتى 
إرهاب غاشم يستهدف ليبيا، وعرقلًة مخطط 
أركان  كل  وأباح  وأزهق  دمر  الذي  الناتو 
الشرارة  ليبيا  ستكون  وبالتالي  الليبية.  الدولة 
أمريكا  عمالء  عروش  ستحرق  التي  األولى 
التاريخ,  مزبلة  إلى  بهم  وسترمي  وإسرائيل 
تتحكم  أن  وحلفاؤها  أمريكا  استطاعت  فإذا 
في مجريات األوضاع وتحولها إلى صالحها 
فإنها لن تستطيع أن تهزم المقاومة ألنها ال 

تؤمن بعقيدة سوى الوطن.
كاتب سوري

مهرجان ذوق الشرق االوسط 

  Taste of The Middle East مهرجان 
شرق  سكاربرو  في  العام  هذا  أقيم   الذي 
تورونتو بدال من مركز مدينة تورونتو بسبب 
بادخال  ساهمت  جديدة  حلة  في  كورونا، 
الفرح والبهجة الى قلوب االف الحضور من 
مختلف  الجنسيات وخاصة الجاليات العربية  
المتعطشين  الى اجواء الغناء والرقص والفرح  
جائحة  فرضتها  التي  واالنطواء  القيود  بعد 

كورونا المستجدة.
الجمعة  مساء  من  بدءا  ايام   3 مدى  وعلى 
قدم عروضا منوعة جمعت ما بين الموسيقى 
والرقص والغناء والدبكة من مختلف الثقافات 
كان  االحد  يوم  األوسط.   الشرق  وخاصة 
الفلسطينية  روزانا  لفرقة  الرئيسي  العرض 
والمطرب  الفلسطيني   العرس  قدمت  التي 
الى  تشكيلة واسعة من  خيري حاتم اضافة 
اليدوية  واألشغال  الشرقية  العربية  الماكوالت 
والتحف . وحضر االحتفال في يومه الثالث 

رئيس بلدية تورونتو جون توري.
تشرف على المهرجان واسسته السيدة همسة 
لنجاح  ارتياحها  عن  اعربت  دياب  فرحات 

والمشاركين  الحضور  وشكرت  المهرجان 
والحكومة الكندية التي وفرت الدعم هذا العام 
الى  المهرجان  ايام عروض  بتمديد  ما سمح 
3 ايام بدال من يوم واحد  وتطوير فعالياته 

وتنوعها . 
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آذان ألقفاص الثعالب ..
 هل ينتهي اللجوء السوري في تركيا بمجزرة؟؟

لماذا ال َنستغِرب قّصة ُهروب أشرف غني من مطار كابول 
بالّطريقة الُمخِجَلة التي روى تفاصيلها أحد ُسفرائه؟

نارام سرجون

سيعلم كل من أصم اذنيه ورفض ان يسمعنا 
ان اآلذان التي بها صمم هي زنازين منفرده 
يصم  من  يفعله  أفضل شيء  وأن   .. للعقل 
اذنيه هو ان يقطعهما ويرمي بهما في قفص 
ثعلب جائع فربما كان لهما فائدة في الوجود 
قبل ان تدفنا وهما ملتصقتان برأس صاحبهما 
الذي لم يستفد منهما .. وسيعلم كل من رفض 
بها  التي  العيون  ان  الحقيقة  الى  ينظر  ان 
أفضل  وأن  للعقل  حديدية  ستائر  هي  عمى 
شيء يفعله هو ان يفقأ عينيه بأصبعيه ويقتلع 
فربما  البحر  اسماك  الى  بهما  مقلتيه ويرمي 
أطعمت عيناه مخلوقا وكانت لهما فائدة قبل 
ان تدفنا في محجريه دون ان تكون لهما أيه 

فائدة ..
للماليين  الصمم  بداء  تسبب  الذي  من 
تركيا  يرون  الناس  فصار  للماليين  وبالعمى 
أّمنا واختنا الكبرى؟؟ كيف أصّم الناس آذانهم 
ومخالبها  تركيا  أنياب  يروا  ولم  وعيونهم 

وثغرها الجائع؟؟
اليوم يكتشف البعض مذعورا أن تركيا ليست 
أختنا الكبرى وليست ّأنا والخالتنا .. بل هي 
عدو الجد وعدو االب وعدو الولد .. واذا لم 
الالجئين  تسألوا  ان  اال  عليكم  فما  تصدقوا 
على  تركيا  رأوا  حيث  تركيا  في  السوريين 
حقيقتها اليوم .. فتبدو تركيا في بعض اجزائها 
الجاليات  النازية وتبدو  ألمانيا في عهد  مثل 
السورية المهاجرة والمهجرة في بعض االماكن 
مثل الغيتوات اليهودية ابان الحقبة النازية .. 
وهذا الشعور التركي بالكراهية ضد السوريين 
واليمكن  تركيا  انحاء  كل  في  بسرعة  يتمدد 
او مجزرة .. وهذا  ينتهي اال .. بصدام  ان 
هو المسار الطبيعي للدول او التيارات التي 
بعكس  الماضي  الحياء  عارمة  رغبة  تعيش 
العنصرية  فيها  تنمو  حيث  التاريخ  اتجاه 
وهذا   .. للنهوض  وحيد  كسبيل  العنيفة 
ماحدث في ألمانيا النازية ومايحدث في تركيا 
ومايحدث في الحركات الدينية المتطرفة مثل 
الصهيونية  العنصرية  انتجت  التي  اليهودية 
انتجت  التي  المسيحية  في  ماحدث  وهو   ..
العالم  احراق  الى  وتوقهم  الجدد  المسيحيين 
االسالمية  والحركات   .. الهارماجيدون  في 
الوهابية واالخوانية التي تتميز بأن العنف هو 

وسيلتها الوحيدة للبقاء والتفوق ..
السؤال الذي يرفض البعض النظر اليه بعين 
الذي  الجواب  يكتشف  أن  من  خوفا  العقل 

يخشاه هو: ماهي نهاية كل هذه الكراهية في 
تركيا؟؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن تجييش 
العواطف العنصرية تجاه السوريين في تركيا؟ 
.. فاليبدو ان االمر مقتصر على العلمانيين 
الخطاب  بسبب  وال  االتراك  القوميين  او 
خطاب  هو  بل   .. للمعارضة  التحريضي 
شامل لكل الطبقات والشرائح .. وعلى رأسهم 
ماسيفاجئ  ولكن   .. االتراك  االسالميون 
سياسة  هو  العنصري  التحريض  ان  الجميع 
حزب العدالة والتنمية لتحريك كتلة الالجئين 
السوريين نحو خارج تركيا بعد ان فقد االمل 
في تغيير الحكم في سورية لصالح االخوان 
ديموغرافي  عبء  الى  الالجئون  وتحول 
الى  الدالئل تشير  وثقافي واجتماعي .. كل 
ان رجال اردوغان بدؤوا عملية تنظيف تركيا 
لترهيب  عمليات  سلسلة  عبر  الالجئين  من 
الجرائم وعمليات  وارتكاب عشرات  السوريين 
احصاؤها  الممكن  من  يعد  لم  التي  الخطف 
.. ويبدو ان القرار في الكواليس التركية ان 
اقترب  السوريين في تركيا قد  زمن الالجئين 
التحريض  عيار  يكون  ان  الخشية  ولكن   ..
أشهر  خالل  به  التحكم  يمكن  مما  اكثر 
وانفجار العنف والمجازر .. خاصة ان هناك 
هاشتاغات اليوم تدعو الى ابادة السوريين في 
تركيا او دفعهم للخروج ذعرا بارتكاب مجزرة 
بعيدة  التركية  المخابرات  أصابع  والتبدو   ..
السوريين  تحضر  التي  الشعارات  هذه  عن 
لحفلة دم العثمانية ..فمما الشك فيه ان في 
اعماق سياسة حزب العدالة والتنمية رغبة في 
تدمير الوجود السوري في تركيا خوفا من ان 
وتستيقظ  اوسع  المهاجرة  االقلية  هذه  تصبح 

فيها مشاعر مناقضة لألتراك .. ولذلك فان 
يكون في  لن  تركيا  يتحرك في  الذي  العنف 
مقدور احد ان يحركه اال عناصر من حزب 
العدالة والتنمية وباشراف مباشر من اردوغان 
ورجاله .. وكل مايقوله اردوغان عن حمايته 
بنسخة سورية  دافوس  مسرحية  هو  لالجئين 

الرضاء االغبياء والسذج ..
في كل يوم نراقب التوتر العرقي بين السوريين 
واالتراك والذي يبدو ان االتراك يزيدون اواره 
التربية  قلب  ان  وبسبب  عنصريتهم  بسبب 
األجيال في  تلقين  يقوم على  التعليم  وعملية 
الكتب المدرسية ان العربي عنصر خائن وهو 
سبب مأساة تركيا في انهيار ملكها العضود 
في االمبراطورية العثمانية .. ولذلك فان هناك 
جانبا في التشفي واالنتقام التاريخي يتجلى في 
هذه الكراهية الموجهة ضد السوريين .. ورغم 
محاولة االيحاء ان األسباب اقتصادية بسبب 
ان  اال  كورونا  زمن  في  الصعبة  االوضاع 
هي  واالزمات  وعميق  موجود  الكراهية  جذر 

مجرد مياه تسقي الجذر العنصري ..
الينا  يصغي  ان  ويرفض   – نقول  دوما  كنا 
كثيرون – بأن تركيا دولة عنصرية في ثقافتها 
االتراك  ان  وهي  بسيط  لسبب  تكوينها  وفي 
لم يصنعوا حضارة والثقافة بل كانوا مجتمعا 
والعنصرية  بالسيف  غيره  يحكم  عسكريا 
نالوا  انهم  ورغم   .. بالسيف  نفسه  ويحكم 
التاريخ على مدى 400  فرصة عظيمة في 
سنة فانهم أخفقوا في بناء حضارة تأثرت بها 
بل   .. حكمهم  تحت  كانت  التي  الشعوب 
شيء  كل  اخذوا  االتراك  فان  العكس  على 
وعاشوا  تراثها  وسرقوا  المغلوبة  الشعوب  من 

هناك  فليس   .. عليه  التاريخية  كالطفيليات 
الرياضيات  في  عالم  سنة   400 مدى  على 
 .. عثماني  الفلك  في  عالم  وال   .. عثماني 
وال طبيب مشهور عثماني .. وال باحث في 
اختراعات  والتوجد   .. المجتمع  وال  الكيمياء 
تركية )باستثناء الخازوق( .. وحتى العمران 
هو  استانبول  اثار  فأفضل   .. مسروقا  كان 
العثمانيون  سرقها  التي  اياصوفيا  كنيسة 
المؤرخون  ينظر  ولذلك   .. مسجدا  وجعلوها 
باحتقار  الحضارات  علوم  في  والباحثون 
اي  في  الفقيرة  التركية  للمرحلة  واستخفاف 
انجاز حضاري .. فهي مجتمع من المحاربين 
الذين حتى اليملكون اال ثقافة القتل .. ولذلك 
هو  السوريين  المثقفين  كبار  من  واحدا  فان 
من  الكثير  فيه  سؤاال  يسال  كان  أدونيس 
وهو  والحيرة  والتعجب  والغضب  االستهجان 
 400 يحكمونا  كي  االتراك  هم  من  يسأل: 

سنة؟؟
ومع  الشرق  حضارة  صناع  نحن  بالفعل 
ذلك يحكمنا هؤالء المرتزقة 400 سنة فشلوا 
خاللها في تقديم اي نموذج حضاري خالق؟ 
علينا  يخرج  هذا  ومع  السماء؟؟  بحق  كيف 
واالم  الكبرى  االخت  انهم  على  يصر  من 
الرؤوم واالستاذ في االسالم والدين .. ولكن 
انه الصمم الذي هو أسوأ أنواع االمية .. وهو 
نوع من انواع العمى السمعي .. الذي سينتهي 

بصاحبه الى الهالك ..
لطرد  التركية  المالعب  في  نداءات صريحة 

السوريين .. اين ستصل الكراهية؟؟

عنها  الكشف  سيتم  ُمثيرٌة  عديدٌة  ِقَصٌص 
والّسنين  والّشهور  األّيام  من  ُمقِبٌل  هو  فيما 
األمريكي  االحِتالل  وفضائح  أسرار  عن 
الرئيس  ُهروب  قّصة  ولكّن  ألفغانستان، 
اللبنانّية  الغني وزوجته  األفغاني أشرف عبد 
وأفراد ُأسرته تَظل األكثر إثارًة حّتى اآلن على 

األقل.
السّيد محمد زهير أغبار الّسفير االفغاني في 
الرئيس  استقبل  أّنه  ُيعَتقد  الذي  طاجيكستان 
اأُلولى  محّطته  في  توّقف  عندما  الهارب 
اإلخبارّية،  الّتقارير  بعض  حسب  “طشقند” 
إّن  بقوله  هذه  الُهروب  قّصة  جوانب  روى 
عقد  إلى  فراره  يوم  دعا  الغني  عبد  الرئيس 
الَمسؤولين في  للوزراء وِكبار  اجِتماع طارئ 
ه إلى المطار  الّتمويه، ليَتوجَّ الّدولة، وبهدف 
ليستقّل الّطائرة ومعه أفراد ُأسرته، وما تيّسر 

أبو  إلى  ُمتَِّجًها  الّدوالرات  من  الماليين  من 
ظبي محّطة ُلجوئه اآلِمن األخيرة، بينما كان 
الوزراء ينتظرونه، وعلى رأسهم نوّابه الذين لم 

َيُكن لديهم أّي علم بخطط ُهروبه.
َيْتُرك  لم  الرئيس  “إّن  قال  أغبار  الّسفير 
تحت  الَمسؤولين  ِمن  ِمنه  والُمقرَّبين  “شعبه” 
من  األموال  بسرقة  قام  بل  القدر،  رحمة 
ميزانّية الّدولة والّشعب، واستقّل وأفراد ُأسرته 
وأقاربه ُأسُطواًل من ثالث طائرات، واّدعى أّنه 

خرج بثيابه وعمامته وأحذيته فقط”.
هذا الُهروب الُمعيب والجبان من رئيٍس وعد 
من  يوٍم  قبل  الموت  حّتى  بالِقتال  أنصاره 
ر أسباب انِهيار الجيش األفغاني  ُهروبه، ُيَفسِّ
وِتعداده 300 ألف ُجندي أنفقت أمريكا على 
ِمليار دوالر،  ِمئة  أكثر من  وتسليحه  تدريبه 
ِتعداد  وضخامة  الفساد  حجم  د  ُيَجسِّ مثلما 

الفاسدين في الِبالد، ابِتداًء من الرئيس وحّتى 
ف في ُسلطته. آِخر ُموظَّ

كيف يَتوّقع أّي أحد، أمريكيًّا كان أو أفغانيًّا 
أن ُيداِفع هذا الجيش عن نظاِم ُحكٍم يتزّعمه 
ومعه  الِبالد،  من  َيهُرب  جبان  فاِسد  رئيٌس 
مصيرهم  ُيواِجهون  أنصاره  وَيْتُرك  الماليين، 

لوحدهم؟
الرئيس عبد الغني اّدعى أّنه هرب من أجل 
حقن الدِّماء، ال َنعِرف عن أّي ِدماء يتحّدث، 
ِدماء  وليس  وُأسرته،  دمائه  حَقن  أّنه  الُمؤكَّد 
عليه  راهن  الذي  ق  الشَّ أو  األفغاني  الّشعب 

واالحِتالل األمريكي على وجه الّتحديد.
إّنه فَشٌل أمريكيٌّ بُكّل ما تعنيه هذه الكلمة من 
معنى، فَشل في بناء الّدولة، وفَشل في تحقيق 
ُبذور  زرع  في  وفشل  االقِتصادي،  االزِدهار 
الّديمقراطّية والحداثة، وحّتى فشل في القضاء 

على تنظيم “القاعدة” و”اإلرهاب” رُغم إنفاق 
الَميدان،  هذا  في  دوالر  ترليونّي  من  أكثر 
فتنظيم الّدولة اإلسالمّية ـ والية خراسان الذي 
يحتمي بُكهوف تورا بورا، الّنسخة الُمسَتحدثة 
األخطر من تنظيم “القاعدة” لتبّنيه عقيدة أبو 
مصعب الزرقاوي ونهجه، بدأ يَتَحرَّك بُقوٍَّة في 
عن  وَيكِشف  باسِتقرارها  وُيَهدِّد  أفغانستان، 

نواياه ُمَجدًَّدا باسِتهداف حركة طالبان.
أمريكا ال ُتراِهن إال على الفاِسدين االنِتهازيين 
َتِجد  ال  ألّنها  الغني،  عبد  أشرف  أمثال  من 
وتنفيذ  باحِتاللها،  يقبلون  الذين  أمثالهم  إال 
وهكذا  فيتنام،  في  فعلت  هكذا  ُمخّططاتها، 
تفَعل في الِعراق وسورية وليبيا وُمعظم الّدول 
العربّية الُموالية لها.. ولهذا َتْخرُج من َهزيمٍة 

لَتدُخل في ُأخرى وأكثر إذالاًل.. وللُا أعلم.
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سبعة أسباب َتكِشف الّنوايا الحقيقّية وراء انِعقاد قّمة بغداد؟

هل ستسلم الجزائر نبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس” الى السلطات التونسية؟ 

عبد الباري عطوان
انعقدت  التي  الِعراقي  “الِجوار”  قّمة  اختتمت 
بغداد  في  أعمالها  الماضي  االسبوع  نهاية 
وقف  أبرزها  عاّمة  قضايا  على  بالّتركيز 
أمن  على  والحرص  الخارجّية  التدّخالت 
في  د  التَّوحُّ على  واالّتفاق  الِعراق،  واسِتقرار 
ُمواجهة اإلرهاب وأخطاره على دول المنطقة، 
الُمضيفة، كانت  الّدولة  إّن  ُقلنا  إذا  ُنبالغ  وال 
َتخِلق  قد  التي  القّمة  هذه  من  اسِتفادًة  األقل 
مشاكل أكثر مّما ُيمكن أن تتوّصل إليه من 
ُحلول بالّنسبة إلى الِعراق الذي اختير بعنايٍة 

السِتضافتها.
نشرح أكثر ونقول إّن ُعنوان هذه القّمة األبرز، 
وهو قّمة “دول ِجوار الِعراق”، لم ينطبق على 
فيها،  للُمشاركة  المدعّوين  واخِتيار  وقائعها، 
الجديد”  “الّشام  منظومة  سابقتها  ِمثل  تماًما 
اسِتبعاد سورية،  أّي  لها،  تمهيًدا  كانت  التي 
وهي الّدولة األقرب للِعراق ُجغرافيًّا، وتاريخيًّا، 
َفَشٍل  عالمَة  ُيَشكِّل  الذي  األمر  واجتماعيًّا، 
خلفهما،  الكامنة  للّنوايا  المعالم  واضحة 

واألهداف التي ُيريد أصحابها تحقيقها.
***

الّتناقضات  َتكِشف  رئيسّية  ُنقاط  عّدة  ُهناك 
وقائع  ُمتابعة  ُيمِكن رصدها من ِخالل  التي 
أجنداتها  ُسطور  بين  ما  وقراءة  القّمة،  هذه 

السياسّية، ومعايير اخِتيار الّدول الُمشاركة:
القّمة  هذه  بين  ُعالقة  أّي  وجود  عدم  أواًّل: 
األخيرة  وتغييب  العربّية،  الّدول  وجامعة 
بالكاِمل عن ُحضورها والُمشاركة فيها رُغم أّن 
بعض الّشعارات الُمتداولة على ألسنة الّداعيين 

لها، يقول إّن الهدف من انِعقادها هو الّتأكيد 
على الُهوّية العربّية للِعراق، في ُمواجهة الّنفوذ 

اإليراني الُمتصاِعد على أرضه.
ثانًيا: جميع الّدول العربّية الُمشاركة في هذه 
تنتمي  الخليج،  ودول  ِمصر  وتحديًدا  القّمة، 
العربي،  االعِتدال  بمحور  ُيسّمى  ما  إلى 
والوقوف سياسيًّا في الخندق األمريكي، األمر 
الُمقابل  الُمَعسكر  في  الوقوف  يعني  الذي 
الخارجّية  وزير  وُمشاركة  الُمقاومة،  لمحور 
لَذّر  كان  اللهيان  عبد  أمير  السّيد  اإليراني 
الّرماد في الُعيون، ووفًقا لمقولة “ُمْجَبٌر أخاك 

ال بطل”.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ُمشاركة  ثالًثا: 
توّلي  بل  القّمة،  هذه  أعمال  في  ماكرون 
من  بالده  تكون  أن  وُدون  الِفعلّية،  رئاستها 
حوالّي  عنه  وَتبُعد  للِعراق،  الُمجاورة  الّدول 
خمسة آالف كيلوِمتر، أّكدت الّلون الّسياسي 
الغربي الفاقع لهذه القّمة، وَنجِزم بأّن ماكرون 
واجهة ألمريكا، ولِحلف الناتو وُمَمثِّل للجانبين 
ُدون إعالن، ولكن هذه الحيلة ال َتنَطِلي حّتى 

على األغبياء.
ُفصوله  نرى  الذي  األفغاني  الّسيناريو  رابًعا: 
ُكبرى  َهزيمٍة  شكل  على  َتنعِكس  حاليًّا 
قوّاتها  سحب  على  بالُقوّة  وإجبارها  ألمريكا، 
والّتطبيق  لالنِتقال،  ٌح  ُمَرشَّ أفغانستان،  من 
أّن  ًة  خاصَّ الِعراق،  أرِض  على  الَحرفي 
ُحكومته تتهّرب من تنفيذ قرار برلماني بَطرِد 
قواعدها،  وتفكيك  األمريكّية،  القوّات  جميع 
للّتضامن  بغداد  إلى  أمريكا  ُحلفاء  وجاء 
االفغاني  الّسيناريو  هذا  بأّن  وطمأنتها  معها 

لن يَتَكرَّر، وُيطيح بها بالّتالي، مثلما حصل 
مع ُحكومة نظيرتها األفغانّية، وهذا َتضاُمٌن 
وإخفاء  عمليًّا،  ترجمته  ُيمكن  وال  قيمة،  بال 
الحقيقة األبرز وهي تخّلي أمريكا عن ُحلفائها 

ُدوَن َتَردُّد تقليًصا لخسائرها.
خامًسا: الهّم الِعراقي كان في ذيل اهِتمامات 
تحّولت  التي  القّمة  هذه  في  الُمشاركين 
العربّية،  الُمصالحات  لتأكيد  منّصة  إلى 
من  وُكل  ناحية،  من  قطر  بين  ًة  وخاصَّ
وتجديد  ُأخرى،  ناحيٍة  من  واإلمارات  ِمصر 
أّن  ويبدو  اإليراني،  الّسعودي  الِحوار  ُفَرص 
توفير  هو  القّمة  هذه  من  الرّئيسي  الغرض 
هذا المهرجان الّسياسي لتحقيق هذه الّلقاءات 
الُمتخاصمين  العرب  الزّعماء  بين  الُمباشرة 

على أرٍض ُمحايدة.
وزير  أرسلت  إيران  أّن  صحيح  سادًسا: 
خارجّيتها السّيد عبد اللهيان لتمثيلها في هذه 
القّمة، وليس رئيس الجمهورّية إبراهيم رئيسي، 
بأهدافها  ُمسَبقة  ومعرفة  ألهمّيتها،  تقلياًل 
سرق  اللهيان  عبد  السّيد  ولكّن  الحقيقّية، 
اأُلولى  مرّتين،  القادة  ُمعَظم  من  األضواء 
الّصف  في  ووقف  البروتوكول  خرق  عندما 
الّرؤوساء، واِضًعا نفسه  إلى جانب  األمامي 
بالُقوَّة في ُمستواهم، والّثانية عندما انَتقد تغييب 
وهي  القّمة،  لُحضور  دعوتها  وعدم  سورية 
انتهائها  فور  وُمغادرته  للِعراق،  أصيٌل  جاٌر 
إلى ِدمشق ُمباشرًة في َخطوٍة َمحسوبٍة بَذكاٍء 

شديد.
سابًعا: كانت “الدولة اإلسالمّية” )داعش( هي 
الحاِضر الغائب في هذه القّمة، حيث انصّبت 

جميع الكلمات والّتصريحات للُمشاركين حول 
لُمواجهتها،  د  التَّوحُّ وحتمّية  أخطارها،  أبرز 
األمريكّية  االّدعاءات  ُكّل  أّن  يعني  مّما 
الّتضليل  وهدفها  كاذبة  عليها  القضاء  حول 

واالبِتزاز.
***

التي  وهي  القّمة،  هذه  عن  سورية  تغييب 
وقفت دائًما إلى جانب الِعراق، وخاضت حرًبا 
األمريكي ألراضيه،  االحِتالل  لهزيمة  َشِرَسًة 
الموقف  لهذا  باهًظا  ثمًنا  وتدفع،  ودفعت، 
والّداعين  القّمة  هذه  على  عاٌر  الُمَشرِّف، 
اسِتثناء،  ُدوَن  جميًعا  فيها  والُمشاركين  لها، 
سورية  ُيَشرِّف  ال  إّنه  األلف  للمرّة  ونقولها 
أن ُتشارك فيها، وتجلس جنًبا إلى جنب مع 
استهدفت  التي  للُمؤامرة  وُمَموِّلين  ُمشاركين 
تفتيتها وزعزعة أمنها واسِتقرارها، وإبعادها من 

الجامعة العربّية.
يتصالحون مع بعضهم البعض، وُيَقدِّمون ُكّل 
أشكال االعِتذار، ويَتسّولون ُكل أنواع الِحوار 
واالعِتذار  الُمصالحة  ويرفضون  إيران،  مع 
لسورية على جرائمهم بحّقها؟ أّي عرب هؤالء؟

دولة  هي  القّمة  هذه  عن  األبرز  الغائب 
الماّسة  الحاجة  ولوال  اإلسرائيلي،  االحِتالل 
الُقوّة  ومحورها،  وهي  إيران،  لوجود  القاِهرة 
لكان  شرّها،  لَتَجنُّب  األّيام  هذه  الّصاعدة 
نفتالي بينيت رئيس وزرائها أبرز الحاضرين 
بين اصدقائه واحبائه، فُمعظم الّدول العربّية 
الحاضرة ُمَطبِّعٌة مع ُحكومته، وال َنستبِعد أن 
يتم تصحيح هذا الخطأ في القّمة القادمة لهذه 

الَمنظومة.. وللُا أعلم.

الثالثاء،  اليوم  التونسية،  األمنية  السلطات  أصدرت 
مذكرة جلب بحق رجل األعمال، رئيس حزب »قلب 
إلى  دخولهما  بعد  وشقيقه،  القروي،  نبيل  تونس«، 

الجزائر بطريقة »غير شرعية«.
انقطع  سعيد  قيس  الرئيس  أعلنها  التي  قرارات  ال منذ 
أكبر  ثالث  تونس”،  “قلب  بين كوادر حزب  التواصل 
كتلة في البرلمان التونسي وأحد أحزاب االئتالف الحاكم 
ورئيسه نبيل القروي، الى ان جرى اعالن توقيفه رفقة 
شقيقه غازي القروي النائب بالبرلمان في مدينة تبسة 

الجزائرية بعد دخوله البالد بشكل غير شرعي.
وكانت السلطات التونسية قد أفرجت عن نبيل القروي 
بغسل  اتهامه  بعد  الماضي  يونيو  حزيران/   15 في 
ينظر  يزال  في قضايا ال  الضريبي  والتهرب  ل  األموا
أن  القروي  يؤكد  حين  في  التونسي  القضاء  فيها 

خصومه السياسيين يقفون وراء هذه التهم.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، اعلن الرئيس التونسي 
من  أعضائه  وتجريد  البرلمان  أعمال  ميد  تج عن 
الحصانة وإقالة الحكومة مقابل توليه السلطة التنفيذية 

بنفسه.
وقال المتحدث باسم محكمة القصرين رياض النويوي 
يشتبه  شخصين  مع  تحقق  الجزائرية  لسلطات  “ا أن 
بأنهما ساعدا األخوين قروي في الهروب” إلى الجزائر. 
التونسية حول  السلطات  ولم يصدر أي توضيح من 

توقيف القروي وشقيقه والسبب وراء ذلك.
اعمدة  من  العمر  من  عاما   58 البالغ  القروي  ويعد 
قناة نسمة. وأثار  االقتصاد في تونس، وهو صاحب 
قلقا   2019 في  الرئاسيات  سباق  خوض  نه  إعال
تعديال  أقر  البرلمان  أن  حد  إلى  الحكم،  دوائر  لدى 
لقانون االنتخابات تقدمت به رئاسة الحكومة، ويحدد 
الميزانيات للمرشحين، ويحظر عليهم تلقي أي أموال 

من جهات خارجية.
 ونص التعديل على رفض وإلغاء ترشيح كل من يتبين 
قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على األحزاب 
السياسية خالل السنة التي تسبق االنتخابات التشريعية 

أو الرئاسية.
التوقيع  السبسي  قايد  الباجي  الراحل  الرئيس  متنع  وا  
على التعديل، ليتمكن القروي المالحق في تونس في 
من   2017 العام  منذ  وفساد  أموال  تبييض  يا  قضا
خوض المنافسات االنتخابية، فيما حل “قلب تونس” 
النيابية عام 2019 وشغل 38  االنتخابات  يًا في  ثان

مقعدًا من أصل 217.
في  أشهر  ستة  من  أكثر  أمضى  قد  القروي  ن  وكا

السجن بتونس بتهمة غسل األموال والتهرب الضريبي، 
وأفرجت عنه السلطات القضائية في 15 يونيو/حزيران 

الماضي.
وهنأت حركة النهضة نبيل القروي بإطالق سراحه في 
بيان شددت فيه على ان “استقاللية القضاء واحترام 
المواطن  حقوق  إلحترام  الوحيد  السبيل  هي  انون  الق

التونسي في محاكمة عادلة وحفظ كرامته”.
حملة  خالل   ،2019 أغسطس  اب  في  عتقل  وا  
على  سجنه  داخل  من  وتغلب  الرئاسية،  نتخابات  اال

معظم المرشحين في الدور األول من االنتخابات.
إن  إف.إم  موزاييك  وراديو  التونسي  التلفزيون  ال  وق
القروي دخل سرا إلى مدينة تبسة الجزائرية، وترددت 
المقرر  ومن  فرنسا،  مانت  األخيرة  وجهته  بأن  باء  ان
أن يمثل االثنين أمام محكمة جزائرية، بتهمة الدخول 
غير الشرعي للبالد، ومن المتوقع ان يمثل معه امام 
عبر  تهريبه  عملية  سهلوا  اشخاص  نفسها  محكمة  ال

الحدود.
وغداة إقرار الرئيس سعيد إجراءات استثنائية تم بموجبها 
وتولي  البرلمان  عمل  وتجميد  الحكومة  رئيس  عزل 
رئيس البالد مهام السلطة التنفيذية، وهي التدابير التي 
وصفها خصومه اإلسالميون بأنه انقالب، أعلن النائب 
عن حزب “قلب تونس”، جوهر المغيربي، عن تعليق 
نشاطه من هياكل الحزب، وأرجع قراره إلى “ظروف 
شخصية”، بينما لم يظهر القروي علنا   منذ ذلك الحين.

لسلطات  ا إن  الجزائرية”،  “الشروق  صحيفة  الت  وق
األمنية ألقت القبض على القروي، اول أمس السبت، 
بعد ورود معلومات بإقامته في منزل أحد المواطنين 
بجهة تبسة، مضيفة أنه سيتم تقديم القروي أمام وكيل 

الجمهورية المختص غدا الثالثاء.
وفتح القضاء التونسي في وقت سابق تحقيقا ضد  كل 
من “قلب تونس” و”حركة النهضة” و”عيش تونسي”، 
الحملة  خالل  أجنبية  أمواال  تلقيهم  في  لالشتباه 
“التيار  حزب  تقدم  ان  بعد   ،2019 لعام  االنتخابية 
الديمقراطي” بشكوى للنيابة العامة عقب انتخابات عام 

.2019
أي  تغريم  على  التونسي  االنتخابات  قانون  وينص 
مرشح للبرلمان تلقي أموال من جهات خارجية الغاء 
وقد  سنوات،  خمس  وسجنه  فوره،  حال  في  عضوية 
تصل الغرامة من 10 الى خمسين ضعفا للمبلغ الذي 
تلقاه، وهناك توقعات ان يتم فتح ملفات قادة  االحزاب 
وممثليها في البرلمان، وخاصة النهضة وقلب تونس.

وكان حزبا “حركة النهضة” و “قلب تونس” من أوائل 

قيس  التونسي  الرئيس  قرارات  أدانت  التي  األحزاب 
سعّيد، المتعلقة بتجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة، 
باإلنقالب،  سعّيد  قرارات  النهضة”  “حركة  ووصفت 
في حين وصفها حزب “قلب تونس” بالخرق الجسيم 

للدستور.
مع  التحقيقات  فتح  عن  اإلعالن  توقيت  وبخصوص 
التونسي  الرئيس  قرارات  مع  وتزامنه  الثالثة  األحزاب 
أن  تونسية  قضائية  مصادر  شددت  سعّيد،  قيس 
التحقيقات بدأت بعد تقرير دائرة المحاسبات، في حين 
يتمسك اخرون بعدم الفصل بين توقيت اإلعالن عن 

فتح التحقيق وقرارات الرئيس سعّيد.
وفي ايار/ مايو 2020 عقد ائتالف الكرامة، القريب 
قلب  حزب  مع  تحالفا  اإلسالمية  النهضة  حركة  من 
لألحزاب  المناهضة  الجبهة  “تقوية  بهدف  تونس، 
والقوى المدنية وااللتفاف أكثر حول الحركة اإلسالمية” 
الديمقراطي  التيار  حزب  من  بالخذالن  لـ”شعوره  و 

وحركة الشعب”.
ونقل موقع بزنس نيوز أن الغنوشي برر تراجع حزبه 
عن تصريحاته السابقة بعدم التحالف مع قلب تونس 

الحركة  وأن  يتغيرون”  ال  الذين  هم  “األغبياء  بالقول 
“تعاملت مع كل األحزاب إال من أبى”، كما أنه “ال 
يمكن أن تقع مقاطعة أي حزب اختاره الشعب، بما في 

ذلك قلب تونس”.
ونظرا للصراع بين الحزبين، تفاجأ التونسيون بتحالف 
إلى  الغنوشي  راشد  إليصال  تونس،  وقلب  النهضة 

رئاسة البرلمان.
السؤال الذي يطرح نفسه اآلن بعد القاء القبض على 
السلطات  كانت  اذا  عما  هو  وشقيقه،  القروي  السيد 
التونسية في حالة  الجزائرية ستسلمهما الى السلطات 
ادانتهما لخرق القانون الجزائري، ام انها سترفض أي 
طلب رسمي تونسي في هذا الصدد، وتقرر قضاء أي 

احكام بالسجن ضدهما في السجون الجزائرية.
يمكن  الجزائري  القضاء  قرار  وايا كان  في جميع األحوال، 
القول ان “قلب تونس” الذي يستمد وجوده وقوته من رئيسه 
القروي تلقى ضربة قاضية وبات استمراره موضع العديد من 

عالمات االستفهام.
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تفجير كابول االنتحارّي.. 
ثمن التواطؤ األميركي مع »طالبان«؟

عائلة الناشط نزار بنات تقاضي السلطة الفلسطينية امام المحاكم الدولية..
و رشيدة طليب تشن هجومًا حاداً على الرئيس محمود عباس

الفلسطيني نزار بنات  الناشط   أعلنت عائلة 
المحاكم  اليوم الخميس عن رفع دعوى أمام 
بتهمة  الفلسطينية  السلطة  ضد  األوروبية 

اغتياله في حزيران/يونيو الماضي.
الراحل  الناشط  شقيق  بنات  غسان  وقال 
لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ(، إنهم شرعوا 
بخطوات فعلية لتدويل ملف اغتياله بما يشمل 
التوجه للمحاكم األوروبية لمحاسبة المسؤولين 

عن “الجريمة”.
وأوضح بنات أنهم تقدموا بطلب رسمي إلى 
الشرطة البريطانية بفتح تحقيق في وفاة نزار 
مبدأ  بموجب  الفلسطينية  السلطة  يد  على 
شرطة  يمنح  الذي  العالمي  االختصاص 
الجرائم  في  التحقيق  سلطة  المتحدة  المملكة 
ضد القانون الدولي حتى لو لم تحدث الجريمة 

في أراضي ومناطق المملكة.
المحاماة  شركة  من  محامين  أن  وذكر 
البريطانية “ستوك وايت” قدموا شكوى عالمية 
إلى شرطة لندن مطالبين بإجراء تحقيق من 

قبلهم في ملف اغتيال نزار.
المتحدة  وأضاف أنهم طلبوا من فريق األمم 
التعسفي  باالحتجاز  الخاص  المعني  العامل 
وأربعة  من المقررين الخاصين لألمم المتحدة 
بفتح تحقيق مستقل في اغتيال نزار، وحملوا 

بمن  العليا  الفلسطينية  القيادة  أعضاء  جميع 
الوزراء  ورئيس  عباس  محمود  الرئيس  فيهم 

محمد اشتية المسؤولية عن وفاته.
أيضا  التقدم  بصدد  العائلة  أن  بنات  وأكد 
ضد  الدولية  الجنائية  المحكمة  إلى  بطلب 

السلطة الفلسطينية.
للسلطة  الناقد  عاما/   /43 بنات  نزار  وكان 
التواصل  مواقع  على  وسياساتها  الفلسطينية 
أثناء احتجازه من قبل أفراد  االجتماعي قتل 
الفلسطيني في 24 حزيران/يونيو  من األمن 

الماضي.
عملية  إلى  تعرضه  عن  عائلته  وتحدثت 
“اغتيال” بالضرب والتعذيب الشديد، فيما أكد 

تقرير طبي تعرضه للضرب.
قد  الفلسطينية  السلطة  امن  اجهزة  وكانت 
الناشطين  الماضي عشرات  االسبوع  اعتقلت 
لدى  سابقون  اسرى  فيمه  بمن  نيين  ي الفلسط
اسطورة  خضر  عدنان  وخاصة  ل  االحتال
االضراب الطويل عن الطعام ال1ي تحدى 

االحتالل لالفراج عنه . 

رشيدة طليب تشن هجومًا حادًا على الرئيس 
محمود عباس

على صعيد متصل وجهت عضو الكونغرس 

رشيدة  فلسطيني،  أصل  من  مريكي  األ
إلى  اللهجة  شديدة  رسالة  يب،األربعاء،  طل
اعتقال  إثر  على  عباس،  محمود  رئيس  ال

النشطاء السياسيين في الضفة الغربية.
وقالت طليب، في تغريدة عبر موقع )تويتر(: 
هكذا  ليس  الرئيس محمود عباس،  »عزيزي 
تقوم بحماية وخدمة الشعب الفلسطيني. عار 
والذين  الفلسطينية  األصوات  تقمع  أن  يك  عل
يحاولون الحصول على الحرية ليس فقط من 
ولكن  اإلسرائيلية  العنصري  الفصل  ومة  حك

أيضا من قيادتك الفاسدة«
النشطاء  عشرات  األمنية،  األجهزة  واعتقلت 
السياسيين والحقوقيين، في مدينة رام هللا، من 
بينهم أسرى محررين، وخاصة الرمز الوطني 
عندنا خضر  على إثر تنظيم فعالية مطالبة 

بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات.
من جانبه، اعتبر االتحاد األوروبي، اعتقال 
قوات األمن الفلسطينية عشرات النشطاء في 
معاملتهم  والتقارير عن سوء  رام هللا،  ينة  مد

»مثير للقلق«.
وأضاف االتحاد األوروبي، في بيان صحفي، 
إنه يتوقع أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير 
التي  اإلنسان  لحقوق  الدولية  االتفاقيات 
التعبير،  حرية  ذلك  في  بما  إليها،  انضمت 

فضاًل عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
المدافعين عن حقوق  أن »العنف ضد  وأكد 
السلميين  والمتظاهرين  والنشطاء  اإلنسان 
أمر غير مقبول«، داعيًا السلطة الفلسطينية 
مقتل  في  التحقيق  من  بسرعة  االنتهاء  إلى 
وضمان  بالكامل،  شفافة  بطريقة  بنات  نزار 

محاسبة المسؤولين.

شارل أبي نادر

تسارعت األحداث في أفغانستان بشكل دراماتيكّي، 
رأسها  وعلى  الغربية،  للقوى  يترك  لم  بشكل 
األميركيَّة، أي فرصة اللتقاط أنفاسها، فبمجرد أن 
أعلن األميركيون بدء االنسحاب من أفغانستان، 
على  وسيطرت  »طالبان«  وحدات  تدفَّقت  حتى 
أغلب الواليات وكامل الحدود مع الّدول المحيطة.

ومع وصول وحدات الحركة إلى مشارف كابول 
بشكل فاجأ أيضًا الوحدات الغربيَّة، بقيت األخيرة 
كلمتها  تلتزم  أنَّ وحدات »طالبان« سوف  تعتقد 
وتعطيها المجال لالنسحاب الهادئ وإنهاء إخالء 
من  معها  والمتعاملين  العسكرية  الوحدات  كل 
مخالٍف  وبشكل  أيضًا،  الجميع  ليتفاجأ  األفغان، 
إلى  الصاعق  بدخولها  مسؤوليها،  لتصريحات 
العاصمة كابول، منهية آخر نفوذ وتواجد رسمي 
 20 مدة  بقيت  والتي  أصاًل(،  )الميتة  للحكومة 
األميركيين  دعم  أوكسيجين  على  تعيش  عامًا 
الحكومة بسحر ساحر،  ولتتبّخر هذه  ورعايتهم، 
تقود  تكن  لم  وكأنها  موجودة،  تكن  لم  وكأنها 
وتأمر حوالى 300 ألف جندي مدرَّبين ومجّهزين 

أميركيًا.
أيضًا، ومع استمرار مسلسل مفاجآت »طالبان« 
مسؤولوها  بقي  العاصمة،  على  سيطرتها  بعد 
يصّرحون بموافقتهم على إعطاء المجال إلكمال 
الغربيين والمتعاملين معهم إخالء وحداتهم حتى 
ومع  )آب/أغسطس(.  الحالي  الشهر  نهاية 
المعنيين  الغموض في تصريحات  تسّرب بعض 
وقراراتهم باالنسحاب حول صعوبة اكتمال إخالء 
المذكورة،  المهلة  في  معهم  والمتعاونين  وحداتهم 
أحد  على  مزدوج  انتحاري  بتفجير  الجميع  تفاجأ 
مداخل مطار كابول، له طابع وأسلوب تفجيرات 

»داعش« بامتياز.
لم يتأّخر التنظيم كثيرًا ليتبّنى التفجير بصراحة، 
التي  لبياناته  كامل  بشكل  مماثلة  صياغة  ومع 
»مقاتل  وبعبارة:  نشأته،  منذ  عليها  عودنا 
كل  اختراق  من  تمكَّن  اإلسالمية  الدولة  من 
إلى  الوصول  واستطاع  األمنية،  التحصينات 
الجيش  مع  والمتعاونين  للمترجمين  كبير  تجمع 

كابول،  مطار  قرب  باران  مخيم  عند  األميركي 
التنظيم  أطلقها  وسطهم«،  الناسف  حزامه  وفّجر 
مفتتحًا  له،  التابعة  »أعماق«  أنباء  وكالة  عبر 
مرحلة جديدة من العمليات، وانطالقًا من مسرح 

مناسب وصالح لكلِّ أنواع الرسائل الدموية.
مفترض  هو  كما   - »طالبان«  حركة  ر  تتأخَّ لم 
الَّذي استهدف  االنفجار  فدانت »بشّدة  مبدئيًا - 
مدنيين قرب مطار كابول مساء الخميس«، ونقلت 
قناة تلفزيونّية تركّية عن عبد القهار بلخي، أحد 
إنَّ  قوله  »طالبان«،  في  الثقافّية  اللجنة  أعضاء 
الهجوم على مطار كابول »عمٌل إرهابّي يستحّق 
وجود  هو  سببه  أنَّ  مضيفًا  العالمي«،  التنديد 
القوات األجنبية في البالد، ليتابع بلخي قائاًل في 
»بمجرد  التركية:  ترك«  »خبر  قناة  إلى  حديث 
الوقوف على الحقائق في المطار ومغادرة القوات 
األجنبية، لن تقع مثل هذه الهجمات بعد ذلك«.

الموضوع،  حساسيَّة  من  وانطالقًا  الواقع،  في 
أجهزة  أغلب  إنَّ  عندها،  التوقف  تستحّق  والتي 
من  باالنسحاب  المعنية  الغربية  القوى  مخابرات 
أفغانستان حّذرت مسبقًا من التفجير، وأشارت إلى 
الكثير  ينّفذه. كما أنَّ هناك  أن »داعش« سوف 
من الوقائع والمعطيات غير المفهومة التي تدعو 
إلى االستغراب، والتي ظهرت مع بدء االنسحاب 
مسار  من  سبقها  وما  أفغانستان،  من  األميركي 
بين »طالبان«  المباشر  المباشر وغير  التواصل 
على  »طالبان«  سيطرة  مع  والحقًا  واألميركيين، 
كلِّ أفغانستان تقريبًا، ما عدا والية بنجشير شمال 

كابول، من دون مقاومة ُتذكر.
تطرح  التي  األسئلة  من  الكثير  هناك  هنا،  من 
روري إيجاد أجوبة واضحة لها  نفسها، ومن الضَّ
أمام هذا التسارع والتداخل والتناقض في أحداث 
مهمة، قد تشّكل نقطة تحول كبرى في المنطقة 

وشرق آسيا، وفي العالم ربما، وهي:
التفجير؟  عن  مسؤولية  »طالبان«  لحركة  هل 
ولماذا جاء لخدمة أجندتها بالضغط على الغربيين 
آب/أغسطس؟  نهاية  قبل  االنسحاب  إلنهاء 
كبير  وبشكل  تحتاج،  الحركة  أن  وخصوصًا 
الشعب  أمام  وجديتها  صدقيتها  إلثبات  ومؤّكد، 
األفغاني من جهة، وأمام الدول الخارجية من جهة 
أخرى، وذلك لناحية التزامها المهلة التي أعطتها 

للوحدات األميركية لالنسحاب، وذلك من ضمن 
بنود اتفاق الدوحة، والَّذي كان واضحًا لجهة هذه 
المهلة، وهي )أي الحركة( ال يمكنها أن تتراجع 
القادر على  المتردد وغير  بموقف  تظهر  أن  أو 
تجّهز  الذي  الوقت  في  مواقفها وقراراتها،  حماية 
نفسها إلدارة البالد وقيادتها، في ظّل نظام - قال 
مسؤولوها عنه - إنه سيكون خاص وجديد؛ فمن 
جهة يحمل ويحترم مفاهيم »طالبان القديمة« قبل 
البعد  لناحية  االحتالل األميركي منذ 20 عامًا، 
يحمل  أخرى،  جهة  ومن  الحكم.  في  اإلسالمي 
الَّذي  التغيير  االعتبار  بعين  تأخذ  حديثة  رؤية 
أصاب المجتمعات بشكل عام، والمجتمع األفغاني 
بشكل خاّص، كما تأخذ بعين االعتبار ما يطلبه 
الغرب بالحد األدنى لناحية حقوق اإلنسان والمرأة 

والعالقة مع المجتمعات والدول األخرى.
دون  األمر  عن  وحدها  مسؤولة  »داعش«  هل 
»طالبان«؟ إذا كان األمر كذلك، وهو ما يحمل 
أيضًا نسبة غير بسيطة من الصحة، فهل يعمل 
التنظيم لوحده؟ وهل قضت الصدفة بأن يستهدف 
تأخروا  الذين  بالتحديد  واألميركيين  الغربيين 

باالنسحاب، تمامًا كما حذرت »طالبان«؟
لوحده  المسؤولية  »داعش«  تحّمل  حال  وفي 
من  نظر  غّض  أو  تدخل  أو  تسهيل  دون  من 
»طالبان«، فإلى ماذا تؤشر قدرة »داعش« على 
تجّمع  أمكنة  وإلى  المطار  مداخل  إلى  الوصول 
أن  بعد  بعملية اإلخالء،  يقومون  الذين  الغربيين 
كانت »طالبان« قد وعدت وتعهَّدت )شفهيًا( على 
عام،  بشكل  والغرب  والروس  لألميركيين  األقل، 
من  انطالقًا  بالعمل  لـ«داعش«  تسمح  لن  بأنَّها 
أفغانستان، فكيف إذًا يمكن تفسير قدرة »داعش« 
على القيام بتفجير إرهابي هو األعنف واألصعب 
ضد الوحدات األميركية التي تحمي وتدير أكبر 
المطار  تاريخها، على مداخل  عملية إخالء في 
الَّذي لم يبَق غيره أمام تلك الوحدات لحمايته، وعلى 
الَّذي  الوقت  في  بالتحديد،  منه  األميركي  القسم 
احتمالية  مسبقة عن  معطيات  قد وصلت  كانت 
التفجير ألغلب الغربيين، ولكنهم فشلوا في تفاديه، 
ليسقط العشرات منهم بين قتيل وجريح، فإذا كانت 
مقبلون  فإننا  »داعش«،  مع  متواطئة  »طالبان« 
أفغانستان،  في  اإلسالمية«  »الدولة  قيام  على 

والمماثلة لدولة البغدادي بالتمام والكمال. ويكون 
من  طويل  مسار  عبر  ساهموا  قد  األميركيون 
الرعاية والتخطيط المباشر، تجاوز 20 عامًا، في 
خلق هذه الدولة في منطقة هي األكثر حساسية 
وقدرة تأثير في مثلث خصومهم األقوى: روسيا – 

الصين – إيران.
ومعارضتها  بتمايزها  صادقة  »طالبان«  كانت  وإذا 
تنفيذ  األخير  استطاع  ذلك  ومع  »داعش«،  تنظيم 
هذا العمل اإلرهابي بصعوبته وحساسيته، والذي كان 
حكمًا  »طالبان«  فإنَّ  الجميع،  من  ومنتظرًا  متوقعًا 
سوف تعجز عن ضبط عمليات »داعش« في المناطق 
الرخوة أمنيًا داخل أفغانستان، وما أكثرها حاليًا! وأيضًا 
سوف تفشل في منع تسلل التنظيم خارج الحدود، وفي 
نفسها،  النتيجة  إلى  أيضًا  وسنعود  االتجاهات،  كّل 
لناحية نشوء نواة إرهابية قوية وقادرة على العمل في 
أغلب اتجاهات مناطق االهتمام األميركي في العالم. 
كّل  بإطالق  »طالبان«  قيام  األميركيون  يفّسر  بماذا 
السجناء الموقوفين والمحكومين من السجون األفغانية 
بطريقة عشوائية وبشكل جماعي، في الوقت الَّذي لم 
الذين  المسجونين  هؤالء  بين  من  أنَّ  من  التأّكد  يتم 
ُأطلق سراحهم، ال يوجد أفراد تابعون لتنظيم »داعش« 

أو »القاعدة«؟ 

عن  البعد  كل  وبعيد  مسؤول  غير  كهذا  تصرف  مع 
تكون  أن  يمكن  كيف  واالستعالمية،  األمنية  المهنية 
حركة »طالبان« قادرة على تنفيذ تعهداتها بمنع تمّدد 

»داعش« أو »القاعدة« وانتشارهما؟
كّل هذا التداخل أو التشابك في المسرح األفغاني، من 
المفترض أن المخابرات األميركية تعرفه بشكل كبير، 
تمامًا كما من المفترض أن تكون هذه األجهزة على 
اطالع واسع على قدرة »طالبان« و«داعش« من كل 
النواحي العسكرية واألمنية، واإلرهابية حتى، فهل من 
بهذه  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب  أن  ُيصدِّق 
الطريقة الغامضة والسريعة كان بريئًا، وأّن األميركيين 
في  األمور  إليه  ستؤول  ما  إلى  منتبهين  غير  كانوا 
تلك البالد بعد تنفيذ انسحابهم هذا من سيطرة كاسحة 

لـ«طالبان« أو من تمدد فعال ومؤثر لـ«داعش«؟ 
وهل دفعوا في انفجار األمس دفعة أولى - ستتبعها 
حتمًا دفعات أخرى - من ثمن تواطؤهم مع »طالبان«، 
بعد أن مكَّنوها من السيطرة على أفغانستان، متجاهلين 
المسؤولين  ومن  األفغاني  الشعب  من  واسعة  كوكبة 

الذين ارتهنوا لهم طيلة 20 عامًا من االحتالل؟
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تطلعات الشعب األفغاني 
جرفت دولة الوهم التي أقامتها الواليات المتحدة

دروٌس طالبانية متعددُة االتجاهاِت ومختلفُة العناوين

ياسين أقطاي

طويلة  فترة  منذ  المتحدة  الواليات  فكرت 
باالنسحاب من أفغانستان، إال أن تنفيذ بايدن 
السريع والصارم لهذه الخطوة كان عبارة عن 
زلزال قوّي، لن يؤثر على أفغانستان والواليات 
المنطقة  على  أيضا  بل  فحسب،  المتحدة 

والعالم على حد سواء.

وما نشهده حاليا هو ديناميكية جديدة يبحث 
الدولي  للمشهد  آخر  عنوان  عن  العالم  فيها 
إنكار  يمكن  وال  الغربية.  الهيمنة  عن  بعيدا 
العظمى-  -القوة  المتحدة  الواليات  هزيمة 
الحضارية  للمعايير  وفقا  بدائية،  حركة  أمام 
الراهنة. وإن الشبكة الجديدة للعالقات الدولية 
بقيادة طالبان  أفغانستان  فيها  التي ستشارك 
حجم  تحدد  الناتو؛  ظل  من  خروجها  بعد 

التغييرات في ميزان القوى الدولي.

من الواضح جدا أن الصين وروسيا سعيدتان 
بهذا التوازن الجديد للقوى، وتعتقدان أنهما 
لكن  األميركي،  االنسحاب  من  ستستفيدان 
هذا ال يعني كونهما البديل للواليات المتحدة 

حسب بعض المراقبين.

وفي هذا الخصوص، تعتبر روسيا والصين 
عند  األذهان  إلى  تتبادر  التي  القوى  أبرز 
بينما  العالمي،  المشهد  تطورات  استشراف 

يتوقع بعض المراقبين استمرار هيمنة الواليات 
المتحدة، ويرى هؤالء أن االنسحاب األميركي 
لم يكن حقيقيا، بل مجرد مناورة سياسية ال 
يعتقدون  الرؤية  هذه  يتبّنون  من  لكن  أكثر. 
في اآلن ذاته أن الواليات المتحدة قد أضرت 
بسمعتها وصورتها بشكل ال يمكن إصالحه.

وفي الواقع، يتعارض هذا التصور مع المنطق 
يمكن  فال  العظمى،  القوى  لهيمنة  التاريخي 
بمثل  تقبل  أن  المتحدة  الواليات  مثل  لدولة 
المكاسب  كانت  مهما  الكبرى  الهزيمة  هذه 

المستقبلية التي يمكن تحقيقها.
ويقول مراقبون آخرون إن النصر الذي تحقق 
على حساب الواليات المتحدة كان من نصيب 
أو  األفغاني  الشعب  وليس  وروسيا،  الصين 
تطرد  لن  طالبان  أن  الواضح  ومن  طالبان. 
الواليات المتحدة لتجلب روسيا والصين إلى 
أفغانستان كغزاة جدد، لذلك تبدو هذه القراءة 
لألحداث بعيدة تماما عن الواقع. ولطالما كان 
المحفز  الدافع  االحتالل  من  البالد  تحرير 
المنتظر  غير  من  لذلك  طالبان،  لحركة 
استبدال الصين أو روسيا أو أي قوة أخرى 

بالواليات المتحدة.
ومن الواضح جدا أن الصين وروسيا سعيدتان 
أنهما  وتعتقدان  للقوى،  الجديد  التوازن  بهذا 
لكن  األميركي،  االنسحاب  من  ستستفيدان 
هذا ال يعني كونهما البديل للواليات المتحدة 

حسب بعض المراقبين.
جدا  غنية  موارد  أفغانستان  لدى  إن  ويقال 

تحت األرض وإن للصين مطامع بها. نعم، 
هذا صحيح. كل من خطط لدخول أفغانستان 
لديه أطماع في هذه الموارد، لكن حتى هذه 
اللحظة، لم يستطع أي طرف خارجي تحقيق 

عوائد تساوي حجم ما أنفقه في أفغانستان.
ومن هذه اللحظة، يمكن للصين أو أي قوة 
في  الجوفية  الموارد  بتلك  االهتمام  أخرى 
أفغانستان، لكن يجب على الجميع أن يعلموا 
بشكل واضح أنه إذا كان الهدف هو االنفراد 
أي  على  بالفائدة  تعود  فلن  الموارد،  بهذه 

طرف.
من  أفغانستان  ستتمكن  الحال،  وبطبيعة 
مناجمها،  وبيع  تشغيل  من  مكاسب  تحقيق 
على  بمفردها  قادرة  تكون  لن  الصين  لكن 
مشكلة  وال  التعدين.  أصول  على  االستحواذ 
عن  بعيدا  الموارد  هذه  في  االستثمار  من 
المطامع والرغبة في االستيالء على الثروات، 
النهوض  في  البلد  سيساعد  ذلك  أن  خاصة 
وبناء نفسه من جديد. هناك فرق كبير جدا 
بين االستفادة المتبادلة، وبين الغزو المباشر 

واالستحواذ على الثروات.
البالد إلى أي طرف آخر عندما  لن تحتاج 
يتم تقييم الموارد الجوفية الكبيرة والعمل على 
استغاللها. وتمتلك أفغانستان موارد تعادل تلك 
التي تمتلكها دول الخليج أو أكثر، ويستطيع 
الشعب األفغاني استخدامها للتنمية من خالل 
مع  المشتركة  والمشاريع  االستثمار  عمليات 

الدول األخرى.
بشكل  الثروات  هذه  أفغانستان  استغلت  وإذا 

نزيف  إيقاف  على  قادرة  ستكون  صحيح، 
الهجرة االقتصادية إلى الخارج، وربما تستقطب 
رؤوس األموال من كل أنحاء العالم. لكن إلى 
اآلن، لم يتم تقييم التحكم بهذه الموارد بسبب 

الحروب المستمرة واالضطرابات الداخلية.
االستفادة  المتحدة  الواليات  بإمكان  كان  وقد 
في  أفغانستان  مع  بالتعامل  الموارد  هذه  من 
إطار اقتصادي يراعي حقوق الشعب األفغاني 
ولو  شعبها.  وتشريد  البالد  احتالل  من  بدال 
تحمل  إلى  مضطرة  كانت  لما  ذلك،  فعلت 
تكاليف المشاريع الفاشلة واألوهام. وقد أثبت 
لمحاوالت  يمكن  أنه ال  األميركي  االنسحاب 
فرض الهيمنة الثقافية عبر االحتالل أن تغّير 

شيئا على أرض الواقع.
المجتمعات  يغيروا  أن  للسياسيين  يمكن  وال 
االجتماعية  والمؤسسات  الجيوش  خالل  من 
األموال،  وضخ  اإلعالم  ووسائل  والتعليمية 
بل على العكس، يمكن بهذه الوسائل تدمير 

المجتمعات في وقت وجيز.

شفا  على  فخم  مبنى  بتشييد  مثال  قمت  إذا 
مجرى مائي؛ فلن يتطلب األمر سوى هطول 
أمطار غزيرة حتى ينهار، ثم يأتي الفيضان 
ما  وهو  ويسحقها،  األوهام  تلك  كل  ليدمر 
حدث مع الجيش األفغاني المجهز والمدرب 
والذي بلغ تعداده 300 ألف جندي. تم تشكيل 
ذلك الجيش على المجرى الذي تدفقت عبره 
آمال الشعب األفغاني، فكانت النتيجة فيضانا 

جرف ذلك الوهم واقتلعه من جذوره.

د. مصطفى يوسف اللداوي

األبرز  الحدث  هو  األفغاني  الحدث  زال  ما 
واألكثر صخبًا، وهو األكثر حضورًا وتحلياًل 
ولدى  واإلعالمية،  السياسية  األوساط  في 
الدولية  والمنظمات  والحكومات  األنظمة 
ومؤسسات حقوق اإلنسان وغيرها، فضاًل عن 
والمسلمين  العرب  من  والمتابعين  المراقبين 
غير  وغيرهم  فهم  يحدث،  بما  تأثرًا  األكثر 
قادرين على استيعاب ما جرى، أو القبول بما 
آلت إليه األوضاع في أفغانستان، واالطمئنان 
إلى الواقع الجديد والتسليم به، ولديهم ما يبرر 
خوفهم ويجيز قلقهم، ويفرض عليهم االهتمام 
هذا  في  األوضاع  وتطور  األمور  بمجريات 
أنه نائي عن بعضهم وبعيد، إال  البلد، رغم 
القاتمة  والصورة  حاضر،  األليم  ماضيه  أن 
التي رسمت فيه ما زالت عالقة في األذهان 

ولم تنَس.
وتوالي  األحداث  تتابع  جميعًا  هالهم  فقد 
المستجدات، وأربكهم وصدمهم، وأيقظ عندهم 
جميعًا المخاوف القديمة والهواجس المخيفة، 
التي ارتبطت بها حركة طلبان وُعرفت بها، 
وعانى منها شعبها والعالم، إذ ذاقوا المر خالل 
من  وشكوا  سيطرتها،  وسنوات  حكمها  فترة 
سياستها، وعانوا من أفكارها، وتعقدت حياتهم 
نتيجة تطرفها المفرط وتشددها المنفر، حتى 
غدت نموذجًا مكروهًا ومثااًل منبوذًا، وتجربًة 
إلى  باالستناد  أنها ما كانت،  لو  تمنوا  سيئًة 
والسلوكيات  خلقتها،  التي  السلبية  المظاهر 
العجيبة التي مارستها، والقوانين الظالمة التي 
صدرتها،  التي  المتطرفة  واألفكار  فرضتها، 
وآوتها،  كونتها  التي  التكفيرية  والمجموعات 

وساعدتها وأيدتها.

لهذا يُعذُر كل من شكك في الحركة وخاف 

على  وقلق  سياستها  من  وتوجس  منها، 
المستقبل في ظلها، أو لم يصدقها ولم يطمئن 
لم تستطع بعد أن تغير الصورة  إليها، فهي 
فقد  حكمها،  سنوات  خلفتها  التي  النمطية 
كانت حركة ظالمية متطرفة متشددة، مستبدة 
وحاربت  الحريات،  قيدت  منحرفة،  ظالمة 
وعادت  اإلنسان،  حرية  وانتهكت  األفكار، 
الجوار، وانبتت عن المحيط، وألبت المجتمع 
األصدقاء  وخسرت  ضدها،  كله  الدولي 
والمناصرين،  المحبين  وفقدت  والحلفاء، 
هللا  خليفة  وكأنها  مغاالًة  تتصرف  وغدت 
عز وجل على أرضه، تحاكم وتجرم وتخون 
وتكفر وتقتل، وتشرع ما تريد وتفرض ما يحلو 
أهلها، وشوهت  شعبها وخوفت  فأرهبت  لها، 

ديننا وأضرت بسمعة إسالمنا.
صدرها  يتسع  أن  طالبان  حركة  على  يجب 
لكل هذه االنتقادات، وأن تغفر لمن شك فيها 
ولمن  وكذبها،  فيها  يثق  لم  ولمن  واتهمها، 
يرجو  ولمن  صدقها،  ويتمنى  عليها  يخشى 
صالح أمرها وتغير حالها، وعليها أن تبرر 
هواجسهم،  منهم  وتقبل  مخاوفهم  للجميع 
القديمة  وسياستها  تجاوزه،  فماضيها يصعب 
فيها  تمت  التي  والطريقة  نسيانها،  يتعذر 
وموضع  شبهٍة  مثار  البالد  على  السيطرة 
بسيطًة،  وال  سهلًة  ليست  فأمريكا  اتهام، 
وليست جاهلًة أو سفيهًة، فهل من اتفاقياٍت 
سريٍة بينهما، وهل هناك شروط التزمت بها، 
األمريكيين،  عن  بالنيابة  بها  ستقوم  ومهاٌم 
عملية  هو  األرض  على  حدث  ما  وهل 
استبدال لألدوات وتغيير للموظفين فقط، وأنها 
تجاهها  وستلتزم  طلبت،  بما  ألمريكا  ستفي 

بما تعهدت.

اإلنسان،  حقوق  على  الحركة  ستحافظ  وهل 
كرامتهم  وتصون  بالدها  مواطني  وتحترم 

المرأة  الخصوص  وجه  وعلى  وحريتهم، 
األفغانية التي اضطهدت في عهدهم الماضي 
وظلمت، وعانت وأهينت، وسجنت في بيتها 
إلى  ستعود  وهل  نشوزها،  بتهمة  وضربت 
الحديدية  وشروطها  المسلكية  ضوابطها 
وإطالق  واللباس،  العامة  بالهيئة  المتعلقة 
النساء،  النقاب على  للرجال، وفرض  اللحى 
التجول  ومن  والعمل،  التعليم  من  وحرمانهن 
صغيراٍت،  الزواج  على  وإكراههن  والتنقل، 
ومعاقبتهن على استخدام الزينة أو ظهورهن 
العامة، وغير ذلك مما فرضته  في األماكن 
على سكان البالد من شروٍط وقيوٍد وصفت 

بأنها مذلٍة ومهينٍة.
وطنيٍة  وحدٍة  حكومة  بتشكيل  ستلتزم  وهل 
جامعٍة، تشارك فيها كل االثنيات والقوميات 
أفغاني  مكوٍن  أي  تستثني  وال  والمذاهب، 
أنها  أم  المشاركة،  إال أن يختار بنفسه عدم 
وتفرض  وحدها،  بالحكومة  فتستأثر  ستعود 
للسلطة،  القديم  وتصورها  الخاص  نظامها 
والعقد  الحل  وأهل  الشورى  مجالس  وتعيد 
جديٍد  من  تؤسس  وبذا  البالد،  في  العقيمة 
لنظاٍم قمعي شمولي ديكتاتوري، كذاك الذي 
كان قديمًا وكان سببا في انفضاض الشعب 
من حولهم، وتخلي العرقيات األخرى عنهم، 

وتأليب المجتمع الدولي ضدهم.
وهل ستحترم دول الجوار وشعوب المنطقة، 
فتسالمهم وتعاهدهم، وتضمن أمنهم وسالمة 
يضر  بما  بالدهم  تستخدم  وال  أراضيهم، 
أمنها  أن  وتعلم  حياتهم،  يفسد  أو  بأمنهم 
استقرار  بالدها من  استقرار  أمنهم، وأن  من 
وتجفيف  اإلرهاب  بمحاربة  وتلتزم  بالدهم، 
منابعه، ومنع انتقاله إلى دول الجوار أو إلى 
غيرها، وتكف عن تصدير األفكار المتطرفة 
بالوسطية  وتؤمن  المتشددة،  والجماعات 
وترفض  والتعايش،  وبالمصالحة  والتسامح، 

المذهبية والطائفية، وتعزز التعددية السياسية 
واالنتماء  الديني  االعتقاد  حرية  وتضمن 

المذهبي.

في  صادقة  طالبان  أن  البعض  يشعر  ربما 
صورتها  تغيير  في  جادة  وأنها  توجهاتها، 
فانتشارها  السابقة،  سياستها  وتبديل  القديمة، 
والتزامها  األفغانية،  الواليات  في  اآلمن 
من  إال  المواطنين،  القوة ضد  استخدام  عدم 
واحترامها  المتفرقة،  القليلة  الحوادث  بعض 
لمؤسسات الدولة اإلدارية، وشرطتها المرورية 
على  الحفاظ  وإعالنها  القضائية،  وهيئاتها 
مؤسسة الجيش، وعدم حله وتفكيكه، ودعوة 
ثكناتهم،  إلى  بالعودة  إليه  المنتسبين  جميع 
وجميع الموظفين بااللتزام بوظائفهم، ودعوتها 
جميع  تشمل  وطنيٍة  وحدٍة  حكومة  لتشكيل 
مكونات الشعب األفغاني، فضاًل عن إعالنها 
السابقين،  المتعاونين  العام عن جميع  العفو 
وترحيبها  وغيرهم،  واإلعالميين  والمترجمين 
البالد  مغادرة  أراد  من  كل  سفر  بتسهيل 

والخروج مع القوات األجنبية.
للحكم على حركة  جدًا  مبكرًا  الوقت  زال  ما 
الحين  ذلك  إليها، وحتى  طالبان واالطمئنان 
التي  المهام  من  بالكثير  القيام  عليها  ينبغي 
ذكرت آنفًا وغيرها، حتى نطمئن إليها ونثق 
بها، ونصدقها وندافع عنها، وحتى تنفذ تلك 
تغض  أن  عليها  فإن  وغيرها،  االلتزامات 
الطرف عن كل صوٍت صاخٍب وناقٍد، وأن 
تسكت عن كل متخوٍف وقلٍق، وأن تغفر لكل 
العكس،  لهم  تثبت  حتى  ومتهم،  مشكٍك 
ألفغانستان  األصيل  الوجه  لهم  وتظهر 
اجلديدة، التي ال وجود  فيها ألمريكا ظالً تابعاً 

أو فعالً ظاهراً.
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النفط اإليراني إلى لبنان.. ال صوت يعلو فوق صوت كسر الحصار.. 
عليهم أن يأخذوا العبر من الفرار األمريكي من أفغانستان..

نحافظ على أوطاننا بالحفاظ على عروبتنا

فاطمة عواد الجبوري
يعيشه  الذي  الواقع  عن  ينقشع  الغبار  بدأ 
هو  ذلك  وكل  فشيئًا،  شيئًا  اللبناني  الشعب 
بفضل تحركت محور المقاومة في سبيل حل 
المشكلة ولو بشكل مؤقت. إصرار حزب هللا 
الجمهورية  من  والبنزين  النفط  استيراد  على 
اإلسالمية في إيران أظهر بشكل جلي مواقف 
األحزاب اللبنانية واستثماراته الفاشلة بحصار 

الشعب اللبناني.
األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا 
لتحرير  الرابعة  الذكرى  كلمته في  أكد خالل 
إلبحار  االعداد  يتم  بأنه  الشرقية  الجرود 
واضح  تحد  في  لبنان  باتجاه  الثالثة  السفينة 
للعقوبات األمريكية ودورها في إفقار وتجويع 

الشعب اللبناني.
من جهة أخرى، في لبنان ال ُيسمع أصوات 
بأّن  ويبدو  األيام،  هذه  الخارجية  السفارات 
السفيرة األمريكية دورثي شيا مشغولة باقناع 
عمالئها في الداخل اللبناني بأّن الوضع في 
أفغانستان،  في  عليه  هو  عّما  يختلف  لبنان 

كما  المتعاونين،  )أو  السفارة  عمالء  وبأّن 
تحب الواليات المتحدة أن تطلق عليهم( لن 
يكونوا مجبرين على التمسك بأجنحة الطائرة 

الفارة من بيروت باتجاه الواليات المتحدة.
عّرت  أفغانستان  في  األمريكيين  هزيمة 
الحقيقي  الوجه  وكشفت  المتحدة  الواليات 
للصديق قبل العدو. وبات الجميع اليوم يفهم 
قواعد اللعبة سواء بالنسبة ألصدقاء الواليات 

المتحدة أو حتى بالنسبة ألعدائها.
واضحًا  مثااًل  أعطت  قد  جانبها  من  إيران 
وفق  معهم  تتعامل  بأنها  المنطقة  لشعوب 
قواعد الدين اإلسالمي ووفق ما يمليه عليها 
جانبه.  إلى  والوقوف  المحتاج  مساعدة  من 
دخلت في حرب كونية ضد سوريا وانتصرت 
السورية  الحكومية  القوات  جانب  إلى  فيها 
الشعب  جانب  إلى  وقفت  السوري،  والشعب 
الرغم  إلى أخر لحظة على  السوري وقيادته 
من العقوبات والضغوطات التي تعرضت لها 
في الداخل والخارج، لم تصنع جواسيسًا ولم 
تستثمر في حصار الشعب. من فرض حصار 
على السوريين هم األمريكيين وعمالئهم من 
وعاقبوا  قيصر  قانون  فرضوا  الذين  العرب 
النفط والكهرباء  الشعب السوري وحرموه من 
والخبز والدواء. وفي لبنان ورغم كل الحصار 
هذا  لها  يتعرض  التي  الظالمة  والهجمات 
الشعب، إصّرت إيران وحزب هللا على تحدي 
حاملتي  وأرسلت  المتحدة  الواليات  عقوبات 
نقط وستعقبهما بثالثة خالل أيام. هذا التحرك 
التي  والقوى  الخارجية  القوى  لكل  تحٍد  هو 

تحيك المكائد والمؤامرات للبنان.

البحث عن  من  وبداًل  الداخلي،  الجانب  في 
األنظار  بصرف  البعض  ينشغل  الحلول 
ألفكار  ويروجون  العظيم  اإلنجاز  هذا  عن 
واتهامات باطلة ضد حزب هللا ولبنان. فهاهو 
نارية  السيد سمير جعجع يخرج بتصريحات 
لينصح بها األمين العام لحزب هللا بأن يقنع 
من  سوريا  مشكلة  حل  إلى  تعمد  بأن  إيران 

المحروقات فتحل فورًا مشكلة لبنان.
لقد نسى أو تناسى الحكيم بأّن حامالت النفط 
إيران  وبأّن  تتوقف،  لم  سوريا  إلى  اإليرانية 
اليوم بقيادتها الجديدة مصرة أكثر مما مضى 
األمريكية.  الغطرسة  وجه  في  الوقوف  على 
وبدال من هذه المقترحات ألم يكن من الحري 
السعودية  في  حلفائه  يطلب من  أن  بالحكيم 
أن  )دون  نفط  حامالت  ارسال  واإلمارات 
نفط  للعقوبات( فحامالت  لبنان  ذلك  يعّرض 
من السعودية أو اإلمارات تعتبر “من طرف 

الجيبة”؟؟؟
المسيحية- الفتنة  فتيل  إشعار  من  وبداًل 

اإلسالمية في عكار، يبدو بأن الحكيم عليه 
أن يتجه نحو المحافظة على تماسك الحزب 
تحدث  التي  العميقة  االنشقاقات  ظل  في 
داخله. فالسيد سيزار معلوف وموقفه األخير 
يشير إلى مدى عمق األزمة داخل الحزب. 
فالرجل اتخذ موقفًا وطنيا بعيدًا عن التموضع 
الحزبي وقرر بأن السفيرة األمريكية في لبنان 
ال تعتبر حاكمة لبيروت، وبأن النفط اإليراني 
بكل  اللبناني  الشعب  لكل  انقاذ  هو  اليوم 
تجاهل  القوات  حزب  استطاع  وإن  طوائفه. 
موقف معلوف فإنه لن يستطيع التغاضي عن 

المد الواسع الذي تقوده األمينة العامة السابقة 
والتي  سركيس  شانتال  السيدة  القوات  لحزب 
فاز مناصروها في انتخابات نقابة المهندسين 
وهم يحضرون لخوض االنتخابات البرلمانية 

بشكل مستقل.
اإليرانية  النفط  حامالت  موضوع  يشكل  لم 
وإسرائيل  المتحدة  للواليات  موجعة  صفعة 
وإعادة  انشقاقات  بحدوث  ساهم  بل  فحسب، 
هذه  إن  الداخلي.  المستوى  على  حسابات 
العملية إذا ما ُكتب لها االستمرار فهي تؤكد 
الهزيمة  سياق  ضمن  جديدة  معادالت  على 
األمريكية في أفغانستان. فالهزائم تتكرر في 
سوريا، والعراق وإيران واليمن وأخيرا في لبنان. 
الواليات  بأن  اليوم  ندرك  أن  جميعًا  وعلىنا 
المتحدة أثناء فرارها من المنطقة لن تستطيع 
حماية عمالئها إلنها تحتاج إلى من يحميها 
أرخص من  ليست  الشعوب  هذه  دماء  وبأن 

دمائهم.
كاتبة وباحثة عراقية

صبحي غندور*

لعّل أبرز المراجعات المطلوبة عربيًّا في هذه 
المرحلة ترتبط بمسألة ضعف الهوّية الوطنية 
األخرى.  الفئوية  االنتماءات  وغلبة  الجامعة 
ففي هذه الظاهرة السائدة حاليًّا في أكثر من 
مزيج  من  قائٌم  هو  لما  خالصة  عربي  بلد 

سلبيات أخرى عديدة.
هيمنة  لصالح  الوطنية  الهوّية  ضعف  إنَّ 
البناء  في  ضعًفا  يعني  ضّيقة  انتماءات 
»المواطن«  من  تسليًما  ويعني  الداخلي. 
وبأّن  المواطنين،  لكلِّ  ليس  »الوطن«  بأنَّ 
»الوطن« هو ساحة صراع على مغانم فيه، 
لذلك يأخذ االنتماء إلى طائفة أو مذهب أو 
االنتماء  من  وقوّة  حصانة  أكثر  ُبعًدا  قبيلة 
الفئوي  االنتماء  يصبح  كما  الواحد،  الوطني 
مكاسب  على  للحفاظ  استخدامها  يتّم  وسيلة 
أيدي  من  النتزاعها  أو  أو شخصية  سياسية 

آخرين.
الوطنية قد يكون  الهوّية  فإّن ضعف  كذلك، 
هو المدخل للتدّخل الخارجي، بل ولالحتالل 
االنتماءات  أولوية  تتحّول  حيث  أحياًنا، 
الضّيقة إلى مبّررات تقتضي التعامل مع أي 

االنتماءات  مواجهة  أجل  من  خارجية  جهة 
األخرى في الوطن الواحد!.

إّن ضعف الهوّية الوطنية المشتركة هو تعبيٌر 
األخرى.  لالنتماءات  خاطئ  فهٍم  عن  أيًضا 
فاالعتقاد بمذاهب دينية مختلفة، أو االعتزاز 
طبيعية  ظاهرة  هو  قبلية،  أو  إثنية  بأصول 
التعّددية  على  تقوم  مجتمعات  في  وصّحية 
والطبيعة.  البشر  في  القائم  االختالف  وعلى 
لكن تحّول هذا االختالف إلى خالف عنفي 
تناقًضا  يعني  دموية  سياسية  وصراعات 
وتصادًما مع الحكمة في االختالف والتعّدد، 
فيكون المعيار هو محاسبة اآلخرين على ما 
ُولدوا به وعليه، وليس على أعمالهم وأفكارهم. 
الدينية  للشرائع  مخالف  ذاته  بحدِّ  وهذا 

والدنيوية كّلها.
إّن تفّكك مفهوم »الُهوّية الوطنية« يؤّدي إلى 
طغيان التسميات الطائفية والمذهبية واإلثنية 
األمر  هذا  وفي  العربية.  المجتمعات  على 
تكمن مخاطر االنفجار الداخلي في كّل بلٍد 
فإّن  العربية،  الُهوّية  وحينما تضعف  عربي، 
بدائلها ليست ُهوّيات وطنية موّحدة للشعوب، 
من  أهلية  حروًبا  تولِّد  حاّدة  انقسامات  بل 

شأنها أن تأكل األخضر واليابس مًعا.
مشكلتنا نحن العرب أّننا نعاني، لحوالي قرٍن 
من الزمن، من صراعاٍت بين ُهوّيات مختلفة، 
هذه  بين  للعالقة  فهم  أو  وضوح  عدم  ومن 
الهوّيات المتعّددة أصاًل: الهوية القانونية )أي 
العربية  الثقافية  الهوية  الحالية(،  األوطان 
والهوية  والحاضر،  الماضي  في  المشتركة 
طائفي  تعّدد  من  عنها  يتفرّع  وما  الدينية 

ومذهبي وفقهي.
من  العربية«  »الهوّية  مشكلة  فإّن  أيًضا، 
الناحية الموضوعية نابعة من هذا االنفصام 
الحاصل بين وجود ثقافة عربية واحدة وعدم 

العالم  فشعوب  واحدة.  عربية  دولة  وجود 
لكن  حضارات،  في  منها  البعض  يشترك 
لكل شعب، حّتى  ثقافية  هناك خصوصيات 
حضارة  في  أخرى  شعوٍب  مع  اشترك  لو 
اآلن  الغربية  الحضارة  كما هو حال  واحدة، 
متعّددة.  ثقافاٌت  مظّلتها  تحت  تنضوي  التي 
االجتماعي  التطّور  قانون  طبيعة  فتلك 
مراحل  من  بالّناس  انتقل  الذي  اإلنساني 
األسر والعشائر والقبائل إلى مرحلة األوطان 

والشعوب واألمم.
دوله  تكّونت  اليوم  العالم  شعوب  معظم  إّن 
بينما  ثقافية،  خصوصيات  أساس  على 
دولٍة  في  بعُد  عنها  ُيعّبر  ال  العربية  الثقافة 
العربي من  الجسم  داخل  اآلن  واحدة. ونجد 
األكراد  )كحالة  إثنية  لثقافات  بدول  ُيطالب 
واألمازيغيين، وكما جرى في جنوب السودان( 
بينما الثقافة العربية األم نفسها ال تتمّتع بحالة 

»الدولة الواحدة«.
المنتمي  اإلنسان  هو  العربي  الشخص  إّن 
عربية.  ثقافية  ألصول  أو  العربية  للثقافة 
دين، وال  أو  بعرق  ترتبط  العربية ال  فالهوّية 
وال  أيديولوجي،  منظور  أو  سياسي  بموقف 

تخضع لمتغّيرات الظروف السياسية.
إلى  االنتماء  يعني  العروبة  إلى  االنتماء  إّن 
األمَّة  عناصر  تكامل  حيث  من  واحدة  أّمة 
تاريخ  ذات  لشعوب  واحدة  وثقافة  لغة  فيها: 
مصائر  ولها  مشتركة  أرض  على  مشترك 
ومصالح مشتركة قد تعّبر مستقباًل عن نفسها 
بين  االّتحاد  أو  التكامل  أشكال  من  بشكٍل 

بلدانها.
في  تّتسع،  دائرة  هي  العربية  الهوّية  إّن 
يندمج  من  كل  لتشمل  ل«العربي«،  تعريفها 
في الثقافة العربية بغّض النظر عن أصوله 
العرقية أو اإلثنية. إّن العروبة هي تعبير عن 

االنتماء إلى أّمة لها خصائص تختلف عن 
القوميات واألمم األخرى حّتى في دائرة العالم 

اإلسالمي.
موجودًة  كانت  العربية«  الثقافية  »الهوّية  إّن 
اإلسالمية،  الدعوة  وجود  قبل  وثقافة  كلغة 
لكّنها كانت محصورًة بالقبائل العربية وبمواقع 
كهوّية   – العروبة  بينما   .. محّددة  جغرافية 
ظهور  مع  بدأت  ثقافي-  حضاري  انتماء 
بالقرآن  العربية  اللغة  ارتباط  ومع  اإلسالم 
عرب.  روّاد  بواسطة  الدعوة  وبنشر  الكريم 
هي  الحضارية«  »العروبة  أصبحت  فهكذا 
الثقافة العربية ذات المضمون الحضاري الذي 
العرقية  الدائرتين:  من  العربية  الثقافة  أخرج 
والجغرافية إلى األفق الحضاري الواسع الذي 
عرب  مسيحيون  ونشره  صيانته  في  اشترك 
هذا  في  ودخل  العرب.  غير  من  ومسلمون 
التعريف معظم من هم عرٌب اآلن ولم يأتوا 
العرق  أو  الّدم  حيث  من  عربية  أصول  من 

أو الّنسب.
وصحيٌح أّن هناك خصوصياٍت يّتصف بها 
كلُّ بلد عربي، لكن هناك أيًضا أزمات يشترك 
فيها كل العرب أو تنعكس آثارها على عموم 
وأزمات  مشاكل  وهي  العربية،  األمَّة  أقطار 
تؤّثر سلًبا على الخصوصيات الوطنية وعلى 
ة اآلن  مصائر شعوبها. لذلك هناك حاجٌة ماسَّ
لالنطالق من رؤية عربية مشتركة لما يحدث 
في األّمة العربية وعدم االنشداد فقط للهموم 
الخاّصة بكّل بلٍد عربي، لكن »الرؤية العربية 
المشتركة« تتطّلب أواًل التسليم بوجود »ُهوّية 
الخاصة  المفاهيم  وبحسم  مشتركة  عربية« 
بها وبعالقتها مع كل من »الُهويتين« الدينية 

والوطنية.
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن.
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وزير  بتصريح  العالقة  وما  المغرب؟..  مع  الدبلوماسية  عالقاتها  الجزائر  قطعت  لماذا 
الخارجية اإلسرائيلي حول “قلق بالده من التقارب بين إيران والجزائر ورفضها قبول 

إسرائيل في االتحاد اإلفريقي بصفة مراقب” ؟

مسؤولة بالبيت األبيض تكشف 
كواليس لقاء بايدن وبينيت لقادة يهود أمريكيين

عالقاتها  قطع  الثالثاء  الجزائر  أعلنت 
من  شهور  بعد  الرباط،  مع  الدبلوماسية 
المغرب  “قيام  إلى  عزته  قرار  في  التوتر، 

بأعمال عدائية ودنيئة ضد الجزائر”.
– لماذا اّتخذت الجزائر القرار اآلن؟

المغرب  الجزائر  بين  العالقات  لطالما كانت 
الصحراء  في  النزاع  بسبب  ومتوترة  صعبة 

الغربية على وجه الخصوص.
 1 باريس  جامعة  في  التاريخ  استاذ  واعتبر 
بيار فرمران المتخصص في منطقة المغرب 
فترة  منذ  سيئة  البلدين  بين  “العالقات  أن 
طويلة جًدا، لقد سبق أن كانا في حالة حرب 
في  حدودي  نزاع  هي  التالية  الخطوة  ولكن 
الصحراء” مشيرا إلى أن األمر يتعلق بـ”فعل 

عنيف جّدا”.
الداعمة  والجزائر،  الرباط  بين  التوتر  وازداد 
بشدة للقضية الفلسطينية، بعد تطبيع العالقات 
االعتراف  مقابل  وإسرائيل  المغرب  بين 
على  المغربية  المملكة  بـ”سيادة”  األميركي 

الصحراء الغربية.
وبحسب فرمران فإن قرار الجزائر “رد متأخر 
على +اتفاقات أبراهام+ )بين إسرائيل وبعض 
بين  أميركية( والتقارب  العربية برعاية  الدول 

المغرب وإسرائيل”.
– ما عالقة إسرائيل؟

الخارجية  وزير  تصريح  الجزائر  تتقبل  لم 
رسمية  زيارة  خالل  لبيد  يائير  اإلسرائيلي 

 12 في  المغرب  في  البيضاء  للدار  أجراها 
التقارب  من  بالده  “قلق  حول  آب/أغسطس 
إسرائيل  قبول  ورفضها  والجزائر،  إيران  بين 

في االتحاد اإلفريقي بصفة مراقب”.
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة 
عام  منذ  أنه  إلى  االشارة  “تجب  الثالثاء 
+حكومة  في  عضو  أي  ُيسمع  لم   1948
يوجه شخصيا  أو  أحكاًما  إسرائيلية+ يصدر 
رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضد 

دولة عربية أخرى مجاورة”
صعيد  “على  صحافي  مؤتمر  في  وأضاف 
األمن اإلقليمي، فإن قيام السلطات المغربية 
في  أجنبية  عسكرية  لقوة  قدم  موطئ  بمنح 
على  ممثلها  وتحريض  المغاربية  المنطقة 
دولة  كاذبة وكيدية ضد  بتصريحات  اإلدالء 

جارة، يشكل عمال خطيرا وغير مسؤول”.
على  الجزائرية  الشروق  صحيفة  وحملت 
المغرب قيامه “بتشكيل محور مع دولة الكيان 
الجزائرية ووحدتها  المصالح  الصهيوني ضد 

الترابية”.
إسرائيلي  دبلوماسي  مصدر  ندد  بدوره، 
األربعاء باتهامات الجزائر التي اعتبر أن “ال 
أساس لها” قائال إن “ما يهم، هو العالقات 

الجيدة جدا بين إسرائيل والمغرب”.
هما  والمغرب  “إسرائيل  أن  المصدر  واعتبر 
قائم  جزء أساسي من محور عملي وإيجابي 
في  يسير  محور  مواجهة  في  المنطقة  في 

االتجاه المعاكس يضم إيران والجزائر”.
دائم  تواصل  على  “نحن  المصدر  وقال 
تصب  أن  الجزائر  على   )…( المغاربة  مع 
تركيزها على مجموعة المشاكل التي تواجهها 

وخصوصا المشاكل االقتصادية الجدية”.
– ما دور قضية منطقة القبائل في األزمة؟

“إعادة  القطيعة  هذه  أن  فرمران  بيار  اعتبر 
تموقع حول مبادئ القومية العربية في مقابل 
الجميع: مقابل فرنسا وإسرائيل وقضية القبائل 
واتحاد  العربية  للوحدة  ودعما  واإلسالميين، 
المغرب العربي والفلسطينيين” مشيرا إلى ان 

هذه رسالة “لالستهالك الداخلي”.
واتهم مجلس األمن الجزائري — دون أدلة — 
أطرافا أجنبية وخاصة المغرب وإسرائيل بدعم 
االنفصالية  القبائل  منطقة  استقالل  حركة 
)ماك( التي مقرها باريس والحركة االسالمية 

“رشاد” الموجودة في لندن.
الحرائق في  بإشعال  “ماك”  الجزائر  واتهمت 
أسفرت  التي  شرق(،  )شمال  القبائل  منطقة 

عن 90 قتيال.
وبالنسبة لفرمران فإن هذا “يبدو سرياليا، ففي 
مشكلة،  ظهرت  كلما   )…( المغرب  منطقة 
)من  بالتنصل  يسمح  هذا  مؤامرة.  هناك 

المسؤولية(. إنها استراتيجية كبش الفداء”.
لكن برأي أستاذ العالقات الدولية في جامعة 
هو  جرى  ما  فإن  معراف  إسماعيل  الجزائر 
أراد  إذ  فعل مغربي”  فعل جزائري على  “رد 

للصحراء  الجزائر  دعم  “يقايض  أن  المغرب 
الغربية بدعم حركة استقالل منطقة القبائل، 

وهذه فكرة مصدرها إسرائيل”.
– ما هو رّد فعل المغرب؟ وفرنسا؟

أعرب المغرب الثالثاء عن “أسفه لهذا القرار 
قاطع  “بشكل  رافضا  تمامًا”  المبّرر  غير 
انبنى  التي  العبثية  بل  الزائفة،  المبررات 

عليها”.
جامعة  في  الدولية  العالقات  أستاذ  ورأى 
الحسيني  الدين  تاج  بالرباط  الخامس  محمد 
أن األسباب التي قدمتها الجزائر “غير جدية” 
مضيفا “ال نحتاج للتذكير بأن اتهام المغرب 
ليس  الجزائر،  غابات  في  الحرائق  بإشعال 

سوى مزحة!”
الجارين  بين  العالقات  قطع  ان  إلى  وأشار 
“لن يكون له أثر على الفور بما انها مقطوعة 

في الواقع”.
وكذلك اعتبر معراف ان “العالقات الدبلوماسية 
بين الجزائر والمغرب لم تكن موجودة أصال”.

بدورها، دعت فرنسا إلى “الحوار”. وعّلق بيار 
“محكوم  فرنسا  إن  قائال  األمر  على  فرمران 
عليها عدم االختيار. ال يمكننا الغضب من 
أي من الدولتين. يمكن ان ننزعج من واحدة 
خيار  ال   )…( نغضب  أن  يمكن  ال  لكن 
أمام فرنسا. في جميع االحوال ال يمكن أبدا 
علما  أخذت  فرنسا  البلدين.  هذين  مصالحة 

بوضع ليس لها عليه أي سلطة”.

فتح  إلعادة  خطته  األمريكي  الرئيس  أكد 
عن  معربا  بالقدس  األمريكية  القنصلية 
في  الفلسطينية  العائالت  إلخالء  معارضته 
الشيخ جراح خالل اجتماعه مع رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي نفتالي بينيت.
بينيت قبيل مغادرته: اتفقنا مع واشنطن على 
عمل استراتيجي مشترك لكبح البرنامج النووي 

اإليراني
فإن  إسرائيل«،  أوف  »تايمز  ووفق صحيفة 
هذا الموقف لبايدن، أكدته مديرة مجلس األمن 
األوسط،  الشرق  لمنطقة  األمريكي  القومي 
باربرا ليف، التي كانت في المكتب البيضاوي 
خالل اجتماع بايدن- بينيت، مع قادة يهود 
أمريكيين في مكالمة هاتفية أجريت في وقت 

سابق يوم الجمعة.
التنفيذية  الرئيسة  من  سؤال  على  وردا 
اآلن«  السالم  أجل  من  »أمريكيون  لمنظمة 
أثار  قد  بايدن  كان  إذا  عما  سسكيند  هدار 
ردت  بينيت،  مع  اجتماعه  خالل  المسألتين 
ليف »نعم ونعم«، وفقا الثنين من المشاركين 

في المكالمة.
وقالت ليف إن بايدن أوضح أنه ال يزال يعتزم 
تخدم  التي  القدس،  في  القنصلية  فتح  إعادة 
الفلسطينيين بحكم األمر الواقع، بعدما أغلقها 
الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019.
لكن ليف لم تخض في التفاصيل حول الموعد 
المحدد الذي يخطط فيه بايدن للمضي قدما 

في إعادة فتح القنصلية.
»معارضته  عن  أعرب  بايدن  إن  قالت  كما 
الشيخ  في  اإلخالء  لعمليات  الواضحة« 
جراح في القدس الشرقية، حيث تنتظر عدة 
األمر.  في  للبت  العليا  المحكمة  عائالت 
ونقل المشاركون عن ليف قولها إن الرئيس 

أبلغ بينيت أنه يريد أن يرى قرارا بشأن هذه 
المسألة من شأنه أن يسمح للعائالت بالبقاء 

في منازلها.
أجابت  فقد  اإلسرائيلية  الصحيفة  وبحسب 
بما  أسئلة،  أربعة  المكالمة على  ليف خالل 
في ذلك سؤال من مسؤول تنفيذي في إحدى 
أثار  قد  بايدن  إذا كان  المنظمات سأل عما 

قضية »الضم الزاحف« في الضفة الغربية.
للشرق  القومي  األمن  مجلس  مديرة  وردت 
بينيت معارضته  إلى  نقل  بايدن  األوسط أن 
للنمو االستيطاني أيضا، على الرغم من أن 
أحد المشاركين في المكالمة قال إن صياغة 
ليف لم تكن قوية بما فيه الكفاية. كما كرر 
االجتماع  في  الدولتين  لحل  دعمه  بايدن 

المغلق.
منظمة  في  آخر  تنفيذي  مسؤول  واستفسر 
إحراز أي  تم  إذا  ما  بشأن  ليف  يهودية من 
فردت  ابراهام«،  بـ«اتفاقيات  الدفع  في  تقدم 
ليف بأن بايدن أبلغ بينيت أنه يأخذ القضية 

لم  لكنها  أولوية،  ويعتبرها  الجد  محمل  على 
تتعمق في التفاصيل، على غرار اإلحاطات 
السابقة التي قدمها مسؤولو بايدن بشأن هذه 

المسألة.
على  تعمل  كانت  اإلدارة  إن  ليف  وقالت 
الدفع باتفاقية التطبيع مع السودان »عبر خط 
النهاية«، وفقا ألحد المشاركين في المكالمة 

التي استمرت 30 دقيقة.
ألن  المكالمة  محتوى  المشاركين  أحد  وانتقد 
ضمني  بشكل  تنتقد  كانت  األسئلة  نصف 
الحكومة اإلسرائيلية و »ال تمثل آراء غالبية 

الممثلين في المكالمة«.
إال أن مسؤوال تنفيذيا آخر قال لتايمز أوف 
أقل  كانت  األسئلة  أن  إنه في حين  إسرائيل 
المنظمات  من  العديد  موقف  مع  انسجاما 
إلى حد  »تمثل  أنها  إال  األمريكية،  اليهودية 
إلى  مشيرا  ككل«،  األمريكيين  اليهود  كبير 
غالبية  أن  وجد  مؤخرا  أجري  رأي  استطالع 
أنه يمكن  اليهود األمريكيين تعتقد  كبيرة من 

للمرء أن ينتقد إسرائيل وأن يكون في الوقت 
نفسه مؤيدا إلسرائيل.

قبل فتح المجال لتوجيه األسئلة، قدمت ليف 
ملخصا موجزا الجتماع العمل الموسع الذي 
لقائهما  بعد  مساعديهما  مع  الزعيمان  عقده 
وجها لوجه في غرفة الطعام بالبيت األبيض.

وأكدت ليف أن الزيارة سارت على ما يرام وأن 
الزعيمين حريصان على العمل مع بعضهما 
البعض. وقالت إن بينيت شدد للرئيس بايدن 
الحزبين  دعم  على  الحفاظ  في  رغبته  على 
يزداد  التي  المتحدة  الواليات  في  إلسرائيل 

االستقطاب فيها.
إحدى  في  التنفيذيين  المسؤولين  أحد  وقال 
المنظمات اليهودية الذي شارك في المكالمة: 
من  جوهرية  األكثر  األجزاء  أن  »يبدو 
محادثاتهما جرت على األرجح في االجتماع 
تم  آخر  شيء  كل  أن  بدا  حيث  الفردي، 
التدرب عليه جيدا وتم االنتهاء منه مسبقا«.
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رحلة إلى سّد يأجوج ومأجوج.. 
ماذا تعرف عن مغامرة َساَلم الترجمان قبل ألف عام؟

»حفَر )ذو القرنين( أساسه ثالثين ذراعا إلى 
أسفل، وبناه بالحديد والنُّحاس حتى ساقه إلى 
)العضادة  عضادتين  رفع  ثم  األرض،  وجه 
يلي  ألعلى(  الرأسية  العتبة  أو  الحائط  مثل 
الجبل من جنبتي الفّج.. عرض كل عضادة 
خمس وعشرون ذراعا )14 مترا(، في ُسمك 
بلبن  بناء  وكّله  مترا(،   27( ذراعا  خمسين 
)كهيئة الطوب أو الحجارة( من حديد ُمغّيب 
)الطوبة(  اللبنة  تكون  ُنحاس،  في  )مذاب( 
ذراعا ونصفا في ذراع ونصف )طول الحجر 
ُسمك  في  تقريبا(  ونصف  متر  الطوب  أو 

)عرض( أربعة أصابع«.
)وصف سالم الترجمان لسد ذي القرنين(

القرآن  إلى  ومأجوج«  »يأجوج  قوم  ذكر  يرجع 
تاريخ  في  فلهم  النبوية،  والسنة  الكرمي 
انفكاك  ال  ارتباط  ومستقبال  قدميا  العالم 
في  ومأجوج  يأجوج  سّد  عن  جاء  فقد  منه، 
يِْن وََجَد  دَّ سورة الكهف: )َحتَّى إِذَا بَلََغ بَْيَ السَّ
ِمْن دُونِِهَما َقْوًما اَل يََكادُوَن يَْفَقُهوَن َقْواًل )93( 
َقالُوا يَا ذَا الَْقرْنَْيِ إِنَّ يَأُْجوَج وََمأُْجوَج ُمْفِسُدوَن 
ِفي اأْلَرِْض َفَهْل َنَْعُل لََك َخرًْجا َعلَى أَْن َتَْعَل 
نِّي ِفيِه رَبِّي  ا )94( َقاَل َما َمكَّ بَْيَنَنا وَبَْيَنُهْم َسدًّ
وَبَْيَنُهْم  بَْيَنُكْم  أَْجَعْل  ٍة  بُِقوَّ َفأَِعيُنونِي  َخْيٌر 

رَدًْما(.
أو  السد  هذا  بناء  من  القرني  ذو  متّكن  وقد 
خطة  خالل  من  الكبيرين  اجلبلي  بي  الردم 
هندسية أوضحها القرآن الكرمي، إذ صهر فوق 
ذلك الردم خليطا من احلديد والنُّحاس، ليكون 
أشد قوة، وأكثر إحكاما، حتى قال اهلل فيه: 
اْسَتَطاُعوا  وََما  يَْظَهُروُه  أَْن  اْسَطاُعوا  )َفَما 
أعاله  يرتقوا  أن  يستطيعوا  لم  أي  نَْقًبا(،  لَُه 
أن  يستطيعوا  ولم  ومالسته،  الرتفاعه 

ينقبوه ليخرجوا منه.
بنت  زينب  السيدة  املؤمني  أم  روت  وقد 
-صلى  النبي  أن  عنها-  اهلل  -رضي  جحش 
يقول:  فزعا  عليها  دخل  وسلم-  عليه  اهلل 
»ويٌل للعرب من شرٍّ قد اقترب، ُفتح اليوَم من 
ردِم يأُجوج ومأجوج مثُل هذه. وحلََّق بإصبعه 
اإلبهام والتي تليها«. واحلديث يرويه اإلمامان 
إن  البخاري ومسلم في صحيحيهما]1[. ثم 
يأجوج  خروج  الكبرى  القيامة  عالمات  من 
البشرية بكل قوتها  ومأجوج بحيث ال تقدر 

على صّدهم ورّدهم.
النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  هذه  ومن 
صار االهتمام بقوم يأجوج ومأجوج وسد ذي 
والثقافية  املعرفية  داللته  له  أمرا  القرني 
في العقل اإلسالمي، ويبدو أن هذه القضية 
األموي  العصرين  في  مرات  عدة  أُثيرت 
العباسي هارون  اخلليفة  إن  والعباسي، حتى 
الواثق )ت 232هـ( قرر أن يرسل بعثة برئاسة 
إلى ذلك السد ملعرفة خبره  الترجمان  سالم 
فكيف  منامه.  في  رآها  مفزعة  رؤية  إثر 
يأجوج  إلى سد  الترجمان  رحلة سالم  كانت 
والصعاب  األهوال  من  القى  وكيف  ومأجوج؟ 
الذي  وما  عام؟  ومئتي  ألف  قبل  الطريق  في 
رآه في ذلك السد؟ وهل سبقت رحلة سالم 
في  سنراه  ما  ذلك  أخرى؟  رحالت  الترجمان 

قصتنا التالية.
جاء في ُمسند اإلمام أحمد بن حنبل بسنده 
رسول  عن  عنه  اهلل  رضي  هريرة  أبي  عن 
يَأُْجوَج  »إِنَّ  قال:  عليه وسلم  اهلل صلى اهلل 
إِذَا  َحتَّى  يَْوٍم،  ُكلَّ  دَّ  السَّ لََيْحِفُروَن  وََمأُْجوَج 
ْمِس، َقاَل الَِّذي َعلَْيِهْم:  َكادُوا يَرَوَْن ُشَعاَع الشَّ
إِلَْيِه  َفَيُعودُوَن  َغًدا،  َفَسَتْحِفُرونَُه  ارِْجُعوا 
وَأَرَادَ  تُُهْم،  ُمدَّ بَلََغْت  إِذَا  َحتَّى  َكاَن،  َما  َكأََشدِّ 
َحتَّى  َحَفُروا،  النَّاِس،  َعلَى  يَْبَعَثُهْم  أَْن  اهلُل 
الَِّذي  َقاَل  ْمِس،  الشَّ ُشَعاَع  يَرَوَْن  َكادُوا  إِذَا 
َشاَء  إِْن  َغًدا،  َفَسَتْحِفُرونَُه  ارِْجُعوا  َعلَْيِهْم: 
َكَهْيَئِتِه  وَُهَو  إِلَْيِه  َفَيُعودُوَن  وَيَْسَتْثِني،  اهلُل، 
ِحَي تَرَُكوُه، َفَيْحِفُرونَُه وَيَْخُرُجوَن َعلَى النَّاِس، 

ِفي  ِمْنُهْم  النَّاُس  َن  وَيََتَحصَّ امْلَِياَه،  ُفوَن  َفُيَنشِّ
َماِء،  السَّ إِلَى  بِِسَهاِمِهْم  َفَيرُْموَن  ُحُصونِِهْم، 
ِم، َفَيُقولُوَن: َقَهرْنَا  َفَترِْجُع وََعلَْيَها َكَهْيَئِة الدَّ
َفَيْبَعُث  َماِء،  السَّ أَْهَل  وََعلَْونَا  اأْلَرِْض،  أَْهَل 
َفَيْقُتلُُهْم  أَْقَفائِِهْم  ِفي  نََغًفا  َعلَْيِهْم  اهلُل 
َعلَْيِه  اهلُل  َصلَّى  اهلِل  رَُسوُل  َفَقاَل  بَِها«، 
دَوَابَّ  إِنَّ  بَِيِدِه،  ٍد  ُمَحمَّ نَْفُس  »وَالَِّذي  وََسلََّم: 
حُلُوِمِهْم  ِمْن  ُشْكرًا  وَتَْشُكُر  لََتْسَمُن  اأْلَرِْض 

وَدَِمائِِهْم«]2[.
تلك هي مجمل روايات األصول اإلسالمية من 
قوم  لنا  أبرزت  التي  النبوية  والسنة  الكتاب 
على  التالية  الوقائع  لكن  ومأجوج،  يأجوج 
وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  اهلل  رسول  وفاة 
جعلت قصة يأجوج ومأجوج تعود إلى سطح 
األحداث بي احلي واآلخر، ففي عهد اخلليفة 
عمر بن اخلطاب -رضي اهلل عنه- وأثناء فتح 
املسلمي ألذربيجان سنة 22هـ أخبر صاحب 
أذربيجان شهربراز الفاحت املسلم عبد الرحمن 

بن ربيعة عن السّد بقوله:

هذا  جاء  أين  من  أتدري  األمير،  أيها  »قال: 
نحو  سني  منذ  بعثُته  الرجل  هذا  الرجل؟ 
ماال  وزودته  دونه،  ومن  ما حاله  لينظر  السد 
عظيما، وكتبت له إلى من يليني، وأهديت له، 
وسألته أن يكتب له إلى من وراءه، وزودته لكل 
ملك هدية، ففعل ذلك بكل ملك بينه وبينه، 
جبالن  فإذا  انتهينا  فلما  إليه…  انتهى  حتى 
بينهما سد مسدود، حتى ارتفع على اجلبلي 
خندق  السد  دون  وإذا  بهما،  استوى  ما  بعد 

أشد سوادا من الليل لبعده«]3[.
لكن في عصر اخلليفة العباسي هارون الواثق 
عاَمْي  بي  ما  اإلسالمي  العالم  حكم  الذي 
227-232هـ، وبينما هو نائم في إحدى لياليه 
رأى في منامه أن سّد يأجوج ومأجوج مفتوح، 
بعثة  بتجهيز  وأمر  الفزع،  أشّد  لذلك  ففزع 

علمية استكشافية لتقّصي حقيقة األمر!
وقد أخبر اخلليفة الواثق قائد اجليش العباسي 
أن  فأخبره  رؤياه،  بحقيقة  التركي  أشناس 
قسم  في  العباسية  اإلدارة  في  يعمل  رجال 
يعرف  التُّرجمان  اسمه سالم  فيها  الترجمة 
تلك  عن  الترجمان  سالم  يقول  لغة،  ثالثي 
أن  أريد  وقال:  الواثق،  بي  »فدعا  اللحظات: 
تخرج إلى السّد حتى تُعاينه وتيئني بخبره. 
وضمَّ إلّي خمسي رجال شبابا أقوياء، ووصلني 
)أعطاني( بخمسة آالف دينار، وأعطاني ديتي 
وأمر  درهم،  آالف  الطريق( عشرة  )إن متُّ في 
درهم  ألف  اخلمسي  من  رجل  كل  فأعطى 
اهلل  عبيد  ينقل  كما  سنة«]4[  )راتب(  ورزق 
»املسالك  كتابه  في  280هـ(  )ت  خرداذبة  بن 
واملمالك«، وقد سمع القصة كلها من سالم 

الترجمان وهو مصدرنا األساسي لها.
وقد تهزت القافلة االستكشافية بالركائب 
عاصمة  من  وخرجوا  والطعام،  والزاد 
الشمال،  باتاه  »سامراء«  آنذاك  العباسيي 
الدولة  من  جزءا  وكانت  أرمينيا  نحو  فصاروا 
تفليس  وعاصمتها  العباسية  اإلسالمية 
)تبليس( عاصمة جورجيا اليوم، فحي وصلت 
أرمينيا  والي  كتب  الترجمان  سالم  بعثة 
ملوك  إلى  رسائل  إسماعيل  بن  إسحاق 
مملكة  آنذاك  وأهمها  روسيا  وجنوب  القوقاز 

اخلزر اليهودية.

يوما  اخلزر  ملك  عند  »فأقمنا  سالم:  يقول 
ه معنا خمسة أّدالء )مرشدين(،  وليلة حتى وجَّ
فسرنا من عنده ]نحو الشرق من شمال بحر 
قزوين[ ستة وعشرين يوما، فانتهينا إلى أرض 
عشرة  فيها  فسرنا  الرائحة…  منتنة  سوداء 
فيها  فسرنا  خراب،  ُمدن  إلى  صرنا  ثم  أيام، 
املدن  تلك  حال  عن  فسألنا  يوما،  عشرين 
ومأجوج  يأجوج  كان  التي  املدن  أنها  فُخبِّرنا 

يتطّرقونها فخربوها«]5[.

الروسي  والعالمة  املستشرق  يقطع 
كتابه  في  كراتشكوفسكي  إغناطيوش 
سالم  أن  العربي«  اجلغرافي  األدب  »تاريخ 
بلكاش،  بحيرة  إلى  بالفعل  وصل  الترجمان 
بل  كازاخستان،  في  اليوم  تقع  بُحيرة  وهي 
في  جنغاريا  منطقة  إلى  الوصول  من  متّكن 
الصي اليوم، وأنه رمبا اطلع على سور الصي 

العظيم]6[.

إلغناطيوش  العربي  اجلغرافي  األدب  تاريخ 
كراتشكوفسكي

من  متكنت  بعثته  أن  الترجمان  سالم  يؤكد 
فيها  »أيكة…  اسمها  مدينة  إلى  الوصول 
القرني  ذو  ينزلها  كان  التي  هي  مزارع… 
بعسكره، بينها وبي السد مسيرة ثالثة أيام… 
الثالث، وهو  اليوم  إلى السد في  حتى تصير 
فيه  ومأجوج  يأجوج  أن  ذكروا  مستدير  جبل 
القرني  ذو  بناه  الذي  والسد  صنفان…  وهما 
هو فّج )ممر( بي جبلي عرضه مئتا ذراع )120 
مترا تقريبا(، وهو الطريق الذي يخرجون منه 

فيتفرقون في األرض«]7[.
أن  استطاع  سالم  أن  النظر  يلفت  ما 
رأي  رآه  ألنه  دقيقة  بصورة  السد  هذا  يصف 
بعض  تشكيكات  من  الرغم  وعلى  العي، 
والروس من  األوروبيي  واملؤرخي  املستشرقي 
البعض  فإن  وحقيقتها،  الرحلة  هذه  أصل 
اآلخر أّكد صحتها؛ ألنها رويت منه شفاهة، 
وأحد  اجلغرافي  خرداذابة  ابن  عنه  رواها  وقد 

املوظفي الكبار في الديوان العباسي.
وقد أشاد الكثير من الباحثي األوروبيي بهذه 
التي  والدقيقة  املهمة  واملالحظات  الرحلة 
ذكرها سالم الذي يقول عن السد: »حفر )ذو 
القرني( أساسه ثالثي ذراعا إلى أسفل، وبناه 
باحلديد والنُّحاس حتى ساقه إلى وجه األرض، 
أو  احلائط  مثل  )العضادة  عضادتي  رفع  ثم 
العتبة الرأسية ألعلى( يلي اجلبل من جنبتي 
الفّج.. عرض كل عضادة خمس وعشرون ذراعا 
)14 مترا(، في ُسمك خمسي ذراعا )27 مترا(، 
وكّله بناء بلنب )كهيئة الطوب أو احلجارة( من 
حديد ُمغّيب )مذاب( في نُحاس، تكون اللبنة 
)الطوبة( ذراعا ونصفا في ذراع ونصف )طول 
احلجر أو الطوب متر ونصف تقريبا( في ُسمك 

)عرض( أربعة أصابع«]8[.
الردم  يؤكد سالم أن ذا القرني استطاع بناء 
مصنوعة  حجارة  أعاله  ردم  متاما،  الباب  مثل 
حديد  ذلك  فوق  ثم  والنحاس،  احلديد  من 
ونحاس مصهور حتى »ال يدخل من الباب وال 
من اجلبل ريح كأنه ُخلق خلقه« كما يصف؛ 
أصبح  الباب  يُشبه  الذي  الردم  هذا  كأن  أي 
مثل اجلبلي الواقع بينهما يحسب الرائي أنه 
جبل مثلهما متاما. بل يؤكد سالم الترجمان 
أن هذا الباب أو الردم/السد الذي يبلغ ارتفاعه 
120 ذراعا، أي ما يقارب 55 مترا، كان له قفل 
ارتفاعه 25 ذراعا، أي 11 مترا ونصف املتر، »ال 
يحتضنه رجالن« كما يصف سالم، وال ندري 
هل هو ُقفل بالفعل على البناء الذي يشبه 
جلسد  وتدعيم  إحكام  مزيد  هو  أم  الباب، 

السّد أو الردم من اخلارج.

التي  املنطقة  تلك  سكان  سالم  ويسأل 
رجال  ثالثة  من  حفظًة  عّي  قد  َملُِكها  كان 
ثالث  يوم  كل  يطرقون  كانوا  مطرقة  معهم 
»فيضرُب  العظيم  البناء  هذا  على  طرقات 
لهم  فيسمع  النهار،  أول  في  ضربة  القفل 
)أصوات  جلبة  السد(  أو  الردم  وراء  من  )أي 
فإذا  يخمدون،  ثم  الزنابير  كور  مثل  عالية( 
ويُصغي  أخرى  الظهر ضربه ضربة  عند  كان 

الباب فتكون جلبتهم )صياحهم(  إلى  بأذنه 
في الثانية أشد من األولى ثم يخمدون، فإذا 
كان وقت العصر ضرب ضربة أخرى فيضجون 
إلى مغيب الشمس، ثم  مثل ذلك ثم يقعُد 
ينصرف. الغرض في قرع القفل أن يسمع من 
ويعلم  حَفَظة  هناك  أن  فيعلموا  الباب  وراء 
هؤالء أن أولئك لم يُحدثوا في الباب )السّد( 

حدثا«]9[.
البعثة  قائد  الترجمان  سالم  سأل  وقد 
االستكشافية هؤالء احلفظة، أي رجال األمن 
التطورات  ويراقبون  السّد  يحفظون  الذي 
اليومية فيه، سألهم عن أي عيوب الحظوها 
ق.  الشِّ إال هذا  السد، »قالوا ما فيه  في هذا 
والّشق كان بالعرض مثل اخليط دقيق. فقلُت 
فدنوُت  ال…  فقالوا:  شيئا؟  عليه  تخشون 
وأخرجُت من ُخّفي سكينا فحككُت موضع 
)من  درهم  نصف  مقدار  منه  فأُخرج  الشّق 
منديل  في  وأشّده  منه(،  املتساقط  احلديد 

ألريه الواثق باهلل«]10[.
انتهى سالم الترجمان من معاينة جسد سد 
ذي القرني، وأكمل بعثته على أمت وجه، وقّرروا 
العودة من وسط آسيا فيما يبدو من وصفه 
باتاه العراق، لكن طريق العودة هذه املرة لم 
نحو  توجهوا  فقد  الذهاب،  طريق  مثل  يكن 
إيران(  شرق  وأقصى  )تركمانستان  خراسان 
حتى مروا على مدينة سمرقند ثم بخارى ثم 
الرجال  ترمذ ثم نيسابور، وقد »مات من  إلى 
في  منهم  مرِض  وَمن  معنا  كانوا  الذين 
مات منهم  رجال، من  وعشرون  اثنان  الذهاب 
دُفن في ثيابه، وَمن مرض خّلفناه مريضا في 
بعض القرى. ومات في املرجع )الرجوع( أربعة 

عشر رجال«]11[.
كانت  السد  إلى  الذهاب  مدة  أن  سالم  يُقرِّر 
العراق(  )إلى  ورجعنا  »في ستة عشر شهرا، 
في اثني عشر شهرا وأيام«، أي إن مدة البعثة 
االستكشافية استمرت عامي وأربعة أشهر 
وحي  والعودة،  واالستكشاف  الذهاب  في 
املؤقتة  العباسيي  عاصمة  إلى  سالم  وصل 
الواثق  آنذاك »سامراء« يقول: »فدخلُت على 
كنُت  الذي  احلديد  وأريُته  بالقّصة،  فأخبرته 
حككُته من الباب، فحمد اهلل )على أن السد 
يتصّدق  بصدقة  وأمر  يُهدم(،  ولم  يُنقب  لم 
بها، وأعطى الرجال كل رجل ألف دينار«]12[.

سد  إلى  الترجمان  سالم  رحلة  هي  تلك 
يأجوج ومأجوج في الفترة ما بي 227هـ إلى 
املسلمون  اجلغرافيون  اختلف  وقد  232هـ، 
األقدمون مثل ابن رستة وابن الفقيه وياقوت 
املؤرخون  اختلف  كما  صحتها،  حول  احلموي 
ألن  بها  اهتموا  الذين  الروس  واملستشرقون 
هذه البعثة قد مّرت بأراضي الروس بداية من 
القوقاز ثم بخط سير من شمال بحر قزوين 
من  يكن  ما  وأيًّا  والصي،  آسيا  وسط  باتاه 
علميا  منجزا  تَُعدُّ  فإنها  الرحلة  هذه  وصف 
وجغرافيا فريدا سبق إليه املسلمون قبل ألف 

ومئتي عام.



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

23www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         SEP 03,2021, Issue 290منوعات          

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. 
لماذا كان ملوك أوروبا يخشون االستحمام؟

أمل محمد

االستحمام هو أقدم شكل من أشكال النظافة 
في  سببا  كانت  والتي  البشرية،  عرفتها  التي 
العلماء  إن  بل  األوبئة،  من  البشر  حماية 
لو  العصور  مدار  على  الناس  أن  يؤكدون 
عرف  ما  منتظمة  بصورة  يستحمون  كانوا 
بحياة  أودت  التي  األوبئة  بعض  التاريخ 
الماليين، حتى أن البعض يصف الصابون 
بأنه أهم اختراع عرفته البشرية بعد البنسلين.

إذا  اليونيسيف،  عن  صادر  لتقرير  ووفًقا 
العالم  في  الطعام  يعدون  من  كل  استخدم 
معدل  خفض  إلى  ذلك  فسيؤدي  الصابون، 
بنسبة  العالم  في  التنفسي  الجهاز  التهابات 
25% وتقليل أمراض اإلسهال إلى النصف. 
وهذا وحده من شأنه أن ينقذ حياة أكثر من 
يستحم  ال  فلماذا  عام،  كل  شخص  مليون 

بعض البشر؟
جميع  في  الناس  أن  المؤرخين  بعض  يؤكد 
أنحاء العالم كانوا أكثر نظافة خالل العصر 
ولقد  الوسطى.  بالعصور  مقارنة  الروماني 
العصور  في  األوبئة  من  العديد  انتشرت 
الناس  أن  األمر  في  والغريب  الوسطى، 
أن  يعرفون  كانوا  لو  حتى  كثيرًا  يغتسلوا  لم 
في  سالح  أفضل  كانت  وقتهم  في  النظافة 

مكافحة مثل هذه األمراض.

للنظافة،  يسيرة  وسيلة  االستحمام  أن  ورغم 
شعوبها  تهتم  لم  وربما  أوروبا  تعرف  لم 
األثرياء  كان  فقد  ينبغي،  كما  باالستحمام 
الحمامات  تكاليف  تحمل  على  قادرين  فقط 
يقومون  الناس  معظم  كان  بينما  الشخصية، 
بهم  الخاص  الطهي  مرجل  في  الماء  بغلي 
ويغتسلون أو يسبحون في أي مياه عذبة من 

حولهم.

أن  يؤكدون  المؤرخين  بعض  أن  حتى 
متكرر  بشكل  االستحمام  بدؤوا  األوروبيين 
العثمانية  اإلمبراطورية  تأثير  بسبب  فقط 
األمر  يتعلق  عندما  للغاية  جادة  كانت  التي 

بالنظافة.

العصور  في  أوروبا  في  الناس  معظم 
مثل  تماًما  الفقر،  خط  تحت  كانوا  الوسطى 
معظم الناس في جميع أنحاء العالم في ذلك 
الوقت، وبالتالي لم يكن بإمكانهم تحمل تكلفة 
االغتسال كثيرًا، ولكن ما الذي منع األثرياء 

والملوك في أوروبا من االغتسال؟
ملوك ال يستحمون

في  الملكية  العائالت  أفراد  من  العديد  رأى 
آخر،  شخص  أي  فوق  أنهم  أنفسهم  أوروبا 
وأنهم مميزون لدرجة أن لديهم هذه الهالة من 
حولهم التي ظنوا أنها ستختفي إذا تم غسلها.

أن  عليهم  المستحيل  من  أنه  آخرون  واعتقد 
آلهة.  أنصاف  أنهم  يظنون  ألنهم  يتسخوا 
ويبدو أن معظم أفراد العائالت الملكية وجدوا 
عذرًا لتبرير عدم االغتسال، حتى أن بعض 
الملوك اعترفوا بأنهم لم يغتسلوا سوى مرتين 

في حياتهم كلها.

ملكة  إيزابيال  الملكة  ذلك  على  األمثلة  من    
اعترفت  التي   ،)1504-1451( تالة  ش ق
كانت  حياتها.  في  فقط  مرتين  الستحمام  ا ب
المرة األولى عندما ولدت، والمرة الثانية كانت 

قبل زفافها.

ولكن عند الحديث عن استحمام الملوك فهذا 
ال يعني أنهم ال يغسلون أيديهم أو وجوههم أو 

أجزاء أخرى من الجسم، لكن كان االستحمام 
لتطهير  ديني  طقس  أنه  على  إليه  ُينظر 
الجسم والروح أيًضا، وبعبارة أخرى، يجب أن 
يحدث شيء خاص ومميز في مناسبات نادرة 

ليكون دافعا لالستحمام.

أما الملك لويس الـ14 ملك فرنسا )1643-
1715( )المعروف باسم ملك الشمس( كان 
أيًضا مدافًعا عن االستحمام مرتين في حياته، 
لكن هذا ال يعني مرة أخرى أنه لم يستخدم 

البدائل.

حاول  والـ18،  الـ17  القرنين  خالل 
االستحمام  تجنب  الفرنسيون  األرستقراطيون 
بودرة  استخدموا  المقابل  في  اإلمكان،  قدر 
إلخفاء  والعطور  الطبيعية  والزيوت  الوجه 

جميع األوساخ والرائحة المتراكمة.
كل صباح  مكياجه  يضع  الـ14  لويس  كان 
كانت  والتي  عطر  زجاجة  نصف  ويستخدم 
يقال  وجوده.  لتشتم  بأكملها  للقلعة  كافية 
ما،  لسبب  الماء  من  يخاف  كان  الملك  إن 
والمرات الوحيدة التي استحم فيها كانت عندما 
التي  اللحظة  تلك هي  كان مخمورًا، وكانت 

يجبره خدمه على االستحمام.
لتأكيد  تاريخية دقيقة  ينما ال توجد سجالت  ب
المالكة قد استحموا  العائلة  إذا كان أفراد  ما 

بصورة نادرة أم كانوا يستحمون بانتظام.
من اخترع الصابون؟

الفقراء  وسيلة  هي  النهر  مياه  كانت  إذا 
أوروبا  أثرياء  حيلة  والعطور  لالستحمام، 
إلخفاء الرائحة غير المستحبة، فإن الصابون 
تتخيله  لم  بشكل  للنظام  ناجعا  حال  جاء 
إلى  المؤرخون  توصل  كيف  لكن  البشرية، 

تاريخ الصابون؟
هيستوري  سوب  موقع  بحسب 
إن  تقول  األسطورة  فإن   ،SoapHistory
الصابون تم اكتشافه ألول مرة في سابو هيل 
Sappo Hill بروما، عندما كانت مجموعة 
يغسلن مالبسهن في  الرومانيات  النساء  من 
نهر التيبر عند قاعدة التل، إذ كانت تتدفق 
النهر  إلى  القرابين  من  الحيوانية  الدهون 
ما  سرعان  الصابون.  من  خليًطا  وتخلق 
في  نفسها  المادة  استخدام  عند  أن  اكتشفوا 

تطهير المالبس تجعلها أكثر نظافة.
مع ذلك، فإن البابليين القدماء هم من اخترعوا 
أوان طينية  ذلك هي  الصابون واألدلة على 
بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميالد، حيث 
مكتوبة  صابون  وصفة  أقدم  النقوش  تقدم 
من  مصنوع  المنتج  أن  إلى  وتشير  معروفة 
إذ  والماء.  الخشب  برماد  ممزوجة  دهون 
كانت تلك هي اإلشارات المبكرة في صناعة 
استعداًدا  والقطن  الصوف  لغسل  الصابون 
الصابون  يكن  ولم  القماش،  نسيج  لتصنيع 

يستخدم بالضرورة لغسل الجسم.

تلك  من  التاريخية  النصوص  تقدم  بينما 
الحقبة أوصاًفا موجزة لطرق صنع الصابون 
وهي  التنوب،  أشجار  مثل  الصنوبريات  من 
والمصريون  البابليون  طورها  التي  التقنيات 
القدماء الحقا إلنتاج الصابون المصنوع من 
الحيوانية،  والدهون  والزيوت  النباتات  رماد 
وكانت النتيجة النهائية لها نفس الخصائص 
يقترن  عندما  الحديث  للصابون  األساسية 
بالماء، يصنع رغوة ويساعد في إزالة األوساخ.

 1550 )مصر،  إيبرس  بردية  تكشف  بينما 
جمعوا  المصريين  قدماء  أن  الميالد(  قبل 
الزيوت الحيوانية والنباتية مع األمالح القلوية 
هذا  استخدموا  الصابون.  تشبه  مادة  إلنتاج 
الجلدية  القروح واألمراض  الخليط في عالج 

وكذلك الغسيل.
استخدم  قد  األصل  في  الصابون  أن  ويبدو 
في المقام األول لعالج األمراض. يصف أحد 
إلى  تاريخها  يعود  التي  التاريخية  النصوص 
أشكال  من  شكاًل  الميالد  قبل   2200 عام 
الصابون ُيستخدم لغسل شخص يبدو أنه كان 

يعاني من بعض أنواع األمراض الجلدية.

بدمج  قاموا  القدماء  اإلغريق  إن  قيل  كما 
وتماثيل  لألواني  كمنظف  والرماد  الغسول 

آلهتهم.

في  للصابون  كامل  مصنع  اكتشاف  إن 
أنقاض بومباي الرومانية، إحدى المدن التي 
دمرها الثوران البركاني لجبل فيزوف عام 79 
الصناعة،  تلك  تأسيس  بداية  إلى  يشير  م، 
وأن الصابون كان معروًفا على نطاق واسع 
في اإلمبراطورية الرومانية. إال أن الصابون 
بشكل  الشخصي  للتنظيف  يستخدم  يكن  لم 
قبل األطباء في  استخدامه من  تم  بل  عام. 
للتنظيف  الصابون  أصبح  المرضى.  عالج 
القرون  خالل  شائًعا  والنظافة  الشخصي 

الالحقة من العصر الروماني.

الصابون في العصر الحديث
بحلول العصور الوسطى، بدأ استخدام أنواع 
الزيوت  على  تحتوي  التي  الجديدة  الصابون 
النباتية، والتي تم الترحيب بها لخفتها ونقاوتها 
أكثر  بين  فاخرة  كمواد  الطيبة،  ورائحتها 
صابون  أولها  أوروبا.  في  امتيازًا  الطبقات 
حلب، وهو صابون أخضر من زيت الزيتون 
في  إنتاجه  تم  العطري،  الغار  بزيت  مملوء 
الصليبيين  قبل  من  أوروبا  إلى  ونقله  سوريا 

والتجار المسيحيين.
الفرنسية واإليطالية  النسخ  تبعتها  سرعان ما 
بين هؤالء، كان  واإلسبانية واإلنجليزية. من 
صابون  أو  كاستيال،  دي  جابون  صابون 
قشتالة ، الذي سمي على اسم منطقة وسط 
البار  كان صابون  إنتاجه.  تم  حيث  إسبانيا 

عنصرًا  الزيتون  زيت  على  المعتمد  األبيض 
العائلة  أفراد  بين  الزينة  أدوات  في  شائًعا 
المالكة األوروبية. أصبح الصابون القشتالي 
مصطلًحا عاًما ألي صابون صلب من هذا 

النوع.

وما بين سنوات 1500 و1700 تجنب معظم 
فقراء  أو  أثرياء  من  كانوا  األوروبيون، سواء 
االستحمام المنتظم خوًفا من أن المياه تنشر 
المستعمرون  فاستخدم  واألوبئة.  األمراض 
الصابون في المقام األول للتنظيف المنزلي، 
الروتين  من  جزًءا  الصابون  صنع  وكان 
المنزلي الموسمي الذي تشرف عليه النساء.

كانت النساء يخزن الدهون من الذبح والشحوم 
الناتجة عن الطهي ورماد الخشب خالل أشهر 
الشتاء. وفي الربيع، كانوا يصنعون الصابون 
من الرماد قبل غليه بالدهن والشحم في غالية 
عمالقة. أنتجت هذه العملية المنزلية صابوًنا 
ناعًما استخدمته النساء لغسل أقمشة الكتان 
كمالبس  المستعمرون  يرتديها  كان  التي 

داخلية.
الصابون المعطر

مثل  الصابون  مصانع  إنشاء  أدى  وحديثا، 
والتي  نيويورك،  ومقرها   Colgate كولغيت 
بروكتر  شركة  أو   ،1807 عام  تأسست 
ومقرها   Procter & Gamble غمبل  آند 
سينسيناتي، والتي تأسست في عام 1837، 
إلى زيادة حجم إنتاج الصابون، لكنها لم تغير 
األميركيون  ظل  بل  الصابون،  مكونات  في 
االستحمام  في  المنتجات  تلك  يتجنبون 

واعتمدوا على الماء وحده.
المطبوعات  قسم  الكونغرس  مكتبة  وبحسب 
والصور، فقد بدأت الشركات وأبرزها بالموليف 
من  متنوعة  مجموعة  وتسويق  تطوير  في 
عام  وفي  للمستهلكين.  الجديدة  المنتجات 
 P&G جي  آند  بي  شركة  قدمت   ،1879
صابون  ذلك  وتبع   ،Ivory إيفوري  صابون 
بالموليف المصنوع من زيت النخيل والزيتون 
في عام 1898. وكان الصابون األكثر مبيًعا 

في العالم من قبل أوائل القرن الـ20.
حيث  أيًضا،  تتغير  الصابون  كيمياء  بدأت 
أدت عقود من التجارب المعملية إلى استخدام 
المستورد، ثم  النخيل  الهند وزيت  زيت جوز 
باستخدام زيت بذرة القطن المنتج محلًيا، إلى 
اكتشاف الدهون المهدرجة في عام 1909. 
ثورة  النباتية  الصلبة  الدهون  هذه  أحدثت 
أقل  الصابون من خالل جعل تصنيعها  في 

اعتماًدا على المنتجات الثانوية الحيوانية.
للصابون  والزيوت  الدهون  نقص  أدى  كما 
والثانية  األولى  العالميتين  الحربين  خالل 
كبديل  االصطناعية  المنظفات  اكتشاف  إلى 
»متفوق« لصابون الغسيل القائم على الدهون 

والمنظفات المنزلية.
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ألول مرة.. الصين تطلب رسميا من منظمة الصحة العالمية 
فحص مختبرات بيولوجية أمريكية بإطار التحقيق في منشأ جائحة “كورونا”

الدائم  الصيني  الممثل  شو،  تشن  أرسل 
رسالة  جنيف،  في  المتحدة  األمم  مقر  لدى 
بإجراء  مطالبا  العالمية  الصحة  منظمة  إلى 
فحص لمختبرات بيولوجية أمريكية، في إطار 

التحقيق في منشأ جائحة كورونا.
وقال تشين شو في رسالته: “إذا أصر شخص 
تزال  ال  المختبر  تسرب  قضية  أن  على  ما 
في  التحقيق عالنية  يتم  أن  فيجب  مفتوحة، 
والية  وجامعة  ديتريك  فورت  مثل  مختبرات 

كارولينا الشمالية”.
ورأى الدبلوماسي الصيني الرفيع أن فرضية 
أمر غير  ووهان  معهد  من  الفيروس  تسرب 
مرجح. ولكن إذا اعتقد شخص ما أن “كوفيد 
فيجب  مصطنع،  بشكل  تخليقه  تم   ”19  –

أيضا فحص المختبرات األمريكية.
هذا  أن  إلى  تايمز  غلوبال  صحيفة  ولفتت 
إلى  الصين  من  األول  هو  الرسمي  الطلب 
القنوات  عبر  العالمية  الصحة  منظمة 
الدبلوماسي  خطاب  أرفق  وقد  الدبلوماسية، 
لمنظمة  العام  المدير  إلى  الرفيع  الصيني 

الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، 
مستخدم  مليون   25 من  جماعية  برسالة 

صيني لإلنترنت.
الوقت  في  الصينية  الصحيفة  وأوضحت 
التابع  لألبحاث  ريد  والتر  معهد  أن  نفسه، 
ديتريك  فورت  في  يوجد  األمريكي  للجيش 
بوالية ميريالند، والذي يديره البنتاغون ويقوم 
بإجراء بحوث طبية حيوية، بما في ذلك عن 

األمراض المعدية.
بين  تعاون  وجود  عن  الصحيفة  وتحدثت 
عالم  يرأسه  وفريق  ديتريك  فورت  مختبر 
جامعة  من  باريك  رالف  األمريكي  األوبئة 
نتائج  أن  إلى  مشيرة  الشمالية،  كارولينا 
أبحاثهم المشتركة المنشورة تظهر أنه بحلول 
عام 2003، كانت لدى مراكز األبحاث هذه 
لتركيب  تقنيات متقدمة  المتحدة  الواليات  في 

وتعديل فيروسات كورونا.
الصحة  منظمة  بين  مشترك  تقرير  وكان 
الماضي  مارس  في  والصين صدر  العالمية 
عقب بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان 

في عام 2021، قد خلص إلى أنه “من غير 
من  الفيروس  تسريب  يتم  أن  جدا  المحتمل 

المختبر”.
احتماال  األكثر  السيناريو  إن  التقرير  وقال 
لظهور “كوفيد -19” هو انتقال المرض من 
الخفافيش إلى حيوان آخر أصاب الناس في 

وقت الحق.

السلطات  ممثلو  دعا  مضى،  وقت  ومنذ 
تسرب  حول  روايات  دراسة  إلى  الصينية 
العسكري  المختبر  من  التاجي  الفيروس 
مؤسسات  ومن  ديتريك  فورت  في  األمريكي 

مماثلة في بلدان أخرى.

هذا ما سيحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز مدة شهر

تناول  توقفت عن  إذا  ماذا سيحدث لجسمك 
الخبز مدة شهر؟ وما المقاربة الصحية ألكل 
الخبز؟ وما الكمية المناسبة منه يوميا؟ وهل 

التوقف عن تناول الخبز أمر صحي؟
نحن نتحدث هنا عن الخبز بأنواعه المختلفة، 
ونتكلم  وغيرها.  وبالحبوب  واألسمر  األبيض 
تعوض  لم  أنك  وبافتراض  عموما،  هنا 
أخرى  مصادر  من  خبز  من  أوقفته  ما 

للكربوهيدرات مثل األرز والمعكرونة.
شهر  مدة  الخبز  تناول  إيقاف  آثار  وتشمل 

اآلتي:
فقدان الوزن

شيء  أول  فإن  الخبز  تناول  توقف  عندما 
يكون  قد  هذا  الوزن.  انخفاض  هو  تالحظه 
ناجما عن أنك أصبحت تأكل كمية أقل من 
السعرات الحرارية، وأيضا هو ناجم عن فقدان 

الماء.
فعندما يقّل استهالك الجسم من الكربوهيدرات 
شكل  على  المخزنة  الطاقة  بحرق  يبدأ 
»غاليكوجين« )Glycogen( )وهي الصورة 
الكبد  في  الكربوهيدرات  بها  تخزن  التي 
الماء،  فقدان  إلى  يؤدي  وهذا  والعضالت(، 
وفقدان الوزن. وفقدان الماء ليس فقدانا حقيقيا 
المستمر  الماء  نقص  بالعكس  بل  للوزن، 
الصحة.  على  كبيرة  أضرار  له  الجسم  في 

تخفيض الشهية
الخبز  التي في  المكررة -مثل  الكربوهيدرات 
الدم  في  السكر  مستوى  ترفع  األبيض- 
بسرعة، فيقود ذلك الجسم إلى خفضها بسرعة 

عبر اإلنسولين، ومن ثم الشعور بالجوع.
ستشعر بالضعف

الخبز  في  -الموجودة  الكاملة  الحبوب  تعّد 
والمغنيسيوم  للفيتامينات  مصدرا  الكامل- 
في  ضرورية  وكلها   ،)B( »بي«  وفيتامين 

الحفاظ على مستويات الطاقة.
مصدر  هي  الكربوهيدرات  أن  إلى  ونظرا 
جميع  عمل  فإن  للجسم،  المفضل  الوقود 
من  المدخول  تخفيض  عند  يتباطأ  الخاليا 

الكربوهيدرات في الخبز.
قد تصاب باإلمساك

في  مهما  أمرا  الغذائية  األلياف  تناول  ويعّد 
حركة  وسالمة  الهضمي  الجهاز  صحة 
األمعاء. والخبز، حتى األبيض، يحتوي على 
األلياف الغذائية، ولذلك عند إيقافه قد تصاب 

باإلمساك.

صعوبة في ممارسة التمارين
األساسي  المصدر  هي  الكربوهيدرات  وألن 
للطاقة في الجسم لدعم التمارين، فإن تقليلها 
قد يؤدي إلى انخفاض طاقة الشخص، وقد 
التمارين مثل  أقل قدرة على ممارسة  يصبح 
المشي أوالجري أو تمارين القوة كرفع األثقال.

تأثير في المزاج
الكربوهيدرات -سواء أكانت كاملة أم مكررة- 
العصبي  للناقل  الدماغ  مستويات  تزيد 
المزاج.  في  بدور  يسهم  الذي  السيروتونين 
الخبز  من  الكربوهيدرات  تقطع  عندما  لذلك 

فقد يؤثر ذلك في مزاجك.
ارتفاع الكيتونات

الكربوهيدرات هي المصدر الرئيس للطاقة في 
الجسم، وعند نفاد الكربوهيدرات المخزنة في 
الجسم  يشرع  الغاليكوجين  في صورة  الجسم 
في تفكيك الدهون وإنتاج الكيتونات، وتكون 

النتيجة:
رائحة الفم الكريهة.

جفاف الفم.
التعب.

الضعف.
الدوخة.
األرق.

الغثيان.
تشوش التفكير.
تشغيل الفيديو

ما المقاربة الصحية ألكل الخبز؟
من الواضح أن إيقاف تناول الخبز قد تكون 

له آثار سلبية في الجسم. ولذلك فإن المقاربة 
الصحية هي أن علينا أن نأكل الخبز، ولكن 
الخبز  وتناول  األبيض،  الخبز  تالفي  يجب 

من الحبوب الكاملة.
ووفقا للكاتب، فيسنت سيلفا، في التقرير الذي 
 )elespanol( »نشرته صحيفة »اإلسبانيول
أحد  يعّد  األبيض  الخبز  فإن  اإلسبانية، 
استهالكها  يكون  أن  ينبغي  التي  األطعمة 
محدودا ألنه يصنع أساسا من الدقيق المكرر.

وقال الكاتب إنه يشار إلى الخبز، مثل جميع 
المكرر،  الدقيق  من  المصنوعة  المنتجات 
على أنه أحد أعداء النظام الغذائي الصحي.

على  يحتوي  الكامل  الخبز  فإن  بالمقابل 
التي  الكربوهيدرات  وأيضا  الغذائية،  األلياف 
اإلسبانية  القلب  مؤسسة  من  الخبراء  يؤكد 
أن وظيفتها الرئيسة تتمثل في توفير الطاقة 

للجسم، إذ يوفر كل غرام منها 4 سعرات.
والكربوهيدرات هي مخزون واحتياطي للطاقة 
بسرعة  يحرق  الذي  الغاليكوجين  في صورة 
وهي  إليه،  الحاجة  عند  الغلوكوز  لتوليد 
وبكمية  األطعمة  من  العديد  في  موجودة 
أكثر في الخبز والمعكرونة والحبوب األخرى 

والخضراوات النشوية.
ولكن  الكربوهيدرات،  عن  غنى  ال  لذلك 
مصادر  من  عليها  الحصول  هو  الصحيح 

صحية.
التي  الكاملة -كتلك  للحبوب  يمكن  بالمقابل 
تحسن  أن  الكامل-  الخبز  منها  يحضر 
مستويات الكوليسترول في الدم وتقلل مخاطر 
الدماغية  والسكتة  القلب  بأمراض  اإلصابة 

والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

تشغيل الفيديو
ما الكمية المناسبة من الخبز يوميا؟

وفقا للجمعية األلمانية للتغذية إن كمية  الخبز 
اليومية السليمة تراوح بين 200 و300 غرام.

 وأضافت الجمعية أن من األفضل تناول خبز 
الحبوب الكاملة، فهو غني باأللياف الغذائية 

ذات الفوائد المتعددة للصحة.

الشعور  على  الغذائية  األلياف    وتساعد 
بالشبع سريعا، كذلك تحّد من خطر  اإلصابة 
بالسكري من النوع الثاني واضطرابات أيض 
وأمراض  األمعاء  الغليظة  وسرطان  الدهون 

القلب واألوعية الدموية.

هل التوقف عن تناول الخبز أمر صحي؟
تعاني  كنت  إذا  إال  ال،  عموما  الجواب 
حساسية القمح أو طلب منك الطبيب التوقف 

عن تناول الخبز.

مجموعة  تناول  تتطلب  الصحية  والتغذية 
الكربوهيدرات  تشمل  األطعمة  من  متنوعة 
مهم  مصدر  والخبز  والدهون.  والبروتينات 
تناول  هو  المطلوب  ولكن  للكربوهيدرات، 
األبيض  الخبز  تناول  وتقليل  الكامل،  الخبز 

أو االمتناع عنه.
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خاطرة: و قالت أمي
راوية وادي \ تورونتو \ 

نظَر من نافذِة الطائرِة الصغيرِة إلى السحاِب 
األفِق  رأِس  على  المنفوِش  الناعِم  األبيِض 
ُيشعرَك  الذي  ذلَك  البناِت،  شعِر  كحلوى 
بالرغبِة في االستلقاِء، أو في احتساِء شراٍب 

ساخٍن بصحبِة حبيٍب أو صديق.
الغيمِة  تلَك  يفترُش  نفسه  تخيَل  للحظٍة  و 
بالوسائِد  ُفِرَش  كسريٍر  الممتدِة  البيضاَء 
الناعمِة، كأنما ُغزِلت بصنارِة ُأِمِه … و أنها 
قْد أرسلتها على ظِهر الريِح خصيصًا لُه … 
ألنها تعلُم أنه مسافٌر، و يلزمُه أن يستريح. 
تذكَر عينيها المغرورقتين بالدمِع عنَد الوداِع 
طوياًل   … طوياًل  احتضنتُه  حيَن  األخيِر، 
،و أجرْت يديها كالنِهر البارِد العذِب الفراِت 
على جسده … من رأسِه حتى جنبيِه .. كانما 
تغسُل روحُه من األلِم و العناِء، و تلبسُه من 
دعائها األمَل و الرجاَء … درعًا يحميِه من 

صروِف األياِم و الحساِد و األعداء.
رحلْت و تركتُه، وحيدًا .. و الدنيا و طواحينها، 
و لكن درَع دعائها كان  دائمًا سالحُه األوِل و 

األخير. ناَل من الدنيا الحَظ الكثيَر، و حين 
امتلَك كَل ما اشتهى من صغيِر شأِن و من 
أراَد  ما  أنه  أدرَك  اشتكى.  و  بكي  كبير … 
إال ذراعين تدفئان قلبُه الثائِر.. و تأسرآنه من 
يعد  لم  التي  الدنيا  نفسِه … و من  وساوَس 
له رغبًة فيها، و قد أعطتُه….. كَل ما أراد.

الطائرِة .. و من عٍل اكتشَف  نافذِة   و من 
و   .. خداع  و  كاذٌب  األرِض  على  ما  أن 
مجرُد متاع، و ليس هو المنى وال المراد … 
ما  كل  أمِه ….. هي  أَن ساعًة بصحبِة  و 
ينقصُه …. و كل ما أراد. بكى ألنه تذكرها 
حين قالْت له ذات يوٍم -و قد اشتكى لها من 
شظِف العيِش و قلِة حيلِة اليد-: يا ولدي أن 
كنت جائعًا و اشتهيت رغيَف الخبِز تأكلُه … 
فافرح، و إن تمنيَت الثوَب الجديَد تلبسُه … 
فافرح، و إن رغبَت في لقاِء الناِس و زيارتهم 
.. فافرح. فو هللِا حيَن تناُل كَل ما تريُد … 
ستبكي هذِه األياَم و تفتقدها، ألَن السعادَة في 
نقِص األشياِء، و في المشقِة في اقتنائها  …. 

و ليَس في امتالكها و اكتمالها.

تهريب فريق الروبوتات 
األفغاني النسائي الى الخارج

الثالثاء،  مساء  المكسيك،  إلى  وصل 
فريق  من  أعضاء  خمسة  أفغانستان،  من 
فتيات  من  المؤلف  األفغاني،  الروبوتات 
بعد  عدة،  دولية  بجوائز  فاز  الذي  فقط، 
قطر. إلى  منه  أخريات  وصول  من   يومين 

واستقبلت المكسيك أول مجموعة من الالجئين 
وصلت  حيث  الثالثاء  يوم  أفغانستان  من 
 خمس نساء ورجل واحد إلى مكسيكو سيتي.

العالقات  وزير  بهم  رحب  وقد 
قال  الذي  إبرارد،  مارسيلو  الخارجية 
وطنكم«. في  بكم  »مرحبا   للمجموعة: 

ستمنحهم  المكسيك  إن  إبرارد  وأكد 
أفضل«،  يرونه  قانوني  وضع  »أي 
حق  منحهم  ذلك  يشمل  أن  ويمكن 
المؤقت. الالجئ  وضع  أو  الدائم   اللجوء 

وشكرت أحدى أعضاء المجموعة المكسيك، 
حياتهم. أنقذت  البالد  هذه  إن   قائال 

أفغانستان  من  الفريق  أعضاء  وفر 
البالد  على  طالبان  سيطرت  أن  بعد 
الشهر. هذا  من  سابق  وقت   في 

الفريق  من  آخرون  أعضاء  ووصل 
الروبوتات  بتطوير  المختص  النسائي 
الماضية. القليلة  األيام  في  قطر   إلى 

األفغانيات  الفتيات  فريق  أعضاء 
في  البالد  من  الفرار  من  للروبوتات 
السلطة. على  طالبان  استيالء   أعقاب 

 Digital Citizen Fund« وبحسب 
إجالء  تم  للفريق،  األم  المنظمة   ،»))DCF
الفتيات بأمان إلى العاصمة القطرية الدوحة 
في  التنفيذيتان  المديرتان  بدأت  حيث   ،
شيفر  وإليزابيث  محبوب،  رويا   ،»DCF«
براون، العمل مع قطر إلجالء  الفتيات في 
العديد  إلغاء  بعد  كابل  أغسطس من   12
إجالء  أن  إذ  المغادرة«،  الرحالت  من 
بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  الفريق،  أعضاء 
تبلغ  15 و19 عاما، باإلضافة إلى مدرسة 
تدهور  وسط  يأتي  عاما،   25 العمر  من 
 الوضع األمني   في العاصمة األفغانية كابل.

محبوب   « بيان صحفي:  في  االتحاد  وقال 
مع  بالتعاون  أيام،  لعدة  عملتا  وبراون 
خلفية  على  القطرية،  بالحكومة  مسؤولين 
حالة من عدم اليقين الشديد، لتنظيم ممر آمن 
البالد.. في  زالوا  ما  الذين  الفريق  ألعضاء 

 إنهم يقدرون كل من ساهم في هذا الجهد«.
للروبوتات  األفغانيات  الفتيات  فريق  واحتل 
عام  في  مرة  ألول  الصحف  عناوين 
مسابقة  في  خاصة  بجائزة  فوزه  بعد   2017
المتحدة. الواليات  في  الدولية   الروبوتات 
وقد تم اإلشادة به على نطاق واسع باعتباره 
في  المرأة  تعليم  إمكانات  ا على  مثاال ساطع

أفغانستان.
 بلدكم يحتاجكم

طالبان  حركة  طالبت  ذاته،  السياق  في 
لعملهم،  سريعا  بالعودة  السابقين  المسؤولين 
وأكدت لهم حاجتها لخبرتهم والتزامها بأمنهم.

المالية  بوزارة  االقتصادي  ير  ب الخ ويروي 
على  ينتظر  أنه  حيدري  أشرف  األفغانية 
أحر من الجمر بمنزله عندما وصلته مكالمة 
هاتفية من أحد قادة الحركة يأمره بالعودة إلى 
عمله للمساعدة في إدارة شؤون البالد بمجرد 

رحيل »األجانب المعتوهين«.
ومثل آالف غيره يعملون في اإلدارة السابقة 
بها  أطاحت  والتي  الغرب  من  المدعومة 

قال حيدري  أفغانستان،  سيطرة طالبان على 
أعمال  ضحية  يغدو  أن  من  قلق  انتابه  إنه 

انتقامية.
ال  »قال  قائال  خاطبه  الطالباني  القائد  لكن 
تفزع أو تحاول االختباء فالمسؤولون يحتاجون 
األجانب  بعد رحيل  بالدنا  إدارة  في  لخبرتك 

المعتوهين«.
وفي المكتب استقبله 3 من مسؤولي طالبان، 
وأبلغوه أن زمالء آخرين سينضمون له قريبا، 
وأنهم بحاجة للتركيز على إرسال األموال إلى 

األقاليم.
وقال أحدهم لحيدري إنه مسؤول عن األمن 

في الوزارة وإن استراحات الصالة إجبارية.
داخل  أسلحة  يحملون  »ال  حيدري  وأضاف 
من  نتعلم  أن  يمكننا  أحدهم  وقال  المبنى 

خبرتك«.

وعلى النقيض من بعض األفغان المستميتين 
يعتزم حيدري  البالد  للرحيل عن  السعي  في 

البقاء فيها.

وقال 3 من المسؤولين الماليين لرويترز إن 
طالبان أمرتهم بالعودة للعمل إذ تواجه البالد 

فوضى اقتصادية ونقصا في السيولة.

وقد سعى متحدثون باسم طالبان إلى طمأنة 
األفغان بأن الحركة ال تسعى لالنتقام، وأنها 
وظائفهن  دامت  ما  بالعمل  للنساء  ستسمح 

متماشية مع الشريعة اإلسالمية.
وإرغام  البيوت  تفتيش  عن  تقارير  أن  غير 
انتقامية  وأعمال  وظائف  ترك  على  نساء 
وأقليات  سابقين  أمنيين  مسؤولين  تستهدف 
عرقية أثارت خوف الناس، وتعهدت طالبان 

بالتحقيق في هذه االنتهاكات.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحركة 
ذبيح هللا مجاهد »حان الوقت كي يعمل الناس 
من أجل بلدهم«. وأضاف أن طالبان تعمل 
لوضع ترتيبات لعودة الموظفات الحكوميات 
ألشغالهن، لكن عليهن البقاء في البيوت اآلن 

ألسباب »أمنية«.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

شاب بقول جلدته:
شو هاحلالوة يا ستي، صايرة صبية .

خمسي  رجعت  البلد  ما  طبعا  ؛  قالتله 
سنة لورا

إمرأة إشتكت زوجها في احملكمة بأن زوجها 
أنه عند  وتبي  بإيذاءها وعضها بشدة،  قام 
كل خالف يقوم بعضها عضة شديدة حتي 

تتأدب... 
الغريب  الفعل  هذا  سبب  القاضي  سأله 
قال له: هذا جائز شرعا إستنادا إلي اآلية34 

سورة النساء
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والالتي تخافون نشوذهن فعظوهن.. 
قال له: القاضي يخرب بيتك... أنت بتفسر 

مبزاجك
معنى عظوهن  )أنصحوهن(

عضك كلب مسعور ان شاء اهلل

على  ضيف  ومعه  بيتو  على  رجع  واحد 
العشا من دون ما يخبر مرتو ...

الزوجة ملا عرفت أنو في ضيف ...
 ... املطبخ  من  زوجها  ع  تصرخ  صارت 

والضيف عم يسمع ...
انا ماقلتلك ما تيب ضيوف ع البيت ...

وما قلتلك قبل ماتي اتصل ...
مشان قلك شو تيب عشا معك ...

على  اليوم  تخفيضات  فيه  قلتلك  وما 
شناتي اإليد الزم تاخدني ...

وصرلي أسبوع قايلتلك أنو احملل اللي جنب 
بيت أهلي عامل تخفيضات ع الفساتي ...

وما  ركد  رحت  كنت  أخواتك  من  وحدة  لو 
تأخرت ...

ولو أمك أتصلت فيك كنت صرت أرنب ...
ولساتني بالبيجاما وشعري منكوش وبدون 

غدا ... والبيت قامي قاعد ..
واجللي باجمللى مكوَّم  ...

وما لي خلق اعملكن حتى شاي ...
بس ممكن تقلي ليش جبتو معك ...؟؟؟

قال  :
الرجال حابب يخطب أختك ...

فحبيت فرجيه بعينو املسطرة اللي عندي 
بلكي بلحق حالو  قبل ما يتخوزق ...

جماعه اشتروا خروف أضحية قبل 5 اشهر 
من العيد .. 

وخلوا اخلروف معهم فى البيت .. 
اتعودوا عليه كتير، وهو اتعود عليهم .. 

فى  االوالد  مع  وينام  معاهم  ياكل  وكان 
غرفتهم .. ويخرج يتمشى معاهم ويشرب 
وملا  البيت  أهل  من  واحد  كأنه  الثالجه  من 

جاء يوم الوقفه ... 
فجأه دخلوا على اخلروف لقوه 

عم يبكييييييي .. 
سألوه ليش عم تبكى ..؟؟؟

قال :- بكره العيد وكل اجليران 
اشتروا خروف إال نحنااا....

عم  ة  حجِّ سمعت  بتاكسي  طالع  اليوم 
الرجال  زوجك  َع  بالك  طولي  لبنتها  تقول 

بينَضحك عليُهن بكلمتي.
الرجال  كل  مش  وقلتلها  بعصبّية  إلتفِتت 
نحَن هون احترمينا شوي، قالتلي ال يا إبني 

إنَت مش متلُن، قمت سكِتت وابتسمت.
لبنتها  تقول  عم  سمعتها  بشوي  بعدها 
عليُهن  بينضحك  كيف  بنتي  يا  شايفة 

بكلمتي !!!

حكمة

الصدقه الخفيه 
و حفظ ماء الوجه.............

دخل رجلٌ  غريب على مجلس أحد الحكماء 
الحكيم وهو  إلى  األثرياء .. فجلس يستمع 
ُيعّلم تالميذه وُجلساءه وال يبدو على الرجل 
الغريب مالمح طالب العلم، ولكنه بدا للوهلة 
دخل  الحياة  أذّلتُه  قوٍم  عزيُز  كأنه  األولى 
المجلس،  به  انتهى  حيث  وجلس  وسّلم، 
وفي  وإنصات،  بأدٍب  للشيخ  يستمع  وأخذ 
تفارقه.  ال  الماء  يشبه  ما  فيها  قارورُة  يده 
قطع الشيخ العالُم الحكيم حديثه، والتفت إلى 
الرجل الغريب، وتفّرس في وجهه، ثم سأله: 
ألك حاجٌة نقضيها لك .. ؟! أم لك سؤال 
فنجيبك ..؟! فقال الضيف الغريب : ال هذا 
وال ذاك، وإنما أنا تاجر، سمعُت عن علمك 
وُخُلقك ومروءتك، فجئُت أبيعك هذه القارورَة 
التي أقسمُت أاّل أبيَعها إال لمن يقّدر قيمتها، 
وأنت -دون ريٍب- حقيٌق بها وجدير... قال 
الشيخ  فأخذ  إياها،  فناوله  ناولنيها،  الشيخ: 
التفت  ثم  بها،  يتأملها ويحرك رأسه إعجابًا 
إلى الضيف: فقال له: بكم تبيعها..؟ قال: 
بمئة دينار، فرد عليه الشيخ: هذا قليل عليها، 
سأعطيك مئًة وخمسين   !! فقال الضيف: 
فقال  تنقص.  وال  تزيد  ال  كاملٌة  مئٌة  بل 
الشيخ البنه: ادخل عند أمك وأحضر منها 
المبلغ،  الضيف  استلم  وفعاًل  دينار..  مئَة 
ثم  شاكرًا،  حامدًا  سبيله  حال  في  ومضى 
انفضَّ المجلُس وخرج الحاضرون، وجميعهم 
متعجبون من هذا الماء الذي اشتراه شيُخهم 
مخدعه  إلى  الشيخ  دخل   !!! دينار   بمئة 
للنوم، ولكّن الفضول دعا ولده إلى فحص 
-بما  تأكد  حتى  فيها،  ما  ومعرفِة  القارورة 
ال يترك للشك مجااًل- أنه ماٌء عادّي  !! 
فدخل إلى والده مسرعًا مندهشًا صارخًا: يا 
فوهللا  الغريب،  خدعك  لقد  الحكماء،  حكيم 
ما زاد على أن باعك ماًء عاديًا بمئة دينار، 
وال أدري أأعجُب من دهائه وخبثه، أم من 
طيبتك وتسرعك  ؟؟!! فابتسم الشيخ الحكيم 
نظرَت  لقد  بني،  يا  لولده:  وقال  ضاحكًا، 
ببصرك فرأيَته ماًء عادّيًا، أما أنا، فقد نظرُت 
ببصيرتي وخبرتي فرأيُت الرجل جاء يحمل 
في القارورة ماَء وجهه الذي أَبْت عليه عزَُّة 

بالتذلُّل  الحاضرين  أمام  ُيريَقه  أن  نفسه 
والسؤال، وكانت له حاجٌة إلى مبلٍغ يقضي 
به حاجته ال يريد أكثر منه. والحمد هلل الذي 
وفقني إلجابته وَفْهم مراده وِحْفِظ ماء وجهه 
أمام الحاضرين. ولو أقسمُت ألَف مرٍّة أّن ما 
دفعُته له فيه لقليل، لما َحَنْثُت في يميني. 
إن استطعَت أن تفهم حاجَة أخيك قبل أن 
األجمُل  هو  فذلك     ... فافعل  بها  يتكلم 
وجيرانك  أهلك  الدوام  على  تفقَّْد  واألمثل... 
وأحبابك، فربما كان أحدهم في أمس الحاجه 
طلب  من  تمنعه  كرامته  ولكن  لمساعدتك 

المساعدة.
كيف تعيش مع زوجتك

 بدون مشاكل؟
على  عامًا   50 بمرور  زوجان  احتفل 

زواجهما دون خصام ..
 فسألوه : 

كيف مرت 50سنة بينكما دون أي خالفات 
؟ .. 

قال الزوج : في أول أيام شهر العسل خرجنا 
و ركب كل مّنا حصاًنا للتنزه ..

 لكن الحصان أسقط زوجتي المسكينة على 
األرض ..

 قامت زوجتي و مسحت على رأس الحصان 
و قالت له : 

 لقد أوقعتني و هذه هى المرة األولى ..
و  أيضا  أسقطها  الثانية  المحاولة  في  و   

مسحْت على رأسه و قالت:
 هذه المرة الثانية ..

و في المحاولة الثالثة أسقطها
 فقامت زوجتي بكل هدوء و فتحت شنطتها 
و أخرجت ُمسدسا و أطلقت النار على رأس 

الحصان و قتلته ..
 فصرخُت فيها و قلُت لها : 

لماذا   .. مريضة  يا  مجنونة  يا  فعلِت  ماذا 
قتلت الحصان ؟ 

بكل  رأسي  على  مسحت  و  مني  اقتربت 
هدوء و قالت لي : 

 أنت شتمتنى و هذه المرة األولى ..
و  في محبة  نعيش  نحن  و  يومها   و من 

سالم و سعادة و هدوء تام .

حكاية اليوم

شكلها اخليمه مسروقه من زمان :
واتسون  الدكتور  و  هوملز  شارلوك  ذهب 
ثم  العشاء  تناوال  إستكشافية..  رحلة  في 
استلقيا في اخليمة ، و غط اإلثنان في نوم 

عميق ..
بعد عدة ساعات ، استيقظ هوملز ، وأيقظ 

صاحبه: 
ماذا  لي  قل  و  السماء  إلى  انظر   ! واتسون 

ترى؟!
املاليي  أرى  قال:  و  األعلى  إلى  واتسون  نظر 

من النجوم ..
رد عليه هوملز : و ماذا يخبرك ذلك؟

 فكر واتسون قليال ثم قال: فلكيا يخبرني 
ورمبا   ، اجملرات  ماليي  هناك  رمبا  أنه  هذا 
علم  ناحية  من  و   ، الكواكب  مليارات 
التنجيم يخبرني أن زحل في برج األسد ، من 
ناحية الوقت يخبرني األمر أننا في الساعة 
، و دينيا يخبرني األمر  الثالثة إال ربع تقريبا 
عن قدرة اهلل اخلارقة ،  أما مناخيا فيبدوا أننا 

سنستمتع بيوم جميل مشرق غدا ..
 وأنت ماذا يخبرك األمر يا هوملز ؟!

 سكت هوملز قليال ثم قال:
واتسون .! أيها الغبي .. أحدهم سرق اخليمة 
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بعد 30 عاما .. الطفل العاري في غالف أشهر ألبومات الروك 
يقاضي الفرقة بتهمة االستغالل الجنسي

 هل في منزلنا ضيوف أم هم معاقين !!!

يقاضي سبنسر إلدن، الذي ظهر كطفل عار 
في  األكثر شهرة  األلبومات  أغلفة  أحد  على 
موسيقى الروك Nevermind، فرقة نيرفانا، 
مدعيا أنه تعرض لالستغالل الجنسي عندما 

كان طفال قبل 30 عاما .
وفي الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة 
من  العديد  ضد  كاليفورنيا  في  مقاطعة 
األطراف، بما في ذلك أعضاء فرقة نيرفانا، 
وأرملة كورت كوبين، كورتني لوف، وشركات 
األلبوم  وزعت  أو  أصدرت  التي  التسجيل 
أن  إلدن  يزعم  الماضية،  الثالثة  العقود  في 
مع  لألطفال  إباحية  مواد  أنتجوا  المتهمين 
عاريا  يسبح  وهو  فيها  يظهر  التي  الصورة 
باتجاه ورقة دوالر مع ظهور عضوه التناسلي.

بارتكاب  عليهم  المدعى  الدعوى  وتتهم 
»االستغالل الجنسي لألطفال تجاريا له منذ 
أن كان قاصرا حتى يومنا هذا ... المدعى 
عليهم أنتجوا عن عمد، وامتلكوا وأعلنوا عن 
مواد إباحية تجارية لألطفال تصور سبنسر«.

ويقول إلدن، الذي كان يبلغ من العمر أربعة 
من  عانى  إنه  الصورة،  التقاط  عند  أشهر 
»أضرار مدى الحياة« من غالف األلبوم لعام 
1991، بما في ذلك »الضيق العاطفي الشديد 
والدائم مع المظاهر الجسدية«، باإلضافة إلى 

فقدان التعليم واألجور و«التمتع الحياة«.
وتزعم الدعوى أن الصورة »مصورة جنسيا«، 
وتقول إنها تجعل إلدن يشبه« مومسا، تستحوذ 
لم  إلدن  أن  وتدعي  بالدوالر«.  فاتورة  على 

الغالف، وأن  الظهور على  مقابل  أبدا  يدفع 
والديه لم يوقعا أبدا على نموذج نشر للصورة، 
والتي تم تصويرها خصيصا لغالف األلبوم. 
وأفيد في السابق أن إلدن حصل على 250 

دوالرا مقابل ذلك.
تعويضات  على  للحصول  إلدن  ويسعى 
من  كل  من  دوالر  ألف   150 عن  تقل  ال 
المدعى عليهم الخمسة عشر، باإلضافة إلى 
التكاليف، ويطلب محاكمة القضية أمام هيئة 
محلفين. ولم يرد المتهمون بعد على الدعوى 

ولم يعلقوا عليها علنا.
الصورة  إنشاء  إلدن  أعاد  وفي عام 2016، 
لالحتفال  بوست  نيويورك  صحيفة  مع 
بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لأللبوم، 
قائال: »إنه ألمر رائع ولكنه غريب أن أكون 
ال  أنني  لدرجة  جدا  مهم  شيء  من  جزءا 
»كنت  أيضا:  قال  العام  ذلك  وفي  أتذكره«. 
يرام  ما  على  أكن  لم  لو  ماذا  مؤخرا،  أفكر 
مع عرض عضوي التناسلي للجميع؟ لم يكن 

لدي حقا خيار«.
»صنداي  لصحيفة  قال   ،2007 عام  وفي 
تايمز« إنه »نوع من الخوف أن الكثير من 
نجم  أكبر  بأنني  أشعر  عاريا.  رأوني  الناس 

إباحي في العالم«.
الغالف،  صمم  الذي  فيشر،  روبرت  وقال 
إن الصورة مستوحاة من رؤية كورت كوبين 
فيلما وثائقيا عن أطفال يولدون تحت الماء. 
ستشكل  الصورة  أن  يعتقد  »كان  وأوضح: 

غالفا رائعا«.
الصورة،  التقط  الذي  ويدل،  كيرك  وكشف 
 :2019 عام  في  غارديان«  »ذي  لصحيفة 
أن  اعتدت  بسبنسر.  اتصال  »ما زلت على 
أفكر بأنه عندما يبلغ هذا الطفل 16 عاما، 
سيكره جرأتي!. لم يفعل ذلك، لكنه متعارض 

بشأن الصورة. إنه يشعر أن الجميع يكسبون 
المال منها بينما يحرم هو من ذلك. أعتقد أنه 
يستحق شيئا. لكن شركات التسجيل دائما هي 

التي تجني المال«.
المصدر: ذي غارديان

مشعل أبا الودع الحربي

لطفا إقرأها فقد يكون في بيتك معاقين وأنت 
ال تعلم

مشهد يتكرر في كل بيت:
شاب أو شابة في مقتبل العمر وأوفر الصحة 

يعيش في بيت ذويه.
ترتيب.. دون  فراشه  ويترك  صباحًا  يستيقظ 

فاألم ستتولى ذلك.
متناثرة  للغسيل  ويتركها  مالبسه  ويستبدل 
في أي زاوية أو ركن..فاألم ستتولى جمعها 

وغسلها وكويها وإعادتها للغرفة.
ليتناوله  قبل ذلك أو  يقدم له الطعام جاهزًا 
بعده اليتعب نفسه بغسل كوب أو صحن..

فاألم ستتولى كل مايترتب على هذا.
أو  لينام  ويعود  أو.جامعته  لمدرسته  يذهب 
يسهر على سنابشات أو تويتر أو انستجرام 
أو مشاهدة حلقات متتابعة من مسلسل جديد 
يتخلل ذلك وجبات تقدم له جاهزة وكل ماعليه 
هو أن »ياخذ بريك« ويمد يده ليأكل ، جزاه 
هللا خير على ذلك، ويعاود الجهاد أمام شاشة 

هاتفه أو اآليباد أو الالبتوب.
وأحيانًا في أوقات فراغه قد يتكرم في الجلوس 
مع بقية أفراد أسرته لكنه حاشا أن ينسى أن 
يتصفح شاشة هاتفه ليظل حاضرًا وقريبًا من 
أصحابه الذين يقضي معهم ُجّل أوقاته حتى 
ال يفوته السمح هللا تعليق أو صورة أو فضول 

فيما يفعله اآلخرون.
أي  في  يشارك  وال  يساهم  ال  هذا  صاحبنا 
مسؤولية في البيت ولو بالشيء القليل.  يترك 
المكان في فوضى ويزعل إن لم يعجبه العشاء 
أو  التصليح  مايستوجب  البيت  في  رأى  وإن 
التبديل يمر مر السحاب،، طبعًا التصليحات 
و  والتنظيف  كذلك،،  أليس  والده  مسؤولية 

الترتيب مسؤولية أمه فقط..
انتهى المشهد.

لنتيجة  وتوصلت  حولي  أراه  فيما  تفكرت 
واحدة: أظن أننا نجحنا في خلق جيل معوق 

نعم جيل معاااااااق وبتفوق 
لدينا اآلن جيل معظمه يتصرف وكأنه ضيف 
في منزله. اليساعد وال يساهم واليتحمل أية 
الكلية  إلى  المدرسة  من سن  مسؤولية حوله 

وحتى بعد حصوله على الوظيفة.
هو وهي يعيشان في بيت والديهما كضيف.

المصروف  غير  المسؤولية  من  واليعرفان 
الشخصي ورخصة قيادة السيارة.

ويبقى األب واألم تحت وطأة المسؤوليات عن 
البيت حتى مع تقدم العمر وضعف الجسد.

فالوالدان)ال يريدان أن يتعبوا األوالد(. 
أنت  تزرعها  تربية  المسؤولية  وتحمل  تقدير 
حتى  »وال  فجأًة  فيهم  تخلق  »ال  أوالدك  في 

بعد الزواج
التي  الثقافة  سيحملون  الزواج  بعد  ألنهم 
اكتسبوها من بيوت أهليهم إلى بيت الزوجية

وأي ثقافة تلك 

ثقافة اإلعاقة .. االتكالية 
وبالتالي جيل ال يعتمد عليه أبدا في بناء بيت 

أو أسرة أو تحمل مسؤولية زوجة وأوالد 
فهل هكذا تأسست أنت أو أنت في بيت أهلك 

وإن كان نعم فكيف هي نتائج تأسيسك ؟
ابنتك  او  ابنك  عزيزي ولّي األمر: أن تعود 
البيت  في  المسؤوليات  بعض  تحمل  على 
يساعد في بناء شخصيته وبناء جيل مسؤول 

اجتماعيًا.
تحمل المسؤولية يجعلهم أقوى ويعينهم على 

مواجهة ما سيأتيهم مستقباًل. 
ويساعدك أنت في االعتماد عليهم ويساعدهم 
هم في التفكير باآلخرين، ما يجعلهم أقل أنانية 
ومحيطهم  بيوتهم  في  وفاعلية  تقديرًا  وأكثر 

ومن ثم وظيفتهم ومجتمعهم مستقبال .
الخادمة  على  أو  عليك  اتكالهم  حين  في 
وال  سطحية  وأكثر  وأضعف  أكسل  يجعلهم 

يعدهم للمستقبل. 
أسرة  ينشىء  أن  اتكالي  لشخص  كيف  بل 

مستقلة ومستقرة؟ وبعدها نتساءل عن ارتفاع 
ما  »وليش  اليوم  جيل  في  الطالق  معدالت 

عندهم صبر!«
الحمل والوالدة شيء فطري،

لكن أن تجتهد ألسرتك وأن تتحمل مصاعب 
الحياة ذكرًا أم ُأنثى هذه مهارة يجب اكتسابها 

من الوالدين أواًل.
وأخيرًا أيتها األم وأيها األب : إن لم ترب ابنك 
ستعلمه  منزلك،  في  المسؤولية  تحمل  على 

الدنيا، 
لكن !!!

وأقل  ومتأخرة  صادمة  ستكون  الدنيا  دروس 
حنانًا وأكثر قسوة منك.

فأعنه عليها وال تكن عونًا عليه فيها.
في  ضيوفًا  ليكونوا  ابنتك  او  ابنك  التنشىء 
ليكونوا عونًا لك، فاعلين في  بيتك بل ربهم 

بيتك وثم في بيوتهم ومجتمعهم.
ويصلحنا  التربية  على  يعيننا  أن  هللا  ونسأل 

ويصلح فلذاتنا لنا .
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اعترافات ليفني ونساء الموساد 
بتجنيد او تصفية بعض القيادات والعلماء العرب!

نواف الزرو \

مان”  “يائيل  الموسادية   الجاسوسة  توفيت   
ساهمت  والتي   28-8-2021 السبت  مساء 
في  كبيرة  فلسطينية  شخصيات  اغتيال  في 
العبرية   7 القناة  وذكرت   .1973 عام  لبنان 
أن يائيل ولدت في كندا عام 1936 وهاجرت 
سنوات  بضعة  1968وبعد  عام  إسرائيل  إلى 
للعمل في جهاز  تجنيدها  تم  في عام 1971 
الموساد حيث جندت أجياال في الجهاز خالل 
الموساد  جهاز  أن  إلى  وأشارت  عملها،  فترة 
مسمى  تحت  لبنان  في  للعيش  يائيل  ابتعث 
وبطريقة  والسيناريو،  القصص  تكتب  كاتبة 
خفية وشجاعة بدأت بالتحضير لعملية “ينبوع 
القادة  باغتيال  الموساد  أسماها  التي  الشباب” 
وكمال  عدوان  كمال  فتح  حركة  في  الثالثة 
وفي  بيروت.  في  النجار  يوسف  وأبو  ناصر 
وحدة  نجحت   1973 أبريل  من  العاشر  ليلة 
خاصة تابعة للموساد متنكرة بزي إمرأة بالدخول 
إلى بيروت ونفذت عملية عسكرية سميت ب 
“ينبوع الشباب” وتم خاللها اغتيال القادة الثالثة 
في فتح كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف 
النجار في بيروت، وخالل العملية قامت الوحدة 
الشعبية لتحرير فلسطين،  الجبهة  بتفجير مقر 
وُقِتل اثنان من الجنود اإلسرائيليين، والتفاصيل 

كثيرة جدا…!.
 بعد ان قرأت الخبر قررت ان اكتب عبارات 
الموساد  نساء  دور  عن  فيها  اتحدث  مكثفة 
االسرائيلي في تجنيد شبكات من العمالءالعرب، 
او في جمع معلومات امنية وغيرها على مستوى 
عال من االهمية، او في اغتيال وتصفية نخبة 
مما  والعرب،  الفلسطينيين  والعلماء  القادة  من 
االسرائيلي”  القومي  “االمن  خدمة  في  ساهم 
يقول  وربما  االسرائيلي،  االستخبارات  واجهزة 
البعض هنا: مالك وما لنساء الموساد والتجسس 
االسرائيلي وقد اصبح بعض العرب المطبعين 
حتى  ربما  او  اعالميين  او  مثقفين  او  قادة 
بال  العدو  في خدمة  يتطوعون  كبار  جنراالت 

اي خجل او مية وجه عروبية…!.
ولكن، على الرغم من ذلك نقول دائما ان الخير 
تنهض  ان  في  األمل  نفقد  ال  التي  االمة  في 
من  معهم  ومن  والمطبعين  التطبيع  وتكنس 

شبكات تجسس وعمالة.
 فمنذ نشأته وضع جهاز االستخبارات الخارجية 
اإلسرائيلية، الموساد، هدفا مركزيا في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي خصوصا، بمالحقة 
واغتيال قياديين في منظمة التحرير الفلسطينية، 
ورغم أن الموساد فشل أحيانا في تنفيذ عمليات 
كهذه، لكنه نجح في تنفيذ عمليات اغتيال كثيرة 
التي  تلك  الفاشلة  العمليات  بين  ومن  كهذه، 
نفذها الموساد في مدينة ليلهامر في النرويج، 
بادعاء  سالمة،  حسن  علي  اغتيال  بهدف 
الرياضيين  على  للهجوم  المخططين  أحد  أنه 
اإلسرائيليين خالل دورة األلعاب األولمبية في 
عمالء  قتل  حينه  1972.في  عام  ميونيخ، 
 ،1973 العام  في  بوشيخي،  أحمد  الموساد 
علي  أنه  وظنوا  بالتشخيص  أخطأوا  أن  بعد 
حسن سالمة. وعلى أثر ذلك اعتقلت السلطات 
النرويجية عميلتين للموساد، هما سيلفيا رفائيل 
عملية  في  شاركتا  اللتان  غالنيكوف،  ومريان 
مالحقة القياديين الفلسطينيين، بعد الهجوم ضد 
على  الموساد  وأطلق  اإلسرائيليين،  الرياضيين 

هذه العملية اسم “غضب الرب”.
“يديعوت  صحيفة  نشرته  تقرير  وكشف 
اغتيال  كيفية   ”2017/12/15 أحرونوت-: 
سالمة،  حسن  لعلي  للموساد  أخرى  عميلة 
 .1979 العام  الثاني/يناير  كانون   22 في 
وبحسب الصحيفة، فإن عميلة للموساد ُتدعى 
متنكرة  بيروت  في  تواجدت  تشايمبرس،  أريكا 
تعنى  خيرية  منظمة  في  بريطانية  كمتطوعة 

في  الالجئين  مخيمات  في  األطفال  بشؤون 
لبنان.

تشايمبرس  نزلت  االغتيال،  يوم  صبيحة  وفي 
القطط  تطعم  كي  تستأجرها  التي  الشقة  من 
اللبنانية،  العاصمة  في  وتجولت  الشارع،  في 
ثم عادت إلى الشقة، وجلست في شرفة الشقة 
ترسم على قطعة قماش، و”عند الساعة الثالثة 
وقطعة  األلوان  وضعت  عصرا،  والنصف 
القماش جانبا، ورفعت بيدها جهازا صغيرا شبيه 
نحو  ووجهته  بعد،  عن  بالتلفاز  تحكم  بجهاز 
التي ركنتها في  الفولكسفاغن الحمراء  سيارتها 
الشارع وضغطت على زٍر، ورفع انفجار حوالي 
100 كيلوغرام من المتفجرات سيارة شيفروليت 
الهواء،  في  الشارع  في  تسير  كانت  ستيشن 
بينهم  وكان  الفور،  على  السيارة  ركاب  وُقتل 
من ُسمي ’األمير األحمر’” في إشارة إلى علي 
حسن سالمة. ونقلت الصحيفة عن أحد القادة 
السابقين للموساد قوله إن “تشايمبرس تواجدت 
وهي  تماما،  وحيدة  طويلة  ألشهر  بيروت  في 
على  تضغط  متى  تقرر  أن  عليها  تعين  التي 

الزناد وتصفية سالمة”.
عن  تحدث  “يديعوت”  تقرير  أن  إلى  ويشار 
عملن  الالتي  العميالت  أي  الموساد”،  “نساء 
في الموساد ونفذن عمليات، كما تحدث التقرير 
عن أساليب وطبيعة تلك النساء، وقال المسؤول 
نساء  تجنيد  أسباب  عن  الموساد  في  السابق 
كعميالت، إنه “في أماكن توجد فيها تهديدات 
كثيرة، تعتبر النساء أقل تهديدا، وهذه أفضلية 
تعرفن  النساء  تجربتي،  ذلك، من  كبيرة، وعدا 
من  بكثير  أذكى  بطريقة  أمور  الحصول على 
الرجال”.   وأضافت عاليزا ماغين هليفي، التي 
شبتاي  الموساد  رئيسي  نائبة  منصب  أشغلت 
شفيط وداني ياتوم، أنه “بإمكان النساء بسهولة 
الرجال  على  يتعين  أماكن  في  يتواجدن  أن 
فيها،  اختالق ألف سبب كي يفسروا تواجدهم 
من  ما،  بمكان  االندماج  النساء  على  وأسهل 
كثيرا…!   ذلك  استغلينا  وقد  بامرأة…؟  يشك 
“الشكوك  فإن  للموساد،  وبحسب عميلة سابقة 
بامرأة أقل دائما، وتكون الرغبة أكثر بمغازلتها، 
وإذا أردت أن أجّند رجال خالل العمليات، كان 
ممنوع أن أمنحه شعورا بأني أتوجه إليه، وإنما 
أجّند  أن  تعين علي  إلي، ومرة  يتوجه هو  أن 
أحدا في أوروبا، والتقيت معه يوميا عندما كنت 
أقف خلفه في طابور، وفي صباح اليوم التالي 
قال لي ’صباح الخير’ وأجبت بابتسامة، وفي 
لديه  الشعور  وكان  أيضا  ذلك  حدث  الثالث 
أنه بدأ يغازلني. وبمرور السنين تعلمت كيف 
أستخدم مظهري الساذج في دول الهدف. وقد 

ساعدني الرجال العرب خصوصا”.
والحقيقة ان هناك بدل “يائيل مان” و”تشايمبرس” 
بعض  في  منتشرات  مئات  او  عشرات  ربما 
توفيت  قليلة  سنوات  فقبل  العربية،  العواصم 
“لؤلؤة الموساد” شوال كوهين التي تجسست لعقٍد 

من الزمن في لبنان وسورّية ووصلت إلى كبار 
المسؤولين وهرّبت اليهود إلسرائيل-رأي اليوم- 
 ،″2017  ,29  May أندراوس:  زهير  من 
وحسب التقرير استطاعت إسرائيل خرق الطبقة 
بامرأة  المخملي،  والمجتمع  اللبنانية  السياسية 
يهودية تدعى شوال كوهين قدمت إلى لبنان عام 
1947 وعرفت عن نفسها أّنها مندوبة إلحدى 
بعد  استطاعت  األوروبّية،  السياحّية  الشركات 
فترة قصيرة أْن تحظى بثقة واسعة في المجتمع 
كبار  مع  عالقاتها  وتطورت  الحاكم،  اللبنانّي 
خدماتها  وعرضت  لبنان،  في  الدولة  موظفي 
فتح عدة مالهي  وتمكنت من  الجنسية عليهم 
مسؤولين  واستقبلت  جنسية  ألغراض  جنسية 
مرموقين في الدولة اللبنانية بينهم نواب ووزراء.

الفنان  قدمها  التي  االعترافات  تلك  واالخطر 
بانه عمل مع  قال  الذي  اللبناني زياد عيتاني 
جنس  فيديو  بسبب  مجاًنا  الصهيوني  الموساد 
ليس  وهذا  اسرائيلية،  فاتنة  مع  له  يسجل 
دأب   الذي  االسرائيلي،  الموساد  على  جديدا 
الصطياد  اليهوديات  الفاتنات  توظيف  على 
الجواسيس والعمالء والزعماء العرب، فهذا هو 
السالح السري للموساد ونجاحاته،  والخلل هنا 
للفاتنات من الفلسطينيين  بالذين يقعون فريسة 
والعرب، وهناك تاريخ حافل للفاتنات اليهوديات 
في هذا المجال، فهناك فاتنة ارتقت الى اعلى 
المواقع القيادية السياسية في الكيان الصهيوني، 
حزب  في  االولى  الصفوف  في  فاعلة  فكانت 
شارون  الى  لتنضم  عنه  انسلخت  ثم  الليكود، 
منصب  شغلت  ثم  كاديما،  حزب  شكل  الذي 
وزيرة خارجية الكيان في عهد حكومة اولمرت، 
الحرب  قرارات  اتخاذ  في  معه  ثنائيا  وشكلت 
وغزة/2009-2008،  لبنان/2006،  على 
في  ،الحزب  اولمرت  سقوط  بعد  ترأست  ثم 
مواجهة  في   2009/ البرلمانية  االنتخابات 
الليكود-نتنياهو، فتغلبت عليه في عدد المقاعد، 
التي  الحكومة،  تشكيل  في  فشلت  انها  غير 
برتبة  ذلك  قبل  وكانت  بعدها،  نتنياهو  شكلها 
ضابط في الموساد الصهيوني، تصول وتجول 
ثمين  بحثا عن صيد  االوروبية،  العواصم  في 
فلسطيني او عربي، موظفة جمالها واغراءاتها 
في ذلك، فكان لها ما ارادت وبحثت عنه دائما، 
جاء  ان  الى  ومتداوال،  شائعا  كان  ذلك  كل 

اعترافها رسميا بذلك عبر صحيفة التايمز؟.
انها تسيفي ليفني التي اعترفت في مقابلة لها مع 
صحيفة”التايمز- 2 / 11 / 2012 أنها ليست 
ضد اقدام العميالت على ممارسة الجنس في 
سبيل الحصول على معلومات تفيد “اسرائيل”، 
كاشفة عن جوانب كثيرة صادمة تتعلق بعملها 
االستخبارات”الموساد”،  جهاز  في  سابقًا 
بتنفيذ  البطولية  بأعمالها  ليفني  تفاخرت  حيث 
هامة،  شخصيات  كإسقاط  خاصة  عمليات 
ومن ثم ابتزازهم لتقديم تنازالت سياسية تصب 
لصالح الموساد، وأن الموساد أنقذها أكثر من 

أوروبية  دول  في  بها  تورطت  قضايا  في  مرة 
ذهب ضحيتها علماء بعضهم عرب”، وجاءت 
أكبر  أحد  إباحة  عقب  هذه  ليفني  تصريحات 
وأشهر الحاخامات في إسرائيل وهو آري شفات، 
ممارسة الجنس للنساء اإلسرائيليات مع األعداء 

مقابل الحصول على معلومات.
والعلماء،  القادة  باصطياد  هذا  ليفني  واعتراف 
ليس االول من قبل نساء الموساد، فقد أجرت 
شخنيك”  “راز  االسرائيلية  العسكرية  المراسلة 
مقابالت غير مسبوقة مع “اربع مقاِتالت” من 
يصلن  بأنهن  إياهن  واصفة  “الموساد”،  جهاز 
ألخطر األماكن، ويشتركن في أجرأ العمليات، 
وُيعرضن حياتهن للخطر كل يوم، مشيرة إلى 
اآلداب،  في  دكتوراه  تحمل شهادة  إحداهن  أن 
قولها”نحن  إحداهن  عن  “شخنيك”  ونقلت 
نستعمل أنوثتنا في عملنا األمني بصورة كبيرة، 
إثارة  ومحاوالت  وجذب  إغراء  ألعاب  وتوجد 
للطرف الثاني، لكن الحد هو اإلنفاذ الجنسي، 

بما يتضمنه ذلك من لحظات إثارة وخوف”.
نساء  عن  الكثير،  الكثير  وسمعنا  قرأنا  لقد 
الموساد االسرائيلي ودورهن في اصطياد واغتيال 
الجديد في  ان  القادة والعلماء والنشطاء، غير 
هذا السياق، انه بعد ان كانت دولة االحتالل 
تتعامل مع عمليات االغتياالت السياسية التي 
ينفذها جهاز الموساد االسرائيلي، ضد القيادات 
التكتم  ببالغ  والعربية،  الفلسطينية  والنخب 
والسرية والحرص على عدم كشف تفاصيل تلك 
العمليات، يبدو ان تحوال طرأ على تلك السياسة 
االسرائيلية، اذ بات من الملفت لالنتباه الكشف 
التي  واالعترافات،  والشهادات  الوثائق  عن 
االسرائيلي  الموساد  دور  عن  النقاب  تكشف 
في مسلسالت االغتياالت والتفجيرات االرهابية 
المجازرية في العواصم العربية واالوروبية والتي 
لم تعد سرية او خفية او حتى مؤجلة الى ما 
بعد مرور نصف قرن من اقترافها على سبيل 
االسرائيلية  الدوائر  حتى  اخذت  بل  المثال، 
بهذه  الموساد  بقيام  احيانا  وتتباهى  تعترف 
ظل  في  ذلك  وكل  التفجير  ذاك  او  العملية 
التحول في البيئة االستراتيدجية العربية من بيئة 
بيئة مطبعة معه…ولعل  الى  للكيان  مناهضة 
لماذا  هنا:  نفسه  يفرض  الذي  الكبير  السؤال 
شباك  في  بسهولة  عرب  وقادة  زعماء  يسقط 
المصالح  حساب  على  الموساديات  الفاتنات 

الوطنية والقومية العربية….؟!
تحتاج هذه القضية المثيرة الى مراكز دراسات 
والباحثين  العلماء  كبار  من  نخبة  فيها  يشارك 
لدراسة ظاهرة نساء الموساد ودورهن في تجنيد 
او اغتيال قيادات وعلماء عرب، وكذلك لدراسة 
اسباب وعوامل تساقط بعض القيادات والعلماء 

في شباك نساء الموساد…؟!
كاتب فلسطيني
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المهرجان الفلسطيني السنوي في ميسيساجا

CPPF حفل الماراثون السنوي ل

العربية  الجمعية  نظمت  مشوار:  جريدة 
الفلسطينية في ميسيساجا يوم االحد المهرجان 
السنوي السادس  للجالية الفلسطينية بحضور 
والعربية  الفلسطينية  العائالت  من  المئات 
السابقة  ميسيساجا  بلدية  رئيسة  ومشاركة 
هيزيل ماكاثيول . وعرض في المهرجان الذي 
احياه المطرب الفلسطيني خيري حاتم مختلف 
المنتوجات الوطنية والهدايا و التحف واالقمشة 
محلية  وشركات  اعمال  واالطعمة الصحاب 
بهدف الترويج لبضائعهم وتنشيط اوضاعهم 
ابو  صالح  رشاد  السيد  ورحب  االقتصادية. 
سمير رئيس الجمعية بالحضور والمشاركين 

والشركات التي رعت الحفل .
وتعتبر الجمعية العربية الفلسطينية من اقدم 
الجمعيات العربية في كندا , حيث اكد رشاد 
بان  مشوار  جريدة  مع  مقابلة  في  صالح 
الجمعية تاسست  في العام 1967 مباشرة بعد 

االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية في 
الضفة الغربية وغزة , وساهمت في تاسيس 
وتفعيل العديد من الجمعيات العربية في كندا 
ومنها االتحاد العربي الكندي والمركز العربي 
في تورونتو , وكانت نواة لجمعيات فلسطينية 
في لندن وكويبيك, كما ساهمت حسب قوله 
بتشكيل جمعية الصداقة الكندية الفلسطينية. 
المهاجرين  من  الكثير  تدفق  وبفعل  
الكويت  من  خاصة  كندا  الى  الفلسطينيين 
الجمعية  قررت   ,1992 العام  في  والخليج 
لتقديم  واسع  مقر  واستأجار  نشاطها  توسيع 
مزيد من الخدمات البناء الجالية الفلسطينية 
والعربية والقادمين الجدد وتسهيل دمجهم في 
االتفاق  انه جرى  واوضح  الكندي.  المجتمع 
الحقا وخاصة في العام 1992 على تاسيس 
مقرا  ليكون  مبنى  وشراء   الفلسطيني  البيت 
دائما له وهو نفس المبنى الحالي في مدينة 

الوقت  ذلك  منذ  انه  ويوضح  ميسيساجا. 
نشاطات  و  تركيبة  في  الجمعية  اندمجت 
البيت الفلسطيني واصبحت تعمل من خالله 
نفسها  اعادت  ان  الى   , فقدت هويتها  حيث 
تنظيم  العام 2011 ودابت على  في  مجددا 
مجموعة فعاليات وخاصة المهرجان السنوي 
رشاد  يقول  المهرجان  من  الهدف  وحول   .
هي  االساسية  الغاية  ان  سمير  ابو  صالح 
جمع العائلالت الفلسطينية والتقائهم وخاصة 
 , والتواصل  التعارف  بهدف  منهم  الشباب 
البراز  وفنية  ثقافية  نشاطات  يقدم  انه  كما 
الحضارة والثقافة الفلسطينية والتمسك بالتراث 
محاوالت  لمواجهة  به  والتعريف  الفلسطيني 
سرقته من قبل االحتالل  االسرائيلي وتقديمه 
بان  واضاف   . اسرائيلي  انه  على   عالميا 
من  جدا  ناجحا  كان  الحالي  العام  مهرجان 
حيث عدد الحضور , وخاضة الشباب منهم 

, والتنوع في المعروضات ضمن البازار الذي 
والمزخرفات  والهدايا  التحف  على   اشتمل 
والماكوالت  الفلسطينية   الفلكلورية  والمالبس 
وعطور والكترونيات وغير ذلك و شارك به 
الحرة  االعمال  اصحاب  من   50 من  اكثر 
والذين يعتمدون على االوناليت في الترويج 

لبضائعهم او البيع من البيت. 
ويضيف بان نجاح فكرة البازار يدفعنا للبحث 
من االن في امكانية تطويره من خالل تحويله 
الى مهرجان شارع  في منطقة ستراستفيل في 
ميسيساجا , مع ان هذا المشروع يحتاج الى 
جهود كبيرة  النجاحه وخاصة البرامج الثقافية 
خالله  من  ستعرض  التي  المتنوعة  والفنية 
المتطوعين  سمير  ابو  شكر  الختام  وفي   .
للمهرجان  والرعاة  المشاركة  والشركات 

والحضور الذين ساهموا بانجاحه . 

نظمت جمعية المحترفين الفلسطينيين الكنديين CPPF  يوم االحد حفل الماراثون السنوي في ميسيساجا 
والذي يخصص ريعه لدعم مستشفى  كريديت فاليوم ودعم الطالب الفلسطينيين المتفوقين . واحيا الحفل 
الذي شارك به عشرات العائالت الفلسطينية الفنان حاتم خيري وفرقة روزنا للتراث الفلسطيني وحضره النائبان 

الوزير عمر الغبرا واقرأ خالد وشارك في انجاحه عشرات المتوطعين من الشباب
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فوضى منح الدكتوراه الفخرية

أمل محمد
أثار حصول الممثل المصري محمد رمضان على 
شهادة الدكتوراه الفخرية، قبل أيام، جدال بين رواد 
مواقع التواصل االجتماعي، ال سيما وأن الكثيرين 
قد تساءلوا عن سبب منح هذه الشهادة، وما تحمله 

من قيمة أكاديمية.
-الجهة  األلماني  الثقافي  المركز  أعلن  حين  وفي 
المانحة للدكتوراه الفخرية للممثل المصري- سحبه 
تلك الشهادة، أصدرت السفارة األلمانية بالقاهرة بيانا 

نفت فيه عالقة ألمانيا بالجهة المانحة.

مشاهير حصلوا على الدكتوراه الفخرية
َمْنح الفنانين شهادات تقديرية نظير جهودهم الثقافية 
والفنية ودورهم في خدمة المجتمع أمر متعارف عليه 
الفخراني  يحيى  الفنان  حصل  فقد  وعالميا؛  محليا 
الدكتوراه الفخرية من جامعة »كيب بريتون«  على 
عام 2017، وحصلت الفنانة الراحلة فاتن حمامة 
على الدكتوراه الفخرية مرتين من الجامعة األميركية 

بالقاهرة، والجامعة األميركية ببيروت.
ميريل ستريب  األميركية  الممثلة  وعالميا، حصلت 
من  منها   3 فخرية،  دكتوراه  شهادات   4 على 
و«ييل«  »هارفارد«  البالد:  في  الجامعات  أرقى 
و«برينستون«، كما تم تكريم النجم بن أفليك الحائز 
في  دكتوراه  بدرجة  مرتين  األوسكار  جائزة  على 
الفنون الجميلة في حفل جامعة براون عام 2013 
 )Argo( »في أعقاب النجاح الهائل لفيلمه »أرغو
المخرج  وحصل  وإخراجه.  ببطولته  قام  الذي 
جامعة  من  الفخرية  الدكتوراه  على  سبيلبرغ  ستيفن 
هارفارد 2016. وتاريخيا، حصل العديد من اآلباء 
المؤسسين للواليات المتحدة على درجات فخرية من 
آدامز  وجون  واشنطن  جورج  مثل  هارفارد  جامعة 

وتوماس جيفرسون وبنجامين فرانكلين.
ويحمل القس ثيودور هسبيرغ الرقم القياسي لمعظم 
إذ تم منحه 150 درجة فخرية  الفخرية،  الدرجات 

خالل حياته.
نيويورك  في  »هامبتون«  جامعة  كلية  منحت  كما 
لشخصية  المألوفة  غير  الفخرية  الدكتوراه  درجة 

 )Kermit the Frog( »العرائس »الضفدع كيرمت
عام 1986.

وألن مصطلح الدكتوراه الفخرية يتم تداوله في عدة 
تعني  ماذا  توضيح  الضروري  من  كان  مناسبات، 

تلك الشهادة وقيمتها األكاديمية والمهنية.

ما الدكتوراه الفخرية؟
تمنحها  أكاديمية  جوائز  هي  الفخرية  الدرجات 
إلسهاماتهم  تقديرا  لألفراد  العريقة  الجامعات 
الحياة  مدى  إنجازهم  أو  المجتمع  في  االستثنائية 

في مجالهم.
ال يتعين على الحاصلين على الدرجات الفخرية تلبية 
النموذجية للحصول  المتطلبات األكاديمية  أي من 
أو  االمتحانات  اجتياز  مثل  الدكتوراه،  درجة  على 

تقديم أطروحة علمية.
يمكن منح الدرجات الفخرية لألشخاص من جميع 
المثال، منحت جامعة  الحياة، فعلى سبيل  مناحي 
هارفارد أكثر من 2300 درجة فخرية منذ إنشائها 
جامعة  منحت   ،1892 عام  ومنذ   .1692 عام 

»تمبل« أكثر من 900 درجة فخرية.
وكما يوحي العنوان، ُتمنح الدرجات الفخرية لتكريم 
الفرد، وليس لها أي عالقة بالدرجات األكاديمية، أو 
إضافة في المراجع العلمية، كما ال توجد امتيازات 

أكاديمية أو مهنية مرتبطة بالدرجات الفخرية.
وال يمكن أن يطلق اآلخرون على األفراد الحاصلين 
ينبغي  وال  »دكتور«،  لقب  الفخرية  الدكتوراه  على 
ذلك  في  بما  الكتابية،  االتصاالت  في  استخدامه 

بطاقات العمل.
بينما يمكن للحاصلين على الدكتوراه الفخرية اإلشارة 
تحت  ولكن  الذاتية،  سيرتهم  في  التكريم  هذا  إلى 

عنوان شهادات التقدير وليس الخبرات التعليمية.
ما أنواع الدكتوراه الفخرية؟

التي  الفخرية  الدرجات  أنواع  جامعة  كل  تحدد 
فيما  فخرية.  دكتوراه  تكون  غالًبا  لكنها  تمنحها، 
يلي قائمة ببعض درجات الدكتوراه الفخرية األكثر 

شيوعا:
)DA( دكتوراه في اآلداب

)D.Ed.( دكتوراه في التربية والتعليم
)D.F.A.( دكتوراه في الفنون الجميلة

دكتوراه في اآلداب اإلنسانية أو دكتوراه في اآلداب 
)D.H.L أو أحياًنا درجة LHD(

)D.P.S.( دكتوراه في الخدمة العامة
)DS( دكتوراه في العلوم

كيف يتم اختيار الحاصلين على الدرجة الفخرية؟
تمنح  التي  بالجامعات  األساتذة  من  لجان  تشارك 
الذين  الُمكرمين،  تحديد  عملية  في  فخرية  درجات 
مجال  في  أو  المجتمع  في  كبيرة  إسهامات  قدموا 

معين.
وقد  التقييم،  في  الخاصة  معاييرها  جامعة  لكل 
يكون للجان االختيار قواعد بشأن ما إذا كان يمكن 
للمرشحين أن يكونوا مساهمين بالتبرعات للجامعة، 

أم قدموا خدمات عامة للمجتمع.
بينما ال تقبل بعض الجامعات منح درجات فخرية. 
ماساتشوستس  يقدم »معهد  المثال، ال  سبيل  على 
للتكنولوجيا« )MIT( وجامعة »ستانفورد« وجامعة 

»فيرجينيا« شهادات فخرية.
تاريخ الدكتوراه الفخرية

ُيشار إلى الدكتوراه الفخرية بالحرفين ».h.c«، وهما 
اختصار لمصطلح »honis reasona« الالتيني 
أن  يعني  وهذا  الشرف«.  أجل  »من  يعني  الذي 
إكمال  بعد  وليس  شرف  أنها  على  ُتمنح  الدرجة 
لمن  يكون  ال  وغالًبا  معينة.  أكاديمية  متطلبات 

بالمؤسسة  اللقب أي صلة سابقة  بهذا  تم تكريمهم 
المانحة للجوائز.

بدأت الجامعات األوروبية في منح الدرجات العلمية 
الخامس  القرن  في  )الفخرية(  الشرف«  أجل  »من 
عشر، وتم منح الدرجة األولى من هذا القبيل في 
إلى   1479 أو   1478 عام  »أكسفورد«  جامعة 
ليونيل وودفيل أسقف سالزبوري في إنجلترا، وصهره 

إدوارد الرابع.
وكانت الدرجة الفخرية تمنح الزمالة األكاديمية، مما 
يتيح للمتلقي االمتيازات الكاملة في الجامعة، وهي 

امتيازات كانت أكثر شمواًل من اآلن.
الفخرية؛  الدرجات  آالف  هارفارد  جامعة  منحت 
درجة  فرانكلين  بنجامين  ُمنح   ،1753 عام  ففي 
أول  عموما  تعتبر  والتي  اآلداب،  في  الماجستير 

درجة فخرية حقيقية تمنحها جامعة هارفارد.
وكانت هيلين كيلر أول امرأة تتلقى الدكتوراه الفخرية 

من هارفارد عام 1955.
ورغم أنه ال يحق لحاملي الدكتوراه الفخرية إضافة 
فرانكلين  بنجامين  فإن  أسمائهم،  قبل  دكتور  لقب 
من  الفخرية  الدكتوراه  على  أيضا  حصل  -الذي 
وجامعة   1759 عام  أندروز«  »سانت  جامعة 
أكسفورد عام 1762 إلنجازاته العلمية- أطلق على 

نفسه لقب »دكتور فرانكلين«.
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المتمّردة

رشدي الماضي 
حيفا 

لطة بوجهها  السٌُ ابداعي يعالج موضوع  نٌص 
الّديكتاتوري المطلق، مٌما َجَعَلُه عابرا لألزمنة 
وأكسبُه حضورا مركزٌيا في الّثقافة العالمٌية…

هذا، وقد أُعيد انتاج مسرحّية - انتيجون - 

وتقديمها على المسرح تبعا لسياقات تاريخّية 
وسياسّية معينة…

برتولت  العالمّي  الكاتب  به  قام  ما  وهو 
المكان  ليحتمل  النَّصَّ  طوٌع  حين  بريشت 
نحو  على  استنزف  حيث  متعددة…  داللّية 
عميق القدرات التَّأويلّية للقارىء مستفيدا من 
بوصِفِه  الّنّص  في  المعارض  الفعل  مركزّية 
لطة، لذلك أنتج صيغة  خيارًا في مواجهة السُّ
بااليديولوجّية  يتعّلق  ما  في  الحدث  لقراَءة 
بوصفها ممارسة بمعنى أّنه حّول الموقف الى 

أيديولوجيا بعينها...
تفسيره:«ال  يمكن   - انتيجون   - فاإلسم 
مكََّن  ما  وهذا  »المعارض«  أو  تتزعزع« 
فعل  على  مبنيا  الحدث  يصوغ  ان  بريخت 
النَّّص  في  ما  بخالف  لطة،  السُّ مقاومة 
األصلي وهو معارضة انتيجون لقرار كريون 

بعدم دفن شقيقها…

بتكثيف  النَّّص  تطويع  في  بريشت  فنجح 
مواجهة  على  تنهض  التي  النقدّية،  رسالتِه 
الديكتاتور وجبروته… فأضاف مقوالت عابرة 
سلطوّية،  صيغة  أٌي  على  تنسحب  للّزمن، 
وخلق من خاللها نموذجا لكيفّية قراَءة العالقة 

لطة والمعارضة… بين السُّ
هذه،  سوفوكليس  مسرحية  أّن  فالمعروف 
ُه،  تقوم على قّصة أوديب الذي قتل والده وُأمَّ
ثٌم  لطة،  السُّ يقتتالن على  ولدين  تاركا وراَءُه 
يقول به خالهما كريون،  اتَّفقا على قبول ما 
يطرة على مقاليد  الذي قام بقتل األخوين والسَّ

الحكم…
وألنٌَ الّشقيق األكبر كان حليفه األقرب، قام 

بدفٍنِه وحَرم شقيقه اأَلْصغر من الدَّفن…
فثارت أختهما انتيجون على قرار كريون بعدم 
دفن أخيها األصغر مصّممة على تغييره فما 
هذا  جعل  أن  إال  بريشت  مبدعنا  من  كان 

مسرحيَتُه  عليه  أنشأ  الذي  اأَلساس  الحدث 
الذي  كريون  به  يقوم  ما  مناهضة  خاصة 
تنتهي  ال  أرجوس  مع  حربا  ُيشعل  ان  أراد 
أوروبا  في  مقاوما  موقفا  بالنتيجة  ليبلور 
وخارجها للّسلطة الّطاغية، والّسعي الدائم إلى 
انشاء  ليتسنى  المتفردة،  الديكتاتوريات  رفض 
الّنظام الذي يجّنب الّشعوب المصير المرير 

والمؤلم…
أّنُه  الرّائي،  بريشيت  قارئ  على  يخفى  وال 
الّتمّرد  ُكّلي  انتيجون  موقف  تبّنيِه  من خالل 
يتناول بعمق أزمة اإلنسان، ويبرز  أْن  نجح 
المعارض  الفعل  هذا  خالل  من  بوضوح 
ونتيجته الّناجحة حين دفنت انتيجون شقيقها 
األصغر، أن يبرز مسؤوليتنا كأفراد والتزامنا 
تجاه ما نعرفه ونريده في آن وكيفّية الّتصّرف، 

لطة الغاشمة... خاّصة زعزعة واقتالع السُّ

قصة قصيرة: محادثة

وفاة الموسيقار اليوناني ميكيس ثيودوراكيس 
ُملحن النشيد الوطني الفلسطيني

سامي الكيالني
ميسيساجا

جلست أمام جهاز الحاسوب بعد أن أعادت 
ترتيب منديلها الجديد، وجّددت زينتها. عّدلت 
جلستها مرارًا أمام كاميرا الحاسوب، وتأملت 
داَخَلها  صورتها، كانت الصورة جميلة جدًا، 
بعض الغرور، وفّكرت أن تلتقط لنفسها صورة 
تغّير بها »بروفايلها« على صفحتها »الفيس 
دقيقتان  تفصلها  الفكرة،  أّجلت  لكنها  بوك«، 
التي  معه. شكرت  المحادثة  موعد  فقط عن 
قرّبت المسافات. ستتحدث معه ككل مرة منذ 
أن تمت خطوبتهما، ولكنها ستكون المحادثة 
ستريه  تتحّجب،  بأن  أقنعها  أن  بعد  األولى 
نفسها  الذي أجهدت  الجديد  بالحجاب  نفسها 
تمت  أن  منذ  و«مودياًل«.  لونًا  اختياره  في 
الخطوبة، التي كانت أخته فيها جسرًا بينهما 
بين الوطن وأمريكا، بدأت تعتبره فتى األحالم 
الذي انتظرته. رسمت صورًا كثيرة عن الحياة 
أنه  لها  قال  حياتهما.  ستصبح  التي  هناك، 
يتمنى عليها أن تتحّجب، ترددت، لكنها لّبت 

طلبه بسرور واعتبرت ذلك فاتحة توافق في 
الذي  الجميل  البلد  هذا  في  القادمة  الحياة 
في  كذلك  أخته  وأسهبت  وصفه  في  أسهب 
عاشاها  التي  القصيرة  الفترة  تذكرت  وصفه. 
قصر  من  الرغم  فعلى  للبالد،  زيارته  خالل 
واستطاعا  الخطوبة  فيها  تمت  الفترة،  تلك 
التعارف والخروج معًا عدة مرات لتناول وجبة 
طعام في مطعم أو زيارته لعائلتها بدعوة على 
غداء قالت له إنها ساعدت أمها في إعداده 
وستتقن الطبخ أكثر، وزيارة عائلته على دعوة 
قطعها  التي  وعوده  بغبطة  وتذكرت  مماثلة. 

في لقاء الوداع قبل سفره.
جاءت اإلشارة لبدء المحادثة، عّدلت جلستها 
وأعادت تفقد المنديل مجددًا أمام الكاميرا قبل 
أن تضغط على الجهة اليسرى لفارة الحاسوب 
التحية،  تبادال  المحادثة.  طلب  على  موافقة 
كتب لها »مساء الخير حسب توقيت الوطن«، 
ووضح لها أن الوقت ما زال صباحًا عنده، 
فكتبت »صباح الخير والفل والياسمين« رادة 
الكاميرا  فتحت  منها.  بأحسن  التحية  على 
وابتسمت له »كيف تراني؟«، أجاب أنه في 
الكاميرا  يفتح  أن  منه  طلبت  السعادة.  غاية 
إن  سيتأثر  الصوت  بأن  اعتذر  طرفه،  من 
إذ  مكان عام،  في  فهو موجود  الكاميرا  فتح 
اضطر للقدوم إلى هذا المجمع التجاري ألمر 
ضروري، ولذلك فالشبكة ضعيفة. قبلت عذره، 
ولكنها عادت تطلب منه أن يحاول. استمرا 
في الحديث، هي تتحدث عن االشتياق وعن 
البلد،  إليه في هذا  اللقاء واالنضمام  انتظار 
أن  أجل  من  والكد  العمل  عن  يتحدث  وهو 
التي ينتظرها  القادمة  يوفر ما يلزم لحياتهما 

على أحر من الجمر، وأكد بإنه مستمر في 
متابعة إجراءات حصولها على »الفيزا«، وأكد 
لها أنه سيرسل قريبًا توكياًل لوالده ليقوم مقامه 
شعورها  عن  عّبرت  رسميًا.  القران  عقد  في 
إضافة  ذلك  كل  بمتابعة  قيامه  تقدر  بأنها 
إلى عمله، وأضافت كلمات رقيقة تؤكد فيها 
شيئًا  تعمل  أن  بيدها  كان  لو  تتمنى  بأنها 
وأنها  األعباء،  هذه  من  بعضًا  عنه  لتخفف 
ستعوضه عن ذلك عندما تكون إلى جانبه، 
وأتبعت كلماتها بأيقونات متتالية من القلوب 
الحمراء. رد عليها بأيقونات قلوب بعدد أكبر، 
وعبارة »من أجلك يهون التعب«. سألته عن 
يومه  حوارا عن  معه  لتفتح  اليومي  برنامجه 
في  سيذهب  أين  حياته،  عن  المزيد  لتعرف 
هذا اليوم؟ ماذا كان فطوره؟ لكنه كان يجيب 
المحادثة.  إنهاء  يستعجل  وكأنه  باقتضاب 
قررت أن تختصر في الحديث »يبدون أنك 
مشغول اآلن، متى يمكن أن نتحدث، يمكن 

أن أسهر حتى وقت متأخر….«. 
فجأة سمعت ضحكة نسائية مكبوتة، وانفتحت 
من  مجموعة  ظهرت  صورة،  على  الشاشة 
الرجال والنساء حول طاولة، ثم انغلقت نافذة 
لها  كتب  الصوت.  وانقطع  سريعًا  الصورة 
رسالة نصية يقول فيها: آسف للخلل، سأعاود 
االتصال بعد نصف ساعة. علقت في ذهنها 
فتح  لحظة  في  ظهرت  شقراء  امرأة  صورة 
الشاشة، وصوت نسائي في ضحكة مكبوتة 
لم ترها وهو  التي  سمعتها، وتخيلت صورته 

يسارع في قطع المحادثة.
وقفت  الغرفة،  في  الكبيرة  المرآة  إلى  قامت 
وتأملت  وزينتها،  وجهها  تأملت  أمامها، 

أغمضت  قدمها،  حتى  رأسها  من  صورتها 
عينيها محاولة أن تستعيد تلك اللحظة التي 
حّلت  الصورة.  على  الشاشة  فيها  انفتحت 
مجمعًا  كان  الذي  شعرها  وتأملت  منديلها 
الغيظ  كل  احتوت  قوية  بحركة  نثرته  تحته، 

الذي يعتمل في صدرها.
النظر  وأعادت  الحاسوب  جهاز  إلى  عادت 
التي ما زالت ظاهرة في  إلى جملته األخيرة 
بقهر، كتبت »آسف  الحوار، ضحكت  نافذة 
تعاود  ال  ولكن  جدًا،  مقبول  أسفك  للخلل؟! 
االتصال ال بعد نصف ساعة، وال بعد نصف 
الرسالة  إرسال  عالمة  وضغطت   « سنة 

وأغلقت الحاسوب.
جلست قرب النافذة تحّدق في األفق البعيد، 
ساعدتها السماء الصافية على التفكير وتقليب 
األمر على كل وجوهه. فّكرت بحظها العاثر، 
وفّكرت باألحالم التي حلمتها، وبالصور التي 
رسمتها من خالل أحاديثه عن تلك المدينة، 
بأنها  له  قالت  التي  الصغيرة  الشقة  وعن 
بديكور  وستجّملها  حياتهما  لبداية  ستقبلها 
بسيط. اسودت الدنيا أمام عينيها، أيقنت أن 
المكتوب يقرأ من عنوانه، وال حاجة للحوار. 
ظلت تسبح في بحر من األفكار حول حظها 
العاثر، ولكنها رست أخيرًا على فكرة واحدة 
بحر  وسط  نحوها  ألقي  نجاة  حبل  اعتبرتها 
وشك  على  كانت  الذي  واإلحباط  الظالم 
الغرق فيه. أقنعت نفسها بأن حظها جيد إذ 
لم يتم عقد القران رسميًا، فاالنفصال ال يحتاج 
محاكم، وفسخ الخطوبة أهون من أن تحمل 

صفة مطلقة في هذا العمر.

»زوربا  لفيلم  موسيقاه  أنغام  يحفظ  العالم 
اليوناني« إخراج مايل كوكيانيس عام 1964، 
اإلنسانية  القضايا  يساند  الذي  الحر  والعالم 
المحقة يدرك وفاء هذا الفنان العبقري لقضية 
النضاالت  لكل  ومناصرته  وشعبها  فلسطين 
التي خيضت لدحر اإلحتالل اإلسرائيلي عن 
تلحين  أهداها  وقد  فلسطين،  الطاهرة  أرضنا 
نشيدها الوطني الذي سيظل رمزًا عالميًا لمن 

ناصروها ودعموها في كل حين.
بنفس  لليهود  شارون  قيادة  من  »أتخوف 

األلمان«،  مع  هتلر  إعتمده  الذي  األسلوب 
يضيف ثيودوراكيس: »لقد أصبحت إسرائيل 
مثل إسبارطة، أنتم تحاربون مليونًا من النساء 
جوليات  اآلن  أنتم  الفلسطينيين،  واألطفال 
هذا  ديفيد«.  مع  وأنا  ديفيد،  هي  وفلسطين 
ما أكده الموسيقار والمناضل الكوني الراحل، 
على  المناسبات  من  العديد  في  دأب  والذي 
وضع الكوفية الفلسطينية رمزًا يعتز به ويفخر 
أمام أي جمهور يسمع ويتمتع بموسيقاه على 
أي منبر عالمي، كان يجهر برأيه وال يهاب 

مناضاًل  كان  الذي  الكبير  الراحل  أحدًا. 
الحرب  إبان  اليونان  بلده  أرض  عن  دفاعًا 
العالمية الثانية نذر حياته وعبقريته اإلبداعية 
والثورات  القضايا  كل  لتأييد  الموسيقى  في 
العالمية. وفي الوقت نفسه، قدم أهم النغمات 
والموسيقى  السيمفونية  مؤلفاته  في  الخالدة 
التصويرية ألفالم إقتنع بتوجهها وقيمتها الفنية 
قبل أن يوافق على التعاون مع أصحابها، وال 
تتردد  اليوناني«،  »زوربا  فيلم  موسيق  تزال 
على أسماع العالم كأنها نشيد اإلنسانية الذي 

ُيسمع في كل مكان وكأنه ملك كل الشعوب 
فقط ألنه يمثلها.
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رشيدة الشارني
كاتبة من تونس

غريب الليل
عبر  هادرا  يسري  يعاودها،  األهوج  األلم 
القاع  في  يحتشد  ثّم  ويفككها  الفقري  العمود 

ا. ويدّك عظامها دكًّ

في  األنين  ويتصاعد  كّلها  الحواس  تستنفر 
من  ينفلت  أن  الصوت  يوشك  الليل،  سكون 
ولكنها  مجنون  صراخ  إلى  ويتحّول  حباله 

تكتمه جاهدة وتلهث مرّددة اسم هللا.

من  بعناء  وتنهض  وجعها  على  تتحامل   
ليلتها،  نصف  عليه  أمضت  التي  األريكة 
منديال  وتلتقط  الطعام  منضدة  نحو  تخطو 
سميكا  يغدو  حتى  تلويه  ثّم  تطويه  واسعا، 
بأسنانها  عليه  تضغط  فكّيها،  بين  وتدّسه 
حتى  صدرها  في  األلم  قمع صوت  محاولة 
الشقق  في  النائمين  جيرانها  صداه  يصل  ال 
المجاورة، ولكنه بلغ دون شّك مسامع زوجها 

النائم في الحجرة المجاورة.

عندما انتابتها موجات األلم مع حلول المساء، 
اعتقدت أن األمر ليس أكثر من مغص في 
األمعاء بسبب األطعمة الحارّة التي تناولتها 
لم  العمل.  من  عصرا  عودتها  بعد  بشراهة 
يخطر ببالها أن عالمات المخاض تبدأ على 
هذا النحو المشابه، والحقيقة أنها ترّددت في 
يكره  فهو  بحالتها،  زوجها  إعالم  في  البداية 
أن تقطع عليه متابعة البرامج الحوارية ونشرة 
أخبار الثامنة مساء. وهكذا ظّلت تكابد وحيدة 

آالمها المتفاقمة.

النحيف،  الجسد  في  أظافره  األلم  ينشب 
من  العرق  حبات  وتنز  الحرارة  منه  فتفور 
بكّل  المنديل  على  تضغط  الشاحب.  الوجه 
ما لديها من قوّة، تتقهقر صالبتها فتسقط في 
هوّة عميقة وتغيب في المجهول، ينام العذاب 
نحوها  تمتّد  بيد سحرية  تشعر  جفنيها،  فوق 
وتفرش حنانها على الجسد الموجوع، فتسكن 
الرّاحة،  من  فيض  ويغمرها  فجأة  اآلالم  كّل 
تغفو للحظات بعيدا عن كيانها وتغطس في 

نعاس عذب لم تعرف مثله من قبل.

تقتحم يد شيطانية قاسية غفوتها وتدفعها إلى 
بقوّة  األهوج  األلم  موجة  تجتاحها  السطح، 
أعنف من المرّات الّسابقة فتدرك أنها ستضع 
طفلها ال محالة قبل الصباح وأنه ال يمكنها 

االنتظار أكثر.

تفّكر في اللجوء مرّة أخرى إلى زوجها الذي 
مسلسل  مشاهدة  أتّم  أن  بعد  النوم  إلى  خلد 
دهشتها  ولكن  األخبار،  نشرة  إثر  مكسيكي 
المشحونة بالغضب تمنعها من ذلك، أخبرته 
ولكنه  حادة،  أوجاعا  تعاني  أنها  مرّات  عّدة 
الحياة،  من  خالية  غريبة  بنظرة  يرمقها  كان 
يعنيه،  ال  األمر  وكأن  بوجهه  عنها  ويشيح 
اكتفى بالقول بنبرة متعالية وهو يتابع النشرة 
الجوّية أن الطقس شديد البرودة وأّن الّسماء 

ستمطر بقوّة.

تقبع وحيدة في العتمة تصارع الخيبة والعذاب، 
وحالمة  عاشقة  الممثلين  أصوات  تصلها 
ومجنونة. هو أيضا قال لها مرارا إنه يعشقها 
بجنون، وأشرع لها عالما من الكلمات. كانت 
بمجانين  أؤمن  “ال  المعهودة  بجديتها  تجيب 
وتحترم روح  بتعّقل  تحبني  أن  يكفي  الحّب. 

اإلنسان التي بداخلي.”

ضعفها  تغالب  القاسية،  مهمته  األلم  يتابع 
وتشرع في السعي بين الحجرات. كان تأمل 
أن يرافقها بعد انتهاء المسلسل إلى المصّحة 
كما يفعل األزواج، ولكن شّلتها الخيبة عندما 
صامتا  اندّس  ثّم  أسنانه،  وفرك  متثاقال  قام 
متجاهال  بالغطاء  رأسه  وغمر  الفراش  في 
الكلمات في صدرها وشّلها  تكّسرت  حالتها. 
الذهول، أحّست بصورته تتهاوى في أعماقها. 
لم يكن مريضا وال يتناول أّي دواء. كان في 
صباح،  كّل  الرّياضة  يمارس  جّيدة  صّحة 
الظهر،  حدود  إلى  مريح  مكتب  في  ويعمل 
حياتهما  كانت  فقد  خصام،  بينهما  يكن  ولم 
عام  من  أكثر  عليها  مضى  التي  المشتركة 
النملة  مثل  تدّب خاللها  هادئة، وكانت هي 
منذ الّصباح الباكر، وتعّد كّل ما يحتاج إليه 
دون كلمة تذّمر واحدة، ولم تكن تلزمه بأّي 

شيء.

ونفخ  األنين  غير  وال شيء  الليل  ينتصف   
القادم  والمجهول  النافذة،  شقوق  في  الريح 
في  الوجع  يصهل  حثيثة.  بخطى  نحوها 
روحها، أحّست كأن الماء يغمرها وأنها تتحلل 
في الملوحة، فأدركت أنه ال يمكنها االنتظار 

إلى الصباح.

تعود مكرهة إلى زوجها النائم، تلمزه من كتفه 
قائلة:

أوجاعي  أرجوك،  انهض  القادر،  عبد   –
تتفاقم.

الغطاء عن وجهه، قّطب جبينه وفتح  أماط 
نصف عين مبديا انزعاجه من النور.

 ُترّدد بنبرة توّسل:

مخاض،  حالة  في  أنا  أرجوك،  انهض   –
ينبغي أن ألتحق فورا بالمصّحة.

حملق فيها بنظرته الغريبة المتعالية وسأل:

– هل أنت متأكدة؟

نعم، لم أعد أحتمل الوجع.

فرك عينيه وأطرق يفّكر ثّم باغتها بقوله:

– أال يمكن أن تنتظري إلى الصبح؟

بينهما،  رهيب  صمت  ران  بذهول،  تأملته 
سحري  حّل  على  عثر  كمن  بسرعة  أردف 

لمسألة مزعجة:

– أو، األفضل أن تنادي أهلك.

للحظات،  البكم  أصابها  جوابه،  صفعها 
تعرفه،  ال  غريب  رجل  أمام  أنها  أحسست 
أطفأت النور وانسلت في العتمة تقاوم رغبة 
ملحة في الغثيان. ما كانت تتخّيل أن شيطانا 
أخرس يختبئ داخل ذلك اإلنسان الذي يبدو 
رهافة  من  غاية  وعلى  لطيفا  الناس  لجميع 

الحّس.

وضعت  يوم  والدها  وجه  ذاكرتها  اخترق 
العشرة،  أطفالها  عنقود  في  حّبة  آخر  أّمها 
ترقبها مساء أمام المعهد الثانوي واصطحبها 
هو  وانشغل  الباب  إلى  سبقته  المنزل،  إلى 
يهدم  كاد  السيارة،  من  الخضر  سّلة  بإنزال 
خلفه  من  الكبرى  أختها  قالت  عندما  الباب 
فاجأها  التي  أّمها  بتوليد  يقمن  الجارات  بأّن 
المستشفى،  إلى  بالخروج  تهّم  وهي  الطلق، 
وأن عليهما االنتظار قليال في الخارج. امتقع 
وجهه وارتجفت يداه، ألقى بالسلة على األرض 

وضرب الباب بقوّة وصرخ متوترا:

ضغط  تعاني  إّنها  أيديهن،  بين  ستموت   –
الدّم، يا إلهي، سيقتلنها …

جعل يمسك رأسه بكفيه ثّم يعود إلى ضرب 
الباب والصراخ:

– َدْعَنني أحملها إلى المصحة، لن أسامحكن 
افتحن  مكروه،  للمولود  أو  لها  حدث  لو 

الباب…

وجه  وبان  ساعة  نصف  بعد  الباب  انفرج 
الخالة فاطمة مطمئنا ومبّشرا. كانت األّم قد 
وضعت بسالم شقيقتها الصغرى. لم يهدأ إاّل 
حين اطمأن على حالها، قّبل المولودة مبتسما 
وأطلق عليها اسم عفوة حتى تعفو عنه، ألنه 
البيت  غادر  ثّم  ميالدها،  لحظة  عن  تأخر 
األم  سالمة  من  يتأّكد  حتى  الطبيب  ليدعو 

ووليدتها.

حركة  تغدو  ثقيلة،  الساعات  بها  تمضي   
سكرات  في  تراه  وجعا،  وأكثر  حثيثة  الجنين 
على  ويحثها  جناحين  لها  يضع  عذابها 
سماعة  وتتناول  قواها  تستجمع  االنطالق، 
“ألو  بالخدمة  وتتصل  أرقامه  تدير  الهاتف 
تاكسي”، يستقبلها صوت رجل ما إن تعلمه 
نبرته  ترتفع  حّتى  مخاض  حالة  في  أنها 
وهو يسألها بتوتر عن العنوان، ويظّل يكّرر 
بحرص “ال تقفلي الخّط، تنفسي جّيدا وابقي 

معي.”

 تصغي التصاالته المحمومة مع أحد سائقي 
مّرددا  السائق  إلى  المكالمة  يحّول  التاكسي 

“ربي يخّلص وحلك.”

اتفقت  ودافئا،  جّديا  الّسائق  صوت  يتلقفها 
معه أن ينتظرها بعد خمس دقائق أمام مركز 
معطفها  بيتها، وضعت  من  القريب  الشرطة 
وهممت بالخروج، تذّكرت عند الباب توصيات 
دون  البيت  تغادري  وال  مطيعة  “كوني  أّمها 

إذن زوجك…”

عادت إلى حجرة النوم، لمست كتفه وقالت:

– عبد القادر، ها أني ذاهبة إلى المصحة، 
قرب  تنتظرني  وهي  تاكسي  بسيارة  اتصلت 

مركز الشرطة. هل تسمعني؟

بتلك  فيها  وحملق  رأسه  عن  الغطاء  أزاح 
وتثاءب  ببطء  تمطى  القاتلة،  الغريبة  النظرة 

حتى بانت أسنانه الكريهة ثّم قال:

– باهلل عليك، أعّدي لي قهوة حتى أقدر على 
فّتح عينّي.

لحظة بوح
ليلة جهنمّية أمضيتها البارحة، معركة وحشية 
مدّمرة خضتها وزوجي على الفراش البارحة، 
مضاجعة  بعد  الّلكمات  خاللها  نتبادل  كدنا 
الحّب  إثرها  لعنت  وحالمة  رومانسية  بدأت 
السماء  برّب  قولي  والنصيب،  والصبر 
كيف يمكن للمرأة أن تكون سعيدة مع رجل 
أحقق  أن  يمكنني  كيف  بعقله؟  يضاجعها 
معجزة الحمل وزوجي يغادرني بسرعة فائقة 

في اللحظة الحاسمة؟

إليها من خالل  الحركة ونظرت  توّقفت عن 
كانت  شعري،  على  المنسابة  الماء  سيول 
قد  االمتالء  من  شيء  مع  المعتدلة  قامتها 
حجبت مساحة الضوء األصفر المتسّرب إلى 
مراحل  آخر  أنهي  حيث  الضّيقة  المقصورة 
جسدها  من  يفور  البخار  وكان  االغتسال، 
وشعرها المتموّج المنثور على كتفيها، تناولُت 
منها علبة الشامبو التي استعارتها مني منذ 
قليل وأردفت تعتذر وتشرح لي من جديد بأّنها 
غادرت بيتها على عجل وفي حالة من التوّتر 

ناسية علبة الشامبو.

إذا  المحمرّتين سائلة ما  إلى عينيها  تطّلعُت 
كان الشامبو قد سّبب لها الحساسية، محاولة 
ترويض غضبها إذ لم يخطر ببالي أّن امرأة 
شاّبة تجهلني ألتقيها صدفة في الحّمام يمكن 
نحو  على  حياتها  أسرار  بأدّق  لي  تبوح  أن 

واضح وصادم.

عيناها  ضّجت  ومتوترة.  حائرة  تبدو  كانت 
لو كانت  بالدمع، وواصلت بوحها كما  فجأة 

تعرفني منذ زمن طويل.

قصص قصيرة:  غريب الليل
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