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ترودو يعلن حكومته الشهر المقبل ويبقي على فريالند نائبة له ووزيرة مالية
جوستان  المنتَخبة  الفدرالية  الحكومة  رئيس  قال  
ترودو يوم االربعاء إنه سيعلن تشكيل حكومة االقلية 
الليبرالي  الحزب  زعيم  وأضاف  اكتوبر.  في  قريبا 
الكندي أنه سيعيد كريتسيا فريالند إلى منصبْيها في 
الحكومة السابقة، أي نائبة لرئيس الحكومة ووزيرة 
للمالية، وأنها ’’قبلت بذلك‘‘. كما أعلن ترودو أّن 

البرلمان سُيدعى لالنعقاد ’’قبل نهاية الخريف‘‘.
’’مزدحمًا  كان  الماضي  األسبوع  إّن  ترودو  وقال 
بالعمل‘‘ نظرًا لعودة الكنديْين مايكل كوفريغ ومايكل 
سبافور إلى كندا بعد أن أمضيا أكثر من 1.000 
يوم في السجن في الصين، وهذا ’’خبر جّيد بشكل 

ال ُيصدَّق‘‘ على حّد تعبيره.
مساره  في  استمراره  ترودو  أّكد  متوقعًا،  كان  وكما 
السياسي، مع دفعة لحّث الكنديين بقوة على تناول 

إلنقاذ   ‘‘19  - ’’كوفيد  لوباء  المضاد  اللقاح 
الصحة  شبكات  عن  الضغط  وتخفيف  األرواح 
العامة، وأيضًا لتجّنب إعادة فرض الحجر الصحي، 

على حّد تعبيره.
محددة  أمور  بخمسة  كحكومة  ’أولوياتنا  ’ستبدأ 
التطرق  قبل  ترودو  قال  بالتلقيح‘‘،  متصلة 
الفدراليين  بالموظفين  المتعلقة  المقبلة  لإلعالنات 
ولاللتزام الوشيك للبالغين 12 عامًا فما فوق بتناول 
اللقاح في حال السفر بالقطار أو الطائرة. ’’إذا كنتم 
تخططون للسفر بالقطار أو الطائرة قريبًا تأكدوا من 
مرّددًا  ترودو  قال  كامل‘‘،  بشكل  محّصنون  أنكم 

أحد تعهدات حملته االنتخابية األخيرة.
يعملون  من  تطعيم  ’’يجب  ذلك  إلى  وباإلضافة 
في الخدمة العامة الفدرالية‘‘، جّدد ترودو التأكيد.. 

موافقة  ينتظر  المنتَخب  الحكومة  رئيس  يزال  وال 
من  األطفال  بتطعيم  للسماح  الصحية  السلطات 
التطعيم  بشهادات  يتعلق  وفيما  سنوات.   5 سن 
قال ترودو إّن حكومته المقبلة ستنظر في وثيقة 
رسمية يمكن للكنديين استخدامها في الرحالت 

طالته  التي  االنتقادات  على  ورّدًا  الدولية. 
الخزينة  كّلفت  مبكرة  عامة  انتخابات  إلطالقه 
615 مليون دوالر وأنتجت برلمانًا يكاد يكون 
غير  إنه  ترودو  قال  السابق،  للبرلمان  مطابقًا 

نادم على أّي شيء.
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حزب العمال البريطاني:
 إسرائيل دولة فصل عنصري

على مدى 3 أيام عقد حزب العمال البريطاني 
حيث  برايتون،  مدينة  في  السنوي  مؤتمره 
صّوت »العماليون«، على قرار يدين »النكبة 
المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل على 
في  المتعمد  والتهجير  األقصى،  المسجد 
غزة«؛  على  إسرائيل  وحرب  جراح،  الشيخ 
ورّحب المجتمعون بتحقيق المحكمة الجنائية 

الدولية في الجرائم اإلسرائيلية.
كما صوت أعضاء حزب »العمال« على قرار 
ويدعو  إسرائيل  على  عقوبات  فرض  »يؤيد 

لالعتراف الفوري بدولة فلسطين حال تشكيله 
التذكير  المؤتمر  وأعاد  حكومة«.  )الحزب( 
العمالية  النقابات  مؤتمر  عن  صادر  بقرار 
في عام 2020 الذي وصف نشاط إسرائيل 
الفصل  جريمة  من  جزء  بأنه  االستيطاني 
العنصري األبرتهايد التي ترتكبها إسرائيل في 
في  العمال  نقابات  داعيًا  المحتلة،  األراضي 
أوروبا وكافة أنحاء العالم »االلتحاق بالحملة 
نظام  وإنهاء  األراضي  ضم  لوقف  الدولية 

األبرتهايد«.

معايير  لوضع  الجديد،  القرار  مشروع  ودعا 
صارمة على النشاطات التجارية مع إسرائيل 
األسلحة  بيع  على  حظرًا  تشمل  والتي 
البريطانية إلسرائيل والتي تستخدم في انتهاك 
التجارة  ومنع  فلسطين  في  اإلنسان  حقوق 
غير الشرعية مع المستوطنات اإلسرائيلية في 

األراضي المحتلة.
وطالب القرار حزب »العمال« بالوقوف على 
واالعتراف  التاريخ  من  الصحيح  الجانب 

الفوري بدولة فلسطين.

المملكة  لدى  فلسطين  سفير  وصف  بدوره، 
العمال  حزب  »قرار  زملط،  حسام  المتحدة 
قبل  من  الصراع  تعريف  في  تحول  بنقطة 
حزب بريطاني أساسي قد يشكل حكومة في 
يعلن  القرار  أن  معتبرًا  المقبلة«،  االنتخابات 
بوصف  بمسمياتها  األمور  تسمية  في  البدء 
إسرائيل »نظامًا استعماريًا وفصاًل عنصريًا، 
في  المشروع  الفلسطيني  الشعب  حق  ودعم 

مقاومة االستعمار واالحتالل«.

بين  لقاء وشيك  بعقد  اّتفاٍق  قّمة سوتشي “الُمغَلقة” عن  تمّخضت  هل 
األسد وأردوغان في موسكو إلنهاء األزمة السورّية؟ 

عبد الباري عطوان

في  اليوم  انعقد  الذي  الثنائي  القّمة  اجِتماع 
الرئيسين  بين  السياحي  سوتشي  ُمنتجع 
طّيب  رجب  التركي  ونظيره  بوتين  فالديمير 
من  أسابيع  ثالثة  من  أقل  بعد  أردوغان 
الروسي  الرئيس  بين  ُمماثل  قّمة  اجتماع 
ونظيره السوري بشار األسد في موسكو، رّبما 
يكون الخطوة الرئيسّية إلنهاء الوضع الرّاهن 
الجماعات  وجود  وإنهاء  إدلب،  مدينة  في 
المسّلحة الُمصّنفة “إرهابّية” الُمسيطرة عليها، 
أو  األّيام  في  تركّية  سورّية  لقّمة  والّتمهيد 
إلى ُحلوٍل  للتوّصل  القادمة،  القليلة  األسابيع 

نهائّية لألزمة السورّية.
للقاء  سوتشي  إلى  ذهب  أردوغان  الرئيس 
القوّية  الروسّية  الّرسالة  بعد  بوتين،  الرئيس 
التي تمّثلت بشّن غارات ُمشتركة على قوّات 
إدلب، وتهديدات من  الشام في  هيئة تحرير 
الجيش السوري باقِتحام المدينة، وإعادتها إلى 
الّسيادة السورّية، وبعد نجاح الِوساطة الروسّية 
في  العسكرّية  والّصدامات  التوّتر  إنهاء  في 
جميع  وإجالء  الجنوب،  في  درعا  مدينة 
الُمسّلحين منها، وُدخول قوّات الجيش السوري 
األمريكي،  “قيصر”  قانون  وُسقوط  إليها، 
وكسر الِحصار وعودة دمشق بَشكٍل ُمتسارع 

السِتعادة مكانتها العربّية.
كانت  الُمشَتركة  السورّية  الروسّية  الّرسالة 
الرئيس  على  شرح:  إلى  تحتاج  ال  واضحة 
الّثنائي  سوتشي  باّتفاق  يلتزم  أن  أردوغان 
بإخراج  بااللتزام  تعّهداته  وتنفيذ  بوتين،  مع 
الجماعات المسّلحة من إدلب، وسحب قوّاته 
بالُقوّة،  االّتفاق  هذا  تنفيذ  وإال  سورية  من 

فمرحلة الُمناورات وكسب الوقت انتهت.
الروسي  الزّعيمين  بين  الُمغَلق  االجتماع 
ساعات  الّثالث  َيقُرب  ما  استغرق  والتركي 
عليهما  واقتصر  دقيقة(،  و45  )ساعتان 
فقط، مّما يعني أّن قضايا حّساسة جدًّا كانت 
موقع البحث، عسكرّية وسياسّية واقتصادّية، 
في  ِبما  الُمستشارين،  وآذان  أعين  بعيًدا عن 
ذلك هاكان فيدان، رئيس الُمخابرات التركّية، 
كان  الذي  التركي،  للرئيس  األيمن  والّذراع 

الّرجل الّثاني في الوفد الرسمي.

***
ُهناك عّدة أوراق قوّية أشهرها الرئيس بوتين 
لبناني  مصدر  حسب  التركي  ضيفه  أمام 

ُمقّرب من سورية:
من  العسكري  األمريكي  االنِسحاب  األولى: 
ًدا ووشيًكا، واحِتماالت  شرق الفرات بات ُمؤكَّ
سورّية  )قوّات  كردي  سوري  تحالف  تشكيل 
الديمقراطّية( كبيرٌة جدًّا تحت الِمظّلة الروسّية، 
س هذا الّتحالف جبهة لُمواجهة القوّات  وسُيؤسِّ
فهيئة ما  التركّية في شمال سورية عسكريًّا، 
ُيَسّمى بالُحكم الّذاتي الُكردي بدأت اّتصاالت 

سرّية مع ِدمشق.
أمريكا،  مع  أردوغان  الرئيس  ُعالقة  الُثانية: 
واالقِتصاد  جدًّا،  سّيئٌة  تحديًدا  بايدن  وإدارة 
حال  في  صعبة،  تحّديات  ُيواِجه  التركي 
البديل،  تكون  أن  ُيمكن  وروسيا  َتراُجع، 
والرئيس بوتين لوّح بهذه الورقة عندما قال إّن 
الّتبادل الّتجاري ارتفع بحوالّي 50 بالمئة في 
األشهر الّتسع األولى من العام الحالي، وإّن 
عدد السّياح الروس الذي انخفض إلى ِمليون 
الماضي  العام  في  سائح  الِمليون  وِنصف 
إلى  يعود  أن  ُيمِكن  كورونا  بسبب   2020
ُمستواه الّطبيعي أّي 6.5 ِمليون سائح مثلما 

كان عليه الحال عام 2019، أّي قبل انِتشار 
الكورونا، إن لم يكن أكثر، واألهم من ذلك 
الروسي  الغاز  أّي  الّتركي”  “الّسيل  خّط  أّن 

ُمسَتمر.
الثالثة: الرئيس أردوغان أّكد أكثر من مرّة أّنه 
يتطّلع لِشراء صفقة ثانية من منظومات “إس 
 ”35 “سوخوي  طائرات  لِشراء  ورّبما   ،400
ِشراء  صفقة  انِهيار  بعد  الُمتطّورة  الروسّية 
طائرات “إف 35” الّشبح األمريكّية، وروسيا 
ُمسَتِعدٌَّة لتلبية هذه الّطلبات، شريطة تنازالت 

تركّية في الملّفين السوري والليبي.
الرابعة: تفّكك حلف األطلسي وتشكيل أمريكا 
حلف إنجلوسكسوني بديل يضّمها إلى جانب 
الرئيس  أّن  يعني  مّما  وبريطانيا،  أستراليا 
أوروبا  مع  ُعالقاته  ساءت  الذي  أردوغان 
مظّلة  عن  يبحث  الُمهاجرين،  قضّية  بسبب 
التحالف  يكون  قد  جديد  دفاعي  وتحالف 
من  أمريكا  فانِسحاب  الصيني،  الروسي 
ِمنطقة الّشرق األوسط بعد هزيمتها الُمِذّلة في 
بَشكٍل  الّتركي  الّدور  أهمّية  قّلص  أفغانستان 
كبير، واألهم من ُكل ذلك أّن الورقة الُكردّية، 
سواًء داِخل تركيا، أو في سورية وإيران كانت 

وسَتَظل في جيب روسيا.

سورية  في  الّنظام  تغيير  ُمؤامرة  الخامسة: 
األمريكي  “قيصر”  قانون  وِحصار  سقطت، 
انهار، وفتح الُحدود األردنّية السورّية وعودة 
ُمعظم  وإعادة  البلدين،  بين  الجوّية  الّرحالت 
الّدول العربّية فتح ِسفاراتها في ِدمشق، وضع 
في  وحيدًة  وباتت  ُمحرِج،  َوْضٍع  في  تركيا 
عدائها لسورية مّما ينعكس َسلًبا على خططها 

لتصدير بضائعها َبرِّيًّا إلى الخليج عبرها.
***

الّسيناريوهات الُمتوّقعة بعد هذا الّلقاء الُمغَلق 
الروسي  الزّعيمين  توّصل  نستبعد  ال  الذي 
ُمعظم  حول  تفاهمات  إلى  خالله  والتركي 
يكون  وقد  ُمَتشّعبة،  آنًفا  المذكورة  القضايا 
أبرزها وأسرعها رفع يد تركيا عن الجماعات 
وقف  باّتفاق  والعمل  إدلب،  في  المسّلحة 
إطالق الّنار إلنهاء الُهجوم السوري الروسي 
الُمشَترك، وإعادة فتح أوتوستراد حلب الالذقّية 
السوريين  المسّلحين  جميع  وسحب  ُمَجدًَّدا، 

الذين أرسلهم أردوغان إلى ليبيا وأذربيجان.
كبيرة،  تنازالت  قّدم  الذي  أردوغان  الرئيس 
اسِتعادة  أجل  من  لِمصر  ُمتوّقعة،  غير 
عن  التخّلي  ذلك  في  ِبما  معها،  العالقات 
وإغالق  المسلمين”  “اإلخوان  حركة  دعم 
منابرها اإلعالمّية، و”تطفيش” ُمعظم ِقياداتها 
ُمقابل  اإلمارات  مع  وتصالح  إسطنبول،  من 
حملها  االسِتثمارات  من  الِمليارات  عَشرات 
األمن  ُمستشار  زايد،  بن  طحنون  الشيخ 
القومي اإلماراتي، أثناء زيارته الُمفاجئة ألنقرة 
يتطّلع  أردوغان  الرئيس  أسابيع،  ثالثة  قبل 
قدر  بأقل  السوري  المأزق  للُخروج من  حاليًّا 
ًة بعد َتراُجع شعبّية  ُممكن من الخسائر، خاصَّ
حزبه ورئاسته في اسِتطالعات الرأي األخيرة.

السّيد هاكان فيدان رئيس الُمخابرات التركي، 
وهذه  ِدمشق،  في  األسد  الرئيس  لقاء  طلب 
معلومة ُمؤّكدة، لترتيب لقاء قّمة بين الرئيسين 
التركي والسوري، ولكّن الّرد كان سلبيًّا، ومن 
الُمؤّكد أّن هذه القّمة كانت تتصّدر لقاء بوتين 
مع  ُشروطها  على  االّتفاق  وجرى  أردوغان، 
لموسكو،  أثناء زيارته األخيرة  الرئيس األسد 
االحِتالل  انِتهاء  الّشروط  هذه  أبرز  ومن 
ُمَحدَّد  جدول  وفق  سورية  لشمال  التركي 

بَضمانٍة روسّية.. واألّيام بيننا.
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استقالة زعيمة الخضر أنامي بول 
بعد تدميرها للحزب و فشلها في االنتخابات الكندية

ترودو يفوز بوالية ثالثة ويفشل في تحقيق االكثرية

بعد اعتذاره المعلن, مؤتمر االساقفة الكاثوليك يتعهد بتقديم مبلغ 
30 مليون دوالر تعويض الهالي االطفال الضحايا من السكان االصليين

أعلنت زعيمة الحزب األخضر الكندي، آنامي 
ويأتي  منصبها.  من  اليوم  استقالتها   بول، 
قرار بول بعد أسبوع من االنتخابات الفدرالية 
الكندية وخسارتها في التنافس في دائرتها في 
تراسته  الذي  الحزب  وتدمير  تورونتو  وسط 
بسبب سياستها ولميحصل الحزب سوى على 
عام   %6.55 من  شعبيته  وتراجعت  مقعدين 
2019 بقيادة إليزابيث ماي إلى 2.34% في 

انتخابات يوم االثنين بقيادة بول.
يهودية   سوداء   امرأة  أّول  هي  بول  وأنامي 
في  عملت  محامية  وهي  فدراليًا.  حزبًا  تقود 
الخارج، السيما في المحكمة الجنائية الدولية، 
قبل العودة إلى تورونتو التي ترعرعت فيها. 

نهج  أدى   ، العام  هذا  من  سابق  وقت  في 
السياسة  في  لفلسطين  المناهض  بول  آنامي 
فشلت   ، مايو  في  الحزب.  داخل  أزمة  إلى 

بول تماًما في الرد بشكل مناسب على العنف  
ما   ، والقدس  غزة  في  اإلسرائيلي  والعدوان 
التصريحات  مع  حاد  تناقض   في  وضعها 
حزب  من  النواب  مجلس  ألعضاء  المبدئية 
الخضر وأضر بمصداقية دعم الحزب لحقوق 

اإلنسان.
 Noah Zatzman اتهم   ، وجيزة  فترة  بعد 
متكرر  وبشكل  علًنا  بول  مستشاري  كبير 
نواب حزب الخضر بأنهم معادون للسامية ، 
وتعهد بهزيمتهم واستبدالهم بالصهاينة. فشلت 
المعادية  التهديدات  هذه  على  الرد  في  بول 
لفلسطين ، وبداًل من ذلك وقفت صامتة حيث 
للتخويف  االنتخابي  تجمعها  ثلث  تعرض 
من الحزب من قبل طاقم عملها. لم تتنصل 
من  وبداًل   ، االعتداءات  هذه  من  أبًدا  بول 
ذلك سعت للحصول على أمر قضائي لمنع 

الطرف االخر في الحزب من جعلها تعتذر.
واعضاء  قادة  من  العديد  حث   ، يونيو  في 
السام  نهجها  عن  التخلي  على  بول  الحزب 
النتقاد  والرافض  لفلسطين  والمناهض 
تجاه  العداء  وتشجيع  االسرائيلي  االحتالل 
الناشطين مؤيدي الحقوق الفلسطينية قبل أن 
بشأن  جاد  غير  بانه  واظهاره  الحزب  تدمر 
أو  يدعم أعضائه  لن  اإلنسان ، وأنه  حقوق 

نوابهم.
لالستمرار‘‘،  القوة  أملك  ال  يكفي،  ’’هذا 
االعالم   لوسائل  بيان  في  اليوم  بول  قالت 
إشارة إلى االضطرابات التي هّزت حزبها منذ 

أن انُتخبت زعيمة له قبل نحو سنة.
معاكسة  رياحًا  واجهت  بأنها  بول  وجادلت 
في  األخضر  للحزب  زعيمة  انتخابها  منذ 
وقالت   ،2020 )أكتوبر(  األول  تشرين   3

شّكل  الحزب  قيادة  في  االستمرار  قرار  إّن 
’’صراعًا رهيبًا‘‘ قبل أن توضح أنها كانت 

تشعر بمسؤولية االستمرار على أية حال.

الوزراء  بزعامة رئيس  الليبرالي   الحزب  فاز 
االنتخابات  في  ترودو،  جاستن   ، الكندي 
وأقر  االثنين،  جرت  التي  المبكرة  التشريعية 

المحافظون بالهزيمة بها .
ووفقا للنتائج شبة النهائية، فقد فاز الليبراليون 

وهي   ، نائبا   158 بحوالي  ترودو  بزعامة 
نتيجة ستضمن لرئيس الوزراء المنتهية واليته 
العودة إلى رئاسة الحكومة لوالية ثالثة على 
التوالي ولكن دون تحقيق الهدف الرئيسي من 
انتصار  احراز  وهو  االنتخابات  موعد  تقديم 

ساحق وتشكيل حكومة اغلبية.
حكومة  تشكيل  من  ترودو  تمكن  حال  وفي 
دعم  على  للحصول  سيضطر  فإنه  أقلية، 
احزاب معارضة  وخاصة الحزب الديمقراطي  

لتمرير أجندة حكومته في البرلمان.
المعارضة تقّر بالهزيمة

زعيم   ، الثالثاء  اليوم  أقّر،  جهته،  من 
أوتول،  إيرين  المعارض،  المحافظين  حزب 
في  لمؤيديه،  كلمة  خالل  الفتًا  بالهزيمة، 
اّتصل  أنه  تورونتو،  االنتخابية خارج  دائرته 

بترودو لتهنئته. 
ووفقا للنتائج غير النهائية فقد حصل الحزب 
الليبرالي على حوالي 158 نائبا ما يعني انه 
زاد عدد نوابه ب 3 فقط مقارنة مع االنتخابات 
على  المحافظين  حزب  حثل  فيما   . السابقة 
كما   . نوابة  عدد  على  بذلك  محافظا   119
حصل الحزب الديمقراطي NDP على حوالي 
25 نائبا ) 24 سابقا( . والكتلة الكيبيكية 34 
الخاسر االكبر حزب  ) 32 سابقا( . وكان 
الخضر  الذي حصل على 2  من اصل 5 
انامي  الديانة  اليهودية  سابقا وخسارة رئيسته 
باول في دائرتها في منطقة تورونتو وتقديمها 
الحزب  في  خالفات  بسبب  الحقا  االستقالة 

على ادائها وسياستها . 
حسب النتائج فان البرلمان القادم سوف يكون 

مشابًها للبرلمان األخير ، ولكن من المرجح 
الذي  الوزراء  أن يكون أكثر صعوبة لرئيس 

طان يطمح لتشكيل حكومة اكثرية . 
بأنهم  االنتخابات  في  كلمتهم  قالوا  الكنديون 
نسخة  وأعادوا  األخيرة  األقلية  حكومة  أحبوا 
النتائج في عام 2019 ،  طبق األصل من 
ما يخلق المزيد من التحديات لترودو لتمرير 

برامجه ومشاريعه. 
مع  الحكم  في  مرتاح  غير  ترودو  كان  فاذا 
أقلية خالل العامين الماضيين ، فان المهمة 
اآلن أكثر صعوبة. خاصة بعد تعزز وضع 
سيمكن  ما   ، الديمقراطي  الوطني  الحزب 
زعيمه جاجميت سينغ ممارسة ضغوط اكبر 
على ترودو من أجل دعم نوابه وبرامجه في 

البرلمان المقبل.

تعّهد مؤتمر األساقفة الكاثوليك في كندا بتقديم 
الضحايا  الهالي  تعويضا  دوالر  مليون   30
لتعزيز  السكان االصليين   االطفال من  من 
عملية التعافي والمصالحة بعد تقديمه اعتذارًا 
رسميًا ’’ال لبس فيه‘‘ للطالب السابقين في 
المدارس الداخليه للسكان األصليين األسبوع 

الفائت.
توفيرها  سيتم  التي  األموال  هذه  وسُتستخدم 
’’على امتداد فترة تصل إلى خمس سنوات‘‘ 
حياة  لتحسين  الهادفة  البرامج  تمويل  في 
مع  وبالتشاور  ومجتمعاتهم  وُأسرهم  الناجين 
األمم األولى والخالسيين وشعب اإلنويت في 

كّل واحدة من مناطق كندا.
ويأمل األساقفة في أن تسمح هذه المبادرات 
نظام  عن  الناجمة  الصدمات  بـ’’تهدئة‘‘ 

المدارس الداخلية.
كندا،  في  الكاثوليك  األساقفة  مؤتمر  رئيس 
المونسنيور ريمون بواسون، قال إّن هذا المبلغ 
’’توافق  نتيجة  مليون دوالر جاء  بقيمة 30 
للمؤسسات  ينبغي  أنه  باإلجماع على  اآلراء 
ملموس  وبشكل  المزيد  تفعل  أن  الكاثوليكية 

أكثر‘‘ من أجل تصحيح أخطاء الماضي.
ولتوزيع هذا المبلغ وتحديد جدول زمني لذلك 
مع  بالتنسيق  العمل  األساقفة  مؤتمر  يعتزم 

السكان األصليين.
ُيذكر أنه بعد أن صدرت عن الناجين وقادة 

األمم األولى ورئيس الحكومة الكندية جوستان 
الكنيسة  إلى  متكررة  دعوات  نفسه  ترودو 
االعتراف  على  تحثها  كندا  في  الكاثوليكية 
للسكان  بها أعضاؤها  التي تسبب  باألضرار 
الكاثوليك  األساقفة  مؤتمر  قّدم  األصليين، 
للسكان  فيه‘‘  لبس  ال  ’’اعتذارًا  كندا  في 
عن  الختامي  البيان  في  الفائت  الجمعة  يوم 
هذه  تمحورت  التي  السنوية  العامة  جمعيته 

السنة حول عملية التعافي والمصالحة.
’’ننتهز هذه الفرصة لنؤكد للشعوب األصلية 
في هذا البلد أننا ندرك المعاناة المعاشة في 

في  األصليين(  )للسكان  الداخلية  المدارس 
كندا‘‘، فال األساقفة في بيانهم.

’’نعترف باالنتهاكات الجسيمة التي ارتكبها 
بعض أعضاء جاليتنا الكاثوليكية: )انتهاكات( 
وثقافية  وروحية  وعاطفية  ونفسية  جسدية 

وجنسية‘‘، أضاف البيان.
لكّن مطالب الناجين من المدارس الداخلية ال 
تنحصر في اعتراف األساقفة الكنديين والدعم 
المالي، فهم يريدون من البابا فرنسيس، رأس 
الكاثوليكية، اعتذارًا رسميًا. وهذا ما  الكنيسة 
تطالب به باسمهم كّل من جمعية األمم األولى 

وجمعية األمم األولى في كيبيك والبرادور.
قبرًا ألطفال من  نحو 1150  أّن  الى  يشار 
السكان األصليين اكُتشفت في مواقع مدارس 
وأوائل  الربيع  أواخر  كندا  في  سابقة  داخلية 
الكندية  األعالم  تزال  وال  الفائتْين.  الصيف 
مختلف  في  الفدرالية  المباني  على  منكسة 
أنحاء البالد لغاية اليوم حدادًا على الضحايا 

والمفقودين وتضامنًا مع الناجين.

وتتبّع المدارس الداخلية السابقة التي اكُتشفت 
في مواقعها القبور الى نظام المدارس الداخلية 
الحكومة  أرسته  الذي  األصليين  للسكان 
التاسع عشر. وأوكلت  القرن  أواخر  الفدرالية 
إلى  المدارس  تلك  إدارة  مهمة  الحكومة 
والمتحدة  واألنغليكانية  الكاثوليكية  الكنائس 
تلك  من  واحدٍة  آخر  وأغلقت  )بروتستانتية(. 
في  وكانت   ،1996 عام  أبوابها  المدارس 

مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب البالد.
وكانت الكنائس الكاتوليكية قد تعهدت سابقا 
بتقديم مبلغ 25 مليون دوالر تعويضا لعائالت 
الضحايا اال انها ماطلت في التنفيذ ولم تقدم 
سوى 3 ماليين دوالر ما اثار غضب االهالي 
ومجتمع السكان االصليين واحرقوا مجموعة 

كنائس تابعه لهم. 
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بطاقة االقامة الدائمة يجب ان تكون صالحة لتتمكن من العودة لكندا
حسن محمد \ مستشار هجرة تورونتو \

سارية  دائمة  إقامة  بطاقة  إلى  تحتاج 
المفعول)PR(  للعودة إلى كندا بالطائرة أو 

القطار أو الحافلة أو القارب.
إذا كنت تعرف أن بطاقتك ستنتهي صالحيتها 
يمكنك  المغادرة.  قبل  فتجددها  السفر،  عند 
تجديد بطاقتك في كندا فقط. نحن ال بطاقة 
نسمح  وال  كندية  غير  عناوين  إلى  إقامة 

ألطراف ثالثة بالحصول عليها لك.
إذا كنت خارج كندا ولم يكن لديك بطاقة إقامة 
صالحة، فأنت بحاجة إلى وثيقة سفر دائمة 

)PRTD( للمقيمين
للعودة إلى كندا.

على    للحصول  بطلب  التقدم  فقط  يمكنك 
PRTD من خارج كندا.

بطاقة  بدون   كندا  إلى  العودة  حاولت  إذا 
الدائمة الخاصة بي ساري صالحية  اإلقامة 

أو
PRTD، فقد ال تتمكن من ركوب رحلتك أو 

قطارك أو حافلة أو قاربك إلى كندا.
تكون  عندما  بطاقتك  صالحية  انتهت  إذا 
المقيم  وضع  لديك  يزال  ال  كندا،  خارج 

. )PR(الدائم
الخاصة  الدائمة  اإلقامة  للحفاظ على وضع 
معينة  لفترة  كندا  في  البقاء  إلى  تحتاج  بك، 

من الوقت.
ماذا يحدث إذا انتهت صالحية بطاقة اإلقامة 
الدائمة الخاصة بك عندما تكون خارج كندا 
يعتمد على الطريقة التي تخطط للعودة إلى 

كندا.
خاصة مركبة

استخدامها  يمكنك  أخرى  مستندات  هناك 
إلعادة إدخال البلد.

عند عودتك إلى كندا، تقدم بطلب للحصول 
إذا كنت تخطط  الدائمة  على بطاقة اإلقامة 

للسفر خارج كندا مرة أخرى.
بعض األمثلة على المركبات الخاصة تشمل، 
على سبيل المثال ال الحصر: سيارة أو شاحنة 
أو دراجة نارية أو مركبة ترفيهية تمتلكها أو 
غير  وسيلة  وهي  تستأجرها.  أو  تقترضها 

متاحة لالستخدام العام.
أو  أو حافلة  أو قطار  مركبة تجارية: قارب 

طائرة.
يجب عليك التقدم للحصول على وثيقة سفر 
االقامة الدائمة  PRTD  واال قد ال تتمكن 
من السفر الى كندا .قد تكون مؤهال للمعالجة 
العاجلة. يمكنك التقدم بطلب الستبدال بطاقة 
المقيم الدائم عند عودتك الى كندا او اذا لم 

تكن قد غادرت بعد.
تاريخ الصالحية

لمدة  الدائمة صالحة  اإلقامة  بطاقات  معظم 
خمس سنوات، ولكن بعضها صالح لمدة عام 
مطبوع  الصالحية  انتهاء  تاريخ  فقط.  واحد 
بطاقة  صالحية  انتهاء  عند  البطاقة.  على 
اإلقامة الدائمة ، ال يمكنك استخدامها كمستند 
سفر. إذا كانت بطاقة اإلقامة الدائمة ستنتهي 

يجب  أشهر،  ستة  غضون  في  صالحيتها 
عليك التقدم بطلب لتجديد بطاقتك. يجب أن 
تكون في كندا إذا كنت تدخل كندا مرة أخرى 
بطاقة  لديك  وكان  تجارية  مركبة  بواسطة 
فحصل  الصالحية،  منتهية  الدائمة  اإلقامة 

على PRTD إلعادة الدخول إلى كندا.
تحقق من أوقات المعالجة لمعرفة المدة التي 
الجديدة  بطاقتك  على  للحصول  ستنتظرها 

)PRا(
تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من أن بطاقة 
اإلقامة الدائمة الخاصة بك ال تزال صالحة 
والتقدم  كندا،  خارج  السفر  من  عودتك  عند 
الدائمة  اإلقامة  بطاقة  للحصول على  بطلب 
جديدة عند انتهاء صالحية بطاقتك الحالية. 
الدائمة  اإلقامة  بطاقة  صالحية  انتهت  إذا 
الخاصة بك، فهذا ال يعني أنك فقدت وضع 

المقيم الدائم
المقيم الدائم هو شخص حصل على وضع 
 ، كندا  إلى  الهجرة  طريق  عن  الدائم  المقيم 
ولكنه ليس مواطنا كنديا. المقيمون الدائمون 

هم مواطنون من بلدان أخرى.

أو  الطالب  مثل  مؤقتا،  كندا  في  الشخص 
العامل األجنبي، ليس مقيما دائما.

من  توطينهم  يعاد  الذين  الالجئون  يصبح 
برنامج  خالل  من  دائمين  مقيمين  الخارج 
الالجئين بمساعدة الحكومة أو برنامج الرعاية 

الخاصة لالجئين.
ال يصبح الشخص الذي يقدم طلب لجوء في 
كندا مقيما دائما في ذلك الوقت. لكي يصبح 
الهجرة  مجلس  أوال  يوافق  أن  يجب  واحدا 
عليهم  يجب  ثم،  مطالبتهم.  على  والالجئين 
اإلقامة  وضع  على  للحصول  بطلب  التقدم 

الدائمة والحصول عليها.
ال ينكننا التحقق من أوقات المعالجة بسبب 

 ، 19-COVID آثار
وزارة الهجرة الكندية تقول

طبيعي  بشكل  المعالجة  التطبيقات  معالجة 
)a(

لمعظم  دقيقة  معالجة  أوقات  إعطاء 
)b(التطبيقات

PRTD إذا تمت الموافقة على
، يمكن المقيم الدائم استخدام PRTD إلعادة 

دخول كندا.
ستة  لمدة  صالحة   PRTD تكون  ما  عادة 

أشهر بعد إصدارها.
. يمكن استخدامه مرة واحدة فقط.

ل  طلبك  رفض  تم  إذا  يحدث  ماذا  اآلن، 
PRTD؟

إلقناع  وجيهة  أسباب  لديك  يكون  أن  يجب 
لفترة  كندا  خارج  كنت  لماذا  الهجرة  موظف 
طويلة والسماح لبطاقة اإلقامة الدائمةالخاصة 

بك تنتهي في المقام األول؟
للحصول على  بطلب  التقدم  يدعم  أن  يجب 

PRTD
لموظف  للسماح  كافية  إنسانية  ظروف   .

الهجرة بتقديم رأي إيجابي بشأن طلبك.

الصين تفرج عن كوفريغ وسبافور 
بعد إطالق القضاء الكندي سراح مينغ

واشنطن  بين  تسوية  إلى  التوّصل  إثر 
و«هواوي«، كندا تطلق سراح المديرة المالّية 
لشركة »هواوي«، فيما اطلقت الصين سراح  

كنديَّين كانا معتقلين في الصين.
ومايكل  كوفريغ  مايكل  الكنديان  ووصل 
فجر  الدولي  كالغاري  مطار  إلى  سبافور 
السبت قادمْين من الصين حيث أمضيا أكثر 
اتهامهما  من 1.000 يوم في االعتقال بعد 
وذلك  القومي  الصين  أمن  على  بالتجسس 
لعمالق  المالية  المديرة  سراح  اطالق  بعد 
 )Huawei( ‘‘االتصاالت الصيني ’’هواوي
الجمعة   مساء  كندا  وانتشوومغادرتها  مينغ 
الجوية  للخطوط  تابعة  طائرة  متن  على 
الصينية وذلك بعد أن صادقت المحكمة العليا 
تّم  اتفاق  في مقاطعة بريتيش كولومبيا على 
التوصل إليه بين مينغ ووزارة العدل األميركية 
اتفاق  بموجب  عنها  مشروطًا  إفراجًا  يتيح 

لتعليق المالحقة القضائية.
إطالق  على  هولمز  هيذر  القاضية  ووّقعت 
سراح مينغ، التي كانت قيد اإلقامة الجبرية، 
طلب  سحب  العامين  المدعين  طلب  عقب 
للسلطات  الصينية  األعمال  سيدة  تسليم 

األميركية.
وكانت السلطات الكندية قد أوقفت مينغ في 
مطار فانكوفر، كبرى مدن بريتيش كولومبيا، 
في األول من كانون األول )ديسمبر( 2018 
األميركية  السلطات  من  طلٍب  على  بناًء 
ووضعتها قيد اإلقامة الجبرية في منزل تملكه 

في هذه المدينة.

سيدة  تتهم  األميركية  السلطات  وكانت 
االحتيال  إلى  باللجوء  الصينية  األعمال 
األميركية  العقوبات  على  االلتفاف  أجل  من 

المفروضة على إيران.

وعند خروجها من قاعة المحكمة يوم الجمعة 
الدفاع  القاضية هولمز ووكالء  شكرت مينغ 
عنها، وحتى الحكومة الكندية، على احترامهم 

سيادة القانون.

ولوسائل  الكندي  للشعب  ممتنة  أيضًا  ’’أنا 
اإلعالم على تسامحهم‘‘، أضافت مينغ.

أمام  فانكوفر  من  لها  افتراضي  ظهور  وفي 
محكمة مقاطعة نيويورك في وقت سابق من 
يوم الجمعة دفعت مينغ بأنها غير مذنبة في 

هة إليها. تهم االحتيال الموجَّ
ومن جانبه قّدم محامي االدعاء العام األميركي 
اعترفت  القضائية  المالحقة  لتعليق  اتفاقية 
في  مسؤولين  على  عمدًا  بالكذب  مينغ  فيها 

مصرف ’’إتش إس بي سي‘‘.
المالحقة  األميركية  السلطات  وستعّلق 
القضائية لفترة اختبار تمتد من اعتقال مينغ 
)ديسمبر(  األول  كانون  في  فانكوفر  في 
2018 لغاية كانون األول )ديسمبر( 2022.
المنصوص  للمتطلبات  مينغ  امتثلت  وإذا 
االحتيال  تهم  يتّم سحُب  االتفاقية  في  عليها 
الموجهة إليها في نهاية الفترة المذكورة. وفي 

حال عدم امتثالها قد تتعرض للمالحقة.
ُيشار إلى أّن توقيف مينغ من قبل السلطات 

العالقات  في  كبير  بتدهور  تسّبب  الكندية 
الصينية الكندية. فبعد تسعة أيام على توقيفها 
قامت سلطات بكين بتوقيف الكنديْين مايكل 
كوفريغ ومايكل سبافور المقيمْين في الصين 
لالشتباه بضلوعهما في ’’أنشطة تهدد األمن 

القومي‘‘.
وكانت الصين قد اعتقلت الكنديْين مباشرة بعد 
اعتقال مينغ  كرد فعل بتهمة بالتجّسس على 
أجنبية  جهات  لصالح  القومي  الصين  أمن 
وحكم على سبافور الشهر الماضي بالسجن 
كوفريغ  بحق  حكمه  يصدر  ولم  عامًا   11

الذي كان مسجونًا هو اآلخر.
أوقفت كوفريغ  تكون  أن  الصين مرارًا  ونفت 
كانت  وإن  مينغ،  توقيف  على  ردًا  وسبافور 
بينهما  العالقات  ترّدي  مسؤولية  كندا  تحّمل 
بسبب توقيفها سيدة األعمال الصينية استجابًة 

لطلب أميركي. 
وُتعّد ’’هواوي‘‘ أكبر موّرد في العالم لمعدات 
الشبكات لشركات الهاتف واإلنترنت. وكانت 
إلى  الصين وتحّولها  لتقّدم  الشركة رمزًا  هذه 
قوة تكنولوجية عالمية، ما جعلها أيضًا مصدر 

قلق لألمن القومي في الواليات المتحدة.
إدارة  إدارة  أّن  إلى  الصدد  هذا  في  ُيشار 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب قطعت 
وصول ’’هواوي‘‘ إلى المكونات والتكنولوجيا 
في  الموردين  ذلك  بعد  ومنعت  األميركية 
التكنولوجيا  استخدام  من  العالم  أنحاء  جميع 
الشركة  لصالح  مكونات  إلنتاج  األميركية 

الصينية.



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

11www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         OCT 01,2021, Issue 292  راي

قراءة لتجربة جمال عبد الناصر.. في ذكرى وفاته

صبحي غندور*

من  ومات  فلسطين  أجل  من  »عاش 
أجلها«… هذا هو الشعار الذي رفعه شعب 
الناصر عام  فلسطين عقب وفاة جمال عبد 
 ،1970 أيلول/سبتمبر   28 ففي   .1970
مات عبد الناصر بعد أياٍم طويلة من اإلرهاق 
والسهر المتواصل لوقف سيالن الدم العربي 
في شوارع األردن آنذاك بين الجيش األردني 
والمنظمات الفلسطينية، ومن خالل جهد قام 
به ناصر لجمع القادة العرب في قّمة طارئة 

بالقاهرة..

فعبد الناصر أدرك هدف حرب 1967 الذي 
آنذاك  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  إليه  أشار 
األسبق  األميركي  والرئيس  ديان  موشي 
دورها  عن  مصر  تخّلي  بضرورة  جونسون، 
العربي، وإعادة سيناء لها مقابل ذلك، فرفض 
عزلة  طريق  عن  األرض  استعادة  ناصر 
 .. التاريخي  العربي  دورها  وتعطيل  مصر 
المطامح  ليحّقق  بعده  السادات  أنور  وجاء 
األرض  مقايضة  في  واإلسرائيلية  الدولية 

بالعزلة عن طريق معاهدة كامب ديفيد.

الصراعات  مخاطر  أدرك  الناصر  عبد 
قبل حرب  سائدة  كانت  التي  العربية/العربية 
67، فأوقف تدخل الجيش المصري في اليمن 
وأقام »تحالف المدفع والنفط« الذي انبثق عن 
قمة الخرطوم ثّم تأّكدت أهمّيته في حرب عام 

.1973

»المعاهدات«  توقيع  أّن  نجد  واليوم   ..
وتعطيل دور »الجيوش العربية« في المعركة 
مع العدو اإلسرائيلي، لم يحّقق األمن والسالم 
العودة  الكبرى  الدولية  للقوى  بّرر  بل  للعرب 
إلى السيطرة على المنطقة من الباب األمني 
الواسع والذي ما زال مشرّعًا على مصراعيه.

عبد الناصر أدرك بعد حرب عام 1967 أهمّية 
انطالقة  فدعم  مقاتل،  فلسطيني  كيان  وجود 
التحرير  لمنظمة  وقيادتها  الفلسطينية  الثورة 
فلسطيني«  إقامة »فصيل  الفلسطينية رافضًا 
عربّية  حكومات  فعلت  )كما  له  تابع  خاص 
أخرى( انطالقًا من حرصه على وحدة الشعب 
الفلسطيني وعلى توحيد جهود هذا الشعب من 
أجل استعادة وطنه، بينما نجد اليوم محاوالت 
األدنى من وحدة  الحد  لتوفير  فاشلة  متكررة 
الجسم  هذا  تمزق  بعدما  الفلسطيني  الجسم 
وقياداته بين »مفاوض« و«مقاوم« منذ توقيع 

اتفاق أوسلو قبل 28 عامًا.
 1967 عام  حرب  بعد  أّكد  الناصر  عبد 
حرصه على تعميق الوحدة الوطنية في كّل 
األهلية  الصراعات  رفض  وعلى  عربي،  بلٍد 
)كما  اإلسرائيلي  العدّو  تخدم  التي  المحلّية 
فعل في تدخله أيضًا لوقف الصراع الداخلي 
في لبنان عام 1969 بعد صدامات الجيش 
فإذا  الفلسطينية(،  المنظمات  مع  اللبناني 
لتخرج  تتشّقق  غيابه  بعد  العربية  باألرض 
الداخلي  التفّتت  مظاهر  أوحالها  بين  من 

لتبدأ  مختلفة  بأسماء  المحلّية  والصراعات 
الزمة  كبدايٍة  الداخلي  العربي  التآكل  ظاهرة 

لهدف السيطرة الخارجية والصهيونية.
إغراءات  الناصر  عبد  جمال  رفض  لقد 
ذلك  في  بما  إسرائيل،  مع  كّلها  التسوية 
باالنسحاب  له  األميركي/اإلسرائيلي  العرض 
تدّخل  عدم  مقابل  سيناء  كّل  من  الكامل 
وإنهاء  األخرى،  العربية  الجبهات  في  مصر 
ناصر  وكان  إسرائيل.  وبين  بينها  الصراع 
والجوالن  سيناء،  قبل  والضفة  »القدس  يرّدد 
اعتراف  وال  صلح  و«ال  سيناء«،  قبل  وغزة 
بإسرائيل ما  لم تتحّرر كّل األراضي العربية 
المحتّلة عام 1967، وما لم يحصل الشعب 

الفلسطيني على حقوقه المشروعة«.

وأصرَّ ناصر على هذه األهداف السياسية رغم 
قبوله بالقرار 242 الصادر عن مجلس األمن 
روجرز«،  »مبادرة  باسم  ُيعَرف  كان  لما  ثمَّ 
االتجاهات  مختلف  في  دوليًا  يتحّرك  وكان 
)رغم ظروف الحرب الباردة واضطراره لعالقٍة 
خاّصة مع موسكو( بال تفريٍط أو تنازٍل عن 
األهداف السياسية المرحلية، وبشكٍل متزامٍن 
المفتوحة  والمعارك  العسكري  البناء  مع 
درجات  أقصى  ومع  المصرية  الجبهة  على 
لحركة  المفتوح  والدعم  العربي  التضامن 

المقاومة الفلسطينية.

عام  هزيمة  من  الناصر  عبد  جعل  هكذا 
1967 أرضًا صلبة لبناء وضٍع عربّي أفضل 
عمومًا، مّهد الطريق أمام حرب عام 1973.

إلى  )من حرب 1967  الزمنية  الحقبة  هذه 
وفاة ناصر عام 1970( كانت مهمة جدًا في 
التاريخ العربي المعاصر وفي تاريخ العالقات 
العربي/ الصراع  تاريخ  وفي  العربية/العربية، 
الصهيوني. ولألسف لم يتوقف الكثيرون عند 
هذه الحقبة وما حملته من أساسات لم يحاَفظ 
المنطقة  في  وال  مصر  داخل  في  ال  عليها 

العربية عمومًا.

المراحل  يمّيزون  ال  حينما  كثيرون  ويخطئ 
في تاريخ التجربة الناصرية أو حينما ينظرون 
إلى السياسة التي اّتبعها جمال عبد الناصر 
 1952 عام  من  امتّد  واحد  سياٌق  وكأّنها 
وفاة  حين  إلى  يوليو   23 ثورة  قامت  حينما 

ناصر عام 1970.
قائدًا  يكن  لم  الناصر  عبد  جمال  أيضًا، 
حاكمًا  لذلك  إضافًة  كان  بل  فقط،  عربيًا 
العرب  عرفه  فبينما  مصر.  لشعب  ورئيسًا 
قومي،  تحّرر  كقائد  بدوره  المصريين  غير 
خالل  من  يحكم  كحاكم  مصر  شعب  عرفه 
من  الكثير  وعليهم  فيهم  وأشخاص،  أجهزة 
حجم  ضخامة  رغم  والسلبيات،  المالحظات 
للشعب  تحّققت  التي  الكبيرة  اإلنجازات 

المصري نتيجة الثورة.
ولم نكن كعرب في فترة عبد الناصر )ولسنا 
كذلك اآلن طبعًا( نعيش في ظّل دولة واحدة 
أسس  على  الداخلي  العربي  الفرز  ليكون 
وجود  من  والمستفيد  المتضّرر  بين  سليمة 

أفكار وأعمال التجربة الناصرية.
بل من المهم األنتباه جيدًا إلى أن ثورة 23 
جبهة  بواسطة   1952 عام  قامت  يوليو 
»الضباط األحرار« وليس من خالل حزب أو 
تنظيم موّحد الفكر األسلوب والرؤية لمستقبل 

مصر.
ظروف  الناصرية  بالتجربة  أحاطت  كذلك 
 23 »ثورة  لحركة  معيقة  وخارجية  داخلية 
العربية  التجزئة  حال  أبرزها  كان  يوليو«،  
خالل  من  إّما  العربية  الشعوب  مع  والتعامل 
الحكومات أو أجهزة المخابرات المصرية، وفي 
ظلِّ حرٍب باردة بين المعسكرين الدوليين، حيث 
تركت هذه الحرب بصماتها الساخنة على كّل 

المعارك التي خاضها عبد الناصر.
حركتها  ساحة  أّن  ناصر  بتجربة  فالمشكلة 
وأهدافها كانت أكبر من حدود موقعها الجغرافي 
المصري.. فقد كانت قضاياها تمتّد لكّل الساحة 
العربية، وأيضا لمناطق أخرى في إفريقيا وآسيا.

لذلك يّصح القول أّن »23 يوليو« بدأت ثورًة 
مصرية، ونضجت كثورٍة عربية، ثّم ارتّدت بعد 

وفاة ناصر إلى حدودها المصرية.

كانت  الناصر  عبد  لمصر  العربية  فالسياسة 
رغم  المتغّيرة  والظروف  بالمراحل  مرتبطًة 
القناعة المبدئية بالعروبة لدى القيادة الناصرية.

دون  عام 1952  يوليو حصلت  ثورة 23  إّن 
أي اّدعاء بالعمل من أجل أي قضية عربية، 
فقد كانت األهداف الستَّة للثورة المصرية اّلتي 
أُعلنت حين قيامها خاليًة تمامًا من أي موضوع 
عربي وتمحورت جميعها على القضايا الداخلية 

المصرية.

ولم يظهر الُبعد العربي واضحًا في ثورة ناصر 
إاّل بعد تأميم قناة السويس ثمَّ العدوان الثالثي 
 1956 عام  )البريطاني/الفرنسي/اإلسرائيلي( 
من  القليلة  السنوات  هذه  فبعد  مصر.  على 
الشعبي  االلتفاف  ظهر  المصرية  الثورة  عمر 
واشتعل  الناصرية  القيادة  حول  الكبير  العربي 
تّيار القومية العربية في أرجاء البلدان العربية 
الوطني  االستقالل  بمطلب  مرتبط  كتّيار 
الثروات  وامتالك  االستعمار  من  والتحّرر 
العالم  دول  معظم  كانت  مرحلٍة  في  الوطنية، 
الثالث فيها تعاني من اإلستعمار األجنبي ومن 
الوطنية.  بالثروات  األجنبية  الشركات  تحّكم 
أخي،  يا  »إرفع رأسك  ناصر:  وكانت صرخة 
فقد وّلى عهد االستعباد واالستعمار«، صرخًة 
وآسيا  أفريقيا  في  يتفاعل  صداها  كان  مدّوية 
وأميركا الاّلتينية، فكانت دعوًة من أجل التحّرر 
العربي  الشارع  وأنهضت  والحرّية، وقد حّركت 
كّله من المحيط األطلسي إلى الخليج العربي، 
التحّرر  مطلب  لربط  دافعًا  أيضًا  ذلك  وكان 
وحدة  عن  كتعبير  العربية  للوحدة  بالدعوة 
الهموم ووحدة األحالم  الثقافي ووحدة  االنتماء 

واآلمال.
 لذلك، جاءت تجربة الوحدة بين مصر وسوريا 
المشاعر  لهذه  تتويجًا   1958-2-22 في 
العربية  الجمهورية  وقامت  القومية،  التحّررية 
المتحدة بناًء على ضغط الشارع العربي عمومًا 
سوريا  انضمام  أجل  من  خصوصًا  والسوري 

للقيادة الناصرية في مصر.

لكن عقد الخمسينات اّلذي تمّيز بمعارك التحّرر 
القومي  التّيار  وبانطالقة  واالستقالل  الوطني 
مطلع  في  كبيرتين  لنكستين  تعّرض  العربي، 
عقد الستينات وأواسطه، وانتهى هذا العقد بوفاة 
من قاد هذه المعارك التحّررية، ومن أضاء في 
منتصف القرن العشرين شعلة التحرر الوطني 

والهوية العربية.
الّنكسة األولى، كانت بحّق الجمهورية العربية 
في  انفصالية  جماعة  قادت  حيث  المتحدة 
 /28 يوم  مصر  عن  االنفصال  حركة  سوريا 
الثانية يوم 5/  الّنكسة  ثمَّ جاءت   ،1961 /9
حزيران/ حرب  هزيمة  جرت  حيث   1967/6

في  كثيرة  متغّيرات  من  عنها  نتج  وما  يونيو 
كان  النكستين،  وفي  العربية.  والمنطقة  مصر 
ناصر مثااًل في المسؤولية وفي الحرص على 
العروبة. فلقد رفض عبد الناصر استخدام القوّة 
رغم  السورية  االنفصال  حركة  ضدَّ  العسكرية 
دواًل  أّن  ورغم  الحق،  هذا  وقانونية  مشروعية 
للحفاظ على  العسكرية  القوة  استخدمت  عديدة 
وحدة كيانها السياسي. وقد قال ناصر آنذاك: 
»ليس المهم أن تبقى الجمهورية العربية المتحدة 
بل المهم أن تبقى سوريا«، فقد كان حريصًا أن 
ال تقع حربًا أهلية في سوريا بين مؤيد ومناهض 

للوحدة مع مصر.
ناصر  أعلن  فقد   ،1967 عام  هزيمة  أّما 

تحّمله المسؤولية الكاملة عنها واستقال من كّل 
قليلة  أيام  بعد  يونيو   9 يوم  الرسمية  مناصبه 
من حصول الحرب، ولم يعد عن هذه اإلستقالة 
العارمة  الشعبية  المسيرات  من  يومين  بعد  إاّل 
ثّم  العربية،  البالد  ومعظم  مصر  شملت  التي 
النظر  إلعادة  مهّمًا  سببًا  الهزيمة  هذه  كانت 
وفي  الداخلي  والبناء  العسكرية  المؤسسة  في 
الناصرية حيث وضع  العربية لمصر  السياسة 
للتضامن  المتينة  األسس  الناصر  عبد  جمال 
العربي من أجل المعركة مع العدوِّ اإلسرائيلي، 
وتجّلى ذلك في قمَّة الخرطوم عام 1967 وما 
إلستراتيجية  ناصر  أعطاها  أولويٍة  من  تالها 
إزالة آثار عدوان 1967، وإسقاط كل القضايا 
األخرى الفرعّية بما فيها سحب القوات المصرية 
كّلها  العربية  الدول  مع  والتصالح  اليمن  من 
أجل  من  األّمة  طاقات  كل  لتوظيف  والسعي 

إعادة تحرير األراضي المحتلة.

وكانت هذه السياسة هي سمة السنوات الثالث 
عبد  وفاة  حين  إلى  تبعت حرب 1967  التي 

الناصر.

من  مزيجًا  كانت  المرحلة  تلك  لكن خالصات 
إذ  والوحدة.  التحّرر  لقضيتْي  الهامة  الدروس 
تبّين أنَّ زخم المشاعر الشعبية ال يكفي وحده 
لتحقيق الوحدة، وأنَّ هناك حاجًة قصوى للبناء 
بين  اإلندماج  تحقيق  قبل  السليم  التدريجي 
أكثر. وهذا ما حرص عليه  أو  بلدين عربيين 
عبد الناصر عقب حرب 1967 حينما رفض 
المناشدة الّليبية ثمَّ السودانية للوحدة مع مصر، 
تكرار  رافضًا  معهما  تنسيق  بخطوات  واكتفى 

سلبيات الوحدة الفورية مع سوريا.

أيضًا أدرك عبد الناصر ومعه كل أبناء األّمة 
العربية أّن التحّرر من االحتالل يقتضي أقصى 
وأعلى  الداخل،  في  الوطنية  الوحدة  درجات 
درجات التضامن والتنسيق بين الدول العربية.

كذلك، كان من دروس هزيمة 1967 وانفصال 
عام 1961، أّن البناء الداخلي السليم وتحقيق 
المشاركة الشعبية الفّعالة في الحياة السياسية، 
تكاملية  تجربة  أي  على  للحفاظ  األساس  هما 
بين البالد العربية، وهما أيضًا األرض الصلبة 
لقيادة حركة التحّرر من أيِّ احتالل أو هيمنة 

خارجية.
بعد  تعش طوياًل  لم  الهامة  الدروس  هذه  لكن 
وفاة ناصر، وهاهي األّمة العربية اآلن تعاني 
االنقسامات  ومن  العربي  التضامن  انعدام  من 
في  الداخلي  البناء  هشاشة  ومن  والصراعات، 
معظم البالد العربية مما سّهل ويسّهل الهيمنة 

الخارجية على بعض أوطانها.
اإلسرائيلي«  »الزمن  نتائج  اآلن  نعيش  فنحن 
الذي جرى اعتماده مصريًا من قبل أنور السادات 
في  الناصر  عبد  لجمال  المفاجئ  الرحيل  بعد 
العام 1970، ثّم بعد االنقالب الذي حدث على 
مصر  كانت  والذي  العربية«،  القومية  »زمن 
من  والسّتينات  الخمسينات  عقدْي  في  تقوده 
القرن الماضي. فاليوم يشهد معظم بالد العرب 
طائفية  و«أحاديث  تقسيمية«  عنف  »حوادث 
ال  نفسها..  األوطان  لتفتيت  وإثنية«  ومذهبية 

الهوّية العربية وحدها.
وهانحن اآلن في الذكرى 51 لوفاة جمال عبد 
والمنطقة  تغّيرت،  مصر  أّن  نجد  الناصر، 
ويشهد  شهد  بأسره  والعالم  تغّيرت،  العربية 
متغّيراٍت جذرية في عموم المجاالت.. لكن رغم 
إلى  العربي  الحنين  المتغّيرات يستمّر  تلك  كلِّ 
حقبة ناصر .. حقبة الكرامة والعزة والتوحد. وما 
يحدث اآلن في البالد العربية هو تأكيٌد جديد 
الناصري«  »المشروع  قراءة  إعادة  أهّمية  على 
الكافية  الزمنية  الفرصة  القدر  يمنحه  لم  الذي 

إلثبات جدارته.
   *مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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مهرجان الفيلم الفلسطيني  في دورته ال 14  يعرض فيلم 200 متر 
الذي يروي معاناة الفلسطينيين مع جدار الفصل العنصري

نقابة االطباء تعاقب طبيب أسرة في أونتاريو
 تتهمه بنشر معلومات خاطئة عن ’كورونا

انطلقت اعمال مهرجان الفيلم الفلسطيني في 
تورونتو والذي يستمر من 22 الى 26 سبتمبر 
المباشرة في  الحية  العروض  بين  ويجمع ما 
قاعة السينما في تورونتو وحفالت في الهواء 
بسبب  االفتراضية  العروض   وبين  الطلق 

جانحة كورونا وما تفرضه من قيود . 
االربعاء  يوم  االول  اليوم  خالل  جرى  حيث 
الفنان  مع  مباشر  افتراضي   حوار  عرض 
يعتبر  الذي  منصور  سليمان  الفلسطيني 
الفلسطينيين  الفنانين  بين  مهمة  شخصية 
المعاصرين وهو فنان االنتفاضة الذي أعطى 
تعبيرًا بصرًيا لمقاومة االحتالل. تحدث تحدث 
التشكيليين  الفنانين  اوضاع  عن  باسهاب 
القضية  ابراز  في  ودورهم  الفلسطينيين 

الفلسطينية 
ونظم المهرجان معرض لوحات عن الطبيعة 
الفلسطينية ليس فقط من أجل ابراز جمالها ، 
وانما ايضا البراز معاناة االرض وسكانها من 
مصادرتها  ومحاوالت  االسرائيلي  االحتالل 
أعمال مجموعة  المعرض  وتهويدها. و ضم 
سليمان   ، مناع  جمانة  منهم:  الفنانين  من 
منصور ، عالء أبو أسعد ، ستيف سابيال ، 

فيرا تماري ، جانا غالييني
مجموعة  المهرجان  برنامج  ويتضمن 
والخبز  االرض   . مونامور  غزة  منها  افالم 
ومجموعة افالم وثائقية وافالم قصيرة اضافة 

الى حوارات ورشات عمل. 
فيلم 200 متر:

قاعة  في  المهرجان  عرض  الخميس  ويوم 
 200« فيلم  تورونتو  في  الرئيسية  السينما 
متر« الذي استغرق التحضير له سبع سنوات، 
ويشارك في به الممثلون علي سليمان، ولنا 
زريق، وسامية البكري، وغّسان عّباس، ونبيل 
األشقر،  وغسان  ملحيس،  ومعتز  الراعي، 
وآنا امتنبرغر، ومحمود أبو عيطة، وهو من 
تأليف واخراج أمين نايفة وانتاج مي عودة، 
محافظة  في  الفيلم  أحداث  تصوير  وتركز 

طولكرم، باإلضافة إلى جنين ورام هللا.
مدة  هي  دقيقة   96 خالل  الفيلم  يتناول 
جدار  فرَّقها  فلسطينية  عائلة  العرض، قصة 
صار  حيث  اإلسرائيلي،  العنصري  الفصل 
واألم  الفلسطيني،  الجانب  في  يسكن  األب 
فلسطين.  من  المحتل  الجانب  في  واألبناء 
المستشفى  األبناء  أحد  يدخل  يوم  وذات 
والده،  عن  متر   200 سوى  يبعد  ال  وهو 
ويحاول األب الوصول إليه عبر طرق التفاية 
في  للسفر  يحتاج  لكنه  مهربين،  وبمساعدة 

رحلة تمتد لمائتي كيلو متر.
اختار الكاتب والمخرج الفلسطيني الشاب أمين 
نايفة تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين 
من  انطالقا  العنصري  الفصل  جدار  مع 
تزال  وال  طفولته  خالل  عاشها  مريرة  تجربة 

هذا  فوالدة  ذاكرته.  في  محفورة  أوجاعها 
المخرج الشاب ال تزال تقطن في قرية عرعرة 
بالجهة اإلسرائيلية، فيما يعيش هو في قرية 
طولكرم بالضفة الغربية، ليكون مجبرا كغيره 
من أبناء بلده على تحمل مشقة االنتظار في 

المعبر الحدودي اإلسرائيلي.
جدته  توفيت  كيف  حرقة  بكل  نايفة  ويروي 
الجدار، وكيف  التي حرم من رؤيتها بسبب 
طابور  في  كان  عندما  الصادم  الخبر  تلقى 

االنتظار على الحاجز الحدودي.
القاطن في الضفة  البطل مصطفى  ويرفض 
 ، اإلسرائيلية  الهوية  على  الحصول  الغربية 
وطويلة  شاقة  رحلة  أعباء  بالمقابل  ليتحمل 
شبه يومية نحو الحاجز الحدودي اإلسرائيلي 
حيث تقطن زوجته وأبناؤه على الجانب اآلخر 
رغم أن المسافة بين الزوجين ال تتجاوز 200 
متر.وتلقي الممثلة الفلسطينية لنا زريق التي 
التي تعيش بدورها  مثلت دور زوجته سلوى 
بمسؤولية  لزوجها  حبها  بين  داخليا  صراعا 
الشتات بسبب رفضه القاطع الحصول على 
الهوية اإلسرائيلية  حيث تقول سلوى في حوار 
متشنج مع زوجها في أحد مشاهد الفيلم- إن 
»الحق عليك إنت ألنو كان عندك فرصة إنك 
تطّلع هوية إسرائيلية لكنك رفضت«، ليجيبها 

بكل غضب »ما بديش الهوية«.
والوجع  المعاناة  قلب  في  الفيلم  ويغوص 
عليهم  فرض  أن  بعد  للفلسطينيين،  اليومي 
مثلما  الشتات  حياة  العنصري  الفصل  جدار 
منذ  نايفة  أمين  الفيلم  مخرج  على  فرضها 

طفولته وحرمه من رؤية والدته وجدته.
في  الخوض  عن  الفيلم  مخرج  يغفل  ولم 
من  الفلسطينيين  العمال  تهريب  شبكة  ملف 
الضفة الغربية إلى إسرائيل، والصعوبات التي 
خالل  وحتى  رزقهم  لكسب  العمال  يواجهها 
اجتياز  طريق  عن  نظامية  بطريقة  دخولهم 

الحاجز الحدودي.
عشرات  على  متر«   200« فيلم  حصل 
الجوائز العالمية في أكثر من مهرجان، بينها 

جائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا الدولي.
االحد  يوم  المهرجان  نظم  الختام  حفل  وفي 
وفي الهواء الطلق حفل فني وافطار فلسطيني 
بعنوان صحتين . شارك باحيائه فرقة الروزانا 
للدبكة الشعبية حيث قدمت عرضا رائعا من 
الدبطات الشعبية الفلسطينية . والفنان محمد 
حوالي  وحضره   . عياد  هالة  والفنانة  جمال 
300 شخص وهو الحد االقصى المسموح به 

نظرا لظروف كورونا . 
نظم   ، االحد  يوم  واألخير  الرابع  يومه  وفي 
المؤتمر  حفلة موسيقية وماكوالت فلسطينية 
بعنوان صحتين . شارك بالحفل فرقة الروزانا 
للدبكة  ومجموعة فرق موسيقية المطربة هالة 

عياد والمطرب محمد جمال

مقاطعة  في  الطبي  التنظيم  هيئة  أعلنت 
على  القيود  من  عددًا  فرضت  أنها  أونتاريو 
طبيب أسرة الدكتور باتريك فيليبس المقيم في 
شمال اونتاريو  متهم بنشر معلومات  تقول 

انها خاطئة عن الوباء 
المثال ال الحصر  ’’وهذا يشمل على سبيل 
أو  خاطئة  أو  مضلِّلة  ببيانات  اإلدالء 
تحريضية حول اللقاحات ضّد ’كوفيد - 19‘ 
والعالجات لهذا الوباء وتدابير الصحة العامة 
المتصلة به‘‘، قالت نقابة األطباء في رسالة 

المزاعم،  هذه  وتتعلق  اإللكتروني.  بالبريد 
منذ  فيليبس  بتصريحات  األقل،  على  جزئيًا 
على  اآلن  ولغاية   2020 )أغسطس(  آب 
يتمّتع  حيث  االجتماعي  التواصل  وسائل 
ألف   40 من  نحٌو  فهناك  كبير،  بحضور 

مستخدم يتابعونه على موقع ’’تويتر‘‘.
ففي إحدىالتغريدات، وكان ذلك في 25 أيلول 
)سبتمبر( الجاري، رسم فيليبس في سلسلة من 
التغريدات مقارنة بين إجراءات الصحة العامة 
المتصلة بالوباء وبين معاملة األشخاص من 

ذوي اإلعاقات في ألمانيا النازية.
كما أنه وصف نظام شهادة اللقاح في أونتاريو 
الذي دخل حّيز التنفيذ األسبوع الماضي بأنه 
أنه سيتم استخدامه  ’’غير شرعي‘‘ وادعى 
المحصنين  غير  األشخاص  لـ’’حرمان‘‘ 
والطعام  الطبية  ’’الرعاية  من  الوباء  ضّد 

والمآوي‘‘.
التعاون مع  فيليبس رفض  إّن  النقابة  وقالت 
التحقيق بشأن تعليقاته واختار عدم ’’االمتثال 

لجهودنا العالجية‘‘.
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اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة في كندا 
 ’’ليس يوم احتفال‘‘

الثالثون من أيلول )سبتمبر( ، ألول مرة في كندا، 
ضحايا  مع  تضامنًا  فدرالية  رسمية  عطلة  يوم 
المدارس الداخلية من سكان كندا األصليين وتحت 

عنوان ’’اليوم الوطني للحقيقة والمصالحة‘‘.
وعلى الرغم من أّن إحياء الذكرى يشكل خطوًة في 
االتجاه الصحيح، فالعديد من السكان األصليين 
ُينّبهون إلى أّنه ال يزال هناك الكثير الذي يتعّين 

القيام به.
الجديد، لكنه في الوقت نفسه  اليوم  ’’ُأحّب هذا 
من  وهي  كراويك،  باتي  الكاتبة  تقول  يقلقني‘‘، 

سكان كندا األصليين.
األنيشينابي  قبائل  لمجموعة  كراويك  وتنتمي 
وتنحدر   )Anishinaabe - Anichinabés(
من أّمة الك سول )Lac Seul( في شمال غرب 

مقاطعة أونتاريو.
الذي تحييه  الوطني  اليوم  أّن هذا  وترى كراويك 
كندا للمرة األولى هو مبادرة إيجابية ألنه يؤكد، 
والمصالحة. ومع  الحقيقة  اسمه، على  يدّل  كما 
ذلك فهي تخشى رؤية ما سيكون عليه مستقبل 

يوم التأّمل هذا.
’’يميل الناس لرؤية بداية أمٍر ما كغايٍة في حد 
ذاتها. يقولون في أنفسهم ’لدينا اآلن هذا اليوم، 
أّن  في حين  يرام‘،  ما  كّل شيء هو على  إذن 
األمر ليس كذلك على اإلطالق‘‘، تشرح كراويك.
من المهم أن ندرك أّن هذا ليس يوم احتفال. إنه 
بشكل خاص يوٌم يتيح للسكان األصليين أن يلتقوا 

ببعضهم البعض
وهذا اليوم هو أحد اإلجراءات الـ94 التي أوصى 
باتخاذها تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة الكندية 
الذي ُنشر عام 2015. لكن حسب باتي كراويك 
والعديد من السكان األصليين، هذا اليوم ال يشكل 

سوى البداية.

وتشاطر رايلي يسنو، الباحثُة وطالبة الدكتوراه في 
شؤون السكان األصليين في جامعة تورونتو، باتي 
كراويك رأيها. وتنتمي يسنو هي اأُلخرى لمجموعة 
إيباميتونغ  أّمة  من  وتنحدر  األنيشينابي  قبائل 

)Eabametoong( في شمال أونتاريو.

األصليين،  السكان  من  وللعديد  لي  ’’بالنسبة 
األيام  هذه  تتبع  أفعال  هناك  تكون  ال  عندما 
الرمزية يكون األمر مجّرد تذكير بأننا ال نمضي 
ُقدمًا وأّن المظالم مستمرة... وأننا نسمح بحدوث 

ذلك‘‘، تقول يسنو.
وحركات  المصالحة  على  يسنو  بحوث  وتتركز 
السكان األصليين في كندا وعلى دور الشباب في 

هذه الحركات.
وترى يسنو أّن مفهوم المصالحة، الذي كان القصد 
منه أن يكون مبادرة منبثقة عن رؤية الناجين من 
منذ  تبّنته  األصليين،  للسكان  الداخلية  المدارس 

ذاك الحين مؤسساٌت كالحكومة الفدرالية.
الباحثة في شؤون السكان األصليين رايلي يسنو 

التي يبدو وجهها المبتسم في الصورة.
الباحثة في شؤون السكان األصليين رايلي يسنو.
اآلن  وبات  ُفقدت  للمصالحة  األساسية  النية 
التركيز أكبر بكثير على الرمزية. يمكننا التفكير 
الرسمية  العطل  أيام  وفي  العلم  تنكيس  في 
والتماثيل… لكّن العطلة الوطنية لن توّفر المياه 
أمور  األصليين، وهذه  للسكان  التحتية  البنى  أو 

ضرورية فعاًل لتحقيق المصالحة
رايلي يسنو، طالبة دكتوراه من السكان األصليين

سة  وهذا ما تشير إليه أيضًا غابرييل فايان، المؤسِّ
الـ7‘‘  األجيال  ’’جمعية  لمنظمة  المشاركة 
تهدف  التي   )Generations  7  Assembly(
لدعم جيل الشباب في أوساط السكان األصليين 

في كندا.
يتحدثون  أشخاص  سماع  للغاية  المحبط  ’’من 
)تعبيرًا  برتقاليًا  قميصًا  ويرتدون  المصالحة  عن 
 30 في  األصليين(  السكان  مع  التضامن  عن 
كبير  نقص  هناك  يكون  عندما  )سبتمبر(  أيلول 
في الدعم الملموس للسكان األصليين وفي الموارد 

والتعويضات المخصصة لهم‘‘، تقول فايان.
كبيرة  بسرعة  انتقلوا  ’’الكنديين  أّن  فايان  وترى 
جدًا إلى المصالحة دون أن يدركوا الحقيقة. وما 
اكتشاف قبور أطفال السكان األصليين )في مواقع 
المدارس الداخلية السابقة( قبل بضعة أشهر سوى 

البداية‘‘.
آثار  تشرح  األجيال  بين  المشتركة  ’’الصدمات 
المدارس الداخلية للسكان األصليين على األجيال 
التي لم تختبر هذه المدارس بشكل مباشر‘‘، تقول 
فايان التي تعطي أمثلة اإلدمان على الكحول أو 
والصعوبات  االنتحارية  واألفكار  األخرى،  المواد 

الخطيرة في مجال الصحة العقلية.

أّن على كّل كندي مسؤولية  فايان أيضًا  وتعتقد 
إيجاد الموارد الالزمة لتثقيف نفسه بشأن قضايا 

السكان األصليين.
أّن  فهي ترى  باتي كراويك  الكاتبة  إلى  وبالعودة 
على الكنديين أن يتعّلموا ويتثّقفوا، على الرغم من 

المصاعب التي يثيرها التعليم في هذا المجال.
الشعور  يتقّبلوا  أن  البيض  الكنديين  على  يتعّين 
األصليين  السكان  تاريخ  يدرسون  عندما  بالسوء 
السكان  على  يتعّين  جانبهم،  ومن  كندا…  في 
المشاعر  بهذه  يشعرون  يجعلوهم  أن  األصليين 

الصعبة
صوتية  تدوينات  ومنتجة  كاتبة  كراويك،  باتي 

)بودكاست( عن السكان األصليين
هو  والتثّقف  التعّلم  يلي  ما  أّن  كراويك  وتضيف 

العمل.
السكان  بين  متينة  لبناء عالقات  حاجة  ’’هناك 
العيش معًا دون  األصليين والكنديين. ال يمكننا 
بناء عالقات تعترف بالسكان األصليين كشركاء 
يحتاج  ومصدوم  حزين  كشعب  وليس  متساوين 

لإلنقاذ‘‘، تقول كراويك.
النساء  لجمعية  العامة  المديرة  تقول  ومن جهتها 
 )AFAC - NWAC( من سكان كندا األصليين
والمصالحة  للحقيقة  الوطني  اليوم  إّن  ْغرو  لين 
وسائر  األصليين  السكان  بين  للعالقات  مهم 

الكنديين.
’’إنه يوم هام ألنه يوم مخصص ليتذّكر الجميع 
ماذا حصل في كندا لألطفال في المدارس الداخلية 
إيجابي يجب عدم  إنه عمل  للسكان األصليين. 

التقليل من أهميته‘‘، تقول ْغرو.

المقاطعات  كافة  أّن  لو  تتمّنى  كانت  ْغرو  لكّن 
الكندية جعلت من هذا اليوم يوم عطلة رسمية، إذ 
ليست هذه الحال في خمٍس من مقاطعات كندا 
العشر هي أونتاريو وكيبيك ونيو برونزويك )نوفو 

برونزويك( وألبرتا وساسكاتشيوان.
)نقاًل عن تقرير ألن ماري تريكي، ترجمة وإعداد 

فادي الهاروني راديو كندا (

تعاون أمني مشترك للحيلولة دون انفجار الضفة الغربية

د. فايز أبو شمالة
ال ينام أعداء الشعب الفلسطيني على آذانهم، 
سهو  أو  تهاون  أو  تلكؤ  فأي  يغفلون،  وال 
سيكلفهم وجودهم، لذلك فالعدو يقظ على مدار 
استراتيجي،  بشكل  للمستقبل  ويفكر  الحدث، 
والسيما بعد حدثي نفق الحرية ومعركة سيف 
األمنية  بالمؤسسة  عصفا  واللذان  القدس، 
األمنية  األجهزة  حسابات  وأربكا  اإلسرائيلية، 
الدعم  حجم  من  تفاجأت  التي  الفلسطينية، 
المحررين،  لألسرى  الكاسح  الجماهيري 
مع  المتعاطف  الوطني  الشعور  تنامي  ومن 

المقاومة.
أعداء الشعب الفلسطيني يلتقون سرًا وعالنية، 
وينسقون خطوات عمل مشتركة، تهدف إلى 
ومحاصرة  الجماهير،  غضب  امتصاص 
من  لالحتالل  الرافض  الفلسطيني  الحراك 
جهة، والرافض للتعاون األمني مع االحتالل، 
كما أظهر ذلك استطالع للرأي أجراه المركز 

والمسحية،  السياسية  للبحوث  الفلسطيني 
حيث أيد 80% من الشعب الفلسطيني إزاحة 
محمود عباس عن الرئاسة، وهذه نسبة كراهية 
غير مسبوقة ألي رئيس على مستوى العالم.

لذلك  خائفون،  الفلسطيني  الشعب  أعداء 
الخناق  تضييق  لكيفية  ويخططون  يلتقون، 
على أي حراك ثوري، قد يأخذ الضفة الغربية 
للتحرر  محاكاة  في  الكبير،  االنفجار  إلى 
الكبير الذي حققه ستة أسرى سحقوا الجدار، 
من  الوطن،  طرقات  في  كالحنون  ونبتوا 
سيصل  األمني  والتعاون  التنسيق  فإن  هنا 

بالطرفين المتعاونين إلى الخطوات التالية:
أواًل: فيما يخص الطرف الفلسطيني:

1ـ التصعيد في الخطاب اإلعالمي، وركوب 
موجة المسيرات والمظاهرات، وإطالق العنان 
للتصريحات النارية عن تعدد الخيارات، وأن 
األسرى  وأن  األسرى،  بتحرير  إال  سالم  ال 
خط أحمر، والهدف من ذلك خداع البسطاء، 
على  الحريصة  هي  السلطة  بأن  واإليحاء 

الشعب!
المدن،  داخل  جماهيرية  بمسيرات  القيام  2ـ 
الجيش اإلسرائيلي، وأال  شرط أال تحتك مع 

تقترب من الحواجز العسكرية.
على  والمخطط  المدروس  النار  إطالق  3ـ 
أي  وقوع  دون  اإلسرائيلية،  المواقع  بعض 
إصابات في صفوف جيش االحتالل، والهدف 
من ذلك هو االستعراض، وتشكيل حائط سد 

في وجه المقاومة الحقيقية لالحتالل.
إطالق  إلى  الفلسطينية  السلطة  تلجأ  قد  4ـ 

تنظيمات  من  لديها  المعتقلين  بعض  سراح 
المعارضة، إليهام الجماهير بأن مرحلة جديد 

قد بدأت من مواجهة االحتالل.
والعشائرية  العائلية  الخالفات  افتعال  5ـ 
الفلسطيني  الشارع  إلهاء  بهدف  والتنظيمية، 
بنفسه، بعيدًا عن االهتمام بالقضايا الوطنية.

وهذه  الموظفين،  دفع رواتب  في  التلكؤ  6ـ  
مقاومة  في  يفكر  من  لكل  تهديد  رسالة 

االحتالل، فالنتيجة هي الجوع والحصار.
7ـ االدعاء بوقف التنسيق والتعاون األمني، 
كما  إعالمي،  وبشكل  محدودة،  لفترة  ولو 
حدث بتاريخ 2019/7/25 حين اقترن تعليق 

العمل باالتفاقيات الموقعة بقطع الرواتب.
8ـ إلهاء الشارع بانتخابات المجالس المحلية، 

للتهرب من استحقاق االنتخابات العامة.
مع  واللقاءات  االتصاالت  ببعض  القيام  9ـ 
مسار  في  بالتقدم  توحي  إسرائيلية،  قيادات 

المفاوضات.
ثانيًا: فيما يخص الطرف اإلسرائيلي:

وذلك  عباس،  محمود  شخصية  تلميع  1ـ 
بتصعيد الهجمة اإلعالمية اإلسرائيلية ضده، 
وأنه  إسرائيل،  تدمير  إلى  بالسعي  واتهامه 
حجر العثرة في وجه االستيطان، وهو الذي 
في  اإلسرائيلي  الوجود  تقويض  إلى  يسعى 

المنطقة.
2ـ الدعم المالي للسلطة بشكل مباشر، وعلى 

هيئة قروض، أو من خالل المانحين.
لسكان  االقتصادي  الوضع  تحسين  ـ   3  
عدد  زيادة  من خالل  وذلك  الغربية،  الضفة 

اإلسرائيلية،  والمزارع  المصانع  في  العمال 
وتسهيل حركة العمال عبر الحواجز.

وتجهيزها  الفلسطينية،  السلطة  تقوية  4ـ    
حراك  أي  لقمع  متطورة،  عسكرية  بمعدات 

شعبي.
الفلسطينية،  المدن  اقتحام  عن  التوقف  5ـ 
األجهزة  إلى  المهمة  هذه  وإسناد  مؤقتًا،  ولو 

األمنية.
6ـ تقليل حركات االستفزاز من المستوطنين، 

وتقليص اقتحامات المسجد األقصى.
ج،  منطقة  في  قلياًل  السلطة  نفوذ  زيادة  7ـ 

والسماح ببعض المشاريع، وبعض المباني.
بعض  جثامين  السلطة  تسليم  إمكانية  9ـ 

الفلسطينيين المحتجزة لدى االحتالل.
10ـ المبادرة اإلسرائيلية بإطالق سراح مئات 

األسرى ذوي األحكام الخفيفة.
إلى  تهدف  تنسيقية  خطوات  من  سبق  ما 
االلتفاف على الغضب الشعبي المتفجر على 
الشعب  مهمة  لتبقى  الغربية،  الضفة  أرض 
الفلسطيني االنتباه لما سيطفئ نار الغضب، 
الفلسطينية أن تأخذ  التنظيمات  وتبقى مهمة 
بيد الشعب إلى ميادين الفعل الجدي المقاوم 

لالحتالل.
يعتمر  عباس  محمود  رأيتم  لو  ملحوظة: 
الكوفية، وفي يده الرشاش، ويطلق النار على 
الجيش اإلسرائيلي، بمقاومة تحبس األنفاس، 
والتعاون  للتنسيق  موضة  آخر  هذه  فقولوا: 

األمني!
كاتب فلسطيني
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القطيعة
زكريا محمد 
\ رام هللا \ 

لم أكن راغبا في أن أخرج لالحتجاج على شيء. 
فلدي مشروع رواية وكتاب، وكنت مشغوال بهما، 
لكن  الخطة.  أنجزهما حسب  ال  ألنني  ومهموما 
البيت.  في  أظل  أن  يساعدني على  لم  ضميري 
سلميا،  يحتجون  ألنهم  يحبسون  ناس  فهناك 
ويسحل أهاليهم المطالبين باإلفراج عنهم. وكذلك 
في  تظل  أن  على  قادرة  تكن  لم  كانت زوجتي. 
البيت، وأن يضرب الناس ويسحلون على يد من 

يفترض أنهم يمثلون القانون. 
وهكذا دفعنا الواجب للخروج.

وأنه  مقفل،  أنه  وجدنا  المنارة  دوار  وصلنا  حين 
صار ثكنة عسكرية. لم يكن هناك تجمع احتجاجي 
التي تحتل  أو مظاهرة. كانت هناك قوى األمن 
هناك  وكان  الرصيف.  على  وقفنا  فقط.  الدوار 
على  نصفهم  أن  قدرنا  الرصيف  على  كثيرون 
وكانوا  مدنية.  بمالبس  امنية  أجهزة  أفراد  األقل 
حواري  سمعوا  وهناك.  هنا  وينظرون  يتسمعون، 

مع زوجتي، فتوترت نظراتهم وحركاتهم.
ثم ظهر بشير الخيري، ووقف في وسط الدوار. 
دار  االحتجاج.  على  تجرأ  الذي  الوحيد  كان 
تبعته  ثم  مرات.  عدة  صغيرة  دائرة  في  الخيري 
زوجته وابنته لحمايته على األغلب. وكنا نراقب 
المشهد من الرصيف. جاءت رلى دّحو، ووقفت 
إلى جانبنا. بعد دقيقتين اقترحت أن نذهب لندعم 
وبعدين  باألول  نتجمع  خلينا  لها:  قلت  بشير. 
ما  قائلة:  ذهبت وحدها،  لكنها  مجموعة.  بنروح 

بقدر أترك بشير. وذهبت إليه.
أما نحن فنزلنا من فوق حديد الرصيف ووقفنا على 
طرف الساحة كي ال نبدو وكأننا مجرد متفرجين 
جاء  سيحدث.  ما  نرى  وكي  الرصيف،  على 
العطار  محمد  وجاء  قربنا.  ووقف  بشارة  خلدون 
كذلك. لكن لم يحصل تجمع. كان الراغبون في 
االحتجاج يدورون من بعيد، ويحاذرون األقارب، 
الذي يرتدي مالبس  فأي إشارة من أعين األمن 

مدنية كافية العتقالهم. 
ثم رأيت خلدون بشارة يذهب إلى بشير الخيري. 
لكنه عاد بعد دقيقة. طلبوا منه أن يبتعد ويذهب 
إلى المنطقة التي نقف فيها. كأنهم كانوا يريدون 
وحين  المنطقة.  هذه  في  سيعتقلون  من  تجمع 
فقالوا:  صاير؟  شو  سألتهم  قال:  إلينا:  أوصل 
أرى  ال  أنا  لهم:  قلت  قانوني.  غير  تجمع  هذا 
تجمعا، انتم المتجمعون فقط. أما محمد العطار، 

هو  األشيب  هذا  وقال:  ضاحكا  إلي  أشار  فقد 
المحرض، خذوه.

 : أمرونا  بالفعل.  وأخذوني  دقائق  بعد  ثم جاءوا 
هاتوا هوياتكم لو سمحتوا. أعطيناهم هوياتنا، أنا 
وخلدون، ومحمد العطار، واثنين ال أعرفهما. لم 
يسألوا عن هوية زوجتي. ثم قالوا: تفضلوا معنا. 
سألتهم: نتفضل وين؟ بدكم تعتقلونا يعني؟ ردوا: 
شاحنة  فأدخلونا  معهم،  ومشينا  معنا.  تفضلوا 
االعتقال الواقف في طرف الساحة، واغلقوا بابه. 
قبل سلطة  فيها من  أعتقل  وكانت هذه أول مرة 
يفترض أنها تمثلني. وكان هذا قاسيا علي نفسيا. 
فأنا ابن منظمة التحرير. أفنيت حياتي كلها وانا 
وعبر  المنظمة،  هذه  هي  وها  وراءها.  اجري 
وليدتها، السلطة الفلسطينية، تعتقلني، وأنا واقف 
أن  )أنوي(  اعتقادها  في  ألنني  الرصيف،  عند 
احتج. لقد اعتقلتني على نواياي ال على أفعالي.

بعد دقائق دخل الشاحنة كمال أمين. واحتج بأنهم 
يعقلونه ألنه حاول أن يأخذ صورة للمشهد. اقتنع 
أحد الضباط بكالمه وأخرجه من السيارة وأعطاه 
قال:  ألنه  اعتقل  أنه  علمت  بعد  ما  في  هويته. 
شو هذا؟ ها ثكنة عسكرية. تبعوه إلى داخل محل 
لصديقه واعتقلوه هناك. سمعه رجل أمن بمالبس 
مدنية ينطق بكلمة )ثكنه(، فأشار إليهم فاعتقلوه. 
الحدود،  اجتازوا  لقد  لنفسي:  قلت  الشاحنة  في 
وقطعوا الخيط. ولم يعد هناك ما يربطنا بهم. كان 
الخيط يضعف منذ 15 عاما. لكنني كنت أحاول 
أال ينقطع نهائيا. وها هو ينقطع هناك على دوار 
من  والعشرين  الخامس  اليوم،  هذا  في  المنارة. 
آب، في السابعة وعشر دقائق، قطع الحبل الذي 
يربطني بهؤالء الناس. انتهى األمر. صرنا نهائيا 

في معسكرين متعاكسين. 
كنت أخشى منذ زمن أن أصل إلى هذه اللحظة. 
لكنني منذ أن قتلوا نزار بنات، أحسست أن هذه 
بالعصي  رعاعهم  هجم  ويوم  تقترب.  اللحظة 
والحجارة والنبابيت على البنات في ساحة المنارة، 
اقتربت اللحظة أكثر فأكثر. وحين رأيتهم يسحلون 
ديمه أمين وناديا حبش، كان واضحا أن الخيط 
بادر  من  هم  لكنهم  سأقطعه.  انني  سينقطع. 
آب.  من  والعشرين  الخامس  يوم  القطيعة  إلى 
وقطعوا  المشبكة،  االعتقال  سيارة  في  وضعوني 

الخيط بيني وبينهم. 
وفي سيارة االعتقال كان شريط حياتي في منظمة 
في  سريعة  متتابعة  لقطات  في  يمر  التحرير 
ذهني. وكان ألمي عظيما. األلم في شفتي وفي 
يدي، وفي عظامي، وفي عيني، وفي قلبي. في 
عظامي. ورددت في نفسي مقطعا شعريا ال أذكر 

من صاحبه: 
ثمة ضوء ضئيل

ثمة ألم عظيم
وأنا أحاول أن امسك هذا الضوء بعيني. أحاول 

أن أقنعها بوجوده. 
ال  أنهم  لي  بدا  وهناك  المباحث.  إلى  واخذونا 
يعرفوهم.  أن  يهمهم  يكن  لم  المعتقلين.  يعرفون 
المنارة  جاء  من  كل  بكّش  قرار  هناك  كان  فقد 
ينوي  أنه  شكله  من  يظهر  من  كل  لالحتجاج، 
تاريخه.  وموقعه  أسمه  كان  أيا  االحتجاج 
كبير عندهم سوى  أنه ال  الجميع  إفهام  فالهدف 
الجمل، وأنهم سيدوسون على رأس كل من يفكر 
على  اتخذ  القرار  هذا  أن  لي  وبدا  باالحتجاج. 

أعلى مستوى.

لكن يبدو أن اتصاالت وردتهم بشأني، وأن هذه 
وسائط  على  االحتجاج  حملة  مع  االتصاالت 
التواصل االجتماعي أربكتهم إلى حد ما. فقرروا 
إطالق سراحي بعد عمل محضر تحقيق معي. 
اعتقال  هذا  لهم:  قلت  المحضر.  أكرة  رفضت 
خارج القانون، وأنا ال أعترف به. ولن أوقع على 
أي محضر، حتى لو بقيت شهورا في االعتقال. 
وفي النهاية اعطيتهم المعلومات التي في بطاقة 
الهوية، وكتبوا سطرا واحدا من إمالئي يقول: هذا 
اعتقال غير شرعي وخارج القانون وأنا ال أعترف 

به. ووقعت على هذا السطر ال غير.
لم يسيئوا لي شخصيا إال في لحظة واحدة. فقد 
شأن  له  ليس  منهم  واحد  غرفة  إلى  أدخلوني 
فقعدت  فقط.  الغرف  لنقص  بل  معي،  بالتحقيق 
بشكل  رجل  على  رجال  واضعا  الكنبة  على 
أنزل  أن  مني  وطلب  الرجل،  فاستنفر  طبيعي. 
أجلس  لمن  احتقار  هذا  ألن  رجلي  عن  رجلي 
تذكرت  دمي.  في  الغضب  فار  عنده.  )ضيفا!( 
الشقيقة  الدول  إحدى  مخابرات  في  حادثة جرت 
على  رجال  التحقيق  وقت  هناك  وضعت  حيث 
رجل، فجاء الضابط يغلي غيظا، وضرت بقدمه 
رجلي فأسقطها عن أختها، وأسقطني معها. قلت 
يعاملني  أن  هنا  اسمح ألحد  لن  اسمع،  للرجل: 
لم  الشقيقة. فنحن  الدولة  كما عاملتني مخابرات 
نضيع أعمارنا لكي نخترع واحدا مثلك يأخذ دور 

المخابرات الشقيقة.
غير ذلك، كانوا مهذبين معي. أما مع غيري فلم 
يكن األمر كذلك. فقد رأى زمالئي الشيخ خضر 
عدنان وهو يضرب في رأسه بقبضة واحد منهم 

أمام أعينهم.

التقرير الشهري للسوق العقاري للشهر الثامن اغسطس 2021

 Sep في  أونتاريو  تورونتو  في  صدر 
3.2021 سجل نظام TRREB أعلى ثالث 
الثامن.  الشهر  خالل  مسجلة  مبيعات  رقم 
بينما أخذ السوق أستراحة الصيف االعتيادية. 
البيوت  تملك  على  الطلب  بأن  الواضح  من 
بقي قويا. في نفس الوقت العرض للبيع قليل. 
النتيجة كانت وضع سوق أكثر صعوبة مع 
وبنتيجة  المشترين.  بين  المنافسة  استمرار 
ارتفاع االسعار بمعدل سنوي بمرتبتين رقمية.
تورونتو  لمنطقة   Realtors نظام  سجل 
نظام  خالل  بيع  عملية   8.596 الكبرى 
الثامن 2021  TRREB MLS في الشهر 
الثامن  بالشهر  بانخفاض 19.9% مقارنة   -
السوق  قطاع   .10.738 المسجل   2020
بنمو  للمبيعات.  العام  االتجاه  خالفت  للشقق 
تجدد  استمرارية  مع  السنوية  المبيعات  في 
السوق خالل 2021. عدد العروض الجديدة 
التي دخلت الى نظام البيع كانت أقل %43 

مقارنة بالسنة الماضية. 
بأقل  كانت  الجديدة  العروض  أن  حقيقة   «
تنذر  االخيرة  سنوات  العشر  معدالتها خالل 
للبيوت  العرض  أن  الواضح  من  بالخطر. 
سوف  الوضع  وهذا  للطلب.  مواكب  غير 

الى كندا.  الهجرة  يصبح أسوا عند استئناف 
المنصب  على  المتنافسة  الفدرالية  األحزاب 
كلها جعلت  القادمة  الفدرالية  االنتخابات  في 
من العرض وامكانية الحصول على المساكن 
دوائر  مع  بالعمل  بالمنافسة.  ارتكاز  كنقطة 
لحل  الحكومة  في  والبلديات  المقاطعات 
المشكلة المتعلقة بالعرض . ذلك أكثر أهمية 
من  العقار  على  الحصول  امكانية  لتأمين 

التدخل بامتيازات المشتري عند شرائه للمنزل 
النظر  اعادة  او  البيع  عملية  اجراءات  وعند 
وبأفضل  ذلك  بالطلب.  المتعلقة  بالسياسات 
القصير  المدى  على  تأثير  له  االحوال 

ألوضاع السوق » 
 Said TRREB President Kevin  

Grigger
البيوت  ألسعار  المركب  المعياري  المؤشر 

معدل  سنويا.   %17.4 بنسبة  أرتفع   MLS
أرتفع  البيوت مجتمعة  أنواع  لكل  البيع  سعر 
بنسبة 12.6% مقارنة بالسنة الماضية بمعدل 
سعر 1.070.911$. المعدل السنوي األعلى 
لنمو األسعار مازال يحصل في أنواع البيوت 
الواطئة االرتفاع. على كل حال. معدل نمو 
أسعار الشقق أعلى بكثير من التضخم أيضا. 
على أساس المعدالت الموسمية. معدل سعر 
الشهر  خالل  صعودا  باالتجاه  استمر  البيع 

الثامن.
» أخذت المبيعات حصة أعلى من العروض 
هذه  باألخيرة.  مقارنة  السنة  هذه  الجديدة 
ليس  الثامن.  الشهر  تتغير خالل  لم  القصة 
من تغير في جانب عرض البيوت للمشترين. 
في الحقيقة ازدادت المنافسة بين المشترين. 
أن  المتوقع  من   .2022 سنة  الى  باالنتقال 
تصبح ظروف السوق أكثر احكاما وشدة مع 
بدء النمو السكاني في منطقة GTA واالتجاه 

الى ظروف ومعدالت ماقبل
 Said TRREB Chief Market  
Analyst Jason Mercer » Covid19



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

15www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         OCT 01,2021, Issue 292

هل بدأ أردوغان بالتخلي عن السوريين وجماعاته في الشمال السوري؟.. 
بوتين واردوغان يؤكدان على التزامهما بطرد االرهابيين من ادلب

خالد الجيوسي:
ُتِصر حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، 
إبقاء  الُمعارضة على  وعلى عكس األحزاب 
أردوغان  يقول  وألسباٍب  السوريين،  الالجئين 
إنها إنسانّية، لكن على الجانب اآلخر ُينَظر 
أبرزها  سياسّيًة،  أسبابًا  له  أن  اإلصرار  لهذا 
بشار  الرئيس  نظام  األردوغانّية مع  الُمناكفة 
أخيرًا  الدولي  المجتمع  إقرار  رغم  األسد، 
إعالم  تعبير  وفق  السوري  للرئيس  بالحاجة 
غربي. األسباب التي يقول الرئيس أردوغان 
إنسانّية إلبقاء السوريين، أو ُمواصلة سيطرة 
على  لتركيا  التابعة  الُمسّلحة  الجماعات 
التركّية  القوانين  وتطبيق  السوري،  الشمال 
على الُمتواجدين هناك، بُحكم ما يراه أردوغان 
توّسعًا تركّيًا، ال ينطبق على السوريين الذين 
التركّية،  للدولة  بتبعّيته  بعضهم  ُيباهي  كان 
سالحه،  لتسليم  رافضًا  أو  الجئًا،  كان  إن 
والتي  إدلب،  في  الُمتجّمعين  عن  والحديث 
الرئيس  أّكد  كما  دمشق  مركزّية  إلى  ستعود 
األسد أكثر من مرّة في تصريحات تلفزيونّية.

تركّية  والية  في  الُمقيم  السوري  يستطيع  ال 
أساسًا التحّرك إلى واليٍة أخرى دون ُحصوله 
على اإلذن، ويحمل هذا “الالجئ” ما ُيعرف 
باسم  المعروفة  الُمؤّقتة  الحماية  بطاقة  باسم 
“الكيملك”، والتي ُتتيح له التمّتع بالعالج على 
حساب الدولة، وإن كان األمر يخضع لُشروط 
في بعض األحيان، عّبر سورّيون ُكثر عدم 
انطباقها على أسرهم، وأهّمها العالج المّجاني 

في ُمستشفيات الدولة التركّية.
ألغت  التركّية،  السلطات  أن  هذا  في  الجديد 
القادمين  للمرضى  وتحديًدا  “الكيملك”  بطاقة 
من الشمال السوري لتلّقي العالج في المشافي 

التركّية، وجرى استبدال هذه “الحماية”، ببطاقة 
أو وثيقة عالج “سياحّية” ُتمّكن السوريين من 
الخاّصة،  نفقتهم  ولكن على  للعالج  الدخول 
وهو ما يطرح تساؤالت عن التوقيت في ظل 
السوري في محيط  الروسي-  التصعيد  أنباء 
محافظة إدلب، وبدء تخّلي أنقرة عن “أتباعها 
اعتبار  عن  عدا  هذا  السوري”،  الشمال  في 
عالجهم  على  ُينفقون  “ُسّياحًا”  السوريين 
الشخصي، وُيحرمون من امتيازات “الكيملك” 
“الجنسّية”  بمثابة  البعض  يعتبرها  كان  التي 
الُمواطن  وبين  بينهم  فرق  وال  للسوريين، 
التركي، وهو ما ُيثّبت نظرة دمشق واعتبارها 
التواجد التركي في الشمال السوري “احتالاًل”.

بوتين وأردوغان أكدا التزامهما
 بطرد اإلرهابيين من إدلب

بوتين  فالديمير  الرئيسين  أن  الكرملين  أكد 
في  االربعاء    لقائهما  خالل  وأردوغان 
المبرمة  باالتفاقات  التزامهما  سوتشي 
إدلب  محافظة  إخالء  ضرورة  بشأن 
اإلرهابيين. من  سوريا  غربي   شمال 

الروسية،  الرئاسة  باسم  المتحدث  وأكد 
اليوم  للصحفيين  بيسكوف،  دميتري 
منها  اإلقليمية،  النزاعات  أن  الخميس 
قره  وإقليم  وأفغانستان  وليبيا  سوريا  أزمات 
أجندة  ضمن  ملموسة  مكانة  اتخذت  باغ، 
وأردوغان  بوتين  بين  جرت  التي  المحادثات 
االربعاء. الروسية  سوتشي  مدينة   في 

تطبيق  ضرورة  على  التأكيد  »تم  وتابع: 
إدلب  محافظة  بخصوص إخالء  اتفاقاتهما 
والتي  هناك  المتبقية  اإلرهابية  العناصر  من 
خطوات  واتخاذ  خطرا  تشكل  أن  شأنها  من 
السوري«. الجيش  ضد  معادية   هجومية 

المزيد  عن  الكشف  بيسكوف  ورفض 
بين  المحادثات  عن  التفاصيل  من 
السوري. الملف  بشأن  وأردوغان   بوتين 

. 
أردوغان: بحثت مع بوتين حال نهائيا 
تركها  األمريكيين  وعلى  سوريا  في 

لشعبها عاجال أم آجال

رجب  التركي  الرئيس  أعلن  ناحيته  من 

الروسي  أنه بحث مع نظيره  أردوغان  طيب 
الوقت  أن  و  لقائهما  خالل  بوتين  فالديمير 
للنزاع  ومستدام«  نهائي  »حل  لتطبيق  حال 
إدلب. محافظة  في  وخاصة  سوريا،   في 

تصريحات  في  الخميس،  أردوغان  ووصف 
طائرته  متن  على  بها  أدلى  صحفية 
مع  محادثاته  وطنه،  إلى  عودته  أثناء 
ومثمرة«،  »صريحة  كانت  بأنها  بوتين 
لتطبيق  حال  الوقت  أن  »بحثنا  مضيفا: 
وبالدرجة  سوريا،  في  ومستدام  نهائي  حل 
طريق  خارطة  وحددنا  إدلب،  في  األولى 
والخارجية«. للدفاع  وزراؤنا  عليها   سيعتمد 

وأعرب الرئيس التركي عن التزام أنقرة الثابت 
بشأن  روسيا  مع  المبرمة  االتفاقات  بكافة 
 سوريا، مشددا على أنه »ال عودة عن ذلك«.

العمال  »حزب  إلى  إشارة  في  وقال، 
الشعب«:  حماية  و«وحدات  الكرتسداتي« 
التوصل  تم  التي  االتفاقات  تنفيذ  »يجب 
تنظيم  وجود  إنهاء  بشأن  روسيا  مع  إليها 
سوريا«. اإلرهابي  ك«  ب  كا/ي  كا   »بي 

من  أن أكثر  إلى  التركي  الرئيس  ولفت 
في  ألف   400 منهم  شخص،  مليون 
أنقرة  أن  مؤكدا  ديارهم،  إلى  عادوا  إدلب، 
العودة  توقف بغية ضمان  بال  تعمل  
تركيا. الذين تستضيفهم  للسوريين   اآلمنة 

انتقادات  أردوغان  وجه  نفسه،  الوقت  في 
شديدة اللهجة إلى إدارة الرئيس األمريكي جو 
بايدن لما تقدمه من الدعم إلى »قوات سوريا 
وقال:  الكردية،  الغالبية  ذات  الديمقراطية« 
المكان  مغادرة هذا  المتحدة  الواليات  »على 
آجال«. أم  عاجال  السوري   وتركه للشعب 

المصدر: »األناضول« + »نوفوستي«

ولي عهد اإلمارات يمنح الحريري 
فرصة لتسديد ديون السعودية

أفادت صحيفة »األخبار« اللبنانية بأن ولي 
بن  محمد  المتحدة،  العربية  اإلمارات  عهد 
السابق  اللبناني  الحكومة  رئيس  منح  زايد، 
ديون  لتسديد  استثمار  فرصة  الحريري  سعد 

المملكة العربية السعودية.
وقالت »األخبار« ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان وافق على مقاصة تسمح ببيع عدد 
مستحقات  لدفع  الحريري  عقارات  من  كبير 
وشركات  أوجيه«  »سعودي  شركة  موظفي 
أخرى يملكها الحريري، وأموال مستحقة لبيت 

الزكاة، وتسديد ديون لعدد من المصارف.
وأوضحت أن »المشكلة التي تواجه دفع هذه 
أحد  ديون  قيمة  أن  في  تكمن  المستحقات 
المصارف السعودية على الحريري تفوق قيمة 
كل هذه العقارات، ما يتطلب تسوية خاصة«، 
كاشفة أن »بن زياد وافق على منح الحريري 
فرصة استثمار في اإلمارات وتوفير إقامة له، 
على أن يستخدم الحريري عائدات استثماراته 
لتسديد بقية ديونه في السعودية ودول أخرى.

اإلماراتيون  المسؤولون  »رفض  وأضافت: 

تمويل أي نشاط سياسي أو إعالمي للحريري، 
إحياء  فكرة  األخير  من  مقربون  طرح  بعدما 
المجموعة اإلعالمية الخاصة بتيار المستقبل، 
علما أن معضلة قانونية تحول دون استثمار 
تعود  ملكيتها  ألن  ستار«  »ديلي  صحيفة 
وقد رفض  الحريري،  عائلة  أفراد  جميع  إلى 
الشقيق األكبر، بهاء، التصرف بها من دون 

موافقته«.
هذا وعلق الحريري في تغريدة عبر »تويتر« 
على ما جاء في تقرير الصحيفة، قائال: »من 
المهمة  أن  إلى  االنتباه  لفت  تكرار  المفيد 
المنوطة بهذه الصحيفة منذ تأسيسها هو بخ 
والروايات  الكاذبة  األخبار  ونشر  األضاليل 
بصلة  يمت  ما  كل  إلى  واإلساءة  الملفقة 
السم الحريري. وعليه نتمنى عند تناول اسم 
كان  ولو  حتى  »األخبار«،  في  الحريري 
يعتد  ال  كاذبا  خبرا  اعتباره  ايجابية،  بصيغة 

بصحته وصدقيته… واقتضى التوضيح«.
RT + »المصدر: »األخبار

الجهاد االسالمي ترد على تصريح مسؤول ايراني:
تحالفنا فقط لمواجهة االحتالل االسرائيلي وليس لهدف اخر

الثالثاء،  اإلسالمي،  الجهاد  حركة  قالت 
الكيان  لـ”مواجهة  جاء  إيران  مع  تحالفها  إن 

الصهيوني، وليس مرتبط بأي هدف آخر”.
وصل  للحركة،  تصريح  في  ذلك  جاء 
تصريحات  على  تعقيبا  “األناضول”، 
قال  اإليراني،  الثوري  الحرس  في  لمسؤول 

فيها  بما  فلسطين،  في  “المقاومة”  إن  فيها 
الجمهورية  عن  “للدفاع  هي  الجهاد،  حركة 
بيانها  في  الحركة  وأضافت  اإلسالمية”. 
منذ  موجودة  الفلسطيني  الشعب  “مقاومة 
واحتالله  الصهيوني،  المشروع  تأسيس 
لفلسطين، وليست مرتبطة بأي هدف آخر”.

إيران،  فيها  بما  المقاومة  قوى  وأردفت:” 
العدو  تقف موضوعيًا في جبهة واحدة ضد 

الصهيوني وحلفائه”.
والسبت، قال قائد مقر “خاتم األنبياء”، التابع 
للحرس الثوري، غالم رشيد علي، في تصريح 
صحفي، إن القائد السابق لفيلق القدس، قاسم 

خارج  جيوش   6 نّظم  أنه  أبلغهم  سليماني، 
حدود بالده، )ذكر من ضمنها حركتي حماس 
إذا  “العدو  إن  مضيفا  اإلسالمي(،  والجهاد 
أراد استهداف الجمهورية، عليه مواجهة هذه 

الجيوش”.
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فرنسا: سالمة لص تحميه أميركا
يمثل حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، كمشتبه 
بالتكليف،  التمييزي،  العام  المحامي  أمام  فيه، 
في  سالمة  مع  التحقيق  طنوس.  جان  القاضي 
قضايا اختالس أموال من مصرف لبنان، معّرض 
التي  والداخلية  الخارجية  الحماية  نتيجة  للخطر 
أنها  أم  العامة  النيابة  تخضع  فهل  بها.  يحظى 

تنتظر تمتين قضيتها قبل االدعاء؟

تنعقدليوم الثالثاء جلسة التحقيق الثانية مع حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة، من قبل المحامي 
العام التمييزي، بالتكليف، القاضي جان طنوس. 
الحاكم مشتبه فيه بجرائم االختالس واإلثراء غير 
واستخدام  والتزوير  األموال  وتبييض  المشروع 
المزور. رغم ذلك، وبداًل من منعه من مزاولة عمله 
السلطة  التحقيقات معه، قررت  انتهاء  إلى حين 
السياسية تعيين سالمة في اللجنة المكلفة وضع 
لالقتصاد  وتاليًا  المصرفي،  للقطاع  إنقاذ  خطة 
النقد  مفاوضات مع صندوق  إجراء  ثم  الوطني، 

الدولي.
بل  وحسب،  لبنان  في  فيه  مشتبهًا  ليس  الحاكم 
في عدد من دول العالم، أبرزها سويسرا وفرنسا 
وبريطانيا وألمانيا وهولندا. وكان من المنتظر أن 
تعقد الدول التي تحقق في شرعية ثروته اجتماعًا 
الهاي  مدينة  في  الجاري  الشهر  نهاية  قبل 
لمالحقة  المتبعة  اإلجراءات  لتوحيد  الهولندية، 
سالمة، بمشاركة النيابة العامة التمييزية اللبنانية، 
إال أن هذا االجتماع أرجئ إلى الرابع عشر من 

تشرين األول المقبل.
بحسب المعنيين فإن تأجيل االجتماع تم ألسباب 
إلى  األمر  يعزون  آخرين  مسؤولين  لكن  تقنية. 
الحماية التي يحظى بها سالمة من قبل الواليات 

يعّبرون  فرنسيون  مسؤولون  األميركية.  المتحدة 
حاكم  وصف  عنهم  وينقل  بوضوح.  ذلك  عن 
مصرف لبنان بـ»السارق«. لكنهم يؤكدون أيضًا 
أنه ال يزال يحظى بمظلة حماية أميركية. وهي 
عن  الدول  غالبية  امتناع  تفسر  التي  المظلة 
ملفات  بشأن  اللبنانية  العامة  النيابة  مع  التعاون 

سالمة.
رغم مرور أكثر من ثالثة أشهر على طلب لبنان 
الدولة  أموال سالمة وممتلكاته، لمصلحة  تجميد 
اللبنانية، في كل من فرنسا وسويسرا وألمانيا، لم 
وبدأت  اللبناني،  الطلب  مع  فرنسا  تتفاعل سوى 
إجراءات تنفيذه )وهي إجراءات تحتاج إلى متابعة 
حثيثة لتصل إلى خواتيمها(. في المقابل، تمتنع 
من  يصلها  كتاب  ألي  االستجابة  عن  سويسرا 
عن  اليوم  إلى  وتمتنع  التمييزية.  العامة  النيابة 
وتحديدًا  طلبتها،  التي  بالوثائق  لبنان  تزويد 
حاكمًا  )بصفته  بين رياض سالمة  الموقع  العقد 
الذي  العقد  وهو  رجا،  وشقيقه  لبنان(  لمصرف 
سمح لألخير بكسب مبلغ يصل إلى نحو 330 
علمًا  عامًا.   15 نحو  مدى  على  دوالر  مليون 
السلطات  أثارت ريبة  التي  األموال هي  أن هذه 
ثروة  بشأن  تحقيق  فتح  إلى  السويسرية، ودفعتها 

األخوين سالمة مطلع العام الحالي.
إجراءات  اتخذت  البريطانية  القضائية  السلطات 

تؤشر إلى تحقيق جدي حول ثروة سالمة
في المقابل، تكشف مصادر دبلوماسية عن اتخاذ 
ُيستنَتج  قرارات  البريطانية  القضائية  السلطات 
سالمة  أموال  حول  الجدي  التحقيق  بدء  منها 
المتحدة، وهو ما ترى  المملكة  وأفراد عائلته في 
الحاكم،  الضغوط على  مزيدًا من  المصادر  فيه 
مرور«  »إذن  سياق  في  ذلك  وضع  رافضة 

أميركي لمالحقته. وترى المصادر أن األميركيين 
ال يمانعون التحقيق، لكنهم »حتى اآلن يرفضون 
إن  بل  لبنان«.  في  الموثوق  برُجلهم  اإلطاحة 
دبلوماسيًا أميركيًا رفيع المستوى قال لزائر لبنان 
قبل أسابيع إن »المشكلة في توفير البديل الذي 

يواصل سياسة التعاون معنا«.
داخليًا، ال يزال سالمة يحظى بإجماع »منظومة 
أمل،  حركة  المستقبل،  )تيار  عليه  الطائف« 
الحزب التقدمي االشتراكي، الكنيسة المارونية…(، 
من  يستفيد  كما  المال.  رأس  قوة  إلى  إضافة 
التشققات في بعض القوى التي تعلن الخصومة 
نجيب  تعيين  وأتى  الحر.  الوطني  كالتيار  معه، 
ميقاتي رئيسًا للحكومة ليمنح حاكم مصرف لبنان 
الرجلين  بين  االتفاق  بعد  بخاصة  ثقة،  جرعة 
على إدارة نتائج االنهيار بصورة تريح كاًل منهما 
)النموذج األحدث في هذا السياق هو آلية »رفع 

الدعم” عن المحروقات(.
المزيد من  تمنح األخير  عالقة ميقاتي بسالمة، 
القوة في مواجهة التحقيق الذي يخضع له. لكن 
ميقاتي ينفي قطعًا أن يكون قد تدخل لدى النيابة 
عن  أسئلة  تبرز  وهنا  الحاكم.  لحماية  العامة 
فيه، وعن سبب عدم  المشتبه  التحقيق مع  بطء 
اتخاذ قرار بالحجز على أمواله وممتلكاته، أسوة 

بالطلبات التي أرِسلت إلى دول أوروبية.
مصادر قضائية معنية بالملف تقول إن القضية 
بهذه  ملفًا  وإن  الصحيح،  الطريق  »في  تسير 
جلستي  من  أكثر  إلى  يحتاج  والخطورة  األهمية 
تحقيق لختمه«. وتعطي مثااًل على ذلك ما جرى 
مع سويسرا، لجهة أن النيابة العامة االتحادية في 
ِبرن تقول إن تسليم أي مستند إلى لبنان يحتاج 
اعتراضه،  حال  وفي  فيه.  المشتبه  موافقة  إلى 

أشهر  و6  أشهر   3 بين  ما  األمر  سيستلزم 
إلنجازه. وتذّكر المصادر بأن هذا التحقيق يحتاج 
يستسهل  ال  لكي  الالزمة،  باألدلة  تحصينه  إلى 
أي قاضي تحقيق وضعه في الدرج أو إعالن منع 
المحاكمة عن سالمة بعد االدعاء عليه. وتتفاءل 
منتصف  الهاي  اجتماع  سينتجه  بما  المصادر 
اللبناني  الجانب  حصول  لجهة  المقبل،  الشهر 

على معلومات وأدلة تفيد التحقيق.
في موازاة ذلك، أتى قرار محكمة التمييز الجزائية 
)الغرفة التي ترأسها القاضية سهير الحركة، وتضم 
الياس عيد  القاضيين المستشارين  في عضويتها 
ورلى أبو خاطر(، لُيسِقط عن سالمة أي حصانة 
تحول دون مالحقته في حال ُنِسب إليه ارتكاب 
أي مخالفة لقانون العقوبات )الرشى، االختالس، 
الوقت  في  لكنه  التزوير…(.  األموال،  تبييض 
عينه منحه حصانة إضافية بشأن مخالفة قانون 
القانون ينص صراحة في  فهذا  والتسليف.  النقد 
المادة 206 منه، على أن مالحقة مخالفيه تتم 
»بناًء على طلب المصرف المركزي«. وفيما رأى 
قال  بالقانون،  التزامًا  المحكمة  قرار  في  قضاة 
تحتاج  والتسليف  النقد  قانون  مسألة  إن  آخرون 
على  نصه  تأثير حرفية  من  يخفف  اجتهاد  إلى 
المشكو راهنًا من مخالفته  أن  العدالة، وبخاصة 
ويلفت  نفسه.  لبنان  مصرف  حاكم  هو  للقانون 
المالحقة  يمنع  لم  القانون  أن  إلى  القضاة  هؤالء 
من دون طلب مصرف لبنان، وأن نية المشترع 
لة لمسار العدالة، ما يعني  ال يمكن أن تكون معطِّ
إمكان مباشرة المالحقة من دون طلب المصرف 

المركزي.
االخبار اللبنانية

الجريح األسير أيمن الكرد.. حين يصبح الموت شلاًل
قوات  أطلقت   ،2016 عام  أيلول   /19 في 
االحتالل المتمركزة في باب الساهرة بالقدس 13 
رصاصة على جسد األسير المقدسي أيمن حسن 
محاولته  بحجة  كفرعقب  بلدة  سكان  من  الكرد 
قدرته  بعدها  ليفقد  لالحتالل،  جنديين  طعن 
على الحركة، وتبدأ حكايته مع اآلالم المستمرة، 
وسياسة اإلهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون 
بعد الحكم عليه لـ 35 عامًا.وفرضت عليه دفع 
تعويض مالي للجنديين المصابين قدره 330 ألف 

شيكل )حوالي 93 ألف دوالر(.
يعاني الكرد من شلل في أطرافه السفلية، ويتنقل 
صحية  ظروفا  ويعيش  متحرك،  كرسي  بواسطة 

صعبة في مستشفى سجن الرملة.
ونصف  عامين  لمدة  السجن  في  رفيقه  وروى 
منها  يعاني  التي  اآلالم  تفاصيل  البكري  محمد 
الكرد، قائاًل إن “أيمن أصيب بـ 10 رصاصات 
في قدمه اليسرى، ورصاصتين في قدمه اليمنى، 
إلى  أدت  التي  وهي  الفقري  عموده  في  وواحدة 
شلله، عدا عن أن شظايا الرصاصات ما زالت 
بعد  يومًا  يتآكل  الذي  أيمن  جسد  في  موجودة 

اآلخر، ويموت ببطء”.
إدارة  قامت  االحتالل،  قوات  اعتقلته  أن  وبعد 
ليعاني  له،  بإجراء عملية  الرملة  مستشفى سجن 
لسعات  مثل  مستمرة  وآالم  أوجاع  من  بعدها 
الكهرباء في األعصاب، وفي أصابع قدميه، وفي 
ذات  في  عامين  لمدة  وعاش  وعضالته،  فخذته 
المستشفى وبدأ بعدها يتنقل بين سجون االحتالل.
وأضاف البكري في حديث لموقع القسطل: “عشت 
عام  منتصف  حتى   2019 عام  منذ  أيمن  مع 
الصحي  كان وضعه  الفترة  هذه  2021، خالل 
صعبا جدًا ويعاني من آالم على مدار الساعة، 
يستطيع  وال  السفلي  الجزء  في  يشعر  ال  فأيمن 
بداية  منذ  متحرك  كرسي  على  ويتنقل  تحريكه، 
اعتقاله، وهذا الشيء أثر نفسيًا بشكل كبير عليه 
الرملة  فجأة في مستشفى سجن  استيقظ  أن  بعد 

ووجد نفسه شابا عشرينيا ال يستطيع الحركة”.

دواء متقطع وإهمال طبي متعمد

يحصل أيمن يوميًا على ما يقارب الـ 10 حبات 
للمعدة وأخرى  دواء، منها مسكنات، ومنها دواء 

يؤثر  ال  هذا  كل  لكن  النوم،  على  تساعده  كي 
بجسد أيمن الذي يتألم على مدار الساعة.

حاليًا  أصبحت  أيمن  آالم  أن  البكري  وأوضح 
التي  بالمسكنات  يتأثر  يعد  لم  ألنه  تتضاعف 
إدارة السجون، خاصة وأن تقديم هذه  تقدمها له 
المسكنات يكون بشكٍل متقطع، وبجرعاٍت مختلفة 

في كل مرة.
وتابع أن “أيمن طوال الـ 6 سنوات التي مضت ال 
يعيش باستقرار أبدًا، فعندما يجلس يتألم، وعندما 
تحرق  بطريقة  يبكي  الليل  وطوال  يتألم،  يتحرك 
القلب، وال يستطيع النوم.. توجهنا عدة مرات إلى 
عيادة السجن وطالبناهم بأن يشرحوا لنا ما سبب 
األلم وكيف يمكن تخفيفه، لكنهم ردوا بعدم وجود 
أي شيء يقدمونه له، عدا عن أن أطراف أيمن 
أنا  لكن  إزالتها..  رفضوا  التي  بالشظايا  ممتلئة 
متأكد أن سبب اآلالم وموت الخاليا في أطرافه 

هو نتيجة سوء التعامل معه واإلهمال”.
وأشار البكري إلى أن رسالة أيمن ومطالباته هي 
تسكين األلم الذي يعاني منه على مدار الساعة، 
فهو ال يريد الخروج من السجن، ويقول “أنا أتأقلم 
مع السجن.. لكن ال أستطيع التأقلم مع الوجع”.

متطلبات أساسية من أجل تخفيف اآلالم
إدارة  منها  تحرمه  التي  أيمن  احتياجات  وعن 
غير  السجن  “إدارة  أن  البكري  تابع  السجون، 

طبية  فرشة  إلى  يحتاج  فأيمن  لوضعه،  مكترثة 
لينام عليها، ولكن هو ينام على فرشة عادية مثل 
أي أسير، وهذا يضاعف آالم ظهره، وطالبنا كثيرًا 
بفرشة طبية لكن اإلدارة رفضت تقديمها، وأيضًا 
طالبنا بفرشة عادية لنضعها فوق الفرشة األولى 

إال أنهم رفضوا”.
ومن المتطلبات األساسية التي ُيحرم منها األسير 
الكرد الحصول على حذاء طبي يشعره باالرتياح، 
أيمن ممتلئتين  قدمّي  فإن  البكري  فبحسب رفيقه 

بالبالتين وال يستطيع ارتداء أي حذاء.
بسبب  أيمن  آالم  تتضاعف  الشتاء،  فصل  وفي 
ومالبس  دافئ،  جو  إلى  بحاجة  ويصبح  البرد، 

دافئة، وعدد أكبر من البطانيات.
وأكد على ذلك رفيقه البكري، قائاًل “طالبنا إدارة 
السجن بوضع تدفئة أليمن لكنهم رفضوا، أيضًا 
العادة  وكما  البطانيات  عدد  بمضاعفة  طالبناهم 
للتدفئة  صغيرة  آلة  له  أحضرنا  وعندما  رفضوا، 

اعترضت إدارة السجن وحاصرتها”.
كان  كورونا  جائحة  انتشار  أن  البكري  وروى 
أي  أن  إذ  النحيل،  أيمن  جدًا على جسد  صعبا 
لذلك  اآلالم،  لديه  يضاعف  به  يصاب  فيروس 
بشتى  وتدفئته  به جيدًا  االعتناء  الالزم  كان من 

الطرق حتى ال يمرض.
بسيطة  أيمن  وأحالم  “متطلبات  أن  وأضاف 
جدًا، وكل ما يطالب به هو توفير تدفئة، فرشة 

طبية، حذاء طبي، مالبس مناسبة شتوية، متابعة 
واهتمام أكثر، ألنه يموت موتًا بطيئًا وتحمل بما 
توزعت  ولو  الماضية،  سنوات  الـ6  خالل  يكفي 

آالم أيمن على جميع أهل األرض لن تكفيهم”.
وحول الشيء الوحيد الذي حصل عليه أيمن في 
السجن، أكمل “في الـ 3 سنوات األولى من األسر 
ومفككة،  مهترئة  عربة  على  يجلس  أيمن  كان 
استطعنا  للقصة  مطالبات طويلة وتضخيم  وبعد 
عنه  خففت  مريحة   جديدة  عربة  له  ندخل  أن 

القليل من آالمه”.

ضحكة وسط األلم
إن كل ما يحاول رفاق أيمن القيام به من أجل 
أن يضحك أيمن حتى لو لدقيقة واحدة، فوصف 
البكري تلك اللحظات قائاًل: “أيمن إذا جلس دقيقة 
بالتفكير  واحدة وحده يدخل في عالم آخر ويبدأ 
باأللم والهم والغم، فالدقيقة التي يضحك بها أيمن 
تكون أهم دقيقة في حياتنا جميعًا.. أحيانًا عندما 
كنت أشاهده يضحك أكتب الموقف الذي أضحكه 

على ورقة حتى أكرره له عندما يتألم”.
وكل ما يحلم به أيمن أن يضحك داخل السجن 
طعامه  يأكل  وأن  قلبه،  من  أنها  يشعر  ضحكة 
مفعول  يكون  الطعام  موعد  فعند  آالم،  أي  دون 
لجسده  أدراجها  اآلالم  وتعود  انتهى  قد  المسكن 

النحيل.
المالبس  ارتداء  وقت  أن  البكري  رفيقه  وأوضح 
بسبب  أيمن  لدى  نكد  أوقات  تعتبر  واالستحمام 

صعوبتها.
وحول تفاصيل قضاء أيمن لوقت الفراغ الطويل 
الكرد  “األسير  إن  البكري  قال  السجن،  داخل 
يستيقظ عند ساعات الفجر يتناول الدواء ويبقى 
أخرى،  مرة  النوم  يحاول  التاسعة  الساعة  حتى 
فطوره  ويتناول  أخرى  مرة  يستيقظ  ساعة  وبعد 
ثم  الساحة بضحكة مصطنعة،  في  قلياًل  يجلس 
يعود للغرفة آلالمه وأوجاعه ويشتد األلم بعد أن 

ينتهي مفعول الدواء بعد 8 ساعات”.
وأكمل بصوٍت حزين “أيمن ال يستطيع أن يلعب 
كرة القدم أو كرة الطائرة أو أي شيء من ألعاب 
للمواعظ  يستمع  عندما  فقط  ويرتاح  السجن، 
واألناشيد والخطب. ونحن طالبنا إدارة السجن أن 
تسمح له بإدخال الشريط السمعي لكنها رفضت”.
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ما حقيقة مؤتمر اربيل التطبيعي؟ 
ولماذا جاء عنوانه غامضا وكلمات المشاركين فيه مثيرة للسخرية؟ ولماذا ُعِقَد هذا المؤتمر اآلن ولمصلحة من؟

د. سعد ناجي جواد
عندما تنحط الدول ال تنحط قدراتها السياسية 
والعسكرية واالقتصادية واالدارية فقط، وانما 
االنحطاط  هو  االكبر  االنحطاط  يكون 
قليل  غير  عدد  اليه  يصل  الذي  االخالقي 

ممن يدعون انهم يحملون جنسيتها.
في  انتشر  المثال  سبيل  على  العراق  في 
بغداد في عام 1917 تعبير )ابناء السقوط( 
الذين هبوا  الحثاالت  البغداديون على  اطلقه 
بعد  الغازي  البريطاني  الجيش  مع  للتعاون 
احتالل بغداد، او الذين عمدوا الى استغالل 
وهذا  المجتمع.  بقيم  يعبثوا  لكي  االحتالل 
دالين  معنين  يحمل  كان  الجميل  التوصيف 
جدا. االول توصيف من حاولوا ان يتسيدوا 
يليق بهم،  المشهد بعد سقوط بغداد توصيفا 
والثاني يعني انهم نتاج عمل ساقط ومنحط. 
عام  في  التوصيف  هذا  العراقيون  استعاد 
ايمانهم  ثم ازداد  بغداد.  2003 بعد احتالل 
ان هذا التوصيف هو الدقيق بعد ان شاهدوا 
هجمة كل من هب ودب لالستئثار بكل شيء 
في العراق، دون اي اعتبار لمعاناة العراقيين 
من سنين الحصار العجاف ومن نكبتهم بان 
واكاذيب  بدعاوى  احتل  قد  بلدهم  يشاهدوا 
واالكثر  مقصودة.  بطريقة  فبركت  وتلفيقات 
ايالما هو االنحدار االخالقي عند تلك الفئة 
الذي وصل الى الحد الذي اصبح فيه هدف 
خدمة االجنبي عند هوالء افضل من خدمة 
منذ  ظهرت  الحقيقة  وهذه  والشعب.  الوطن 
ان بدات من اطلقت على نفسها )المعارضة 
امريكية- برعاية  اجتماعاتها  الخارجية( 

الحضور  الى  ووصلت  بريطانية-اسرائيلية، 
واختتمت  االمريكية  الدبابات  ظهر  على 
هو  بغداد  احتالل  يوم  يكون  بان  بالمطالبة 
العيد الوطني العراقي. ما لم يتصوره العراقيون 
من  بانهم  يوصفوا  ان  يمكن  من  اعداد  ان 

)ابناء السقوط( سيتضخم بهذه الدرجة.
ما اعاد هذه الذكريات المؤلمة هو ما حدث في 
اربيل يوم الجمعة الماضي، حيث ُعِقَد مؤتمرا 
عالمات  من  الكثير  حوله  اثيرت  غامضا 
االستفهام والتعجب. ابتداءا قال عنه منظموه 
)والذين ظهر انهم اسرائيليون صهاينة اتخذوا 
عراقي  اصل  من  يديره صهيوني  معهد  من 
معروف بتوجهاته الصهيونية، غطاءا لهم( انه 
ضم 300 شخصا من ست محافظات عراقية 
)جنراالت  بكونهم )رجال عشائر( و  وصفوا 
سابقين( وممثلي منظمات مجتمع مدني. اما 
كما  االول  قسمين:  الى  انقسم  فلقد  الهدف 
جاء على لسان بعض المتحدثين هو لمطالبة 
النها  بإسرائيل  لالعتراف  العراقية  الحكومة 
االمم  في  بها  ومعترف  وقوية  شقيقة  )دولة 
العيش  في  الحق  )لمواطنيها  وان  المتحدة!( 
بعض  ان  حين  في  ارضهم!(.  على  بسالم 
النظام  لدعم  )الحاجة  تكلموا عن  المتحدثين 

الفدرالي(، هدفين ال عالقة لهما ببعض.

غامضا  االخر  هو  كان  الموتمر  عنوان 
السالم  )مؤتمر  اسم  اطلق عليه  جدا، حيث 
لهما  عالقة  ال  ايضا  كلمتين  واالسترداد(، 
الخادعة  السالم  كلمة  كانت  واذا  ببعض. 
مفهومة، اال ان كلمة )االسترداد( تبقى غامضة 
ِمن  واسترداد  ماذا؟  استرداد  مفهومة.  وغير 
َمن؟ واخيرا فان كلمات المشاركين فيه، والتي 
انها كتبت لهم وان من يستمع  كان واضحا 
اليها ال يمكن ان يحبس ضحكته على طريقة 
ان  حتى  المفردات،  بعض  قراءة  في  التلعثم 
احدهم قرا عبارة )خطة السالم االبراهيمي(، 

على انها )اتفاقيات ابراهيم علي(.
بعض  الى  واستنادا  وسريع  بسيط  بتحليل 
الى  دعت  التي  الجهة  ان  يبدو  المعلومات 
او  نوعين  له  قد جهزت  كانت  المؤتمر  هذا 
من  مجموعة  المشاركين،  من  مجموعتين 
المؤتمر،  باهداف  علم  على  كانوا  العمالء، 
الى  العراق  َينَظم  ان  في  بالمطالبة  وجاهروا 
إدعت  ومجموعة  باسرائيل.  االعتراف  حملة 
)ويبدو ان قسما منهم كان صادقا في إدعائه( 
لفكرة  للترويج  هو  الموتمر  بان  اخبروا  انهم 
وتوسيعه  العراق  في  الفدرالي  النظام  دعم 
ليشمل المحافظات الغربية، ولهذا شاركوا فيه 
المراد  كان  فلقد  استرداد،  كلمة  اما  بكثافة. 
منها )استرداد اليهود العراقيين الذين هاجروا 
عنها(.  تعويض  او  لممتلكاتهم  اسرائيل  الى 
قد  المخادع  الصهيوني  االسلوب  ان  ويبدو 
اعترف  وقد  المشاركين.  غالبية  على  انطلى 
بعض من وجهت لهم الدعوة بالخديعة التي 
غالبيتهم  وان  الحضور،  عند  لها  تعرضوا 
اعتقدوا انهم يشاركون في مؤتمر عن الفدرالية، 
انهم  يقولون  الذين  على  العتب  يبقى  ولكن 
يستمعون  جالسين  ظلوا  انهم  حيث  إسُتغِفلوا 

الى خطابات العمالة تلقى عليهم، ولم تهتز 
غيرتهم الوطنية واالخالقية، ولم يخشوا على 
من  والعتب على  سمعة عوائلهم وعشائرهم. 
وصل الى ارذل العمر ورضى ان يكون دمية 
بيد مجموعة من العمالء. وال يستطيع احدا 
من المشاركين ان يدافع عن نفسه بالقول بانه 
لم يكن يعلم ان اسرائيل هي من يقف خلف 
هذه الفعالية، خاصة بعد شارك ابن شيمون 
بالعبرية،  كلمته  والقى  المؤتمر  في  بيريز 
حاثا المشاركين على الدفع باتجاه االعتراف 
امالك  باعادة  والمساعدة  باسرائيل  العراقي 
الذين هاجروا الى فلسطين المحتلة. ولم يقل 
اي من الحاضرين لبيريز وماذا عن ممتلكات 
التي  الفلسطيني  الشعب  واراضي  ومساكن 
ُسِلبت وُهِجَر اصحابها وال يزالون محرومين 

من حق العودة الى وطنهم.
ردة فعل ادارة اقليم كردستان العراق التي عقد 
فيه المؤتمر البد وان ترسم بسمة ساخرة على 
البيان  في  جاء  حيث  لها،  يستمع  من  كل 
الرسمي الصادر عن وزارة داخلية االقليم )ان 
االجتماع عقد من دون علم وموافقة ومشاركة 
حكومة االقليم، وهو ال يعبر باي شكٍل من 
االشكال عن موقف اقليم كردستان( واضاف 
بانه )سيتم اتخاذ االجراءات الالزمة لمتابعة 
كيفية انعقاد هذ االجتماع(. علما بان الموتمر 
عقد في اكبر فنادق اربيل وتم تامينه من قبل 

قوات االمن الكردية!
استنكرت  اطرافها  بكافة  العراقية  الحكومة 
الموقف  يمثل  ال  واعتبرته  المؤتمر  هذا 
االحزاب  كل  فعلت  وكذلك  العراقي  الرسمي 
السياسية، ليس النها حقيقة ضد هذا التوجه، 
وانما لسببين اخرين: االول النها مقبلة على 
تاييد ما جاء  ان  تعلم جيدا  انتخابات، وهي 

العراقي،  الشارع  خسارة  يعني  الموتمر  في 
الذي ال يمكن ان يغير موقفه الداعم للحقوق 
الفلسطينية المشروعة. والثاني هو خوفهم من 
والذي  العراق،  في  المنتشر  االيراني  النفوذ 
فانه  عليه  المالحظات  كل  من  الرغم  على 
يجب االعتراف انه لواله النضم العراق الى 
مجموعة المعترفين باسرائيل في وقت مبكر.

االهداف  ان  القول  يمكن  اخرا  وليس  اخير 
الموتمر  هذا  وراء  من  الحقيقية  االسرائيلية 
ودعمته(  مولته  التي  الخليجية  )واالطراف 

هي:
الفعل  رد  لمعرفة  إختبار  بالون  اطالق  اوال 
الرسمي والشعبي العراقي على اقامة عالقات 
مع اسرائيل، اال ان من فكر بذلك ال بد ان 
يكون على قدر عال من الغباء، النه جاء في 
وقت غير مناسب جدا، )في وقت انتخابات(.

التطبيع/االعتراف(   ( فكرة  البقاء  ثانيا 
بإسرائيل، في التداول، او لبعث الحياة فيها، 
بعد ان اثبتت هذه العملية فشلها ومحدوديتها 
كان  كما  اكثر  االنتشار  من  تمكنها  وعدم 

مخططا لها.
ثالثا للتغطية على الفشل االسرائيلي في عدة 
المقاومة  في كسر شوكة  الفشل  مثل  امور، 
في غزة وانتصارها االخير في معركة سيف 
القدس، وفي العجز عن افشال عملية حزب 
والمحروقات  االيراني  النفط  ايصال  في  هللا 
جعل  في  الفشل  على  وللتغطية  لبنان،  الى 
توجيه  على  معها  تتفق  المتحدة  الواليات 
نجاح  ضربة عسكرية اليران. واالهم عملية 
انفسهم  تحرير  في  الستة  االبطال  االسرى 

بطريقة اثارت اعجاب العدو قبل الصديق.
لكل هذه االسباب تحاول اسرائيل ان تحقق 
اتباع  )انتصارات( وهمية عن طريق  لنفسها 
على  الضحك  واسلوب  مخادعة  اساليب 

الذقون.
المؤتمر  الرغم من حقيقة ان عقد هذا  على 
ادمت القلب قبل العين، وعلى الرغم من القدر 
على  خيم  الذي  والحزن  االسى  من  الكبير 
هذا  مشاهدة  بعد  خاصة  الكثيرين،  نفوس 
بعالنية،  يتحدثون  العدد من عمالء اسرائيل 
المتحدثين  بعض  كلمات  سماع  بعد  واكثر 
الفعل  رد  ان  اال  الغاصب،  للكيان  الداعمة 
بل  الكبير،  واالستهجان  الرافض  الشعبي 
العراقيون  عموم  به  تعامل  الذي  واالحتقار، 
مع من تحدث في ذلك الموتمر والتبرؤ منهم، 
اليه  ينتمي  الذي  والعوائل  العشائر  وبالذات 
بعض المتحدثين، البد وان يعيد الثقة بالنفس 
العام من اسرائيل، وال بد  العراقي  وبالموقف 
وانه شكل لطمة عنيفة مستحقة لكل من يعتقد 
تاريخ  يكتبوا  ان  يمكن  السقوط(  )ابناء  ان 

العراق او تاريخ االمة.
كاتب واكاديمي عراقي

الرئيس التونسي يكلف امرأة 
بتشكيل الحكومة في سابقة هي االولى عربيا

مواقع  بيان على  في  التونسية  الرئاسة  قالت 
التواصل االجتماعي اليوم األربعاء إن الرئيس 
قيس سعيد عيَّن نجالء بودن رمضان رئيسة 
للوزراء. وقال البيان إن سعيد “كلف… السيدة 
حكومة،  بتشكيل  رمضان  حرم  بودن  نجالء 

على أن يتم ذلك في أقرب اآلجال”.
بيان  في  التونسية  الجمهورية  رئاسة  وذكرت 
“فيسبوك”: “عمال  نشرته على صفحتها في 
بأحكام األمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 
المتعلق   2021 سبتمبر   22 في  المؤرخ 

 16 الفصل  على  وخاصة  استثنائية  بتدابير 
منه، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم 
األربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجالء 
بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن 

يتم ذلك في أقرب اآلجال”
 1958 مواليد  من  رمضان  بودن  ونجالء 
تعليم  أستاذة  وهي  القيروان  والية  أصيلة 
عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس 
حاليا  تشغل  الجيولوجيا،  علوم  في  مختّصة 
خّطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي.
بوزارة  بالجودة  تعيينها مديرة عامة مكلفة  تّم 

التعليم العالي سنة 2011.
تصرف  وحدة  رئيسة  منصب  شغلت  كما 
حسب األهداف بالوزارة ذاتها، وُكّلفت بمهمة 
شهاب  السابق  العالي  التعليم  وزير  بديوان 

بودن سنة 2015.
تتوّلى  امرأة  أّول  بودن رمضان هي  ونجالء 

منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس.
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دعوات لمقاطعة  معرض دبي إكسبو 2021 في دبي 
ومطالبة الحكومات والشركات والفنانين بالعزوف عنه..

الجيش اللبناني يوقف لبنانيين وسوريين 
لتورطهم بقضية شاحنة نيترات األمونيوم

في آخر أيام مشوارها السياسي.. طير يحط على رأس ميركل

 ،)BDS( إسرائيل  مقاطعة  حركة  دعت 
كيان  من  االستثمار  لسحب  حركة  وهي 
دبي  معرض  مقاطعة  إلى  دعت  االحتالل، 
إكسبو 2021، مطالبة الحكومات والشركات 
والفنانين باالنسحاب من الحدث الذي اعتبرته 

بمثابة “تبييض لإلمارات وإسرائيل”.
وقالت الحركة في بيان إّن كّل من “اإلمارات 
لتلميع  المعرض  يستغالن  اإلسرائيلّي  والعدو 
انتهاكاتهما  عن  االنتباه  وصرف  صورتهما 

الجسيمة لحقوق اإلنسان.
اإلماراتية  الديكتاتورية  أّن  الحركة  وأضافت 
للتستر  نادرة  كفرصة  موارد ضخمة  تستثمر 
على جرائم الحرب في اليمن، وسجلها المروع 
في مجال حقوق اإلنسان، بما في ذلك القمع 
المهاجرين، ومعظمهم من  للعمال  اإلجرامي 
ضد  التمييزي  ونظامها  آسيا،  جنوب  دول 
المرأة، على حّد تعبير البيان الذي أصدرته، 

وتلّقت )رأي اليوم( ُنسخًة منه.
المقاطعة  حركة  لفتت  ذلك،  على  عالوة 
اإلماراتّي  الترحيب  إلى  االستثمارات  وسحب 
كبيٍر  جناٍح  على  االحتالل  كيان  بحصول 
الخارجية  المعرض، والذي سيقوده وزارة  في 
اإلسرائيلّية بقيادة الوزير يائير لبيد من حزب 

)يوجد مستقبل(.
أّن   )BDS( حركة  رأت  السياق،  هذا  وفي 
لتطبيع  الدعاية  الستخدام  تخطط  إسرائيل 
الفلسطينيين  ضد  القمعي  نظامها  وتبييض 
أمام الجمهور عربي والمسلمين، كما ستحاول 
أمل” في  أنها “بصيص  نفسها على  تسويق 
على  القائمة  صورتها  واستبدال  المنطقة، 

احتالل واستعمار  كنظام  المنطقة  في  الواقع 
استيطاني وفصل عنصري، وكاقتصاد يعتمد 
العسكرية  الصادرات  على  كبير  حد  إلى 
واألمنية “المختبرة ميدانًيا”، كما جاء في بيان 

حركة الُمقاطعة.
ُعالوًة على ذلك، اعتبرت حركة المقاطعة أّن 
تحالٍف  سياق  في  يقام  دبي  إكسبو  معرض 
متناٍم،  إماراتّيس-إسرائيليٍّ  أمنيٍّ  عسكريٍّ 
بدًءا من استيراد أبو ظبي للتكنولوجيا األمنية 
والعسكرية اإلسرائيلية بمليارات الدوالرات في 

السنوات األخيرة.
وسحب  المقاطعة  حركة  بيان  ومضى 
تواصل  شعار  “تحت  إّنه  قائاًل  االستثمارات 
معرض  يأتي  المستقبل،  وصنع  العقول 

النظام  فيه  يضاعف  وقت  في  إكسبو  دبي 
ضد  يرتكبها  التي  الحرب  جرائم  اإلماراتي 
الواليات  من  كامل  بتواطؤ  اليمني،  الشعب 
المتحدة والعديد من الدول األوروبية ومجمعها 

العسكري واألمنّي”، على حّد قول البيان.
إطالق  المقرر  من  أّنه  ذكره،  الجدير  ومن 
)أكتوبر(  األول  تشرين  شهر  في  المعرض 
القادم حيث سيستمر على مدار ستة أشهر، 

بمشاركة أكثر من 191 دولة.
في  ورفيعة  رسمّية  مصادر  كشفت  وقد 
الجناح  عن  اإلسرائيلّي  االحتالل  كيان 
اإلسرائيلّي المشارك في المعرض من خالل 
اإلخبارّي-  ”YNET“ موقع  بحسب  فيديو، 
أحرونوت”  “يديعوت  لصحيفة  التابع  العبرّي 

اإلسرائيلّية، واسعة االنتشار.
المصادر عينها،  نقاًل عن  الموقع،  وأضاف 
لزوار  كبيرة  أهمية  ذا  يكون  قد  الجناح  أّن 
هندسته  بسبب  بالضرورة  ليس  المعرض، 
المعمارية وتصميمه، ولكن بسبب الحساسية 
افتتاح  يرافقان  اللذين  والفضول  السياسية 
وفق  عربّيٍة،  دولٍة  في  اإلسرائيلي  الجناح 

أقوالها.
وووفًقا للمصادر ذاتها، فإّن معرض “إكسبو” 
أعواٍم ويستمر  ُيقام مرًّة كّل خمسة  العالمّي، 
ماليين  ويستقطب  أشهر،   6 أقصاها  لفترة 
الزوار، ويتنقل بين المدن والدول منذ أواسط 
كّل  فيه  َتعرض  حيث  عشر،  التاسع  القرن 
دولٍة إنجازاتها التكنولوجّية والعلمّية والزراعّية 
تعبير  حّد  على  بها،  تفتخر  التي  والثقافّية 

المصادر.
اختيار  يّتم  فإّنه  عينها،  المصادر  وبحسب 
والمصممين  المعماريين  المهندسين  أفضل 
لتصميم األجنحة في المعرض، حيث تحاول 
كل دولة أْن تبرز بهندستها المعمارية المبتكرة 
والجذابة، التي تستقطب ماليين الزوار، وتثير 
االهتمام في وسائل اإلعالم العالمية، ويذكر 
أّن الدولة العبرّية لم تستِضف المعرض حتى 

اللحظة.
نفسها  المصادر  شّدّدت  ذلك،  على  ُعالوًة 
على أّنه تّم إعداد الفيديو من قبل شركة “أي 
وإعادة  لتصميم  اختيارها  تّم  التي  أس”،  في 
بعد  المعرض،  في  اإلسرائيلّي  الجناح  بناء 
أْن شارك كيان االحتالل في معرض “إكسبو 

2015” في مدينة ميالنو اإليطالّية.

لبنانيين  توقيف  عن  اللبناني  الجيش  أعلن 
المختص  القضاء  إلى  وإحالتهم  وسوريين 
لتورطهم بقضية شاحنة نيترات األمونيوم في 

منطقة إيعات بالقرب من بعلبك.
وأوضح الجيش اللبناني في بيان له، أنه »إثر 
ضبط شاحنة محملة بحوالي 20 طنا بنيترات 
إيعات بتاريخ 17  بلدة  األمونيوم عند مفرق 
من  أشخاص  ستة  وتوقيف   2021 سبتمبر 
بينهم اللبنانيان، مارون الصقر وأحمد الزين، 
أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية 

المخابرات وكلفها باستكمال التحقيق«.
تسعة  المديرية  »أوقفت  البيان:  وأضاف 
أبرزهم  بتورطهم،  اشتبه  آخرين  أشخاص 

الشاحنة  مالك  الصلح  هللا  سعد  اللبناني 
لألعالف  صلح  »مؤسسة  وصاحب 
والحبوب«، والسوري خالد الحسن، وهو سائق 
لدى الموقوف الصقر«، الفتا إلى أنه »تبين 
أن المدعو الصلح اشترى خالل شهر مارس 
من العام الجاري كمية من نيترات األمونيوم 
من المدعو الصقر، وأن السوريين عبيدة العبد 
الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد«.
إحالة  تمت  أنه  إلى  اللبناني  الجيش  وأشار 
الصقر  المدعوين  مع  المذكورين  السوريين 
والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم ببيع 
فيما  ونقلها،  مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها 

أخلي سبيل باقي األشخاص.

نيترات  شحنة  خفايا  كل  بعد  تتكشف  ولم 
خالل  بعلبك،  في  ُضبطت  التي  األمونيوم 
االحتفاالت بوصول شحنة المازوت االيرانية 
من سوريا عبر البقاع وتبين أّن نسبة تركيز 
وهي  المئة،  في   34.7 تبلغ  فيها  اآلزوت 
التي  الشحنة  في  كانت  التي  نفسها  النسبة 
بيروت  مرفأ  إلى  روسوس  الباخرة  أوصلتها 
لتنفجر في الرابع من آب، فيما تبين أن عالقة 
تجارية قديمة تربط صاحب الشحنة باألخوين 
في  يعمالن  اللذين  الصقر  ومارون  إبراهيم 

تجارة األسمدة الزراعية والمحروقات،.
الصلح  تربط  قديمة  تجارية  عالقة  أن  تبين 
)األخير  الصقر  وإبراهيم  مارون  باألخوين 

مسؤول في القوات اللبنانية( اللذين يتعامالن 
القوى  أن  علمًا  واألسمدة.  بالنيترات  تجاريًا 
األمنية كانت قد ضبطت لدى األخوين صقر 
في  المحروقات  من  الليترات  ماليين  أخيرًا 
خزانات ُخبئت تحت األرض في محيط مدينة 

زحلة..
 المعلومات األولية رجحت أن تكون النيترات 
صاحب  فرار  لكّن  الزراعية،  لالستخدامات 
البضاعة سعدهللا صلح ومدير المشتريات في 
بوجود  الشكوك  عزز  الزين  أحمد  المستودع 
االحتفاالت  خالل  الشاحنة  لتفجير  مخطط 

بوصول شاحنات المازوت االيراني. .. 

في حديقة طيور مارلو بيرد، ظهرت المستشارة 
األلمانية أنغيال ميركل في آخر أيام مشوارها 
البروتوكوالت،  قيود  من  متحررة  السياسي، 
ذراعيها  على  تحط  بأن  لببغاوات  وسمحت 
»دير  صحيفة  رأسها.  إلى  تصل  وأن  بل 
أن  إلى  مشيرة  الصور  علقت على  شبيغل« 
شيئا ربما تغير في ميركل، إذ ظهرت على 
غير عادتها، وهي صاحبة الشخصية الرزينة 
عواطفها  تظهر  ال  والتي  دائما،  والمتحفظة 
تقريباـ كما أنها طيلة فترة بقائها في منصبها 
لم تسجل عليها بتاتا نوبات، ولم تخطئ أبدا 
في نبرتها، ولم تظهر مبتهجة أو شاكرة، عدا 
بطولة  مشاهدتها  أثناء  مقعدها  من  تقفز  أن 
الطائرة.  كرة  مباريات  أو  القدم  لكرة  العالم 

ورصدت الصحيفة األلمانية أن ميركل أطلقت 
في  أحاسيسها  وحررت  لمشاعرها  العنان 
مكلنبورغ-بوميرانيا  في  للطيور  مارلو  حديقة 
الغربية. ولفتت »دير شبيغل« إلى أن ميركل 
ظهرت منفتحة بشكل غير عادي في حديقة 
للطيور، حتى  يديها محطا  وتركت  الطيور، 
أن ببغاء اللوري األسترالي حط على رأسها، 
ووقفت ببغاوات أخرى على كتفيها وذراعيها، 
فيما كانت ميركل تحمل في يدها كوبا ورقيا 
حبوب  من  معد  لوري«  »رحيق  به  صغيرا 
تهب  ولم  والماء.  والحبوب  المجففة  اللقاح 
بل،  واليتها  المنتهية  المستشارة  من  الطيور 

وثقت بها وسمحت لها يإطعامها.
RT + المصدر: دير شبيغل



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

21www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         OCT 01,2021, Issue 292 حتقيق

وسط تزايد الخالفات بين جناحي الُحكم.. إلى أين يّتجه السودان؟

لم ولمن نكتب...؟

في  تشّكلت  التي  الحكم  صيغة  أنَّ  يبدو 
السودان، بعد اإلطاحة بالرئيس السابق عمر 
مرور  مع  وتتفكك  تضعف  البشير،  حسن 
العسكر  بين  التجاذبات  تتصاعد  إذ  الزمن. 
أخرى،وهما  جهة  من  والمدنيين  جهة  من 
المكونان اللذان تشكلت منهما هذه الصيغة.

السودانيين«،  المهنيين  »تجمع  أعلن  حيث 
اإلطاحة  في  الفاعلة  الشرائح  أحد  وهو 
السلمية بالنظام السابق، أنَّ »تجربة الشراكة 
فشلها كصيغٍة  أثبتت  العسكري  المجلس  مع 
دًا أنَّ »حماية عملية  للحكم في البالد«، مؤكِّ
العودة  تستلزم عدم  الديمقراطية  إلى  االنتقال 

إلى الشراكة مع المجلس«.
األجنحة  خالفات  أخذت  أخرى،  ناحية  من 
وتنكشف  تتوضح  العسكرية  المؤسسة  داخل 
أكثر فأكثر، هذا ما أنبأ به االنقالب العسكري 
الماضي، والذي  الذي فشل األسبوع  األخير 
حاول عسكريون وضباط القيام به قبل أن يتمَّ 
إلقاء القبض عليهم، وقد نسب متحدٌث باسم 
الحكومة السودانية محاولة االنقالب هذه إلى 

»فلول النظام القديم«.

بلدًا  تطاول  مخاوف  وسط  كله  هذا  يجري 
عربيًا آخر من أن يسطو العسكر فيه على 
»الثورة«، وأن يكون ثمن ذلك هو التقّرب من 
»إسرائيل«،  ومن  العربي«  »التطبيع  محور 
والقومية،  الوطنية  القضايا  حساب  على 
وفي مقابل الضغط والتضييق على حركات 

المقاومة.
السوداني  السياسي  والكاتب  اإلعالمي 
كمال سر الختم قال في حديث للميادين إنَّ 
ال  السودانيين  المهنيين  تجمع  »تصريحات 
تعبر عن طالق نهائي بين المكونين المدني 

والعسكري«.
إلى  يسعى  ال  السوداني  »الشعب  أنَّ  وأّكد 
التطبيع مع الكيان الصهيوني لحلِّ أزماته«، 
مضيفًا أنَّ »السودان لم يجِن شيئًا مّما كان 
يحلم به دعاة التطبيع«. وشدَّد سر الختم على 
المكون  هو  التطبيع  نحو  يهرول  »الذي  أنَّ 
العسكري وليس الشعب السوداني أو المكون 

المدني«.
من جهته، أشار الخبير في الشؤون اإلقليمية 
بالرئيس  اإلطاحة  أنَّ  إلى  عتريسي  طالل 

السابق عمر حسن البشير أتت »ألنَّ معركة 
الرهان على األخوان المسلمين انتهت«، وقد 
تأّخر سقوط هذا النظام ألنه كان »محسوبًا 

على األخوان«.
ل نقطة  ونوّه إلى أنَّ »دعم دول التطبيع يشكِّ
قوٍّة للمجلس العسكري للبقاء في السلطة في 
دًا على أنَّ »عدائية  مواجهة المدنيين«، مؤكِّ
خدمٌة  حماس  لحركة  العسكري  المجلس 

مّجانيٌة للعدو اإلسرائيلي«.
وتابع عتريسي أنَّ »السودان لم يحصل على 
أيِّ ثمٍن حقيقيٍّ في االقتصاد مقابل صفقات 
التطبيع«. وأنَّه »ذهب إلى محوٍر تطبيعيٍّ لم 

يجلب له أيَّ شيٍء لحلِّ مشاكله«.
بدوره، أوضح رئيس قسم الشؤون الدولية في 
»خيار  أنَّ  الدليل  أسامة  العربي«  »األهرام 
الدولة  على  الضغط  من  نوعًا  كان  التطبيع 
السودانية مع ترّدي أوضاعها االقتصادية«.

وأشار الدليل إلى أنَّ »خريطة التطبيع انطلقت 
األمن  الستهداف  المحيط  الى  الخليج  من 
»استهداف  أنَّ  مضيفًا  العربي«،  القومي 
إلى  ليبيا  إلى  سوريا  من  العربية  الجيوش 

السودان تطرح عالماِت استفهاٍم كثيرًة«.
وتحدَّث كذلك عن وجود »تواطؤ إقليمي كامل 
بشأن إبرام السودان لصفقات التطبيع«، مبيِّنًا 
أنه »كان على المكون المدني رفض ذلك«.

الميادين

بقلم: منير مزليني
بسيطتان  استفهام  أداتا  أو  ولَمْن، حرفان  ِلَم 
ولكن عندما نضيف إليهما كلمة )الكتابة( أو 
ِلَم نكتب أو نبدع؟  كلمة )اإلبداع( لتصبحا، 
وِلَمْن نكتب أو نبدع؟ سوف تشكالن سؤالين 
عميقة،  مسائل  فيهما  تستقرأ  جدا،  كبيرين 
وتنبثق عنهما أسئلة شائكة عديدة. حيث أن 
فيما  والغاية،  بالماهية  مرتبط  األول  السؤال 
المقصود  أو  بالمتلقي  الثاني  السؤال  يرتبط 
من  أرى  ولذا  اإلبداع.  أو  الخطاب  بهذا 
الضروري الفصل بين السؤالين ومعالجة كل 
واحد منهما على حدة، آخذين بعين االعتبار 

روابط وتفضيالت كل سؤال أو إشكال.
لم نكتب أو نبدع؟

لم أو لماذا، مثل هذا السؤال الكبير قد يحملنا 
إلى عوالم عدة ويأخذنا إلى طروحات مختلفة، 
ومنها  النفس  اغوار  في  الغائر  الذاتي  منها 

الموضوعي المتشعب األطر والنظريات.
طرح الذاتية:

ونظرتها  المبدعة  بالذات  فيتعلق  الذاتية  أما 
تنظر  وكيف  لإلبداع  فهمها  ومدى  للحياة 
إليه، وهي بالتالي تعبر عن شخصية المبدع 
تجريبيا  اكتسبته  وما  فطريا  عليه  جبلت  بما 
عن  يعبر  النهاية  في  اإلبداع  إذ  وعمليا، 
واعتقادا  ثقافة  هو  فهو  صاحبه،  شخصية 
وأفراحا  وطموحات  وأحالما  وعقدا  وعادات 
التي  األخرى  العناصر  من  وجملة  وأحزانا 
تتشكل منها الشخصية كل ذلك ينعكس سلبا 
أو إيجابا في إبداعه بقصد شعوري أو بغير 
قصد الشعوري، كما أن كل ذلك يتحكم في 
يختار.  فيه  اتجاه  وأي  نفسه  لإلبداع  رؤيته 

أما  بالذات؟  أو  للذات  يبدع  أو  يكتب  هل 
األول فيكون لمجرد التنفيس أو إلثبات الذات 
واستكمال  الفراغ  لملء  أو  الشهرة  وتحقيق 
عن  عجز  التي  األحالم  لتحقيق  أو  النقص 
تحقيقها في أرض الواقع وغيرها... أما اإلبداع 
بالذات، فهو توجيه االهتمام للخارج واآلخر، 
فيستعملون اإلبداع للدفاع عن القيم واألفكار 
ويهتمون باآلخر وبمحيطهم الصغير والكبير، 
العالمي  الواسع  أو  القومي  المحلي  الضيق 
اإلبداع  يركز في  األول  نجد  ولذا  اإلنساني. 
على »الحرية« مذهبا و«الكيف« توجها، في 
»االلتزام«  على  يركز  الثاني  النوع  أن  حين 
مذهبا و«الماذا« توجها. أي أن األول غارق 
في مشاغل الذات منحبس داخلها، ال يرى وال 
يهتم إال بها أو من خاللها، فهو العالم والعالم 
على  ابداعه  في  يركز  تجده  ما  وغالبا  هو. 
ضمير المتكلم أو يحوم من حوله، فإن كتب 

شعرا ال يقول إال:
أراني ومن حولي العالم هائم

ال مرآ لغير رؤاي
آه، يا أنا الهائم في رباي
أراني واحدا في سواي..

غير صورته  فيها  تجد  فال  لوحة:  رسم  وإن 
التي يحب أن يكون عليها أو يعبر تجريديا 
إال  بها  يحس  ال  متداخلة  وخطوط  بألوان 
كل  أحوال  هي  وهكذا  إاله!  يفهمها  وال  هو 
المبدعين الغارقين في محيط الذات وأغوارها 
ال  الفنية.  اإلبداعية  واألنواع  األلوان  كل  في 
وال  اإلنسانية  ادعوا  وإن  بذواتهم  إال  يهتمون 
ادعوا  وإن  وعقدهم  أنفسهم  عن  إال  يعبرون 
غطاء  تحت  ذلك  كل  الصوفية.  أو  الغيرة 
التي تقوم  الحديثة  النقدية  الحرية والتوجهات 

عليها.
غيرية  فاهتماماته  الموضوعي،  الثاني  أما 
وأفكاره إنسانية وانشغاالته اجتماعية سياسية، 
وهم أقرب للنثر منه إلى الشعر، وأميل إلى 
منه  الرمزية  ومن  الخيال،  إلى  منه  الواقعية 
إلى التجريد وهكذا.. وأغلب الروايات الناجحة 
اليساري االجتماعي.. من  التوجه  ألصحاب 
مثل )ليو تولستوي( الروسي صاحب األعمال 
 « و  والسلم«  الحرب   « الشهيرة  اإلبداعية 
 / الفرنسي  كونديرا(  و)ميالن   ، كارنينا«  أنا 

التشيكي صاحب المؤلفات ذائعة
 « و  خفته«  تحتمل  ال  كائن   « الصيت 
الروائي  وعربيا   ، والنسيان«  الضحك  كتاب 
العالمي / المصري ) نجيب محفوظ( الحائز 
على جائزة نوبل، صاحي الثالثية الشهيرة ) 

السكرية ، قصر الشوق ، بين القصرين( .
هؤالء  بين  التفضيلية  األحكام  تسبيق  ودون 
وأنصار  )الكيف(  أنصار  بين  وهؤالء، 
وأنصار  )الشكل(  أنصار  بين  أو  )الماذا(، 
المفاضلة  تتجاوز  المسألة  فإن  )الموضوع(، 
وقضية االختيار إلى ما هو واقعي وعقالني 
نظرتنا  اختلفت  فمهما  لإلنسانية.  ونافع 
الجمال  فلسفة  حول  رؤانا  وتباينت  لإلبداع، 
فإن الواقع والموضوعي هو الفاصل. وهذا ما 

يقودنا للشق الثاني من السؤال.
الطرح الموضوعي:

يتعلق هذا الطرح بماهية اإلبداع في حّد ذاته 
وفي غايته ودوره وفعاليته في هذه الحياة. إال 
السياق  هذا  في  يواجهنا  ما  وأهم  أخطر  أن 
تلك الرؤى المختلفة وال أقول النظريات لكون 
بعد  المخبرية  بالتجربة  تتحقق  األخيرة  هذه 
يصحب  الذي  األمر  وهو  الفرضية.  الرؤية 
جملة  اإلنسانية  والعلوم  الفنون  في  تحققه 
اخضاعه  وصعوبة  أوال  المدروس  لطبيعة 
مجرد  ظلت  ولذا  المخبرية.  التجارب  لتلك 
أراء وطرحات نسقية وذهنية تتجاذبها األفكار 
هي  تنساق  والتي  المختلفة  واألراء  المتعددة 
بدورها إلى خلفيات أيديولوجية على األغلب 

تطرحها فلسفات محددة.
مرتبطان  والموضوعي  الذاتي  فالطرح  ولذا 
واأليديولوجية  الفكرية  الخلفيات  ناحية  من 
لإلبداع.  رؤيتنا  في  تتحكم  التي  والعقائدية 
بتدرجاتها  الحرية  يبنيه من زاوية  فهناك من 
المتنوعة، وهناك من يبنيها على عقيدة االلتزام 
بتدرجاته وتنويعاته المتعددة أيضا. وكل هذه 
لألشياء  رؤيتنا  في  تتحكم  التي  هي  األمور 
وبالتالي تحديد ماهيتها وغايتها. ففي الثقافة 
األيديولوجيا  على  قائمة  الرؤية  مثال  الغربية 
والديمقراطية  الحرية  وهي  الغالبة،  الليبيرالية 
والتي تقوم عليها البنى النقدية للفن واإلبداع، 
إلى  والزالت  كانت  الشرقية  الثقافة  فيما 
األيديولوجيا  مرتكزات  على  تقوم  كبير  حّد 

العربية  الثقافة  ومنها  االجتماعية،  اليسارية 
واإلسالمية، حيث أن الثقافة العربية الصرفة 
تقوم على القومية العربية، في حين أن الثقافة 
اإلسالمية تقوم على مبدأ اآلية : )ن والقلم 
وما يسطرون( والتي جرت حولها تفاسير عدة 
منها ما رواه ابن عساكر ، عن أبي عبد هللا 
مولى بني أمية ، عن أبي صالح ، عن أبي 
هريرة : سمعت رسول هللا - صلى هللا عليه 
وسلم - يقول : » إن أول شيء خلقه هللا القلم 
، ثم خلق » النون » وهي : الدواة . ثم قال 
له : اكتب . قال وما أكتب ؟ قال : اكتب ما 
يكون - أو : ما هو كائن - من عمل ، أو 
رزق ، أو أثر ، أو أجل . فكتب ذلك إلى يوم 
القيامة ، فذلك قوله : ) ن والقلم وما يسطرون 
( ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة 
، ثم خلق العقل وقال: وعزتي ألكملنك فيمن 

أحببت، وألنقصنك ممن أبغضت« .
الشرعية،  التفسيرات  تلك  عن  النظر  بغض 
اللغوية،  الناحية  من  دالليا  اآلية  توحيه  فما 
خصوصا في كلمتي )ما يسطرون ( فداللة 
الحرف » ما » لغير العاقل تدل على السؤال 
أي  كتابته  أو  تسطيره  المراد  الشيء  على 
كلمة » يسطرون »  تأتي  ثم   ، »الماذا«   «
مقصود  هنا  والتحديد   « يكتبون   « يقل  ولم 
يوحي  فالتسطير  الكتابة  عن  مختلف  وهو 
بالتخطيط والتفكير المسبق وإخراج المجهول 
أما  المعنى  داللة  ناحية  من  هذا  للمعلوم 
الشكل فالتسطير فيه الدقة والفنية والصنعة، 
»الماذا«  بين  تجمع  أو  تقول  الداللة  وكأن 
و«الكيف« في عبارة واحدة )وما يسطرون( 
وهذا ما نجده عمليا في منطق وشكل الكتاب 
حرف  أو  كلمة  توجد  ال  حيث   « القرآن   «
محدد،  ومعنى  قصد  وله  إال  فيه  موضوع 
إضافة إلى اإلعجاز البالغي والجمالي الذي 

فاق وأعجز كل خطيب.
النقاد  وتعريفات  رؤى  تعددت  السبب  ولهذا 
من  عام،  بشكل  لإلبداع  والفنانين  واألدباء 
شعر وقصة ورواية ومسرح ورسم وموسيقى 
وغيرها. ليبقى الفاصل والمعيار الحقيق بين 
الواقع  هو  المختلفة  والرؤى  التوجهات  تلك 
واقبال المتلقي. وهذا ما يحملنا للسؤال الثاني 

من المقال والذي نرجئه للجزء الثاني.
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»طالبان« تصدر قائمة جديدة بـ«الممنوعات«

خفايا »بئر برهوت« في اليمن 
الذي حيكت حوله الخرافات منذ آالف السنين

العلماء يحددون الحقبة المحتملة النقراض البشر

اإلسالمية  الدعوة  لجنة  أصدرته  بيان  سلط 
شرق  شمال  كابيسا  بوالية  نجراب  بمديرية 
السلوك  قواعد  على  الضوء  االثنين،  كابل 
لتعميمها على  تسعى حركة »طالبان«  التي 

المواطنين مع إحكام قبضتها على السلطة.
»إمارة  باسم  صدر  الذي  البيان،  في  وجاء 
 RT وحصلت  اإلسالمية«  أفغانستان 
بعمل  للمرأة  يسمح  ال  أنه  منه،  نسخة  على 
تسريحات الشعر »األمريكية« و«الفرنسية«، 

كما ال يسمح للرجال بالحالقة.
2. يجب ارتداء غطاء رأس لدى أداء الصالة.

المنزل  خارج  التواجد  للمرأة  الممنوع  من   .3
بدون حجاب، وفي حالة المخالفة تتم مساءلة 

وليها الشرعي )األب أو األخ أو األم(
4. يمنع للمرأة أن يكون لديها هاتف بكاميرا

ترتدي  ال  التي  للمرأة  السماح  يجوز  ال   .5
الحجاب، بركوب السيارة.

القيام بزيارات بدون  النساء  6. يحظر على 
حجاب

والسنة 7-8. يتعين على أئمة المساجد أن يوضحوا  القرآن  أحكام  منفصل  بشكل  فيما يتعلق بالحجاب والجهادللسكان 

9. من الممنوع تخزين المواد الفاحشة على 
الهواتف

ال  من  يسجل  أن  اإلمام  على  يتعين   .10
يؤدون الصالة

11. من الممنوع تقديم هدايا بمناسبة الزفاف 
ورأس السنة الجديدة وعيد األضحى المبارك

12. يحظر إطالق النار في األعراس
13. في حفالت الزفاف، ال يجوز تقديم إال 

األرز وقورمه  والخبز فقط.
انتهاء  بعد  بالزفاف  14. ال يجوز االحتفال 

مراسمه
15. يجوز للعريس شراء الذهب للعروس

16. قيمة المهر يحدده األهالي ورجال الدين
ويوم األحد قالت »طالبان« في بيان لها، إنها 
اللحى في  الشعر وحالقة  حظرت تسريحات 

والية هلمند بجنوب أفغانستان.
وفي وقت سابق هذا الشهر، ألزمت »طالبان« 
السوداء  العباءة  بارتداء  جامعيات  طالبات 
والنقاب ومتابعة المحاضرات في فصول غير 

RT :مختلطة.  المصدر

أشار فريق من العلماء الكنديين والبريطانيين 
 500 خالل  البشرية  انقراض  احتمال  إلى 
عام إن لم يتوقف االحتباس الحراري، حيث 

سيصبح كوكب األرض غير صالح للحياة.
الباحثون في دراسة نشرت على موقع  وقال 
»أحد  إن   ،»The Conversation«
يتضمن  الحراري  االحتباس  سيناريوهات 
تحول األرض إلى مكان غير صالح للحياة 

خالل 500 عام«.
المناخ  استراتيجية  »ورقة  أن  إلى  وأشاروا 
لألمم المتحدة، التي تدعو البلدان إلى تكثيف 
جهودها بشكل عاجل لمعالجة ارتفاع متوسط   

درجات الحرارة عالميا، يتم تجاهلها«.
االحتباس  إيقاف  يتم  لم  »إذا  وأضافوا: 

ستتغير  عام   500 غضون  ففي  الحراري، 
األرض كثيرا لدرجة أننا سنضطر للكفاح من 
أجل البقاء والحفاظ على ثقافاتنا ذات الجذور 

التاريخية والجغرافية«.
وفقا لهذه النظرية، سيصبح جزء من األرض 
درجات  ارتفاع  بسبب  للسكن  صالح  غير 
المحاصيل  من  عددا  وسيصبح  الحرارة، 
الزراعية، بما في ذلك القمح والبطاطا نادرا، 

بسبب تقلص مساحة األراضي الخصبة.
دقة  أكثر  »تخطيط  إلى  العلماء  ودعا 
الستراتيجيات المناخ على المستوى العالمي، 

وتوحيد الجهود لمنع الكارثة«.

الستكشاف  عماني  علمي  فريق  كشف 
تحيط  التي  الكتابات  حقيقة  عن  الكهوف، 
ببئر كبيرة مزعومة في صحراء شرقي اليمن، 
وصفت  مرعبة  شعبية  بأساطير  ارتبطت 

بـ«قعر جهنم«، و«سجن الجن«.
الستكشاف  العماني  الفريق  موقع  ونشر 
منشورا  »تويتر«،  في  حسابه  على  الكهوف 
بئر  أو  فوجيت،  خسفيت  »كهف  فيه:  أكد 
برهوت، المزعوم، ال يحتوي إطالقا على أي 
كتابات«. وتابع في التغريدة: »لكن الكتابات 
القديمة التي انتشرت في مواقع التواصل )عن 
البئر( كانت من كهف آخر زاره الفريق خالل 
رحلته في محافظة المهرة )شرق اليمن(، وهي 
لخط  تعود  ربما  جدا،  قديمة  عربية  كتابات 

المسند الحميري أو غيره«.
ذاته،  العماني  الفريق  أعلن  الخميس،  ويوم 
عبر تويتر، أن رحلته للبئر يقوم بها بالتنسيق 
مع الجهات المحلية للمحافظة اليمنية، ضمن 
برهوت  بئر  ومنها  الكهوف،  لدراسة  عمله 

)خسفيت فوجيت( بمحافظة المهرة اليمنية.
تكثر القصص واألساطير حول بئر برهوت 

في صحراء محافظة المهرة في شرق اليمن، 
ويعتقد الناس أنها »مسكونة من الجن«.

أن  مفادها  أسطورة  اليمنيون  تناقل  ولطالما 
البئر تعد سجنا للجن، ويسميها السكان أيضا 
كريهة  برائحة  البئر  وُتعرف  جهنم«.  »قعر 

تخرج من أعماقها.
وتبدو بئر برهوت »خسفيت فوجيت« كمعلم 
يظهر بوضوح من صور األقمار الصناعية، 
ويبلغ عرض فتحتها الخارجية نحو 30 مترا، 
تتكون  صغيرة  وجبال  سهول  بين  تقع  وهي 
الجيرية وتصب فيها مجموعة  من الصخور 
بئر برهوت  بلغ عمق  الصغيرة،  الشراج  من 
السطح  عند  عرضها  ويبلغ  المزعوم112م، 
الحفرة  أسفل  في  يتوسع  العرض  هذا  30م، 
الحفرة  عرض  ويتباين  مترا،   116 ليبلغ 
عموما تبعا لقوة الصخور المحيطة بأجزائها 
المختلفة، إذ تتسع الحفرة نسبيا في الطبقات 
الحفرة  ومحيط  صالبة.  األقل  الصخرية 
عموما دائري الشكل.وقد ارتبطت هذه الحفرة 
العميقة بكثير من األساطير التي انتشرت في 

وسائل اإلعالم المختلفة،
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تحالف »جنين« كشف بأزمة الغواصات الفرنسية
 لكسر عمالق االقتصاد له »وجه عربي«

مبتكر عراقي يصنع سيارة تعمل بال وقود

وسيم سليمان

الغواصات  صفقة  إلغاء  أستراليا  قرار  تسبب 
من  عدد  بين  دولية  بأزمة  الفرنسي  الجانب  مع 
األقطاب الدولية الكبرى على رأسها أمريكا وفرنسا 
عسكري  تحالف  أكبر  مفاصل  وهزَّ  وأستراليا، 
أبعاد  لها  الصفقة  لكن  الناتو«.  »حلف  عالمي 
التي  الضخمة  المالية  قيمتها  عن  بعيدة  أخرى 
تتجه  حيث  دوالر(،  مليار   50( باريس  خسرتها 
األنظار مؤخرا إلى »عمالق االقتصاد العالمي«، 

أي الصين، بال منازع.

تتزايد أوجه وحدة الصراع بين أمريكا والصين ومن 
في  طفت  حيث  االستراتيجيين،  حلفائهم  خلفهم 
فيروس  أزمة  بداية  منذ  تحديدا  األخيرة،  األعوام 
الصراع،  لهذا  مختلفة  أوجه  المستجد،  كورونا 
»أشباه  وأزمة  االقتصادي  الصراع  رأسها  على 
متعلقة  فرعية  أزمات  تتبعها  التي  الموصالت« 
محاولة  عنها  نتج  التي  المقدمة،  بالتكنولوجيا 
منها  كان  صينة،  شركات  عدة  جماح«  »كبح 
الحصر،  المثال ال  شركة »هواوي« على سبيل 
ليصل الصراع إلى أبعد الحدود الممكنة، أي في 
الفضاء الخارجي، حيث وصلت بعثة صينية إلى 

المريخ بعد أسابيع من البعثة األمريكية.
آلخر  انعكاس  مجرد  كبير  عسكري  صراع 

اقتصادي مثل »حرب األفيون«
للجميع،  معروف  هو  وكمال  الحال،  بطبيعة 
تحرك  االقتصادية  والمنافسات  »الحاجات 
المدرعات الحربية«، وال يمكن إخفاء الدور والبعد 
من  وقت  أي  في  الكبرى  للحروب  االقتصادي 
األوقات، على سبيل المثال، أتت الحرب العالمية 
األولى عام 1939 بعد أزمة الكساد الكبير عام 
1929، أو على سبيل المثال، »حرب األفيون« 
أفيون  شحنات  الصين  مصادرة  عند  بدأت  التي 
البريطانية من السوق الصينية بعد إدمان الشعب 

الصيني وظهور عالمات المرض، حيث أرسلت 
بريطانيا وفرنسا أسطوال بهدف »معاقبة الصين« 
وأجبروها على توقيع اتفاقية غير عادلة بعد حرب 
األفيون األولى )1840 -1842( وحرب األفيون 

الثانية )1856 -1860(.

كتب فكتور هوغو عن هذه الحرب قائال: »دخلت 
البريطانية والفرنسية كاتدرائية آسيا..  العصابتان 
وأحد  بالحرق..  قام  واآلخر  بالنهب  قام  أحدهما 
مليء  والثاني  جيوبه  مليء  المنتصران  هذان 
صناديقه ورجعوا إلي أوروبا يدهم في يد بعض 
إلي  أحيانا  تتحول  الحكومات  إن  ضاحكين.. 

لصوص ولكن الشعوب ال تفعل ذلك«.
تتمثل  العالم،  في  أخرى  أزمة  لدينا  اليوم،  أما 
بتبعات أزمة تفشي وباء فيروس كورونا العالمية، 
االقتصادية  تبعاتها  لها  جدا  كبيرة  أزمة  وهي 
وطفت  واضح  بشكل  ظهرت  التي  والسياسية 
على السطح على شكل بتوتر كبير بين الصين 

وأمريكا.

البحري  الصين  جماح  لكبح  محاولة  »أوكوس« 
على األقل

السياق  أن  إلى  المصادر  بعض  أشارت 
االستراتيجي التفاقية »أوكوس« التي وقعتها كل 
من بريطانيا وأمريكا واستراليا، ما هي إال محاولة 
من قبل هذه الحكومات »للرد على قدرة الصين 
بما  أساسي،  بشكل  البحرية  المتزايدة،  العسكرية 

في ذلك أسطول الغواصات الكبير«.

إخفاء  يمكن  ال  التصريح،  هذا  من  الرغم  وعلى 
بدأت  حيث  االتفاقية،  لهذه  االقتصادي  البعد 
تتربع وبقوة على عرش الصناعة  الصين مؤخرا 
واالقتصاد العالمي ودخلت صناعاتها التكنولوجية 
الموصالت«  »اشباه  من  مستوياتها  بجميع 
أن  من  الرغم  وعلى  واألسلحة،  السيارات  إلى 

لكن  العسكري،  الجانب  على  تركز  التصريحات 
يقدم  قد  حيث  الهدف،  هو  االقتصادي  الجانب 
الضغط  العسكري تنازالت اقتصادية، تماما، كما 

حدث في »حرب األفيون«.
»نار  على  يطبخ  »جنين«  عسكري  تحالف 

هادئة« هدفه تقاسم األدوار
مقال  في  كابيل،  فينيس  والمحلل،  الكاتب  نوه 
كتبه مؤخرا نشر على »yahoo«، إلى أن هذه 
بـ«الجنين«  وصف  حلف  والدة  تنتظر  االتفاقية 
اليابان  من  كل  يضم  عسكري  تحالف  يتضمن 
والهند، معتبرا أن، الرئيس األمريكي، جو بايدن، 
لمواجهة  والمهمات  المسؤوليات  توزيع  يحاول 

الصين بن حلفاء إقليميين.

غواصات  أستراليا  منح  يفسر  الذي  األمر  وهو 
تنفيذ  على  قادرة  »فرجينيا«  نوع  من  أمريكية 
دوريات في بحر الصين الجنوبي لمدة 77 يوم 
 40 إلى  تصل  سرعة  مع  بالوقود،  التزود  دون 
تضمن  ننوية  وبطارية  الساعة،  في  كيلومترا 
تشيلها لمدة 30 عاما، بعكس الغواصة الفرنسية 
»باراكودا« التي ينتهي وقودها بعد 80 يوما من 
في  وخطير  جدا  ضروري  أمري  وهو  اإلبحار، 

عصر تراجع الطاقة العالمي.
التوتر  يغذي  الطموح  هذا  أن  كابيل  واعتبر 
مؤكدا  وعسكريا،  وسياسيا  اقتصاديا  المتزايد 
سوى  يشكل   لم  »أوكوس«  اتفاقية  إطالق  أن 
»كارثة سياسية« منذ اإلعالن عنه، خصوصا أن 
الفرنسيون يرونه »ازدواجية في العمل وأكاذيب«.
حلف بدأ بـ«طعنة في الظهر« هزت »الناتو«  

تسبب اإلعالن عن الحلف الجديد وإلغاء صفقة 
الغواصات الفرنسية بأزمة كبيرة داخل أركان حلف 
الناتو، حيث اعتبرته فرنسا »طعنة في الظهر«، 
»يهدد  اإلجراء  هذا  أن  من  ألمانيا  حذرت  بينما 
تماسك الغرب ووحدته«، منوهة إلى أنه سيضعف 

»الناتو« لصالح تعزيز الحلف اآلخر.

رافق  الذي  الكبير  الترويج  من  الرغم  وعلى 
اإلعالن عن الحلف، إال أن الخارطة على أرض 
األوربيين  الكثير  يبحث  حيث  مختلفة،  الواقع 
لبناء شركات مع الصين، خصوصا من الناحية 
اليابان  ترحيب  من  الرغم  وعلى  االقتصادية، 
اليابان  أن  إلى  تشير  البيانات  أن  إال  بالحلف، 
الصين،  مع  قوي  اقتصادي  تشابك  لبناء  تسعي 
أما كوريا الجنوبية، ليس لديها الوقت أو اإلمكانية 
مشكلتها  لديها  أن  خصوصا  الصين،  لمحاربة 

الخاصة »المستعصية« مع كوريا الشمالية.
»وجه عربي« في الصراع الفرنسي األمريكي

تطرقت بعض المصادر إلى وجود مشكلة فرنسية 
أمريكية في العراق، حيث تؤكد جميع المؤشرات 
العراقية،  األراضي  من  القريب  أمريكا  انسحاب 
تواجدها،  تعزيز  على  جاهدة  فرنسا  تعمل  بينما 
بحرب  مشاركتها  »عدم  بحجة  موقفها  معززة 
خروج  فرنسا  رفض  أن  كما  جهة،  من  الخليج 
قبول  منحها  إيران  النوي مع  االتفاق  أمريكا من 
اإليرانيين الذي يملكون نفوذا كبيرا في العراق«، 
االستراتيجية  والدراسات  البحوث  مركز  بحسب 
»csis«، وهو األمر الذي »ربما« جعل أمريكا 

تحييد فرنسا.
فرنسا  وجود  أن  اعتبروا  الفرنسيين  الخبراء  لكن 
في  وعقبة  عازلة  منطقة  »سيخلق  العراق  في 
طريق الزحف الصيني، والذي أصبح مقلًقا بشكل 
االستراتيجي  االتفاق  مع  للغرب  بالنسبة  متزايد 
باإلضافة  الماضي«.  العام  اإليراني  الصيني 
من  األمريكية  القوات  »انسحاب  فإن  ذلك،  إلى 
العراق يخلق ضرورة لترتيبات دولية بديلة لضمان 
استمرار األموال ودعم مكافحة اإلرهاب، الذي ال 
التوقعات  المنطقة والعالم«، لكن هذه  يهدد  يزال 
لم تترجم بالطريقة التى رغبت بها باريس داخل 
أروقة البيت األبيض، األمر الذي خلق أزمة ال 

زالت تتفعال نتائجها حتى اليوم.

نجح الشاب العراقي أرشد أحمد السامرائي )28 
عاما( في ابتكار سيارة صديقة للبيئة تعمل بنظام 
ثم  كهربائية  طاقة  إلى  الشمسية  الطاقة  تحويل 
البطاريات،  بنظام  تعمل  وكذلك  ميكانيكية،  إلى 
الطابع  بين  جمع  شكل  من  فكرته  واستوحى 

الكالسيكي وسيارات الفورموال1.
رسالة إيجابية

ويقول السامرائي إنه قرر صناعة وسيلة نقل ال 
تحتاج إلى الوقود أو الزيت أو الماء، وذلك لكي 
يلتفت اإلعالم إلى هذا المشروع الجديد، من أجل 
على  وحثهم  مدينته  ألبناء  مهمة  رسالة  إيصال 

تغيير الواقع المزري.
من  جاءت  الفكرة  بأن  نت-  -للجزيرة  ويضيف 
موهبته في األمور الميكانيكية والكهربائية، حيث 
تحدى أصدقاءه بأنه يستطيع صناعة سيارة في 
إلى  يحتاج  ال  جديد  بنظام  وتعمل  قياسي  وقت 

وقود.

السيارة  على  العمل  أن  إلى  السامرائي  ويشير 
استغرق نحو 200 ساعة، مقسمة على 6 أشهر، 
وتمت صناعتها في المنزل، حيث لم يعتمد على 
ألفي  نحو  الكلية  تكلفتها  وبلغت  خارجية،  ورشة 

دوالر.
السيارة كونها ال تحتاج  يميز  إلى أن ما  ويلفت 
إلى وقود أو زيت أو ماء، وتعتبر صديقة للبيئة، 
الكربون،  أكسيد  ثاني  غاز  منها  ينبعث  ال  ألنه 
اليدين  باستخدام  بها  التحكم  بإمكانية  تتميز  كما 
لذوي االحتياجات  فقط، وهذا ما يجعلها مالئمة 

الخاصة.
السيارة، يبين السامرائي أن محركها  وعن أجزاء 
وتقويته،  المنزل  في  تحويره  تم  كهربائي  ملف 
السيارة وجعلها تسير  لكي يكون قادرا على دفع 
من  مصنوعة  فهي  األجزاء  باقي  وأما  بسالسة، 
واألسالك  غالس«  »الفايبر  مادة  ومن  الحديد 

الكهربائية وكلها تم صنعها في البيت.

تعمل  سيارة  لصناعة  السامرائي  الشاب  ويخطط 
بالطاقة الكهربائية، ولكن بحجم أكبر وأن تكون 
المدارس  إحدى  إلى  ليهديها  أكثر،  مقاعد  ذات 

إليصال الطالب مجانا.
تجاري،  مشروع  إلى  ذلك  تحويل  معوقات  وعن 
موقع  وإلى  الدعم،  إلى  حاجته  السامرائي  يبين 
وأفضل  أكبر  شيء  صناعة  أجل  من  للعمل 
إلى مصاريف ومكان  فالمشروع بحاجة  وأجمل، 
وغيرها  والقطع  اللحام  أجهزة  مثل  عمل،  ومواد 

من اآلالت.
مشروع تجاري

ويعرب والده أحمد ياسين )62 عاما( عن حماسته 
للفكرة، مؤكدا إمكانية تحويلها إلى مشروع تجاري 
ناجح إذا توفرت المعدات الالزمة التي تسهم في 

استمرارية العمل.
يدعم  إنه  ياسين  يقول  نت،  للجزيرة  حديثه  وفي 
ومفيدا  مهما  مشروعا  كونه  أرشد،  ولده  مشروع 
الناس  المستقبل، ألن  في  منه  االستفادة  ويمكن 

بحاجة إلى وسائل نقل تعمل بالطاقة النظيفة.
المناسبة  البيئة  توفير  حاولوا  أنهم  إلى  ويلفت 
للمشروع ولكن توجد هنالك بعض النواقص، ومن 
أبرز المعوقات التي واجهتهم ضيق المكان وقلة 
الدعم من  أو  الحكومي  الدعم  المعدات، وغياب 

جهات مهتمة.
بمثابة  كانت  ولده  سيارة  أن  إلى  ياسين  ويشير 
مفاجأة للناس الذين أعجبوا بها والتقطوا كثيرا من 
الصور لها، معربا عن أمنيته أن يصل المشروع 
إلى كافة مدن البالد وإلى مستوى الوطن العربي.

فكرة مميزة
من جانبه، يقول محمد كفاح )26 عاما( -صديق 
المميزة  المشاريع  من  أرشد  »مشروع  إن  أرشد- 
بإمكانياته  استطاع  ألنه  العراق،  مستوى  على 
الفردية صناعة سيارة صديقة للبيئة يتنقل بها من 

مكان إلى آخر«.
ويضيف كفاح -للجزيرة نت- أن بداية المشروع 

هو إيصال رسالة إيجابية، ولكن ال يوجد ما يمنع 
إذا ما حصل على  إلى مشروع تجاري،  تحويله 

الدعم والتمويل الالزم.
وينوه بفكرة المشروع التي أثارت ردود فعل متباينة 
أثرا  تركت  أنها  مؤكدا  والترحيب،  االنتقاد  بين 
إيجابيا في كل شخص سمع عن السيارة والهدف 

من صناعتها.
أهمية التطوير

والتنمية  اإلنسان  الناشط في مجال حقوق  ويرى 
البشرية محمد السامرائي أن مستقبل مشروع أرشد 
أن  يحاول  شاب طموح  ومستقبل  ناجح  مستقبل 
يجسد أفكاره وكل ما يمتلك من أجل االستفادة من 

الطاقة الشمسية المتوفرة مجانا لكل إنسان.
ويبين -للجزيرة نت- أن هذه السيارة هي نقطة 
من  االستفادة  يحاولون  الذين  للشباب  تحول 
إمكانياتهم البسيطة إلنتاج مركبة صديقة البيئة، 
الشباب،  عند  مقبولة  تكون  قد  ومواصفاتها 
والشيء الذي يميز هذه السيارة أنها تعمل بالطاقة 

الشمسية.
ويعرب ناشط التنمية عن اعتقاده بضرورة تطوير 
هذا المشروع لتوفير فرص عمل لبعض الشباب، 
وأن يكون أرشد صاحب ورشة كبيرة لصناعة هذه 

السيارات التي يحتاجها المجتمع اليوم.
المصدر : الجزيرة
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طبيب يتحدث عن زمر الدم والميزات الجينية 
لألشخاص األكثر واألقل عرضة لفيروس كورونا

مشروب يمكن تحضيره في المنزل لتعزيز نمو الشعر!

طرق سهلة لخفض مستويات الكوليسترول بسرعة

شاب صيني يفارق الحياة بعد شربه 1,5 لتر من الكوكاكوال خالل عشر دقائق

التلفزيونية  البرامج  ومقدم  الطبيب  قال 
إن مختلف  مياسنيكوف،  ألكسندر  المعروف 

األمراض تتمتع بميزات جينية مختلفة.
وفقا للطبيب، يمكن أن تؤثر فصيلة الدم هذه 
أو تلك على سريان وتطور األمراض. على 
مجموعة  أصحاب  يعاني  قد  المثال،  سبيل 

الدم األولى، من قرحة المعدة، والثانية – من 
سرطان المعدة.

وأما أصحاب المجموعتين الثالثة والرابعة، فهم 
البنكرياس.  بسرطان  لإلصابة  عرضة  أكثر 
ومع ذلك، في بعض الحاالت، يمكن لوجود 
المستضدات أن تحمي صاحبها من العدوى 

»أصحاب  الطبيب:  وأضاف  الخطيرة.  
لإلصابة  عرضة  أكثر  الثانية  المجموعة 
فتوفر  األولى  المجموعة  وأما  كوفيد،  بعدوى 
الحماية منه ألصحابها. وهناك أشخاص لن 
يصابوا بتاتا بكوفيد. والحديث ليس فقط عن 
أصحاب المجموعة األولى، تذكروا أنه يوجد 

حوالي 348 من المستضدات«.
وهناك حاالت نادرة يكون فيها لدى اإلنسان 
عدد كبير من المستقبالت في الجسم، التي 
تتقبل فيروس كورونا. وهؤالء األشخاص أقل 

حماية من العدوى ومن الموت بسببها.
المصدر: نوفوستي

اإلنسان،  لدى  الرأس دورا مهما  يلعب شعر 
الرأس  فروة  إلى حماية  الجمجمة  توسيد  من 

من أشعة الشمس.
وفي حين أن تساقط الشعر المفرط ال يشير 
دائما إلى مشكلة أساسية، إال أنه قد يثير قلق 
الكثيرين. ومع ذلك، قد يساعد عصير الجزر 
الشعر  نمو  وتعزيز  الرأس  فروة  ترطيب  في 

الجديد.
يعد الجزر من الخضروات الجذرية المهمة، 
الكيميائية  المواد  من  أنواع  بأربعة  وغني 
والبولي  والكاروتينات  الفينول  ذكور  النباتية: 

أسيتيلين وحمض األسكوربيك.
التي  الفيتامينات  من  نوعين  على  ويحتوي 
أثبتت فعاليتها في مكافحة تساقط الشعر. كما 
أنه مصدر للفيتامينات A وK وC وB1 و

B6 وB2، من بين العناصر الغذائية األخرى 
مثل األلياف والبوتاسيوم والفوسفور.

بالنسبة  الجزر  فوائد  تعود  قد  ذلك،  ومع 

للشعر إلى فيتامين A وE، اللذين ثبت أنهما 
يحسنان جودة الشعر، ما يجعله أكثر كثافة 

ولمعانا وأطول وأقوى.
 Eو C فيتامين  أن  ثبت  ذلك،  وعالوة على 
الموجود في الجزر يحسن الدورة الدموية في 
فروة الرأس، ما قد يساعد في تجنب ظهور 

الشيب المبكر.
وفي حين أن األدلة التي تظهر أن فيتامين 
A يمكن أن يعزز نمو الشعر، محدودة، فقد 
فيتامين  نقص  أن  الدراسات  بعض  أظهرت 

A يمكن أن يؤدي إلى شعر جاف ومتناثر.
بعض  وجدت  ذلك،  من  العكس  وعلى 
الدراسات أن تناول الكثير من الفيتامينات قد 

يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفرط.
وعند الحديث عن تأثيرات فيتامين A، الحظ 
الباحثون أن: »فيتامين A عبارة عن مجموعة 
من المركبات، بما في ذلك الريتينول وحمض 

الريتينويد وبروفيتامين A كاروتينات.
 A فيتامين  أن  ثبت  الفئران،  دراسات  وفي 
لبصيالت  الجذعية  الخاليا  ينشط  الغذائي 

الشعر، على الرغم من أن دوره معقد.
وأضافوا أن »المستويات الدقيقة من حمض 
الريتينويد ضرورية للوظيفة المثلى لبصيالت 

الشعر«.
وعند تناول الفوائد المحتملة لفيتامين E على 
الشعر، الحظ الباحثون أن األدبيات الموجودة 

حول هذا الموضوع كانت محدودة.
واستشهدوا بإحدى الدراسات التي تضمنت 21 

متطوعا، والذين أظهروا »زيادة ملحوظة« في 
 Tocotrienols مكمالت  تلقي  بعد  الشعر 

مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.
فيتامين  عائلة  إلى   Tocotrienols وتنتمي 

E وهي معروفة بمضادات األكسدة القوية.
ووجدت الدراسة التي أجريت على متطوعين 
مصابين بالثعلبة أن Tocotrienols يحسن 
ترقق  منع  على  ويساعد  الرأس  فروة  تغطية 

الشعر.
األرجح  كانت على  النتيجة  أن  إلى  وأشاروا 
للمركب،  القوية  األكسدة  مضادات  بسبب 
التأكسدي  اإلجهاد  تقليل  في  ساعدت  والتي 

في فروة الرأس.
وبناء على األدلة الموجودة، ينصح الباحثون 
بشرب ما بين ثالث إلى أربع أونصات من 

عصير الجزر يوميا لرؤية نمو الشعر.
المصدر: إكسبريس

ال يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم عادة إلى 
المستويات  أي أعراض واضحة، ما لم تكن 
دم  فحص  إجراء  يلزم  لذا  للغاية،  مرتفعة 
إذا كنت معرضا لخطر اإلصابة  لتحديد ما 

بالعديد من الحاالت الصحية.
المرضى  توعية  يتم  الحاالت،  معظم  وفي 

بمستويات الكوليسترول »الكلية« لديهم.
ويأخذ الكوليسترول الكلي في االعتبار كمية 
الدم.  في  و«الجيد«  »الضار«  الكوليسترول 
ويجب أن تظهر النتيجة الصحية أن إجمالي 
خمسة  يبلغ  الدم  في  الكوليسترول  مستوى 
أو أقل. وإذا لم يكن األمر كذلك، فقد حان 
الوقت إلجراء بعض التغييرات في نمط الحياة 

للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول.
وقالت الدكتورة سوزان شتاينباوم - أخصائية 
الدواء،  مثل  الضحك  إن   - القلب  أمراض 
فهو يساعد على زيادة البروتين الدهني عالي 

الكثافة )أي الكوليسترول الجيد(.
التقاط  في  الجيد  الكوليسترول  ويساعد 
الكوليسترول الضار في مجرى الدم ونقله إلى 

الكبد حيث يمكن تكسيره.
ويمكن أن يكون هذا بسيطا مثل وضع فيلم 
مضحك أو مشاهدة مقاطع فيديو سخيفة عبر 

اإلنترنت أو الضحك مع أحد أفراد أسرتك 
على  للمساعدة  مفيدة  أخرى  طريقة  وهناك 
خفض مستويات الكوليسترول لديك بسرعة، 

وهي التحرك. وقالت الدكتورة سارة سمعان - 
القلب  أمراض  في  متخصصة  أخرى  طبيبة 
- إن التمارين يمكن أن »ترفع HDL »أي 
»أي   LDL وتحسن  الجيد«  الكوليسترول 

الكوليسترول الضار««.
وكلما زاد عدد التمارين التي تمارسها يوميا، 
زادت سرعة انخفاض مستويات الكوليسترول 

لديك، وبالتالي تحسين صحتك.
وتقول نصيحة أخرى إنه ينبغي إضافة التوابل 
إلى طعامك، وخاصة الفلفل األسود والكزبرة 

والزنجبيل.
بها  أوصى  التي  األخرى  التوابل  وتشمل 
مستويات  خفض  في  للمساعدة   WebMD

الكوليسترول، ما يلي:
• الثوم.

• الكركمين.
• الزنجبيل.

• القرفة.
أن  األبحاث  »تظهر   :WebMD وصرح 
تناول نصف إلى فص واحد من الثوم كل يوم 
بنسبة  الكوليسترول  نسبة  يخفض  أن  يمكن 

تصل إلى تسعة بالمائة«.
أنواع  بعض  إضافة  أن  شتاينباوم  وأضافت 
التوابل إلى طعامك هي طريقة رائعة للمساعدة 

في تقليل الشهية.
المصدر: إكسبريس

فارق شاب صيني يبلغ من العمر 22 عاما 
الحياة، بعد شربه زجاجة كوكاكوال سعة 1.5 
في  للمساعدة  دقائق   10 غضون  في  لتر 
التهدئة بالطقس الحار، حسبما قال األطباء 

الذين تابعوا حالته.
وأفادت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية نقال 
السريع  االستهالك  بأن  المسعفين  قول  عن 
للشاب الصيني أدى إلى تراكم الغازات القاتلة 
داخل جسده، مما أدى إلى حرمان الكبد من 

األوكسجين وفي النهاية أدى لموته.
وحسب الصحيفة، ذهب الشاب الذي لم يتم 
المستشفى بعد ست  إلى  الكشف عن هويته 
ساعات من تناول المشروب الغازي واشتكى 

من ألم شديد وتورم في المعدة.
وأخبر األطباء في مستشفى تشاويانغ ببكين، 

أنه قام بسرعة بشرب 1.5 لتر من كوكا كوال 
للمساعدة في التهدئة بسبب الطقس الحار.

وأدى تناول المشروب بسرعة كبيرة إلى تجمع 
الغازات في أمعائه والتي تسربت بعد ذلك إلى 
الرئيسية  الدموية  البابي، أحد األوعية  الوريد 
في  هذا  وتسبب  الضغط  بسبب  الكبد،  في 
قدموا  الذين  لألطباء  وفقا  قاتلة،  أضرار 

تفاصيل الحالة.
وأظهرت االختبارات التي أجريت على الشاب 
عدة  مرة،  ألول  بتقييمه  األطباء  قام  عندما 

عالمات مقلقة.
من  يعاني  أنه  يعتقد  لم  الذي  الشاب  وكان 
أي مشاكل صحية أساسية يعاني من ارتفاع 
الدم  وانخفاض ضغط  القلب  معدل ضربات 

وكان يتنفس بسرعة.

مصاب  أنه  المقطعية  األشعة  ووجدت 
بااللتهاب الرئوي، ووجود غير طبيعي للغاز، 

في جدار أمعائه وريده البابي.
إصابته  عن  أيضا  المسح  عمليات  وكشفت 
بنقص تروية الكبد، وتم إعطاؤه دواء للمساعدة 
في حماية كبده ومحاولة تثبيت وظائف جسده 

األخرى من المزيد من التلف.
الدم  فحوصات  أظهرت  ساعة   12 وبعد 
الكبد  في  تلف خطير  يعاني من  الشاب  أن 
ساعة   18 بعد  وتوفي  أكثر  حالته  تدهورت 

من العالج.
»dailymail« :المصدر
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خاطرة: حين كنا صغارا )2(

مخالفة مرورية

العراقيون يقولون للفنانة اليسا ال اهال وال سهال 
 بسبب موقفها من حزب اهلل وتطبيعها مع االحتالل االسرائيلي

حين كنا صغارا 2 
راوية الوادي 

هل سبق و قرأت قصة األرنب و الجزرة؟ هي قصة 
في  اإلبتدائي  الثاني  الصف  منهج  في  مقررة  كانت 
التابعة لوكالة الغوث في غزة في فلسطين.  مدرستي 
في حصة اللغة العربية، و كانت الحصة األولى في 
األمس  كأنها  واضحة  أذكرها  الزلت  و  النهار،  ذلك 
القريب، دخلت مدرستي الشابة األبلة ربيحة الفصل، 
و بيدها مجموعًة من ألواِح الكرتون، توقفنا جميعًا عن 
بكل هدوٍء، و  احترامًا و  الكالم، و وقفنا  الصياح و 
رددنا عليها الصباح، ثم جلسنا بصمٍت و ترقٍب، و 
نحن نطالع األلواح التي بدأت بصفها واحٍد تلو اآلخر 
على حافة السبورة الخشبية السوداء التي غطت جدار 
الحائط. صورٌة ألرنٍب صغيٍر أبيض اللون و أمه ... 
وأمامهما صحٌن من الخس و الجزر، ثم لوحات أخرى 
العظم،  وأمامه صحن من  لكلٍب  عليها صورٍة  واحدٍة 
األخيرة  و  سمكة،،  به  وأمامها صحٌن  لقطٍة  ثالثة  و 
عليها صورة لحماٍر يأكل تبنًا. القصُة تحكي عن أرنٍب 
صغيٍر ّملَّ من أكل الجزر و الخس كل يوٍم، و طلب 
ما  هذا  أن  أخبرته  لكنها  و  الطعام،  تغيير  أمه  من 
يأكله األرنب، و عليه أن يحمد هللا على النعمة، و أن  
يرضى بها، و لكن الصغير لم يقتنع و ذهب في الغابة 
يمشي ... و مضي يسأل الحيوانات األخرى ما تأكل 
. شارك القطة و الكلب و الحمار طعامهم، و لكنه لم 
يستسغ طعامهم، و عاد للبيت جائعًا و أكل من الخس 
لم  الشبع.  و  بالرضا  يحس  هو  و  نام  و  الجزر،  و 
ينتهي دور األرنب في مناهجنا الدراسي عند هذا الحد 
بل كان بطاًل لقصٍة أخرى.. و لعلكم تعرفونها قصة 
السلحفاة  السلحفاة! حيث شارك األرنب و  األرنب و 
في سباق للجري و المنطق يقول أن األرنب من أسرع 
الحيوانات ، و أن السلحفاة من أبطأها على االطالق. 
التراخي..  و  الكسل  الى  األرنب  دفع  الغروَر  لكن  و 
لم  التي  السلحفاة  السباق، ولكن  أنه نسي وقت  حتى 

تهدأ ... أو تتوقف عن المشي البطيء المرهق لحظٍة،  
وصلت خط النهاية قبله .... و فازت عليه.

لقد ُصممت تلك المناهج لالجئين الفلسطسنين الذين 
أرغموا بالقوة و الخديعة على مغادرة بيوتهم و أراضيهم 
و حقولهم فساحوا في األرض حيث استطاعت أرجلهم 
المتعبة المشي و انحنت ظهورهم التي حملت الشيوخ 
و األطفال و بقايا من متاع يسترهم من الوصول و 
اإلستقرار. و أذكر ُمدرستنا ربيحة و هي تسألنا- بعد 
قراءة القصة و مشاهدة الصور، و ربطها باألحداث- 
ماذا تعلمتم من األرنب ؟ أذكر أنا قلنا -بحماسٍة شديدٍة 
شاركنا فيها جميعًا بكل حماسٍة- تعلمنا الرضا و أن 
نشكر هللا على النعم، وأن القناعة كنز ال يفنى،  و 
أن نطيع أمنا، و أن نسمع كالمها . كانت مدرستي 
تجمع ألواح الكرتون، و تلملم دفاترها من على الطاولة 
بصوٍت  سألتها  و  منها  أقتربت  حين   ... الخشبية 
منخفٍض خشيَة أن تسمعني زميالتي في الفصل: أبلة 

ربيحة إن أكل األرنب الخس و الجزر كل يوم و هو 
راٍض.. هل كان سيتعلم هذه الدروس .... و أشرت 
بيدي الى قائمة الدروس التي تعلمها األرنب، و التي 
قد  و  الّي  نظرت   ... السبورة؟  على  مدرستي  كتبتها 
علت على مالمح وجهها البغتة و الدهشة ... ثم .. 
و فجأة عال صوتها بالضحك مما لفت نظر الطالبات 
جميعًا.  اقتربت أبلة ربيحة مني، و حضنتني بقوٍة و 
هي تهز رأسها، و ال زالت تضحك و قالت: راوية .. 
أجبت و أنا مرتبكة و وجلة: نعم. قالت لي: ال أظن 
يجرب  لم  إن  الدروس  هذه  من  أيَّ  سيتعلم  األرنب 
غيرطعم الجزر و الخس... و لكن ليست كل التجارب 
مجانية و سهلة ... ستعلمك األيام معنى ذلك. لم أفهم 

و مضت األيام.
ألنه  األطفال  حكايات  من  لكثيٍر  بطل   األرنب 
مشاغب، و لكنه جميل و رشيق، و لديه القدرة على 
التكيف و العيش في كل مكان، ولكنه أيضًا مغرور 

و سهل خداعه و تضليله. هذا ما ارتبط بذهني عن 
األرنب منذ صغري. اليوم و بعد سنين طويلة و من 
احداث كِل يوٍم المتتابعة، و التي تعيد نفسها كالخس 
و الجزر على مائدة األرنب الصغير الذي حاول تغيير 
مائدة طعامه و ترك البيت يسأل ما مذاق األيام و ما 
لونها لدي رفاقه .. و تحضره المفاجأة و تحاصره.. 
أن الرفاق ال يقدمون الطعام بالمجان، و أنه ال غذاء 
بال ثمن، و أن جيوبه خاوية من المال و أنه ال يملك 
سوى قليل من ورٍق و دعاِء والديه له بالستر و النجاة.
حجم  وعن  الطبيعة  عن  وثائقي  برنامج  أشاهد  كنت 
على  تأثيرها  و  للغابات  وقع  الذي  التهديد  و  الدمار 
طفولتي  بطل  األرنب  تذكرت  النباتات.  و  الحيوانات 
... أين سيعيش و ماذا سيأكل؟ لن يكون هناك خس 
قصص  أبطال  الحيوانات  كانت  لطالما  جزر!  ال  و 
ألنهم  التصور  و  للفهم  المقاربة  سبيل  على  األطفال 
ستختفي  كانت  فإن  بهم،  المحيط  الواقع  من  جزء 
عن سطح األرض كما يحدث اآلن، و نرى قصص 
كائنات  بطولة  من  التلفزيونية  برامجهم  و  األطفال 
خرافية ... نصف انسانية و نصف حيوانية و بصفات 
خارقة و قدرات عجيبة .. فهل لهذا الجيل سبيٍل من 
المقاربة أو المقارنة للفهم العقالني. إن كان المقصود 
في  كالجئيين  لنا  صممت  التي  التعليم  مناهج  من 
....و  الواقع   لألمر  الرضوخ  تعلمنا  أن  الحقبة  تلك 
هي  ما  ترى  فيا  القناعة،  و  الرضا  ...ال  اإلستسالم 
المقررات التي صممت ألوالدنا، و التي يمشون على 
خطاها دقيقٍة بدقيقة .... عبر الهواتف الذكية و برامج 
اإلنترنت و الفضائيات.......ترى ما التجربة الجديدة 

التي سيخوضها األرنب اليوم و ما الثمن؟
 بالرغم أن الخس و الجزر أصبح صحن سلطة لذيد 
يأكله الجميع برضا و استمتاع مع بعض اإلضافات 
... إال أن أرنب اليوم .... يظن أن هناك ما هو ألذ و 
أطيب، و ال يكترث كثيرًا لثمن الوجبة الجديدة ...... 

فبالتأكيد هناك من سيدفع الثمن.   

خالد الجيوسي:
والغناء  الفن  ُنجوم  تدّخل  أّن  البعض  يرى 
بالسياسة، لهو أمٌر غير محمود، وتزداد عواقبه 
ثوابث  من  سلبّيًا  موقفًا  الفنان  سّجل  إذا  خاّصًة 
لتحرير  الداعية  والحركات  الوطنّية،  القضايا 
األوطان، والُمقاومة، والفنانة اللبنانّية إليسا وبعد 
تراجع لُنجومّيتها وانِحسار أضواء “التريند” عنها 
وفشل ألبومها الغنائي األخير، لجأت األخيرة إلى 
حسابها في “تويتر”، وتحّولت إلى ُمحّللة سياسّية 
وصول  من  ُسخريتها  وأخيرًا  هللا،  حزب  تنتقد 
المازوت اإليراني، ُمحاولًة تسجيل مواقف أقرب 
سمير  اللبنانّية  القوّات  وحزب  السعودّية،  لحلف 

جعجع الُمقّرب منها.
المذكورة  الفنانة  على  تسّلطت  السلبّية  األضواء 
السياسّية،  مواقفها  حيث  العراق،  في  المرّة  هذه 
ومواقفها  ُيسِعفها،  لم  “التريند”  لدخول  وسعيها 
بالشعب  دفعت  اللبناني،  هللا  لحزب  الُمناهضة 

بلده،  في  والغناء  مقدمها  رفضه  إلى  العراقي 
والخلفّية سياسّية بامتياز.

عليها  ُيطلق  كان  كما  الشرشف”  “فنانة  وأعلنت 
بعد اشتهارها بأغنية وهي تغّني بشرشف أبيض، 
أنها سُتغّني في العراق، وألّول مرّة في بغداد في 
أكتوبر  األّول/  بتاريخ 22 تشرين  “سندباد الند” 

الُمقبل.
ونشرت إليسا الُملصق الدعائي للحفل في حسابها 
فتح  الذي  الُملصق  وهو  “تويتر”،  على  الرسمي 
عليها باب الُهجوم العراقي الواسع، ليتصّدر وسم 
“هاشتاق”: “عراقيون يرفضون إليسا في العراق”.
في  إليسا  لغناء  الرافضين  تغريدات  وتنوّعت 
هللا،  حزب  ضد  بمواقفها  ذّكر  فالبعض  العراق، 
وآخرين رفضوها لمواقفها الُموالية لدول التطبيع، 

وُنصرًة لفلسطين، وقضّيتها.
على  الّرد  بالفنانة  الُمعجبون  حاول  جهتهم  من 
الحملة، بإطالق حملة ُمضاّدة لم تتصّدر الوسوم 

الُمتصّدرة، وبقيت محصورًة بُجمهور الفنانة الذي 
ُمعظمه  رفض  الذي  العراقي  الشعب  يفوق  لن 

غناء إليسا على أراضيه.
وكانت اتُِّهَمت إليسا بالتطبيع مع دولة االحتالل 
عالمة  وضعت  عندما  أّيام  قبل  اإلسرائيلي 
اإلعجاب “الاليك” وأعادت ُمشاركة تغريدة ألحد 

ُمعجبيها، والذي تبّين أنه من دولة االحتالل.
الجمهور  ُهجوم  اللبنانية  الفنانة  تصّرف  وأثار 
العربي عليها بتعليقات ُمختلفة حاّدة، وهو األمر 
الُمشاركة  إعادة  خاصّية  إزالة  إلى  دفعها  الذي 

على التغريدة.
وكان قد وقع في فخ التطبيع مع دولة االحتالل 
رمضان،  محمد  المصري  الفنان  اإلسرائيلي، 
وُكل  إليسا،  وأخيرًا  نجيم،  نادين  اللبنانّية  الفنانة 
هؤالء تعّرضوا لُهجوٍم عنيف من ُجمهورهم العربي 
الّسابقة  التطبيع  لدول  والكاره  للتطبيع،  الرّافض 

والاّلحقة.

يقود  كان  مدة  منذ  أنه  يروي  األساتدة  أحد 
بادر  مرورية،  دورية  أوقفته  حين  سيارته 
العون بطلب أوراق السيارة، يقول الزميل أخذ 
شمسية  عدسات  وراء  من  وجهي  بتفحص 
وثائق  من  طلب  ما  كل  سلمته   معتمة... 

ليبادرني بلهجة هادئة وحازمة...
-لم تربط الحزام يا أستاذ!

- نعم لألسف...
-هذا يستوجب مخالفة...

عمت لحظات من الصمت... كنت أصارع 
االعتذار  مني  يطلب  ضلوعي  بين  هاتفا 
استطعت  كيف  أعلم  ال  الصفح...  وطلب 

كبحه...

أخطأت  أني  أعترف  العون،  -حسنا حضرة 
وأستحق المخالفة...

لي  متوجها  المخالفة  بتدوين  العون  بدأ 
بالحديث... أستاذ تعليم ثانوي.. هل يحصل 
أحيانا أن تسامح أحد تالميذك إذا غش في 

االمتحان؟
-أكون بهذا أميزه عن غيره وأخرق القانون...

لي  يتوجه  أن  قبل  المخالفة  ورقة  ناولني 
بالحديث ثانية...

بتردد  السيارة؟..  من  تنزل  أن  يمكن  -هل 
واستغراب نزلت... ليقوم باحتضاني فجأة... 

كنت مندهشا مما يحصل...
عندك،  درست  فالن،  تلميذك  -أستاذ...أنا 

االمتحان..مع  في  ابنك  غش  حين  أتذكر 
تلميذ آخر؟ حينها منحتنا صفرا وطبقت علينا 
القانون... كالمك يومها لم ولن أنساه.. »هذه 
أنسحب...  أو  بشرف  أحملها  أن  إما  أمانة 
القانون وضع ليطبق على الجميع وال يستثنى 

منه أحد.. حتى ابني هذا...« 
مثاال  وجعلتك  احترمتك  ولكن  بكيت  يومها 
لي... واليوم سيدي أطبق عليك القانون وال 

أستثني أحدا كما علمتنا..
لم أستطع كبح دموعي أمام ذلك المشهد وقد 
تداعت أمام ناظري تفاصيل ذلك اليوم الذي 
العون  لفلذة كبدي... كان  منحت فيه صفرا 
يناضل من أجل أن ال تسيل دموعه حفاظا 

ليبادرني  يرتديه...  الذي  الزي  هيبة  على 
بالحديث 

أقسمت عليك سيدي أن تقبل هديتي... هذا 
مبلغ المخالفة... متعك هللا بالصحة وأدامك 

تاجا فوق رؤوسنا...
حاولت التمنع فألح بشدة وسانده زميله الذي 

شهد الموقف بتأثر باد...
غادرت المكان  وقد سرت بين أضلعي سكينة 
المربى  ثروة  تلك  غامرة...  وسعادة  عجيبة 

التي ال تقدر بثمن!
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             فكاهة  

وأصبح  للتقاعد  حسني  أبو  أحيل  أن  بعد 
تواجده في املنزل دأيماً وكثرت أنتقاداته ٔالم 
حسني في شٔوون البيت انواملطبخ خصوصا، 

وحتججه وكثرة صراخه ٔالتفه االمور ..
الخ .

العأيلة كلهم ضاجوا من سالفة تقاعد ابو 
حسني وخاصة أم حسني

ٕاال أن أبو حسني ٕانتبه أن الكل متضايق منه 
فقرر أن يجد طريقة يقلل فيها من تواجده 

في البيت.
عمل جدوال حلياته من خالل املشي في املتنزه 

واملوالت، على الرغم ان في داخله مهموم.
قدمية  عمل  بزميلة  التقى  االيام  أحد  وفي 
معه  تعمل  كانت  سنة   )  ٤٠  ( عمرها 
فٔاخبرها  حاله  عن  وسٔالته  السابق..  في 

بالتفصيل.
فقالت له:

»تعال نحط همك على همي ونتزوج!!!
أنا وحدي بالبيت وزوجي توفاه اهلل من زمان«

... وماعندي اطفال..
معها  وذهب  اخلبر  يكذب  لم  حسني  أبو 

وتزوجها على سنة اهلل ورسوله...
منزله  الى  عاد  التالي  اليوم  صباح  وفي 

فسٔالته أم حسني:
»خير وين كنت البارحة؟

أجابها: توظفت بشغلة أهلية...!
منه  تخلص  تريد  ٕالنها  حسني  ام  فرحت 
وقالت:  واهلل ما قصرت، انت بعدك بحيلك... 
وٕاذا اشتغلت راح تقضي وقت بشيء يفيدك 
وينفعنا وياك. وعلى رأى املثل احلركة بركة!! 

لكن ما هو عملك اجلديد؟
فٔاجاب: حارس ليلي

قالت له: ما شاء اهلل، وظيفه مباركه ...!
املهم أبو حسني يرجع من بيت زوجته الثانية 
وظيفته  من  وتعبان  منهك  الصباح  في 
الفطور...وبعد  حسني  ام  جتهزله  اجلديدة. 
الفطور تقول له: مبني عليك تعبان قوم ريح 
جسمك وأنا أصحيك الظهر حتى نتغدى و 

تذهب لعملك مرتاح وحيلك قوي ...! 
واحترامه  هيبته  حسني  ٔالبو  عادت  وهكذا 
لعأيلته  وأعاد  مفيد.   بشيء  وقته  وشغل 

الهدوء والسكينة.
متوفر وظيفة حارس ليلي ...

ٕاحدى  في  مدرسة  مدير  محمد  أالستاذ 
من  رسالة  استلم  مصر،  بصعيد  القرى 
يا  شهيدا  مت   ( عليها  مكتوب  مجهول 

مدير (..
يقول أالستاذ محمد مدير املدرسة : بقيت 
أسبوعا كامال لم أخرج من البيت و كلفت 
حدادا محترفاً ليصنع لي باباً حديدياً متيناً 

للمنزل ..
ولم أعد أرد على أي شخص يطرق الباب .

و عندما أخرج أخرج متنكرا في هيئة عجوز 
خوفا من القتل

و في أحد اخلروجات للسوق التقيت تلميذا 
يدرس في املدرسة التي أعمل مديرا بها.

قال لي : أين أنت أستاذ محمد خيرا ٕان شاء 
اهلل ملاذا لم ترد على رسالتى ؟

قلت : وما الرسالة ؟
قال لي : الرسالة التي كتبتها لك و قلت لك 

فيها ) متى الشهادات يا مدير ( !
علي  ابوك  يلعن  االستاذ محمد  وهنا صاح 

ابو اللي درسلك علي أبو اللي جنحك
أالستاذ محمد يحمل  و  الوقت  ذلك  و منذ 
العربيه  اللغه  حصص  ويتابع  رشاشاً 

بنفسه و يهدد كل من يخطئ في إالمالء

رجل سٔالوه: ما شاء اهلل عليك يا عم عمرك 
زوجتك:  تنادي  زلت  ما  لكنك   ، سنة   ٨٠

ياعمري ، ياحياتي ، ياحبي !!!!
علمنا وش السر ؟

قال: ناسي ٕاسمها وخايف أسٔالها.

الرز وطلع بجنن كل   قالت حلماتها طبخت 
حبه حلالها

معقول  فرقتيها  العيله  انت   : عليها  ردت 
الرز يغلبك

. دخلت   .  .  .  .  . *حمصي فاحت محل مالبس 
عليه* *وحدة قالت له عندك بنطلون لولد 

ثاني* *ثانوي..؟ قال  : أدبي وال علمي   

*حمصي حاطط أالدوية على أالرض*
*و رايح جاي يدعس عليها* 

*سٔاله أخوه شو فيك*
عليها  امشي  لي  قال  :الدكتور  له  *قال 

بانتظام*

 
قال  ؟    العأيلة  ماتعريف  حمصي  *سٔالوا 
لديهم  أالشخاص  من  مجموعة  هي   :

مفاتيح لنفس البيت* 

*حمصي حكم عليه بإالعدام ، سٔالوه : شو 
آخر شي بتتمناه قبل تنفيذ احلكم ؟* 

*قال.. أمتنى أن يكون هذا درس لي باملستقبل 

حكمة

الثقة بالنفس ....
ديونه  في  الغارق  األعمال  رجل  يجد  لم 
بأن يجلس على  للخروج منها سوى  وسيلة 
كرسي بالحديقة العامة وهو في قمة الحزن 
والهّم متسائاًل إن كان هناك من ينقذه، وينقذ 
له رجل  فجأة! ظهر  اإلفالس؟  شركته من 

عجوز وقال له:
له  فحكى  يزعجك«،  ما  هناك  أن  -«أرى 
رجل األعمال ما أصابه، فرد عليه العجوز 
ثم  مساعدتك«  بإمكاني  أن  »أعتقد  قائال: 

سأل الرجل عن اسمه ..وكتب له
»شيكًا » وسّلمُه له قائاًل:

بهذا  سنة  بعد  وقابلني  النقود  هذه  -«خذ 
المكان لتعيد المبلغ«، وبعدها رحل العجوز 
وبقي رجل األعمال مشدوهًا يقلب بين يديه 
شيكًا بمبلغ نصف مليون دوالر عليه توقيع 
أمريكي  أعمال  روكفلر(رجل  دي  جون   (
1839م  فترة  ثراء  العالم  رجال  أكثر  كان 
في  عمله  من  ثروته  جمع  1937م.   –
أصبح  الحق  وقت  وفي  البترول،  مجال 
أنفق روكفلر خالل حياته  المشهورين.  من 
مبلغ 550 مليون دوالر أمريكي تقريًبا في 

مشروعات خيرية.
أفاق الرجل من ذهوله وقال بحماسة:

النقود كل ما  بهذه  اآلن أستطيع أن أمحو 
يقلقني، ثم فكر لوهلة وقرر أن يسعى لحفظ 
يلجأ لصرف  أن  دون  اإلفالس  شركته من 
له.  وقوة  أمان  مصدر  أتخذه  الذي  الشيك 
أعماله  بدأ  و  شركته  نحو  بتفاؤل  وانطلق 
ودخل بمفاوضات ناجحة مع الدائنين لتأجيل 
الدفع. واستطاع تحقيق عمليات بيع  تاريخ 
كبيرة لصالح شركته. وخالل بضعة شهور 
من  يربح  بدأ  و  ديونه.  يسدد  أن  استطاع 

جديد.
ذلك  قبل  من  المحددة  السنة  انتهاء  وبعد 
العجوز، ذهب الرجل إلى الحديقة متحمسًا 
على  بانتظاره  العجوز  الرجل  ذلك  فوجد 

نفس الكرسي، فلم يستطيع أن يتمالك نفسه 
فأعطاه الشيك الذي لم يصرفه، و بدأ يقص 
أن  التي حققها دون  النجاحات  عليه قصة 
ممرضة  قاطعته  وفجأة  الشيك.  يصرف 

مسرعة باتجاه العجوز قائلة:
- الحمدهلل أني وجدتك هنا، فأخذته من يده، 

وقالت لرجل األعمال:
دائم  فهو  أزعجك،  قد  يكون  أال  أرجو   -
المجاور  المجانين  مستشفى  من  الهروب 
جون   « بأنه  للناس  ويّدعي  الحديقة،  لهذه 

دي روكفلر«.
ويفكر  الدهشة  تغمره  األعمال  رجل  وقف 
في تلك السنة الكاملة التي مرت وهو ينتزع 
صفقات  ويعقد  اإلفالس  خطر  من  شركته 
بأن  القتناعه  بقوة  ويفاوض  والشراء  البيع 

هناك نصف مليون دوالر خلفه!
حينها أدرك أّن النقود لم تكن هي التي غيَّرت 
الذي غيرها هو  بل  وأنقذت شركته،  حياته 
اكتشافه الجديد المتمثل في)الثقة بالنفس ( .

حكاية اليوم

الكبار بنهبوا وأالمم املتحده بتحميهم:
أن  بعد  و  ؛  قصراً  اللصوص  من  ٕاثنان  دخل 
اللص  ففتحها  ؛  اخلزنة  وجدا  مافيه  فّتشا 
الكبير بخبرته دون احلاجة الى أي كسر ؛ وٕاذا 

بهآ ممتلئة باملال... 
أخرج اللص املال وجلس على أحد الكراسي 

حول طاولة وقال للص أالصغر املتدرب : 
- أخرج من جيبك ورق الشدة. 

-ٕانبهر اللص الشاب وقال : لنهرب فوراً ؛ اآلن 
يشعرون بنا وٕاذا أردت اللعب نلعب في بيتنا.

فنهره اللص اخلبير بشدة وقال : 
افتح  و  لك...  أقوله  ما  ٕافعل  القأيد..  أنا   -
وثالث  بيبسي  علب  ثالثة  وأحضر  البراد 

كٔووس!!!
يلعبان  وبدءا  خأيفا  الورق  الشاب  أخرج 

ويشربان... 
قال اللص اخلبير : 

- شّغل التلفاز وارفع صوته لألخير
بشدة  اخلبير  اللص  فزجره  الشاب  تردد 
أّن  الشاب وهو مذهول وظّن  اللص  فامتثل 
ٔالنهم  خوفاً  يرتعد  وصار  ُجن..  قد  صاَحبه 
في  بهما  ويلقون  عليهما  سيقبضون 

السجن....
بيده  وأمسك  القصر  صاحب  ٕاستيقظ 

مسدسا وقال :
- ماذا تفعالن أيها اللصوص؟ ٕاياكم أن تٔاتوا 
بٔاية حركة وٕاال قتلتكم... لم يكترث اللص 

اخلبير بل قال لصاحبه الشاب :
- ٕالعب ٕالعب.. وال تُِعرُه ٕاهتماماً.

ٕاتصل صاحب القصر بالشرطة ؛
صاحب  لهم  فقال  الشرطة  فحضرت 
أالموال  هي  وهذه  لصوص  هٔوالء   : القصر 

آلتي سرقوها من منزلي أمامهم!!!
فقال اللص اخلبير للشرطة:

- هذآ الرجل كذاب.. لقد دعانا لنلعب معه.. 
وملا خسر كل  عليه..  وفزنا  فعالً  لعبنا  وقد 
أمواله أخرج مسدسه وقال : ٕاما أن ترجعوا 
أموالي أو أتصل بالشرطة وأقول لهم أنكم 

لصوص!!!
الثالثة,  البيبسي  علب  ٕالى  الضابط  نظر 
واملال املنثور على الطاولة, ونظر ٕالى التلفاز 
وصوته املرتفع, وٕالى اللصوص وهم يلعبون 

الورق غير مكترثني بٔاحد
فقال لصاحب القصر : ٕانك تلعب القمار في 
بيتك ؛ وعندما خسرت ٕاتصلت بنا.. ٕان عدت 
ثم  السجن!!!  في  رميُتك  أخرى  مرة  لذلك 

ٕاجته الضابط ٕالى الباب ليخرج ؛
فقال له اللص اخلبير :

- سيدي... ٕان خرجت وتركتنا هنآ قد يقتلنا.. 
أالموال  ومعهما  املنزل  من  اللصان  فخرج 

وبحماية الشرطة!!!
وحتميهم  أالمم  ثروات  الكبار  يسرق  وهكذا 

الشرطه.
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حفل تأبين الكاتب والمترجم والشاعر الفلسطيني
 احمد يعقوب  في ميسيساغا

حقا انه احق بها منك

نظمت عائلة الفقيد واصدقاء المرحوم الكاتب 
حفل  يعقوب  احمد  الفلسطيني  والشاعر 
ميسيساجا  في  الفلسطيني  البيت  في  تأبين 
حضره وشارك به العشرات من افراد العائلة 
واالصدقاء وخاصة المثقفين والكتاب العراقيين 
الذين اقام الكاتب معهم فترة طويلة في العراق 
قبل انتقاله الى فلسطين في العام 1994 . 

وتحدثت في الحفل اخت الفقيد سهى يعقوب 
والبيت  والحضور  المشاركين  وشكرت 
الفلسطيني على رعاية الحفل . والقى الدكتور 
احمد قيس كلمة في الحفل ممثال عن البيت 
المرحوم  الشاعر  بها عن  تحدث  الفلسطيني 
درسا  التي  كوبا  في  ولقائاتهم  به  وذكرياته 
من  العديد  الحفل  في  القيت  كما   . معا  بها 
الكلمات والرسائل لكتاب ومثقفين عراقيين . 

والمترجم  الشاعر  غيب  قد  الموت  وكان 
في  قلبية  نوبة  ٕاثر  يعقوب  ٔاحمد  الفلسطيني 
8 اب اغسطس الماضي في مدينة رام هللا . 
واعتبرت وزارة الثقافة الفلسطينية رحيله خسارة 
الحداثي  الشعري  النص  وجوه  ٔابرز  ألحد 
كتابه  باصدار  ايام  قبل  وكرمته   البالد  في 

السيجارة االخيرة . 
الحداثية  األصوات  من  الراحل  ويعتبر 
شعرية  تجارب  في  ٔابدعت  التي  والمجددة 
مصقولة  كثيرة  محطات  طياتها  في  حملت 
عاشه  الذي  الوطني  والهم  الوعي  بفعل 
وعايشه في حله وترحاله بين العواصم، وفق 
وزارة  عن  الصادر  النعي  بيان  في  جاء  ما 
ٔانه برحيل  البيان  الفلسطينية.ؤاضاف  الثقافة 
يعقوب »خسرت الثقافة الفلسطينية ٔاحد ٔابرز 
فلسطين،  في  الحداثي  الشعري  النص  وجوه 
تحدثت  التي  الثقافية  القامات  ٔابرز  ؤاحد 
والشتات  والوطن  الفلسطيني،  الوجع  عن 
الذين  المترجمين  ٔابرز  ؤاحد  واالحتالل، 

ترجمت نصوصهم لعدة لغات«.
للكّتاب  العام  »االتحاد  نعى  جهته،  من 
شغل  الذي  يعقوب  الفلسطينيين«  واألدباء 
في  اإلداري  المجلس  رئيس  نائب  منصب 
االتحاد، وكان عضوًا سابقًا في أمانته العامة.
الراحل  والمترجم  الشاعر  أن  بالذكر  جدير 
مولود لعائلة فلسطينية ُهِجرت في عام النكبة، 
بحيث  سورية،  إلى  حيفا  طيرة  من  وتحديدًا 
ولد في مخيم اليرموك لالجئين بدمشق العام 
في  الوطني،  بالعمل  مبكرًا  والتحق   ،1958
لبنان قبل أن ينتقل منه إلى العراق، كما تجّول 
بين دول عّدة كلبنان، وكوبا، وإسبانيا، قبل أن 
يعود إلى فلسطين العام 1994، حيث التحق 
وكان  الفلسطينية،  اإلعالم  وزارة  للعملفي 
ونائب  الفلسطيني،  الشعر  بيت  في  مديرًا 
رئيس المجلس اإلداري لالتحاد العام للكتاب 
واألدباء الفلسطينيين، وعضو األمانة العامة 

السابق فيه.
برز عمله األدبي والثقافي في مجاَلي الشعر 

أصدر  بحيث  مبكرة،  فترة  في  والترجمة 
والترجمات  الشعرية  المجموعات  من  العديد 
عن اللغة اإلسبانية، كما صدر له عن دار 
النشر اإلسبانية »أردورا«: »مراثي الكافور« 
قصائد  من  مختارات  والذي ضم   ،)1998(
باللغتين  منذ 1986 حتى 2015،  الشاعر 
شهادات  تضمن  كما  واإلسبانية،  العربية 
للشاعر عن زيارته األولى إلى طيرة حيفا في 
الوطن،  إلى أرض  بعد عودته  الكرمل  جبل 
وكان قد كتبها باإلسبانية مباشرة، كما تضمن 
خالل  الشاعر  مذكرات  من  مقاطع  الكتاب 

العدوان على غزة في 2014.
الـنوى«  حالج  »أفراح  أيضًا:  له  وصدر 
 ،)1998( المنفى«  أرسم  »لمن   ،)1995(
قيد  على  و«البقاء   ،)1999( و«عراقّيات« 
 ،)2003( و«البالوع«   ،)2002( الوطن« 
و«في الطريق إلى البوطيقا«، و«روح لوركا 
الدراسات  عديد  له  كما  وغيرها،  تقريبًا«، 

والكتب البحثية والمقاالت.
وفاته  على  يوما  أربعين  مرور  وبمناسبة 
الجديد  األدبي  العمل  الثقافة  وزارة  أصدرت 
»السيجارة األخيرة« للراحل الشاعر المناضل 

أحمد يعقوب،.
وتحّدث الراحل في كتابه الذي كتبه باللغتين 
تطّرق  التي  يومياته  واإلسبانية، عن  العربية 
على  اإلسرائيلي  االحتالل  عدوان  إلى  فيها 
ومنفاه،  ووطنه،  ووالدته،   ،2014 عام  غزة 

وتناول  البرغوثي،  حسين  الشاعر  وعن 
محطات عديدة من حياته.

كتاب  سيف  أبو  عاطف  الثقافة  وزير  وقّدم 
أحمد  »إلى  قائال:  يعقوب،  أحمد  الراحل 
أرتب  كيف  أعرف  ال  أنا  أحمد  يعقوب.. 
أن  أعرف  لكنني  الزمن،  حقيبة  في  الحزن 
العمر  مّر  كلما  ثقال  أكثر  تصير  الحقيبة 
يشيُخ  بدأ  اليافع  فالجسد  أكثر وهًنا،  وأصيُر 
ال  التعب.  بصخب  لكن  تأكله  قرّاضة  مثل 
أن  أعرف  أحب،  َمن  أرثي  كيف  أعرف 
القلب  كلمات  لكن  القاموس،  في  الكلمات 
لها جذور مختلفة. العمر ال يمّر، فقط يمّر 
َمن نحب وندرك وقتها أننا لم نعد على نفس 
المركب، كما كنا نظن األشجار تتحرك ونحن 
نقطع الطريق. كل شيء يمر إال نحن. َمن 
بال  يذهبون  فهم  ثقياًل  مرورهم  نرى  نحب 
فقط  سيعودون،  إنهم  يقولون  ال  استئذان. 
فعلَت في  يديرون ظهورهم ويذهبون. وهكذا 

تلك الظهيرة القائظة من شهر آب.
نعشق  نحن ال  أبو سيف: »تعرف  وأضاف 
فهو  فيه،  شيء  كل  نألف  لكننا  المخيم، 
كنَت  لذا  به.  نحلم  ما  لكل  الكامل  النقيض 
اليرموك،  عن  أخرى  صورة  جباليا  في  تجد 
وكنَت تحب التمشي في األزقة والشوارع تلقي 
يجلسون  الذين  الطيبين  الناس  على  التحية 
على  البالستيك  أو  الخشبية  الكراسي  على 

الطرقات.

  كان هناك ساقي اسمه جميل . يبيع الماء 
للناس وهو يتجول بجرته الطينية في األسواق 
. وقد أحبه كل الناس لحسن خلقه ولنظافته .

فقال  الساقي  بهذا  الملك  سمع  يوم  ذات    
لوزيره : اذهب و أحضر لي جميل الساقي. 
ذهب الوزير ليبحث عنه في األسواق إلى أن 
من  لجميل  الملك  قال  الملك  به  وأتى  وجده 
اليوم فصاعدا ال عمل لك خارج هذا القصر 
ستعمل هنا في قصري تسقي ضيوفي وتجلس 
بجانبي تحكي لي طرائفك التي اشتهرت بها.. 
موالي..  لك  والطاعة  السمع   : جميل  قال 
عاد جميل إلى زوجته يبشرها بالخبر السعيد 
وبالغنى القادم. وفي الغد لبس أحسن ما عنده 
وغسل جرته وقصد قصر الملك. دخل الديوان 
الذي كان مليئا بالضيوف وبدأ بتوزيع الماء 
عليهم وكان حين ينتهي يجلس بجانب الملك 
 . المضحكة  والطرائف  الحكايات  له  ليحكي 

وفي نهاية اليوم يقبض ثمن تعبه ويغادر إلى 
بيته . بقي الحال على ما هو عليه مدة من 
الزمن .  إلى أن جاء يوم شعر فيه الوزير 
بالغيرة من جميل. بسبب المكانة التي احتلها 
بقلب الملك.وفي الغد حين كان الساقي عائدا 
إلى بيته تبعه الوزير وقال له : يا جميل إن 
الملك يشتكي من رائحة فمك الكريهة. تفاجأ 
أؤذيه  ال  حتى  أفعل  وماذا   : وسأله  الساقي 
برائحة فمي؟ فقال الوزير : عليك أن تضع 
لثاما حول فمك عندما تأتي إلى القصر.قال 
الصباح  جميل : حسنا سأفعل.عندما أشرق 
جرته  وحمل  فمه  حول  لثاما  الساقي  وضع 
الملك  فاستغرب  كعادته.  القصر  إلى  واتجه 
منه ذلك لكنه لم يعلق عليه . واستمر جميل 
يوم  جاء  أن  إلى  يوم  يوما عن  اللثام  يلبس 
جميل  وضع  سبب  عن  وزيره  الملك  وسأل 
إن  سيدي  يا  أخاف   : الوزير  فقال  للثام. 

أخبرتك قطعت رأسي. فقال الملك : لك مني 
األمان فقل ما عندك. 

 •  قال الوزير : لقد اشتكى جميل الساقي من 
رائحة فمك الكريهة يا سيدي.

عند زوجته  وذهب  أزبد  و  الملك  أرعد    •  
فأخبرها بالخبر . 

 •  قالت : من سولت له نفسه قول هذا غدا 
له  لكل من سولت  ويكون عبرة  رأسه  يقطع 
نفسه االنتقاص منك. قال لها : ونعم الرأي. 
 : له  وقال  الجالد  الملك  استدعى  الغد  وفي 
باقة  باب قصري حامال  رأيته خرج من  من 
من الورد فاقطع رأسه. وحضر الساقي كعادته 
الماء وحين حانت  بتوزيع  وقام  الصباح  في 
لحظة ذهابه أعطاه الملك باقة من الورد هدية 
له. وعندما هم بالخروج إلتقى الساقي بالوزير 

فقال له الوزير :
جميل:  قال  الورود؟  هذه  أعطاك  من    •  

الملك. فقال له أعطني إياه أنا أحق به منك.!
 •  فأعطاه الساقي الباقة وانصرف . وعندما 
الورد  لباقة  حامال  الجالد  رآه  الوزير  خرج 
فقطع رأسه.! وفي الغد حضر الساقي كعادته 
الماء  بتوزيع  وبدأ  جرته  حامال  ملثما  دائما 
على الحاضرين ..استغرب الملك رؤيته لظنه 
أنه ميت.فنادى عليه وسأله : ما حكايتك...

أخبرني  لقد   : جميل  قال  ؟   اللثام  هذا  مع 
وزيرك يا سيدي أنك تشتكي من رائحة فمي 
الكريهة و أمرني بوضع لثام على فمي كي 
ال تتأدى. سأله مرة أخرى : وباقة الورد التي 
أعطيتك ؟ قال جميل : أخذها الوزير فقد قال 
أنه هو أحق بها مني. فابتسم الملك وقال حقا 
هو أحق بها منك و حسن النية مع الضغينة 

ال تلتقيان.
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مهرجان تورنتو السينمائي يعرض فيلم » فرحة« أردني عن النكبة 
والفيلم الفلسطيني »صالون هدى«

قصة قصيرة:انتحار صرصار!!

الحمير تعلن النفير

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

الفلسطيني  المقيم في هاملتون
من  مقامات  بعنوان:  فارس  القادر  عبد  د.   

زمن الكورونا -
اإلمبراطور كوفيد التاسع عشر

انتحار صرصار )1(

من  قادمة  كأنها  بعيد،  من  تسمع  أصوات 
تحت األرض، أو من واٍد سحيق، لكنه صوت 

مبهم غير مفهوم أو معلوم، بدا
وكأنه صوت نهيق مكتوم، تساءل الصرصار 
»زّمار «، الذي بدا عليه االنزعاج، هل من 

الممكن أن يكون حمار جارنا »كرار ،«
قد زلت قدمه وتدحرج إلى أسفل الجبل، بعدما 
أعياه التعب من كثرة ما أثقل عليه صاحبه 

»أبو عرار « العيار، في خدمة أهل الدار،
ليل نهار، من حمل لألثقال، وتسلية لألطفال، 

وزاد في السؤال:
أن  بعد  االنتحار،  أراد  أنه  المعقول  هل من 
علم أن صاحبه قرر االستغناء عنه، واقتناء 
بعد  والطيور،  والحشرات  الحيوانات  صغار 
علمه أن تربيتها وبيعها للمطاعم ستدر عليه 
المال الكثير، والخير الوفير، وأنه بصدد عقد 
أصحاب  من  التجار  أحد  مع  كبيرة،  صفقة 
والجرذان،  والضفادع  الفئران  صيد  مهنة 
الصراصير  وتربية  والثعابين،  والسحالي 
والديدان، التي باتت من أطيب المأكوالت في 
أرقى المطاعم والصاالت، حتى باتت تقدم في 

وأصبح  األسعار،  بأعلى  المناسبات،  معظم 
ثمن الصرصار يفوق سعر أغلى الطيور، بل 

وأعلى ثمنا من لبن الحمار، عندها تأكد
انتحار »كرار «،  الصرصار »زمار « من 
بالقفز من أعلى الدار، إلى أسفل الوادي، بعد 

أن أخذ ذلك القرار.
لم يهتم »أبو عرار « بموت صديقه الحمار، 
بأنه  الوادي،  أسفل  وموته  سقوطه  واعتبر 

شيء عادي، وأن عليه من اآلن، إيالء
أبو  الجديدة االهتمام، توسعت تجارة  تجارته 
عرار، وأصبح بندر التجار، في توريد وتصدير 

أشهر الحيوانات الصغيرة والحشرات،
التي باتت من أشهى المأكوالت في المطاعم، 
بتربية  أكثر  يهتم  أن  وقرر  البيوت،  وحتى 

الصراصير، بعدما صار عليها هذا اإلقبال
الكبير، فهي تؤكل مشوية أو مقلية، أو حتى 
نيئة وطرية، وكثيرا ما تكون أفضل »مازة « 

مع أعتق خمرة في زجاجة.
الصراصير،  بين  من  أن  عرار  أبو  الحظ 
صرصار كبير يحسن تربية الصغار، ويهتم 
بتغذيتهم وتسمينهم في أقرب اآلجال، إرضاء

عليه  باإلبقاء  مكافأته  فقرر  عرار،  أبو  للعم 
غّير  سار،  غير  خبرا  أن  غير  بيعه،  وعدم 
حياة »زمار «، بعد أن سمع في األخبار، أن 
وباًء بدأ ينتشر بين البشر، بعد أن أكثروا من 
القطط والكالب، وكذلك صغار  تناول لحوم 
الحشرات  ومعظم  وجرذان،  فئران  الحيوانات 
أحد  كان  وأنه  الصراصير،  إلى  الديدان  من 
أسباب وصول الناس إلى هذا المصير، وبعد 
انعزال واكتئاب وكثرة تفكير، قرر أن يفعل ما

به  ووصل   ،» »كرار  الحمار  صديقه  فعله 
القرار  أخذ  ثم  خطير،  إعالن  إلى  التفكير 
االستنفار،  هذا  كل  رأى  أن  بعد  باالنتحار، 
في دول الجوار، وذلك بعد أن عمتها األوبئة 
تسلل  انتظار،  ودون  عندها  واألمراض، 
الصرصار »زمار « وغادر تلك الدار، وبعد 
تحت  بنفسه  ألقى  بالقصيرة،  ليست  مسيرة 

عجالت القطار، وهكذا
انتهى به المشوار.

دقيقة(   92( “فرحة”  األردني  الفيلم  شارك 
السادسة  النسخة  في  ساّلم  دارين  للمخرجة 
السينمائي،  تورنتو  مهرجان  من  واألربعين 
وحتى  سبتمبر  من  التاسع  بين  اقيم  الذي 
يوم  الفيلم  عرض  حيث  منه،  عشر  الثامن 
15 سبتمبر وحظي على اهتمام اعالمي كبير 
.  وهو من بطولة الممثل الفلسطيني أشرف 

برهوم الذي يؤّدى دور والد “فرحة”.
وتدور أحداث الفيلم حول الفتاة “فرحة” ذات 
االثني عشر ربيعا، والتي كانت تعيش طفولة 
بعد  عقب  على  رأسا  حياتها  لتنقلب  هادئة 
النكبة عام 1948، وتتجّرد من كل  أحداث 
جيلها  أفراد  كباقي  وتضطر  كطفلة،  حقوقها 
إلى أن تتذّوق مرارة الرعب والخوف المتكّرر، 
فضال عن الحرمان من التعليم، لكنها تشّبثت 
إكمال  على  وتصّر  مآسيها  لتجاوز  باألمل 

تعليمها رغم القيود المجتمعية.
عّمان  في  فيلمها  أحداث  ساّلم  وصّورت 
وعجلون والبلقاء، وهو من تأليفها باالشتراك 
مع ديما عزار، ومن بطولة كرم طاهر، تاال 
جموح، أشرف برهوم، علي سليمان وآخرين.

اإلنتاج  منحة  على  حصل  قد  الفيلم  وكان 
لمشاريع أفالم روائية طويلة في العام 2019 
ومنحة ما بعد اإلنتاج في عام 2020، ضمن 
كما حصلت  األفالم،  لدعم  األردن  صندوق 
دبي  مهرجان  في  جائزتين  على  مخرجته 
الفيلم  سيناريو  نص  عن  الدولي  السينمائي 
عن  للسينما  اإلماراتية  الداخلية  وزارة  وجائزة 
ألف  مئة  وقيمتها  مجتمعي  سيناريو  أفضل 

دوالر أميركي.
كان  عندما  شارك  أن  لـ”فرحة”  سبق  كما 
سينمائية  في مهرجانات  التطوير  في مرحلة 
أيام  في  الجوائز  من  العديد  وحصد  عربية، 
السينمائي  بيروت  وملتقى  السينمائية  قرطاج 
وأيام بيروت السينمائية، كما حازت صاحبته 
منحة لإلقامة في المدينة الدولية للفنون عام 
2017 وأخرى من منظمة األفالم المستقلة.

أصل  من  أردنية  مخرجة  ساّلم،  ودارين 
السينما  عالم  تلج  أن  استطاعت  فلسطيني 
بحرفية تامة حتى قبل أن تقّرر دراسة اإلخراج 
أكاديميا، وهي الحائزة على إجازة في الفنون 
وماجستير  البصري،  والتواصل  اإلعالنية 
في الفنون الجميلة من معهد البحر األحمر 

للفنون السينمائية.
ومن خالل أفالمها حصدت ساّلم على لقب 
“المخرجة الظاهرة” لُتنافس الكبار بشخصيتها 
التي  أعمالها  تبرز من خالل  التي  القيادية، 
اإلنسانية  والمعاني  بالبساطة  دائما  تّتسم 
العميقة إيمانا منها بكون السينما أداة للتغيير 

اإليجابي.
القصيرة  أفالمها  من  خمسة  وحصلت 
في  عرضها  وتّم  الجوائز  من  العديد  على 
“ال  فيلما  بينها  من  العالمية،  المهرجانات 
الخارج”  في  و”الظالم   )2010( حيا”  زلت 
الدولي  المهرجان  في  الذي شارك   )2012(
للفيلم القصير بمدينة تيزنيت جنوب المغرب 

ونالت عنه جائزة التنويه.
و”الظالم في الخارج” فيلم روائي قصير من 
التعصب  عن  يتحّدث  دقيقة  عشرة  خمس 
يتبّدى ذلك  العربي، حيث  العالم  الفكري في 
فوبيا  تتملكها  التي  “نينا”  الطفلة  عيون  في 
ذات  الصبية  لتمّر  الظالم،  أو  العتمة  من 
العشر سنوات بأحداث عدة في مدرسة مغلقة 
متزمتة، ما يعكس انغالق المجتمعات العربية 
الطفلة  المرأة، ومن هناك تعمل  تجاه تمكين 
على كسر حاجز خوفها لتكتشف أن الفوبيا 
الفكري  الظالم  وإنما  الظلمة  ليست  الحقيقية 
السائد وغياب البصيرة، فما يخيف ليس ذلك 
الظالم الظاهري وإنما عقول الناس المظلمة.

عرض فيلم هانى أبو أسعد »صالون هدى« 

كما عرض في المهرجان  الفيلم الفلسطيني 
أسعد  أبو  هاني  للمخرج  هدى«  »صالون 
 Platformقسم في  يشارك  الذي  الفيلم  وهو 
، وهو القسم المهتم بعرض أفالم المخرجين 

المميزين في السينما العالمية.
فيلم صالون هدى مأخوذ عن أحداث حقيقية، 
والحرية،  والخيانة  الوالء  مفاهيم  في  ويتعمق 
لتصفيف  في محل  تدور  أحداث  من خالل 

تدعى  سيدة  تمتلكه  لحم،  بيت  في  الشعر 
هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل 
تنقلب  شعرها؛  َقصة  لتغيير  دورية  بصورة 
تصويرها  يتم  حين  عقب  على  رأًسا  األمور 
تحاول  التي  هدى  بسبب  مخلة  مواضع  في 
يتعين  مبادئها،  ضد  هو  بما  لتقوم  ابتزازها 
على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها، 
والفيلم من بطولة علي سليمان، منال عوض 
وميساء عبد الهادي، وإنتاج هاني أبو أسعد 

وأميرة دياب ومحمد حفظي.
هاني أبو أسعد سيناريست ومخرج فلسطيني، 
العرب  المخرجين  وأهم  أشهر  أحد  يعد 
المعاصرين، تضم قائمة أعماله أفالمًا عربية 
حققت نجاحًا دوليًا استثنائيًا حيث ترشح فيلم 
أفضل  أوسكار  لـجائزة  الجنة اآلن )2005( 
وفيلم  جلوب،  بـالجولدن  وفاز  أجنبي  فيلم 
عمر )2013( والذي ترشح لألوسكار أيضًا 
كأفضل فيلم أجنبي، وفي 2017 أخرج أول 

 The Mountain أفالمه في هوليوود وهو 
كيت  النجمة  بطولة  من   Between Us
مهرجان  الفيلم  وافتتح  إلبا  وإدريس  وينسلت 
فيلم  وُيعد  الـ 39،  الدولي  السينمائي  القاهرة 

صالون هدى أحدث أعماله.
الدولي  السينمائي  تورونتو  مهرجان  ويعتبر 
أحد أعرق المهرجانات الدولية، يقام سنويًا في 
في  ويشارك  العام  أفالم  أهم  ويعرض  كندا، 
سنويًا  ويجذب  فيلمًا،  من 120  أكثر  دورته 

أكثر من 400 ألف متابع حول العالم.
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قصة قصيرة: حكاية البطة النافقة ...
نبيل عودة

 
 

أشرقت الشمس دافئة لطيفة من بين الغيوم، 
توتره،  وقل  الشاغر،  هالل  نفسية  فارتاحت 
ووقف يتلقى أشعة الشمس بشاربيه المنحدرين 
لتعطيه   %20 ال  تتجاوز  ال  انحدار  بدرجة 
اشتهرت  شخصيات  من  يقربه  مظهرا 
بشواربها، وعلى رأسها الرفيق ستالين العظيم.

عظيما.  شاعرا  يتوج  ان  يطمح  الفارغ  كان 
حقا  التتويج.  نحو  مشواره  يبدأ  ان  قرر  لذا 
العين  فوق حرف  الزائدة  النقطة  تقلقه  كانت 
القول  يجوز  فهل  »الشاغر«،  اسمه:  من 
من  متفائل  ولكنه  الشاغر«  هالل  »الشاعر 
اسمه هالل، تيمنا بالقمر، لعل وعسى يصير 
أول شاعر في العالم تطأ قدماه أرض األحالم 
والشعر، أرض القمر الذي اشُتق اسمه هالل 
من إحدى أجمل تكويناته. ربما تحدث معجزة 
علمية من العقل الحضاري الذي يحافظ على 
العظيم،  بشخصه  الشعرية  العرب  حضارة 
فيطير الى حلمه رائدا، شاعرا دون نقطة فوق 
العين كما ورثها من اهله وتسبب له الضيق 

كلما كتب اسمه وصفته األدبية.
ذكاء هالل الذي نسيه كتاب جينيس، وفخامة 
األصحاب  لدى  إكبار  محط  كانا  شعره 
يطمح  لشاعر  األهم  األمر  وهو  والمعارف، 
لم  كشاعر  أدبية  قمة  أعلى  على  بالجلوس 
فينشغل  بفحولته،  شاعر  ظهر  ان  يسبق 
العرب من المحيط الى الخليج بهالل وشعره.

وتخطيط  تفكير  وبعد  ذلك،  على  بناء 
استراتيجي، قرر هالل الشاغر ان يبدأ مسيرة 

حياته نحو القمة الشعرية.
من  وشكله  حياته  اسلوب  يغير  ان  قرر 
أنظار  يلفت  األقصى... حتى  الى  األقصى 
فيشترى  النظام.  رأس  في  األول  الجالس 
موهبته اإلعالمية بلغة الشعر ليعلي من شانه 

بقصائد غنائية ووطنية.
متبعا  اليومي،  برامج حياته  بتغيير  بدا  أوال، 
خطة تخفيض الوزن، الجسدي وربما العقلي 

أيضا كما يقول الناقد الحاقد نبيل عودة.
وعبأ  مودرن،  قصة  رأسه  شعر  قص  ثانيا، 
اللون،  سوداء  كلب  فروة  بشعر  الفراغات 
ليبدو  األسود  باللون  الشيب  شعرات  وصبغ 

شابا وليس كهال.

ثالثا، استأجر حراثا خبيرا لنكش حقل شاربيه، 
وسطهما،  من  الضارة  النباتات  وتعشيب 
وهي أعشاب تنمو على بدون اذن من وزارة 

الزراعة، وتروى بريالته التي ال تتوقف.
ما  له  الى مونيكور نظفت  رابعا، ذهب سرا 
تحت األظافر من قذارة مترسبة طال عهدها.
خامسا، وصل لطبيب أسنان وطلب ان يجلخ 
له القذارة الصفراء التي تراكمت فوق اسنانه.

يتمختر  جديدة  بدلة  بتفصيل  فكر  سادسا، 
قصائده  يلقي  حين  الطاووس،  مثل  بها 
العصماء. سأل عن خياط جيد، فقالوا له ما 
لك اال خياطي دمشق، أألفضل بين العرب 
الى  الشام. ووصل  الى بالد  ... سافر فورا 
عاصمة األمويين دمشق. في دمشق أرسلوه 
لشارع الخياطين، كان هناك اربعة خياطين. 
يقول:  نصا  ووجد  األولى،  للمخيطة  نظر 
قرر  حين  دمشق«،  في  خياط  »أحسن 
الدخول انتبه الى ان الخياط الثاني كتب على 
زجاج مخيطته نصا يقول: »أحسن خياط في 
سوريا«. حمد ربه ألنه لم يدخل ألحسن خياط 
الثالث  الخياط  ان  فوجئ  لكنه  دمشق،  في 
كتب على باب مخيطته: »أحسن خياط في 
العالم«. أمسكته الحيرة، واستغفر هللا وتمنى 
لو كان من يرشده للخياط األنسب. وهو في 
حيرة من أمره، اي خياط أفضل، فوجئ ان 
جملة  محله  واجهة  فوق  تلمع  الرابع  الخياط 
مثيرة تقول: »أحسن خياط في هذا الشارع«.

 
هللا أكبر، هللا أكبر، الشطارة والذكاء بارزان 
»أحسن  مخيطة  الى  فاندفع  الواجهة،  من 
بانه اختار  الشارع«، مسرورا  خياط في هذا 

األفضل من بين خياطي شارع الخياطين.
امارة  الى  الطريق  ان  القلوب  تطمئن  هكذا 
أدنى  أو  قوسين  قاب  أضحت  العربية  شعر 
... انفرجت اساريره سعادة، ولوال ما يتميز به 
الخياط من ذكاء موروث لما استطاع ان يفهم 
مطلب هالل من شدة ما أمسك الفرح بتالبيبه 
ان  ساعة  والمتهيجة ألن  السعيدة  الضاحكة 
باتت  يصبح شخصا جديدا شكال ومضمونا 

قريبة للغاية.
 

أخذ الخياط المقاييس المطلوبة، وقال له ان 
يرجع بعد يومين ليخرج من المخيطة هالال 

جديدا وشاعرا شاغرا جديدا.

 
وجاء اليوم الموعود، كان هالل الشاغر متوتر 
األعصاب ينتظر بدلته الجديدة على أحر من 
الجمر. كان واثقا ان قصيدته المدحية ألحسن 
خياط في الشارع، والتي تضمنت هجاء قذيعا 
للخياطين الثالثة اآلخرين، ستجلب له النور 

والبخور.
.

وجد  المرآة،  أمام  نفسه  وتأمل  البدلة،  لبس 
بخمسة  الالزم  من  أطول  البدلة  أكمام  ان 

سنتيمترات على األقل.
-         ايها الخياط الغالي، اال ترى ان 

األكمام أطول من الالزم؟
-         إطالقا ال ...

 قال الخياط بثقة، وأضاف:
-         عندما تثني مرفق يدك يا هالل، 
سترى ان الكم يصبح بالمقاس الصحيح. ألن 

ثني المرفق يسحب الكم الى الخلف.
ثني الشاغر مرفقه وقصر الكم فعال.. ولكن 
عندها تحركت القبة نحو الخلف بشكل يسيء 

لشكل البدلة.
-         انظر ايها الخياط العظيم، القبة 
بهذه الحالة تنسحب نحو الخلف بشكل سيئ؟

-         وما الغرابة عزيزي هالل؟ ارفع 
ان  يجب   .. الخلف  الى  وشده  جيدا  رأسك 
 .. بالضبط  جديدة..  بدلة  تلبس  أنك  تفخر 
اآلن أنت رائع. األن تستحق الدعوة لتكريمك. 

حضر قصيدة للمناسبة العظيمة.
تأمل هالل نفسه بالمرآة .. وامتعض:

-         يا أمير الخياطين، بهذا الوضع 
األيمن  كتفي  عن  منخفض  األيسر  كتفي 

بعشرة سنتيمترات؟
يدي  بين  انت  هالل،  عزيزي           -
أحسن خياطي العالم.. ال تقلق..  هذه مشكلة 
سهلة.. انحني من وسطك بشدة نحو الجهة 
اليمنى وسيبدو كل شيء رائعا. هكذا بالضبط 
يا  رأيت  االرتفاع.  بنفس  اآلن  الكتفان   ...

هالل؟
الى  بشدة  مرفوعة  وراس  منحن،  بمرفق   
الخلف، وخصر منحن بقوة نحو اليمين، خرج 
هالل الشاغر مرتديا بدلته الجديدة مستصعبا 
في  العرجاء  البطة  يقلد  أنه  شاعرا  السير، 
تماما  البدلة  تبدو  حتى  ذلك  وكل  مشيتها، 

حسب مقاسه.

مر على شخصين يشربان فنجاني قهوة في 
أحد المقاهي، وقد لفت صاحبنا هالل ببدلته 
الجديدة ومشيته الغريبة، وجسمه المعوج بشدة 

وغرابة أنظارهما.
قال األول: أنظر الى هذا المشوه المسكين، 

يؤلمني قلبي لحالته الصعبة.
قال الثاني: هذا صحيح مؤلم، ولكن خياطه 
كيف  أنظر  عبقري،  بدلته،  له  فصل  الذي 

فصل البدلة مالئمة تماما لجسمه المشوه!!
يراه  بدأ كل من  المعوجة والعجيبة،  بحالته   
يساعده  ولم  قروش،  بضعة  يده  في  يضع 
الناس  أيقن  اذ  الحسنات،  رفضه على وقف 
جدا.  صعب  بوضع  خلقيا  مشوه  امام  انهم 
وكثيرا ما سمع المحسنين يترحمون على حاله 
العظيم. ولكن في  الخياط  المعوجة في بدلة 
الوقت،  مع  أعجبته  الحال  هذه  ان  الحقيقة 
يضطر  ال  اذ  لجيبه،  مفيدة  يجدها  وبات 
للنهب والسلب، فها هي الحسنات تتدفق بال 
حساب لجيبه. فشكر ومدح الخياط العظيم، 
وشتم بأقذع الشعر من قال انه أحمر خياط 
في الشارع، اذ أن »أحمر« تعني أيضا انه 
في  للمساءلة  يعرضه  قد  مما  بولشفيكي، 

دوائر المخابرات!!
ولكن السؤال الذي أحرجه جاء من حيث ال 
يدري حين سأله زميل له: »ماذا سيقول عنك 
نبيل عودة لو رأى كيف صرت أشبه بالبطة 
بدور  القيام  فرد غاضبا: »وهل  العرجاء؟«. 

حمار أفضل من بطة عرجاء؟«
وقف امام المرآة يتأمل نفسه، استحسن مظهره 
ويعطيه  اسود  شعره  شيء،  كل  رغم  الجديد 
شعورا انه أكثر شبابا، اسنانه بيضاء بفضل 
وتعشيبه.  حرثه  بفضل  منظم  شاربة  الجلخ، 
شراهة  ضبط  بفضل  أصغر  خصره  محيط 

وودافة نفسه.
خرج من بيته يتمختر بمشية البطة العرجاء 
حين  جيبه،  على  المتدفقة  بالحسنات  سعيدا 

صدمته فجأة سيارة مسرعة.
يا  ربه:  سأل  األخير  أنفاسه  يلفظ  ان  وقبل 
أفضل  في  وانا  بي  هذا  فعلت  كيف  الهي، 

ساعاتي، بعد ان غيرت شكلي وتهندمت؟«
السماء: »في  ورد عليه صوت مجلجل من 
عليك  أتعرف  لم  الشاغر  هالل  يا  الحقيقة 

بشكلك الجديد!!«

قصة قصيرة: الرجل المقلوب
بقلم: بكر أبوبكر

كان يلبٌس فردَة حذاء واحدة، ويسير على رأسه!
التقى مع جمع من الناس فلم يلقي عليه أحٌد 

منهم التحية!
هم أصاًل قد تجاهلوه كما ظّن، وربما لم يروه 
سهوًا-هل هذا معقول!، فكيف الينتبهون لقدرته 
الفذة كما رآها على السير مقلوًبا أي على رأسه 
في وسط الطريق. إنهم حفنة من األغبياء! وهو 

لديه الكثير.
إذ  له،  والمحبب  األثير  فعله  على  مصٌر  هو 
يصحو في صباح يومه المنبعج بأفكار القيمة 
لها ولكنها بالنسبة له قمة التفكيراللولبي، فيلتقي 
مع نفسه الذابلة ليحدثها أنه األجمل واألشجع 
للسير على رأسه  ثم يستأذنها  واالقوى واألفهم 

وبفردة حذائه اليسرى على الشارع.
أو  المقلوبة!  فعلته  على  يشكره  أحدهم  لعل 
يسأله عن قدرته العجيبة، أو يصورّه! أو لربما 
يجد من ُيستثار من الفردة الواحدة أو من لون 
الجوارب الفاقع! فيقول لهم أنه األشجع واالجرأ 

واألقوى باعتزاز!

كان يمارس مثل هذه العادة لفترات طويلة من 
أن  وعيه  في  أو  وعيه  ال  في  مفترًضا  الوقت 
يلفت األنظار له ليبهرهم بالرد حين يسألون-
األشجع  أنه  بالقول:  ينتظره-  كان  ما  وهو 

واألفهم واألقوى
رأسه  على  يسير  كان  ربيعي مشمس  يوم  في 
منزلًقا على المروج، ومستخدما في ذلك تقنية 
تحت  األطفال  يستخدمها  التي  ذاتها  التزلج 
أرجلهم، ولكنه باعتباره األفهم واألقوى واألشجع 
وضعها تحت رأسه المقلوب على األرض وسار 

بها مسافات طويلة...بالطائل.
كانت الزالجه تحت رأسه قابلة للتحكم منه رغم 
فردة الحذاء اليسرى التي يلبسها ورغم الجوارب 
الى  المرفوعة  اليمنى  قدمه  في  اللون  زرقاء 

السماء!
في هذا اليوم الربيعي كان قد أنهك ذاته العليا في 
تزلج الرأس، فلم يستِطع أن يستمر لفترة طويلة 
واالطيار  لألشجار  الممتعة  المشاهدات  رغم 
والعساكر المارة والمنطلقين ألعمالهم، واالطفال 

لمدارسهم، وابتسمات البواب عبدالجبار.
من  كبيرًا  حشًدا  أعلى  الى  أسفل  من  أبصر 

الناس في الحديقة، هل هي وليمة! كانوا يأكلون 
بالنقوس  مزركًشا  بساًطا  مفترشين  إفطارهم 
العربية الجميلة واضعين عليه اللذائد، وهو ما 
أثار في نفسه الرغبة باألكل فهو جائع منذ أيام، 

رغم أنه األقوى واألشجع واألفهم.
الى  المرفوعة  ورجليه  المتزلجة  برأسه  اقترب 
السماء من المتنزهين، وبدأ يقوم بحركات دائرية 
ولولبية برأسه المقلوب على الزالجة متأماًل أن 
اقوى  للوليمة..فالجوع  المحتشدين  أحد  يدعوه 
ولكن  والقوة،  والفهم  واإلبهار  الشجاعة  من 
ما سار  لكثرة  بالكلل واالنهاك  هيهات أصيب 
أنه  عامة  للناس  يظهر  أن  محاواًل  رأسه  على 

األشجع واألقوى واألهم واالجرأ.
في الحقيقة هم لم يروا فيه أي من هذه المميزات 

العظيمة، كان سيبهرهم لو سألوه!
اليه للحيظات، سار في  التفتوا  قلة قليلة ممن 
حال سبيله فلم يرى فيه اال بهلوانا متلوًنا يحاول 
أن يجذب الناس بحركات لولبية ال قيمة لها اال 

في موسوعة الغرباء والمتشردين.
يجلب  شيء  يفعله  ما  أن  نفسه  يحّدث  كان 
العظماء  موسوعة  في  ويدخل  والعظمة  الفخر 

تكريمهم  المتوجب  من  الذين  والموهوبين 
بمجموعة من األوسمة و«النياشين«!

ينتبه  من  يجد  لعّله  برأسه  الدولة  باب  طرق 
الغباء  ولكن  مطالبه!  تواضعت  لقد  أواًل!  له 
من اآلخرين كان حقيقة ردة الفعل كما فهمها 
لوحده! فلجا للصحافة التي تعاملت معه ببرود 
خاصة في ظل صحافة بدأت شمسها تغرب، 
بدأت  أيضا  والتي  للفضائيات،  رايتها  وسلمت 
وسائط  مع  متقاطعًا  خًطا  وترسم  ذاتها  تلملم 

التواصل االجتماعي على الشابكة.
بعد أكثر من عشرة أيام مجهدة وشاقة من المشي 
اليمنى،  حذائه  بفردة  رأسه  على  التزحلق  أو 
للسماء وجوربه األزرق  المنطلقة  اليسرى  عفوًا 
والتكريم  التقدير  ينال  ولعله  فيرد،  ُيسأل  لعله 
أو  واألفهم،  واألشجع  األقوى  بأنه  واالعتراف 
على األقل لعله ينال االعجاب والرضا! ورغم 

كل ذلك فإن ما تمناه كان سراًبا.
رأسه،  على  المقلوب  الرجل  أمنيات  انحدرت 
وهو األشجع واألجرأ واألقوى، لمجرد أن يلفت 

االنتباه لقطط الشوارع.
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سمك السلمون يعود الى مسقط راسه ليضع بيضه 
تشهد  سبتمبر  من  الثاني  النصف  في  مشوار:  
وامريكا   كندا  في  خاصة  االنهار  من  العديد 
 salmon السالمون   سمك  انواع  بعض  هجرة  
من البحيرات الى اعالي االنهار   بعكس التيار  
لتضع بيضها في مسقط راسها وتحديدا في المكان 
الذي خرجت للحياة فيه قبل اكثر من 3 سنوات 
أعلى  إلى  النمو  المكتمل  السالمون  ويسبح   .
األسماك  وهذه  البيض.  وضع  موسم  في  النهر 
مشهورة بروحها القتالية، حيث إنها تكافح التيارات 
كثيرة  الشالالت  دوّامات  خالل  وتقفز  المندفعة، 
المنحدرات، وأيضًا فوق الشالالت بارتفاع يصل 
إلى ثالثة أمتار وتكون عرضة  الصطيادها من 
فإنها  تصاد  وعندما   . والطيور  الحيوانات  قبل 

تقاوم بعنف غاضب كي تهرب. 
يأتي معظم سمك السالمون من خمسة أنواع تعيش 
الهادئ  المحيط  شواطئ  من  القريبة  المياه  في 
مجموعة  من  السادس  النوع  ويعيش  الشمالي. 
المحيط الهادئ في مياه آسيا الشمالية فقط. كما 
األطلسي،  السالمون  وُيسمَّى  األنواع  أحد  يعيش 
أسماك  تضع  األطلسي.  المحيط  شمال  في 
السالمون بيضها في مجرى مياه عذبة ليفقس ، 
ويقضي معظم االسماك الصغيرة  بعض الوقت 
في مياه المحيط المالحة. بعد ذلك تعود أسماك 
السالمون إلى المجرى العذب الذي بدأت حياتها 
الهادئ  المحيط  سالمون  )تتناسل(.  لتبيض  فيه 
يبيض مرة واحدة فقط ثم يموت مباشرة بعد ذلك. 
إلى  ثانية  قد يسبح مرة  السالمون األطلسي  لكن 
المحيط بعد وضع بيضه ثم يعود مرة أخرى إلى 
بعض  أخرى.  ليبيض ثالث مرات  العذبة  المياه 
أنواع السالمون تعيش محاصرة باليابسة بعيدًا عن 

المحيط في بحيرات وأنهار. 

عودته  عند  والدته  مكان  السلمون  يعرف  كيف 
من المحيط؟

يعود سمك السلمون إلى الجدول حيث يعتقد أنه 
مكان جيد للتكاثر ؛ وال يريد اضاعة الوقت في 

البحث عن مجرى مائي اخر.
يعتقد العلماء أن سمك السلمون يتنقل باستخدام 
البوصلة.  مثل  لألرض  المغناطيسي  المجال 
عندما يجدون النهر الذي جاؤوا منه ، يستعينوا 
بالرائحة ليجدوا طريقهم إلى مجرى موطنهم. حيث 
يبنون »بنك ذاكرة الشم« عندما يبدأون في الهجرة 
المحيط كسمك  إلى  النهر  البيض من  بعد فقس 

صغير.
مجراه  على  العثور  من  السلمون  يتمكن  لم  إذا 
المكان  عن  البحث  في  منه  البعض  يستمر   ،
الصحيح حتى يستهلك كل طاقته ويموت ، ولكن 
في الغالب يحاول العثور على مكان اخر لسمك 

السلمون ليضع البيض.
الصيف  أثناء  السالمون  أسماك  معظم  تبيض 
أو الخريف بعد السباحة إلى أعلى مجرى المياه 
العذبة لمسافة تصل إلى 3.200كم من المحيط، 
وربما تستغرق الرحلة شهورًا عديدة. وتضع إناث 
السالمون بيضها في قاع مملوء بالحصباء في نهر 
ضحل رقراق. ويقف ذكر السالمون يحرس المكان 
عش  بحفر  جنبها  على  وهي  األنثى  قيام  أثناء 
يشبه الصحن في الحصباء وذلك ِبهزِّ ذيلها إلى 

األمام وإلى الخلف مرارًا. ثم تضع اإلناث بيضها 
في العش، ويلقحه الذكر بالنطاف ثم تسبح األنثى 
إلى األمام إلى مسافة قصيرة، وتحفر عشًا آخر، 
وتبيض كمية أكثر من البيض. وربما تعيد األنثى 
والذكر عملية وضع البيض وتلقيحه عدة مرات. 
وعادة تنجرف كومة الحصباء الناتجة عن حفر 
وأثناء  مسبقًا.  الموضوع  البيض  وتغطي  العش، 
وضع البيض تضع األنثى عدًدا كبيرًا من البيض 
يتراوح ما بين 2.000 و10.000 بيضة. ويفقس 
البيض بعد ثالثة أو أربعة أشهر، ويمكث صغير 
السالمون مختبئًا في الحصباء لعدة أسابيع متغذيًا 
بكيس الُمّح الملتصق بمعدته. وتترك بعض أنواع 
السالمون المياه العذبة، ذاهبة إلى المحيط مباشرة 
أنواع  تقضي  بينما  الحصباء،  من  خروجها  بعد 
المياه  في  سنوات  ثالث  إلى  تصل  ُمدًدا  أخرى 
العذبة، وتأكل الحشرات وحيوانات صغيرة تسمى 

العوالق المائية.
إلى  السالمون  من  فقط  صغيرة  نسبة  وتصل 
المحيط قادمة من المياه العذبة، إذ تأكل األسماك 
والطيور بعض السالمون بينما تقتل المياه الملوثة 
بعضها اآلخر. ويموت كثير من أسماك السالمون 

السدود  خالل  من  طريقها  شق  محاولتها  أثناء 
الضخمة.

ستة  من  المحيط  يصل  الذي  السالمون  يعيش 
أشهر إلى خمس سنوات. وأثناء هذه الفترة يتغذى 
وترحل  الصغيرة.  واألسماك  والحّبار  بالروبيان 
من  مترات  الكيلو  آالف  السالمون  أنواع  بعض 
علماء  يعرف  ذلك  فيه.ومع  فقست  الذي  النهر 
الحيوان أن معظم أسماك السالمون تعود لوضع 
بيضها وتلقيحه في نفس المجرى المائي العذب 
أن  العلماء  من  كثير  ويظن  فيه.  فقست  الذي 
ما، مستشعرًا  البحر بطريقة  في  يبحر  السالمون 
المحيط.  وتيارات  لألرض  المغنطيسي  المجال 
أسماك  أن  يبدو  الشاطئ  إلى  الوصول  وبعد 
أو  الجدول  وهو  منزلها  رائحة  تستعيد  السالمون 

المجرى العذب وتتبعها.
تتوقف أسماك السالمون عن األكل بعد وصولها 
إلى الماء العذب لوضع بيضها وتلقيحه. وتعيش 
على الدهن المخزون في جسمها. وعندما تنتقل 
النهر، يتغير شكلها ولونها.  األسماك إلى أعلى 
السالمون  ذكور  لدى  يتكون  المثال  سبيل  فعلى 
كلها خطم مقوس منجلي، بينما ينمو لذكر أسماك 
أما  ظهره.  على  كبير  سنام  القرنفلي  السالمون 
خطوط  له  فتكون  الجنسين  من  التشم  السالمون 
أرجوانية على جانبي الجسم، في حين يتحول لون 
السالمون األحمر إلى لون أحمر قان. وال يكمل 
كثير من أسماك السالمون رحلة البيض والتلقيح، 
حيث يقوم بّحارة سفن الصيد التجارية والصيادون 
وُتقتل  األسماك.  من  كبيرة  أعداد  بصيد  الهواة 
ُتلقي  التي  بالملوِّثات  السالمون  أسماك  بعض 
ومصادر  األنهار  في  المختلفة  الصناعات  بها 
المياه العذبة. وقد بنيت شالالت منحدرة صناعية 
تسمى سلم األسماك لمساعدة السالمون المرتحل 
فوق مياه السدود. ولكن يصبح بعض السالمون 
ضعيفًا بسبب المجهود الذي يبذله ليتسلق السلم 

فيموت
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