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صراع اللحظات االخيرة على اصوات الناخبين مع اقتراب لحظة الحسم

اعداد نزيه خطاطبه 
مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعّية الفدرالّية 
المبكرة في 20 سبتمبر والتي دعا اليها رئيس 
الوزراء ترودو على امل الحصول على اكثرية 
وابتزاز  دون ضغوط  الحكومة  لتشكيل  مريحة 
الحزب  وخاصة  المعارضة  احزاب  قبل  من 
الديمقراطي , يجد نفسه االن وحزبه في وضع 
الحزب  تراجع  عن  نتائجها  تسفر  قد  حرج 
تمتع  الذي  والوضع  المقاعد  من  لعدد  وفقدانه 
به في البرلمان قبل اعالنه الدعوة لالنتخابات 
المبكرة. وفشله بالفوز  بـ 170 مقعًدا الالزمة 
لتشكيل أغلبية في مجلس العموم. ترودو اعلن 

عدد  أكبر  ايصال  هو  هدفه  ان  الخميس  يوم 
ممكن من أعضاء البرلمان الليبراليين إلى أوتاوا 
بشكل  باألغلبية  الكنديين  يطالب  لم  لكنه   ،
مباشر كما فعل في عام 2015 .  وفي رده 
األسبوع  هذا  من  سابق  وقت  في  سؤال  على 
أجاب  تماًما,  األغلبية  لكلمة  تجنبه  عن سبب 
وانما  السؤال  برفض  المقصود  »ليس  ترودو: 
يجب طرح سؤال  لماذا نخوض هذه الحملة؟ 
ألنه أيًا كانت الحكومة المنتخبة األسبوع المقبل 
، فإن تلك الحكومة سيكون عليها اتخاذ قرارات 

هائلة« البقية ص. 4
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بقية المنشور على الصفحة االولى: 

االنتخاّية   الحملة  حرارة  فان  الواقع  هذا  امام 
لعرض  الحثيث  السباق  ويستارع  ارتفاع  في 
البرامج االنتخابية  واطالق الوعود الجتذاب 
خاصة  الناخبين  من  ممكن  عدد  أكبر 
بعد  المحسومة   وغير  المستقلة  االصوات 
على  المحسوبين  من  اصوات  اقتطاع  او 

االحزاب االخرى . 
وتحتدم المعركة بشكل اوضح  بين الحزبين 
الليبرالي الذي يتراسه جوستان ترودو والحزب 
الديمقراطي NDP   سينغ.حيث يروج انصار 
الحزب الليبرالي ومنهم ناشطون في الجاليتين 
التصويت  لنظرية  واالسالمية  العربية 
االستراتيجي التي تدعو الى تجاهل ما تفضله 
من  حّظا   األوفر  المرشحين  ودعم  احزابهم 
ان  اعتبار  على   , المحافظين  لهزم  الليبرال 
خسارة  يعني  الديمقراطي  للحزب  التصويت 
يعني  ما  المحافظين  حزب  لصالح  اصوات 
واليساري  العريق  الديمقراطي  الحزب  حرمان 
التوجه من الدعم الذي قد يدفعه للتفوق على 
برامج  يعرض  انه  خاصة  الليبرالي  الحزب 
والطبقات  كندا   لصالح  متقدمة  ومواقف 
ودور  والصحة  والمناخ  والمتوسطة   الفقيرة 
الدولية وخاصة قضايا الشرق  كندا ومواقفها 

االوسط ومعاقبة االحتالل االسرائيلي . 
جاغميت سينغ دعا انصار الحزب والناخبين  
إلى  المحافظين   حزب  فوز  من  المرتعدين 
وتجنب  االستراتيجي،  التصويت  تجنب 
التصويت لليبرالّيين بهدف هزيمة المحافظين, 
وتكرارا  مرارا  ترودو  السّيد  أظهر  لقد  ويقول 
الدفاع  يريد  أنه  بل  تقدميا،  خيارا  ليس  أّنه 
عن كبار األغنياء , وانه ال فرق بين زعيم 
الليبرالّيين  وزعيم  أوتول  إرين  المحافظين 
جوستان ترودو من حيث األداء والتعهدات.

ان  الى  االخيرة  الراي  استطالعات  تشير 
بقليل مما كان  أدنى  الليبرالي  التأييد للحزب 
التي  األخيرة  الفدرالية  االنتخابات  بعد  عليه 
للحزب  التأييد  بينما   .2019 عام  جرت 
نقاط عقب هذه  ارتفع 3  الجديد  الديمقراطّي 
الحملة االنتخابّية، ما ينعكس خسارة للحزب 
الليبرالي، ال سّيما في مقاطعة أونتاريو وفي 
وخالل  كولومبيا.  بريتيش  مقاطعة  وسط 
الحزب  تراجع  الماضية،  االنتخابية  الحملة 
بعد  الرابعة  المرتبة  إلى  الجديد  الديمقراطي 
لكن  ثالثا.  حل  الذي  الكيبيكية  الكتلة  حزب 
استطالعات الراي االخيرة  تفيد عن ارتفاع 
سينغ، وعودة  الحزب جاغميت  شعبية زعيم 

حزبه إلى المرتبة الثالثة من جديد.
يقول جوستان ترودو الذي كان يتحّدث إلى 
الصحفيين في مدينة هاليفاكس إن حزبه هو 
المحافظين  حزب  إبقاء  على  القادر  الوحيد 
خارج السلطة. ويضيف  في اشارة الى زعيم 
الديمقراطّيين الجدد جاغميت سينغ أنه يحب 
ان يقول أشياء حلوة الجتذاب الناخبين  ولكّن 
يدعو  برنامج  لتنفيذ  واقعّية  خّطة  لديه  ليس 

إلى إنفاق 200 مليار دوالر.
وانتقد ترودو سياسة زعيم الديمقراطّيين الجدد 
بإصالح  تعّهده  انتقد  كما  بالمناخ،  المتعّلقة 
مراكز الرعاية الطويلة األمد، مشيرا إلى أّن 
في  المسّنين،  يساعد  كيف  يعرف  ال  سينغ 
هذا المجال الذي هو من صالحّية الحكومات 
المحلّية في المقاطعات. مؤكدا ان الليبرالّيين 
هم الوحيدون في موقع قادر على منع عودة 

كندا إلى أحضان حزب المحافظين.
إرين  المحافظين  زعيم  يصور   ، ناحيته  من 
وصاحب  جديد  زعيم  أنه  على  نفسه  أوتول 
جاهدا  إنه عمل  أوتول  وقال  جديدة.  مقاربة 
من أجل اجتذاب النقابات العمالية واألقليات 
الميم إلى حزب المحافظين, بحيث  ومجتمع 
ومنفتح  شمولي  يكون  حزب   الى  يتحول 

ومتنوع وقريبا من العمال. 

وكان ترودو قد تعرض خالل المناظرة  التي 
التشريعي   االقتراع  من  أسبوعين  قبل  جرت 
األحزاب  زعماء  قبل   من  حادة  النتقادات 
األربعة األخرى بسبب إعالنه عن انتخابات 
تشريعية مبكرة في حين تواجه البالد جائحة 
فيروس كورونا المستجد , ودافع ترودو عن 
»هناك  بقوله   انتخابات  إلى  الدعوة  قراره 
فروق كبيرة في رؤيتنا للوباء وهذه االنتخابات 

تشكل فرصة للكنديين ليقوموا باالختيار«.
وخالل المناظرات التي اجريت قبل االنتخابات 
تمكن كل واحد من الزعماء التعبير عن موقفه 
البيئة  قضايا  من  حزبه  برنامج  عن  والدفاع 
والهوّية  الحضانة  ودور  التطعيم  إلزامية  و 
الفدرالية  واالنتخابات  باالقتصاد  والنهوض 
الممنهجة  العنصرّية  و  المبّكرة  التشريعّية 

والتغّير المناخي والعالقات الخارجّية.

المناظرة  في  خاصة  بالحدية  النقاش  وتميز 
الفرنسية عندما رد ترودو  باللغة  التي جرت 
إيف  االنفصالية  الكيبيكّية  الكتلة  زعيم  على 
أن  بالنشيه  اعتبر  فقد  بالنشيه.  فرانسوا 
هي  )البرلمان(  الكيبيكّية  الوطنّية  الجمعية 
الوحيدة التي تتحدث باسم كيبيك والكيبيكّيين، 
ذّكر  الذي  ترودو  جوستان  حفيظة  أثار  ما 

بالنشيه بأنه، أي ترودو، كيبيكي فخور.
أنت تنسى دوما أني كيبيكي فخور، كنت دوما 
كيبيكيا، وسأبقى دوما كيبيّكا، وأنا هنا ِلبداء 
ترودو. جوستان  الليبرالي  الزعيم  قال  رأيي 
والهوّية  األصلّيين  السّكان  موضوع  وحول 
والثقافة ، قال 4 من الزعماء، باستثناء زعيم 
المحافظين، إّنهم يؤّيدن إضافة لغات السّكان 
اللغتين  والفرنسّية،  االنجليزّية  إلى  األصلّين 

الرسمّيتين في كندا.

وقال رئيس الحكومة الخارج والزعيم الليبرالي 
العاّمة  الحاكمة  تعيين  إّن  ترودو  جوستان 
السّكان  إلى  تنتمي  التي   ، سايمون  ماري 
وال  الينوكتيكوت،  لغة  وتتحّدث  األصلّيين 
تتحدث الفرنسّية، هو مؤّشر على أّن الحزب 

الليبرالي يثّمن لغات السّكان األصلّيين.
من  إّن  أوتول  إرين  المحافظين  زعيم  وقال 
الخدمات  تقدم  أن  الكندية  الحكومة  واجب 
يذهب  أن  دون  بلغاتهم،  األصلّيين  للسّكان 

إلى حّد االعتراف بها كلغات رسمّية.
الليبرالّيين  زعيم  أّكد  التطعيم،  ملّف  وحول 
جوستان ترودو على أهمّية الصغاء إلى ما 
التصّدي  أجل  من  الّلقاح  وأخذ  العلم،  يقوله 

لألزمة الصحّية.
إلى  ودعا  التطعيم  معارضي  ترودو  وانتقد 
التمييز بين المتظاهرين ضد الّلقاحات وأولئك 

الذين يعارضون الّلقاح ألسباب شخصّية.
الذي  أوتول  إرين  المحافظين  زعيم  وقال 
ليس  الوقت  إّن  التطعيم،  إلزامّية  يعارض 
العمل  إلى  الجميع  ودعا  الناس،  لتقسيم 
الّلقاحات  الوسائل، من  كاّفة  واستخدام  معا، 
واختبارات الكشف السريع عن الفيروس إلى 

الكمامات والتباعد الجسدي.
وقالت زعيمة الحزب األخضر أّنامي بول إّنها 
ال تؤيد إرغام الكنديين على أخذ الّلقاح، في 
حين يؤيد جاغميت سينغ زعيم الديمقراطيين 
الجدد إلزامّية التطعيم ويدعو إلى أن يتحّمل 
قال،  كما  يريد  وال  التبعات،  يعارضها  من 

تقسيم الناس بل حمايتهم.
واختلفت مواقف زعماء األحزاب الفدرالّية من 
للقطاع  المالّية  التحويالت  مسألة زيادة قيمة 
به  تطالب  كما  دوالر  مليار   28 الصّحي 

حكومات المقاطعات.
دوالر  مليار   25 بتخصيص  ترودو  وتعّهد 
على مدى 5 سنوات مع بعض الشروط من 
 60 بتخصيص  أوتول  إرين  وتعّهد  أوتاوا 
مليار دوالر خالل العقد المقبل من دون أن 
بشأن  المقاطعات  على  شروط  أّية  يفرض 

استخدام هذه األموال.
الليبرالي  الزعيم  إلى  سهامه  أوتول  ووّجه 
معدل  ارتفاع  إلى  مشيرا  ترودو  جوستان 
القليلة  األشهر  في  البالد  في  التضخم 

الماضية، مع انخفاض قيمة الدوالر الكندي 
النفاق  سياسة  بسبب  السلع  أسعار  وارتفاع 

الليبرالّية.
واحتّلت أزمة السكن حّيزا من النقاش، وانتقد 
الحزب  سياسة  أوتول  و  ترودو  من  كّل 
المنافس في ما يخّص برامج السكن و النقص 

في المساكن الميسورة التكلفة.
مديرة  الكيبيكّية على سؤال  الكتلة  ورد زعيم 
المناظرة شاشي كورل بشأن القانون 96 في 
هي  الفرنسّية  أّن  على  ينّص  الذي  كيبيك 
العلمنة  وقانون  المقاطعة  في  الرسمّية  اللغة 
وهي قوانين تهّمش األقلّيات الدينّية والناطقين 
الفرنسّية  بغير  الناطقة  واألقلّيات  بالنجليزّية 
والنجليزّية كما ورد في سؤال شاشي كورل 
لزعيم الكتلة الكيبيكّية ولماذا يؤّيد هذه القوانين 

التمييزّية في المقاطعة,, 

ليست  القوانين  هذه  إّن  بالقول  بالنشيه  ورّد 
تمييزّية بل تتعّلق بالقيم الكيبيكّية.

وفي وقت الحق دعا ترودو وزعيم المحافظين 
إرين أوتول كونسورسيوم وسائل العالم الذي 
إلى   الزعماء  بين  التلفزيونية  المناظرات  نّظم 
تقديم االعتذار عن السؤال الذي  ُطرح على 
زعيم الكتلة الكيبيكّية  معتبرين طرح السؤال 

مهين للكيبيكيين .

األصلّيين  السّكان  مع  المصالحة  وحول 
واكتشاف رفات أطفال من أبنائهم في مواقع 
الليبرالي  الزعيم  رّد  سابقة،  داخلّية  مدارس 
اّتهام جاغميت سينغ زعيم الديمقراطي  على 
لقضايا  سمح  قد  يكون  أن  نافيا  له،  الجديد 

قديمة بأن تتفاقم.
وأّكد ترودو أّن حكومته وضعت في أولوّياتها 
دعما  وقّدمت  األصلّيين  السّكان  قضايا 
أوضاعهم  لتحسين  الدوالرات  بمليارات  مالّيا 

المعيشّية.
نهايتها  من  االنتخابية  الحملة  اقتراب  ومع 
صناديق  في  للناخبين  الفصل  الكلمة  تبقى 

االقتراع . 
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الصين تفرض غرامة مالّية على »كندا غوس«
 لصناعة المعاطف الشتوّية الفاخرة

وزير العمل في  حكومةأونتاريو 
يزور مخازن شركة CJR  التي يملكها جاك رابا

مظاهرات مناوئة لّلقاح 
أمام المستشفيات في عدد من أنحاء كندا

أعلنت الصين عن فرض غرامة مالّية على 
المعاطف  لصناعة  غوس«  »كندا  شركة 

الشتوّي   العالية الجودة.
الشركة  إّن  بالقول  قرارها  الصين  وبّررت 
يخّص  ما  في  المستهلكين  خدعت  الكندّية 
المواد التي تستخدمها في صناعة المعاطف.

مة الصينّية على الشركة  الهيئة المنظِّ وتأخذ 
الكندّية التي يقع مقرّها في مدينة تورونتو ما 
ورد في دعايات كاذبة من أّنها تستخدم في 
صناعة المعاطف ريش األوّز األفخم واألكثر 

دفئا.
مة بناء على ذلك فرض  وقّررت الهيئة المنظِّ
غرامة بقيمة 450 ألف يوان، أي ما يعادل 

88202 دوالر كندّي.
وُنشرت تفاصيل الغرامة في الجريدة الرسمّية 
المعاطف  حشوة  أّن  وأوردت  الصينّية، 
الرئيسّية هي من ريش البّط العادي، في حين 

من  أّنه مصنوع  أساس  على  المعطف  يباع 
ريش ذي جودة عالية.

وتتساءل الصحيفة الرسمّية إن كان المعطف 
يباع ألّنه  الكندي  األوّز  المصنوع من ريش 

دافئ أم أّنه ضريبة على حاصل الذكاء.
وقالت شركة كندا غوس في رسالة إلكترونّية 
موّجهة إلى سي بي سي،إّن خطأ تقنّيًا على 
موقع أحد الشركاء هو وراء هذا الّلغط حول 

المواد المستخدمة في صناعة المعاطف.
من  سابق  وقت  في  مماثل  تحديد خطأ  وتّم 
اللكتروني  البيع  منّصة  على  الحالي  العام 
Tmall، وتّم تصحيحه بسرعة كما ورد في 

رسالة كندا غوس.
آسيا  منطقة  في  الشريك   ،Tmall ُيعتبر  و 
البيع  منّصات  أهّم  من  واحدا  الهادي، 

اللكتروني بالنسبة للمستهلكين الصينّيين.

المهارات  وتنمية  والتجارة  العمل  وزير  قام 
النائب  و   ، ماكنوتون  مونت   ، أونتاريو  في 
ديباك اناد  MPP Deepak Anand بزيارة 
االربعاء الى مستودعات شركة CJR لتوزيع 
االعمال  رجل  يملكها  والتي  الغذائية  المواد 
في  ومقرها   رابا  جاك  فلسطيني  اصل  من 
ميسيسوجا. حيث قاما خالل الزيارة بجولة في 

المنشأة والتقيا بالموظفين.
الوزير وفريقه  الزيارة في إطار جهود  وتأتي 
للقاء العمال في جميع أنحاء المحافظة وفي 
التحديات  على  للتعرف  القطاعات  مختلف 
أن  للحكومة  يمكن  وكيف  يواجهونها  التي 
تدعمهم للخروج من االزمة التي خلفها الوباء, 
ألونتاريو  خاللها  من  يمكن  التي  والوسائل 
القيام بعمل أفضل في تدريب العمال ودعم 
عائالتهم للمساعدة في دفع انتعاش االقتصاد 
كأفضل  التنافسي  أونتاريو  مركز  تعزيز  و 

العمال  لتوظيف  الشمالية  أمريكا  في  مكان 
واالحتفاظ بهم ومكافأتهم.

يشار الى ان رجل االعمال جاك رابا وعائلته 
 Rabba Fine Foods شركة  مؤسس 
سلسلة المحال التجارية لمواد الغذاء المنتشرة 
مرشح  وهو   ، اونتاريو،  مدن  غالبية  في 
 25 ال  المرشحين  قائمة  ضمن  العام  لهذا 

لجائزةافضل مهاجر في كندا.
من  للعائلة  المملوكة   CJR شركة  وتعتبر 
الغذائية  المواد  توزيع  في  الرائدة  الشركات 
 )GTA( الكبرى  تورنتو  منطقة  وتخدم 
والمناطق المحيطة بها ألكثر من 20 عاًما 
تزود  االن  وهي   1993 العام  في  تاسست 
أكثر من 2500 من تجار التجزئة وخدمات 
الطعام ؛ بما في ذلك غالبية المتاجر العرقية 
)البقالة والمتاجر الصغيرة على حد سواء( .

جرت العديد من المظاهرات أمام المستشفيات 
في عدد من المقاطعات الكندّية يوم الثنين.

وكاّفة  لّلقاح  معارضتهم  المتظاهرون  وأعلن 
الجراءات المتعّلقة بمرض كوفيد-19 )نافذة 
جديدة( التي اّتخذتها سلطات كندا الصحّية .

ونّظمت المظاهرات مجموعة ممّرضات الخّط 
 Canadian Frontline Nurses األمامّي
التي أنشأتها ممّرضتان من مقاطعة أونتاريو 
بفيروس  المرتبطة  المؤامرة  لنظرّية  للترويج 

كورونا المستجّد.
في  الصامتة  الوقفات  إّن  المجموعة  وتقول 
الجراءات  النتقاد  تهدف  العشر  المقاطعات 
للتصّدي  الصحّية  السلطات  اّتخذتها  التي 

للجائحة.
وأّكد منّظمو المظاهرات معارضتهم لما وصفوه 
الحكومة،   وتجاوزات  االستبدادّية  الجراءات 
على  يشّجعونالممّرضات  ال  أّنهم  وأضافوا 
الخروج خالل نوبات عملهّن أو التخّلي عن 

المرضى.
مؤّسسات  إحدى  شوجونيان،  سارة  وتقول 
إّن  المظاهرة  في  شاركت  والتي  المجموعة 
لدينا اآلالف من المؤّيدين عبر أنحاء البالد 
تّم  قّلة ألّنه  يتحّدثون هم  الذين  أّن  وتضيف 

طردهم من العمل.
مراكز  أحد  في  أن عملت شوجونيان  وسبق 

الرعاية الطويلة األمد.

وجمعّية  المسّجلة  الممّرضات  نقابة  ونّددت 
بشّدة  مشترك  بيان  في  أونتاريو  أطّباء 
المظاهرات،  إليها  أّدت  التي  باالضطرابات 
ودعا البيان إلى إقامة مناطق آمنة في محيط 
مراكز الخدمات الصحّية لحماية طواقم العمل 

والمرضى.
تدير  التي  للصّحة  الجامعّية  الشبكة  وقالت 
إّن  بيان  في  تورونتو  في  العام  المستشفى 
إلى  مشيرة   ، بالحباط  تشعر  العمل  طواقم 
المصابين  حياة  إنقاذ  في  التي ساهمت  أّنها 
رغم  شهرا،   18 طوال  كوفيد-19  بمرض 

المخاطر التي تعّرضوا لها مع عائالتهم.
ألبرتا  حكومة  رئيس  كيني  جيسن  ونّدد 
مستشفيات  أمام  جرت  التي  بالمظاهرات 

مدنَتي إدمنتون و كالغاري،.
حّق  السلمّية  التظاهرت  أّن  إلى  وأشار 

دستورّي، ولكن لديها حدود.
في  ترودو  جوستان  الليبرالي  الزعيم  وأّكد 

تغريدة على موقع تويتر أّنه ال مكان للترهيب 
والتهديد أمام المستشفيات والعيادات الطبّية.

الخدمات  ومراكز  المستشفيات  واستهداف 
الصحّية غير قانوني، ويعتزم في حال فوزه 
المعنى  بهذا  قانون  مشروع  تقديم  بالسلطة، 
كما قال من فانكوفر حيث كان يقوم بجولة 
انتخابّية تزامنت مع مظاهرات معارضة لّلقاح 

أمام مستشفيات المدينة.
وأشاد بعّمال الخطوط األمامّية وال سّيما عّمال 
و  التضحيات  قّدموا  الذين  الصحّية  الرعاية 
خاطروا بحياة أفراد عائالتهم من أجل خدمة 

المجتمع.
وقال زعيم المحافظين إرين أوتول في تغريدة 
على موقع تويتر إّنه ال يجوز أن يعرقل أحد 
الوصول إلى المستشفى، وينبغي الّلجوء عند 

الضرورة إلى إنفاذ القانون لمنع حصوله.
لعّمال  كبيرا  احتراما  يكّن  أّنه  أوتول  وأّكد 
والممّرضين  واألطّباء  األمامّية  الخطوط 

وعّمال الصّحة.
ضّد  والمظاهرات  الترهيب  أّن  وأضاف 

المستشفيات غير مقبولة.
الجديد  الديمقراطّي  الحزب  زعيم  وقال 
جاغميت سينغ إّن التظاهر أمام المستشفيات 

أمر خاطئ.
حسب  األشكال  من  شكل  بأّي  يجوز  وال 
قوله وضع العراقيل في وجه مقّدمي الرعاية 
للحصول  يسعون  الذين  والمرضى  الصحّية 

على عالج.
وجرت مظاهرات مناوئة لإلجراءات الصحّية 
بعض  فرضتها  التي  التطعيم  وجوازات 
على  ّلفرضها  أخرى  وتسعى  المقاطعات 

سّكانها.
في  المشاركة  حامله  التطعيم  جواز  ويحّول 
عدد من األنشطة ودخول بعض األماكن مثل 
ودور  الرياضة  والحانات وصاالت  المطاعم 

السينما والمسارح.
وفرضت كيبيك جواز التطعيم في وقت سابق 
من الشهر الجاري، وفرضت مانيتوبا بطاقة 

التطعيم في حزيران يونيو الماضي.
وبدأت بريتيش كولومبيا العمل ببطاقة التطعيم 
تفرضها  أن  المتوّقع  ومن  األسبوع،  مطلع 

أونتاريو في 22 أيلول سبتمبر الجاري.
)سي بي سي
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أسرى »نفق الحرية«: تم اعتقالنا بالصدفة
األسرى الفلسطينيون يؤجلون إضرابهم عن الطعام بعد االستجابة لغالبية مطالبهم

إضرابهم  تأجيل  الفلسطينيون   االسرى  قرر 
الجمعة،  بدؤه  مقررًا  كان  الذي  الطعام  عن 
لغالبية  االحتالل  سجون  إدارة  استجابة  بعد 

مطالبهم«.
وقالت هيئة شؤون االسرى »مطالب األسرى 
الزيارات  مطالب  سيما  ال  لها  االستجابة  تم 
واالتصال مع العائالت«، مؤكدة أن »الحوار 
المقبلة بحسب جدية  سيتواصل خالل األيام 

الجهة المحاورة السرائيلية«.
وأضافت أن »وضع األسرى المعاد اعتقالهم 
صعب وهناك قلق فعلي على حياتهم«، الفتًة 
جديدة  تهم  تلفيق  تحاول  »إسرائيل  أن  إلى 

لهم«. 
وأشارت إلى أن الحركة األسيرة قررت الدفاع 
من  والحرية  الحياة  في  وكرامتها  حقها  عن 
الطعام  عن  مفتوح  بإضراب  الشروع  خالل 
المقبل  الجمعة  من  بدءًا  دفعات  شكل  على 

تحت شعار »معركة الدفاع عن الحق«.

أسرى »نفق الحرية« »تم اعتقالنا بالصدفة«
قال محامي هيئة شؤون األسرى والمحّررين 
الحرية«،  »نفق  أسرى  عن  بالدفاع  المكّلف 
العارضة  إن »األسير محمد  خالد محاجنة، 
إليه، ويلتزم الصمت،  التهم الموجهة  يرفض 
رغم كل التعذيب ومحاوالت الضغط عليه«.

على  »رد  العارضة  أن  محاجنة  وأضاف 
يرتكب  لم  إنه  بالقول  االحتالل  محققي 
له: »أنت  المحققين  جريمة«، فيما قال أحد 
الناَر  أطلَق  أن  وتستحق  الحياة،  تستحق  ال 

على رأسك«.
وقال العارضة وفقًا لما نقله محاجنة: »تجولُت 
في فلسطين المحتلة العام 48، وكنت أبحث 

عن حريتي وعن لقاء أمي«.
قوات  بحث  اقترب  »عندما  المحامي:  وتابع 
االحتالل من االنتهاء في مكان احتماء محمد 
العثور عليهما  تم  الزبيدي،  العارضة وزكريا 
االحتالل  عناصر  أحد  مد  عندما  بالصدفة، 

يديه وأمسك بمحمد«.
العارضة  »محمد  األسيرين  أنَّ  إلى  وأشار 
واحدة  ماء  نقطة  يشربا  لم  زبيدي  وزكريا 
تسّبب  ما  جلبوع،  سجن  من  خروجهما  بعد 
مواصلة  على  قدرتهما  وعدم  بإنهاكهما 

السير«.
محاجنة أّكد أنَّ »األسير محمد العارضة مّر 
برحلة تعذيب قاسية جدًا، وتم االعتداء عليه 
بالضرب المبرح، وُضرب رأسه باألرض، ولم 
يتلَق عالجًا حتى اآلن. ومنذ السبت الماضي 
وحتى اليوم، مر بتحقيق قاٍس، ولم ينم سوى 

10 ساعات«.

وقال إن »العارضة تذوق فاكهة الصبار من 
أحد بساتين مرج ابن عامر ألول مرة منذ 22 
عامًا، خالل تحرره أليام من سجن جلبوع«.

األسير محمود العارضة: أنا المسؤول األول 
عن التخطيط لعملية التحرر من سجن جلبوع 

وتنفيذها
أما المحامي رسالن محاجنة، فروى تفاصيل 
العارضة خالل  األسير محمود  به  ما حّدثه 

زيارته.
العارضة  محمود  األسير  محاجنة عن  ونقل 
قوله: »حاولنا قدر المكان عدم الدخول إلى 
حتى   ،48 مناطق  في  الفلسطينية  البلدات 
وحاولنا  للمساءلة،  شخص  أي  نعرض  ال 
الوصول إلى الضفة الغربية، وتابعنا األخبار 

بعد خروجنا من النفق عبر راديو صغير«.
بعضنا  مع  جميعًا  »كنا  العارضة:  وأضاف 
البعض، إلى أن وصلنا قرية الناعورة ودخلنا 
المسجد. ومن هناك تفرقنا كل اثنين، وحاولنا 
كانت  ولكن  الضفة،  مناطق  إلى  الدخول 

هناك تعزيزات وتشديدات أمنية كبيرة«.
وتابع: »تم اعتقالنا صدفة، ولم يبّلغ عنا أي 
شرطة.  دورية  مرت  الناصرة.  من  شخص 

وعندما رأتنا، توقفت وتم االعتقال«.
أسرى  من  مساعدة  هناك  تكن  »لم  وقال: 
آخرين داخل السجن. أنا المسؤول األول عن 
العملية وتنفيذها. بدأنا الحفر  التخطيط لهذه 
في شهر كانون األول/ديسمبر 2020، حتى 

هذا الشهر«.
قلق  أنا  كبير.  إنجاز  حدث  »ما  قال:  كما 
على وضع األسرى وما تم سحبه من إنجازات 

لألسرى«. 

صحتي،  إلى  والدتي  »ُأطمئن  وأضاف: 
أختي  إلى  التحية  وأوجه  عالية،  ومعنوياتي 
على  شعبنا  جماهير  »كل  وحّيا  غزة«،  في 

وقفتهم المشرفة«.
وكانت هيئة شؤون األسرى والمحرَّرين أكدت 
اعتقالهم  أُعيد  الذين  الـ4  أّن األسرى  الثنين 

تعرَّضوا للضرب المبرِّح.
محكمة  إّن  لها،  بياٍن  في  الهيئة،  وقالت 
به  تقّدم  الذي  االلتماس  رفضت  االحتالل 
األسرى  بزيارة  له  للسماح  الهيئة  محامي 

األربعة.
الصحية  الحالة  تدهور  زبيدي  جبريل  وأعلن 
لشقيقه األسير زكريا زبيدي ودخوله النعاش 
جراء تدهور وضعه الصحي خالل اعتقاله. 

من  تمكنوا  فلسطينيين  أسرى   6 أن  ُيذكر 
بيسان  مدينة  التحرر من سجن جلبوع قرب 
المحتلة، فجر الثنين الماضي. وُيعتبر هذا 
السجن من أكثر سجون االحتالل السرائيلي 

تحصينًا.
واعتقلت قوات االحتالل 4 من األسرى الذين 
تمكنوا من نزع حريتهم من سجن جلبوع عبر 

»حفر نفق«.
تمّكنوا  فد  الفلسطينيين  وكان 6 من االسرى 
من التحرر من السجن عبر نفق، هم زكريا 
ومحمد  نفيعات،  يعقوب  ومناضل  الزبيدي، 
قاسم عارضه، ويعقوب محمود قادري، وأيهم 
عارضه.  هللا  عبد  ومحمود  كمامجي،  فؤاد 
حركة  إلى  ينتمون  األخيرون  والخمسة 

»الجهاد السالمي«.

آخر تحديث بين جائحة فيروس كورونا وتأشيرات الزائر إلى كندا:
حسن محمد

مستشار هجرة \ تورونتو \ 

)أ( إذا تقدمت بطلب قبل 7 سبتمبر 2021 ، 
وأبلغت بالفعل دائرة الهجرة الكندية بأنك مؤهل 
 19-COVID من  إعفاء  على  للحصول 
أو  جديد  تقديم طلب  إلى  تحتاج  ال  لذلك   ،
دائرة  إلى IRCC مرة أخرى. ستقوم  الكتابة 
الطلب  بمعالجة   )IRCC( الكندية  الهجرة 
الذي قدمته قبل 7 سبتمبر 2021 ، بغض 
النظر عن الطريقة المستخدمة للتقدم بطلب 

للحصول على تأشيرة زائر كهذه.
ستتواصل IRCC معك عبر بريد إلكتروني 
إذا احتجنا إلى مزيد من المعلومات منك أو 

عندما نتوصل إلى قرار.
أن قدمت طلب  تغير وضعك منذ  إذا  )ب( 
 IRCC الخاص بك ؛ توصي الزائر  تأشيرة 

بإرسال طلب جديد عبر النترنت إذا
• قدمت طلب تأشيرة الزيارة قبل 7 سبتمبر 

2021 ؛ و
• لقد تغير وضعك. و

• أنت تسافر ألحد األسباب التالية:
األسرة  أفراد  أحد  مع  شمله  لم  يتم  أن   o
أو شخص   ، كندي  مواطن  وهو  المباشرين 
أو  الكندي  الهندي  القانون  بموجب  مسجل 

مقيم دائم في كندا
األسرة  أفراد  أحد  مع  شمله  لم  يتم  أن   o

المباشرين الموجود في كندا مؤقًتا
الممتدة وهو  أفراد األسرة  أحد  الشمل مع  لم 
بموجب  مسجل  أو شخص   ، كندي  مواطن 
القانون الهندي الكندي أو مقيم دائم في كندا.

 ، خاص  حدث   ، )اجتماع  العمل  لزيارة   o
تدريب(

o لحضور مراسم نهاية الحياة أو جنازة
أن تكون حاضرًا خالل اللحظات األخيرة من 

حياة أحد أفراد أسرته
بمرض  مصاب  لشخص  الرعاية  لتوفير   o

خطير
طاقم  في  كعضو  سفينة  إلى  لالنضمام   o

بحري
السفر كأحد  أو  دبلوماسي  لتولي منصب   o
لدبلوماسي  المرافقين  المباشرين  األسرة  أفراد 
يصل إلى الوظيفة والذي سيتم اعتماده أيًضا 

في كندا
رحلة  ضحايا  أحد  شؤون  مع  للتعامل   o
PS752 الخطوط الجوية الدولية األوكرانية

وإذا   ، محدثة  معلومات  تضمين  من  تأكد 
أمكن ، رقم التطبيق السابق الخاص بك.

سحب  سيتم   ، جديد  طلب  تقديم  خالل  من 
طلب تأشيرة الزائر السابق الخاص بك. لسوء 
الحظ ، ال يوجد ضمان السترداد األموال ، 
طلبك  بسحب  يفيد  كتابًيا  تأكيًدا  تتلقى  ولن 

السابق.
)ج( إذا كنت ال تنوي السفر إلى كندا اآلن

القيام به. سيظل  ال يوجد شيء آخر عليك 

طلبك في قائمة االنتظار للمعالجة.
)د( إذا لم تعد ترغب في السفر إلى كندا

يمكنك طلب سحب عبر نموذج الويب. ليس 
هناك ما يضمن أنك ستسترد أموالك.

 10 اللكتروني   IRCC موقع  )المصدر: 
سبتمبر 2021(

إلى  الزيارة  تأشيرات  أساسية حول  معلومات 
كندا

يجب على معظم األجانب الذين يرغبون في 
التقدم  مؤقت  أساس  على  كندا  إلى  القدوم 
 )TRV( مؤقتة  إقامة  تأشيرة  على  للحصول 
ويجب الموافقة عليها قبل دخول كندا. ينطبق 
األجنبي  المواطن  كان  إذا  الوحيد  االستثناء 
مواطًنا في دولة معفاة من التأشيرة مثل فنلندا 
 ، ذلك  ذلك. ومع  إلى  وتشيلي وقبرص وما 
فهم بحاجة إلى موافقة إلكترونية على تصريح 
طريق  عن  كندا  دخول  قبل   )eTA( السفر 

الجو.
وهذا يشمل لطالب الدوليين ,السياح والعمال 

األجانب المؤقتين.

تأشيرات  مكاتب  من   TRVs إصدار  يتم 
الكندية خارج كندا. تظهر أن حامل  الهجرة 
البطاقة قد استوفى متطلبات القبول في كندا 
زائر  بتأشيرة  للمسافرين  ُيسمح  ال  قد  كزائر. 

إذا كان لديهم
مواطنو  يحتاج  قد  طبية.  مشاكل  أو  إجرام 
معلومات  تقديم  إلى  أيًضا  البلدان  بعض 
المتقدمين  بعض  يحتاج  قد  بيومترية. 
لفحص  الخضوع  إلى  تأشيرة  للحصول على 
كندا وقاموا  البقاء في  ينوون  كانوا  إذا  طبي 
الذين  أولئك  أو   ، معينة  بلدان  بزيارة  مؤخرًا 

ينوون العمل في وظائف معينة.
أيًضا ، سيحتاج الزوار إلى إثبات قدرتهم على 
دعم أنفسهم أثناء إقامتهم المؤقتة المقصودة.

بالبقاء في  للمسافرين  تسمح TRVs عموًما 
ويمكن   ، مرة  كل  في  أشهر  لمدة ستة  كندا 
العمال  قبول  يتم  إدخاالت.  لعدة  استخدامها 
لفترات  الدوليين  والطالب  المؤقتين  األجانب 
أساس  كما هو محدد على   ، مختلفة  زمنية 
كل حالة على حدة. قد تكون قادرًا على التقدم 

للحصول على تمديد من داخل كندا.
بالضرورة أن  حيازة TRV صالحة ال يعني 
ضابط الحدود سوف يسمح للمسافر بدخول 
كندا. في ميناء الدخول ، يجب على جميع 
الزوار إثبات أن الغرض من زيارتهم لكندا هو 

ذات طبيعة مؤقتة.
إنه قرار تقديري للغاية يتخذه الموظف الكندي 
بناًء على المحادثة التي أجريت ، ثم التوتر 
وأي  الجسد  ولغة  الزائر  يظهره  الذي  والقلق 
مستخدمة  ذكية  وأدوات  أخرى  معلومات 
الذين  األجانب  المؤقتين  الزائرين  لفحص 

ينوون القدوم إلى كندا.
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بينيت: ال أرى منطقا في لقاء الرئيس الفلسطيني 
ولدي 3 مهام بغزة وأوافق على “تبادل أسرى” مع حركة “حماس” في ظروف معينة

ماذا يجري خلف الكواليس بين السعودّية وأمريكا هذه األّيام؟
األمر الُمؤّكد أّن الُعالقات بين المملكة العربّية 
السعودّية وحليفتها التاريخّية الواليات المتحدة 
األمريكّية تسير من سيء إلى أسوأ، ودخلت 
في اأُلسبوعين األخيرين مرحلًة غير مسبوقة 
من التوّتر، قد تتطّور إلى ُمواجهاٍت انتقامّية 
سياسّية واقتصادّية في األّيام واألشُهر القليلة 

القادمة.
ُهناك عّدة تطّورات ميدانّية ُموّثقة َترُصد هذا 
الّتدهور الذي ُيمِكن حصره مبدئيًّا في الّنقاط 

الّتالية:
أواًّل: إعالن وكالة ” أسوشيتد برس” األمريكّية 
ذات المصداقّية العالية والقريبة من دائرة ُصنع 
إدارة  عن سحب  األبيض،  البيت  في  القرار 
الرئيس األمريكي جو بايدن جميع منظوماتها 
الدفاعّية الصاروخّية من “الباتريوت” ومنظومة 
“ثاد” األكثر َتَطوُّرًا، التي جرى نصبها لِحماية 
األهداف االستراتيجّية السعودّية عام 2019 
بعد الُهجوم الكبير والُموِجع الذي شّنته حركة 
والّطائرات  بالّصواريخ  الحوثّية  هللا”  “أنصار 
أرامكو، عصب  ُمنشآت شركة  الُمسّيرة على 
بقيق، وعّززت  منطقة  في  النفطّية  الّصناعة 
صناعّية  أقمار  ُصور  بنشر  تقريرها  الوكالة 
األمير  قاعدة  في  المنظومات  هذه  لمواقع 
خاليًة  الرياض  شرق  جنوب  الجوّية  سلطان 
البنتاغون  أّن  تماًما منها، األمر الذي يعني 

هو الذي سّرب هذه الّصور.
األمريكي  الّدفاع  وزير  زيارة  إلغاء  الّثانية: 
لويد أوستن التي كانت ُمَقرَّرًة نهاية األسبوع 
الماضي، ضمن جولة خليجّية له بدأت بقطر 
“بروتوكولّية”،  ألسباٍب  والبحرين  والكويت 
وهذا تأجيٌل وإلغاٌء غير مسبق في الُعالقات 
سعوديًّا،  رسميًّا  غضًبا  َيعِكس  البلدين  بين 

وإهانًة للحليف األمريكي.

الّثالثة: إصرار الِقيادة السعودّية على الّتأكيد 
على كذب الّتبريرات األمريكّية لهذا اللغاء، 
بن  الّشاب سطام  لألمير  اليعاز  ِخالل  من 
خالد آل سعود بنشر تغريدٍة على حسابه على 
“التويتر” يقول فيها “إّن هذا الّتأجيل كان قرارًا 
“الُعظمى”  السعودّية  أّن  وأضاف  سعوديًّا، 
وفق  وتتعامل  أحد  من  إمالءات  تقبل  ال 
المصالح الُمشَتركة واالحِترام الُمتبادل”، وهذه 
هي رّبما المرّة اأُلولى التي يتم فيها اسِتخدام 
هذا الّتوصيف من أحد أفراد اأُلسرة الحاكمة.

الرّابعة: أّن األمير سطام الُمقرَّب من األمير 
محمد بن سلمان ولّي العهد والحاِكم الِفعلي، 
أصّر على القول في الّتغريدة نفسها “إّنه في 
زيارة  الُعظمى  المملكة  ألغت  الذي  الوقت 
سلوتسكي  ليونيد  استقبلت  أوستن،  الوزير 
الدوما  مجلس  في  الدولّية  الّشؤون  رئيس 
بأّن  لواشنطن  واضٍح  تهديٍد  في  الروسي”، 
“ُشجاع”  َتَحدٍّ  وهذا  جاهٌز،  الروسي  البديل 

ولكّنه خطيٌر قد يكون ُمكِلًفا جدًّا.
الفيصل،  تركي  األمير  ُظهور  الخامسة: 
رئيس جهاز االسِتخبارات الّسعودي األسبق، 
 )CNBC( أمريكّية  محّطة  شاشة  على 
“يتمّنى” على الواليات المتحدة بالِحفاظ على 
الِتزاماتها ُتجاه المملكة عبر إبقاء منظوماتها 
الصاروخّية، ألّن سحب هذه الّصواريخ َيعِكُس 

“نّيًة سّيئًة”.
***

ُمحّللون أمريكّيون من بينهم كريستيان أولريشت 
أّكدوا أّن الواليات المتحدة بدأت ُتَطبِّق نظرّية 
“أمريكا أواًّل” وتتخّلى عن ُحلفائها في منطقة 
السعودّية،  العربّية  المملكة  وخاّصًة  الخليج، 
للّتركيز على الِحلف الصيني الروسي الجديد 
ل  الذي بات يحظى باألولوّية الُمطلقة، وُيَشكِّ

تهديًدا ُمباِشرًا وَقويًّا للزّعامة األمريكّية.
جاء  األمريكّية  الّصواريخ  منظومات  سحب 
حيث  للسعودّية،  جدًّا  سيٍء  توقيٍت  في 
وُحلفاؤها  الحوثّية  “أنصار هللا”  ُتَكثِّف حركة 
الُمسّيرة  وبالّطائرات  الصاروخّية  هجماتهم 
وُبنى  أرامكو(  )ُمنشآت  نفطّية  أهداٍف  على 
الّسعودي  الُعُمق  في  ومدنّية  تحتّية عسكرّية 
كان آِخرها اسِتهداف مطار أبها الّدولي مّما 
أّدى إلى إصابة 8 أشخاص، وإعطاب عدد 
غارات  على  ُمباشر  َردٍّ  في  الّطائرات  من 
تابعٍة  قوّاٍت  على  سعودّية  حربّية  لطائراٍت 
لهذه الحركة لمنع تقّدم ُقوّاتها في مدينة مأرب 

االستراتيجّية.
فشلها  َثُبَت  األمريكّية  “باتريوت”  صواريخ 
الحوثية  الباليستّية  للّصواريخ  الّتصّدي  في 
أرامكو،  شركة  ُمنشآت  ُمعظم  ضربت  التي 
الّدجاجة التي تبيض ذهًبا للخزينة السعودّية، 
واألكثر من ذلك أّنها، أّي الّصواريخ، ُمكلفٌة 
من  أكثر  ُيَكلِّف  صاروخ  فُكّل  ماديًّا،  جدًّا 
ثالثة ماليين دوالر، وُتطِلق القوّات السعودّية 
ُكّل صاروٍخ  ثالثة على  إلى  من صاروخين 
آالف  ثالثة  إال  ُيَكلِّف  ال  حوثّي  باليستّي 
دوالر، على األكثر حسب الّتقديرات الغربّية.

بحث الِقيادة السعودّية عن البدائل، والّصواريخ 
أثبت  الذي   ”400 “إس  نوع  من  الروسّية 
محفوٌف  ولكّنه  جائز،  ِخياٌر  عالية،  كفاءًة 
بالمخاطر، ألّن الواليات المتحدة تعتبر ِشراء 
األمر  أحمر،  ا  خطًّ الروسّية  الّصواريخ  هذه 
الذي قد يستدعي اّتخاذ خطوات انتقامّية قد 

ال تستطيع الِقيادة السعودّية تحّمل َتِبعاِتها.
إعالن إدارة الرئيس جو بايدن قبل أّيام بأّنها 
سترفع السرّية عن العديد من وثائق هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر والُمَتورِّطين فيها، 

وتزامن هذا العالن مع إلغاء السعودّية لزيارة 
الحاِفل  واسِتقبالها  األمريكي،  الّدفاع  وزير 
يكون  قد  الُمقابل،  في  كبير  لَمسؤوٍل روسّي 
هذه  كشف  ألّن  للمملكة،  ُمباشر  تهديد  أّول 
د دعًما ماليًّا أو  ًة إذا جاءت ُتؤكِّ الوثائق، خاصَّ
لوجستيًّا لمسؤولين سعوديين لدعم الُمشاركين 
في هذه الهجمات، يعني إعطاء ُضوء أخضر 
مرفوعة  قضايا  في  للّنظر  أمريكّية  لمحاكٍم 
طلًبا  الهجمات،  هذه  ضحايا  ُأسر  قبل  من 
لتعويضاٍت قد َتِصل إلى تريليونات الّدوالرات 

تطبيًقا لقانون “جاستا”.
زّورت  التي  أمريكا  بأّن  نتذّكر  أن  وعلينا 
لن  الِعراقّية،  الّشامل  الّدمار  أسلحة  ُأكذوبة 
اأُلسرة  توّرط  د  ُتؤكِّ وثائق  تزوير  في  تَتردَّد 
الحاكمة السعودّية في هذه الهجمات، ولديها 
الكثير من ُشهود الّزور الّسعوديين الجاِهزين 

للّشهادة.
***

في  الّسعودي  الّدور  هّمشت  بايدن  إدارة 
قاعدتها  قطر  من  وجعلت  أفغانستان، 
الرئيسّية  والدبلوماسّية  والعسكرّية  السياسّية 
وهذا  األوسط،  والّشرق  الخليج  منطقة  في 
مسمومًة  أمريكّيًة  طعنًة  ُيَشكِّل  ذاته  حّد  في 
في الّظهر الّسعودي، وإنهاء لُعالقة تحالفّية 
استراتيجّية تمتّد ُجذورها لما َيقُرب من ثمانين 
عاًما، وأبرز محّطاتها ضّخ السعودّية ِمليارات 
الّدوالرات وآالف “الُمجاهدين” في أفغانستان 
لهزيمة الوجود الّسوفييتي في مطلع الّثمانينات 

والّثأر من هزيمة فيتنام.

قال رئيس الوزراء السرائيلي نفتالي بينيت، إن 
لديه 3 مهام في قطاع غزة، مؤكدا أنه يوافق 
على صفقة لتبادل األسرى مع حركة “حماس” 

في ظروف معينة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة “يديعوت 
مساء  ُبثت،  بينيت،  مع  العبرية  أحرونوت” 

الثالثاء.
وردا على سؤال عما إن كان يسعى إلى تسوية 
سلفه  الماضي  في  انتقد  بينما  “حماس”،  مع 
بنيامين نتنياهو في ذلك، قال بينيت: “كنا في 
جولة قتال قبل أربعة أشهر. في عملية حارس 
التي سبقت  أيار(  ـ 21 مايو/  الجدران )10 
أطلقت  حزيران(  يونيو/   13( منصبي  تولي 
حماس صواريخ على القدس وتل أبيب، وها 

نحن في النقطة نفسها بالضبط”.
مع  الشيخ  شرم  في  االربعاء  بينت  والتقى 

الرئيس المصري حسني مبارك . 
وقف  بدأ  الماضي،  أيار  مايو/   22 وفي 
لطالق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل 
عسكرية  مواجهة  أنهى  مصرية،  برعاية 

استمرت 11 يوما.
على  نقشت  منظمة  “حماس  بينيت:  وتابع 
هي  مسؤوليتي  النهاية.  حتى  قتالنا  رايتها 
بشكل  الجنوب  إسرائيل وسكان  مواطني  أمن 

خاص”.
قصف  وهو  جديدا  نهجا  يتبع  أنه  وأوضح 
كل  مقابل  فقط  ليس  القطاع  في  أهداف 
صاروخ، بل أيضا مقابل كل بالون حارق يتم 

إطالقه من غزة.
وأضاف أنه لديه 3 مهام في غزة “األول منع 
 )..( الحارقة  والبالونات  الصواريخ  إطالق 
هدوء  مقابل  قوة حماس  تعاظم  وقف  والثاني 
 15 الـ  خالل  لبنان  في  حدث  مثلما  مؤقت، 

يمتلك  هللا  حزب  بات  حيث  األخيرة،  عاما 
150 ألف صاروخ”.

ولفت بينيت إلى أن المهمة الثالثة تتمثل في 
إعادة 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين لدى حركة 

“حماس”.
لبرام  مستعدا  كان  إن  ما  سؤاله  ولدى 
على  ذلك  “يعتمد  قال:  أسرى،  تبادل  صفقة 
الظروف، بالتأكيد في ظل ظروف معينة نعم، 
ذلك(.  توضيح  )دون  ال  معينة  وفي ظروف 
الدوام إطالق سراح  عارضُت وأعارض على 

من قتلوا إسرائيليين”.
وتقول إسرائيل إن حركة “حماس” تحتجز 4 
بينهم  إسرائيليين في غزة منذ حرب 2014، 

جنديان.
في  الفلسطينيين  األسرى  عدد  ُيقدر  فيما 
سبتمبر/أيلول   6 حتى  السرائيلية،  السجون 
 40 بينهم  و650،  آالف   4 بنحو  الجاري، 
 520 إلى  إضافة  قاصر،   200 ونحو  امرأة 
أسيرا إداريا )من دون تهمة وال محاكمة(، وفق 

منظمات فلسطينية معنية.
وتفرض إسرائيل منذ عام 2006 حصارا بريا 
يقطنه  حيث  غزة  قطاع  على  وجويا  وبحريا 

نحو مليوني نسمة.
إنه  الثالثاء،  مساء  بينيت،  قال  ذلك  الى 
بالرئيس  يجمعه  لقاء  في  منطق  أي  يرى  ال 
الفلسطيني محمود عباس، مجددا رفضه إقامة 

دولة فلسطينية.
ستوديو  مع  مقابلة  في  يتحدث  بينيت  وكان 
“يديعوت  لصحيفة  التابع  نيت”،  “واي 
أحرونوت، تعليقا على لقاء جمع وزير الدفاع 
الشهر  أواخر  عباس  بالرئيس  غانتس  بيني 
الماضي، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام هللا، 

وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال بينيت: “ليس هناك منطق أن أتحدث مع 
شخص رفع دعوى قضائية ضد قادة الجيش 
للمحكمة  إشارة  في  الهاي”،  في  السرائيلي 

الجنائية الدولية.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، أعلنت المدعية 
العامة السابقة لـ”الجنائية الدولية” فاتو بنسودا، 

إطالق تحقيق بالحالة في فلسطين.
وستحقق المحكمة في شبهة “ارتكاب مسؤولين 
في  النسانية  وضد  حرب  جرائم  إسرائيليين 

األراضي الفلسطينية المحتلة”.
وزير  عن  يختلف  “تصوري  بينيت:  وأضاف 
أعارض  أنا  بانسجام.  نعمل  أننا  رغم  الدفاع 

)إقامة( دولة فلسطينية”.
قام  )التي  بالزيارة  يتعلق  “فيما  وأضاف: 
طلب  فقد  الفلسطيني(،  للرئيس  غانتس  بها 
)غانتس( ذلك لفترة طويلة ألنه تولى مسؤولية 
ما  أداة،  واعتبرها  غزة  في  التسوية  عملية 

جعلني أوافق عليها”.
وفي وقت سابق الثالثاء، قالت وزيرة الداخلية 
السرائيلية أيليت شاكيد، إن الرئيس الفلسطيني 
نقلتها  في تصريحات  “ليس شريكا”، مضيفة 
قناة “كان” الرسمية “رئيس الوزراء )بينيت( لن 

يقابله وال ينوي ذلك”.
وكانت حركتا “حماس” و”الجهاد” السالمي، 
جمع  الذي  اللقاء  استنكرتا  قد  الفلسطينيتان 
أغسطس/   29 في  بغانتس  عباس  الرئيس 
آب الماضي، واعتبرتا أنه مرفوض من الكل 
للشعب  الوطنية  الروح  و”شاذ” عن  الوطني، 

الفلسطيني.
الفلسطيني  الجانبين  بين  السالم  ومفاوضات 
والسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، 
االستيطان،  وقف  أبيب  تل  رفض  جراء 
من  وتنصلها  قدامى،  معتقلين  عن  والفراج 

خيار حل الدولتين.
ليسا   عّباس،وبينيت  “الرئيس”  كالهما  
هذه  األرض  على  وُنفوذ  كلمة  أصحاب 
األّيام، وباتا خارج ُمعادالت القرار والُمواجهة، 
ال  ملعٍب  وعلى  الّضائع  الوقت  في  ويلعبان 
في  وكالهما  أحداثه،  على  الّسيطرة  يملكان 
غير  والّتهميش  والُهزال  الّضعف  من  حالٍة 
مسبوقة، ويَتعّكز أحدهما على اآلَخر لتجّنب 

الّسقوط واالنِهيار.
لقائه  في  منطق  أّي  ُيوجد  ال  فانه  وبالتالي 
بالرئيس عّباس، ليس ألّن األخير ذهب إلى 
ُمجرمي  لُمطاردة  الدولّية  الجنايات  محكمة 
هذه  على  َنِدم  )رّبما  السرائيليين  الحرب 
الخطوة(، وإّنما ألّنه ال جدوى من هذا الّلقاء، 
فاألّول، أّي عّباس، يتفاوض ُمنذ 28 عاًما، 
ولم يمنع بناء وحدة سكنّية استيطانّية واحدة، 
أّما  منه،  باالقِتراض  االحِتالل  ُيَموِّل  وبات 
الّثاني فَيرُفض الّلقاء ليس شجاعًة منه، وإّنما 
الُحكومي  تحالفه  بسبب  الّسقوط  من  خوًفا 
الُمتطرّفة  اليمينّية  الُعنصرّية  وأحزابه  الهّش، 
الِفلسطينّية  والّدولة  للُمفاوضات  الرّافضة 

“الوهمّية”.
ثالث هزائم ُكبرى لحقت بدولته الُعنصرّية في 
حرب  في  األولى  الماضية:  األربعة  األشهر 
“سيف القدس” التي عزلتها عن العالم ودّمرت 
ُسمعتها كُقوٍّة عسكرّية، وفضحت جيشها وُقببها 
الحديدّية، والثانية عندما قتل ُمجاهد ِفلسطيني 
من أبناء الِقطاع الّصامد قّناًصا إسرائيليًّا من 
فتحٍة ضّيقٍة في الِجدار العازل، والثالثة عملّية 
الُهروب الكبير البداعي الذي جّسد تفّوًقا لسّتة 
أسرى ِفلسطينيين في حرب الُعقول واألدمغة.
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مهرجان بو وو التقليدي للسّكان األصلّيين 
عاد بعد انقطاع فرضته الجائحة

سنوّيا  كندا  في  األصلّيون  السّكان  يحيي 
الموسيقّية  والحفالت  المهرجانات  من  العديد 

والغنائّية.
لكّن هذه االحتفاالت التي تندرج في ثقافات 
من  تسلم  لم  وتقاليدهم  األصلّيين  السّكان 

جائحة فيروس كورونا الستجّد.
العديد من  إلغاء  وتّم منذ نحو سنة ونصف 
 Powالمهرجانات، من بينها مهرجان بو وو
Wow، وهو حدث فّني ديني يلتقي فيه أبناء 
ويرفعون  جديدة(  )نافذة  األصلّيين  السّكان 
تراثهم  وإحياء  الشفاء  أجل  من  الصلوات 

الثقافّي.
التقى  االحتفال،  عنهما  غاب  سنتين  وبعد 
للمشاركة  األسبوع  نهاية  أتيكاميك  أّمة  أبناء 
في يومين من احتفاالت بو ووعلى وقع قرع 
ضّجت  التي  التقليدّية  واألغنيات  الطبول 
موريسي  منطقة  في  ِويموتاتشي  غابة  بها 

الكيبيكّية.
التخييم  مركز  مؤّسسة  بازيل  مادلين  وترى 
والسكن نوتشيميك أّن الوقت طال بعد سنتين 

من التوّقف عن إحياء المهرجان.
ويقع المركز فوق أراضي أتيكاميك التي تضّم 

مجموعات من أبناء السّكان األصلّيين.
وأقبل على المهرجان فضال عن األشخاص 
من  الزوّار  من  عدد  المنطقة،  في  المقيمين 

مناطق بعيدة ومن مقاطعة أونتاريو.
حّتى أّن البعض منهم جاؤوا من نوفا سكوشا 
ونيو برنزويك كما قال أيامي شيلتون منّسق 

المهرجان.
كان الناس متشّوقين للمشاركة في المهرجان 
قال شيلتون، وأضاف أّن هذه الّلقاءات تسمح 
حلول  قبل  الضروري  النشاط  بتخزين  لهم 

فصَلي الخريف والشتاء.
أتيكاميك  أّمة  المسّنة من  ماري كون  وتقول 
التي ألقت كلمة االفتتاح إّن المهرجان يشّكل 
الطاقات  ِلتخزين  المشاركين  أمام  فرصة 

والنشاط.
في  عميقا  جرحا  األحداث  بعض  وتركت 
اكتشاف  ومنها  األصلّيين،  السّكان  نفوس 
ورفات  مجهولين  ألشخاص  تعود  مقابر 
األصلّيين  السّكان  مدارس  مواقع  في  أطفال 
المعاملة  الداخلّية السابقة ، فضال عن سوء 
إيشاكوان  جويس  الشاّبة  لها  تعّرضت  التي 

التي توّفيت في مستشفى جولييت في كيبيك 
أثناء تلّقيها العالج.

وِلهذا السبب، وضع المشاركون في المهرجان 
وعقدوا  الرقص،  حلبة  داخل  قارب  صاري 
عليه 3 شرائط أحدها باللون األحمر وهو لون 
باللون  وأخرى  األصلي،  األصلّيين  السّكان 
باللون  وثالثة  األطفال  أجل  من  البرتقالي 

البنفسجي من أجل جويس إيشاكوان.
التبغ  و  حديثا  المقطوع  العشب  برّش  وقاموا 
فاحت  التي  الحلبة  الراقصون  يدخل  أن  قبل 

منها رائحة القصعين أو المريمّية.
وساد الصمت المطبق المكان عندما بدأ فريق 
بالك بير قرع الطبول، وتلته األغاني التقليدّية 
التي أضفت جوّا ممّيزا وساحراعلى االحتفال.

والرقص هو اللغة المشتركة لهؤالء المحتفلين، 
بها  يتحّدثون  التي  اللغة  عن  النظر  بغّض 

واألّمة التي ينتمون إليها.
ويرتدي أبناء السّكان األصلّيين ثيابا تقليدّية 
يتفّننون في إنشائها، وتقول إحدى المشاركات 
من مقاطعة أونتاريو إّن خياطة الزّي التقليدي 
هوّيتها،  من  جزء  هو  والذي  ترتديه،  الذي 

استغرقت شهرا بالكامل.
وقد  بأزيائهّن،  أخريات  راقصات  وتتباهى 

وضعن في حقائبهّن الصغيرة بعضا من نبات 
تفوح  التي  واألرز  والتبغ  والشعير  القصعين 
تفعله  كانت  ما  غرار  على  العِطرة،  رائحتها 

جّداتهّن قبل صيد الطرائد.
وشارك العديد من الكيبيكّيين من غير أبناء 
ساهم  ما  المهرجان،  في  األصلّيين  السّكان 
أيامي  المنّسق  قال  كما  الحواجز  كسر  في 

شيلتون.
ويحيي أبناء ويتوماتشي العام المقبل النسخة 
الخامسة والعشرين من مهرجان بو وو، وهو 
من  األصلّيين  السّكان  أبناء  به  أتى  تقليد 

الواليات المّتحدة وتحافظ عليه األجيال.

الهجرة ِلسّد نقص اليد العاملة في شرق مقاطعة أونتاريو

نقصا  كندا  في  المناطق  من  العديد  تعاني 
في اليد العاملة، وتعّول على الهجرة والعّمال 

المهاجرين المؤّقتين في مواجهة المشكلة.
في  العاملة  اليد  نقص  عن  الحديث  وانتقل 
منطقَتي راسيل وبريسكوت في شرق أونتاريو 
إلى الحملة االنتخابّية عشّية موعد االنتخابات 
سبتمبر  أيلول   20 في  الفدرالّية  التشريعّية 

الجاري.
ودعت الكثير من الهيئات واألعمال األحزاب 
الفدرالّية للتعّهد ِبتسريع معامالت الهجرة التي 
تتيح لهم توظيف العّمال المؤّقتين األجانب و 

الواصلين الجدد إلى كندا. )نافذة جديدة(
خدمة  مركز  مديرة  أركان  كارولين  وتتحّدث 
 1000 عن  راسيل  بريسكوت-  في  العمل 
وظيفة شاغرة في هذه المنطقة التي تعّد 90 

ألف نسمة.
وتشير إلى أّن المنطقة تحتاج لملء وظائف 
إلى مستوى  البداية  المستويات، من  كّل  في 

الكوادر.
جوستان  برئاسة  الليبرالّية  الحكومة  وكانت 
ترودو قد أعلنت خالل الجائحة عن برنامج 

 PCRE-( باالقتصاد  للنهوض  مساعدة 
مساعدة  خالله  من  قّدمت  الذي   ،)CRB
عمل  دون  من  هم  الذين  لألشخاص  مالّية 
تعويضات  على  للحصول  مؤّهلين  وغير 

البطالة.
ال  العانة  برامج  إّن  أركان  كارولين  وتقول 
تساعد في إنهاء األزمة التي تعود إلى ما قبل 
بالعديد  الجائحة، وتفاقمت خاللها، مّما دفع 
من العّمال للتحّول نحو مجاالت عمل أخرى.

الحزب  مرّشح  ماالكوس  كونستاتين  ويشير 
غلينغاري  دائرة  عن  الجديد  الديمقراطّي 
في  البحث  ضرورة  إلى  راسيل  بريسكوت 

العمق في أسباب نقص اليد العاملة.
فاألجور كانت متدّنية، وأحجم الذين حصلوا 
على إعانة الطوارئ الفدرالّية خالل الجائحة، 
عن العودة إلى العمل بأجور متدّنية كما قال 

المرّشح ماالكوس.
إلى زيادة  الجديد  الديمقراطي  الحزب  ويدعو 
الذين  للعّمال  دوالرا   20 إلى  الساعة  أجر 
أن  ويأمل  الفدرالّية،  األنظمة  تحت  يعملون 

تحذو المقاطعات حذو الحكومة الفدرالّية.

تسهيل الهجرة االقتصادّية:
ويواجه المزارعون حسب قول كارولين أركان 
بريسكوت-  في  العمل  خدمة  مركز  مديرة 
تتطّلب  مكلفة  وبرامج  كبيرا  تأخيرا  راسيل 
من  العّمال  ِلتوظيف  عديدة  أشهرا  إجراءاتها 

خالل برامج الهجرة.
سوليوشنز  كونتاك  التوظيف  وكالة  وتقّدم 
العّمال  توظيف  تسّهل  برامج  للشركات 
ميالني  الوكالة  مديرة  تقول  كما  األجانب 

ديجاردان.
واختيارهم  العّمال  عن  البحث  خدمة  وتوّفر 
الشركات  من  بكّل  الخاّصة  المعايير  وفق 
المقابالت، وتوفير  المرّشحين لجراء  وتقديم 
اختيارهم،  يتّم  الذين  ألولئك  العمل  رخصة 
ونقلهم من المطار لدى وصولهم، ومساعدتهم 
على االستقرار في المنطقة كما تقول ميالني 

ديجاردان.
وتضيف أّن المهلة تبقى طويلة في أونتاريو 
وتصل إلى 6 أشهر رغم كّل هذه التسهيالت، 
شهرَين  الطلبات  معالجة  خفض  أّن  وترى 

لين. يسّهل األمر على عاتق المشغِّ

ونقص اليد العاملة حاّد بصورة خاّصة حسب 
في  ويؤّثر  الصناعي،  القطاع  في  ديجاردان 

وتيرة النتاج.
ومع عودة النشاط منذ بضعة أشهر، يشعر 
الكثير من العّمال بالتعب و يرفضون عقود 
قول  حسب  إضافّية  ساعات  والعمل  العمل 
في  يكمن  الحّل  أّن  ترى  التي  ديجاردان 

توظيف اليد العاملة األجنبّية.
ويدعو فرانسيس دروان النائب الليبرالي الخارج 
والمرّشح عن دائرة غلينغاري بريسكوت راسيل 
وتسهيل  التوظيف  برنامج  إدارة  تحسين  إلى 
المعامالت أمام الشركات الكندّية التي تبحث 
اليد  ِلسّد نقص  عن موّظفين مؤّقتين أجانب 

العاملة لديها.
ويدعو الحزب الديمقراطّي الجديد إلى التوفيق 
جهة  من  الهجرة  ومستويات  السياسات  بين 

لين من الجهة األخرى. واحتياجات المشغِّ
ويدعو حزب المحافظين إلى إعطاء األولوّية 
في  المساهمة  على  القادرين  للمهاجرين 

اقتصاد البالد
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مرّشحان من الديمقراطّي الجديد ينسحبان  من السباق 
التهمامهما بمعاداة السامية بسبب تغريدات سابقة

ترودو و أوتول يطالبان كونسورسيوم وسائل اإلعالم
 الذي نظم مناظرة زعماء األحزاب باالعتذار

برنامج NDP يدعو إلى انفاق 200 مليار دوالر على 
الرعاية الصحية وتغير المناخ والمصالحة بين السكان األصليين

أعلن مرّشحان عن الحزب الديمقراطّي الجديد 
انسحابهما من االنتخابات التشريعّية الفدرالّية.

أونتاريو  في  المرّشحين  أّن  الحزب  وأعلن 
األسبوع  السباق  من  خرجا  سكوشا  ونوفا 
بسبب  السامية  بمعاداة  الماضيالتهمامهما 

تغريدات سابقة .
وقال جورج سول المتحّدث باسم الديمقراطّيين 
الجدد لسي بي سي إّن سيدني كولز المرّشحة 
عن دائرة تورونتو-سان بول في أونتاريو و 
كمبرالند- دائرة  عن  المرّشح  أوسبورن  دان 

كولشستر في نوفا سكوشا خرجا من السباق 

بملء خيارهما، وأضاف أّن الحزب يدعم هذا 
الخيار.

وأفادت صحيفة ذي تورونتو ستار التي كانت 
اّدعت في  أّن كولز  الخبر،  نقل  األولى في 
تغريدة على موقع تويتر أّن إسرائيل مسؤولة 
الّلقاح  من  مفقودة  جرعات  عن  ما  بطريقة 
المّتحدة خالل  الواليات  ِلكورونا في  المضاّد 

فصل الشتاء الماضي.
واعتذرت سيدني كولز فيما بعد عن نظرّيات 
مرتبطة  الّلقاح  إمدادات  بشأن  لها  أساس  ال 

بإسرائيل.

وكان المرّشح دان أوسبورن من جهته قد غّرد 
على موقع العالمّية األميركّية الشهيرة أوبرا 
ونفري عام 2019 متسائال إن كان معسكر 

االعتقال أوشفيتز مكانا حقيقّيا.
آخر  األسبوع من حساب  أوسبورن هذا  ورّد 
هذه  يتذّكر  ال  إّنه  قائال  تويتر  موقع  على 

التغريدة، واعتذر عنها.
أوّد أن أقّدم االعتذار كتب مرّشح الديمقراطّي 
الجديد دان أوسبورن، وأضاف أّنه ال ينبغي 
أن ننسى دور أوشفيتز وتاريخ الهولوكوست 
، وينبغي مواجهة معاداة السامّية ووضع حّد 

لها.
وقال جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي 

الجديد إّن هذه الرسائل غير مقبولة.
أريد أو أكون واضحا: التعليقات كانت خاطئة 
بالكامل وال مكان لها في حزبنا قال جاغميت 
سينغ خالل لقاء في إطار حملته االنتخابّية 
جرى صباح األربعاء في إسيكس في مقاطعة 

أونتاريو.
إّن  الجديد  الديمقراطّي  الحزب  زعيم  وقال 
اّتخاذ  تّم  و  مقبولة  غير  بالكامل  »الرسائل 

القرار الصحيح.

وزعيم  ترودو  جوستان  الليبرالي  الزعيم  دعا 
وسائل  كونسورسيوم  أوتول  إرين  المحافظين 
العالم الذي نّظم المناظرات التلفزيونّية بين 

الزعماء إلى االعتذار.
العالم  الزعيمان كونسورسيوم وسائل  ودعا 
إلى تقديم االعتذار عن سؤال ُطرح على زعيم 

الكتلة الكيبيكّية إيف فرانسوا بالنشيه.
فقد طرحت شاشي كورال رئيسة معهد أنغوس 
ريد أسئلة على بالنشيه بشأن قوانين كيبيكّية 

تتعّلق بعلمانّية الدولة والّلغة الفرنسّية.
وسألت كورال زعيم الكتلة الكيبيكّية لماذا يؤّيد 

هذه القوانين التمييزّية في المقاطعة.
الكيبيكّية  الوطنّية  الجمعّية  وصّوتت 
رفعتها  االولى  مذّكرتين،  على  بالجماع 
دومينيك  المحلّية  الليبرالّية  المعارضة  زعيمة 

التهّجم  عن  الكّف  إلى  فيها  تدعو  أنغالند، 
والثانية   ،Quebec Bashing،كيبيك على 
رفعها الحزب الكيبيكي المعارض، يدعو فيها 
اعتذار رسمّي  تقديم  إلى  المناظرات  منّظمي 

عن الساءة إلى األّمة الكيبيكّية.
ترودو  جوستان  الليبرالي  الزعيم  وطالب 

كونسورسيوم وسائل العالم باالعتذار.
قال  مقبولة  تكن  لم  السؤال  فرضّية  أّن  أرى 
ترودو رّدا على أسئلة الصحفّيين خالل جولة 
انتخابّية يقوم بها في مدينة هاليفاكس، وتابع 
كونسورسيوم  يشرح  أن  المهّم  من  أّنه  مؤّكدا 

وسائل العالم ما جرى ويعتذر.
جوستان  قال  عنصرّيين  ليسوا  الكيبيكّيون 
على  العمل  سيواصل  أّنه  وأضاف  ترودو، 

مكافحة العنصرّية.

إلى  الموّجه  السؤال  في  ورد  ما  أّن  واعتبر 
بالنشيه مهين للكيبيكّيين.

بدوره  المحافظين  زعيم  أوتول  إرين  وطالب 
كونسورسيوم وسائل العالم باالعتذار.

أوتول  قال  كيبيك  على  التهّجم  من  تعبت 
انتخابّية من  يتحّدث خالل جولة  كان  الذي 
أّن السؤال  الكيبيكّية ، ورأى  مدينة جونكيير 
زعيم  بالنشيه  فرانسوا  إيف  على  المطروح 
تعّهده  وأّكد  عادال،  يكن  لم  الكيبيكّية  الكتلة 

إزاء األّمة الكيبيكّية.
وكانت شاشي كورال رئيسة معهد أنغوس ريد 

قد طرحت السؤال التالي على بالنشيه:
كيبيك مشاكل مع  لدى  يكون  أن  تنفي  أنت 
العنصرّية، ورغم ذلك، أنت تدافع عن قوانين 
مثل مشروع القانون 96 والقانون 21 ، التي 

بالنجليزّية  والناطقة  الدينّية  األقلّيات  تهّمش 
الفرنسّية  الّلغتين  بغير  الناطقة  وتلك 

والنجليزّية.
وتابعت كورال داعية أن يشرح إيف فرانسوا 
بالنشيه ألولئك الذين هم خارج كيبيك لماذا 

يؤّيد هذه القوانين التمييزّية.
وقال رئيس  فعل عديدة،  السؤال ردود  وأثار 
المقاطعة  إّن  لوغو  فرانسوا  كيبيك  حكومة 

تعّرضت لهجوم حول كفاءاتها وقيمها.
عن  العالم  وسائل  كونسورسيوم  ودافع 
صياغة األسئلة وقال إّن السؤال الذي طرحته 
مشروع  بشأن  كورال  شاشي  المناظرة  مديرة 
القانون 96 والقانون 21 في كيبيك ال يؤّكد 

أّن الكيبيكّيين عنصرّيون.
سي بي سي 

الفيدرالي  الديمقراطي  الوطني  الحزب  يعد 
جديد  إنفاق  في  دوالر  مليار   214 بمبلغ 
وفًقا   ، المقبلة  الخمس  السنوات  مدى  على 
الصادر  برنامجه  التزامات  تكاليف  لتفصيل 

يوم السبت.
بمبلغ  النفاق  الكثير من هذا  تعويض  سيتم 
تم  التي  اليرادات  من  دوالر  مليار   166
جمعها خالل نفس الفترة من خالل سلسلة من 
الضرائب الجديدة وغيرها من الجراءات التي 
الكبيرة  والشركات  األثرياء  األفراد  تستهدف 

المربحة.
قال زعيم الحزب الوطني الديمقراطي جاجميت 
سينغ: »أنا فخور بالقول إننا الحزب الوحيد 
أي  نضع  لن  أننا  تضمن  خطة  لديه  الذي 
والطبقة  العاملة  الطبقة  على  إضافي  عبء 

الوسطى والشركات الصغيرة«.
برؤية  تتمتع  التي  الوحيدة  هي  »خطتنا 
كبير  بشكل  اليرادات  زيادة  في  موثوقة 
وكبير حتى نتمكن من االستثمار في البرامج 
التي  والمساعدة   ، األشخاص  يحتاجها  التي 
يحتاجها األشخاص ، وفي نفس الوقت وضع 

أفضل لتقليل ديوننا ».
على  جزئًيا  يعتمد  الذي   ، الميزانية  ويقدر 
البرلماني  الميزانية  مسؤول  من  توقعات 
)PBO( ، مقدار وعود برنامج NDP على 
ومقدار   ، المقبلة  الخمس  السنوات  مدى 
اليرادات التي ستجلبها الجراءات الضريبية 

الجديدة إلى الخزائن الفيدرالية.
وهي تلحق توقعات محددة بالدوالر بتعهدات 
الوطني  الحزب  برنامج  في  الواردة  السياسة 
الديمقراطي ، والتي أصدرها الحزب في وقت 
تعرضت  لكنها   ، الصيف  هذا  من  سابق 

الطموح  بسبب  طويلة  لكونها  النتقادات 
وقصيرة التفاصيل.

أقر مكتب الميزانية العمومية في تقاريره بعدم 
اليقين عندما يتعلق األمر بأرقام اليرادات.

بشأن  اليقين  عدم  ببعض  سينغ  واعترف 
الخطة ، قائال إنه »لم يتم تنفيذها من قبل« 
لكنه قال إنها »طريق حقيقي للمضي قدما« 

و »يعتقد الكنديون أنها منطقية«.
ال توجد خطة فورية للعودة إلى التوازن

مليار   40 التكلفة  ذات  البرنامج  يتطلب 
دوالر في إنفاق إضافي للفترة 22-2021. 
دوالر  مليار   145 قدره  حادا  عجزا  وتتوقع 
في 2021-22 ، والذي سينكمش إلى 53 
مليار دوالر في العام المقبل قبل أن ينخفض 
-2025 في  دوالر  مليار   34 إلى  تدريجيا 

.26
ال توجد خطة فورية للعودة إلى رصيد الميزانية 
، لكن مسؤولي الحزب يشيرون إلى انخفاض 
الجمالي -  المحلي  الناتج  إلى  الدين  نسبة 
والتي ستنتقل من 48٪ في 2021-22 إلى 
45,8٪ بحلول 2025-26 - كمؤشر على 
أن الحزب مسار واضح للعودة إلى التوازن.

وفًقا لمسؤولي الحزب الذين تحدثوا في الخلفية 
الديمقراطي  الوطني  الحزب  وعود  فإن   ،
تتجاوز ما ورد في ميزانية 2021-22 التي 
اقترحتها الحكومة الليبرالية وأقرها البرلمان في 
وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك ، يتوقع 
السنوات  أقل في معظم  الحزب عجزًا سنوًيا 
عند مقارنته بالمنصات الليبرالية والمحافظة ، 
جزئًيا ، بسبب وفرة المقترحات المدرة للدخل.

على عكس برنامج حزب المحافظين ، التي 
تقترح إلغاء وعد الليبرالي الكبير بإنفاق 30 
مليار دوالر لبناء برنامج وطني لرعاية األطفال 
، يخطط الحزب الوطني الديمقراطي الحترام 
مع  الليبراليون  وقعها  التي  الحالية  الصفقات 

عدة مقاطعات وإكمال بناء نظام وطني .

التنمية الوطنية هو 68  أغلى بند في خطة 
مليار دوالر من النفاق الجديد على الرعاية 
الصحية على مدى السنوات الخمس المقبلة 
لألدوية  الشاملة  التغطية  سيمول  والذي   ،
األجل  طويلة  الرعاية  ويوسع   ، الموصوفة 
رعاية  ويغطي   ، المنزلية  الرعاية  وخيارات 
من  العديد  نفقات  العقلية  والصحة  األسنان 
طيف  من  األدنى  الطرف  على  الكنديين 

الدخل.
يقول الحزب إن هذا سيجعل برنامجه األقرب 
المقاطعات واألقاليم بأن  لتلبية طلب رؤساء 
تغطي الحكومة الفيدرالية 35 في المائة من 
جميع تكاليف الرعاية الصحية - والتي من 
شأنها أن ترفع من تحويالت الصحة الكندية 
مليار دوالر كل سنة.  بمقدار 28   )CHT(
)ستضخ منصة المحافظين 60 مليار دوالر 
السنوات  مدى  على  الصحية  الرعاية  في 
من  الرغم  على   ، قيود  دون  القادمة  العشر 
النصف  في  ستأتي  األموال  هذه  معظم  أن 
األخير من العقد. سيخلق الليبراليون تحوياًل 
مخصًصا للصحة العقلية ويقولون إنهم على 
استعداد للتفاوض يزيد من تالل شيتاجونج(.

كما يقترح الحزب الوطني الديمقراطي إنفاق 
26 مليار دوالر لمكافحة تغير المناخ ودعم 

من  االنتقال  إلى  يحتاجون  قد  الذين  العمال 
الصناعات عالية التلوث مثل النفط والغاز.

بإعادة  الحزب  سيقوم   ، ذلك  إلى  بالضافة 
توجيه 35 مليار دوالر تم تخصيصها بالفعل 
في الميزانية لمشاريع مع البنك الكندي للبنية 
والذي سيكون   ، المناخ«  إلى »بنك  التحتية 
الطاقة  في  االستثمار  لتعزيز  تفويض  له 
المتجددة وكفاءة الطاقة والتكنولوجيا منخفضة 

الكربون.

أخرى  دوالر  مليار   30 تخصيص  وسيتم 
للجهود المبذولة لتحقيق المصالحة مع السكان 
األصليين. سيتم استثمار أكثر من نصف هذا 
تمتثل لحكم  الفيدرالية  الحكومة  المبلغ لجعل 
خالل  من  الكندية  النسان  حقوق  محكمة 
الذين  واألطفال  األولى  األمم  أسر  تعويض 
نظام  في  ووضعهم  منازلهم  من  إبعادهم  تم 

رعاية األطفال.

عندما ُسئل عما إذا كان الناخبون سيستفيدون 
أرقام  لمراجعة  الوقت  من  المزيد  وجود  من 
الحزب ، أجاب سينغ بأن الكنديين لن يفاجأوا 

بما يرونه.

أننا  للغاية على  ثابتين  كنا  »لقد  قال سينغ: 
فترة  منذ  »قلنا  الناس«.  في  االستثمار  نريد 
طويلة أننا نعتقد أنه يتعين علينا رفع مستوى 
الناس. لقد فعلنا ذلك طوال فترة الوباء. لقد 

اقترحنا ذلك قبل االنتخابات.«
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وصلت الّناقلة اأُلولى ومعها ُحكومة ميقاتي.. وانتصر الّثالثي اللبناني 
السوري اإليراني على الغطرسة األمريكّية اإلسرائيلّية

حزب العمال اليساري المعارض 
يفوز في االنتخابات بالنرويج

الديمقراطي  االشتراكي  العمال  حزب  فاز 
ياهر  يوناس  بزعامة  المعارض  اليساري 

ستور، في االنتخابات البرلمانية بالنرويج.
في   26,4 على  المذكور  الحزب  وحصل 
في   100 فرز  بعد  األصوات،  من  المائة 
حين  في  االنتخابية،  االستمارات  من  المائة 
حصل حزب المحافظين الحاكم على 20,5 

في المائة من األصوات.
وفي وقت سابق، أعترفت إرنا سولبرغ رئيسة 
المحافظين  حزب  ورئيسة  النرويج  وزراء 
الحاكم، بهزيمتها وهنأت رئيس حزب العمال 

جوناس غار ستور، بالفوز.
جرت االنتخابات البرلمانية في النرويج، يوم 
أمس االثنين، وتم خاللها انتخاب 169 نائبا. 
النرويج استخدام  االنتخابات في  ويتم خالل 
التمثيل النسبي وفقا للقوائم الحزبية في وتجري 

في 19 دائرة انتخابية.
على مدى سنوات عديدة، كان حزب العمال 
أكبر قوة سياسية في المملكة. ومنذ الستينيات 
ترأس الحزب السلطة مرات عديدة، وفقط في 

انتخابات 2013 وجد نفسه في المعارضة

للحزبين  خسارة  الى  تشير  االنتخابات  نتائج 
األخيرة  البرلمانية  االنتخابات  بنتائج  مقارنة 
أكبر  تبدو  الخسائر  لكن  سنوات،  أربع  قبل 

بكثير للمحافظين.
وقد تمكنت العديد من األحزاب الصغيرة من 

تحقيق مكاسب في هذه االنتخابات البرلمانية، 
المعارض  »الوسط  حزب  حصل  حيث 
النرويجي« بزعامة تريجفه سالغسفولد فيدوم، 
على نحو 14 في المئة من أصوات الناخبين 
بفارق  متقدما  الثالثة  المرتبة  في  ليأتي 

اليميني  نقطتين مئويتين على حزب »التقدم 
الشعبوي«. 

االنتخابات  قبل  الرأي  استطالعات  وكانت 
الدولة  في  للحكومة  وشيك  تغيير  إلى  تشير 
ومع  األوروبي،  االتحاد  في  العضو  غير 
البرلمان  في  أغلبية  تشكيل  أجل  ومن  ذلك 
فإنه  مقعدا،   169 من  المؤلف  النرويجي 
المستقبلي  الحكومة  رئيس  على  سيتعين 
من  يتكون  حكومي  ائتالف  على  االعتماد 

العديد من الشركاء.
قد  األرقام،  من  استنتاجه  يمكن  لما  ووفقا 
يعتبر  لما  ضيقة  ألغلبية  كافيا  ذلك  يكون 
ترجيحا،  األكثر  الوسط«  »يسار  تحالف 
و«حزب  العمال«  »حزب  من  يتكون  والذي 
الوسط« و«حزب اليسار االشتراكي«، وإذا لم 
ينجح االتفاق الثالثي، فيمكن أن يعتمد هذا 
أيضا على دعم »حزب  الحكومي  االئتالف 
اآلن  حتى  النتائج  تظهر  الذي  الخضر« 
حصوله على نحو 4 في المئة من أصوات 
حاز  الذي  األحمر«،  و«الحزب  الناخبين، 

حتى اآلن على حوالي 5 في المئة.

عبد الباري عطوان
بانياس  مرفأ  إلى  إيرانّية  نفط  ناقلة  وصول 
لًة بمادة المازوت، وبدء عملّية  السوري ُمَحمَّ
تفريغها ونقل ُحمولتها إلى لبنان عبر صهاريج 
ُل هزيمًة ُكبرى  جرى حشدها لهذا الغرض ُيَشكِّ
في  وُحلفائهما  وإسرائيل  المتحدة  للواليات 
لبنان، وانِكسار الِحصار المفروض من قبلهم 

على الُبلدان الّثالث واجهة محور الُمقاومة.
هيبة أمريكا وصلت إلى حضيض الحضيض 
على األرض اللبنانّية، وسفيرتها دوروثي شيا 
الُمتغطرسة التي اعتقدت بأّنها الحاِكم الِفعلي 
للبنان، ُتِعزُّ من تشاء وُتِذلِّ من تشاء، رفعت 
راية االسِتسالم ُمكرَهًة، وتوارت عن األنظار 
بعد إعالن السّيد حسن نصر هللا في خطاٍب 
ُمتلفز مساء أمس االثنين أّن الناقلة وصلت، 
يوم  “مازوتها”  وتوزيع  ُحمولتها  تفريغ  وسيتم 
األكثر  للِجهات  “هدّية”  الُمقبل  الخميس 
احِتياًجا ِمثل الُمستشفيات ودور العجزة وذوي 
األيتام،  ومالجئ  الخاّصة،  االحِتياجات 

وابتسامة الّنصر َمرسومٌة على ُمحّياه.
***

هي  والّشجاعة،  والقوّية،  الحكيمة،  القيادة 
وفق  وتنفيذه،  القرار  اّتخاذ  على  القادرة 
حسابات دقيقة، وهذا ما فعله السّيد نصر هللا 
وُيَقدِّم  ويفعل،  يقول  إّنه  األلف  للمرّة  بتأكيده 
على  اللبناني  للشعب  النسانّية  االعتبارات 
جميع االعِتبارات اأُلخرى، فعندما يجوع هذا 
الشعب، وتتوّقف أفرانه ومخابزه عن العمل، 
أمام  أبوابها  ُمعظمها  أو  ُمستشفياته  وُتغِلق 
المرضى لِغياب المازوت، وتضع الصيدلّيات 
بسبب  لدينا،  دواء  تقول ال  بابها  الفتة على 
اللبناني، من  َيِجد، أّي الشعب  الِحصار، ال 
يتحّرك بُسرعٍة لنقاذه، ووقف ُمعاناته، غير 
اآلخرون  أّما  هللا،  وحزب  هللا  نصر  السّيد 
اأُلخرى،  الّناحية  إلى  وجههم  فيديرون 
ويتلّذذون بُمعاناة هذا الشعب انِتظارًا النِفجار 
طون لتفجيرها بأْمِر  الحرب األهلّية التي ُيَخطِّ

أسيادهم.
على  وعظيٌم  األضالع  ُثالثّي  انِتصاٌر  إّنه 
أمريكا وقيادتها وسفيرتها وُعقوباتها، انتصاُر 
ثالث دول تعيش تحت هذه الُعقوبات، إيران 

لًة بالمازوت  التي انطلقت منها الّناقالت ُمَحمَّ
“الُمبارك”، وسورية التي تحّدت قانون قيصر، 
السِتقبالها،  ِمصراعيها  على  موانئها  وفتحت 
من  بِحمايتها  تعّهد  الذي  هللا  نصر  والسّيد 
أّي ُعدوان أمريكي إسرائيلي، عندما قال إّنها 
ستكون لبنانّية ُمنذ الّدقيقة اأُلولى من تحّركها، 
الّطرق  بُكّل  اللبنانّية  الّسيادة  عن  وسُيداِفع 
والوسائل )الّصواريخ والّطائرات الُمسّيرة(، وقد 

أعذر من أنذر.
اليراني،  بالمازوت  الُمحّملة  الّسفينة  هذه 
والمحمّية بصواريخ محور الُمقاومة، والمنقولة 
في  الُمجّوعين  الُمحاَصرين  إلى  بصهاريجه، 
ُأخرى  لُسفٍن  والُمقّدمة،  البداية،  هي  لبنان، 
وناقالٍت ُأخرى، وهزائم ُأخرى لمحور الغطرسة 
األمريكي الذي نّكس راياته، وبحث هلًعا عن 
األردنّية(  والكهرباء  الِمصري  )الغاز  البدائل 
في الوقت الّضائع، وبعد أن تحّركت الّناقالت 
“الحالل”  المازوت  من  بُحمولتها  “َمزُْهوًَّة” 
سّيد  وبَركات  والكرامة  بالعزّة  المغموس 
الُمقاومة، مدعوًما بُدعاء الُمؤمنين الّصابرين.

الوزراء  رئيس  فيها  أعلن  التي  الّلحظة  ُمنذ 
هذه  بوصول  ترحيبه  ميقاتي  نجيب  الُمَكلَّف 
الّناقالت، وسأل الُمعارضين الُمزايدين ُحلفاء 
الّظالم،  لعن  من  َبَداًل  بدائلهم،  عن  أمريكا 

اللبنانّية  أدركنا أمرين رئيسّيين، أّن الُحكومة 
وستفوز  الّناقالت،  وصول  فور  ستتشّكل 
بالّثقة في البرلمان، وأّن الِبالد ستنطلق على 
طريق الّتعافي الّطويل، حتًما، والبداية “ناقلة” 

و”صهريج”.
بالمحروقات وال  خبيرًا  ليس  السّيد نصر هللا 
حزبه أيًضا، وال يفهم باقتصادّياتها وإمداداتها 
ألّن اخِتصاصه هو الوقوف في خندق ُمقاومة 
االحِتالل والمشاريع الّتآمرّية األمريكّية، ولكّنه، 
يكون  أن  قبل  إنسان  ذلك،  ُكّل  من  واألهم 
اللبناني، ُكّل  قائًدا، ينحاز إلى ُمعاناة شعبه 
الشعب اللبناني، ويترّفع عن ُكّل االعِتبارات 
د أّن هذا  واألمراض الطائفّية البغيضة، وُيؤكِّ
اًنا للُفقراء  المازوت لُكّل اللبنانيين، وسيكون مجَّ
أقل  بِسعٍر  وسُيباع  وُمؤّسساتهم،  والُمعَدمين 
من ِسعر الّتكلفة لآلخرين، وسيتحّمل الحزب 
الخسائر، وعلى رأسهم طبقة الُمترَفين، الذين 
صندوق  ُشروط  وأّيدوا  الِبالد،  ثروات  نهبوا 
النقد الدولي برفع الّدعم عن الّسلع األساسّية، 
الغالبّية  وُهم  والُمعَدمين  الُفقراء  ُمعاناة  لزيادة 

الّساحقة في لبنان.
اللبناني  الشعب  إلى  المحروقات  جلب  إّن 
الِحصار،  وكسر  الّشهم،  الُمقاوم  الّصابر 
على  الُمَسلَّط  والّتركيع  الّتجويع  سيف  ورفع 

رقبته، هو أحد أرفع أشكال الِجهاد والُمقاومة، 
األوقات  في  إال  تظهر  ال  الّرجال  ومعادن 

الّصعبة.
***

العدّو األمريكي وذيله السرائيلي، ال يفهمان 
الُمقاومة  ينتصر محور  القوّة، ولهذا  لغة  إال 
وسورية،  ولبنان،  ِفلسطين،  في  ورجاله 
واليمن، والِعراق، وإيران، ولو كان هذا العدّو 
يعرف أّن الوعد بِحماية الّناقالت ُمَجرَّد تهديد 
في  َتِقف  التي  الّدول  تهديدات  ِمثل  أجوف، 
هذه  العَترض  بِحمايته،  وتستظّل  خندقه، 
الّناقلة في عرض البحر، ومنع وصولها إلى 

مرفأ الكرامة في بانياس.
بعودة  األصيل  الكريم  اللبناني  للشعب  هنيًئا 
ُمستشفياته،  ُمولِّدات  وإلى  إليه،  الكهرباء 
كر ُكّل  ومحّطاته الرئيسّية وأفران مخابزه، والشُّ
فعلوا،  قالوا  إذا  الذين  الّرجال  للّرجال  كر  الشُّ
المنبع  في  ُحلفاء  على  وُيراِهنون،  وراَهنوا، 
خوٍف  دون  فورًا،  الّنداء  ُيَلبُّون  والمَصب، 
األمريكّية  للّسفيرة  نتمّنى  وأخيرًا  تأخير،  أو 
دوروثي شيا الّشفاء العاِجل من آثار الّصدمة 
مع  تتفاقم  أن  وُيمِكن  حاليًّا،  تعيشها  التي 
عودة الّنور إلى شوارع بيروت ووصول أّول 

صهريج راِفع الرّأس عالًيا.
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بين العبادات والِقَيم الدينية

مئات المالعق ُتلقى أمام سفارة الكيان اإلسرائيلي في واشنطن 
خالل فعالية تضامن مع أسرى فلسطين

صبحي غندور*

الدعوة  بين  كّلها  السماوية  الرساالت  جمعت 
لعبادة الخالق من خالل فرائض تختلف في 
والمبادئ  القَيم  من  جملة  وبين  تفاصيلها، 
في  النسان  بدور  تتعلق  التي  المشتركة 
هاتين  الكريم  القرآن  لّخص  ولقد  الحياة. 
بين »اليمان  الربط ما  المسألتين في تكرار 
عن  التعبير  كان  وإذا  الصالح«.  والعمل 
»اليمان« يتحّقق من خالل ممارسة شعائر 
العبادة، فإّن مجاالت »العمل الصالح« هي 
المجتمع نفسه والعالقة مع النسان اآلخر أّيًا 
كان لونه وجنسه ومعتقده، بل ومع الطبيعة 
ممارسة  من  التحّقق  سهل  هو  وكم  أيضًا. 
العبادات أو عدمها بينما من الصعب حصر 
أو  من »عمل صالح«  النسان  به  يقوم  ما 

مدى التزامه بالقَيم الدينية عمومًا.
اللبنانية  بالعاصمة  وجودي  فترة  في  أذكر 
كان  شخصًا  األهلية،  الحرب  خالل  بيروت 
يملك متجرًا مجاورًا لمكان عملي، وكنت أراه 
أحيانًا،  متجره  أمام  الصالة  بفريضة  يقوم 
»الحاج«  بلقب  اآلخرون  يناديه  أن  ويحّب 
أكثر  الحّج  فريضة  أّدى  أّنه  اعتبار  على 
من مرّة )بالمناسبة – ومع تقديري أّن الحّج 
المشاّق  يتكّبد  الحاّج  وأّن  العمر  فريضة 
يتداول  ِلَم  أدري  ال  فإني  لتحقيقها-  الكثيرة 

الناس لقب »الحاج« وكأّن ذلك مشابه أللقاب 
المهندس،  أو  المحامي  أو  كالطبيب  مهنية 
علمًا بأّن الناس ال يدعون إنسانًا آخرًا بلقب 
»المصّلي« أو »المتزّكي« وغيرها من فرائض 
العبادة(، وقد تبّين فيما بعد أّن هذا الشخص 
في  المخدرات  تّجار  كبار  من  كان  التاجر 
المسائل  استخدام  يحاول  كان  وأّنه  بيروت، 
الدينية الشكلية لتغطية عمله المسيء للناس 

وللمجتمع.
بين  أيضًا  الكريم  القرآن  مّيز  لذلك  رّبما، 
فالشهار  و«المؤمنين«،  »المسلمين« 
بالسالم وممارسة العبادات أمر يحكم الناس 
»اليمان«  فعل  لكن  ووجوده،  رؤيته  على 
للخالق  صّحته  مدى  وتقدير  إدراكه  متروٌك 

سبحانه وتعالى.
الكريمة  اآلية  معانيها  في  بليغة  هي  وكم 
)33( من سورة )فّصلت(: »ومن أحسُن قواًل 
إّنني  إلى هللا وعمل صالحًا وقال  مّمن دعا 

من المسلمين«.
ففي هذه اآلية يرتبط »القول الحسن«، الذي 
بالجمع  المسلمين«،  من  »إّنني  القول  يسبق 
وبين  تعالى  باهلل  اليمان  إلى  الدعوة  بين 

العمل الصالح.
»من  )فاطر(:  سورة  من   )10( اآلية  كذلك 
كان يريُد العزَّة للّفِ العزُّة جميعًا، إليه يصعُد 
والذين  يرفُعُه،  الصالُح  والعمُل  الطّيُب  الكِلُم 
َومْكُر  شديٌد  عذاٌب  لهْم  السّيئاِت  يمكروَن 

أولئَك هو يبور«.
ف«العمل الصالح« هنا هو الذي يرفع »الكلم 
الذي  »الفعل«  وهو  الخالق،  إلى  الطّيب« 
يجب أن يرفق »القول« لكي يصل إلى هللا 

عّز وجّل.
***

عن العلم والمنطق والعقل
السالم  يّتهمون  الغرب  في  اآلن  كثيرون 
بالحّض على ممارسة العنف، وبأّن المسلمين 
والمنطق  بالعقل  األمور  مع  يتعاملون  ال 
والعلم. ومعايير هؤالء »الغربيين« هي وقائع 
السالمي  العالم  بلدان  مجتمعات  أحوال 
هنا وهناك من ممارسات عنفية  يحدث  وما 
باسم السالم. لكن بغّض النظر عن األبعاد 

السياسية المشبوهة في هذه االّتهامات، وعن 
المجتمعات  في  والعنف  التخّلف  أسباب 
منها  كبيرًا  نصيبًا  يتحّمل  والتي  السالمية، 
الغرب نفسه، فإّن بعض المسلمين يتجاهلون 
في  هللا  أعطاها  التي  الكبرى  القيمة  أحيانًا 

قرآنه الكريم لكلٍّ من العلم والمنطق والعقل.
أّول  كان  السالم  عليه  إبراهيم  النبّي  إّن 
باهلل  لإليمان  دعوته  في  وكان  المسلمين 
الواحد، وفي مخاطبته لقومه، وقبل هذا وذاك 
إلى  يستند  هللا،  لوحدانّية  إدراكه  كيفّية  في 
المنطق والحّجة أساسًا. وقد مارس ذلك حينما 
تساءل عن أفول المخلوقات وبأّنها ال تستحّق 
ثّم في طريقة تحطيمه لألصنام إال  العبادة، 
يسألوا  بأن  قومه  يحاجج  لكي  منها  واحدًا 

الصنم المتبّقي عّما حدث!
فقد ارتبطت الدعوة إلى هللا لدى جد األنبياء 
باستخدام الحّجة والمنطق، ولم تقترن أصاًل 
أتباعه،  مع  يديه  على  أجراها هللا  بمعجزات 
عيسى  والنبي  موسى  النبي  مع  حدث  كما 

عليهما السالم.
كذلك كانت سيرة خاتم الرسل محمّد )صّلى 
هللا عليه وسّلم(، النبّي األّمي الذي تلّقى وحي 
من  األربعين  في  وهو  بليغ،  لقرآٍن  التنزيل 
والعمل  اليمان  إلى  تكن دعوته  فلم  العمر، 
الصالح مقترنة بمعجزات لقناع الصحابة بما 
أوحي إليه، بل في نصوص قرآنية هي كلمات 
محاكاتها،  البشر عن  التي عجز  تعالى  هللا 
والتي جاء في حوالي خمسين آية منها ذكر 

فعل »العقل« ومشتقاته.
اقترنت  الواحد  بالخالق  لإليمان  فالدعوة 
بالمنطق والحّجة، ودعت إلى استخدام العقل 
السيرة  كانت  فهكذا  الخلق،  فهم  في  والتدّبر 
مع جد األنبياء وهكذا اختتمت مع خاتمهم، 

عليهم السالم أجمعين.
لما  الديني  تراثها  في  تستند  الغرب  دول  إّن 
هو مزيج من الرسالتين اليهودية والمسيحية، 
على  ظهورهما  فترة  في  اعتمدتا  وكالهما 
المعجزات لقناع الناس بالدعوة إلى اليمان 
باهلل أكثر من االعتماد على المنطق والحّجة 
والعقل!! ثّم اختار الغرب في القرون القليلة 
العلم  مستخدمًا  الدين  عن  االبتعاد  الماضية 

الديني،  تراثه  عن  بمعزل  العقالني  والمنهج 
لذلك(  اضطّر  لنقل  )أو  الشرق  اختار  بينما 
أّن  ووهم  بظّن  والعقالنية  العلم  االبتعاد عن 
ذلك يقرّبه من الدين، فإذا به يعود إلى عصر 

الجاهلية!!.
في القرآن الكريم قيمة كبرى للعلم وللعلماء، 
قلَّ ما ُتدَرك. وهي مسألة واضحة في أكثر 
لكن  شريف.  نبوي  وحديث  قرآنية  آية  من 
استوقفتني اآليات الكريمة )من اآلية 30 إلى 
اآلية 34 من سورة البقرة( التي فيها حوار هللا 
تعالى مع المالئكة حول السجود آلدم، وكيف 
أّن المالئكة خاطبوا الخالق عّز وجّل بعدما 
أبلغهم أّنه »جاعٌل في األرض خليفة«، فقالوا 
الدماَء  ويسفُك  فيها  ُيفسُد  من  فيها  »أتجعُل 
ونحن نسّبُح بحمٍدَك ونقّدُس لك««، فجاءت 
التي  الميزة  عن  تتحّدث  ذلك  بعد  اآليات 
جعلها هللا تعالى في مخلوقه آدم وتقتضي من 

المالئكة السجود له، وهي ميزة العلم.

***

وسيرة  واقع  في  المفاهيم  هذه  هي  أين  لكن 
وأمما؟  جماعاٍت  أم  كانوا  أفرادًا  الناس، 
وضعت  السماوية  الرساالت  أّن  صحيح 
تجاه  النساني  السلوك  ضوابط  من  الكثير 
الذين  البشر  لكن  عمومًا،  والطبيعة  اآلخر 
أكرمهم هللا أيضًا بمشيئة االختيار بين الخير 
يحسنون  ال  والطالح،  الصالح  بين  والشر، 
دوما االختيار، فتتغّلب لديهم الغرائز وبعض 
العادات والتقاليد على القَيم، والمصالح على 

المبادئ، واألطماع على األخالق.

من  مزيٌج  فيه  اآلن  نعيشه  عصٌر  هو 
السالم  حقيقة  عن  الجهل  تحّدي  التحّدي: 
التي  الجاهلية  وتحّدي  المسلمين،  غير  لدى 
األفكار  في  المسلمين  بعض  سماتها  يكّرر 

والممارسات معًا.

* مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن

السفارة  أمام  المتظاهرين  من  عدد  أقدم 
عشرات  إلقاء  على  واشنطن  في  السرائيلية 
المالعق أمام السفارة، في رسالة تضامنية مع 

أسرى سجن »جلبوع«.
صورة  االجتماعي  التواصل  نشطاء  وتداول 
واشنطن،  في  إسرائيل  سفارة  أمام  لمظاهرة 
لألسرى  دعمهم  عن  فيها  المشاركون  عّبر 

مبنى  أمام  المالعق  بإلقاء  الفلسطينيين 
السفارة.

الملقاة على  المالعق  مئات  الصورة  وتظهر 
عملية  إلى  رمزية  إشارة  في  السفارة،  مدخل 
سجن »جلبوع« التي حفر فيها األسرى الستة 
نفقًا من أرضية المعتقل، ليتمكنوا بعدها من 

انتزاع حريتهم.

بالعدو  لالستهزاء  الخطوة  هذه  وجاءت 
في  الستة  األسرى  نجح  بعدما  السرائيلي، 
الخروج من السجن، رغم التحصينات األمنية 

الشديدة للسجون السرائيلية.

من   4 اعتقال  السرائيلي  االحتالل  وأعلن 
األسرى المحرَّرين، هم يعقوب قادري، محمود 

عارضة، زكريا الزبيدي ومحمد عارضة.
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ر الخطير الذي كشفه الُمستشار الخاص للرئيس بوش االبن  السِّ
ويجب أن يّطلع عليه األشّقاء في الِعراق والمنطقة.. 

لماذا تقّرر غزو الِعراق بعد أفغانستان ُمباَشرًة؟

الحرية ال تمنح وانما يتم انتزاعها
بقلم: عيسى قراقع

قامت قيامة إسرائيل بعد نجاح ستة من األسرى 
انتزاع حريتهم وهروبهم من  الفلسطينيين من 
سجن جلبوع يوم 6-9-2021، األجواء في 
هزيمة  أجواء  هي  السرائيلي  الكيان  دولة 
ونكسة وصدمة، استنفار عسكري وأمني برا 
أعلنت خاللها حالة  انها حرب  وجوا وبحرا، 
بكل  العسكرية  الوحدات  وجندت  الطوارئ 
على  القبض  للقاء  محاولة  في  تشكيالتها 
االسرى الذين حلقوا في فضاء الحرية بطريقة 
وتحدي  شجاعة  وبكل  وخارقة،  اسطورية 

وبطولة.
القمع  منظومة  وسقوط  السرائيلي  الفشل 
للقمع  كمكان  السجن  مفهوم  وانهيار  األمنية 
سلطات  دفع  النساني،  والتدمير  والعزل 
وبصورة  الجماعي  االنتقام  الى  االحتالل 
األسرى  مجموع  من  مسبوقة  غير  وحشية 
الجراءات  وتشديد  السجون،  في  القابعين 
والعقوبات التعسفية بحقهم من عزل وتنقالت 
وتفتيشات ومداهمات واغالقات، وزج وحدات 
القمع المدججة بكل أنواع األسلحة في ساحات 

السجون.
اشكاله  بأعلى  يتجلى  السرائيلي  الرهاب 
تهديدات  وادواته اآلن في سجون االحتالل، 
وقمع ومضايقات وحرمان من ابسط الحقوق 
بطريقة  جاء  ذلك  كل  للمعتقلين،  النسانية 
ثأرية ردا على الهزيمة التي منيت بها دولة 
نفسها  تعتبر  دائما  كانت  والتي  االحتالل 

الدولة األقوى في منطقة الشرق األوسط.
جلبوع  سجن  في  ألنفسهم  األسرى  تحرير 
ليس حدثا عاديا، انه حدث تاريخي مفصلي 
الحركة  وحياة  الفلسطيني  الشعب  حياة  في 
ينطوي  لألسرى  آخر  انتصار  انه  االسيرة، 
على ابعاد سياسية وقانونية وإنسانية ونضالية 

على المدى االستراتيجي، وابرزها: 
أوال: تحولت السجون السرائيلية وزج اآلالف 
من أبناء الشعب الفلسطيني في داخلها الى 
والعصيان،  والثورة  للتمرد  ودفيئة  حاضنة 
لم  السرائيلية  األمنية  الخبرات  كل  وإن 
وتدجينهم  االسرى  تطويع  في  أهدافها  تحقق 
وتيئيسهم، بل زادتهم قوة واصرارا على انتزاع 

حريتهم  بكل الطرق والوسائل.
للسجن  السرائيلي  المفهوم  سقوط  ثانيا: 
والعقل  الروح  واعدام  البشر  لهدم  كمكان 
واالحالم  الجسد  وتفسيخ  والمشاعر  والنفس 
زمن  تحويل  في  السجن  ينجح  فلم  والرادة، 
األسير الى زمن ثقيل ومتنائي وبديال لحبل 

المشنقة.
هو  السرائيلية  السجن  مؤسسة  فشل  ثالثا: 
فشل مجتمع االحتالل بكل مؤسساته األمنية 
والعسكرية والقضائية والتشريعية في القضاء 
العادلة  الفلسطيني  الشعب  تطلعات  على 
تقرير  وحق  واالستقالل  للحرية  وسعيه 

المصير.
هو  السرائيلية  السجن  مؤسسة  فشل  رابعا: 
عملت  التي  والبرامج  المخططات  لكل  فشل 
الجسد  يسمى  ما  صنع  على  قرون  منذ 
والمستسلم،  الخانع  لألسير،  االنضباطي 
المكتفي بالرفاهية الشكلية، بالطعام والشراب 
استهالكي  وقت  الى  وقته  وتحويل  والكنتين 

على حساب كرامته النسانية وحريته.
خامسا: فشل مؤسسة السجن السرائيلية هو 
فشل لسياسة هندسة واقع الشعب الفلسطيني 
ببنائه  فالسجن  وسياسيا،  ونفسيا  ثقافيا 
وتركيبته هو صورة مصغرة عما يطبق على 
من  السجن  خارج  في  الفلسطيني  الشعب 
فردنة ومعازل ومراقبة وفصل واقفال وتقطيع 
الفضاء والوقت، فالسجن نظام بصري مرئي 
قبل ان يكون صورة حجرية، ترك نسخته على 
الختبارات  يتعرض  الذي  الفلسطيني  الواقع 

وتنميطه  تأهيله  اجل  من  وامريكية  إسرائيلية 
الطواعية  يسمى  ما  أو  الواقع  األمر  لقبول 

اآللية.
سادسا: فشل مؤسسة السجن السرائيلية هو 
وقوانينه  السرائيلي  العقوبات  لنظام  فشل 
الحربية والعنصرية التي تطبق على االسرى 
من اعتقاالت إدارية وتعذيب نفسي وجسدي 
وتنكيل واهمال طبي ومحاكمات غير عادلة، 
وغيرها من الجرائم الممنهجة المخالفة للقوانين 
الدولية والكفيلة ان تحول من في السجون الى 

قنابل بشرية.
السرائيلية  السجون  مؤسسة  فشل  سابعا: 
الصهيونية  األيديولوجيا  لسلطة  فشل  هو 
االستعمارية القائمة على التطرف والعنصرية 
والكراهية، والتي تنظر الى االسرى كأرهابيين 
وصراصير يجب قتلهم وخنقهم بالغاز السام 
والنساني،  الوطني  نضالهم  ونزع مشروعية 
فأسالك األيديولوجية الصهيونية اشد قوة من 

اسالك السجن.
هو  السرائيلية  السجن  مؤسسة  فشل  ثامنا: 
المحتلون  حاول  التي  القيود  سلسلة  فشل 
خاللها تقييد أفكار الشعب الفلسطيني وإعادة 
فلم  كالعبيد،  ليقودوه  االجتماعي  بناء جسمه 
تستطع تقنيات المحتلين المتطورة وال مكونات 
من  والمعمارية  والوظيفية  البنائية  السجن 
ومواجهة  وترويضهم  االسرى  على  السيطرة 

ابداعاتهم الثورية في المواجهة والمقاومة.
والخروج  بالحرية  يفكر  فلسطيني  اسير  كل 
يكون عبارة  بذلك  يفكر  السجن، من ال  من 

عن جثة بال روح، وفي عقل كل اسير مفتاح 
لكل نافذة وباب وجدار، نظراته دائما تبحث 
عن شقوق تطل على السماء والفضاء، يتطلع 
صوب الباب، وكما قال الشاعر احمد شوقي: 
وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق، 
واالسير الذي ال يستطيع الهروب من السجن 
فإنه يهرب نطفة او كتاب او شهادة جامعية 

او قصيدة او رسالة او خاطرة مشتعلة.
به شعب يخضع  يفكر  ما  الحرية هي كل   
أثمن  يوجد  ال  وانه  واالستعمار،  لالضطهاد 
وأغلى من الحرية، هذه الحرية التي ال تمنح 
وال تعطى وانما تنتزع انتزاعا، وال يمكن ألي 
محتل مهما بلغ جبروته وطغيانه وتفنن في 
بناء السجون والثكنات ان ينتصر على شعب 

قرر الخالص من قيود االحتالل.
إن عجزت االيادي السياسية وايادي المجتمع 
الحماية  وتوفير   االسرى  انقاذ  على  الدولي 
االسرى  فأيدي  عنهم،  المعاناة  ورفع  لهم 
االسمنت  على  دقت  فقد  عاجزة،  ليست 
أخرى  خارطة  ورسمت  حفرت  والحيطان، 
المسافات  يعرفون  االسرى  والعبور،  للطريق 
واالتجاهات واالعماق، نقطة الضوء تشع في 
عيونهم الحبيسة، حقول واشجار مدينة بيسان 
لتندفع  تغمر صدورهم  البحر  وهواء  المحتلة 

انفاسهم الطليقة.
هروب ستة اسرى وانتزاعهم الحرية يعني ان 
االحتالل  ونظام  السجان،  يحمي  ال  السجن 
ال يحمي المحتل ويوفر الشرعية له، فالسجن 
بشمولية،  السرائيليين  الجالدين  مجتمع  هو 
والسجانين  والبوليس  المخابرات  مجتمع 
التصدي  يستطيع  ال  مجتمع  المذعورين، 
ألسير اعزل استطاع ان يفرض حالة الطوارئ 

والحصار على تل ابيب.
فشل السجن السرائيلي هو فشل هذه القالع 
تطلعات  تغيير  في  والمعسكرات  والحصون 
على  والسيطرة  عليهم  والتأثير  االسرى 
على  السجن  اثر  فعالية  سقطت  سلوكهم، 
االسرى، فالحساس بالظلم وبانغالق المكان 
والزمان، بانغالق األفق السياسي يؤدي الى 
االنفجار، االسرى كسروا المغلق وفتحوا في 

هيكل السجن نفقا اطل على الحياة.

كشف بروس رايدل الُمستشار الخاص للرئيس 
األمريكي األسبق جورج بوش االبن في ندوٍة 
نّظمها “ُمنتدى السادات” في واشنطن بُمناسبة 
الّذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من 
الُخطورة  َدرجٍة كبيرٍة من  سبتمبر، ِسرًّا على 
عندما قال “في يوم 14 أيلول )سبتمبر( عام 
الهجمات  من  أّيام  ثالثة  بعد  أّي   ،2001
الرئيس  اّتصل  “القاعدة”،  تنظيم  شّنها  التي 
جورج بوش االبن بتوني بلير رئيس الوزراء 
البريطاني في حينها وأبلغه أّن أمريكا سُتهاجم 

الِعراق وليس أفغانستان فقط”.
والكمال  بالّتمام  العام  ونصف  عامين  بعد 
ثالثين  من  أكثر  األمريكّية  الدارة  جّندت 
واألردن  )ِمصر  عربّية  دول  بينها  دولة 
بعد  واحِتالله،  الِعراق  لغزو  خليجّية(  ودول 
بين  تربط  أن  حاولت  ُمكّثفة  إعالمّية  حملة 
الرئيس الِعراقي الرّاحل صدام حسين وتنظيم 
الّدمار  أسلحة  ُأكذوبة  وتضخيم  “القاعدة”، 
الّشامل، ومن الُمفارقة أّن بلير كان من أكثر 
العربي  البلد  هذا  لتدمير  حماسًة  الُمشاركين 
الُمسلم، وكان ِتعداد جيشه هو األضخم بعد 

الجيش األمريكي.
االكاديمّية،  وُرموزه  السرائيلي  الّلوبي 
الغزو  لهذا  الّتمهيد  عملّية  بدأ  والسياسّية، 
ونشر  الهجمات،  هذه  من  أعوام  عّدة  قبل 
إعالًنا على صدر صفحة كاملة في صحيفة 
“نيويورك تايمز” يعتبر الِعراق الخطر األكبر 
من  وكان  السرائيلي،  االحِتالل  دولة  على 
أبرز الُموقِّعين عليه البروفيسور برنارد لويس 
الُمفّكر الّصهيوني المعروف الذي لم يعترف 
ُمطلًقا بشرعّية الِعراق كدولة، وطالب بتفكيكه 
ُأسٍس  على  أرضه  على  دول  ثالث  وإقامة 
طائفّية وعرقّية، وِمن الُمفارقة أن جو بايدن 
هذا  يتبّنى  كان  الحالي  األمريكي  الرئيس 
سين  الُمَتحمِّ أشّد  ومن  له،  وُيَروِّج  الُمخّطط 

لتطبيقه.
قناعٍة  على  ُكّنا  ألّننا  الُمقّدمة  هذه  نسوق 
تاّمة بأّن الِعراق، كان وما زال، على الئحة 
االسِتهداف األمريكي، بغّض الّنظر عن نظام 
السرائيلي  االحِتالل  دولة  ألّن  فيه،  الُحكم 
الذي  الوجودي  للخطر  حربة  رأس  تعتبره 
ُيَهدِّدها، بسبب إرثه الّتاريخي الوطني الُعروبي 

والسالمي الُمشّرف، وامِتالك شعبه لجينات 
العظمة المبراطورّية، عالوًة على توّفر ُكل 
أركان الُقوّة في ظاِهر أرضه وباِطنها، ونحن 
نتحّدث ُهنا عن الماء )نهرا ِدجلة والُفرات(، 
والّنفط حيث ُتَقدَّر احِتياطاته بأكثر من 200 

ِمليار برميل.
الغزو  على  يقتصر  لم  الِعراق  على  الُعدوان 
واالحِتالل، وإّنما على ُمحاولة تدمير الُهوّية 
أيًضا،  الجامعة  السالمّية  العربّية  الِعراقّية 
أكثر  وقتل  وإذالله،  الِعراقي  الّشعب  وتجويع 
أبنائه، ووضعه تحت  ِمليونين من خيرة  من 
ُكلِّيًّا عن محور  وإبعاده  للغرب،  ُحكٍم عميٍل 
الوسائل،  بُكّل  اأُلّمة  وثوابت  الُمقاومة، 
وإسقاط  األّمة  لقيادة  القاطرة  ل  ُيَشكِّ ألّنه 
واألمريكّية  الغربّية،  الهيمنة  ُمخّططات  ُكل 

السرائيلّية تحديًدا.
بعد أن نجحت حركة طالبان، اّتفق البعض 
االحِتالل  هزيمة  في  اختلف،  أو  معها 
األمريكي وإذالله وطرده، نجزم بأّن المرحلة 
األمريكّية  القوّات  الُمقبلة ستشهد طرد جميع 
ُعمالء  وُهروب  الِعراق،  في  قواعدها  وإزالة 

أمريكا بَطريقٍة ُمماثلة لُنظرائهم في أفغانستان، 
إن لم تكن أسوأ وأكثر فضائحّية.

وعملّيات  وجرائم  مآسي  من  باألّمة  َلِحَق  ما 
نهب لثرواتها ما كان يحدث لو بقي العراق 
تليق  التي  المكانة  يحتل  سّيًدا،  ًدا  ُموحَّ قويًّا 
جرى  ولهذا  العظيم،  الحضاري  وتاريخه  به 
سبتمبر  من  عشر  الحادي  أحداث  اسِتغالل 
كذريعة الحِتالله وتدميره، وتحويله إلى “تابع” 

للمشروع األمريكي السرائيلي.
العظيم  الرث  ذات  األصيلة  الُحرّة  الّشعوب 
لُمؤامرات  والتصّدي  والكرامة  الوطنّية  في 
وتتغافل،  الغيظ،  تكظم  قد  الُمستعمرين 
االستراتيجي،  صبرها  إطار  في  وتتناسى 
الُغزاة  جرائم  تغفر  ولن  تنسى  لن  ولكّنها 
وُعمالئهم، ونحن نتحّدث ُهنا عن األشّقاء في 
الِعراق العظيم، ولهذا ليس لدينا أّي شك في 
أّن ُعُمر الوجود األمريكي في الِعراق قصيٌر 

جدًّا، وعملّية الّطرد قادمٌة حتًما.
“رأي اليوم”
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الطاقة الخضراء سوف تسّرع بانهيار الغرب

ما سبب فشل حزب العدالة والتنمية المغربي في االنتخابات التشريعية؟

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

إن التوّجه الذي أعلن عنه الغرب لالنتقال إلى 
»الطاقة الخضراء« له عدة أسباب ومكونات 

رئيسية.
وراءه  المناخ  تغّير  يخفي  أن  يمكن  أواًل، 
المواطن  معيشة  مستوى  في  االنخفاض 
النموذج  انهيار  إخفاء  يمكن  كذلك  العادي، 
االجتماعي واالقتصادي للغرب. وعليه، فإن 
النضال من أجل أجندة المناخ، يجب أن يعمل 
كمثبط لعزيمة الجماهير ورغبتها في التمرد، 
التضحيات  لتقديم  العكس،  على  ويدفعها، 
بصبر أكبر، بغرض زيادة االستقرار الداخلي 

للغرب، الذي يمر حاليًا بأزمة.
ثانيًا، صممت أجندة المناخ خصيصًا لحشد 
الدول الغربية في الحرب ضد »ملّوثي البيئة«، 
الذين هم في نفس الوقت بمثابة المعارضين 
من  يصبح  لذلك  لهم.  الرئيسيين  السياسيين 
اقتصادية  عقوبات  فرض  والمفّضل  الممكن 
على هؤالء، تعيق نمّوهم االقتصادي، بدافع 

»الحفاظ على البيئة«.
ثالثًا، ال شك أن األفكار والمبادئ الخضراء 
الجديدة »السامية« تعزز من منطقية حفاظ 
الغرب على زعامته األخالقية واأليديولوجية 
الدول  أن هذه  العالم على خلفية حقيقة  في 
للحرية  نموذجًا  تكون  أن  على  قادرة  تعد  لم 
يجب  لهذا  االزدهار.  حتى  أو  والديمقراطية 
الساطعة  الجديدة  المبادئ  هذه  تصبح  أن 
البلدان  للسّذج من  هي األخرى منارة جديدة 
مصدرًا  الغرب  رؤية  اعتادوا  ممن  النامية، 

للتقدم وليس لالستغالل.
قيادته  على  الحفاظ  الغرب  يريد  رابعًا، 

االقتصادية وتخّلف بقية العالم.
مصطلح  مرة  ذات  ماركس  كارل  صاغ  لقد 

والتي  المال«،  لرأس  األولى  التراكم  »فترة 
بدونها تكون الرأسمالية مستحيلة. وقد استغل 
الغرب فترة نهب المستعمرات، لتحقيق اختراق 
في  البقاء  وأصبح  االقتصادية،  التنمية  في 
أموال  واستثمارًا ورؤوس  جهدًا  يتطلب  القمة 
للوصول  العالم  بقية  بكثير مما يحتاجه  أقل 

إلى هذا المستوى التكنولوجي المتقدم.
الخضراء«  »الطاقة  بـ  يسمى  ما  يتطلب 
أحدث  على  وتعتمد  ضخمة  استثمارات 
أقل  كفاءة  وتحقق  الموجودة،  التكنولوجيات 
من الكربون، وهو ما يجعلها في متناول أغنى 
الغرب  يحرم  ذلك  على  وبناء  فقط،  الدول 
البلدان الفقيرة من أي فرصة لتحقيق اختراق 
إلى  التحّول  فرض  خالل  من  تنميتها،  في 
المعايير البيئية الجديدة، التي تعجز األغلبية 

الفقيرة في العالم عن تحقيقها.
تقدم  أدى  لقد  الرئيسي،  األمر  وهو  خامسًا، 
حرمان  إلى  العالم  في  التكنولوجيا  وانتشار 
التنافسية، حيث  القدرة  الغربية من  الصناعة 
المتحدة  الواليات  من  اآلن  التصنيع  ينتقل 
ودول  آسيا  إلى  تدريجيًا  وأوروبا  األمريكية 
أخرى. لم يعد الغرب قادرًا على تحّمل نفس 
المستوى المعيشي المرتفع لمواطنيه، وهذا هو 
السبب األساسي ألزمته، وهو ما يدفعه أيضًا 
إلى صك شعارات من عينة »لنجعل أمريكا 
 Make America أخرى«  مرة  عظيمة 

.Great Again
على  »الخضراء«  الرسوم  تصميم  تم  لقد 
يكون  لن  التي  العالم،  بقية  من  البضائع 
المعايير  لتنفيذ  الكافية  األموال  لديها رؤوس 
في  الخاسرة  الصناعات  لمنح  »الخضراء«، 
قبلة  األمريكية  المتحدة  والواليات  أوروبا 
هذه  موازنات  إلى  أموال  وإضافة  الحياة، 
أن  بمعنى  مزمن.  بعجز  تمر  التي  الدول، 

تلك الرسوم »الخضراء« مجرد ضريبة على 
المستعمرات، وهي بمثابة استعمار جديد.

لكننا هنا نصطدم بعقبة واحدة.
وهي أن األزمة االقتصادية التي اندلعت عام 
2008، ولم تتوقف منذ ذلك الحين، تعد في 
واقع األمر أزمة فائض إنتاج، كما حدث في 

الكساد الكبير عام 1929.
ومع فائض النتاج، ينخفض الطلب والنتاج، 
واالنكماش  األسعار  هبوط  إلى  يؤدي  ما 
االقتصادي. في الوقت نفسه، وإذا ما طبعت 
الحكومة نقودًا غير مغطاة بالسلع، فسترتفع 
األسعار، ويبدأ التضخم أواًل، ثم يتحول بعد 
في  الحال  هو  كما  مفرط،  تضخم  إلى  ذلك 

زيمبابوي وفنزويال وقريبًا في لبنان.
ولكن، في الغرب، وحيث أدى فائض النتاج 
النقود  طباعة  أّدت  األسعار،  انخفاض  إلى 
إلى  ذلك،  من  العكس  على  المغطاة،  غير 
جمع  محصلة  لتصبح  األسعار.  ارتفاع 
وهم  لخلق  الصفر،  هي  والموجب  السالب 

استقرار األسعار ووهم عدم وجود أزمة.
طويلة  لفترة  التوازن  هذا  على  الحفاظ  لكن 
مستحيل، فقد كانت االختالالت تتزايد طوال 
الوقت، بينما يؤدي فائض األموال إلى فقاعات 
نفسه،  الوقت  وحشية في سوق األسهم. في 
ظلت أسعار السلع االستهالكية مستقرة فقط، 
األسواق  إغراق  في  الصين  استمرت  طالما 
الغربية بالسلع التي تخسرها لنفسها، بالديون.
الصحي  والحجر  كورونا  فيروس  جاء  ثم 
ليضربا سالسل التوريد ويحدثان نقصًا في عدد 
البنوك  نفسه، طبعت  الوقت  في  السلع.  من 
مبالغ مهولة ال تصدق  الغرب  في  المركزية 
المغطاة.  غير  األموال  من  للعقل  ومحّيرة 
بافل  الروسي،  االقتصادي  تقديرات  وبحسب 
ريابوف، فقد بلغ إجمالي ما طبعته 7 بنوك 

المتحدة  )الواليات  الغرب  في  كبرى  مركزية 
األمريكية واليابان ومنطقة االتحاد األوروبي 
وبريطانيا وسويسرا وكندا وأستراليا(، في الفترة 
اآلن، حوالي 12  منذ مارس 2020 وحتى 
تريليون دوالر. وهو رقم يساوي رقم األموال 
غير المغطاة، التي ضختها هذه البنوك في 
الفترة من 2008-2020 لتجاوز آثار األزمة 
االقتصادية في 2008، وثالثة أضعاف ما 
قامت هذه البنوك بطباعته خالل 100 عام 
في  ببساطة  الحكومات  وبدأت  قبل 2008. 

توزيع جزء من هذه األموال على السكان.
اآلن، ومنذ نهاية العام الماضي، وألول مرة 
أسعار  نمو  تسارع  بدأ  األزمة،  بداية  منذ 
الغذاء والطاقة والعقارات والسلع االستهالكية 
األخرى في الواليات المتحدة األمريكية والدول 

المتقدمة األخرى. التضخم يتسارع.
سيؤدي  اآلن  »الخضراء«  الرسوم  وفرض 
إلى تسارع أكبر في نمو األسعار في  حتمًا 
الدول الغربية، في الوقت الذي سيشتري فيه 
أرخص،  بسعر  والطاقة  الموارد  العالم  بقية 
وسيحصل على ميزة تنافسية إضافية، خاصة 

في التجارة فيما بينها.
الغرب  يقوم  المستعمرات،  نهب  من  وبداًل 
إلى  االقتصادي  للنشاط  أكبر  نقل  بتحفيز 

آسيا، ويسرّع من تهميش ذاته.
كل  ألن  بالنظامية،  األزمة  هذه  تسمى  لهذا 
بالفشل،  عليه  محكوم  نظام  لنقاذ  محاولة 
معدل  وتزيد من  االختالالت،  من  تزيد  فقط 

التدهور، وتعّجل بموت النظام.
فقط  طوياًل،  »الخضراء«  الموضة  تدوم  لن 
وموت  العالمي  النظام  انهيار  حتى  ستدوم 

الدوالر.

أّكدت خسارة حزب العدالة والتنمية لالنتخابات 
التشريعية في المغرب كّل ما قيل سابقًا عن 
تراجع في شعبية الحزب في السنوات األخيرة، 
وغضب مؤيديه من السياسات التي انتهجها 

أثناء مشاركته في االئتالف الحكومي. 
نتائج  مع  متقاربة  االنتخابات  جاءت  نتائج 
الشهر  جرت  التي  المهنية  الغرف  انتخابات 
الماضي، والتي تصدرها حزب التجمع الوطني 
والمعاصرة،  األصالة  حزب  وتاله  لألحرار، 

فيما حّل فيها حزب العدالة والتنمية ثامنًا.
فشل  أول مؤشرات  أّن  المراقبين  بعض  رأى 
»العدالة والتنمية« ظهر في عدد الترشيحات 
التي عرفت تراجعًا بالنسبة إلى الحزب مقابل 
ارتفاعها لدى أحزاب أخرى، خصوصًا حزب 
التجمع الوطني لألحرار، الذي تقّدم بنحو 26 
ألف ترشيح في االنتخابات التشريعية والبلدية 
مقابل 9 آالف للعدالة والتنمية )السالمي(، 
الترشيحات  أعداد  ارتفاع  أّن  مالحظة  مع 

يسهم في تحقيق تقّدم في النتائج النهائية.
محللون آخرون ربطوا ما بين سياسة الحزب 
عن  المغربي  الناخب  وإحجام  الحكومة  في 
تأييده، وذلك بعد تمرير التطبيع مع االحتالل 
وقانون  الهندي  القنب  وقانون  السرائيلي 

»فرنسة« التعليم .
واألمين  المغربية  الحكومة  رئيس  أّن  يذكر 
في  وّقع  العثماني،  الدين  سعد  للحزب  العام 
على  الماضي  ديسمبر  األول/  كانون   22
الستئناف  و«إسرائيل«،  بالده  بين  اتفاق 
العالقات. كما تّمت المصادقة على مشروع 

قانون تقنين القنب الهندي )مخدر الحشيش( 
في األغراض الطبية والصناعية، خالل والية 

العدالة والتنمية.
قياديو الحزب اعتبروا أّن األموال االنتخابية 
وأضعفت  االنتخابية  العملية  نزاهة  انتهكت 
حدوث  مسجّلين  للحزب،  الشعبي  التأييد 
من  عدد  محيط  في  لألموال  فاحش  »توزيع 
السلطات  تدّخل  دون  من  التصويت،  مراكز 

المعنية«.
ورغم لك، فقد أقّر الحزب بفشله في االنتخابات 
رافضًا »االستسالم«، فأّكد القيادي في حزب 
العدالة والتنمية حسن العمراني أّن  »الهزيمة 
فيما  المسار«،  نهاية  ليست  ولكنها  مؤلمة، 

دعا قيادي آخر إلى إجراء »نقد ذاتي«. 
العدالة  لحزب  العامة  األمانة  أعضاء  وأعلن 
من  جماعي  بشكل  استقالتهم  المغربي  والتنمية 
مناصبهم، وفي مقدمتهم األمين العام للحزب سعد 
الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية المنتهية 
الخميس  حزبية  قيادات  أعلنته  ما  وفق  واليته، 
صحفي  مؤتمر  في   ،2021 سبتمبر/أيلول   9

بالرباط.
وجاءت استقالة العثماني من رئاسة حزب العدالة 
التي  “الكارثية”  النتائج  خلفية  على  والتنمية 
حصدها الحزب في االنتخابات التشريعية، التي 
سبتمبر/أيلول،   8 األربعاء  المغرب  في  ُنظمت 
بـ13  الثامن  للمركز  الحزب  احتالل  وعرفت 
مناسبتين  االنتخابات في  أن تصّدر  بعد  مقعدًا، 

سابقتين، وقاد خاللهما الحكومة المغربية.

المغربي  الصحافي  قال  الطار،  هذا  وفي 
فاجأت  االنتخابات  نتائج  إّن  مسكين  يونس 
المراقبين »سواء  من  أي  يكن  فلم  الكثيرين، 
من داخل حزب العدالة والتنمية أم من خارجه 

يتوقع النتيجة التي صدرت اليوم«.
النظام  غرائب  »من  أّن   مسكين  وأضاف 
عصّيًا  أصبح  أّنه  المغرب  في  االنتخابي 
الكوتا«  »نظام  أن  موضحًا  التوّقع«،  على 
»ومنحه  الحزب  أنقذ  الذي  هو  االنتخابية 

المقاعد التي سجلت له«. 
وأوضح ذلك قائاًل: »طريقة احتساب المقاعد 
أصبحت تمنع على الحزب المتصدر لنتائج 
االنتخابات في الدوائر االنتخابية، وإن حصل 
يحصل  أن  األصوات،  من  كبير  عدد  على 
على أكثر من مقعد واحد، وبالتالي أصبحت 
الترتيب  بحسب  اللوائح  على  توزّع  المقاعد 
الذي جاءت به النتائج. ولهذا حصل العدالة 
والتنمية على مقعد في بعض الدوائر بشكل 
نادر، ولوال هذه الكوتا لحصل حزب التجمع 
الوطني على أكثر من مقعد واحد في العديد 
من 100  أكتر  نتائجه  وكانت  الدوائر،  من 

مقعد«. 
لقص  مسبق  »تخطيط  وجود  إلى  وأشار 
أجنحة حزب العدالة والتنمية ومنعه من تكرار 
انتخابات 2011  في  حققها  التي  انتصاراته 
اللذان  والتحذير  التخطيط  وهذا  و2016، 
الفترة  في  امتدا  القانونية  المنظومة  شمال 
األخيرة ليشمال التساهل والتواطؤ مع جهات 
تمتلك إمكانيات مالية كبيرة، قامت بتوظيف 

هذه المكانيات الستقطاب المنتخبين وإغرائهم 
وخوض الحمالت االنتخابية«.

لكن ذلك ال ينفي، بحسب مسكين، أّن النتيجة 
»جاءت أكبر، ومتجاوزة ما يمكن أن تحققه 
النتكاسة  الحقيقي  السبب  الضغوط.  هذه 
الناخب  قرار  هو  والتنمية  العدالة  حزب 
يتوقعه.  أحد  يكن  لم  األمر  وهذا  المغربي، 
الناخب المغربي هو الذي قرر أن ُيسقط هذا 
الحزب. وهو نوع من التصويت العقابي ضد 

الحزب«.
كبير،  بشكل  أّثر  »التطبيع  أّن  إلى  ولفت 
عند  السياسية  الصدمة  من  نوعًا  وأحدث 
معه،  والمتعاطفة  للحزب  المؤيدة  الفئات 
وبالتالي لم تعد ترى من جدوى في التصويت 
وصدارة  الحكومة  إلى  سيصل  كان  إن  له، 
من  مجموعة  سيمرر  ثم  المغربي  البرلمان 
القرارات التي ال تتوافق مع وعوده االنتخابية 

ومع مواقفه السياسية واأليدولوجية«.  
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شعبنا أعظم من قيادته

بُمناسبة الّذكرى العشرين لهجمات سبتمبر.. هل كان تنظيم “القاعدة” 
يعرف أّنه سيضع ُنقطة الِبداية النِهيار االمبراطورّية األمريكّية وكيف؟ 

رشاد أبوشاور

أمر عجيب جدا، وال نتائج عملية له، إجماع 
الشعب  أن  على  الفلسطينية  القيادات(   (
و..أيضا:  قيادته،  من  أعظم  الفلسطيني 
مواقع  في  البقاء  على  القيادات  هذه  تشبث 
القيادة التي يقرون ضمنا بأنهم غير جديرين 
بها، ألن الشعب الذي يقودونه) أعظم( منهم.

هم ال يعترفون بلغز بقائهم في أخطر مواقع 
قيادة شعب فلسطين التي تقرر المصير بدون 
مراجعة  محاسبة،وال  وال  مرجعية،  وال  حرج، 

لمسيرة غير مظفرّة، بل وكارثية منذ أوسلو!
إلى  المستمعين  القيادات تحيل  تلكم  لم تكن 
الحاج  قيادة  إّبان  النكبة، اي  قبل  مرحلة ما 
لعرب  قيادته  تكرّست  الذي  الحسيني،  أمين 
فلسطين بعد رحيل القائد الكبير موسى كاظم 
القادر  عبد  البطل  والد  وهو  الحسيني،  باشا 
شهيد  المقدس،  الجهاد  قوات  قائد  الحسيني 

معركة القسطل يوم 8 نيسان 1948 .
ذلك  يرددون  كانوا  من  أن  أظن  ولست 
الفلسطيني  الشعب  ومباهاة:  بفخر  التعبير 
منظمة  مؤسس  قصدوا  قيادته،  من  أعظم 
وباني  ميثاقها،  وواضع  الفلسطينية،  التحرير 
األبحاث  ومركز  الفلسطيني،  التحرير  جيش 
الذي  الشقيري  أحمد  األستاذ  الفلسطيني، 
هزيمة  بعد  الفلسطيني  للشعب  استقالته  قّدم 
ناهيك  لها،  5حزيران، وبعد ضغوط تعّرض 
الفدائي  للعمل  الناصرية  مصر  حاجة  عن 
الفلسطينية،  الضّفة  في  االحتالل  ليشاغل 

العربية،  الحدود  وعبر  الفلسطيني،  والقطاع 
وسيناء،  فلسطين،  كل(  احتالل)  بعد 
والجوالن، عقب الهزيمة الكارثية التي أضافت 
عام  فلسطين  في  العرب  لنكبة  جديدة  نكبة 

…1948
رحلت القيادات التاريخية المؤسسة، ولم يبق 
آخر  في  باتوا  وهم  قليل،  عدد  سوى  منها 
العمر، ومنهم من انزوى، ربما حتى يتنصل 
بغيابه وتواريه عن دوره في ما آل إليه وضع 

القضية الفلسطينية بفضل مسيرة اوسلو.
من المصطلحات التي يكررها ) قادة( أخذوا 
للفراغ، وبالمصادفة، فهم ليسوا  مواقعهم سّدا 
مؤسسين، وهم غالبا بدأوا مسيرتهم) النضالية( 
في اتحاد الطلبة، في الجامعات العربية، إّبان 
مرحلة الصعود ما قبل الخروج من بيروت، 
وأغلب هؤالء قفزوا من العمل في اتحاد طلبة 
إلى  السفارات  ومن  سفراء(،   ( إلى  فلسطين 
وزراء ومحافظين، وأعضاء مجلس تشريعي، 

في حقبة أوسلو…
الثورة  فصائل  في  المؤسسة  القيادات 
وبعضهم  قائدة،  وهي  شاخت  الفلسطينية 
غيبهم الموت شهداء، وهم وفصائلهم لم ُيعنوا 
بالبناء التنظيمي، وإعداد القيادات لترتقي في 
وبوعي،  تجارب،  وخوض  بجهد،  مواقعها 
من  هم  وهؤالء  خبرات،  ومراكمة  وثقافة، 
نادرة  استثناءات  مع  الفصائل،  في  يقودون 

تمّيز قّلة قليلة منهم.
االعتراف بأن شعب فلسطين أعظم من قيادته، 
يعدو أن يكون ) رشوة(، يظن أصحابها  ال 

أنها تدغدغ نفوس الفلسطينيين، وترتد عليهم 
استحسانا ومباركة تضمن ديمومة ) قيادتهم(، 

وكأنهم) أفضل( الموجود!
منذ سنوات ما بعد الخروج من بيروت، وانتقال 
القيادة الفلسطينية إلى تونس، وألسباب كثيرة 
الفلسطينية  لألجيال  جاذبة  الفصائل  تعد  لم 
الكفاءات  لكل  الظهر  وأدارت  الشابة، 
وأمسكت  والشتات،  الوطن  في  الفلسطينية 
أنهم  يعتبرون  الحاليون  والقادة  شيء،  بكل 
ورثاء و) خلفاء( تنظيميا، وإذا كانوا يتنافسون 
األبواب  بإغالق  معنيون  فإنهم  بينهم،  فيما 
والكفاءات  والقدرات  الطاقات  وجوه  في 
في  ويرون  منها،  ينفرون  بل  الفلسطينية، 
بروزها تهديدا الستفرادهم، وهذا ما تجّلى في 

معركة) سيف القدس(!
هناك تنافس ) قيادي( آخر، وهو التنافس بين 
أن  مالحظة  مع  غزّة،  وقيادة  رام هللا،  قيادة 
قيادة غزة الحمساوية ُمقّلة في امتداح عظمة 
الشعب الفلسطيني المتمّيز عن قيادته، فهي 

ترى نفسها عظمة على عظمة!
ووعيا،  عطاًء،  قياداته  من  أعظم  شعبنا 
وخبرات متراكمة، ومعرفة بأعدائه، وقدرة على 
غير  وهو  واألصدقاء،  األعداء  بين  التمييز 
حساب  على  معادية  قوى  لمجاملة  مضّطر 
وحاضره  وشهدائه،  وتضحياته،  قضيته، 

ومستقبله.
الفرق كبير بين شعبنا وبين ) قيادات( تبوّأت 
مواقعها بالمصادفة، وبسبب الفراغ،وبأالعيب 
مراحل  أالعيب  على  اعتادوا  ُطاّلب(   (

دراستهم، ولم يكفوا عن متابعتها، ولم تصقلهم 
الصارمة  للمحاسبة  خضعوا  وال  التجارب، 
تنظيميا، ولمنظومة قيم تحدد صفات القائد، 
التنظيمي  صعودهم  مراتب  في  ارتقوا  وال 

لجدارتهم وتمّيزهم.
الثورة  لفصائل  التنظيمي  البناء  في  الخلل 
جديرة  غير  نوعيات(  أوصل)  الفلسطينية 

بالقيادة، مع استثناءات نادرة…
هناك أمر يجب ان ال يغيب، وهو ) خروج( 
ألوف )الكوادر( من الفصائل، وهذا ما أراح 
ومنح  الدائم،  نقدهم  من  المؤسسة  القيادات 
فرصا لبروز) قادة( صاعدين موالين يوافقون 
وغمغمة،  فسرّا  انتقدوا  وإن  شيء،  كل  على 
ارتقائهم  زاوية  من  األمور  يحسبون  فهم 

وديمومة مكاسبهم.
هنا أتوقف وأسال: إذا كنتم ُتقّرون بأن الشعب 
منكم-  يعني  قيادته-  من  أعظم  الفلسطيني 
فلماذا انتم قادة، وما مبرراتكم لمواصلة قيادة 

هذا الشعب العظيم؟
المقاوم:  العظيم  الفلسطيني  الشعب  أيها  ويا 
إلى متى يقودك من هم غير جديرين بقيادتك، 
وهم يقّرون بهذا، غالبا وهم يضحكون برضى 
عن هذه العالقة، في وقت تخسر فيه قضيتنا، 
ويشتد التآمر على شعبنا الذي تزداد أوضاعه 

سوءا؟!!.
كاتب فلسطيني

عشر  الحادي  هجمات  عن  نتحّدث  عندما 
أن  يجب  العشرين،  وِذكراها  سبتمبر  من 
والُمعتقدات  واأليديولوجّيات  الطائفّية،  نضع 
أن  أردنا  إذا  ُمؤقًَّتا”،  “ولو  جانًبا  السياسّية 
والّنتائج  لألحداث  موضوعيًّا  تقييًما  ُنجري 
الرّبح والخسارة،  َمنظوِر  الُمترّتبة عليها، من 
ليس في أفغانستان، ومنطقة الّشرق األوسط 

فقط، وإّنما على الّساحة العالمّية برّمتها.
أن تتزامن هذه الّذكرى مع الهزيمة األمريكّية 
طالبان  حركة  وعودة  أفغانستان،  في  الُمذّلة 
السالمّية  لمارتها  وتأسيسها  ُمنتصرة، 
وفق  اأُلمور  سارت  إذا  يعني،  فهذا  الّثانية، 
فشلت  المتحدة  الواليات  أن  الحالّية،  الوتيرة 
وإيجاد  األنظمة  تغيير  في  اأُلولى  مرّتين، 
البدائل األفضل، والّثانية في إعادة ِبناء الّدول 
في  سواًء  الغربّية  الديمقراطّية  المعايير  وفق 

أفغانستان أو الِعراق أو ليبيا أو سورية.
تنظيم “القاعدة” الذي ُتجِمع ُمعظم اآلراء أّنه 
الهزيمة  ألَحَق  الهجمات،  لهذه  الُمَنفِّْذ  كان 
ُبرج  ليس بضرب  المتحدة،  بالواليات  األكبر 
أمريكي  آالف  ثالثة  وقتل  العالمي،  الّتجارة 
الجرحى  من  الرّقم  هذا  ِضعف  وإصابة 
أو  قصد  عن  سواًء  بجرّها،  وإّنما  األبرياء، 
ُبدونه، إلى ُحروٍب فاشلة في الّشرق األوسط 
)أفغانستان والِعراق وليبيا وسورية( أّدت إلى 
ُفقدانها لمكانتها، وهيبتها كُقوٍَّة ُعظمى، وتمهيد 
ُعظمى  ُدَوٍل  لُنهوض  الخصبة  األرضّية 
عن  ُمواربة  ُدون  ُهنا  نتحّدث  ونحن  جديدة، 
العائدة  الُقوّة  الّصاعدة، وروسيا  الُقوّة  الصين 

من وسط ُركام االّتحاد السوفييتي.
الواليات المتحدة التي خاضت ُكل حروبها في 
العشرين عاًما الماضية تحت ُعنوان ُمحاربة 
الّدمار  أسلحة  أكاذيب  وُمسلسل  الرهاب، 

الشامل، هي التي، وبعد هزائمها الُمتناسخة، 
أكثر  األكبر “لرهاٍب”  الحاضنة  ُتَوفِّر  باتت 
السالمّية  اأُلصولّية  إحياء  وُتعيد  ُخطورًة، 
أّنها قضت عليها،  اعتقدت  التي  “الِجهادّية” 
السالم  وأحزاب  ُمنّظمات  تبّني  ِخالل  من 
الّتغيير،  أدوات  كأحد  “الُمهاِدن”  الّسياسي 

وتشكيل ِنظام عالمي جديد.
السالم  ُتَمثِّل  التي  األصولّية  طالبان  حركة 
دهاء،  وأكثر  بُقوٍّة  عادت  “الِجهادي” 
الّسابقة، وعندما  ُكل أخطائها  واستفادت من 
ل ُحكومة ماللي خمسة من وزرائها من  ُتَشكِّ
األمريكي،  غوانتانامو  سجن  في  الُمعَتقلين 
يتصّدر  حقاني(  هللا  )سراج  داخلّية  ووزير 
قائمة الرهاب، ووزير دفاع )محمد يعقوب( 
عمر،  المال  والده  من  َتَشدًُّدا  أكثر  ُيعَتبر 
الوزراء  ُمعظم  على  ينطبق  نفسه  والّشيء 
اآلخرين الُمدَرجين على قائمة ُعقوبات األمم 

المتحدة، فهذا يعني أّن هذه الحركة الُمنتصرة 
ل الّتحّدي األكبر للواليات المتحدة،  باتت ُتَشكِّ
استراتيجّيتها  ُمرتكزات  أبرز  يكون من  ورّبما 
االحِتالل  من  عاًما  لثالثين  االنِتقام  الُمقبلة 
والّتحالفات،  والوسائل  الّطرق  بُكّل  األمريكي 

واأُلصولّيون ال ينسون أو يغفرون بُسهولة.
ال ُنجادل بأّن االحِتالل األمريكي ألفغانستان 
تنظيم  أضعف  عاًما،  عشرين  من  ألكثر 
فرقة  ونجحت  أخطاره،  وقّلص  “القاعدة” 
الُعجول األمريكّية الخاّصة في اغِتيال زعيمه 
أسامة بن الدن في آيار )مايو( عام 2011، 
التنظيم،  هذا  عودة  أّن  يعني  ال  هذا  ولكن 
جديدة  وِقيادات  ُأخرى،  بأسماٍء  بنائه  وإعادة 
باتت ُمستحيلًة، فليس ُهناك أسهل من تأسيس 
َدة إذا  الجماعات السالمّية اأُلصولّية الُمَتشدِّ

ما توّفرت الحاضنة الّدافئة ِمثل أفغانستان.
ر أمريكا ولم ُيؤدِّي إلى  ُسقوط سايغون لم ُيَدمِّ

إضعاف ُقّوتها، وخسارتها الحرب الباردة، أو 
هزيمتها  ولكّن  والغرب،  للعالم  زعامتها  َيُهز 
سورية،  في  وقريًبا  والِعراق،  أفغانستان  في 
إلى  وحّولتها  ُخطورًة،  وأكثر  ُمختلفة،  مسألٌة 
“ُعظمى”،  ُقوًَّة  كانت  أن  بعد  “ُكبرى”  ُقوٍّة 
والّتوصيف ُهنا لوزير الّدفاع البريطاني وليس 
لنا، وهذا ما دَفع دول االّتحاد األوروبي إلى 
ذاتّية  دفاعّية  وُقدراٍت  تحالفاٍت  عن  البحث 
بعيًدا عن الِمظّلة الّدفاعّية األمريكّية التي ال 

ُيمِكن االعِتماد عليها.
الّداخلي  بشّقيها  األمريكّية،  الّسياسات 
س لبداية  د أخطاًء كارثّية، ُتؤسِّ والخارجي، ُتَجسِّ
ُمماثلة  وبُصورٍة  الُعظمى،  االنِهيار  مرحلة 
الّسابقة،  النِهيار ُكل االمبراطورّيات اأُلخرى 
بداية هذا االنِهيار هو  أّن  الّتاريخ  ل  وسُيَسجِّ
هجمات الحادي عشر من سبتمبر وتبعاته، 
ألسباٍب  وأفغانستان  الِعراق  غزو  ًة  وخاصَّ

إسرائيلّية، وليس لخدمِة مصالح أمريكّية.
ماللي إيران أوقفوا أمريكا والعالم الغربّي على 
ُركبٍة ونصف ِطوال األربعين عاًما الماضية، 
وغّيروا ُكّل الُمعادالت، وقواعد االشِتباك في 
منطقة الّشرق األوسط، فكيف سيكون الحال 
في ِظل الّصعود الكاِسح لماللي أفغانستان، 
الجانبان،  تحالف  إذا  الحال  سيكون  وكيف 
ونّسقوا بين بعضهما البعض وفق رؤية اللواء 
قاسم سليماني، وعلينا أن نتذّكر دائًما أّنه لم 
في  األيّام  هذه  ُمسَتبعد  أّي شيء  ُهناك  َيُعد 

منطقة اسمها الّشرق األوسط.
َنتُرك الجابة لَتطّورات األّيام الُمقبلة، وَنِعُدُكم 
الّسارّة  غير  بالُمفاجآت  حافلة  ستكون  بأّنها 

ألمريكا وُحلفائها.. وللُا أعلم.
“رأي اليوم”
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اعتقال أبطال »نفق الحرية« 
ال يحجب سقوط »قلعة جلبوع«

كيف ساعدت األموال األمريكية في تفكيك أفغانستان

وسام أبو شمالة

تحدَّثت مطوَّاًل إلى عدد من األسرى المحرَّرين 
في صفقة »وفاء األحرار«، قبل نحو عشرة 
ستة  نجاح  على  التعقيب  أجل  من  أعوام، 
أسرى فلسطينيين في التحّرر من سجن جلبوع 

السرائيلي، الشديد التحصين.

الرّد األوَّلي لمن مكث في السجن بضَع سنين 
كان »جلبوع!! مش معقول!!«. 

المادية  إمكاناتها  كل  »إسرائيل«  سّخرت 
في  والبشرية  والتكنولوجية  واللوجستية 
جن الذي يضّم أخطر المقاومين  تحصين السِّ
الفلسطينيين، وحظي السجن بمتابعة خاصة، 
أمنيًا واستخباريًا، ألّن عددًا من األسرى حاول 

عدة مرات الهروَب منه.

حكاية  يختصر  ربما  »القلعة«  السجن 
جن،  »إسرائيل«. وسقوط منظومة تحصين السِّ
عبر استخدام أبسط األدوات البشرية، ُيسقط 
منذ  »إسرائيل«  زرعتها  التي  األوهام  معه 
نشأتها في نفوس العرب والمسلمين وعقولهم.

األكاذيب  من  سلسلة  »إسرائيل«  بنت 
والعسكرية  األمنية  قدراتها  عن  والروايات 
واالستخبارية، بهدف اليحاء بتفوُّقها النوعي، 
واستحالة هزيمتها من الجيوش العربية، حتى 

لو واجهتها مجتمعًة.

نجاح األسرى في تجاوز كل القيود المفروضة 
على سجن جلبوع، يعكس أن الرادة والتحّدي 
المادي،  التفوق  عقبة  تجاوز  على  قادران 

وخصوصًا إذا انُتزعت منه الرادة.

المقدِّرات  في  عسكريًا،  تتفوَّق  »إسرائيل« 
لكّن  والتحصينات،  والتجهيزات  والمكانات 
حادثي »جلبوع« ومقتل الجندي القّناص َعْبَر 
بمسّدس  غزة  قطاع  فاصل عن  جدار  ُفتحة 

ما  جانب  إلى  صفر،  مسافة  من  فلسطيني 
كشفت  القدس«،  »سيف  معركة  أظهرته 
في  استراتيجية  ضعف  ونقاط  خلل  جوانب 
مناعة »إسرائيل«، أفقدتها القدرة على تحقيق 

الردع، فضاًل عن إنجاز النصر.

والتي  وأخطرها،  الضعف  عوامل  أبرز  من 
باتت تؤّرق قادة »إسرائيل« ولم ُتْخِفها قياداتها، 
والسيما العسكرية، مثل رئيس األركان أفيف 
إلى  غاننس،  بيني  األمن  ووزير  كوخافي 
الصهاينة،  الُكّتاب والمفّكرين  جانب عشرات 
فقداُن ثقة السرائيليين بالجيش والمنظومتين 
وكان  والعسكرية.  األمنية  السرائيلّيتين، 
توجيه النَّقد والتشكيك إلى »الجيش«، ُيْعَتبر 
الرغم  فعلى  »إسرائيل«.  في  التابوهات  من 
داخل  والشخصيات  المؤسسات  كّل  أن  من 
السياسية  المستويات  جميع  في  »إسرائيل«، 
فإن  للتشهير،  وحتى  للنقد  تتعّرض  وغيرها، 
بينما  وشاّذًا،  محرَّمًا  كان  »الجيش«  انتقاد 
كشف حادث »جلبوع« وقتُل الجندي القناص، 
بالجيش،  الثقة  في  مسبوق  غير  اهتزازًا 

وبالمستويين العسكري واألمني عمومًا.

متقبِّل  غير  السرائيلي  المجتمع  أصبح 
للتضحية بجنوده في أّي مواجهة يخوضها. 
»جيش«  قادة  إلى  ه  والموجَّ الالذع  والنَّقد 
العدو، ال يعكس الشّك في قدراتهم، بل يعكس 
عدم قابلية الجبهة الداخلية لتحمُّل الخسائر، 
حتى لو كانت محدودة؛ بمعنى أنهم يريدون 

مواجهة عدوانية مع صفر خسائر!!

من أبرز التهديدات التي تواجه العدو، ضعُف 
الرغبة والدافعية القتاليتين لدى جنود جيشه. 
بالكتائب  وهناك تراجٌع ملحوظ في االلتحاق 
على  أكبر  اعتماد  يقابله  للجيش،  القتالية 
من  الرغم  على  وهو،  التكنولوجي.  العامل 
أهميته، ال يعّوض الحاجة إلى العامل البشري 

على األرض. 

الهروب من سجن  الستة من  تمّكن األسرى 
ومجّسات  مراقبة  بكاميرات  المزوَّد  جلبوع، 
دقيقة وإشارات تكنولوجية عالية الدقة، أثبتت 
لديها  متيقظة،  تعوِّض وجود حراسة  أنها ال 

الرادة والدافعية من أجل القيام بدورها.

العدو اعترف بَضعف جهوزية القوات البرية، 
وتشكيالتها  بكتائبها  االلتحاق  ومحدودية 
العسكرية المتعدِّدة، األمر الذي انعكس على 
وشهدت  للقوات.  والتدريب  التأهيل  حجم 
معركة »العصف المأكول« عام 2014 في 
غزة، وحرب تموز/يوليو 2006 في جنوبي 
لجيش  البرية  للقوات  واضحًا  إخفاقًا  لبنان، 

االحتالل السرائيلي.

المستويان السرائيليان، السياسي والعسكري، 
يدركان أن القوة الجوية والقدرات التكنولوجية 
المعارك،  تحسم  أن  يمكن  ال  واالستخبارية 
فيها  سُتضَطّر  التي  اللحظة  يخشيان  وهما 

»إسرائيل« إلى اختبار القوات البرية.

كل  أظهرته  ما  عف  الضَّ عوامل  ومن 

المواجهات العسكرية مع العدو، في مستوياتها 
المتعدِّدة، والتي كشفت َضعَف المناعة الذاتية 

للعدو، وهشاشَة جبهته الداخلية.

بإرادة  تمتُّعها  المقاومة  أثبتت  المقابل،  في 
ُصلبة، واجهت من خاللها أصعب التحديات، 
وأفشلت معها َوْهَم »الجيش الذي ال ُيْقَهر«.

بقتل  مرورًا  القدس«،  »سيف  معركة  منذ 
قطاع  شرقّي  القّناص  الصهيوني  الجندي 
من  الستة  األسرى  إلى هروب  غزة، وصواًل 
في  السرائيلي  االحتالل  يمر  جلبوع،  سجن 
أسوأ حاالته، وتجّلت فيها إرادة قتالية عالية 
لدى  َضعفها  مقابل  في  الفلسطيني  للمقاتل 
جندي االحتالل السرائيلي، وحاضنٌة شعبية 
متماسكة والتفاٌف وطني كبير حول المقاومة، 
مقابل  في  والفداء،  للتضحية  عاٍل  واستعداٌد 
وَضعِف  بجيشهم،  السرائيليين  ثقة  اهتزاز 
الخسائر.  تقبُّلهم  وعدم  الداخلية،  جبهتهم 
أسقطت  التي  الرادة  أن  األمر  هذا  وُيثبت 
على  قادرٌة  جلبوع«،  »قلعة  األصغر،  الوهم 

إسقاط الوهم األكبر، »قلعة إسرائيل«.

الهجوم  تلت  التي  العشرين  السنوات  في 
في  العالمية  التجارة  برجي  على  الرهابي 
من  أكثر  المتحدة  الواليات  أنفقت  نيويورك، 
الدولة  وبناء  الحرب  على  دوالر  تريليون   2

في أفغانستان.
من  فئة صغيرة  تكوين  في  األموال  ساعدت 
الشباب األفغان فاحشي الثراء، وكسب كثير 
مع  لكن  حكوميين.  كمقاولين  ثرواتهم  منهم 
البالد فساد هائل أدى  الوقت، اجتاح  مرور 
الديمقراطية األمريكية  النهاية إلى تدمير  في 

.»rg« الهشة، حسبما ذكرت صحيفة
اتضح أن مقدار األموال التي أنفقتها أمريكا 
يوميا في أفغانستان هي 290 مليون دوالر 
»تكلفة  لمشروع  وفًقا  يوم،   7300 لمدة 

الحرب« التابع لجامعة براون.
تريليونين  المتحدة  الواليات  انفقت  فعال  هل 

دوالر على افغانستان؟
حسب الوزير األفغاني السابق ورئيس حركة 
إنقاذ أفغانستان حضرت عمر زاخيلوال،  قال 
: »مبلغ تريليوني دوالر تم إنفاقه على الجنود 
األمريكيين أي على الحرب على القنابل على 
إلى  مكان  من  الجنود  نقل  على  الطائرات 

أخر. الحرب مدمرة لذلك جزء كبير من هذا 
التدمير وليس على رفاهة  أنفق على  المبلغ 
على  أنفق  المبلغ  من  وجزء صغير  األفغان 

العمار«.
وأضاف: »تزعم الواليات المتحدة أنهم أنفقوا 
التنمية من 70 إلى 90 مليار دوالر،  على 
ربما  منها  و٪25   ٪20 بين  معينة  ونسبة 
إلى  والباقي ذهب  أفغانستان،  إنفاقها في  تم 
المتعاقدين األجانب لتغطية نفقات الدارة وما 
على  عمل  والغرب  المتحدة  الواليات  إليها. 
بعد  أفغانستان   من  المتعلمين  كافة  اخراج 

سيطرة طالبان على البالد.
وقال السفير األمريكي السابق لدى أفغانستان 
مسؤولون  »األمريكيون  كروكر:  ريان 
أغرقوا  ألنهم  األفغاني،  الفساد  معظم  عن 
يمكن  مما  أكثر  الدوالرات  بمليارات  البالد 
ببساطة  يمكنك  ال  اقتصادها،  يستوعبه  أن 
المبالغ في دولة ومجتمع  استثمار مثل هذه 

هشين للغاية«.
في  النهاية  نقطة  فإن  الدبلوماسي،  وبحسب 
فشل الجهد األمريكي لم تكن التمرد، بل عبء 
الفساد غير المسبوق. وفًقا لتحليل البنتاغون، 

مليارات   108 من   ٪40 بـ  المطاف  انتهى 
دوالر التي دفعتها وزارة الدفاع للمقاولين في 
في  و2012   2010 عامي  بين  أفغانستان 

أيدي حركة طالبان )المحظورة في روسيا(.
من  الغربي  االنسحاب  مع  أنه  إلى  يشار 
»طالبان«  حركة  استطاعت  أفغانستان، 
كابول،  األفغانية،  العاصمة  على  السيطرة 
دون مقاومة تذكر من الجيش األفغاني، في 
سقوط  توالى  بعد  وذلك  آب/أغسطس،   15
الواليات األفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها 
بعد  كابول  في  الرئاسي  القصر  دخول  من 
فرار الرئيس أشرف غني إلى المارات التي 

قالت إنها استضافته »ألسباب إنسانية«.
وأنهت الواليات المتحدة، يوم االثنين الماضي، 
سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين 
عاما من وجودها العسكري بالبالد في أعقاب 
وذلك   ،2001 سبتمبر  أيلول/   11 هجمات 
األجنبية  للقوات  جوي  إجالء  عمليات  بعد 
والمواطنين األفغان المتعاونين معها، امتدت 
لتبدأ  ألكثر من أسبوعين من مطار كابول، 
حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.
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اإلكسير الذهبي.. 
ال تنخدع بـ 5 أساطير عن العسل

اإلمارات تفتتح الشهر المقبل مشروعا ترفيهيا 
هو األضخم في العالم بارتفاع 820 قدما

الصحية  الفوائد  من  كنوزا  العسل  يحمل 
ومع  عنها،  سمعنا  طالما  التي  والتجميلية 
الخاطئة  المعلومات  الكثير من  فهناك  ذلك؛ 

عن ذلك السائل الذهبي الشهي.

في تقرير علمي نشرته مجلة »هيلث شوتس« 
Health Shots تحت عنوان »الحقيقة الحلوة 
ال تنخدعوا بهذه األساطير عن العسل«، فّند 
بعض الحقائق الخاصة بالعسل، واهتم أيضا 
بتصحيح عدد من المفاهيم الخاطئة الشائعة.

عن  خاطئة  شائعة  مفاهيم   5 التقرير  وأبرز 
باألساطير،  المجلة  وصفتها  وقد  العسل، 
وهي تتعلق بخاصية التبلور واللون والتعرض 
للحرارة وأنواع العسل وكثافته وإمكانية فساده.

الفوائد  إلى  بالشارة  التقرير  استهل  وقد 
بالبديل  ووصفه  للعسل  والمتنوعة  العديدة 
األفضل للسكر، وأشار التقرير إلى أن العسل 
يعد المصدر لجميع المقومات الغذائية التي 

يحتاجها الجسم.
بديل صحي عن السكر

قد تعلم أن العسل هو البديل األفضل المتاح 
الكسير  هذا  أن  المعروف  ومن  للسكر، 
الصحية  الفوائد  من  بالعديد  يتمتع  الذهبي 
ومضادات  البكتيريا  مضادات  ذلك  في  بما 

الفطريات ومضادات األكسدة.
المكتبة  عن  صادر  بحثي  لتقرير  وفقا 
الوطنية للطب في الواليات المتحدة، يحتوي 
األمينية  واألحماض  البروتين  على  العسل 
والفيتامينات والنزيمات والمعادن وشيء من 
بوضوح  للميكروبات،  المضادة  الخصائص 
إنه تقريبا مصدر لجميع المقومات التي تحتاج 

إليها للبقاء بصحة جيدة؛ لذلك يتم استخدام 
العسل على نطاق واسع في بيوتنا، ابتداء من 
فوائده الصحية المتنوعة إلى تأثيراته اليجابية 

على البشرة والشعر.
لكن رغم أن العسل صحي، فإن هناك بعض 
األساطير التي نحتاج إلى توخي الحذر منها. 
فيما يلي 5 أساطير متعلقة بالعسل أنت في 

حاجة إلى توخي الحذر منها.
األسطورة رقم 1: إذا تبلور فهذا يعني أنه فسد
للحفاظ  الطبيعة  وسيلة  هو  التبلور  الحقيقة: 
على العسل، لكن هناك الكثير من المفاهيم 
أيضا  يعرف  الذي  التبلور  حول  الخاطئة 
بالتحبب، فإذا تبلور العسل فهذا ال يعني أنه 

قد فسد.
إذا قمت بتسخين الزجاجة بلطف عن طريق 
وضعها في ماء ساخن وقمت بتحريكها، فإن 
إنه  بل  السائلة،  صورته  إلى  سيعود  العسل 
حتى بعد تبلوره يبقى كما هو في مذاقه وفي 

خواصه الغذائية.
األسطورة رقم 2: يجب عدم تسخين العسل

تم  إذا  العسل  بأن  االعتقاد  إن  الحقيقة: 
تسخينه تنبعث منه سموم هي واحدة من أكبر 
ال  الطبيعي  العسل  تسخين  فعند  األساطير، 
أن تضع  يجب  لكن  أي سموم،  منه  تنبعث 
في اعتبارك أن بعض القيم الغذائية قد تتأثر 
بالتسخين، لذا تأكد من أنه لم يصبح ساخن 

جدا.
األسطورة رقم 3: كل أنواع العسل تتطابق في 

المذاق والشكل
الحقيقة: للعسل العديد من األلوان والنكهات، 
التي  الزهرة  على  العسل  لون  يعتمد  حيث 
الحال  وكذلك  الرحيق،  منها  النحل  يمتص 
بنوع  يتحددان  فهما  والرائحة  للمذاق  بالنسبة 
الزهرة، واألزهار بطبيعة الحال متنوعة اللون 

والرائحة والرحيق.
وغير  السميك  العسل   :4 رقم  األسطورة 

المتدفق ذو جودة عالية
الحقيقة: الفرق األساسي بين العسل السميك 
الرطوبة  محتوى  في  هو  الرقيق  والعسل 
في  والتغير  األخرى.  الغذائية  والمحتويات 
لون  في  يؤثر  أن  يمكن  )الرحيق(  المصدر 

ومذاق العسل.
وبالمثل فإنه يؤثر على لزوجة العسل والتي 
مصادر  مثل  مختلفة  عوامل  على  تعتمد 
والتربة  األمطار  وهطول  والرطوبة  الرحيق 

واألزهار وطواف النحل بحثا عن األزهار.
األسطورة رقم 5: العسل ال يفسد أبدا

األكثر  الشعبية  األسطورة  هذه هي  الحقيقة: 
ناحية  العسل، وهذا صحيح من  شيوعا عن 
فنية، ومع ذلك يمكن أن يفقد العسل أريجه 
صحيح،  بشكل  تخزينه  يتم  لم  إذا  ونكهته 
فالعسل يمكن أن يبقى إلى األبد لكن مذاقه 
لن يكون جيدا، ولن يحتفظ بفوائده الصحية، 
وهو  العسل  استهالك  األفضل  من  لذلك 
طازج، كذلك فإن العسل يسوّد لونه مع مرور 

الوقت.

شهر  المتحدة خالل  العربية  المارات  تشهد 
افتتاح مشروع  المقبل  األول  تشرين  أكتوبر/ 

ترفيهي عمالق هو األضخم في العالم.

ومن المقرر أن يتم افتتاح عجلة »عين دبي« 
الخليجية،  دبي  إمارة  في  للمقيمين  الترفيهية 
في 21 أكتوبر، والتي تتيح مشاهدة كل معالم 
المدينة الخليجية أثناء ركوبها، بحسب شبكة 

»سي إن بي سي« األمريكية.
وستكون  قدما،   820 العجلة  ارتفاع  ويبلغ 
العالم، لتتفوق بذلك  أطول عجلة مراقبة في 
األمريكية،  فيغاس  الس  مدينة  عجلة  على 
العجلة  أن  كما  قدما،   270 ارتفاعها  البالغ 
العاصمة  الماراتية هي ضعف حجم عجلة 

البريطانية لندن الشهيرة.
جزيرة  عند  دبي«  »عين  عجلة  وتتواجد 
بلوواترز، وهي جزيرة اصطناعية بالقرب من 

مرسى دبي تم افتتاحها في عام 2018.
ويحتوي هيكل عجلة »عين دبي« على 48 
كابينة مغلقة، ويمكن أن يتسع البعض منها 
لما يصل إلى 40 راكبا، بينما يمكن أن تتسع 
لـ1750 شخصا كإجمالي ركوب، لكن بسبب 
سعة  تحديد  تم  فإنه  كورونا،  فيروس  قيود 

ركوب كل كابينة إلى 10 أشخاص فقط.

وتتوافر 3 أنواع من الكبائن في عجلة »عين 
وهي  »المراقبة«  كبائن  هي  األولى  دبي«، 
هي  والثانية  األساسي،  للركوب  مخصصة 
والتي  االجتماعية«  بـ«التجارب  الخاصة 
تمنح وصوال إلى الصالة والمشروبات، وثالثا 

تخصيصها  يمكن  التي  »الخاصة«  الكبائن 
وغيرها  العمل  واجتماعات  العشاء  لحفالت 

من األحداث. 
دقيقة،   38 العجلة  في  رحلة  كل  وتستغرق 
وتوفر إطاللة شاملة على ساحل دبي وأفق 

المدينة.
استكماال  دبي«  »عين  عجلة  افتتاح  ويأتي 
لجهود دبي في ترسيخ مكانتها كموقع جذب 

سياحي عالمي.
معرض  ستستضيف  دبي  أن  إلى  يشار 

»إكسبو 2020 دبي« القادم، والذي سيضم 
من  أكثر  من  والتكنولوجيا  والمأكوالت  الفن 
190 دولة، والذي سينطلق 1 أكتوبر وينتهي 

في 31 مارس/ آذارالقادم.
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من »عيلبون« إلى »جلبوع«..
 تاريخ فلسطيني من المقاومة باألنفاق

تاريخ  في  نوعية  نقلة  غزة  أنفاق  أحدثت 
فاعل  كسالح  وبرزت  إسرائيل،  مع  الصراع 
و2021،   2014 حربي  في  المقاومة  لدى 
في  باستخدامها  كبيرة  إنجازات  وسجلت 
إطالق الصواريخ، وفي تسلل المقاومين خلف 

خطوط العدو

رائد موسى

»طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة 
وشارع«.. لو شاء مؤلف هذه األغنية الثورية 
األولى  الفلسطينية  االنتفاضة  األشهر خالل 
نهاية الثمانينيات أن يكتبها اليوم لكانت »من 

كل نفق وبيت وحارة وشارع«.

الكلمة  »النفق«  كان  غوغل  طريقة  وعلى 
منذ  الفلسطينيين  أحاديث  في  تداوال  األكثر 
أسرى  نجح 6  الماضي عندما  االثنين  فجر 
في الهروب من سجن جلبوع المنيع )شمالي 
بصبرهم  حفروه  نفق  عبر  المحتلة(  فلسطين 

وإرادتهم قبل أياديهم.
بنفق  المعاصرة  لثورتهم  الفلسطينيون  ويؤرخ 
حركة  من  فدائيون  فجره  الذي  »عيلبون« 
 1 ليلة  )فتح(  الفلسطيني  الوطني  التحرير 
الثاني 1965، لفشال مخطط  يناير/كانون 

إسرائيلي لسرقة مياه نهر األردن.

أنفاق الحرية
سجون  في  الفلسطينيون  األسرى  وسجل 
االحتالل العديد من عمليات الهروب بأساليب 
أنفاق  حفر  إلى  اللجوء  أن  غير  مختلفة، 
توفرت  حديدية  قطع  أو  المالعق  باستخدام 
لهم أثار فخر وإعجاب الفلسطينيين والكثيرين 
الذين  السرائيليين  و«جنون«  العالم،  حول 
يحيطون هذه السجون برقابة وتقنية متطورة.

السجون  من  باألنفاق  للهروب  تأريخه  وفي 
)األسير  جرادات  هالل  يعود  السرائيلية 
غزة(  قطاع  إلى  والمبعد  السابق  الفلسطيني 
بين 24  من  كان  حيث  العام 1998،  إلى 
أسيرا حاولوا الهرب عبر نفق حفروه في سجن 
ضابطا  لكن  جلبوع،  لسجن  المجاور  شطة 
إسرائيليا وقف مصدوما إثر الكشف عن النفق 
»أنتم  بغضب  وسألهم  منهم،   4 هرب  بعد 

شو.. مهندسون واّل مجرمون؟!«.
استغرق حفر هذا النفق 77 يوما، بطول نحو 
25 مترا وبعمق أكثر من مترين، ولوال خطأ 
المجموعة  لتمكنت  أحدهم  من  مقصود  غير 
»نجاحا  األسرى  ولسجل  الهرب،  من  كلها 

أسطوريا«، يقول جرادات للجزيرة نت.
جرادات -الذي اعتقل في العام 1985 وكان 
يقضي حكما بالسجن 99 عاما- تحرر في 
بـ«صفقة  المعروفة  األحرار«  وفاء  »صفقة 
شاليط«، واشترطت إسرائيل إبعاده إلى غزة، 
»إنها  فقال  ذكرياته  جلبوع«  »نفق  وأنعش 

عملية استثنائية وأشبه بالمعجزة«.
لم يتوقف حفر األنفاق في السجون للهرب، 
تمكن 3 أسرى من حركة  ففي عام 2003 
الجهاد السالمي من حفر نفق أسفل سجن 
الغربية(  بالضفة  هللا  رام  )غربي  عوفر 
والهرب، وتخّفوا لمدة 7 أشهر إلى أن اشتبكوا 
خليفة،  رياض  منهم  واستشهد  االحتالل  مع 

وأعيد أسر أمجد الديك وخالد شنايطة.
أسرى  مجموعة  حاولت   2014 عام  وفي 
كممجي-  وأيهم  العارضة  محمود  -ومنهم 
الهرب بنفق من سجن جلبوع، لكن االحتالل 
كشفهم، إلى أن تمكن العارضة وكممجي و4 

آخرون من الهرب في نفق جلبوع قبل أيام.

تشغيل الفيديو
األنفاق.. أيقونة غزة

السجون  تحت  األنفاق  حفر  يقتصر  لم 
السرائيلية فقط، بل لجأت المقاومة الفلسطينية 
في غزة إلى األنفاق كأسلوب قتالي من أجل 

تأمين حركتها بعيدا عن أعين االحتالل.
رامي  األمنية  الشؤون  في  الباحث  وبحسب 
كوسيلة  األنفاق  غزة  عرفت  فقد  زبيدة،  أبو 
المصرية  الفلسطينية  الحدود  أسفل  للتهريب 
منذ سنوات االحتالل األولى، وكانت تستخدم 
في البدايات لتهريب الممنوعات، ومع اندالع 
االنتفاضة األولى عام 1987 كثف االحتالل 
السالح  وصول  خشية  األنفاق  هذه  مكافحة 

للمقاومة.
 2000 عام  الثانية  االنتفاضة  اندالع  ومع 
-يقول أبو زبيدة للجزيرة نت- بدأت األنفاق 
االحتالل  وعمد  للمقاومة،  السالح  بتهريب 
أدى  مما  اكتشافه،  يتم  نفق  أي  تفجير  إلى 

الستشهاد واعتقال عشرات الفلسطينيين.
وإثر فرض الحصار المشدد على غزة عقب 
فوز حركة المقاومة السالمية )حماس( في 

ارتفعت   2006 عام  التشريعية  االنتخابات 
الغزيون  إليها  لجأ  التي  األنفاق  حفر  وتيرة 
للتغلب  مصر  من  والبضائع  الوقود  لتهريب 
قبل  السرائيلية«،  الممنوعات  »قائمة  على 
لمرور  األرض  تحت  طرق  إلى  تتحول  أن 
لفترات  البري  رفح  معبر  إغالق  مع  البشر 
طويلة، وهو المنفذ الوحيد للغزيين على العالم 

الخارجي عبر مصر.

تطور تقنية األنفاق وأهدافها
المواقع  لمهاجمة  األنفاق  المقاومة  وسّخرت 
العسكرية قبل االنسحاب السرائيلي من غزة 
خطف  عملية  انطلقت  ومنها   ،2005 عام 
يونيو/حزيران  في  شاليط  جلعاد  الجندي 
من  بأكثر  سنوات   5 بعد  ومبادلته   ،2006

ألف أسير فلسطيني.
المقاومة  قدرات  تنامي  »مع  زبيدة  أبو  يقول 
وتوسعها أخذ حفر وبناء األنفاق يتوسع من 

حيث طرق استخدامها وتصميمها«.
ويصنف األنفاق إلى عدة أنواع، أبرزها حاليا 
األنفاق  وهي:  العسكري،  االستخدام  ذات 
الدفاع، ولها  أو  للهجوم  المعدة  الستراتيجية 
مخارج ومداخل متعددة، وتحتوي على غرف 
واستراحة  والسيطرة  للضبط  مجهزة  قتالية 
طعام  من  احتياجاتهم  وفيها  المقاومين، 

وشراب للبقاء فيها ألطول فترة ممكنة.
وأثبتت هذه النوعية من األنفاق -التي نجحت 
حركة حماس في بناء اآلالف منها، وتطلق 
فعاليتها  حماس«-  »مترو  إسرائيل  عليها 

خالل الحروب المتكررة على غزة.
وقال أبو زبيدة إن األنفاق الستراتيجية عبارة 
عن مدينة مصغرة تحت األرض يمكن المناورة 
فيها ألطول فترة ممكنة، وتشمل أنفاقا قتالية 
وأنفاقا  الهجوم،  لعمليات  تستخدم  هجومية 
العيون  عشرات  منها  تتفرع  قتالية  دفاعية 

لالجتياحات  للتصدي  وتستخدم  )فتحات( 
البرية، ونصب الكمائن.

وكذلك أنفاق المدفعية، وهي حفر في األرض 
صواريخ،  راجمات  أو  هاون  بمدافع  مجهزة 
وأنفاق المداد واالتصاالت الداخلية ومهمتها 
المقاتلة  الوحدات  وإسناد  والتموين  المداد 
الخارجية  المداد  أنفاق  فيما  باحتياجاتها، 

تستخدم لتهريب السالح من الخارج.
تتوفر  التي  والسيطرة  الضبط  أنفاق  وأخيرا، 
والتواصل،  واالتصال  المعيشة  وسائل  فيها 
ووقت الحرب توجد فيها قيادة المقاومة المهددة 
باالغتيال، وتحوي مراكز قيادة وسيطرة لدارة 

العمليات العسكرية.
نجاحات من »رحم« األنفاق

الذي  الباهر  النجاح  أن  زبيدة  أبو  ويعتقد 
بث  األنفاق  عمليات  عبر  المقاومة  حققته 
الرعب لدى إسرائيل، وكان له األثر البالغ في 

اتخاذها قرارا باالنسحاب من غزة.
تاريخ  في  نوعية  نقلة  األنفاق  هذه  وأحدثت 
الصراع مع إسرائيل، وبرزت كسالح فاعل لدى 
المقاومة في حرب 2014، وسجلت إنجازات 
الصواريخ،  إطالق  في  باستخدامها  كبيرة 
العدو،  خطوط  خلف  المقاومين  تسلل  وفي 
ونجحت كتائب القسام في عمليتين منفصلتين 
آنذاك في أسر الجنديين شاؤول آرون وهدار 

غولدن، واغتنام معدات قتالية.
من  إسرائيل  تكبدته  وما  الحرب  تلك  وعقب 
السرائيلي  الستراتيجي  الخبير  قال  خسائر 
يوآف شاروني في مقال بعنوان »هزيمة جيشنا 
السرائيلي  الجيش  »أصبح  العزيز«  المدلل 
يعتمد  المقاتل  صالبة  على  اعتماده  بدل 
فتتها  التي  الدبابات  تصفيح  صالبة  على 
السمنت  جدران  على  ويعتمد  »الكورنيت«، 
»األنفاق  الفلسطينية  الفصائل  حفرت  التي 
الشيطانية« تحتها، ليخرج مقاتلوها في مشهد 
ثم  باتجاه مواقعنا،  النفق  هوليودي من عين 
يقومون في أقل من دقيقتين بذبح جنود من 

النخبة مثل الخراف«.
إبداع فلسطيني

السرائيلية  بالشؤون  المختص  الكاتب  يقول 
توفيق أبو شومر للجزيرة نت إن الفلسطيني 
مسيرة  في  كثيرة  اختراع«  »براءات  سجل 
إدخال  من  المحتل،  ضد  الطويلة  نضاله 
مصطلح »انتفاضة« إلى القاموس، والمقاومة 
بالحجر والسكين والكوفية، وصوال إلى تحويل 
البالونات من لعبة أطفال إلى وسيلة مقاومة.

األنفاق  إلى  اللجوء  أن  شومر  أبو  وأضاف 
من  حلقة  هو  مختلفة  نضالية  ألهداف 
كانت  الذي  الفلسطيني«  البداع  »مسلسل 
وتوالت  عيلبون«  »نفق  تفجير  حلقاته  أولى 

ولن تتوقف عند »نفق جلبوع«.

طالب يوفر ثمن طعامه لمدة عامين بطريقة »فريدة«

 25 العمر  من  يبلغ  بريطاني  طالب  تمكن 
عاما من توفير المال خالل دراسته الجامعية 
من  الغذائية  المواد  شراء  على  وعدم صرفه 

خالل طريقة اتبعها في فترة دراسته.
في  ويلز  ساوث  جامعة  في  دراسته  فخالل 
طريقة  باتباع  فيدال،  جوردان  قام  كارديف، 
سمحت له بتناول طعامه اليومي دون الحاجة 

لصرف األموال.
حيث لم يدفع أي مال على مدار عامين ثمنا 

لوجباته الغذائية، إذ اعتمد في الحصول على 
كانت  التي  والمقاهي  المطاعم  على  طعامه 

تقدمه له مجانا.
وتمثلت طريقة جوردان في طلب الطعام من 
هذه األماكن في الوقت الذي كانت تقوم فيه 

برميه في اليوم التالي.
وكان كازينو كارديف يعرض وجبات مجانية 
في الساعات األولى من صباح يوم االثنين، 
غازية،  ومشروبات  صينيا  طعاما  متضمنة 

من  طعامه  على  للحصول  جوردان  ليذهب 
هناك وليأمن لنفسه عددا من الوجبات لعدد 

من األيام.
وكانت المشكلة تكمن في توقيت البوفيه الذي 
يقدمه الكازينو في الرابعة صباحا، حيث كان 
التاسعة،  للجامعة في  الذهاب  على جوردان 
لتناول  باكرا  أنه كان يضطر لالستيقاظ  أي 

طعامه.
ويقوم بعد محاضرات يوم الثالثاء بزيارة أحد 

شوارع المدينة التي كانت تنتشر فيها العديد 
القائمين  من  ليطلب  والمقاهي  المطاعم  من 
كانوا  التي  الطعام  وجبات  إعطاءه  عليها 
تلك  باتت  حتى  الثاني،  اليوم  في  يرمونها 

المطاعم تجهز احتياجاته بشكل خاص له.
وبعد انتهاء جوردان لدراسته الجامعية كان قد 
قام بتوفير 3 آالف جنيه إسترليني، بالضافة 

لعمله بدوام جزئي
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أفضل 5 مكمالت غذائية لعالج االنتفاخ والغازات الزائدة

ما هي األطعمة التي يجب االستغناء عنها بعد سن الخمسين؟
كشف خبراء التغذية عن ضرورة تناول أطعمة 
الخمسين،  سن  تخطي  بعد  ومفيدة  صحية 
لكن في الوقت نفسه يحذر الخبراء من بعض 
األغذية، التي تسبب العديد من األمراض في 

هذا السن.

وحددت أخصائية التغذية األمريكية كريستن 
روزنبلوم 5 أطعمة يجب تجنب تناولها بعد 
بلوغ سن الخمسين، وفق )سبوتنيك بالعربي(.

المشروبات الغنية بالسكر
توصي الدكتورة روزنبلوم، بتناول 50 غراما 
فقط من السكر يوميا، في كل نظام غذائنا 
سعرة   2000 على  يحتوي  الذي  اليومي، 
القهوة  الشاي ومشروبات  يحتوى  و  حرارية، 
الفاخرة وعصير الليمون المعبأ على كميات 
كبيرة من السكر، على سبيل المثال، تحتوي 
ستاربكس،  في  التيه  شاي  من  أونصة   16
أحد أكثر المشروبات شعبية، على 42 غراما 

من السكر.
على  الضغط  في  الزائد  السكر  ويتسبب 
نسبة  والكبد وزيادة  البنكرياس  أعضاء مثل: 
الثالثية  الدهون  ومستويات  الدم  في  السكر 
بأمراض  الصابة  ويزيد من خطر  الدم  في 
الكبد الدهنية، كما تزيد السكريات من خطر 
الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  الصابة 
والسكري، ويزداد حدوثها وانتشارها مع تقدمنا 

في العمر.

البطاطا المقلية

المشبعة  المقلية  البطاطا  تناول  يجب تجنب 
بالدهون غير الصحية، التي تؤثر سلبا على 
نسبة الكوليسترول في الدم، ففي حال كنت 
طهيها  يمكنك  البطاطا  تناول  في  ترغب 
لك  واألفضل  الهوائية،  المقالة  بواسطة 
سلطة  من  مكونة  صحية  بوجبة  استبدالها 
وقليلة  بالمغذيات  مليئة  فهي  الخضراوات، 

السعرات الحرارية.

األطعمة المصنعة

واللحوم  والبرغر  دوغ  الهوت  من  كل  يدخل 
على  الممنوعة  األطعمة  قائمة  في  المدخنة 
الخمسين  يزيد سنهم عن  الذين  األشخاص، 
كيميائية،  بمركبات  الجسم  تمد  فهي  عاما، 

كما إنها ال تحتوي على أي قيمة غذائية، و 
هي تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم، 
ما يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم، 

وبالتالي ارتفاع ضغط الدم .

وتوصي جمعية القلب األمريكية األشخاص 
بالحفاظ على تناول الصوديوم بنسبة أقل من 
مستوى  على  للحفاظ  يوميا  ملليغرام   1500

صحي لضغط الدم.

الفطائر والمعجنات

تحتوي الفطائر على عدد كبير من السعرات 
إلى 190 سعرة حرارية  تصل  قد  الحرارية، 
أو أكثر، هذا بالضافة إلى محتواها المرتفع 
من السكريات، التي تسبب الصابة بالسمنة 

والسكري.

األطعمة المعالجة
لألكل  الجاهزة  األطعمة  من  العديد  هنالك 

والمعالجة، مثل: خليط الكيك، ورقائق البطاطا 
المجمدة،  والبيتزا  المحلى  واللبن  والكاتشب 
ومواد  وصوديوم  غذائية  ألوانا  تضيف  التي 
جيدة  ليست  أخرى،  مضافة  ومواد  حافظة 

بالنسبة لجسم النسان.
من  خالية  المصنعة  األطعمة  هذه  أن  كما 
األلياف والعناصر الغذائية، مثل: البوتاسيوم 
مع  الحرارية،  بالسعرات  ومليئة  والمغنيسيوم 

الكثير من الدهون واألمالح.

يعد االنتفاخ مشكلة شائعة للعديد من الناس 
لعدة  يحدث  أن  ويمكن  األعمار،  من جميع 
القولون  مثل  حاالت  ذلك  في  بما  أسباب، 
متنوع  غذائي  نظام  وجود  وعدم  العصبي، 

كاف.
من  عدد  فهناك  االنتفاخ،  سبب  كان  ومهما 
المكمالت الغذائية التي يمكن أن تساعد في 

التغلب على االنتفاخ.
البروبيوتيك:

البروبيوتيك هي بكتيريا وخمائر حية »مفيدة« 
تأتي في شكل أقراص. وتساعد البروبيوتيك 
خالل  من  أمعائك  عبر  الطعام  إرسال  في 
التأثير على األعصاب التي تتحكم في حركة 

األمعاء.
كما أنها تساعد على إعادة توازن البكتيريا في 
للمساعدة  أمعائك، وهي مفيدة بشكل خاص 

في مشاكل الغازات الزائدة.
:)L-glutamine( الغلوتامين

في  موجود  أميني  حمض  هو  الغلوتامين 
جميع أنحاء جسمك، ولكن يوجد 30٪ منه 

في أمعائنا.
وهو يساعد في الحفاظ على سالمة الخاليا 
إلى  بالضافة  الدقيقة،  األمعاء  تبطن  التي 
المعوية  الوصالت  تماسك  على  الحفاظ 
بحيث ال تنتقل جزيئات الطعام الكبيرة غير 

المهضومة من األمعاء الدقيقة إلى الدم.
مسحوق،  شكل  على  عادة  المكمل  ويأتي 
ويجب استخدامه وفقا لتعليمات العبوة ويخلط 

مع الماء.
جذر الزنجبيل:

ارتبط جذر الزنجبيل بتهدئة المعدة وتخفيف 
االنتفاخ ودعم حركات األمعاء المنتظمة.

ويحتوي جذر الزنجبيل على أكثر من 400 
أيضا  وله  فريد،  حيوي  كيميائي  مركب 
خصائص مضادة لألكسدة يمكن أن تساعد 

في عملية الهضم.

قشور السيلليوم:
قشور السيليوم هي نوع من األلياف التي ال 
يبدو  وقد  بالكامل،  هضمها  البشر  يستطيع 
مفيد  الواقع  في  لكنه  يساعد،  لن  وكأنه  هذا 

للغاية.
تشكل  فإنها  السيليوم،  قشور  تأخذ  وعندما 
من  ويزيد  الماء،  يحبس  أمعائك  في  هالما 
حجم البراز ويسهل عليك الذهاب إلى الحمام.

ويمكن أن يؤثر السيلليوم أيضا بشكل إيجابي 
العمل  خالل  من  أمعائك  ميكروبيوم  على 
تنتج  التي  البكتيريا  عدد  ودعم  كبريبايوتك 

األحماض الدهنية المفيدة قصيرة السلسلة.
زيت النعناع:

قبل  من  النعناع  زيت  باستخدام  يوصى 
البريطانية  الوطنية  الصحية  الخدمات  هيئة 
)NHS( لتخفيف تقلصات المعدة واالنتفاخ.

عضالت  مساعدة  طريق  عن  يعمل  وهو 
يسمح  ما  االسترخاء،  على  األمعاء  جدار 

للطعام بالمرور بسهولة ويقلل من االنتفاخ.
ويجب أن تتناول مكمالت زيت النعناع حوالي 

ساعة قبل كل وجبة للمساعدة في الهضم.

المصدر: إكسبريس
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خاطرة: حين كنا صغارا )1(

راوية وادي \ تورونتو \ 

فناَء  تسكُن  كانت  ُالتي  العتيقة  ُالكينيا  شجرة 
مدرستي االبتدائية كانت ملهمتي، فقد أحببُت 
تلَك النغمات التي ُيحدثها ورقها الراقِص على 
األلحاَن  ترسُم  كانت  التي  و  النسيم،   أثيِر 
سمفونيتها  تردُد  انفكت  ما  التي  للعصافيِر 
برغِم الضجيِج الذي كانت تصدرُه التلميذاُت 
كانت شجرتي   . الرملية  المدرسِة  ساحِة  في 
الساحِة  شجيراِت  كل  بين  من  األكبُر  هي 
... كأنها القائُد و األُم لهن. كنُت أتقافُز من 
نقطِة ضوٍء ألخرى كلما تحركت األغصاُن، 
كنت  األرض،  على  الضوِء  دنانيَر  نثرْت  و 
أسابق الوقَت و الزمَن ألجمَع ذلَك الذهِب قبل 
اللتان  قدمايَّ  أو  يدايَّ  من  الظُل  يسرقُه  أن 
سافرت  لمحِة ضوء.  كِل  مع  ترقصان  كانتا 
كثيرًا و رأيت من الشجِر الكثيِر، و لكن والئي 
لشجرِة الكينيا تلك لم يقْل يومًا. قارنُت جمالها 
أَر  فلم   ... لسنيٍن  رأيته  الذي  الشجِر  بكِل 
أجمَل منها خضرًة و ال أوفَر ظاًل و ال أطوَل 
قامة، فال زالت القائَد لكِل الشجِر و األَم لهن 

جميعًا.
لساحة  الفصولِِ  أقرب  هو  فصلي  كان   
التي  الكينيا   لشجرِة  جارًا  كان  و  المدرسة، 
الفصِل.  سقَف  تسلقت  و  أغصانها،  تشعبت 
كأننا  الفصَل  تمأُل  العصافيِر  كانت موسيقى 
في قاعِة أوبرا، و ال زلُت أذكُر كم كاَن صعٌب 
أن أستمَع لمدرستي بانتباٍه في األسبوِع األوِل 
أن  اعتدت  الوقِت  مع  لكني  و  الدراسة،  من 
قلبي، و  في  الموسيقى   هذه  أسمَع  صدى 
استطعت التركيَز على الدرِس. و في يوٍم ما 
و نحن في حصِة اللغة العربيِة، و بينما كانت 
مدرستنا ربيحة تكتُب لنا النشيَد على السبورِة، 
و تشرُح معاني الكلماِت فيها، وقَع عصفوٌر 
في  ِر  المكسَّ القرميِد  فتحاِت  بين  من  صغيٌر 
سقِف الفصل على األرِض، التقطته و قلَّبته 
بين يديها بحناٍن شديٍد ، و نظرت  استاذتنا 
التلميذاِت  نحن   ... المصفرِة  وجوهنا  الى 
الوجالِت و قالت: ال تخفن فعصفورنا بخير.. 
نعيَد  أن  رأيكن  ما  أردفت  و  هلل،  الحمد  و 
جميعًا  أجبنا  ألمه.  الناجي  الصغير  هذا 
بحماسة نعم. حملت العصفوَر، و لحقنا بها 
نخطوها.  خطوٍة  كَل  تسبُق  تقفُز  قلوبنا  تكاُد 
و كأنها سمعت هديَر أنفاسنا القلقِة المتلهفة 
... فوقفت المعلمُة فجأَة ... و أدارت عينيها 
علينا واحدٍة واحدة  ..و سألتنا: ترى أيَن عُش 

هذا العصفور المسكيِن؟ لم أحتمْل االنتظاَر 
العُش   .. ربيحة  أبلة  أجاَب:  من  فكنُت   ..
و   .. الساحة  في  الكبيرِة  الكينيا  شجرِة  في 
اسرعُت أجيُب على التساؤل الباسِم في عينيها 
: كُل العصافيِر تعيش هناَك ... و ال تكُف 
عن الغناء. تبسمت و قالت: تعالوا نضَع هذا 
الصغيِر هناك ... و نرى! وضعت العصفوَر 
على غصنٍ عاٍل و طلبت منا العودَة للفصِل، 
و لكنها قرأت السؤاَل في أعيننا: ماذا سيحدُث 
للعصفوِر ؟ .. من سيأخذُه؟ من سينقذُه ... 
أو من سيأكلُه؟ ربما قطُة الحارِس العم حسن؟ 
قالت حسنًا: ما رأيكم أن نقوَم بتسميِع النشيِد 
يحدث؟   ما  نراقُب  و   ... الساحِة  في  هنا 
أومأت  التلميذات بالموافقِة . لم تمِض ثواٍن 
و إذ بزوٍج من العصافيِر يحوُم حوَل الصغيِر 
... و يرفرفان بشدٍة حوله، ثم يهبطاِن بهدوٍء 
على  جميعًا  أعينينا  تسمرْت  جانبه.  الى 
العصفوِر  حمَل  يحاوالن  والطائران  المشهِد 
يسقُط  يكاُد  و   .. يترنُح  هو  و   ... الخائف 
كَل مرٍة .... و قلبي يهوي معه مرٍة تلو مرة. 
و فجأَة توقَف العصفوران، و نظَر كُل منها 
الى اآلخر ... و تساءلُت حينها : ماذا قرَر 

اعادته  و  العصفوران لنقاِذ صغيرهما  هذان 
للبيت؟ وقَف كل واحٍد منها على أحِد جانبي 
العصفوِر، و أخذا يدفعانُه بحناٍن قلياًل قليال 
مع  تشابَك  أن  الى   .. الغصِن  نهايِة  باتجاِه 
غصٍن آخٍر أعلى منه ثم ساعدا الصغيرَعلى 
الفقِز لألعلى و كررا األمَر .... و ال زالت 
أنظارنا مبحلقًة بالعصافيرِالثالثة ... إلى أن 
معلنًا  انتباهنا   المدرسِة  جرِس  قطَع صوُت 
و  المعلمُة،  استأذنت  األولى.  الفسحِة  بدَء 
هي تطمئننا أن العصفوَر بخيٍر، و أنه بأماٍن 
أوراَق  بين  الثالثُة  اختفى  أن  بعد  والديِه  مع 
الشجرِة و األغصاِن المتشابكة. قلت لمعلمتي 
ذلك اليوَم و ال زالت عينايَّ معلقتان بالشجرة 
تحاوالن ايجاد العصافيِر الثالثة: أبلَة ربيحة 
.. أنا أحُب شجرَة الكينيا هذه كثيرًا . قالت لي 
يومها: ما نحبه  و نحن صغارًا نحبه كثيرًا 

.... و نذكره طوياًل.
كنت اليوَم أقرُأ اقتباسًا للكاتب المصري بهاء 
ليس  و  وقٍت،  لكِل  زهوٌر  هناك   « طاهر: 
للربيِع فقط.« فخطرْت على بالي شجرُة الكينيا 
المدرسِة  ساحَة  تعطُر  كانت  التي  العتيقِة 
قد  و  الصدَر،  يشرُح  الذي  المميِز  بأريجها 

فيه  أدخُل  صباٍح  كَل  األولى  وجهتي  كانت 
المدرسِة ...  كنت أرغُب برؤيِة النحِل الذي 
البيضاِء  الزهرِة  تلك  بتالِت  بين  يختفي  كان 
تتشعُب  و  القطِن،  من  كرٌة  كأنها  المدورِة  
خيوُط بتالتها الرقيقِة و تنتهي بأطراٍف صفٍر 
مدورة. كنت أتمنى أن أكوَن عصفورًة و أطيَر 
الى أعلى الشجرِة ... و أرى ما يجعُل هذه 
الحد  لهذا  ومستبشرًة  سعيدًة  دائمًا  العصافيُر 
يقينًا أن السَر ... في شجرة  .. كان عندي 
ِالكينيا ..  فهي شجرٌة عجيبٌة . ...ال ثمَر لها 
يرتبُط  ... ال  دائٌم  لكن خضرتها و ظلها  و 
بالفصوِل، و ال تهجرها الطيوُر، و ال يفارقها 
النحُل صديُق العطِر. الشجرة الكنينيا علمتني 
و أنا طفلٌة صغيرة أن والديَّ هما من يحباني 
أكثَر من أيِّ أحٍد ... و لن يتخلوا عني أبدًا، 
و علمتني أن أحَب الشجَر و الطبيعَة، و أن 
أحترَم الكائنات األخرى التي تشاركنا الوجوَد، 
أعشُق  و  الموسيقى  أحُب  جعلتني  كما  و 
العطَر، و تذكرُت ما قالته معلمتي و أدركُت 
  .... نحُن صغارًا  و  نحبُه   ما  اليوَم:  معناه 

نحبه كثيرًا .... و نذكره طوياًل.

رسائل من نافذة القطار.... 

مريم الشكيلية /سلطنة ُعمان..

لم يكن لدي الوقت ألن أفتح نوافذ عربة القطار 
من شدة الزدحام حولي..لم أتمكن حتى من 
توديعك بتلويح يدي من النافذة.. ولكن كان 
كل جزء مني يودعك حتى تلك العبارات التي 
وفي  اآلن  كانت  كتاباتي  فوق صدر  علقت 
هذه اللحظة تتحرر من أسطري وتتطاير في 

الهواء كطائر حر...

في  تهطل  الكلمات  ماليين  اللحظة  هذه 
أن  أستطيع  اآلن  إنني  حتى  كالسيل  داخلي 
الورقة  كتلك  صغيرة  تفاصيل  بعيناي  أكتب 
التي سقطت من جيب أحدهم دون أن يشعر 
كنكماش وجهك الذي تحاول عبثا” أن تخفيه 

بقبعتك...

يعلو  الذي  الكتابي  الهدير  هذا  يصلك  هل 
تتخيل  أن  يمكنك  هل  القطار؟  صفير  مع 
تلك الكلمات التي خرجت في لحظة كأبيات 
شعر كتبت على عجل وهي تلتصق بجدار 
األخير  النداء  يشعرك  بماذا  مرتجفة؟  نفس 

هل  بمهل؟  تخطو  القطار  عربات  وعجالت 
يشعرك كأن روح تدنو من أبواب الجسد؟ تلك 

اللحظة تعد بمقاس حياة...
كان علي أن أجلس بعدها على ذاك المقعد 
وسط هذا الجفاف الحرفي ووسط هذه الحشود 

على  صفت  كأحرف  مكانها  أخذت  التي 
مشعل الورق...  أأخبرك عن مقطورتي التي 
الفضي  الوشاح  ذات  السيدة  وعن  عليها  أنا 
التي تجلس بجانبي وكأنها تجلس في محراب 
معبد ال مقعد؟ أأخبرك عن وجبة طعام قدمت 
أم  منه رائحة  تفوح  كان رغيف خبز ساخن 
بالبرد على  الملبدة  لم تقوى أصابعي  ووطن 

لمسه..
لم نصل بعد إلى حدود )فينا( الطريق طويلة 
حقول  سنابل  تضيئ  كمصابيح  والغروب 
أحتسي  أن  أحاول  المع  ذهبي  لونا”  القمح 
أبجدية اللغة في هذا الصمت إال من صوت 
لم  القطار  إنطالق  منذ  القطار...  عجالت 
الكتابة وكأن األحرف تتدافع عند  أكف عن 
بوابة قلمي أحاول فقط أن ألتقط مفردة حرف 

سقط سهوا”... 
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

الفساد  السياسي :
الفساد  معنى  ما   : والده  طفل  سأل 

السياسي؟
الصعب  من  ألنه  بني  يا  أخبرك  لن  فأجابه 
السن  هذه  في  وانت  تفهم  أن  عليك 

الصغيرة ... لكن دعني أقرب لك املوضوع ..
أنا  مثال .. أصرف على البيت فلتطلق علّي 

اسم الرأسمالية ..
البيت فلتطلق عليها  و أمك تنظم شؤون 

اسم احلكومة ..
و أنت حتت تصرفها فلنطلق عليك  .. اسم 

الشعب
عليه  فلتطلق  أملنا  هو  الصغير  أخوك  و 

اسم املستقبل ..
 .. ورائنا   من  تعيش  عندنا  التى  اخلادمة  و 

فلتطلق عليها اسم القوى الكادحة  ..
اذهب يا بني و فكر عساك تصل إلى نتيجة 
و في الليل لم يستطع الطفل أن ينام فقام 
من فراشه قلقا فسمع أخيه الصغير يبكي 

فذهب إليه فوجده بدون حفاضة …….
النوم  فى  غارقة  فوجدها  أمه  ليخبر  ذهب 

وتعجب أن والده ليس بجوارها  ..
الشقة  أرجاء  في  أبيه  عن  يبحث  ذهب 
اخلادمة  غرفة  فى  يضحك  صوته  فسمع 

……… فعاد إلى فراشه تائها ..
في الصباح قال الطفل ألبيه :

يا أبي قد عرفت معنى الفساد السياسي .
فقال الوالد و ماذا عرفت ؟

قال الولد : عندما تلهو الرأسمالية بالقوى 
الكادحة و تكون احلكومة نائمة فى سبات 
عميق يعيش الشعب تائها و حائرا متاما  .. 
حترق  راح  نومها  من  صحيت  احلكومه  واذا 

االخضر واليابس .

تغمر  السعادة  عالمات  الزوجة   الحظت 
جميلة  فتاة  بجانبه  وقفت  عندما  زوجها 

أثناء وجودهم في املصعد…
وفجأة ألتفتت إليه الفتاة غاضبة وصفعته 

بقوة على وجهه 
وعندما خرج مع زوجته من املصعد أقسم 

لها أنه لم يفعل للفتاة شيء 
 فأجابت زوجته بكل هدوء : 

أعلم ذلك ياعزيزي فأنا التي ملستها 
لتتعلم أال تنظر إلى النساء مرة أخرى

قول #سقراط
عندما كنت صغيرا كنت ال أحب االستيقاظ 
، وكانت أمي تكره هذا التصرف مني  باكرا 

ألنها كانت حتلم أن تراني يوماً تاجرا غنيا ..
يوم ذهبت أمي معي للمعلم وكانت   وفي 

قد اتفقت معه 
على أن يسرد لي فوائد االستيقاظ مبكرا .. 
• املعلم : سقراط سوف أقص عليك قصة 
منها  استفدت  ماذا  لي  وتقول  جميلة 

حسناً ؟ 
• سقراط : حسناً 

أحدهما  عصفورين  هناك  كان   : املعلم   •
وأطعم  احلشرات  من  وأكل  باكرا  استيقظ 
صغاره ، والثاني استيقظ متأخرا فلم يجد 
يا  القصة  من  استفدت  ماذا   ... يأكل  ما 

سقراط ؟! 
تستيقظ  التي  احلشرات  أن   : #سقراط   •

مبكرا تأكلها العصافير !

من  صاحبي  تلفنلي  مبارح  بقول  لبناني 
اميركا مسكر راسو و السبب انو طلق مرتو 
يلي مطلعون بكل  و اخدتلو نص مصرياتو 
حياتو، طبعاً صرت هدي وقلو ما تزعل بعدا 
البنك  انا  مصيبتي،  قدام  هيني  مصيبتك 
بكل  مطلعون  يلي  مصرياتي  كل  اخدلي 

حياتي و بعدا مرتي معي.

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 لجابته 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

البلدات  إحدى  في  الوسطى  القرون  في 
الفرنسية..

يعرفه  ال  سر  في  يتشاركن  النساء  كانت 
يحصلن  املتزوجات  النساء  كانت  الرجال، 
على سم مخفف يضعنه في طعام الرجل 
في الصباح ، و عند عودته يعطينه املضاد ، 

فال يؤثر هذا السم على الرجل.
لكن في حالة عدم رجوعه للبيت و مبيته 
في مكان آخر ، فيتأخر حصوله على املضاد 
مغص  و  غثيان  و  بصداع  الرجل  فيصاب 
زادت فترة  و كلما  و كآبة   ، ، و ضيق تنفس 
غياب الرجل عن بيته ، كلما زاد تأثير السم 
عودته  عند  و  معاناته  و  أمله  و  مرضه  زاد  و 
للبيت تعطي له الزوجة املضاد في سرية ، 
بطعامه فيشفى في غضون ساعات و تزول 

كل مشاكله. 
كانو  و  احليلة  عليهم  انطلت  الرجال 
زوجاتهم  و  بيوتهم  عن  البعد  أن  يعتقدون 
يجد  لن  أنه  يظن  الرجل  أصبح  ميرضهم 
لألمراض  معرض  أنه  و  بيته  في  إال  الراحة 
النساء  بني  سرا  هذا  بقي   ، عنه  ابتعد  إذا 
كشف  مت  حتى   ، السنني  لعشرات  توارثته 

احليلة و توقفت ممارستها

قصة البطة والثور: 
عندما يكون طريق القذارة هو طريق العلى 

فان النهاية هي نهاية البطة -
كانت البطة تتحدث مع الثور فقالت له :
- ليتني استطيع بلوغ اعلى هذة الصخرة

لك  اضع  ان  ميكنني  ؟  ال  ولم  الثور  أجاب   -
بعض الروث )فضالت الثور ( حتى تساعدك 

على الصعود
وهكذا كان ---

بجوار  روثة  الثور  سكب   -- االول  اليوم  في 
الصخرة فتمكنت البطة من بلوغ ثلثها

- في اليوم الثاني حثى الثور روثه في نفس 
لثلثي  الوصول  البطة  فاستطاعت  املكان 

الصخرة
قد  الروث  كومة  كانت  الثالث  اليوم  في   -

حاذت قمة الصخرة و
وضعت  ان  ,وما  للصعود  البطة  سارعت 
شاهدها  حتى  الصخرة  قمة  على  قدمها 

صياد فارداها قتيلة 
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قصة نجاح أردنية: الشارع َمسروٌر بعد صفقة “جواكر”..
 شاّبان تمّكنا من بيع تطبيق مبتكر وُمسّلي بـ 205 مليون دوالر

تداول  والبهجة،  بالفرح  مملوء  مشهد  في 
مقابل  “جواكر”  تطبيق  بيع  خبر  األردنيون 
205 ماليين دوالر أمريكي، نقدا وعلى شكل 
على  فرونت”،  “ستيل  مجموعة  في  أسهم 
نطاق واسع، وذلك بسبب أن التطبيق الذي 
ومحمد  شمعون  يوسف  وهما  اردنيان  ابتكره 

الحاج حسن.

التطبيق  بها  حظي  التي  الشعبية  ظل  وفي 
لما حققه من نجاح، استحوذ على اهتمامات 
ليزداد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  رواد 
اعتبر  حيث  كبيرة،  بصورة  مستخدميه  عدد 
في  والمهتمين  والناشطين  خبراء  من  العديد 
أردنية  نجاح  قصة  الصفقة  أن  السياق  هذا 

بامتياز.
“جواكر”،  الشدة  أوراق  لعبة  تطبيق  ويعد 
األكثر شهرة بين األردنيين والعرب، إذ يحظى 
التطبيقات  متجر  على   5 من   4,7 بتقييم 
تشغيل  لنظام  المخصص  ستور”  “آب  على 
الهواتف الذكية “آي أو إس”، وحاصل أيضا 
على تقييم 4,5 من 5 على متجر التطبيقات 
التشغيل  لنظام  المخصص  “جوجل”،  من 

“أندرويد”.

وكانت مجموعة  “ستيل فرونت” التي اشترت 
التطبيق قالت إن 74٪ من المبلغ سيتم دفعه 
نقدا والباقي سيدفع على شكل 8,540,092 

سهما في مجموعة ستيل فرونت .
وأضافت المجموعة أنه من المتوقع أن تكون 
-270 حوالي   2021 عام  جواكر  إيرادات 

310 مليون كرونة سويدية.
فرونت  ستيل  مجموعة  مديري  هيئة  وقامت 
خالل  من  إضافية  أسهم  قيمة  نسبة  برفع 
كرونة  مليار  بقيمة  مباشرة  أسهم  إصدار 

سويدية من أجل تمويل الصفقة.

أما قصة نجاح شركة األردنيان يوسف شمعون 

ومحمد الحاج حسن، القت ترحيبًا كبيرًا في 
االوساط االردنية نتيجة تحقيق اهداف واقعية 
في حل مشكلة البطالة في األردن بعيدًا عن 
على  المفرطة  والنجومية   الشهرة  موضوع 
كان  فقد   ، فائدة  أي  دون  التواصل  شبكات 
ومعطيات  أسلوب  على  والتركيز  االعتماد 
العصر الرقمي، فخططا منذ 2006 لطالق 
عمل  عن  الباحثين  تربط  إلكترونية  منصة 
شركة  ولدت  وبعدها  الشركات،  بأصحاب 
وجهة  أصبحت  التي   ،2007 عام  توظيف 
ليس  الباحثين عن فرصة عمل،  العديد من 

فقط في األردن إنما في الشرق األوسط.

األردني   االستثمار  وزير  قال   ، ناحيته  من 
االسبق مهند شحادة إن تطبيق جواكر لشركة 
أردنية 100٪ مقرها الدوار الخامس ويملكها 

شباب اردنيين .
اطلقت  التي  الشركة  أن  شحادة  وأضاف، 
 50 نحو  تضم  الشدة،  للعبة  جواكر  تطبيق 

أردنيا من أمهر المبرمجين.
 وعلق على الصفقة بقوله، هذه قصة نجاح 

واستثمار في البلد .

أب فلسطيني يحرق طفلته في تركيا 
لرفضها الزواج من صديقه مقابل زواجه من ابنته

يقيم  فلسطيني  أصل  من  اقدم الجئ سوري 
البالغة  ابنته  على  النار  بإضرام  تركيا،  في 
من العمر 13 عاما، وحبسها في دورة المياه، 

وذلك لرفضها الزواج من صديقه.
بمادتي  وحرقها  الطفلة  بضرب  األب   وقام 
األسيد والتنر في مدينة شانلي أورفا التركية 
جنوبي البالد، وفر بعدها من المنزل مع ابنته 

الثانية، وفق)سكاي نيوز(.
وأوضحت التقارير أن األب أضرم النار في 
الحارقة  المواد  سكب  بعد  الصغيرة،  ابنته 
على جسدها وحبسها في دورة المياه إلى أن 

تفحمت، وذلك لرفضها الزواج.
وأناشيد  موسيقى  بتشغيل  األب  قيام  ورغم 
دينية صاخبة، بحسب روايات سكان الحي، 
أمره،  يفتضح  ال  كي  الجريمة  ارتكابه  أثناء 
فإن ساكني البيوت المجاورة سرعان ما سمعوا 
صراخ الفتاة، فقاموا بمداهمة المنزل وإسعافها 

بعد خلع باب المنزل.
وتم نقل الطفلة إلى المستشفى، لكنها فارقت 
كانت  حيث  البليغة،  إصاباتها  بسبب  الحياة 
من  خروجها  عند  الزحف  تستطيع  بالكاد 
الحمام، الذي كانت محتجزة فيه بعد هروب 

والدها.
والسبب الذي دفع الوالد الرتكاب هذه الجريمة 
البشعة، هو رفض الفتاة الزواج من صديقه، 

مقابل زواجه هو من ابنة األخير.
إلقاء  التركية تمكنت من  يذكر أن السلطات 
القبض على الجاني وبصحبته ابنته الصغيرة 
رعاية  دار  في  إيداعها  تم  التي  الثانية، 
حكومية، ومن المنتظر أن تتم محاكمة األب 

القاتل، بعد االنتهاء من التحقيقات األولية.

عبرة جميلة

سألوا الملياردير بيل غيتس 
هل يوجد هناك من هو أغنى منك...؟

فقال :- نعم هناك شخص واحد أغنى مني؛؛؛ 
فقالوا :- ومن هو...!؟

أكملت  عندما  مضت  سنوات  منذ   -: فقال 
دراستي

وكانت لدي أفكار لطرح مشروع المايكروسوفت
كنت في مطار نيويورك من أجل رحلة 

فوقع نظري على بائع للجرائد... 
فعجبني عنوان إحدى الجرائد التي يحملها؛؛؛ 

أدخلت يدي في جيبي لكي أشتري الجريدة 
إال انه لم يكن لدي من فئة العمالت النقدية 

الصغيرة فأردت ان أنصرف... 
فإذا ببائع الجرائد وهو صبي أسود 

يقول لي :- تفضل هذه الجريدة مني لك.!
الفئات  من  قيمتها  لدي  ليس   -: له  فقلت 

الصغيرة
فقال :- خذها فانا أهديها لك؛؛؛ 

وبعد ثالثة أشهر من هذه الحادثة 
صادف ان رحلتي كانت في نفس المطار 

و وقعت عيني على جريدة 
فأدخلت يدي في جيبي فلم أجد أيضًا 

بنفس  وإذا  الصغيرة  العمالت  فئة  من  نقود 

الصبي 
وهو يقول لي :- خذها.!!!

فقلت له :- 
يا بني قبل فترة حصل نفس الموقف 

كل  مع  هكذا  تتعامل  هل  جريدة  وأهديتني 
شخص يصادفك في هذا الموقف...!؟

فقال :- أجل.. 
فأنا عندما أعطي.. أعطي من كل قلبي.. 

وهذا الشيء يجعلني أشعر بالسعادة والرتياح
يقول بيل غيتس :-

هذه الجملة ونظرات هذا الصبي 
بقيت عالقة في ذهني وكنت افكر دائمًا

يقول  إحساس  وأي  أساس  أي  على  ترى  يا 
هذا.!!!

وبعد مرور )19 سنة(... 
عندما وصلت الى أوج قدرتي المالية 

وأصبحت أغنى رجل في العالم؛؛؛ 
أرد  لكي  الصبي  هذا  عن  أبحث  أن  قررت 

له جميله 
فشكلت فريق... 

وقلت لهم اذهبوا الى المطار ال
فالني 

يبيع  كان  الذي  األسود  الصبي  عن  وأبحثوا 

البحث  من  ونصف  شهر  وبعد  الجرائد 
والتحقيق 

وجدوه وكان يعمل حارسًا في أحد المسارح؛؛؛
فقمت بدعوته إلى مكتبي وسألته هل تعرفني.؟

فقال :- نعم.. 
أنت السيد بيل جيتس فالجميع يعرفك؛؛؛ 

فقلت له قبل سنوات مضت...
عندما كنت صغيرًا وتبيع الجرائد 

أهديتني جريدتان ألني لم أكن أملك 
نقود من الفئات الصغيرة لماذا فعلت ذلك...!؟

فقال :- ال يوجد سبب محدد
ولكني عندما اعطي شيء دون مقابل 

الشعور  وهذا  والسعادة  بالراحة  اشعر 
يكفيني؛؛؛ 

فقلت له :- 
أريد ان أرد لك جميلك فاطلب ما تشاء؛؛؛ 

فقال :- كيف...!؟ 
قلت :- سأعطيك أي شيء تريده... 

فقال وهو يضحك :- 
أي شيء أريده.. هل هذا حقيقي...!؟

فقلت نعم :- أي شيء تطلبه؛؛؛ 
فقال :- شكرًا لك يا سيدي 

ولكني لست بحاجة ألي لشيء؛؛؛ 

فقلت له :- بل يجب أن تطلب فأنا أريد أن 
اعوضك

فقال لي :- يا سيد بيل غيتس 
أن  يمكنك  ال  ولكن  ذلك  لتفعل  القدرة  لديك 

تعوضني
فقلت له :- ماذا تقصد..!!! 

وكيف ال يمكنني تعويضك.؟؟؟
فقال :- 

الفرق بيني وبينك.. 
إنني أعطيتك وأنا في أوج فقري وحاجتي 

أما أنت اآلن تريد أن تعطيني وأنت في أوج 
غناك وقوتك وهذا لن يعوضني.. 

ولكن لطفك هذا يغمرني فشكرًا لك يا سيدي؛؛؛
يقول بيل غيتس :

كلماته هذه جعلتني أشعر انه أغنى مني.!!! 
ألن أفضل أنواع العطاء.. 

هو العطاء الذي تعطيه وأنت محتاج 
وهذا هو ما فعله الصبي معي لذلك هو أغنى 

مني.
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اليهود والجمل

العبيد والحرية

زكريا محمد
رام هللا \ فلسطين \ 

ما  وفي  رمزي.  حيوان  األديان  من  دين  لكل 
المركزيان  فالحيوانان  المنطقة،  أديان  يخص 
هما: الجمل والحمار، كما جاء في سفر أشعيا: 
»فرأى ركابًا أزواج فرسان. ركاب حمير. ركاب 

جمال«. )أشعيا 21: 6-7(. 
واآلية تتحدث عن تعاقب طرازين من النبوات: 
نبوة ركاب الحمير، ونبوة ركاب الجمال. ومن 
األصل  في  اليهودية  أنَّ  لي  بالنسبة  الواضح 
على عالقة بالجمل. أي أن نبوتها نبوة راكب 
جمل، ال راكب حمار. من أجل هذا، فاليهود ال 
يأكلون لحم هذا الحيوان: »ومنها: استباحة لحم 
الجمل، فإنه محرم عندهم، وَمن استباحه، فقد 
)القلقشندي،  عندهم«  عظيمًا  محظورًا  ارتكب 

صبح األعشى(. 
وقد افترض ثيوفان Theophane في تاريخه 
كانت  محمد  والنبي  اليهود  بين  العالقة  أنَّ 
المسلمين  طيبة، ثم تدهورت حين اكتشفوا أنَّ 

يأكلون لحم الجمل:
»عندما بدأ محمد دعوته، ظل اليهود معتقدين 
تاركين  منهم  القادة  بعض  فاّتبعه  المسيح  أنه 
كانوا  وقد  يعرف هللا.  كان  الذي  موسى  ديانة 
عشرة رافقوه طيلة حياته، لكنهم حينما رأوه يحلل 
الذي  الرجل  هو  ليس  أنه  عرفوا  الجمل،  لحم 

كانوا ينتظرون« )1(
وعلى عكس ما يعتقد ثيوفان، فال بدَّ أن اليهود 
كانوا، منذ البدء، يعرفون أن المسلمين يأكلون 
بالنسبة  اكتشافًا  يكن  لم  أنه  أي  الجمل.  لحم 
لهم. ومن هذه الزاوية، فخبر ثيوفان ال أهمية 
له. لكن أهميته تكمن في تأكيد فرق أيديولوجي 

مهم بين المسلمين واليهود.
وقد أوردت لنا المصادر العربية نتفًا من الجدل 
يثرب  في  واليهود  المسلمين  بين  دار  الذي 
فقد  ثيوفان.  خبر  يؤكد  مما  الجمل  لحم  حول 
جادل اليهود بأن إبراهيم، الذي يعلن المسلمون 
االنتماء له ولشرعته، لم يكن يأكل لحم الجمل، 
فيعقوب  غير صحيح.  هذا  أنَّ  المسلمون  فرد 
هو من حرم أكل الجمل على نفسه ألنه كان 
يصيبه عرق النسأ، فحرم على نفسه أكل لحم 
الجمل. والحق أن ما قاله المسلمون هو األصح. 
فيعقوب هو الذي على عالقة بالجمل ال إبراهيم. 
الشرعة البراهيمية على عالقة بالخيل والحمير 
ال الجمال. لهذا فقد كان البراق هو الذي حمل 

النبي محمد إلى القدس كي يعرج إلى السماء. 
وقد ربط البراق في حائط البراق في األقصى. 
وهو الحائط الذي يسميه اليهود حائط المبكى. 
بغل وحمار.  والبراق حيوان هجين مكون من 
“البراق: دابة فوق الحمار ودون البغل«، هكذا 
تقول المصادر السالمية . أي أنه من ذوات 

الحافر )الحصان، الحمار، البغل(.
اليهود واألرنب

عالقة  على  اليهود  أنَّ  اعتقد  من  هناك  لكن 
اليهود  أنَّ  بلوتارخ  عند  ورد  فقد  بالحمار. 
بأذنيه  يشبه  ألنَّه  األرنب  أكل  عن  يمتنعون 
الحمار الذي يعبدونه. والحق أن بني إسرائيل، 
الحمار،  يقدسون  كانوا  من  هم  اليهود،  وليس 
إسرائيل.  ابتلع  »قد  الوحشي خاصة:  والحمار 
فيه.  مسرّة  ال  كإناء  األمم  بين  صاروا  اآلن 
وحشي  حمار  مثل  أشور  إلى  صعدوا  ألنهم 
إسرائيل   .)8-9  :8 )هوشع  بنفسه«  معتزل 
تشبيهًا  ليس  وهذا  هنا تصعد كحمار وحشي. 
الله  فإسرائيل،  ميثولوجية.  حقيقة  بل  أدبيًا، 
إسرائيل، يتجسد في حمار. وأغلب االستعارات 
ميثولوجية.  حقائق  األصل  في  كانت  القديمة 
بل يمكن القول إّن االستعارات القديمة أساطير 
الموسويين  إسرائيل  بني  إله  وألن  متحجرة. 
يقدسون الحمار، لذا فليس علينا أن نعجب إن 
قاد حمار وحشي موسى وجمعه في التيه حتى 
أوصلهم إلى نبع الماء. كل القصص التوراتية 
التي توحي بتقديس للحمار تتبع تقليد إسرائيل، 
ال  وإسماعيلية،  إبراهيمية  من  عنه  ينبثق  وما 

اليهودية.
أكل  عن  يمتنعون  اليهود  أن  افتراض  أما 
األرنب ألنه يشبه الحمار، فافتراض واهم. على 
العكس، فهم يحرمون أكل لحم األرنب لعالقته 
بالجمل ال بالحمار. يتضح هذا من التحريمات 

التي أوردها سفر الالويين:
»وكلم الرب موسى وهرون قائاًل لهما. كّلما بني 
إسرائيل قائلين هذه هي الحيوانات التي تأكلونها 
ما  كل  األرض.  على  التي  البهائم  جميع  من 
شق ظلفًا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه 
تأكلوها مما يجتر ومما  تأكلون. إال هذه، فال 
يشق  ال  لكنه  يجتر  ألنه  الجمل  الظلف  يشق 
ظلفًا فهو نجس لكم. والوبر ألنه يجتر لكنه ال 
يشق ظلفًا، فهو نجس لكم. واألرنب ألنه يجتر 
والخنزير  لكم.  نجس  فهو  ظلفًا  يشق  ال  لكنه 
ألنه يشق ظلفًا ويقسمه ظلفين، لكنه ال يجتر 
فهو نجس لكم. من لحمها ال تأكلوا وجثثها ال 
تلمسوا إّنها نجسة لكم« )الويون 11: 1-8(.

وهكذا، فاألرنب محرم ألنه مثل الجمل، ال ألنه 
مثل الحمار. وكذلك الوبر الذي يشبه األرنب. 
في  ال  المشقوقة  الشفة  في  تتشابه  وثالثتها 
يجمع  الذي  الشفة هو  بالتالي، فشق  األذنين. 
بين الجمل واألرنب، ال عدم شق الظلف. وفي 
الميثولوجيا العربية، يتماثل الجمل والوبر أيضًا 
كما يقول شطر بيت الشاعر: »والفيل واألعلم 
كالوْبِر«. يقول الجاحظ شرحا للشطر: »فالفيل 

معروف، واألعلم: البعير، وبذلك يسّمى، ألّنه 
فِة العليا« )الجاحظ، الحيوان(. أبدًا مشقوُق الشَّ

وهذه الحيوانات ال تؤكل في األساس ال ألنها 
بدا  الزمن  مع  لكن  مقدسة.  ألنها  بل  نجسة، 
كأّن االمتناع عن أكلها نابع من نجاستها. بهذا 
المعنى فكل حيوان نجس هو حيوان مقدس في 

األصل كما يخبرنا جيمس فريز.
الضحك  عالمة  الشفة  فشق  حال،  كل  على 
يقول  أبدا.  ضاحك  حيوان  فالجمل  والسرور. 
في  وحده  مره  »الجمل ضحك  البدوي:  المثل 
المثل  هذا  أن  والحق  شاربه«.  فانشق  عمره، 
من أمثال األصول. أي األمثال والقصص التي 
تبين الحادثة األولية القديمة التي أوجدت شيئًا 
ما ألول مرة. وهنا يجري الحديث عن الحادثة 
األولى التي أورثت الجمل شفته العليا المشقوقة. 
الجمل،  شارب  شقت  التي  فالضحكة  بالتالي، 
أي شفته العليا، هي الضحكة األولى للجمل، 
وليست الضحكة الوحيدة. فبعدما انشقت شفته، 
ظل يضحك بال توقف. فشق الشارب أو الشفة 
الجمل،  الضحك.  عالمة  أو  الضحك  هو 
ميثولوجيا، حيوان سعيد ال يتوقف عن القرقرة 
والكركرة. من أجل هذا، فالقرقرة في اللغة هي 

الضحك وهي صوت الجمل في آن. 
داود الجمل

كان  التوراة  »داود«  أن  يبدو  هذا،  من  أكثر 
إلهًا- جماًل. ويعتقد على نطاق أن اسم »داود« 
من الجذر »ودد« بمعنى أحب. لكنني أعتقد أنه 
من جذر »دود« الذي هو عديل لجذر »ذود« 
العربي الذي على عالقة بالبل: »الذَّْوُد: للقطيع 
النبي،  وقال  التسع...  ِإلى  الثالث  اِلبل  من 
خمس  دون  فيما  ليس  وسلم:  عليه  صلى هللا 
وإذا  العرب(.  )لسان  صدقة«  اِلبل  من  َذْوٍد 
كان »داود« جماًل، فهذا يعني أنه شبيه سهيل 
اليماني الله- النجم الذي يدعى »بالفحل« أي 
الجمل الذكر. كما يعني أن نجمته، نجمة داود، 

هي نجمة سهيل اليماني ذاتها.
ما  العربية  البدوية  الخرافات  بعض  أنَّ  والحق 
بدو  »لدى  والجمل:  اليهود  بين  تربط  زالت 
الجزيرة العربية أسطورة غريبة عن أصل الجمل. 
فهم يرون أنَّ اليهود هم من امتلك الجمل في 
الماضي ال البدو. وتقول األسطورة إنَّ اليهود 

بينما عاش  الحجاز،  جبال  في  يعيشون  كانوا 
الخيل  البدو  ملك  وقد  الصحارى.  في  البدو 
الجبال  تجنبوا  لكنهم  غزواتهم،  في  وركبوها 
الجبال.  شعاب  في  طريقهم  يفقدوا  أن  خوف 
ولسبب ما، فقد غزا البدو اليهود في الجبال... 
الجبال، عثروا  إلى سهل محاط  وحين وصلوا 
على خيام كثيرة لليهود. وأمام الخيام كان هناك 
لم يروها من قبل. كانت هذه  حيوانات غريبة 

هي الجمال، التي يسميها البدو البل« )2(.
اليهود  ارتباط  لحقيقة  صدى  األسطورة  وهذه 

الميثولوجي بالجمل.
إذن، فنبوة اليهود على عالقة بالجمل، في حين 
أن نبوة المسلمين والمسيحيين مرتبطة بالحمار 
القدس على ظهر  المسيح  فقد دخل  وأشباهه. 
حمار، ال على ظهر جمل، كما جاء في إنجيل 
لوقا: »وأتيا به إلى يسوع، وطرحا ثيابهما على 
أما   .)35  :19 )لوقا  الجحش، وأركبا يسوع« 
جحشًا  يسوع  »وجد  فجاء:  يوحنا  إنجيل  في 
 :12 )يوحنا  مكتوب«  هو  كما  عليه  فجلس 
14(. وجملة »كما هو مكتوب« تشير إلى ما 
»قولوا  القديم:  العهد  في  زكريا  سفر  في  جاء 
وديعًا،  يأتيك  ملكك  ذا  هو  صهيون:  البنة 
راكبًا على أتان، وجحش ابن أتان« )زكريا 9: 
9(. أما الرسول، فقد وصل القدس على ظهر 

البراق، الذي هو ابن عم الحمار. 
المصادر  بعض  فهم   فإن  هذا،  على  بناء 
السالمية آلية سفر أشعيا خاطئة جدا: »فرأى 
ركاب  حمير.  ركاب  فرسان.  أزواج  ركابًا 
مرتبطة  الرسول  نبوة  أن  ظنت  فقد  جمال«. 
مرتبطون  العربية  الجزيرة  عرب  ألن  بالجمل، 
بالجمل. وهذه واقعة إثنية جغرافية وليست واقعة 
دينية. دينيا الرسول مرتبط بالبراق ال بالجمل. 

المصادر:
  )1(  في: هشام جعيط، هوامش على كتاب 
»تاريخية الدعوة المحمدية في مكة«، )األوان، 

الثالثاء 28 حزيران 2011(.
)2( Jabbur, The Bedouins and the 
Desert,1995, Cited in: THE CAM-
EL ANCIENT SHIP OF THE DE-
SERT And the Nabataeans,

العبيد في أمريكا منذ زمن منقسمين إلى  كان 
قسمين

) عبيد المنازل ( و ) عبيد الحقل (!..
وكبت  وذل  قهر  في  يعيشون  الحقل  عبيد 

ويخدمون في الحقول ليل نهار !!
من  أنفسهم  يعتبرون  المنازل  عبيد  كان  بينما 
بقايا  يأكلون  فكانوا  المرفهة..  العبيد  طبقة 
القديمة..  مالبسهم  ويلبسون  أسيادهم..  طعام 

ويخدمون في بيوت األسياد البيض !
وكان كلما اجتمع عبيد الحقول لتحرير أنفسهم 

من العبودية يخالفهم عبيد المنازل المنتفعين.. 
الثورة  ترتيبات  و  أخبار  بنقل  يسارعون  وكانوا 
ألسيادهم.. فيقوم األسياد بتعذيب عبيد الحقول 

ويفشلون حلمهم !!
وكان العبيد المنتفعين يفعلون ذلك ليس لهدف 
والمالبس  الطعام  بقايا  ألن  بل  لحكمة..  أو 

أغلى عندهم من الحرية !!
هؤالء هم سبب فشل أي محاولة للحصول على 

الحرية .
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اإلبــــداع...! من الحرية إلى المسؤولية 

بقلم: منير مزليني

الفن والمجتمع:
تحدثت  قديمة  ظاهرة  بالمجتمع  الفن  ارتباط 
بشأنها نظريات عديدة وقدمت تحاليل وأراء جّد 
هامة وجّد مقنعة تؤكد هذه العالقة التالزمية 
العصور  مختلف  عبر  والمتطورة  المترابطة 
المتعاقبة،  البشرية  الحضارات  ومختلف 
ابتداء من العصر الحجري األول وصوال إلى 
عصرنا الحديث، إذ لم تقتصر هذه المعرفة 
دون  ثقافة  أو  حضارة  على  النظريات  أو 
أخرى، بل نجدها في كل الثقافات المتعاقبة 
ـ مع مراعات الفوارق العلمية والمنهجية التي 
حيث  ـ  والزمني  التاريخي  السياق  يستلزمها 
من  القديم  اليوناني  الفكر  بداية  إليها  تطرق 
خالل نظرية المحاكاة ومحاكاة المحاكاة في 
العربية  بالثقافة  مرورا  المسالة،  هذه  معالجة 
لمجتمع  عاكسة  مرآة  الفن  في  ترى  التي 
الحديثة  النظريات  إلى  وصوال  حله،  ولسان 
عدة  من  المسألة  عالجت  التي  والمعاصرة 
أوجه ابتداء من نظرية االلتزام ودور المثقف 
إزاء مجتمعه مع الفيلسوف الوجودي الفرنسي 
العضوي  المثقف  مع  بول سارتر(،ثم  )جون 
)أنطونيو  اليطالي  اليساري  للفيلسوف 

غرامشي( وغيرهما.. 

وألن الفن التشكيلي أو الرسم التصويري هو 
أقدم الفنون التي عرفتها البشرية والحضارات 
الدراسات  كل  اعتمدت  فقد  القديمة،  البدائية 
الحضارات  تاريخ  بدراسة  المهتمة  والبحوث 
لمعرفة  الرسم  فن  على  القديمة  والمجتمعات 
االجتماعية  وحياتها  الحضارة  تلك  طبيعة 
وذلك  إليها..  وما  واالقتصادية  والسياسية 
التي  والرسومات  المنقوشات  تتبع  من خالل 
والمغارات  الكهوف  داخل  مرسومة  كانت 
لجأ  التي  المساكن  أول  تعتبر  كانت  التي 
قساوة  من  لالحتماء  البدائي  االنسان  إليها 
المتوحشة،  الحيوانات  افتراس  ومن  الطبيعة 
الحية  الكائنات  بقية  مع  ذلك  في  مشتركا 
ومن  بالطبيعة  تحتمي  كانت  التي  األخرى 
يتميز  كان  االنسان  أن  إال  نفسها،  الطبيعة 
بغريزة  الحية  والكائنات  الحيوانات  تلك  عن 
التفكير ونعمة العقل والتي وهبته ملكة التعبير 
عن أفكاره وأحاسيسه ومخاوفه بطرق متطورة 
الحيوانات  بها  تعبر  التي  تلك  عن  ومختلفة 
األصوات  مثل   ، األخرى  الحية  والكائنات 
أو الحركات أو اظهار ألوان معينة وغيرها، 
بإمكانات  الكائنات  تلك  عن  تفوق  فالنسان 
أخرى، فإضافة إلى التعبير الصوتي والحركي 
تميز بالتعبير الفني، فكان الرسم على اجدران 
الكهوف أول تلك التعابير الفنية أو السحرية 
التي اكتشفها االنسان في بداية مشواره الفني 
دون أن يعي معنى الفن نفسه. إذ أخذت تلك 
ومختلفة  متعددة  معاني  والرسومات  التعابير 
راحت تتطور مع كل مرحلة حضارية معينة. 
أغوار  في  منقوشة  كانت  التي  فالرسومات 
للعرض  أو  للزينة  تكن  لم  البعيدة  الكهوف 
االجتماعية  الحياة  تعكس  كانت  بل  الفني، 
الفترة.  لتك  )المعتقدات(  والفكرية  والثقافية 
هذا  في  المتخصصة  الدراسات  وبحسب 
الحجري  العصر  في  االنسان  فإن  الميدان 
الحيوان  تلك  يرسم  كان  حينما  مثال،  األول 
وهو يطاردها ويرميها برمحه ليطعنا فاالعتقاد 
بالفعل،  يصطادها  أنه  حينها  لديه  الراسخ 
الكهوف  جدران  على  يرسمها  حينما  وأنه 
ويجمعها  األخرين  أعين  عن  يخفيها  كمن 
االعتقاد  وهذا  الخاصة.  زريبته  في  كقطيع 
أساس  على  ذهنه  في  راسخا  كان  السحري 
حجزها  فقد  الحجارة  على  نقشها  حينما  أنه 
لنفسه وأصبحت ملكه. أو كما يقول الباحث 
في  هاوزر(  )أرنولد  الكبير  الفني  والمؤرخ 

كتابه » الفن والمجتمع عبر التاريخ« الجزء 
األول ص 18 : » ولقد كانت الصورة جزءا 
إذ كانت  السحر،  لهذا  التكنيكي  الجهاز  من 
هي » المصيدة« التي ينبغي أن تنتهي إليها 
اللعبة، أو كانت على األصح المصيدة ومعها 
أن  إذ  ـ  بالفعل  اقتناصه  تم  الذي  الحيوان 
الصورة كانت هي التصوير والشيء المصور 
وتحقيق  الرغبة  هي  وكانت  ـ  واحد  آن  في 

الرغبة في الوقت نفسه ـ ولقد كان صياد
العصر الحجري القديم يعتقد أنه قد استحوذ 
أنه  ويظن  الثورة،  في  ذاته  الشيء  على 
يصور  عندما  الموضوع  على  سيطر  قد 
الموضوع.. فالتمثيل التصويري لم يكن بالنسبة 
المطلوبة.«..  للنتيجة  استباقا  إال  ذهنه  إلى 
السحري  االعتقاد  هذا  أبلغ صورة عن  وعّل 
أو الظاهرة ما قدمه عالم االجتماع الفرنسي 
دراسة  في  المختص  برول(  ليفي  )لوسيان 
الوظائف   « كتابه  في  البدائية  العقليات 
الذهنية للمجتمعات الدنيا« 1910 ص 43، 
إلى  المنتمين  الحمر  الهنود  رجال  أحد  عن 
إقليم )سيوـ Sioux( عندما رأى أحد الباحثين 
البيض يقوم بإعداد رسومات، فقال: » إنني 
أعلم أن هذا الرجل قد وضع كثيرا من ثيراننا 
البرية في كتابه. لقد كنت هناك عندما فعل 
ذلك، ومنذ ذلك الحين لم تعد لدينا ثيران. »!
لقد كان الفن دوما مرتبط بمجتمعه ومحيطه 
يمكن  ال  بحيث  وتفاعليا  عضويا  ارتباطا 
فصلهما عن بعضهما البعض أو فهم أحدهما 
دون النظر في وجه اآلخر. فالفن كان دوما 
كما  بآخر،  أو  بشكل  لمجتمعه  عاكسة  مرآة 
وبه  معه  ويتطور  فنه  يعكس  المجتمع  كان 
االنسان  انتقل  حينما  لذلك  جنب.  إلى  جنبا 
وبعد  الثاني،  الحجري  العصر  مرحلة  إلى 
االجتماعي  االستقرار  من  نوعا  عرف  أن 
الصيد  رجل  من  بالتحول  واالقتصادي، 
المطارد للفريسة والمعيشة إلى مزارع ومربي 
الفني  تعبيره  جعل  االستقرار  فهذا  للقطعان، 
يتغير ويتطور من مجرد النقل الحسي والمادي 
للواقع إلى تصور أكثر تجريد وتطور، حيث 
حوله  ما  في  يتأمل  جعله  االستقرار  أن 
األسئلة  تلك  يطرح  وراح  الكون  في  ويتفكر 
الوجودية األبدية والتي ظّل يطرحها بعد ذلك 
عن  التساؤل  في  والمتمثلة  هذا،  يومنا  إلى 
أصل هذا الكون وكيفية خلقه ووجوده، وقبلها 
الديني،  التفكير  بدأ  وهنا  وخلقه.  هو  وجوده 
والتصور  التجريدي  التفكير  من  نوع  وظهر 
أو  الطبيعية  الثنائية  فظهرت  الميتافيزيقي، 
الطبيعية  )الحيوية  المختصون  يسميها  كما 
الخير  الوجود،  ثنائية  أي   )animisme ـ 
والشر، الليل والنهار، الموت والحياة ...الخ. 
وراح الفن من خالل ذلك يبدع أشكاال وصورا 
إلى  يميل  وأصبح  تجريدا،  أكثر  تعبيرية 
كان  أن  بعد   )expressionism( التعبيرية 
.)impressionism( يميل إلى االنطباعية

الرأي  في  ذهبت  ما  إذا  بالقول  أجازف  وقد 
أو  بشكل  هذا  يومنا  إلى  مازلنا  أننا  إلى 
الحجري  الفكر  انطباعية  بين  نتأرجح  بآخر 
األول وتعبيرية العصر الحجري الثاني ولكن 
بأشكال متطورة ومختلفة، ولكنها في الجوهر 
واألصل هي ذاتها. وإن هذا االرتباط المباشر 
لدينا  يولد  والمجتمع  بالواقع  للفن  والالمباشر 
وهذا  المجتمع  هذا  تجاه  بالمسؤولية  الشعور 
الواقع الذي نحن ملتزمون به بقدر ارتباطنا. 
عن  نكشف  حينما  جليا  ذلك  يظهر  وقد 
االرتباطات الخفية أو الخلفيات والمرجعيات 
الفكرية والفلسفية للفن. من خالل طرح سؤال: 

ما عالقة الفن باأليديولوجيا؟
الفن واأليديولوجيا

ال أحب الخوض كثيرا في النظريات والكالم 
المدرسي ألن هذا ليس مقامه وسياقه، ولكن 

نجد ألنفسنا مهربا من بعض  يحدث وال  قد 
السياق  يستوجبها  التي  الضرورية  التعريفات 
ويفرضها المنطق حتى ينسجم الكالم وتتسق 
األفكار. وقد ال نجد بدا من تعريف الفن بشكل 
مبسط وموجز، وفي االتجاهين الحضاريين، 
العربي والغربي حتى تكتمل الرؤية. إذ تتفق 
على  منها  والحديثة  القديمة  العربية  المعاجم 
قولنا  مثل  والتحسين،  التزيين  يعني  الفن  أن 
فّن الشيء أي زينه، وتفنن في الحديث أي 
َحُسن أسلوبه في الكالم. وهي مهارة يمتلكها 

المرء ويطورها بالدراسة والدربة والتجربة.
أما في المعاجم الغربية مثل معجم إسكفورد، 
 .)Webster( النجليزي)أو معجم و)يبستر
فالفن )هو تعبير الفرد عن مهارة البداع في 
يمكن  والرسم..  النحت  مثال  مرئية،  صورة 
في  وجاء  والدراسة..(  بالممارسة  تنميتها 
معجم ويبستر )هو استخدام المهارة والخيال 
بشكل واع لنتاج أمور جمالية.. وأنه عبارة 

عن صنعة ومهارة
إبداعية(.. في األخير نستخلص أن الفن عند 
الشيء  الثقافتين هو تحسين  أو  الفرقين  كال 
وتزيينه أو ادخال مهارات إبداعية عليه حتى 
يظهر بمظهر جميل، وهذه المهارات يمتلكها 
والدربة  بالدراسة  ويطورها  وينميها  المرء 

والتجربة.

فيما األيديولوجيا، وكما لخصها أول من وضع 
هذا المصطلح المفكر التنويري الفرنسي )دي 
األيديولوجية(  )عناصر  كتابه  في  تراسي( 
في أنه علم األفكار الذي يعنى بدراسة مدى 
الناس..  يحملها  التي  األفكار  وخطأ  صحة 
لكن التعريف الذي أراه قريبا لمقامنا هذا، هو 
)أنها كل مذهب  القول  الذي ذهب في  ذلك 
سياسي وطائفي أو قومي يستخدم العلم والفن 

والدين في استقطاب الجمهور..(
للفن  إليه  توصلنا  الذي  المفهوم  خالل  من 
لنحسنه  الشيء  ندخلها على  أنه مهارة  على 
ونظهره بمظهر جميل أو هو تجميل الشيء 
لماذا  نفهم  جميل،  بشكل  عنه  التعبير  أو 
في  تنجح  وكيف  الفن،  األيديولوجيا  تستغل 

استقطاب الناس وتوجيههم.
يفرض  الذي  والمنطقي  الملحق  السؤال  لكن 
نفسه في هذا السياق، هل يمكن فصل الفن 

عن األيديولوجيا؟

أو هل يمكن فصل األيديولوجيا عن الفن؟
من  مجموعة  هي  األيديولوجيا  كانت  إذا 
المعتقدات واألفكار التي تولد لدينا األحاسيس 
والمشاعر التي تؤثر على نظرتنا للعالم، فكيف 
يمكن فصلها عن الفن إذا كان الفن في حّد 
ذاته هو تعبير عن تلك المعتقدات واألفكار 
واألحاسيس والمشاعر بمهارة فنية وجمالية؟! 
نعتقدها،  التي  بالسهولة  ليس  األمر  إذا 
من  المستحيل  يقارب  الطرفين  بين  والفصل 
التفريق  هنا  الضرورة  أرى من  األمر. ولكن 
من  تتشكل  والتي  الذاتية  األيديولوجيا  بين 
بكل  الخاص  والمشاعر  والمعتقدات  األفكار 
الوضعية  أو  الموضوعية  واأليديولوجيا  فرد، 
التي يفرضها األخر الخارج عنها، كالمجتمع 
أو السلطة أو النظام العالمي المهيمن، تمام 
مثلما رأينا مع األنظمة االشتراكية والشيوعية 
األنظمة  أو  الرأسمالية  الليبيرالية  واألنظمة 
السالمية  الجمهوريات  أو  العربية  القومية 
ومعتقدات  أيديولوجيات  فكلها  وغيرها. 
فرضتها  معينة  فلسفات  من  منبثقة  سياسية 
السلطات الحاكمة أو المتحكمة على المجتمع 
وبالتالي على الفرد. والكل يتذكر ذلك الصراع 
منتصف  في  سائدا  كان  الذي  األيديولوجي 
العمالقين  القطبين  بين  المنصرم  القرن 
سابقا  السوفياتي  االتحاد  بزعامة  الشيوعي 
انقسم  وكيف  األمريكية،  المتحدة  والواليات 

العالم إلى قوتين متصارعتين في حرب باردة 
ضروس، كان فيها السباق نحو التسلح عنوانا 
ميدانية  معركة  والمعتقدات  األفكار  وصراع 
الكبير  النصيب  فيها  للفن  كان  وقد  فاعلة. 
من هذا الصراع بعد أن ترجمة تلك األفكار 
األيديولوجية إلى مختلف األلوان الفنية فبرزت 
في الروايات واألشعار والرسومات والموسيقى 
والغناء وفي كل األلوان الفنية تحت عنوانين 
كبيرتين رسما كل تلك الخلفيات األيديولوجية 
للفكر  للفن( مترجما  )الفن  ممثلة في مذهب 
أو األيديولوجيا الرأسمالية الليبيرالية، ومذهب 
واأليديولوجيا  للفكر  مترجما  الملتزم(  )الفن 
الفنون  انقسمت  وقد  واالشتراكية.  الشيوعية 
دعاة  هما:  كبيرتين  تيارين  إلى  إثرها  على 
)الحرية(  مظلة  تحت  والليبيرالية  الرأسمالية 
مظلة  تحت  واالشتراكية  الشيوعية  ودعاة 
من  الكثير  عنهما  انبثق  وقد  )االلتزام(. 
من  العديد  وبرزت  المختلفة  الفنية  األعمال 
بخلفيات  النقية،  والمناهج  الفنية  المدارس 
تلك الفلسفيتين المنشئتين للتك األيديولوجيتين 
المدارس  تلك  خدمت  وقد  المتصارعتين. 
الفن  استغال  الذين  االتجاهين  هذين  الفنية 
على  واأليديولوجية  السياسة  أهدافه  لخدمة 
الفني  وااللتزام  الحقة  الفنية  الحرية  حساب 
الصادق. إذ المشكلة لم تكن في المصطلحين 
حّد  في  و)االلتزام(  )الحرية(  المفهومين  أو 
والتي  لهما  المستغلة  القوى  في  بل  ذاتهما، 
جهلتهما  حيث  استغالل،  أبشع  استغلتهما 
يتصارعان ويتقاتالن في حين أنهما متكامالن 
بدون  حرية  ال  إذ  األصل،  في  ومترابطان 
التزام أو مسؤولية، كما ال مسؤولية أو التزام 
دون حرية. فكما أن العبد المرغم ليس مسؤوال 
ليس  أفعاله، فكذلك االستهتار والتسيب  عن 
حرية. وقد رأينا كيف تحول الفن باسم الحرية 

إلى اعتداء على المعتقدات

مثلما  نفسه،  الفن  على  اعتداء  بل  واألفكار 
)ضد  جماعة  أو  )الالفن(  دعاة  مع  رأيناه 
في  والفوضى  االستهتار  بلغت  أين  الفن(! 
الفن إلى درجات متدنية من األخالق والقبح 
واالستخفاف بعقول الناس مثلما رأين مع ذلك 
في  قذارته  وضع  الذي  التشكيلي  )الفنان( 
علب وكتب عليها اسمه وباعها في المعارض 
بالمزاد العلني! كل ذلك تحت شعار الحرية. 
علما أن الحرية وااللتزام أخالق وكرامة قبل 

كل شيء والفن جمال ومعرفة.
بل  الحّد،  هذا  عند  تتوقف  ال  المسألة  لكن 
على العكس من ذلك تماما فقد تفتح المجال 
بالتأكيد  والتي  المنطقية،  األسئلة  من  لجملة 
تريد أجوبة عملية تتحرك على أرض الواقع، 
كيف  قولها:  مثل  األسئلة  هذه  جملة  ومن 
يكون الملتزم حرا؟ وكيف يكون الحّر ملتزما؟ 
ولكننا  لوحده،  دراسة  يستوجب  األمر  وهذا 
دون  عليه  المرور  يسعنا  ال  المقال  هذا  في 
المسألة،  حول  سريعة  إشارات  عند  الوقوف 
أين نلخصه في قولنا، أنه يجب التفريق هنا 
)االلتزام(  بين  ـ  االلتزام  نظرية  جهة  من  ـ 
و)االلزام(، فاألول داخلي يكون بإرادة الملتزم 
وقبوله وبالتالي حريته، أما االلزام فهو خارجي 

أي خارج عن وإرادته الفنان وقناعته.
للفن  الفن  نظرية  ـ  المقابلة  الجهة  وفي 
بين  التفريق  يجب  فإنه  بالحرية،  المنادية  ـ 
الحرية المسؤولة والملتزمة والحرية الفوضوية 
والفوضى  التسيب  أن  أتصور  وال  المتسيبة. 
يمكن أن يصلح منهجا للبناء، لكنه يمكن أن 
نادت  ما  وهذا  وتحطيم،  تهديم  منهج  يكون 
المنبثقة  الفنية  التيارات  بعض  به  وتنادي 
وإيديولوجيات  هدامة  راديكالية  فلسفات  من 
في  إلى  يكون  ال  فالبداع  فاشية.  عنصرية 
ويكون  يتطور  وال  بها  والشعور  الحرية  ظل 

بناء إال إذا تحال بااللتزام والمسؤولية.
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قصيدة: عبروا النفق!!

عمل فني يجمع بين الباليه الروسي والدبكة الفلسطينية

العالمي  الجسر  »باليروس«  موقع  نشر 
الخميس  يوم  وفلسطين  روسيا  بين  الثقافي 
الروسي،  الباليه  بين  جمع  فني  لعمل  فيديو 

والدبكة الفلسطينية.
وقال »باليروس« إن هذا الفيديو يتناول قصة 
بعضهما  الثقافتان  تكمل  بينما  وتآزر  حب 
بالوحدة  إحساسا  المشاهدين  وتمنح  البعض، 

واالنسجام.
راقصة  هم  العمل  أبطال  ان  إلى  وأشارت 
ليتفينوفا  فيكتوريا  البولشوي  بمسرح  الباليه 
مجموعة  شكلوا  الذين  الفلسطينيون  والطلبة 

دبكة فلسطينية.
والعمل الفني الذي نشرته تحته عنوان »الوحدة 
قوة جبارة، الوحدة درب الحب والسالم«، من 

إنتاج وفكرة ديانا الشاعر وسيناريو ومونتاج 
وإخراج ألكسندر خوتيانتسيف.

بين  ثقافي  إعالمي  جسر  هو  و«باليروس« 
التشابه  أوجه  بتحليل  يقوم  وفلسطين  روسيا 
طريق  عن  العالم،  رؤية  في  واالختالف 
وإنشاء  األفكار،  وتبادل  المبدعين،  جمع 
المشروعات، والبحث عن حلول للمشكالت.

عرس حمار!!

الحمير تعلن النفير

يسرنا في صحيفة ) مشوار ( أن ننشر على 
حلقات المحموعة القصصية الجديدة لألديب 

الفلسطيني  المقيم في هاملتون
 د. عبد القادر فارس بعنوان: الحمير تعلن 

النفير  : 

عرس حمار: 
عليه  أطلق  الذي  الحاج صابر،  ظل حمار 

األطفال تحببا اسم
في  كبيرين،  وجهد  بكد  يعمل   ،» »زعبوب 

خدمة عائلة الحاج صابر
كبيرا وصغيرا، دون شكوى، أو ملل أوكلل.. 

في ساعات الفجر
األولى يشد عليه الحاج صابر »عربة الكارو 

« (الكارة)، يقدم له
إلى  به  يتوجه  ثم  والشعير،  التبن  من  وجبة 

حقل الخضار الذي يملكه
من  نضج  ما  يجمع  القرية،  أطراف  في 

الخضار ليحملها إلى سوق
إلى  بالعودة  ويسرع  لبيعها،  القريبة  المدينة 

المنزل ببعض السلع التي
طلبتها زوجته »أم صبري «، التي جهزت في 

غياب زوجها أطفالها
تبعد  التي  المدينة  إلى مدارسهم في  للذهاب 

عدة كيلومترات،
حيث ال مدرسة في القرية الصغيرة المعزولة، 

التي ال تتوفر فيها ال
الكهرباء وال المياه الصالحة للشرب.

أطفالها  بينما   ،» »الكارة  صبري  أم  تقود 
الثالثة يمرجحون أرجلهم

يمرون  وسرور،  بفرح  حوافها  من  المتدلية 
بأصدقائهم الذاهبين مشيا

على األقدام، وهم يلوحون لهم بأياديهم.
وتدعوهم  األطفال،  على  صبري  أم  تشفق 

للركوب، بعد أن
تكتظ  زمالئهم،  اصطحاب  أطفالها  رجاها 

الكارة بحمل كبير،
18

الحمير تعلن النفير
ا لحمير تعلن ا لنفير

ينوء به حمار العم صابر، الذي ينهق بصوت 
عاِل، ال يعلم األطفال، ما

إذا كان ترحيبا بهم، ام احتجاجا على الحمل 
الثقيل، يصل األطفال

لحمارهم  وامتنان  بسالم،  مدرستهم  إلى 
زعبوب، لكن مشوار أم

عين  إلى  تعرج  أن  فعليها  ينته،  لم  صبري 
الماء لتمأل بعض األواني

التي حملتها معها فارغة، لتعود بها ممتلئة.
في  صبري  األكبر  ابنها  فتجد  للبيت  تعود 

انتظارها، ألخذ
نقل  في  السوق،  في  بعمله  والبدء  الكارة 

البضائع والسلع لتجار
في  يعود  وعندما  المجاورة،  والقرى  المدينة 

آخر النهار، وقد أنهك

التعب صبري وحماره، يزيح البرذعة واللجام 
عن جسد »زعبوب

»المتعب، حيث يتحرر الحمار من أحماله، 
وهنا ينتهز الحمار

لزاحة  التراب،  »في  »المردغة  ل  الفرصة 
تعب يوم شاق، استعدادا

للمبيت في غرفة مجاورة للمنزل، في انتظار 
يوم جديد.

يستعيد »زعوب « مشاهد اليوم ومتاعبه، وه 
و يعلم أن غدا

سيكون يوما شاقا أيضا في حراثة األرض .. 
تأخذه األفكار بعيدا

يدلعها  التي  المختار  جارهم  حمارة  ويتذكر 
أبناءه باسم »زوب ا ،«

فهي البيضاء الجميلة والنظيفة المدللة، التي 
ال تقوم بأي مهام سوى

توصيل المختار في مشوار له هنا أو هناك 
.. قاد زعبوب تفكيره

القيام  لالحتجاج على وضعه، وذلك برفض 
بأي عمل، إال بعد أن

للمختار  الذهاب  على  صابر،  الحاج  يوافق 
ليطلب منه يد زوبا لحماره

األثير زعبوب.
19

عبد القادر فؤاد فارس
ا لحمير تعلن ا لنفير

يعلم  ألنه  حماره،  طلب  صابر  العم  رفض 
مسبقا أن المختار سيرفض

فاحتج زعبوب وقرر االضراب عن  الطلب، 
العمل وعن الطعام، لكنه

ظل مصرا على موقفه، رغم تعرضه للضرب 
واالهانة، إلى أن اصابه

الهزال، عندها سمع باقي الحمير في القرية، 

ما أصاب زعبوب،
وحمارة  صابر،  الحاج  مع  له  حدث  وما 

المختار، فقرروا الذهاب
في  وساروا  لالحتجاج،  الحاج  سيده  إلى 

تظاهرة كبيرة جابت أزقة
القرية، إلى أن وصلوا لدار المختار، وعندما 

رأتهم »زوبا »استفسرت
عن سبب التظاهرة واالحتجاج، فأعلمها كبير 

الحمير بتفاصيل
إليهم،  االنضمام  بدورها  فقررت  الموضوع، 

والتضامن مع زعبوب،
الذي أحبها دون أن يتجرأ على مصارحتها.

أغلقت الحمير شوارع القرية، وحاصت منزل 
الحاج صابر

أن  بعد  األهالي  واجتمع  المختار،  وجارهم 
تعطلت أعمالهم، وقرروا

في  والذهاب  زعبوب،  بطلب  الحاج  اقناع 
»جاهة «، انضمت لتظاهرة

الحمير، من أجل الذهاب للمختار، من أجل 
طلب زوبا لزعبوب،

الحاج  أعلن  وقبول ورفض،  ورد،  أخذ  وبعد 
صابر عن قبول المختار

بالطلب، شريطة أن ينضم زعبوب لمحبوبته 
زوبا في اسطبله، ألنه

سيحتاجه عندما تصبح زوبا حامال، وال تقدر 
على مشاويره وخدمته.

وافق العم صابر على مضض، وسط حزن 
كبير من أم صبري

واألوالد، وقرر المختار تقديم »مهر »زعبوب 
للحاج الصابر، لشراء

بدال عنه، وعندها عال  لخدمته  حمار جديد 
صوت الحمير، بالنهيق

والزغاريد والزعيق، فرحا باالنتصار الكبير!!

 د. عبد القادر فارس 
) هاملتون (

ستة من األبطال  
شقوا األرض ُنصين 
وقالوا اليوم الهرب 
حفروا باديهم نفق 

والسجن متل الِحِصن  
السهم منه ما مرق!! 

 ***

 ستة من الثوار 

كانوا أسرى سنين 

ركبوا أكبر خطر 
والقيد اليوم انكسر 
وصاروا برا حرار 
وسيرة لألبطال!! 

 ***
حفروا أشهر نفق 
بمعلقة وشوكة  
وأظافر اليدين 

بعزم وصبر ما يلين 
قالوا يمكن شهر 

ويمكن يكون سنين!! 

 ***

والعدو بليل احتار 
يتخبط يمين شمال 

وين الحرس ..؟؟ 
وين الجرس .. ؟؟ 

معقول السجين بيوم 
يصير متل حّفار!! 

 ***
رد الفدائي وقال : 
أصل العدو غدار 

لكن جبان وفار 
واسألوا أبو جندل 

في مخيم جنين بيوم 
جندلهم أبو الثوار!! 

 ***
واليوم من جلبوع 
كان الدرس جبار 
من ستة هم رجال 

كيف حفروا النفق؟؟ 
هو السؤال مشروع 

وبات العدو مصروع!!
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قصة قصيرة:  حرب جميلة وشداد
نبيل عودة

 

لم يكن من السهل مواجهة السيدة جميلة، فهي 
الحي،  أبناء  على  أخالقي  كناظر  تتصرف 
المجاورة  والحارات  الحارة  نساء  أن  المشكلة 
ُسحروا بشخصيتها وسعة اطالعها، فاجأتهم 
بكثرة معلوماتها، جرأتها، شّدهم حديثها حتى 
البيوت  لدرجة أن جلساتها في  أدمنوا عليه، 
بل  الحي.  لنساء  باجتماعات  أشبه  صارت 
من  نفسية  سيطرة  فرضت  إنها  القول  يمكن 
الصعب تعليلها، صارت أقوالها أشبه باألمثال 
الشعبية التي تكثر نساء الحارة من مالئمتها 
لألمثال  أضيفت  واليوم  وظرف  ظرف  لكل 

صيغة: »كما قالت السيدة جميلة«.

حتى شيخ الحارة لم يصل بتأثيره ونفوذه على 
العقول إلى ما وصلت إليه السيدة جميلة في 
المباشر  وغير  المباشر  التأثير  على  المقدرة 
أيضا، على بعض  يبدو  النساء، وكما  على 
بالنصائح  الرجال عن طريق تعبئة زوجاتهم 
البيوت  معظم  في  تحولت  التي  والرشادات 
إلى قوانين ال يجوز كسرها، لكن الحق يقال 
إن مشاكل الزوجات مع أزواجهن انخفضت. 
جميلة  ظاهرة  عن  الرجال  تغاضى  هنا  من 
التي أقلقتهم في البداية خوفا من سيرة مجهولة 
الحارة  أن تصبح من سكان  قبل  المرأة  لهذه 

ووجوهها المعروفة.

السيدة جميلة جاءت إلى الحي بعد ان ترّملت 
عندها  يكن  لم  للنساء،  حكايتها  روت  كما 
هي  عقرها  وليس  زوجها  عقر  بسبب  أبناء 
كما تقول كلما روت حكايتها مؤكدة على ذلك 
النساء حولها  في  نظرها  مجيلة  بارز  بشكل 
لمراقبة أية محاولة للشك في كالمها. تواصل 
قولها انها أخلصت لزوجها حتى يومه األخير 
الممات:  بعد  حتى  له  إخالصها  وتواصل 
»الزوج أهم من األوالد«، كما تقرر بصوت 
قوي وكأنها قائد عسكري يصدر أمره للجنود 

بالهجوم.

الحارة،  أبناء  بقية  مثل  الحظ،  الحارة  شيخ 
ونصائحها  بل  جميلة،  السيدة  نفوذ  انتشار 
وإرشاداتها التي سّماها بعض الشباب »فتاوى 
اسما  بمعنييه،  اسم جميلة  جميلة« مستغّلين 
نصائحها  تعّسف  من  واضح  بتذّمر  وصفة، 
وشدة تأثيرها على أهلهم، األمر الذي انعكس 

سلبا على حرياتهم الشخصية.

من  للحّد  الحارة  شيخ  محاوالت  كل  ذهبت 
لسان  حسب  »بدعها«  او  فتاويها  تأثير 
الشيخ، أدراج الرياح، استغفر ربه ومنع نفسه 
من مواجهة السيدة جميلة بقوله: »انها امرأة« 
فيه:  يقول  للرسول  حديث  ترديد  من  وأكثر 
»الدنيا خضرة حلوة، وإن هللا مستخلفكم فيها 
لينظر كيف تعملون. فاّتقوا الدنيا واّتقوا النساء 
فإن أوََّل فتنِة بني إسرائيل كانت في النساء«.

كثيرا ما رّدد في خطبة الجمعة هذه الحكاية: 
في  وسلَّم  عليه  هللا  صلَّى  رسوُل هللا  »خرج 
أضَحى أو فطر )أي في عيد األضحى أو 
عيد الفطر( إلى المَصلَّى، فَمرَّ على الّنساء، 
فقال: يا معشَر الّنساء، َتَصدَّْقَن فإّني رأيُتُكنَّ 
هللا؟!  رسوَل  يا  وِبَم  ُقْلَن:  النَّار.  أهل  أْكَثر 
ُتْكِثْرَن اللَّْعَن وَتْكُفْرَن الَعِشير، ما رأيُت  قال: 
الرَُّجل  ِلُلّب  أْذَهَب  وِدين  َعْقٍل  ناقصات  ِمن 
ِدينَنا  ُنْقَصان  وَما  ُقْلَن:   ! إحداُكنَّ الحازم من 
وَعْقِلَنا يا رسوَل هللا؟ قال: أليَس شهادة المرأة 
قال:  َبَلى،  ُقْلَن:  الرَُّجل؟  شهادة  ِنْصف  مثل 
فذلك من ُنْقصان َعْقِلها، أليَس إذا حاضْت َلْم 

فذلَك من  قال:  َبَلى،  ُقْلَن:  َتُصْم؟  وَلْم  ُتَصّل 
ُنْقصان ِدينها.«.

ورغم ذلك، لم ينجح بإضعاف سطوتها وامتداد 
نفوذها، فاعتكف في مسجده حابسا غضبه، 

حائرا في ما يجوز ان يقوله وما ال يجوز.

الحق يقال أنها نجحت بإثبات سيرة مستقيمة 
كالمسطرة. رفضت كل عروض الزواج، ألنها 
اختاره  الذي  والخير،  األول  حبها  تخون  لن 
كبيرا  بيتا  تركت  إنها  قالت  إلى جواره.  ربها 
وجاءت إلى هذه الشقة المتواضعة هربا من 
ضغط األهل وإصرارهم على تزويجها ثانية.

البعض يقول أن أسمها ليس السيدة جميلة، 
استبدلته  آخر  اسما  تحمل  تكون  قد  وانها 
الصعب معرفة  التي من  المالحقة  هربا من 
أسبابها، والخوف إن ورعها الظاهر قد يكون 
الشكوك  هذه  وأمّر.  أدهى  هو  لما  تغطية 
حّركها الشباب الذين ضاق خلقهم من القيود 
أهاليهم، لضبط تصرفاتهم  بين  التي ترّوجها 
قاله  ما  لكن  عليهم.  الشديدة  الرقابة  وفرض 
بسرعة،  تالشت  للحذر  أسباب  من  الشباب 
أضحت السيدة جميلة ضيفة محترمة مرغوبة 
في كل البيوت، ال توفر نصائحها لدارة بيت 
وتربية أبناء: »حسب األصول السليمة« كما 
لتصرف  أخالقي  »ضبط   : وضرورة  تقول 
األبناء«، كلمة الضبط هذه لم تفهمها نساء 
السيرة  بالتشديد على  ففسرتها جميلة  الحارة، 
رة، عدم  الحسنة، االبتعاد عن المغريات المدمِّ
االنجرار وراء الحماقات، االلتزام بثوابت الدين 
بالنساء  يغرَّر  ال  ان  والصوم،  الصالة  في 
من مظهر الحمالن الذي يبدو على األزواج، 
ألن الشوارع مليئة بالمغريات وعلى أم البيت 
ضمان عدم سقوط رجلها بما يبدو له صيدا 
عابرا وفريسة دسمة، إذ ال يعلم إال هللا وحده 

ماذا تخّبئ الحياة من مغريات ومفاجآت.
الرجل  لبقاء  تراه صالحا  ما  للنساء  شرحت 
السيدة  أكسبت  هذه  زوجته،  لفراش  أسيرا 
جميلة مكانة ال تهتّز في قلوب نساء الحارة. 
اشتهر،  الزوجة«، كما  صار »حديث فراش 
النساء بسعادة  يتبادلنها  التي  ضمن األسرار 
وضحكات وتورُّد يصبغ الوجوه بلون الحياة.

في يوم تسوق السيدة جميلة، الذي يقع عادة 
أيام الخميس من كل أسبوع، كانت تالحظ أن 
الشوفروليت  الفارع،  شداد  الحارة  ابن  سيارة 
البلدة كلها، بحيث  المميزة ربما في  السوداء 
من المستحيل أن يخطئ شخص في معرفة 
للخمر...  مقصف  بجانب  تقف  صاحبها، 
واألربعين،  الخامسة  في  عازب  الفارع  شّداد 
كان قد تقدم قبل سنة بطلب يدها ورفضته، 
زوجها  غير  آخر  برجل  لها  رغبة  ال  إذ 
دوما  تقف  المميزة  سيارته  كانت  المتوفي، 
المحرمات  لزبائنه  يقدم  الذي  المقصف  قرب 
مثل الكحول وربما أيضا تباع السموم في هذا 

المقصف ذي السمعة السيئة.

بعدم  قرارها  على  سرِّها  في  هللا  شكرت   
الفارع، وجود  الزواج من شداد  قبول عرض 
تتأكد  جعلها  الكحول  مقصف  قرب  سيارته 
وأن  صحيحا  كان  شداد  على  حكمها  أن 
هللا يحمي الصادقين في اليمان من شرور 
الزمان ومكائد الرجال، وتبين لها فيما بعد أن 
شّداد الفارع ال يصّلي وال يصوم وانه يشتغل 
باألحزاب التي حّرمها هللا، بل وهناك شهادات 
ضّده تقول انه يرفع علم الكفار األحمر في 
المظاهرات. شكرت رّبها على قرارها برفضه، 
رغم أنها ترددت، لرغبة باقية في نفسها ولكن 

ال أحد يعلم عن ترددها شيئا.
الموضوع لم يتوقف على يوم خميس واحد، 
فقد ترّددت مرات كثيرة على نفس الشارع حيث 

المقصف بمحرماته للتأكد ان »الشوفروليت« 
»خمارة  او  المقصف،  بجوار  نقف  السوداء 
الكفار« كما تسميها، وجاءت في أيام أخرى 
غير أيام الخميس أيضا لتتأكد من شكوكها.

 كانت دائما تشاهد سيارة شّداد الفارع في مكان 
المؤكد  الثبات  يعني  مما  المقصف،  قرب 
على ضالله، وشربه المحرمات وابتعاده عن 
الحارة يظنون  الحسنة، رغم أن نساء  السيرة 
غبار  ال  وتصرفاته  سيرته  في  مستقيم  انه 
»يرشده  لهن:  قالت  الشيطان«  »انه  عليها: 
إلى الضالل والتضليل« وأضافت: »لو كان 
العشرينات«.  في  وهو  لتزوج  صالحا  رجال 
إحدى قريباته لم يعجبها هذا الحديث وردت: 
»انه متزوج من القضية« وانه: »ال يجد وقتا 
لنفسه، ومن الحرام اّتهامه بتناول المحرمات 
لكن  المقصف«.  قرب  السيارة  ركون  نتيجة 
واألكثر  األقوى  كان  جميلة  السيدة  صوت 

نفاذا.

 »احذروا على أزواجكن، الثمرة الفاسدة إذا لم 
تبعد من السلة تصيب كل الثمار بالفساد«.

كانت السيدة جميلة متأكد أن شداد الفارع يعاقر 
كالسموم  أخرى،  »محرمات  وربما:  الخمر 
كما  الدعارة«،  هللا،  سامحنا  ربما،  او  مثال، 
أكدت لنفسها. لكنها ال تستطيع أن تأخذ التهم 
األخرى على ِذّمتها. »وقوف السيارة« قالت: 
»هو إثبات ال يفسر على وجهين انه يعاقر 
أزواجكن  »ابعدوا  عليهن:  الخمر«. وشّددت 

عن الخطر الداهم«.
هذا الموضوع لم ينزل عن بساط البحث في 
أحاديث السيدة جميلة، حتى صار موضوعها 
الواضح  التبرير  كأنه  يبدو  لدرجة  المفضل. 
تكاثر  الحديث  أن  إذ  به.  الزواج  لرفضها 
بلومها على رفضها أحسن رجل في الحي كما 
قالت قريبته مرة. ها هو أحسن رجل ينفضح 
إلى  الجبابرة  أعتى  ترسل  التي  زالته  وتبان 

النار بدون سؤال وجواب من رب العالمين.

صحيح أن الجماعة التي كانت تسامر شداد 
بعض  أصبح  بل  كثيرا،  عددها  تقلص  قد 
أين  نسائهم  تعرف  أن  يتوّجسون  الرجال 
يقضون سهراتهم، وشعروا بالضيق من السيدة 
جميلة، احتاروا في تأكيد أو نفي تهمها. إن 
شداد الفارع هو نجم الحارة والناطق بلسانها 
ومع  البلدية  مع  والمشاكل  المصاعب  في 
الوزارات، هو يصيغ رسائلهم إلى المؤسسات 
القول  هو  وما  المواجهة  بطرق  وينصحهم 
عليه  يلحظوا  لم  القانوني،  والنهج  الصحيح 
ال  انه  السكر، صحيح  من  متعتع  انه  يوما 
الدين، لكن سيرته منذ عرفوه  يلتزم بفروض 
شابا يافعا وحتى اليوم كانت بيضاء ناصعة 
كالثلج. ال يذكر أحد من أهل الحارة أن شداد 
يدخل ليشرب في المقصف. بل مكان عمله 
قريب من المقصف، البلدة تعاني من ازدحام 
مروري وقلة مواقف، فهل من الجريمة إيقاف 
آخر؟  مكان  أي  أو  المقصف  قرب  السيارة 
هل مكان إيقاف السيارة يعني أن صاحبها له 
وطر أو يتحمل مسؤولية ما يدور في داخل 

المبنى الذي أوقف سيارته بقربه؟

الكاسح  الهجوم  يخترق  لم  الدفاع  هذا  كل 
تسرّبت  شداد  ضد  القناعة  جميلة،  للسيدة 
أشبه  النساء، بحيث صار اسم شداد  لعقول 
بالشتيمة التي يستغفرون هللا بعد ذكر اسمه 
ويُتّفون على الشيطان إذا ذكر اسمه أمامهم.

عليه  يبُد  ولم  الحديث  وصله  شداد  السيد 
القلق، بل تبّسم »مغلوبا على أمره« كما قيل 
عنه. لم يعلق بشيء رغم كثرة ترديد حديث 
نقلته  ما  خاصة  بخصوصه،  جميلة  السيدة 

قريبته، فرد ضاحكا: »هللا يسامحها«. بعض 
من  زوجاتهم  تحريض  يعجبهم  لم  الرجال 
لواله  الذي  الفارع،  شداد  على  جميلة  السيدة 
للعيش وقالوا: »هل  الحارة ال تصلح  لكانت 
إذا أوقفنا سياراتنا قرب المقصف نصبح من 
زبائن الخمر؟« بل وقال أحدهم: »هذه المرأة 
يقع  فكاد  السليم«،  تفكيرها  فقدت  المحترمة 
الطالق بينه وبين زوجته، لوال مساعي السيدة 
ال  بان  الزوجة  أقنعت  التي  الحميدة،  جميلة 
توتر الجو مع زوجها بسبب شخص ضال: 
»لم تنكشف حقيقته لزوجها بعد«.. ونصحت 
اسامحه  انا  عني  يشاء  ما  »ليقل  الزوجة: 
واترك حسابه لرب العالمين، هذا لن يغير من 
الحقيقة، سرعان ما سيتغير زوجك ويفهم انه 
أخطا في حكمه«. كانت دائما تضيف:« يا 

ما تحت السواهي دواهي«.

ضايقه  ضده،  تنقلب  الحارة  أن  شعر  شداد 
األمر، لكنه كان واثقا أنها ظاهرة عابرة. قال 
مبتسما لمحدثيه: »حقا حيث تركن سيارتك، 
تركن جسدك، انه منطق، يجب أن نستغله«

المقربين  حاول  عبثا  يقصد؟  كان  ماذا  ترى 
»إن  ويقول:  يضحك  فكان  نواياه،  فهم  منه 
السيدة  من  قلقا  لست  قريب،  لناظره  غدا 

جميلة، ليباركها هللا«.

الحارة  استيقظت  األيام،  أحد  صباح  في 
في  بالتسونامي  اشبه  عظيمة،  مفاجأة  على 
االستيقاظ  في  المبكرون  أيقظ  مفاجأتها،  قوة 
بصبصت  والحديث،  اللغط  دار  النائمين، 
حتى  اشتغلت  الضحكات،  ارتسمت  العيون، 
العقول الخاملة، تالسنت النساء، بين فاهمات 
ضاحكة  وشوشات  انتشرت  فاهمات،  وغير 
بخباثة:  البعض  تساءل  كثيرة،  وتأويالت 

»ترى هل وقع المحظور؟«.

كانت السيدة جميلة تشرب قهوتها على بلكون 
بيتها وال تدري ما يدور حولها، لكنها شعرت 
لم  األمر  الحدة،  شديدة  نحوها  النظرات  أن 

يقلقها فاليوم اخو األمس وغدا اخو اليوم.

المفاجأة التي استيقظت الحارة عليها ان سيارة 
السيدة  بيت  بلصق  واقفة  الفارع  شداد  السيد 
جميلة، بل امام مدخل البيت، تساءلت العيون 
في  ليلته  قضى  هل  »ترى  وخبث:  بصمت 

فراشها«؟!
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