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أونتاريو تعلن خطة العادة فتح 
المطاعم والصاالت الرياضية ودور السينما بنسبة 50٪ في 31 يناير

اعتبارا من نهاية الشهر الجاري ستسمح  
والصاالت  للمطاعم  أونتاريو  مقاطعة 
من  وغيرها  السينما  ودور  الرياضية 
بنسبة  الفتح  بإعادة  الداخلية  األماكن 
أوسع  خطة  من  كجزء  المائة  في   50
لرفع معظم قيود COVID-19 تدريجيًا 

بحلول منتصف مارس.
يوم  فورد  دوج  الوزراء  رئيس  أعلن  و 
تدريجيًا  سترفع  المقاطعة  ،أن  الخميس 
تم  التي  الحالية  العامة  الصحة  تدابير 
 Omicron تنفيذها إلبطاء انتقال متغير
نتبع  »نحن  فورد  وقال  العدوى..  شديد 
كل  بين  يوًما   21 مع   ، مرحلًيا  نهًجا 
للتأكد من أننا لم نتحرك بسرعة  مرحلة 

كبيرة«.
حدود  ستزيد   ، يناير   31 من  اعتبارًا 
بنسبة 50  عليها  الحفاظ  يتم  أو  السعة 
بما   ، المغلقة  األماكن  في  المائة  في 
ومراكز  والحانات  المطاعم  ذلك  في 

التسوق والقاعات و مرافق اللياقة البدنية 
السينما  ودور  والمتاحف  والترفيهية 

والكازينوهات والخدمات الدينية.
المطاعم  إلى ذلك ، ستتمكن  باإلضافة 
والبارات مرة أخرى من تقديم المشروبات 
ألن  مساًء.   10 الساعة  بعد  الكحولية 
المشروبات  لبيع  موعد  آخر  هو  هذا 

الكحولية حالًيا.
التطعيم  إثبات  تطبيق  سيتواصل   كما 
المحسن برموز QR في هذه اإلعدادات.

المسموح   االشخاص   كما سيرتفع عدد 
للتجمعات االجتماعية الخاصة إلى 10 
أشخاص في الداخل و 25 شخًصا في 

الهواء الطلق.

 21 من  اعتبارًا   ، شهر  من  أقل  وبعد 
فبراير ، سيتم رفع اإلجراءات مرة أخرى 
عن طريق إزالة جميع حدود السعة في 
اشتراط   مع  الداخلية  العامة  األماكن 
المطاعم  ذلك  بما في   ، التطعيم  إثبات 
ودور  والترفيهية  الرياضية  والمرافق 
السينما. كما سيسمح للفعاليات الرياضية 
والمسارح  الموسيقية  الحفالت  وأماكن 
بالحصول على 50 في المائة من السعة 

بغض النظر عن حجم المكان.
الخدمات  ستقتصر   ، الوقت  هذا  في 
عدد  على  الداخلية  الدينية  واالحتفاالت 
على  الحفاظ  يمكنهم  الذين  األشخاص 
مسافة مترين من المسافة المادية ، دون 

حد إذا كان إثبات التطعيم مطلوًبا.
وأخيرًا ، اعتبارًا من 14 مارس ، سترفع 
العامة  الصحة  قيود  جميع  أونتاريو 
المتبقية تقريًبا في جميع األماكن المغلقة 
وستزيد حدود التجمعات االجتماعية إلى 
50 شخًصا في الداخل وال توجد حدود 

للتجمعات الخارجية.
الستئناف  موعًدا  الحكومة  تحدد  ولم 
بعد  العاجلة  غير  الجراحية  العمليات 
الشهر  هذا  من  سابق  وقت  في  توقفها 
لمساعدة نظام الرعاية الصحية المكتظ. 
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عين على كندا 

د. نزيه خطاطبة 

وسط أجواء متشائمة في شأن إمكانية 
المصالحة  ملّف  في  تقّدم  تحقيق 
وفود  تواصل  الداخلية،  الفلسطينية 
للجزائر  التوجه  الفلسطينية  الفصائل 
وتحقيق  االنقسام  النهاء  رؤاها  لتقديم 
الرئيس  من  بدعوة  المصالحة، 
الجزائري، عبد المجيد تبون. وتتباين 
المعنّية  تحملها األطراف  التي  الرؤى 
مطالبات  بين  ما  الشأن،  هذا  في 
من  المصالحة  مسار  إطالق  بإعادة 
االنتخابات  وإجراء  انتهى،  حيث 
على  والوطنية  والرئاسية  التشريعية 
عقدها  لمعضلة  حل  وإيجاد  التوالي، 
في القدس، وما بين العودة إلى طرح 
وإجراء  التحرير«،  »منّظمة  إصالح 
كخطوة  الوطني  للمجلس  انتخابات 

أولى.

و  خطط  من  يتسرب  ما  وبحسب  
الفصائل  غالبية  فإن  معلنة  مبادرات 

للرئيس  المعارضة  خاصة  المشاِركة 
إلطالق  موحدة  رؤية  تحمل  عباس 
إصالح  أساس  على  المصالحة، 
على  واالتفاق  التحرير  منّظمة 
يليه  الوطني،  للمجلس  انتخابات 
السياسي  البرنامج  على  االتفاق 
الرئاسية  االنتخابات  وتنفيذ  للمنظمة 
والتشريعية, بدون  أي شروط مشبقة 
فتح  وحركة  عباس  الرئيس  يضعها 
والخاصة االعتراف بشروط »الرباعية 
الدولية« وبقرارات »الشرعية الدولية«، 
االنقسام  إنهاء  حوار  في  البدء  قبل 
ما  . وحسب  الوطنية.  الوحدة  وإتمام 
وفد  فان  فتح  موقف  عن  معلن  هو 
برئاسة   الجزائر  زار  الذي  الحركة 
االحمد  عزام  المركزية  لجنتها  عضو 
عرضها  التي  نفسها  الرؤية  حمل 
والتي  االخير  الحوار  في  عباس 
تشمل  و   ، الشروط  نفس  تتضمن 
وفق  وطنية،  وحدة  حكومة  تشكيل 
شروط »الرباعية الدولية« و»الشرعية 
الستكمال  أولى  كخطوة  الدولية«، 
وقت  في  ستشمل،  التي  المصالحة 
الحق، االنتخابات التشريعية، وبعدها 
الوطني ووْقف  المجلس  ثم  الرئاسية، 
إتمام  حين  إلى  المسلحة،  العمليات 
إجراءات المصالحة وهذا من الصعب 

الموافقة عليه . 

الحوارات  جوالت  تجارب  برهنت  لقد 
جدية  عدم  على  الماضية  المتعددة 
في  المتنفذ  والجناح  عباس  الرئيس 

الى  للتوصل  فتح  وحركة  السلطة 
 , االنقسام  وانها  وطنية  مصالحة 
وعدم الرغبة  بدخول  حركتي حماس 
المنظمة  إلى  االسالمي   والجهاد 
الن  نظرا  فيها،  كاماًل  شريًكا  لتكون 
وتوجهات  برنامج  مع  يتعارض  ذلك 
الرئيس وهذه المجموعة لبسط تفردها 
وسيطرتها  على اجهزة منظمة التحرير 
في  رؤيتها  فرض  والسلطة،ومواصلة 
التعامل مع االحتالل االسرائيلي  وفق 
الفصائل  ترفضه  الذي  اوسلو  اتفاق 
االخرى ومواصلة التنسيق االمني الذي 
السلطة  يعتبر جوهر وجود واستمرار 
الفلسطينية, والمراهنة على اوهام عودة 
مع   , االحتالل  قادة  مع  المفاوضات 
مباشرة  عباس  للرئيس  اعربوا  انهم 
دولة  القامة  القاطع  رفضهم  عن 
فلسطينية او التفاوض لتسوية سياسية 
تقديمه هو مجموعة  يمكنهم  ما  وكل 
لضمان  مالية   ومساعدات  امتيازات 
نفوذها  وتعزيز  السلطة  انهيار  عدم  
لمواجهة حماس والمقاومة الفلسطينية 
االحتالل  وتقلق  تتعاظم  بدات  التي 

خاصة في منطقة جنين. 

الوحدة  واستعادة  االنقسام  إنهاء 
التحرير  منظمة  وحماية  الفلسطينية 
قراراتها  في  التفرد  وانها  واصالحها 
يجب ان يكون المدخل النجاز برنامج 
وطني شامل النهاء االحتالل وانجاز 
الالجئين  وعودة  الوطني  االستقالل 
الفلسطينيين , يجمع ما بين المقاومة 

االشتراط  دون  والمسلحة  الشعبية 
بالموافقة المسبقة على قرارات الشرعية 
لمنظمة  االنضمام  اجل  من  الدولية 
التحرير .  فهل كان انتصار طالبان 
على الواليات المتحدة  واجبارها على 
االنسحاب المخزي بفعل موافقتها على 
بفعل  ام  ؟  الدولية  الشرعية  قرارات 
والذي  والمتواصل  الشاق  النضال 
اجبر هذه القوات على االنسحاب بعد 

الخسائر الكبيرة التي تكبدتها؟ 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  انقاذ 
واصالحها واعادة الحيوية لها ومحاربة 
اوساطها  في  المستشري  الفساد 
واوساط السلطة الفلسطينية ، ال يمكن 
الفصائل  ان يتحقق اال بمشاركة كل 
الشعب  أبناء  كل  و  الفلسطينية 
من  والشتات  الوطن  في  الفلسطيني 
خالل انتخاب مجلس وطني فلسطيني 
جديد، ليكون صاحب الوالية الشرعية، 
تشكيل  إعادة  على  القادر  وهو 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية 
بشكل وطني موزون وخاصة المجلس 
التنفيذية.وانتخاب  واللجنة  المركزي، 
قيادة وطنية شابة الدارة المعركة مع 
قيادات  تدوير  اعادة  وليس  االحتالل 
هرمة  ال تحظى على ثقة الفلسطينيين 
وحولت المنظمة و السلطة الفلسطينية 
دون  للفساد  مرتع  الى  ومؤسساتها 

رقيب او حسيب  ومزارع عائلية . 

ال تسيئوا لسمعة الجزائر بفشلكم
مستشار التعليم جافيير دافيال Davila Javier في تورنتو 

يقاضي المنظمة الصهيونية ، بناي بريث ، بتهمة التشهير

نقص حاد في المساكن في كندا واألسعار إلى مزيد من االرتفاع في 2022

لقاح األطفال المضاد لـ’’كوفيد - 19‘‘ لن يكون إلزاميًا للطالب في اونتاريو

ومعلم  الطالب  إنصاف  برنامج  مستشار 
العدالة االجتماعية جافيير دافيال الحائز على 
مقاطعة  مدارس  قبل  مجلس  عدة جوائزمن 
سمعته  تشويه  تم  الذي   )TDSB( تورنتو 
الماضي  الربيع  في  تورنتو  في  به  والتشهير 
الصهيونية  بريث   بيناي  منظمة  قبل  من 
بسبب  الصهيونية  صن  تورونتو  وجريدة 
مصادر  والباحثين  المدرسين  لزمالئه  توفيره 
تناقض  فلسطين  عن  وروابط  معلومات 
الرواية الصهيونية , تقدم بدعوى قضائية ضد 
المجموعة الموالية إلسرائيل ، بناي بريث كندا 

ومديرها التنفيذي مايكل موستين.
تشهير  لحملة  هدًفا  كنت  »لقد  دافيال  يقول 
خبيثة ألدائي وظيفتي كمعلم مناهض للقمع 

. «
يجب محاسبة منظمة B’nai Brith والرئيس 

التنفيذي لها.لمهاجمتهم لي ووصفي بمعاداة 
عبر  المذكرات  مئات  وارسال  السامية 
لمجلس  المنظمة   هذه  انصار  من  االيميل 

وتعليقات  مقاالت  ونشر  المدارس  ادارة 
ما  السرائيل,  الموالية  الصحف  في  حاقدة 
وبفعل   , العمل  عن  مؤقتا  ايقافة  عن  اسفر 

المدرسين  قبل  من  الواسعة  التضامن  حملة 
والمنظمات االهلية والطلبة فقد جرى تشكيل 
لجنة تحقيق توصلت الى تبرئة االستاذ دافيال 

من التهم الموجهة له واعادته الى العمل .
المذكورة  المنظمة  واصلت  فقد  ذلك  ومع 
،«تمجيد  اليهود«  »كراهية  بتهمة   مهاجمته 
عالنية«  اإلرهاب  »دعم  و  العنف« 
المصطلحات  نفس  وهي  السامية  ومعاداة 
االحتالل  ينتقد  من  كل  ضد  يطلقونها  التي 
ويمثل   . فلسطين  مع  ويتضامن  االسرائيلي 
المناصران  التقدميان  المحاميان  دافيال 
إليس  وستيفن  السكاريس  ديميتري  لفلسطين 
كما جرى فتح حساب لجمع التبرعات لتسديد 

نفقات المحكمة .

 Scotia( ‘‘تشير تقديرات مصرف ’’سكوشا
Bank(، أحد أكبر المصارف في كندا، إلى 
نقص حاد في عدد المساكن في كندا مقارنة 
مع عدد السكان و أّنه يتعّين بناء 1,8 مليون 
لديها  ليكون  كندا  في  إضافية  سكنية  وحدة 
الدول  مجموعة  في  للمعدل  مماثل  مخزون 

السبع.
وفي عام 2020 كان في كندا 426 مسكنًا 
في  المعّدل  كان  فيما  نسمة،   1,000 لكل 
مسكنًا   480 كندا  دون  من  السبع  مجموعة 

للعدد نفسه من األشخاص.
وأونتاريو وألبرتا هما إلى حّد بعيد المقاطعتان 
اللتان تواجهان أكبر نقص في كندا، حسب 
’’سكوشا‘‘.  لمصرف  الجديدة  الدراسة  هذه 
شخص   1,000 لكل  المساكن  عدد  وكان 

فيهما 398 عام 2020.
وحدة   650,000 بناء  ينبغي  أونتاريو  وفي 
ما  الكندي،  المعّدل  لبلوغ  فقط  وهذا  سكنية، 
يجب  التي  الفجوة  حجم  على  مؤشرًا  يعطي 
سّدها، كما يقول واضع التقرير، جان فرانسوا 
مصرف  لدى  االقتصاد  خبراء  كبيُر  بيّروه، 

’’سكوشا‘‘.
بدايات  فكانت  الواقع،  أرض  على  أّما 
دون  أونتاريو  في  عام 2021  في  المساكن 

عتبة الـ100,000 وحدة.
المشكلة إذًا تتفاقم منذ بضع سنوات، ما يترك 
في  العقارات  أسعار  على  هامة  مضاعفات 

هذه المقاطعة.
 CREA -( وتفيد الجمعية الكندية للعقارات
ACI( أّن األسعار ارتفعت في أونتاريو بنسبة 

44% خالل فترة العامْين الماضيْين وأنه من 
العام  خالل   %12 بنسبة  ترتفع  أن  المتوقع 

الحالي، 2022.
وخالفًا لالعتقاد السائد، إّن الغالبية العظمى 
اقتناؤها بهدف  يتم  العقارات مأهولة ولم  من 
أّن  إلى  الصدد  هذا  في  وُيشار  المضاربة. 
النمو السكاني في كندا عاد إلى مستويات ما 
قبل جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ بفضل الهجرة 
القوية. وتأتي أونتاريو في طليعة المقاطعات 
الذين  المهاجرين  عدد  حيث  من  العشر 

تستقبلهم.
بأعداد  كندا  إلى  يأتون  الذين  والمهاجرون 
وظائف  بينهم  من  وللكثيرين  سنويًا،  كبيرة 
مساكن  إيجاد  عليهم  عالية،  ومداخيل  جيدة 

لإلقامة فيها.
من الواضح أن الهجرة ضغطت على سوق 
اإلسكان بما أننا لم نتمكن من إنشاء الوحدات 
السكنية الالزمة لتلبية هذا الطلب اإلضافي.

خبراء  كبيُر  بيّروه،  فرانتسوا  جان  عن  نقال 
االقتصاد لدى مصرف ’’سكوشا‘‘

’’ناسيونال‘‘  مصرف  يقّدر  جهته،  من 
كبار  أحد   ،)Banque Nationale(
السكان  أّن  أيضًا،  الكندية  المصارف 
عامًا  و54   25 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 
نسمة   130,000 بمقدار  النمو  سيواصلون 
سنويًا، وهذا كاٍف لزيادة الضغط على سوق 
العدد  إلى  االفتقار  بسبب  السكنية  العقارات 

الكافي من بدايات المساكن.

بين  التي،  هي  والبرادور  ونيوفاوندالند 
مقاطعات كندا العشر، يوجد فيها نسبيًا أكبر 
عدد من المساكن، إذ كان فيها 518 مسكنًا 

لكّل 1,000 شخص عام 2020.
لكل  مسكنًا   470 المعّدل  كان  كيبيك  وفي 
1,000 شخص، أي أنه أدنى بـ2,08% فقط 

من المعّدل في مجموعة السبع دون كندا.
النمو  أّن  إلى  بيّروه  فرانسوا  جان  ويشير 
السكاني في كيبيك هو ’’أقل قوة‘‘ من المعّدل 
الكندي، لكّن ’’تغييرًا في التفضيالت‘‘ لدى 
اأُلسر الكيبيكية بسبب الجائحة تسّبب بتعديل 

في هيكل سوق إعادة بيع المساكن.
كبار  أكبر كما رغبة  والبحث عن مساحات 
السّن في البقاء في منازلهم لفترة أطول هما 

جزء من هذا التغيير.
في  المساكن  أسعار  ارتفاع  أّن  بيّروه  ويرى 
عن  العمل  وإمكانية  كندا  من  أخرى  أماكن 
إلى  أيضًا  سيؤّديان  اإلنترنت  بواسطة  ُبعد 
انتقال عدد من المواطنين إلى كيبيك وجارتها 
)نوفو  برونزويك  نيو  مقاطعة  الشرقية، 

برونزويك(.
للوكالء  المهنية  الجمعية  بيانات  وتفيد 
 )APCIQ( كيبيك  مقاطعة  في  العقاريين 
من  ارتفع  المستقل  المنزل  سعر  متوسط  أّن 
267,000 دوالر في كانون األول )ديسمبر( 
الشهر  في  دوالر   395,000 إلى   2019
نفسه من عام 2021، أي بنسبة 48% تقريبًا.

)نقاًل عن موقع راديو كندا(

أونتاريو،  في  الطبية  الخدمات  رئيس  قال 
المضاد  اللقاح  إّن  مور،  كيران  الدكتور 
لن  ص لألطفال  المخصَّ للـ’’كوفيد - 19‘‘ 
ُيضاف إلى قائمة اللقاحات اإللزامية لاللتحاق 

بالمدرسة ألنه ’’جديد‘‘.
وأوضح الدكتور مور في إيجاز صحفي يوم 
أمس أّن سلطات الصحة العامة في أونتاريو 
بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل النظر في 

إمكانية جعل هذا اللقاح إلزاميًا.
على  التعليقات  من  موجة  الكالم  هذا  وأثار 
ضمنها  من  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
أونتاريو،  في  الليبرالي  الحزب  زعيم  اتهام 
بتأجيج  مور  الدكتور  دوكا،  ديل  ستيفن 

مخاوف أولياء طالب المدارس.

دون  اللقاح  هذا  األطفال  ماليين  ’’تلقى 
مور  الدكتور  تصريح  مضاعفات.  حصول 
للصحة  وكرئيس  اللقاح،  بشأن  التردد  يغذي 
العامة في المقاطعة يجب عليه التصدي لهذا 
الليبرالي  الزعيم  كتب  تأجيجه‘‘،  ال  التردد، 

في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل.
أحزاب  ثاني  يقود  الذي  دوكا،  ديل  ودعّا 
المعارضة في أونتاريو، الدكتور مور بتوضيح 
كالمه بقوله ’’إذا لم يوضح )الدكتور مور( 
الدكتور  يستقيل‘‘, ما دفع  أن  كالمه، عليه 
قال  بيان  اصدار  الى  وقت الحق  في  مور 
فيه، ’’أريد أن أكون واضحًا: لقاح ’فايزر‘ 
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات 
و11 سنة آمن وفعال ويوفر حماية قوية ضّد 

الـ’’كوفيد - 19‘‘ ومتغيراته‘‘.
الطبية في أونتاريو  الخدمات  وأوضح رئيس 
الحاالت،  من  العظمى  الغالبية  ’’في  أنه 
كانت اآلثار الجانبية خفيفة‘‘ لدى األطفال 
جميع  بقوة  ’’أشجع  اللقاح.  هذا  تلقوا  الذين 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات 
اللقاح في أسرع وقت  تلقي  و11 سنة على 

ممكن‘‘، أضاف الدكتور في بيان خطي.
وشكر الزعيم الليبرالي رئيَس الخدمات الطبية 

على التوضيح السريع لموقفه.
’’يتعّين علينا أن نفعل كّل ما بوسعنا لمنح 
يجب  التطعيم.  في  الثقة  أونتاريو  سكان 
إضافة اللقاح المضاد للـ’كوفيد - 19‘ إلى 
قائمة اللقاحات اإللزامية في المدارس وجعل 

التعليم‘‘،  للعاملين في مجال  إلزاميًا  التلقيح 
كتب ديل دوكا في تغريدة ُأخرى.

ُيشار إلى أّن رئيسة مكتب الصحة العامة في 
بلدية تورونتو، الدكتورة إيلين دي فيال، تقول 
منذ أيلول )سبتمبر( الفائت إّن التلقيح يجب 

أن يكون إلزاميًا لطالب المدارس.
التقدمي  الحزب  حكومة  ترفض  جهتها،  من 
فورد  دوغ  برئاسة  أونتاريو  في  المحافظ 
المقاطعة  مدارس  في  إلزاميًا  التلقيح  جعل 

ومستشفياتها.
أطفال كبرى  تلقى 47,4% من  اآلن  ولغاية 
الذين تتراوح أعمارهم بين 5  مقاطعات كندا 
سنوات و11 سنة جرعة واحدة من اللقاح فيما 

تلقى 4,2% فقط من األطفال جرعتْين.

تنديد بكتاب مدرسي اعُتبر عنصريا 
يستهدف المهاجرين في مقاطعات نيوفاوندالند والبرادور في كندا 

نددت أستاذة جامعية وناشطون مناهضون للعنصرية 
في مقاطعة نيوفاوندالند والبرادور بعمل مدرسي ُطلب 
من تالميذ مدرسة إعدادية ثانوية في العاصمة سانت 
جونز القيام به، إذ اعتبروه ’’عنصريًا‘‘ وقد يؤّدي إلى 
التنمر والتمييز. وأرسل أحد أولياء الطلبة إلى ’’سي 
بي سي‘‘ )القسم اإلنكليزي في هيئة اإلذاعة الكندية( 
نسخة من هذا الفرض المدرسي الذي ُطلب فيه من 
الطلبة ذكر سببْين لضرورة قبول المهاجرين والالجئين 

في كندا وسببْين لعدم قبولهم.
ويقترح كتاب التمارين المدرسي قائمة بأسباب السماح 
للمهاجرين والالجئين بدخول البالد، ومنها على سبيل 
إضافي  لعدد  متسع  فيها  كبير  بلد  ’’كندا  أّن  المثال 
كبير من األشخاص‘‘ وأّن ’’المهاجرين يقّدمون أفكارًا 

ومهارات جديدة‘‘.
لكّن ديلوريس مولينغز، أستاذة العمل االجتماعي في 
جامعة ميموريال في سانت جونز، قالت إّن ما يقلقها 
هو اقتراحات كتاب التمارين لمعارضة الهجرة، ومنها 
من  الوظائف  يأخذون  ’’قد  الجدد  القادمين  أّن  مثاًل 
الكنديين المقيمين‘‘ وأّن ’’بعض المهاجرين يعتمدون 

على برامج الرعاية والخدمات االجتماعية‘‘.

وأضافت مولينغز أّن أحد أكثر االقتراحات إثارة للقلق 
التركيبة  ’’تغّير  إّن  يقول  الذي  ذاك  هو  الكتاب  في 

العرقية للبلد ستزيد التوترات العرقية في كندا‘‘.
المدرسة  مجلس  يكون  أن  أواًل  صادم  ألمر  ’’إنه 
محتفظًا بكتاب مدرسي كهذا. ويجعلني األمر أتساءل 
على  ُيعرض  الذي  األكاديمي  المحتوى  يراجع  عّمن 

الطالب في المقاطعة‘‘، قالت مولينغز.
ُيطلب من الطالب ليس فقط القراءة ولكن االستيعاب 
النمطية  الصور  واعتماد  التمييز  كيفية  في  والتفكير 
يأتون  الذي  األشخاص  من  مختلفة  مجموعات  ضد 
األجانب  رهاب  على  ينطوي  أمر  إنه  كندا…  إلى 

والعنصرية
نقال عن ديلوريس مولينغز، أستاذة العمل االجتماعي 

في جامعة ميموريال
والفرض المشار إليه مأخوذ من كتاب مدرسي يحمل 
عنوان ’’الهوية الكندية‘‘ )Canadian Identity( تّم 
 Nelson( ‘‘نشره عام 2011 من قبل ’’نلسون للتربية
لطالب  االجتماعية  الدراسات  لمنهج   )Education

نيوفاوندالند والبرادور.
تكون  قد  المدرسي  الفرض  هذا  أّن  مولينغز  وتعتقد 

والطالب  األهالي  بعض  على  وخيمة  عواقب  له 
الذين هاجروا إلى نيوفاوندالند والبرادور، خاصة وأّن 
الهجرة  جهود  مع  تتعارض  يضّمها  التي  االقتراحات 

التي تبذلها حكومة المقاطعة.
نيوفاونالند  حكومة  في  التربية  وزير  قال  جهته  من 
والكتاب  الفرض  راجع  إنه  أوزبورن،  توم  والبرادور، 
االجتماعية  الدراسات  منهج  أن  يعتقد  وإنه  المدرسي 

بحاجة إلى ’’تحديث‘‘.
الوزير  قال  األمل‘‘،  وبخيبة  بالصدمة  ’’شعرت 
الناس  يشعر  أن  ’’نريد  بي سي‘‘.  لـ’’سي  أوزبورن 
ال  مدارسنا.  في  الطالب  بهم… خاصة  ب  مرحَّ بأنه 
إلى  ال  أو  ينتمون  كانوا  إذا  ما  يتساءلوا  أن  نريدهم 

مدارسهم‘‘.
وأضاف أوزبورن أّن التفكير النقدي في المدرسة أمر 
المادة  لكّن  األكاديمي،  للنمو  مهم  ألنه  تشجيعه  يتّم 
معها  التعامل  يتّم  أن  إلى  أيضًا  تحتاج  األكاديمية 

بحساسية واحترام.
الفرض  في  اإلجابة  مقترحات  أحد  على  وتعليقًا 
من  عدد  ’’هناك  أوزبورن  قال  المذكور،  المدرسي 
استقدام  الحكومة  من  يطلبون  هنا  األعمال  أصحاب 

المزيد من الوافدين الجدد إلى المقاطعة ألنهم يشغلون 
في  صعوبة  األعمال  أصحاب  يجد  شاغرة  مناصب 

ملئها‘‘.
الكتاب  إزالة  في  تبحث  وزارته  إّن  أوزبورن  وقال 
الوزارة  موظفي  وإّن  المنهج  من  المذكور  المدرسي 

سيقومون بمراجعة المواد الستبداله.
كندا  شرق  أقصى  في  والبرادور  نيوفاوندالند  وتقع 
وهي  نسمة.  ألف   522 حوالي  سكانها  عدد  ويبلغ 
الـ11 األولى من عام 2021،  استقبلت في األشهر 
أي بين كانون الثاني )يناير( وتشرين الثاني )نوفمبر(، 
1,645 مهاجرًا و406 الجئين أكثر من نصفهم قدموا 

من أفغانستان.
وفي حزيران )يونيو( الفائت أعلنت حكومة أندرو فوري 
ماليين  ستنفق حوالي 8  أنها  المقاطعة  في  الليبرالية 
بجذب  المتمثل  هدفها  تحقيق  في  للمساهمة  دوالر 

5,100 مهاجر سنويًا بحلول عام 2026.
وكانت نيوفاوندالند والبرادور آخر المقاطعات العشر 
وحدث  الكندية،  االتحادية  إلى  االنضمام  في  الحالية 

ذلك عام 1949.
’’سي بي سي‘‘
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»نيويورك تايمز: روسيا وإيران تستعرضان تحالفهما ضد أميركا

تايمز« األميركية إن  قالت صحيفة »نيويورك 
إبراهيم رئيسي قد جلس على  الرئيس اإليراني 
فالديمير  الروسي  الرئيس  مع  طويلة  طاولة 
إلجراءات  مراعاة  تباعد  مسافة  على  بوتين 
الروسي  نظيره  رئيسي  وذّكر  كورونا،  فيروس 
أمس بأن طهران »تقاوم أميركا منذ 40 عاًما«.

وأضافت: بعد أن صارت روسيا اليوم تغوص 
بشكل أعمق في مواجهتها الخاصة مع الواليات 
تصريحات  في  بوتين  رئيسي  أخبر  المتحدة، 
»قوة  لتحدي  الوقت  حان  قد  أنه  متلفزة، 

األميركيين مع زيادة التآزر بين بلدينا«.

وأشالرت الصحيفة إلى أنه كان هناك نوع من 
لحظة  في  الكرملين  في  الجيوسياسي  المسرح 
رحلة  رئيسي  بدأ  وخصومها.  لواشنطن  حرجة 
األربعاء  أمس  يوم  موسكو  إلى  يومين  لمدة 
دولتين  بين  المتينة  الروابط  إبراز  إلى  تهدف 
األحيان  من  كثير  في  متباينة  مصالح  لهما 
وتاريخ من العالقات المتوترة، ولكن لهما، جنًبا 
إلى جنب مع الصين، خصم واحد هو الواليات 

المتحدة.

المتورط في نزاع مع الواليات  لبوتين،  بالنسبة 
المتحدة حول مناطق النفوذ وسيواجه عقوبات 
قاسية إذا نفذ غزوًا ألوكرانيا، فقد كانت فرصة 
له إلظهار أن لروسيا أصدقاء يمكنها االتصال 
بهم في معاركها مع الغرب. وتماشيًا مع هذه 
يلقيه رئيسي  الرسالة، ستتضمن الزيارة خطابًا 
في مجلس النواب )الدوما( الروسي، وهو شرف 

نادر لزعيم زائر، تابعت الصحيفة.

بالفعل  اقتصادها  يعاني  التي  إيران،  وتشارك 
مفاوضات  في  األميركية،  العقوبات  بسبب 
دقيقة إلحياء االتفاق النووي لعام 2015. ومع 
ذلك، أعرب رئيسي عن دعمه الضمني لبوتين 
أن  اإليراني  الخارجية  أوكرانيا، وأكد وزير  في 
الرئيسين اتفقا على »إطار« اتفاق يحكم زيادة 

التعاون االقتصادي والعسكري.

يتم  لم  ذلك،  مع  تايمز«:  »نيويورك  وأضافت 
اتفاقات علًنا، وال يزال غير واضح  توقيع أي 
من  المزيد  إيران  لبيع  الكرملين  استعداد  مدى 
سعت  طالما  التي  الحديثة  الروسية  األسلحة 
التدريبات  جانب  إلى  ولكن  طهران.  إليها 
من  حربية  سفًنا  ستضم  التي  المقبلة  البحرية 
روسيا وإيران والصين، بدا أن الكرملين عازًما 
تعزيز  يواصل  أنه  مفادها  رسالة  إرسال  على 
بمثابة  تكون  أن  يمكن  التي  الجديدة  العالقات 
بدورها  إيران  تظهر  فيما  للغرب.  موازن  ثقل 
أن لديها أيًضا بدائل إذا لم يتم رفع العقوبات 

الغربية عنها.

الدولية،  الساحة  »على  لرئيسي:  بوتين  وقال 
نتعاون بشكل وثيق للغاية«، مشيرًا إلى األزمتين 
في سوريا وأفغانستان، وتعهد بتقريب إيران من 
والمعروفة  روسيا  تقودها  التي  التجارية  الكتلة 

باسم االتحاد االقتصادي األوراسي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ال تزال هناك مجموعة 
من االختالفات بين روسيا وإيران. فعلى الرغم 
االقتصاد  يزال  ال  العقوبات،  من  سنوات  من 
مندمًجا  اإليراني،  االقتصاد  بعكس  الروسي، 
بشكل وثيق مع الغرب. عمل بوتين على تعزيز 
العالقات الوثيقة مع »إسرائيل«، التي يعتبرها 
القادة اإليرانيون عدوًا. وفي فيينا، تعمل روسيا 
إحياء  لمحاولة  وأوروبا  المتحدة  الواليات  مع 
االتفاق  استعادة  بشأن  المتعثرة  المفاوضات 

الذي يقّيد برنامج إيران النووي.

بين  الصراع  اشتداد  مع  لكن  وأوضحت: 

الروس  المسؤولون  أصبح  والغرب،  روسيا 
لتجاوز هذه االختالفات.  على استعداد متزايد 
المختص  الباحث  لوكيانوف،  غريجوري  وقال 
بالعالقات الدولية في المدرسة العليا لالقتصاد 
الروس  المسؤولين  إن  للصحيفة،  موسكو  في 
أصبحوا أكثر انسجاًما في السنوات األخيرة مع 
لبعض  تشدًدا  األكثر  للغرب  المعادي  الموقف 

نظرائهم اإليرانيين. 

وتحدث رئيسي، »وهو رجل دين شديد المحافظة 
الماضي،  أغسطس   / آب  في  رئيًسا  أصبح 
لصالح عالقات أوثق مع روسيا على الرغم من 
شكوك الجمهور اإليراني«، بحسب الصحيفة.

وقال لوكيانوف عن رحلة رئيسي إلى موسكو: 
»هذه الزيارة ليست موجهة إلى الجمهور المحلي 
في كال البلدين، ولكن في معظمها، موجهة إلى 
القيادة  في  أكثر  مؤيدون  اآلن  هناك  الغرب. 
الروسية لتبني المسار الراديكالي إليران، والذي 

كان ُيعتبر غير مقبول في روسيا«.

جندي  ألف   100 حوالى  روسيا  حشدت  وقد 
حول أوكرانيا، بينما طالبت بضمانات بأن حلف 
شمال األطلسي )الناتو( لن يتوسع إلى أوكرانيا 
أو في أي مكان آخر في أوروبا الشرقية. يقول 
غزوًا  يشن  قد  بوتين  إن  الغربيون  المسؤولون 
ألوكرانيا في أي وقت، وهددوا بفرض عقوبات 
وتقديم دعم عسكري جديد  قاسية على روسيا 
في  فإنه  رئيسي،  أما  ذلك.  فعل  إذا  ألوكرانيا 
يذكر  لم  بوتين،  مع  لقائه  من  العلني  الجزء 
أوكرانيا، لكنه كرر ازدراء الكرملين طويل األمد 

للتحالف العسكري الغربي.

اإليرانية  الحكومة  رواية  بحسب  رئيسي،  وقال 
تحت  الناتو  حلف  »نفوذ  إن  االجتماع،  عن 
الوسطى  وآسيا  القوقاز  منطقة  في  ذريعة  أي 
هو تهديد للمصالح المشتركة للدول المستقلة«. 
وهو كان يشير إلى منطقتين أخريين كانتا ذات 
يوم داخل االتحاد السوفياتي وال يزال الكرملين 
يعتبرهما جزًءا من مجال نفوذ روسيا الشرعي.

رئيسي  رئاسة  أن  تايمز«  »نيويورك  ورأت 
انتقد  الذي  المتشدد  الفصيل  »قوة  عززت  قد 
حسن  للرئيس  السابقة  الوسطية  الحكومة 
الغرب،  مع  للغاية  متوائمة  باعتبارها  روحاني 

مما جعل إيران أقرب إلى موقف بوتين«.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوتين التقى برئيسي 
على الرغم من جهود الكرملين المكثفة لحماية 
بوتين من فيروس كورونا، حيث ينتشر متحور 
على  الزعيمان  جلس  موسكو.  في  أوميكرون 
باسم  المتحدث  وقال  قدًما،   20 حوالى  بعد 
بوتين في وقت الحق لوسائل اإلعالم الروسية 
إن ترتيب الجلوس كان بسبب »تدابير الضرورة 

الصحية«.

وقال بوتين لرئيسي، مشيرًا إلى الطاولة الطويلة 
بينهما: »ال يمكن أن تحل مؤتمرات الفيديو أو 
المكالمات الهاتفية محل االتصال الشخصي - 

حتى مثل هذا«.

بعد اجتماع األربعاء في الكرملين، نشر وزير 
اللهيان،  عبد  أمير  حسين  اإليراني،  الخارجية 
إطار  على  »اتفقا  الرئيسين  أن  تويتر،  على 
اتفاق طويل األمد«. وفي تصريحاته أمس، قال 

رئيسي إن الوثيقة »ُسلمت« إلى بوتين.

وقال أمير عبد اللهيان: »دخلت العالقات بين 
طهران وروسيا مسارًا جديًدا وديناميكًيا وسريع 
الخطى. سيبدأ تعاون ممتاز في هذه المرحلة 

الجديدة من العالقات«.

قال مسؤولون إيرانيون إن االتفاقية التي مدتها 
20 عاًما والتي ناقشها الرئيسان بوتين ورئيسي، 
تركز على نقل التكنولوجيا من روسيا، وشراء 
واالستثمارات  الروسية  العسكرية  المعدات 
اإليرانية.  للطاقة  التحتية  البنية  في  الروسية 
غرار  على  سُيصاغ  االتفاق  إن  إيران  وقالت 
في  توقيعه  تم  شامل  وأمني  اقتصادي  اتفاق 
والصين.  إيران  بين  الماضي  / سبتمبر  أيلول 
نحو  الصين  ستستثمر  االتفاق،  هذا  وبموجب 
من  واسعة  مجموعة  في  دوالر  مليار   400
المخفض  النفط  مقابل  إيران في  المشاريع في 

لمدة عقدين.

معهد  مدير  نائب  الشوري،  محمود  وقال 
في  في طهران،  اإليرانية واألوراسية  الدراسات 
تايمز«:  »نيويورك  مع  الهاتف  عبر  مقابلة 
»نحن نسعى بالتأكيد إلى اتفاقية طويلة األمد 
الشراكة  من  األهم  ضرورة.  ألنها  روسيا  مع 
العسكري  التحالف  هو  روسيا  مع  االقتصادية 

واالستخباراتي«.

العديد  يعتقد  روسيا،  في  إنه  الصحيفة  وقالت 

من المحللين أن احتمال زيادة التعاون العسكري 
الخصوم األميركيين اآلخرين هو  الروسي مع 
أحد أفضل نقاط نفوذ الكرملين ضد واشنطن. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سفًنا حربية من 
دخلت  الهادئ  المحيط  في  الروسي  األسطول 
يوم الثالثاء ميناء تشابهار اإليراني على خليج 
مع  مزمعة  مشتركة  بحرية  مناورة  قبل  عمان 
القضايا  أكثر  يكون  ربما  لكن  والصين.  إيران 
الشائكة التي تواجه موسكو وطهران هو مستقبل 
البرنامج النووي اإليراني. في تصريحاته المتلفزة 
يوم األربعاء، قال بوتين لرئيسي إنه »من المهم 
للغاية االستماع إلى موقفك« من المفاوضات 

في فيينا.

الذي  اتفاق 2015،  المحادثات إلحياء  تتعثر 
إليه  العودة  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  يريد 
منه  ترامب  دونالد  الرئيس  سلفه  انسحاب  بعد 
أنه  إلى  دبلوماسيون  ويشير  في عام 2018. 
ربما لم يتبَق أمامهم سوى أسابيع قليلة إلعادة 
العمل به قبل أن تنتهك إيران الحدود األصلية 
سيكون  االتفاق  إحياء  أن  لدرجة  كامل  بشكل 

بال معنى.

في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، بعد فترة 
اإليرانية،  الرئاسية  االنتخابات  بسبب  انقطاع 
عادت حكومة رئيسي إلى المحادثات ورفضت 
مع  السابقة.  الحكومة  قدمتها  التي  التنازالت 
بعض الضغط من روسيا، وافقت إيران بعد ذلك 
على التفاوض على أساس المحادثات السابقة، 

ولكن من دون قبول جميع التنازالت السابقة.

وقالت الصحيفة إن المحللين يعتقدون أن روسيا 
فيينا،  محادثات  في  بناء  دور  لعب  تواصل 
حيث ترى أنه ال إيران مسلحة نووًيا وال هجوًما 
بدياًل  سيكون  إيران  على  إسرائيلًيا  أو  أميركًيا 
أنه من  يعني  النووي. وهذا  لالتفاق  مستساًغا 
المحتمل أن يضغط بوتين على إيران للتحرك 
بشكل أسرع، على الرغم من أنه قد يميل إلى 
استخدام التعاون الروسي في المحادثات كأداة 
روسيا  بين  المواجهة  في  للمساومة  ضغط 

والغرب بشأن أوكرانيا.

قال علي واعظ، مدير ملف إيران في »مجموعة 
مع  إيران  تريد  ال  »روسيا  الدولية«:  األزمات 
الروس  إيران.  ُتقصف  أن  وال  )نووية(  قنبلة 
بارعون جًدا في تجزئة خالفاتهم مع الغرب«.
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بلدية تورونتو تقر زيادة على ضريبة االمالك لمواجهة التضخم والعجز في الميزانيةالتقرير الشهري للسوق العقاري في تورونتو لشهر كانون االول 2021

الرجل الفائز بجائزة لوتو ماكس البالغة 70 مليون دوالر
 من مدينة برامتون ليس لديه نية للتقاعد

رئيس وزراء ألبرتا يجمد مهام وزير العدل 
بسب اتصاله مع قائد الشرطة بخصوص مخالفة سير 

الجمعية العامة لالمم المتحدةتعتمد قرارا بالتوافق حول الهولوكوست

تتضمن ميزانية تورنتو المقترحة لعام 2022 
أكبر زيادة في الضرائب السكنية خالل فترة 
رئيس البلدية جون توري حيث تواجه المدينة 
ووباء  التضخم  ارتفاع  من  كبيرة  ضغوًطا 

.19-COVID
 14,9 البالغة  التشغيلية  الميزانية  تقديم  تم 
مليار دوالر خالل اجتماع لجنة الميزانية في 

تورونتو صباح الخميس.
وهي تشمل زيادة ضرائب سكنية بنسبة 2,9 
في المائة ، باإلضافة إلى زيادة بنسبة 1,5 
في المائة في ضريبة بناء المدينة التي تمت 

الموافقة عليها في عام 2019.
الضريبية  للزيادة  نتيجة  أنه  الموظفون  يقول 
مالك  فإن   ، المائة  في  بنسبة 4,4  مجتمعة 
منزل متوسط   السعر مقداره 697185 دوالرًا 
سيدفع 141 دوالرًا إضافًيا في عام 2022. 
وسيبلغ إجمالي فاتورة ضريبة األمالك لمنزل 

متوسط   السعر 3339 دوالرًا.

يمثل معدل الضريبة المقترح زيادة كبيرة عن 
عام 2021 عندما كانت المدينة قادرة على 
الحد من االرتفاع إلى 0,7 في المائة ، وهو 

أدنى مستوى في فترة العمدة جون توري.
ولكن منذ ذلك الحين ، وصل التضخم إلى 

أعلى مستوى له في 18 عاًما ، حيث أدت 
التي سببها  التوريد  ات في سلسلة  ب االضطرا
الوباء إلى ضغوط تصاعدية على األسعار.

صياغة  عند  واجهوا  إنهم  فون  موظ ل ا يقول 
قدره 583  افتتاحًيا  العام عجزًا  ا  هذ ة  ميزاني

مليون دوالر نتيجة للتضخم والنمو.
إلى  ذلك  بعد  ارتفع  الضغط  إن  يقولون 
ملياري دوالر بمجرد أخذ التأثيرات المتوقعة 
2022 من جائحة COVID-19 في  لعام 

االعتبار.
على  متوازنة   ، مقترح  هو  كما   ، ة  ني الميزا
من  دوالر  مليار   1,4 يقارب  مويل  ت أساس 
المقاطعات  وحكومات  الفيدرالية  ة  م الحكو

لتغطية التكاليف المتعلقة بالوباء.
ومع ذلك ، لم يتم تأمين تلك األموال بعد.

لموظفون إنهم يتوقعون أيًضا ما بين  يقول ا
الضغوط  من  دوالر  مليار   1,7 ى  ل إ  1,3
 ،  2023 عام  في  بالوباء  المتعلقة  ة  ي المال
حيث يستمر COVID-19 والتحول المتوقع 
إحداث فوضى في  ُبعد في  عمل عن  ل ا إلى 
الشؤون المالية للمدينة ، ال سيما عندما يتعلق 

.TTC  األمر بـالمواصالت العامة

مهند يونان
وكيل عقارات تورونتو 

كانون   6 في  أونتاريو  تورونتو  في  صدر 
الثاني 2022 - سجلت 121,712 عملية 
سنة  في   TRREB MLS نظام  بيع خالل 
2021 - بزيادة 7,7% من أعلى رقم مبيعات 
 113,040 مبيعات  عدد  من   2016 لسنة 
 .2020 سنة  مع  مقارنة   %28 وبزيادة 
السنة  خالل  للمبيعات  المسجل  الطلب  كان 
الماضية مرتفعا مقابل العدد المحدود للبيوت 
للبيع  الجديدة  العروض  للبيع,  المعروضة 
عدد  في  االرتفاع   وكان   -  %6,2 أرتفعت 
المبيعات السنوية أعلى من االرتفاع  في عدد 
ظروف  تصعيب  الى  أدى  ذلك  العروض, 
البيع  سعر  معدل  ارتفاع  واستمرار  السوق 
الى 1,095,475$ - بزيادة بنسبة %17,8 
مقارنة باألرقام المسجلة لسنة 2020 معدل 

سعرالبيع $929,636.

 ,19-Covid بالرغم من استمرار انتشار «
وتيرة  على  البيوت  لتملك  الطلب  حافظ 
النمو في  قياسية خالل سنة 2021. ساهم 
عمل  فرص  بخلق  اقتصادية  قطاعات  عدة 
التي  االختصاصات  في  خصوصا  جديدة, 
تساند اصحاب الدخل فوق المتوسط. مضافا 
الى ذلك حقيقة بقاء كلف القروض بمعدالت 
فقط  تساند  لم  العوامل  . هذه  منخفضة جدا 

البيوت السكنية  النمو بالطلب على  استمرار 
المنخفضة االرتفاع, لكن ايضا ساندة نشاط 
السوق للشقق المتعددة الطوابق » حسب قول 

مدير مجلس تورونتو العقاري كيفن كريكر 

 كان معاودة الطلب في سوق البيوت داخل 
السوق  نشاطات  أبرز  أحد  تورونتو  مدينة 
إجمالي   .2020 بسنة  مقارنة   2021 لسنة 
أرتفع بشكل  تورونتو  مدينة  المبيعات ضمن 
بنمو  مقارنة   +36,8% سنوي  بمعدل  كبير 
بمنطقة  المحيطة  المناطق  في  المبيعات 

مجتمعة   ) الضواحي   ( الكبرى  تورونتو 
في  النشاط  معاودة  كان  ايضا   .+23,6%
الرئيسي  المحرك  بمثابة  الشقق  سوق  قطاع 

للسوق العقاري.

سنة  في  المشددة  السوق  ظروف  سادة   «
وامتدت  الكبرى  تورونتو  مناطق  في   2021
أيضا الى المناطق الجنوبية ألونتاريو ضمن 
النهاية الغربية لبحيرة أونتاريو ,  بنقص في 
العروض المتوفرة لكافة انواع البيوت. كانت 
المشترين.  بين  المنافسة  في  شدة  النتيجة 

وارتفعت أسعار البيع بمرتبتين رقمية كمعدل 
سنوي. 

الوحيدة  الطريقة  فان  للمستقبل,  ر  ظ بالن
وضع  استقرار  على  للمحافظة  امة  د ت المس
زيادة  خالل  من  تكون  واالسعار,  ق  السو
العرض. لقد أظهرالتاريخ أن سياسات المحاولة  
لخفض الطلب بفرض ضرائب على السكن 
االجانب  المشترين  على  او  للعائلة  سي  ي الرئ
والمستثمرين لم تكن ذات جدوى مستمرة على 

المدى البعيد لحل
مشكلة  و  للمشترين  توفيرالمساكن  ة  مشكل
قول  حسب    « السوق  في  عرض  ل ا نقص 
كبير محللي السوق لمجلس تورونتو العقاري 

جيسين ميرسر 

 GTA REALTOR  في شهر كانون االول
سجل 6,031  عملية بيع , والذي يعتبر رقم 
مرتفع تاريخيا, ولكنه يبقى منخفض بأكثر من 
1,000 عملية بيع عن السنة السابقة ونسبة 
النقصان %15,7 -  مقارنة بالرقم المسجل 
لسنة  االول  كانون  في  بيع  عملية   7,154
2020. خالل نفس الفترة, العروض الجديدة 
كانت منخفضة بنسبة 11,9% الى 5,174. 
نظام MLS المقياس المعياري لسوق البيوت 
كانون  شهر  في  سنويا   %31,1 الى  ارتفع 
االول. معدل سعر البيع ارتفع 24,2% سنويا 

الى  1,157,849 $ .

اليانصيب  لعب  من  عاًما   30 والي  ح بعد 
اليوم  جاء  الكبرى،  بالجائزة  بالفوز  م  ل ح وال
بالقرب من  برامبتون   ًرا ألب في مدينة  أخي
الكبرى   بالجائزة  مؤخرا   فاز  الذي  تو  تورون

70 مليون دوالر.
البالغ   Manoharan Ponnuthurai قال 
الجائزة  استالمه  أثناء  عاًما   54 عمر  ل ا من 
 OLG Prize Center مركز  في  رى  ب الك
األحالم  من  الكثير  لدي  »كان  ورنتو:  ت في 
مني  قريبة  وكانت  الكبرى  بالجائزة   » وز للف

بضع مرات.
دوالر  ربح 2800   ، عاًما   15 حوالي  منذ 
بماليين  الفوز  من  أبًدا  يقترب  لم  ه  ن ك ل  ،
 Ponnuthurai الدوالرات. هذه المرة ، سمع
في  فائزة  بطاقة  هناك  كانت  أواًل:  بار  خ األ
برامبتون من قرعة 17 ديسمبر. قام بسحب 
أول  أن  ورأى  به  الخاصة  اليانصيب  رة  ك تذ

أربعة أرقام له كانت متطابقة.
للغاية  وقلقا  مرتعشا  »كنت  بونوثوراي:  ل  قا

ولم أستطع االستمرار«.
ودعا زوجته وأوالده لمساعدته في قراءة باقي 
األرقام. »نظرًا لتطابق كل رقم ، كان قلبي 

يتسابق بشكل أسرع وأسرع.«
لنفسه  يقول  وظل   ، صدمة  حالة  في  ن  كا

بهدوء ، »لقد فزت. انا ربحت!«
مليونيرا،    Ponnuthurai اصبح   أن  ع  وب
صاحب  بصفته  للتقاعد.  خطة  لديه  س  لي
من  العديد  لديه   ، صغيرة  تصنيع  شركة 
لقمة  في  عليه  يعتمدون  الذين  موظفين  ال
وظيفتها  لترك  مستعدة  زوجته  لكن  عيش.  ال

والعودة إلى المدرسة.
 ، Ponnuthurai على رأس قائمة أولويات
على  دوالر  مليون   70 ال   ينفق  أن  يريد 
شراء منزل جديد لعائلته واستكشاف الشواطئ 

في أوروبا الواقعة على ساحل البحر األبيض 
عائلتي.  بمستقبل  جًدا  سعيد  متوسط.»أنا  ال

وهذا  كعائلة  سنفعله   ، به  القيام  قررنا  ما  مه
هو األهم بالنسبة لي! »

العربي”:  “القدس  المتحدة(-  )األمم  يويورك 
المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  تمدت  اع
السفير  قدمه  قرار  مشروع  الخميس،  اح  صب
مع  بالتعاون  إردان،  جلعاد  اإلسرائيلي 
اليهود  محرقة  “إنكار  عنوان  تحت  ألمانيا 
مشروع  رعاية  تبنت  كما  )الهولوكوست(. 
القرار قبل التصويت أكثر من 100 دولة من 
بينها كافة الدول الغربية والغالبية الساحقة من 
باإلضافة  الالتينية  وأمريكا  األفريقية  الدول 
إلى دول مثل روسيا وتركيا وجنوب السودان 
وقد  وأذربيجان.  وأرمينيا  والهرسك  والبوسنة 
لوحظ غياب الدول العربية والغالبية الساحقة 
التعاون  منظمة  في  األعضاء  الدول  من 

اإلسالمي من الدول الراعية لمشروع القرار.
المحرقة،  من  الناجين  من  عدد  وبحضور 
التصويت  قبل  اإلسرائيلي  االسفير  تحدث 
وحض جميع األعضاء على اعتماد مشروع 
القرار باإلجماع. كما تحدث المندوب اإليراني 
ضد مشروع القرار، الذي وصفه بأنه غطاء 
للكيان الصهيوني الرتكاب مزيد من الجرائم 
ضد جميع جيرانها وخاصة الشعب الفلسطيني 

الذي يتعرض للمجازر بشكل يومي.
هللا  عبد  العامة،  الجمعية  رئيس  طرح  ثم 
شاهد، مشروع القرار لالعتماد بالتوافق دون 
القرار  مشروع  اعتماد  تم  وبالفعل  تصويت. 
من  كل  التصويت  بعد  وتحدث  باإلجماع. 
وبولندا  المتحدة  والواليات  ألمانيا  ممثلي 
وأوكرانيا وقبرص وغواتيماال والواليات المتحدة 

وبريطانيا وعدد من الدول األخرى.
المجموعة العربية

مندوب  العربية  المجموعة  باسم  وتحدث 
المجموعة،  باسم  بالقرار  الذي رحب  مصر، 
وقال:”يجب أن يقوم المجتمع الدولي بتعزيز 
بمعاناة  واالعتراف  والتسامح  السالم  ثقافة 
اآلخرين ورد الحقوق إلى أصحابها بما في ذلك 
المشترك  المصير والتعايش  الحق في تقرير 
المجموعة  أن  وأضاف  وسالم”.  أمان  في 
“تجدد  للهولوكوست  إدانتها  تؤكد  إذ  العربية 

رفضها لجميع جرائم اإلبادة البشرية والمآسي 
يجب  الماضي  وأن جرائم  األخرى  اإلنسانية 
القانون  احترام  من  لمزيد  سببا  تكون  أن 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الدولي 
والقانون الدولي اإلنساني. وتعرب المجموعة 
العربية عن أملها في أن تسود روح التوافق 
التي شاهدناها اليوم عند اعتماد هذا القرار، 
تتناول  التي  األخرى  القرارات  اعتماد  عند 
على  األشخاص  ضد  التمييز  موضوعات 
أساس الدين أو العرق أو أي أسس أخرى”.

العمل  أن  مؤكدا  المصري  السفير  وأضاف 
الكراهية  وخطاب  التعصب  لمكافحة  الجاد 
والتطرف واإلرهاب هو واجب وضرورة على 
مستقبل  ضمان  أجل  من  الدولي  المجتمع 

أفضل لإلنسانية.

القرار
برامج  تطوير  إلى  الدول  القرار  يدعو 
إرشادات  ويقدم  الهولوكوست،  بشأن  تثقيفية 
بشأن  المتحدة  لألمم  التابع  التوعية  لبرنامج 
األخرى  المتحدة  األمم  وهيئات  الهولوكوست 
إنكار  لمكافحة  برامج  لتطوير  الصلة  ذات 
منظمات  مع  التعاون  وتعزيز  الهولوكوست 
ذكرى  إحياء  بشأن  المدني  المجتمع 
الهولوكوست. وهذه نصوص الفقرات العاملة 

التي وردت في القرار:

الجمعية العامة:
1. ترفض وتدين دون أي تحفظات أي إنكار 
لمحرقة اليهود باعتبارها واقعة تاريخية، سواء 

أكان ذلك كليا أو جزئيا.
أن  على  األعضاء  الدول  جميع  تحث   .2

ترفض دون أي تحفظات أي إنكار أو تشويه 
كلي أو جزئي لمحرقة اليهود باعتبارها واقعة 
هدفها  يكون  أخرى  أنشطة  أي  أو  تاريخية، 

ذلك.
3. تثني على الدول األعضاء التي شاركت 
بنشاط في الحفاظ على المواقع التي استخدمها 
كمعسكرات  اليهود،  محرقة  خالل  النازيون 
للموت أو معسكرات للعمل الجبري أو حقول 
مواقع  من  شابهها  ما  أو  سجون  أو  للقتل 

أدارتها األنظمة المتحالفة مع النازية.
4. تحث الدول األعضاء على وضع برامج 
توعية لترسيخ العبر المستخلصة من محرقة 
للمساعدة  المقبلة  األجيال  أذهان  في  اليهود 
إبادة جماعية  أعمال  الحؤول دون وقوع  في 
أخرى في المستقبل، وتثني، في هذا السياق، 
محرقة  ذكرى  إلحياء  الدولي  التحالف  على 

اليهود.
وسائل  وشركات  األعضاء  الدول  تحث   .5
التواصل االجتماعي على اتخاذ تدابير نشطة 
لمكافحة من يروجون لمعاداة السامية وإنكار 
بواسطة  حقائقها  تشويه  أو  اليهود  محرقة 
وعلى  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات 

تيسير اإلبالغ عن هذا المحتوى.
6. تطلب إلى برنامج األمم المتحدة للتوعية 
األمم  وكاالت  جميع  وإلى  اليهود  بمحرقة 
المتحدة المتخصصة ذات الصلة على مواصلة 
تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى مكافحة إنكار 
االمحرقة وتشويه حقائقها، والنهوض بتدابير 
المدني، وتدعو جميع  المجتمع  لحشد جهود 
ذلك  في  بما  المعنيين،  المصلحة  أصحاب 
الدول والبرلمانات والقطاع الخاص واألوساط 
بصدق  مجتمعاتهم  توهية  إلى  األكاديمية 
العبر  وبأهمية  الهولوكوست  المحرقة  بوقائه 
المستخلصة منها كتدبير يتخذ لمكافحة إنكار 
المحرقة وتشويه حقائقها، وذلك من أجل منع 

وقوع أعمال إبادة جماعية في المستقبل.

قال رئيس وزراء ألبرتا جيسون كيني ) الحزب 
كايسي  العدل  وزير  من  طلب  المحافظ(إنه 
عمل  انتهاء  حين  الى  مهامه  تجميد  مادو 
كان  إذا  فيما  بالتحقيق  تقوم  مستقلة  لجنة 
الوزير مذنبا وتدخل في عمل العدل بعد أن 
إدمونتون  برئيس شرطة  مادو  الوزير  اتصل 
العام  مارس  في  تلقاها  مرور  مخالفة  بشأن 

الماضي بقيمة 300 دوالر.
وياتي طلب رئيس الوزراء بعد نشر تقرير  في 
CBC News اإلثنين والتي كشفت فيه أن 
مادو قد اتصل هاتفيًا بقائد شرطة إدمونتون 
حصل  مرور  مخالفة  لمناقشة  مكفي  ديل 
عليها بسبب تشتت ذهنه واستخدامه للهاتف 

خالل السايقة في 10 مارس 2021.

و اعلن رئيس الوزراء كيني في وقت متأخر 
إن   ، تويتر  له على  تغريدة  االثنين في  يوم 
وزيرة الطاقة في ألبرتا سونيا سافاج ستكلف 

بمهام العدل خالل إجازة مادو.
وقال رئيس الوزراء إنه سيعين محقًقا مستقاًل 
إذا  ما  وتحديد  الصلة  ذات  الحقائق  لدراسة 
كان هناك تدخل ومخالفة من قبل وزير العدل 
التحقيق  نتائج  إن  وقال  القضية.  هذه  في 

ستعلن على المأل.

أنه لم يطلب من  أبلغه  واكد كيني إن مادو 
رئيس الشرطة إلغاء المخالفة ، ولم يكن في 

نيته التدخل في القضية حيث انه سبق وان 
دفع المخالفة.

وكان تقرير CBC News اإلثنين ، اي قبل 
إعالن رئيس الوزرا، اشار الى ان مادو اكد 

الواقعة وأنه دفع بالفعل التذكرة بالكامل. لكنه 
قال إنه أخبر الضابط الذي أوقفه أنه ال يوافق 

على الغرامة وأن هاتفه في جيبه.

وشغل  البشرة  اسود  وهو   , الوزير  واوضح 
منصبه كوزير العدل والمدعي العام في ألبرتا 
برئيس  اتصل  انه   ,  2020 أغسطس  منذ 
لم  أنه  من  التأكد  أراد  ألنه  مكفي  الشرطة 
يتم »مراقبته بشكل غير قانوني« بعد الجدل 
الدائر حول خدمة شرطة ليثبريدج, وانه اراد 
االعراب عن مخاوفه بشأن التمييز العنصري 
األشخاص  بإيقاف  الشرطة  قيام  وعدم 

الملونين . 

حاليا  تقوم  المقاطعة  حكومة  ان  الى  يشار 
غير  المراقبة  عن  تقارير  بعد  بالتحقيق 
القانونية وعمليات البحث في قاعدة البيانات 
التي أجراها ضباط ليثبريدج والتي استهدفت 
الوطني  الحزب  في  العضو  فيليبس  شانون 
عملها  فترة  خالل  المعارض  الديمقراطي 

كوزيرة للبيئة.
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’’أرض أجدادنا‘‘ لكاتيا روك، 
استعارة من النشيد الوطني الكندي دعمًا للسكان األصليين

عائلة األسير المريض ناصر أبو حميد
خمسة أسرى سادسهم شهيد وسابعهم حرية

في أول محاكمة من نوعها بالعالم 
محكمة ألمانية تصدر حكما علىضابط سوري سابق  وتحاكم طبيب بتهمة بالتعذيب

لو حارب ابو عمار في لبنان كما حرب الفدائيون في الشقيف لما حدث ما حدث! 
األصليين معركة قلعة الشقيف السكان  وفتيات  لنساء  تكريمًا 

المفقودات والمقتوالت، واحترامًا أيضًا للمقابر 
المجهولة التي ُعثر عليها بالقرب من مدارس 
داخلية للسكان األصليين عام 2021، كشفت 

كاتيا روك عن أغنية خصصتها لهّن.
 Terre de nos’’ بعنوان  واألغنية 
أجدادنا‘‘، وستكون  aïeux‘‘، أي ’’أرض 
من  الذي  روك  لكاتيا  األول  األلبوم  ضمن 

المقرر أن يصدر في أيار )مايو( المقبل.

الوطني  النشيد  إلى  إشارة  العنوان  وفي 
التي  الفرنسية  نسخته  إلى  وتحديدًا  الكندي، 
يقول مطلعها ’’يا كندا، يا أرض أجدادنا‘‘. 
وأرادت بذلك الكاتبة والمؤلفة والمغنية المنتمية 
السكان  تاريخ  بين  رابط  إقامة  اإلينو  لشعب 

األصليين وتاريخ كندا.
سوى  أغنيات  تكتب  ال  روك  كاتيا  أّن  وبما 
باإلينو أيمون )Innu-Aimun(، لغة شعبها، 
الصالم  ومغنية  والمؤلفة  بالكاتبة  استعانت 
 Terre’’ لها  لتكتب  بوارييه  لويز   )slam(

de nos aïeux‘‘ بالفرنسية.
قلياًل  تروي  أغنية  على  الحصول  ’’أردت 
اتهامية.  بنبرة  ليس  ولكن  التاريخ،  حقائق 
أردت فقط أن أضع األمور في نصابها بقول 
في  روك  كاتيا  قالت  هي‘‘،  كما  األشياء 

مقابلة مع راديو كندا.

’’حتى لو لم يكن من السهل دومًا أن نحمل 

بداخلي  التي  الصغيرة  كاتيا  فإّن  تاريخنا، 
ستدافع دائمًا عن أخواتها وعن القصص التي 
تستحق أن ُتروى‘‘، أضافت الكاتبة والمؤلفة 
مقاطعة  في  اإلينو  لشعب  المنتمية  والمغنية 

كيبيك.
سباًل  نجد  سنظل  غائبًا،  اإلصغاء  دام  ما 

للتحدث عن واقع السكان األصليين
نقال عن كاتيا روك، كاتبة ومؤلفة ومغنية من 

شعب اإلينو
صدر  الذي  الموسيقي  الفيديو  تصوير  وتّم 

الشمالي  الساحل  منطقة  في  الجمعة  يوم 
)Côte-Nord(، وهو مكان ذو أهمية كبيرة 
إلى واشات  بأصلها  تعود  التي  المغنية  لهذه 
مدن  كبرى  سيتيل،  قرب  ماني-أوتينام  ماك 

المنطقة.
وترتدي كاتيا روك في الشريط المصوَّر فستانًا 
تكريمًا  األغنية  لهذه  خصيصًا  م  ُصمِّ أحمر 
المفقودات  األصليين  السكان  وفتيات  لنساء 

والمقتوالت.
كاتيا روك تؤدي أغنية بلغة اإلينو أيمون وهي 

تنقر على بندير خاص بالسكان األصليين. 
كاتيا روك تؤدي أغنية بلغة اإلينو أيمون وهي 

تنقر على بندير خاص بالسكان األصليين.
والنساء المهمات في عائلة كاتيا روك، كما 
هذا  في  معها  حاضرات  المحلي،  مجتمعها 
الشريط الذي يجّسد ثقافة شعب اإلينو وبهجة 
من  الرغم  على  المستمرّْين  والرفق  الحياة 
فترات أكثر قتامة في تاريخ السكان األصليين 

تتناولها األغنية.
وخاالتي  وعماتي  والدتي  رؤية  ’’أردُت 
وعائلتي الذين كانوا دائمًا حاضرين من أجلي 
وأصغوا  ودعموني  دائمًا  شجعوني  والذين 
مراحل  مختلف  في  حقًا  ساعدوني  لقد  إلّي. 
تأليف ألبومي الغنائي خالل السنوات األربع 

الماضية‘‘، قالت كاتيا روك لراديو كندا.
واحترامًا لكبار السّن في مجتمعها الذين توليهم 
أقصى قدر من العناية، حرصت كاتيا روك 
على استشارتهم قبل تصوير الفيديو الغنائي 
ثقافة  الذي ُيظهر بعض عناصر ومعتقدات 

شعب اإلينو.
روك  كاتيا  أضافت  مسّيسة‘‘،  لسُت  ’’أنا 
في  اأُلخرى  األغنيات  فإّن  ’’لذا،  مبتسمة، 

األلبوم لن تتناول هذا الموضوع‘‘.
كاتيا  جمعت  عديدة،  سنوات  منذ  وكراوية 
في  السن  كبار  أقاصيص  من  العديد  روك 
مجتمعها. وهذه هي األقاصيص التي ترغب 
في إطالع الجمهور عليها في األلبوم الذي 

ستصدره في الربيع.

بقلم: عيسى قراقع
بالسرطان  المريض  األسير  عائلة  يزور  من 
ناصر أبو حميد المحكوم بالسجن المؤبد يرى 
قبضته  ويوجه  والحياة  بالموت  يمسك  شعبا 
في  إما  البيت  افراد  السماء،  الى  العالية 
متخم  جسدها  عائلة  االخرة،  في  او  السجن 
لم  المآسي وبطش االحتالل، ممزقة  بشظايا 
البيت  وفي وسط  واحد،  تحت سقف  تجتمع 
تجلس خنساء فلسطين ام يوسف أبو حميد، 
ام تشبه الصرخة، اعتقلوا أوالدها، هدموا بيتها 
االم  هي  االمعري،  مخيم  في  مرات  خمس 
المشردة دائما، المنكوبة منذ عام 1948 حتى 
اآلن، عاشت مطاردة والجئة، من مذبحة الى 
مذبحة ومن سجن الى سجن، ال تتحرك ام 
يوسف اال لزيارة أوالدها في السجون او لقراءة 
المنعم  الشهيد عبد  ولدها  الفاتحة على روح 

في المقبرة.
خمسة أسرى وسادسهم شهيد وسابعهم حرية، 
اال واعتقل،  أبو حميد  بيت  في  أحد  يبق  لم 
الى ثكنة عسكرية،  البيت  الجنود حولوا هذا 
والتخريب  االقتحامات  على  فيه  يتدربون 
وهي  يوسف  ام  اال  فيه  يجدوا  لم  والتفجير، 
ترفع شارة النصر في وجه الجرافات وبنادق 
ولم  حميد،  أبو  بيت  يتحطم  لم  المحتلين، 
ينتصر المحتلون على األرواح الثائرة، البيت 
الوطنية،  رمز  حميد  أبو  بيت  فدائية،  خلية 

طابو األرض، حق العودة وتقرير المصير.
خمسة أسرى وسادسهم شهيد وسابعهم حرية، 
األسير  جسد  عن  الطبية  األجهزة  يرفع  من 
مستشفى  في  القابع  حميد  أبو  ناصر  القائد 
من  المكثفة؟  العناية  في  اإلسرائيلي  برزالي 
يوقف دبيب ورم السرطان في رئتيه ليتنفس؟ 
من يتخذ القرار ويتحدى سياسة القتل البطيء 
الصهيونية؟ من يعطيه رسالة من أمه وموعدا 

للقاء قريب في رام هللا؟
في  وسابعهم  شهيد  وسادسهم  أسرى  خمسة 

وشريف  وناصر  نصر  مرضية،  غيبوبة 
ومحمد وإسالم، مجزرة بشرية تمتد من بيت 
الى بيت والى كل البيوت الفلسطينية، االف 
االسرى واالسيرات، الصغار والكبار والمرضى 
والمعاقين، األطفال والنساء، المؤبدات والقيود 

واإلرهاب والمحاكم العسكرية الجائرة.
في  وسابعهم  شهيد  سادسهم  أسرى  خمسة 
صمت  في  يدفنون  شهداء  مرضية،  غيبوبة 
والمعسكرات،  السجون  في  هناك  الجدران 
اال  يعودون  ال  شهداء  ويشهقون،  يشهقون 
للجرائم  تعرضوا  شهداء  سوداء،  أكياس  في 
الطبية المنظمة المتعمدة من التعذيب والعزل 
ويحلمون  يحلمون  شهداء  اإلنساني،  والهدر 
ارواحهم هي البوصلة، شهداء في المحرقة، 
في  احالمهم  ونحمل  نعيش  كي  منذورون 

الحياة القادمة.
وسابعهم  شهيد  سادسهم  أسرى  خمسة 
خذوه  قليال،  ايقظوه  مرضية،  غيبوبة  في 
والعائلة  البيت  الى   ، األخيرة  المحطة  الى 
وكوفيته  مدرسته  الى  خذوه  واألصدقاء، 

الى  الصابرة،  امه  حضن  الى  ومسدسه، 
الذكريات، ال تتركوه وحيدا، اعطوه حياته قليال 
واعطوه امال او حجرا، االسرى حراس األرض 

والعقل والذاكرة.
في  وسابعهم  شهيد  سادسهم  أسرى  خمسة 
على  العالمي  المجتمع  مرضية،  غيبوبة 
ومؤسسات  المتحدة  األمم  االن،  المحك 
والكالم  والمنابر  الخطابات  االنسان،  حقوق 
كل الكالم، ال نريدهم في جنازة او في حفل 
كي  اسير  الى  الحياة  يعيد  من  نريد  عزاء، 
يصدق ان للعدالة اإلنسانية قوة تستطيع ان 
تنقذه من الموت ليحيا دقائق أخرى وتنتصر 

على إرهاب المشنقة الصهيونية.
في  وسابعهم  شهيد  سادسهم  أسرى  خمسة 
غيبوبة، يحلق ناصر في سمائه السابعة حرا، 
الرحيمة،  والغيمات  النجوم  بين  يسبح  االن 
السجن واسالكه  ألول مرة يخرج ناصر من 
يتفقد  ربما  هللا،  رام  في  هو  ربما  الشائكة، 
احبابه في شوارع مخيم االمعري، ربما هو في 
مصاطب  وعلى  اسوارها  فوق  يبصم  القدس 

كنائسها ومساجدها شهقته وصالته األخيرة.
خمسة أسرى سادسهم شهيد وسابعهم حرية، 
تضيق رئة ناصر أبو حميد، الهواء يقل شيئا 
فشيئا، الورم االحتاللي يتوسع ويزداد ويسحق 
وعنصرية،  واستيطانا  قتال  واألرض  الجسد 
األسئلة،  كل  فينا  تحرك  ناصر  انفاس 
االنفاس  واالشرعة،  والرياح  الضمائر  تحرك 
ناصر  انفاس  ساخنة،  غاضبة  المتقطعة، 
توحدنا، تجمعنا، تلملم اسماءنا، هوية وثقافة 

وغضبا وامكنة.
خمسة أسرى سادسهم شهيد وسابعهم حرية، 
الظالم  الظالم،  امام  قامته  ناصر  يرفع 
يضيء، يرفع قامته في وجه الحديد، الحديد 
يذوب، يرى البحر والفكرة والقادمون بعد قليل، 

نتبع صوته حتى يصهل فينا حصان جديد.
خمسة اسرى سادسهم شهيد وسابعهم حرية، 
رائحة  سوى  السجن  الى  تأتهم  لم  اسرى 
الموت، ال زيارة للجنة اممية وال لجنة تقصي 
حقائق، ال طلة وال حبة دواء وال تحية، ظلوا 
رهائن القمع وغياب العدالة في أروقة المحاكم 
العسكرية، تحولوا الى ظالل بعيدة عن القرار 

والبصيرة.
اكثر  انتفاضة شعب  حميد  أبو  ناصر  زفير 
في  المعذبون  القضبان،  بين  رزح  ربعه  من 
الحرب  بين  العالقون  االنتظار،  مسافات 
تحت  زالوا  ال  الذين  المقاتلون  والسالم، 
يقاتل  القصف وفي حومة االشتباك، لحمهم 

وارادة ال تعرف المساومة.
خمسة اسرى سادسهم شهيد وسابعهم حرية، 
»وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا 
غالبا«، وجه لوجه، حجر على حجر، النار 
شعلة  والمواطنة،  واالنتماء  والتراب  والهواء 
نخلع  واحدة،  ضربة  واحدة،  رواية  واحدة، 
الجدار والمعازل، ال خيار، ليس امامنا سوى 

ان نقاوم او ننتظر اإلبادة.

بمدينة  العليا  اإلقليمية  المحكمة  قضت 
بالسجن  الخميس،  اليوم  األلمانية،  كوبلنتس 
مدى الحياة بحق ضابط سوري سابق بتهمة 
المشاركة في أعمال تعذيب قامت بها الدولة 
السورية، في المحاكمة التي وصفها االدعاء 
من  األولى  بأنها  بألمانيا  االتحادي  العام 

نوعها في العالم.
الضابط  المحكمة ضد  اإلدانة من  وصدرت 
الذي يعرف وفقا لقوانين الخصوصية األلمانية 
الصارمة باسم أنور ر.، على خلفية ارتكاب 

جرائم ضد اإلنسانية.
ليس  إنه  سابق  وقت  في  قال  المتهم  وكان 

مذنبا، وطلب محاميه البراءة لموكله.
نيسان/أبريل  في  بدأت  المحاكمة  أن  يذكر 
2020، وأثارت انتباه العالم، وحضر جلساتها 
أكثر من 80 شاهدا وعدد من ضحايا التعذيب 

بصفتهم مشاركين في االدعاء ضد المتهم.
في  العليا  اإلقليمية  المحكمة  قناعة  وبحسب 
ارتكب جرائم  أنور ر.  فإن  مدينة كوبلنتس، 
ضد اإلنسانية خالل عامي 2011 و2012 
األهلية  الحرب  من  األولى  المرحلة  في 

السورية.
وجاء في صحيفة االتهام أنه يشتبه أنه كان 
مسؤوال عن تعذيب ما ال يقل عن أربعة آالف 
شخص بسجن المخابرات العامة في العاصمة 
للتحقيقات  رئيسا  بصفته  دمشق  السورية 
األقل،  أن 58 سجينا، على  آنذاك، ويشتبه 
لقوا حتفهم جراء ذلك. ونفى أنور ر. في بداية 

المحاكمة االتهامات المنسوبة إليه.
وكان االدعاء العام طالب بالسجن المؤبد له 

وتأكيد جسامة الذنب الذي اقترفه المتهم.
يذكر أن هذه المحاكمة بدأت بمتهمين اثنين. 
وفي شباط/فبراير من عام 2021 تمت إدانة 
السوري  وهو  منهما،  سنا  األصغر  المتهم 
إياد أ.،45 عاما، بالسجن لمدة أربعة أعوام 
ارتكاب  في  المساعدة  بتهمة  العام  ونصف 

جرائم ضد اإلنسانية.
أسهم  أ.  إياد  المحكمة، كان  قناعة  وبحسب 
خالل وجوده في سورية في عام 2011 في  
الربيع  مظاهرات  في  متظاهرا   30 إدخال 
العربي بسورية إلى سجن التعذيب الذي كان 

يرأسه المتهم أنور ر.
وكان تم التعرف على أنور ر. وإياد أ. من 
جانب ضحايا محتملين بعد هروبهما االثنين 
إلى ألمانيا، حيث تم إلقاء القبض عليهما في 

برلين وتسفايبروكن في عام .2019

بدء محاكمة طبيب سوري في ألمانيا بتهمة 
تعذيب سجناء بمستشفيات عسكرية

طبيب  المانية  محاكمة  بدات  األربعاء  ويوم 
اإلنسانية،  بارتكابه جرائم ضد  يشتبه  سوري 
مستشفيات  في  سجناء  تعذيب  بينها  من 
ثاني قضية من  في  وذلك  بسوريا،  عسكرية 
تعذيب  أعمال  بمزاعم  يتعلق  فيما  نوعها 
السوري. الصراع  في  الدولة  من   بدعم 
األسبوع  هام  ألمانية  محكمة  حكم  فبعد 
سوري  مخابرات  ضابط  على  الماضي 
جرائم  الرتكابه  الحياة  مدى  بالسجن  سابق 
الطبيب  محاكمة  بدأت  اإلنسانية،  ضد 
المحكمة  في  عاما   36 العمر  من  البالغ 
ماين. أم  فرانكفورت  في  العليا   اإلقليمية 
باالسم  فقط  المعروف  المتهم،  ويواجه 
الخصوصية  قوانين  بموجب  م.  عالء 
معارضين  بتعذيب  اتهامات  األلمانية، 
عمله  أثناء  األسد  بشار  السوري  للرئيس 
ومستشفيات  عسكري  سجن  في  طبيبا 
و2012.  2011 في  ودمشق   بحمص 

السورية  الحكومة  وتنفي 
سجناء. بتعذيب   االتهامات 
 2015 في  ألمانيا  إلى  م.  عالء  وصل 
عليه  القبض  تم  أن  إلى  طبيبا  ليعمل 

حيث   ،2020 حزيران  يونيو  في 
المحاكمة. ذمة  على  احتجازه   جرى 
بلغة  المحكمة  أمام  بهدوء  المتهم  وتحدث 
إلى  سوريا  في  حياته  عن  طليقة  ألمانية 
في  تأشيرة  على  للحصول  طلبا  قدم  أن 
السفارة األلمانية في لندن في مطلع 2015 
آالف  خمسة  من  واحدا  وأصبح  كمهاجر. 
طبيب سوري في ألمانيا ساهموا في تخفيف 
الطبي. بالقطاع  العمالة  في  حاد   عجز 

لطفلين  أب  وهو  عالء،  يتطرق  ولم 
إلى  ألمانية،  مستشفيات  عدة  في  وعمل 
أقر  لكنه  األولية،  تصريحاته  في  االتهامات 
سوريا. في  عسكري  مستشفى  في   بعمله 

كمسيحي  مشكلة  يواجه  لم  أنه  وذكر 
الحرب،  قبل  سوريا  في  العيش  في 
لإلعفاء  دوالر   8000 دفع  أنه  وأضاف 
هناك. اإللزامية  العسكرية  الخدمة   من 
العالمية القضائية   *الوالية 

السلطة  قوانين  األلمان  المدعون  يستخدم 
بالسعي  لهم  تسمح  التي  العالمية  القضائية 
ضد  جرائم  بارتكابهم  المشتبه  لمحاكمة 
العالم. في  مكان  أي  في   اإلنسانية 

واتهم المدعون عالء م. في 18 قضية تعذيب 
إحدى  وفي  السجناء.  أحد  قتل  إنه  ويقولون 
جراحة  بإجراء  عليه  المدعى  ُيتهم  القضايا، 
 تصحيحية لكسر عظمي دون تخدير كاف.

السجناء  حرمان  بمحاولة  متهم  أنه  كما 
قضيتين. في  اإلنجابية  قدرتهم   من 

التي  األخرى  التعذيب  أساليب  وتشمل 
المدنيين  ضد  استخدمها  إنه  المدعون  يقول 
التناسلية  األعضاء  غمر  المحتجزين 
عسكري  مستشفى  في  بالكحول  لمراهق 
 بحمص وإضرام النار فيها باستخدام قداحة.

المتحدثة  بوير  فينس  جوندوال  وقالت 
“كان  المحاكمة  بدء  قبل  المحكمة  باسم 
لنظام  معارضين  مدنيين  السجناء 

استهدف  أنه  له  الموجه  واالتهام  األسد، 
لقمعهم”. األشخاص  هؤالء  عمد   عن 

العسكري  المشفى  في  أيضا  الطبيب  عمل 
شوهدت  الذي  دمشق،  في  بالمزة   601
رايتس  هيومن  بحسب  وفناؤه،  مشرحته 
التي  الصور  من  مجموعة  في  ووتش، 
تصور حجم التعذيب الذي تتبناه الدولة ضد 
مصور  الخارج  إلى  بتهريبها  وقام  المدنيين 
قيصر. باسم  عرف  الحكومة  مع   يعمل 

القانونية في  المستشارة  أنتونيا كالين  وقالت 
وحقوق  الدستورية  للحقوق  األوروبي  المركز 
القضية،  في  االدعاء  يدعم  الذي  اإلنسان، 
ضد  جريمة  باعتباره  الجنسي  العنف  إن 
المحاكمة. في  مهما  دورا  سيلعب   اإلنسانية 

أيضا…  المحاكمة  “ُتظهر  كالين  وقالت 
السوري(  الصراع  )في  الجرائم  تنوع  مدى 
الحدوث”. ستواصل  حجم   وبأي 

الذي  البني،  أنور  السوري  المحامي  وقال 
يرأس جماعة حقوقية في برلين ساعدت في 
المحاكمة  إن  م.،  عالء  ضد  القضية  رفع 
أن  على  األدلة  من  المزيد  عن  ستتمخض 
التعذيب  على  حرضت  السورية  الحكومة 
األسد. ضد  االنتفاضة  على   للتغلب 

وقال البني “نأمل أن يحكم عليه بالسجن مدى 
الحياة”، مضيفا أنه يتوقع أن تصل المحكمة 

إلى حكم بنهاية العام الجاري.

 Khoury Elias لياس خوري

عن  وثائقيا  فيلما  اإلسرائيلي  التلفزيون  بّث 
عام  لبنان  جنوب  في  الشقيف  قلعة  معركة 
الفيلم  جمع  والصورة.  وبالصوت   ،1982
الذين  اإلسرائيلين  الكوماندوز  شهادات جنود 

شاركوا في المعركة .
ويتضح مما كشف أن جيش االحتالل بقيادة 
باحتالل  استعص  لبنان  احتل  شارون وحين 
قلعة الشقيف، فوضع خطة للتقدم نحو صيدا 
واكتفى  فيها  المقاومة  شدة  من  القلعة  وترك 
والصواريخ   16 االف  بطائرات  بقصفها 
بمختلف انواعها وبواسطة المروحيات الحربية 
عاد  الجمعة  يوم  في  لكن  جدوى.  دون 
الجيش و حاصرها باكثر من 1200 جندي 
القريبة،  ارنون  قرية  في  االحتالل  وتموضع 
العنيف  الهجوم  بدأ  الغروب  ساعات  وعند 
باتجاه  االسرائيلين  الكوماندور  رجال  وزحف 
رفضوا  القلعة  داخل  الفدائيين  لكن  القلعة، 
احد  قال  حتى  المواجهة  وقّرروا  االستسالم 
الضباط على جهاز االتصال الالسلكي )انها 
ستة  سقط  لقد  فورا  االسعاف  ارسلوا  جهنم، 

جنود قتلى وجرحى ( .
الجيش  يشهد  لم  معركة  فكانت  القتال  وبدأ 
ابدا،  المواجهة  تاريخ  في  مثلها  االسرائيلي 

جي  بي  االر  هناك  الفدائيون  واستخدم 
مواجهة  في  السكاكين  وحتى  والرصاص 
جيش كامل .. وفيما كانت الجيوش العربية 
الى  يهربون  الناس  وكان  الخوف  من  ترتعد 
بيروت، ظّل 27 فدائيا فلسطينيا في القلعة و 

قرروا كتابة التاريخ على طريقتهم .
االسرائيليين  الكوماندوز  جنود  احد  ويقول 
والدموع تنزل من عينيه، حين وصلنا القلعة 
كانت جثث الجنود االسرائيليين في كل مكان 
والجرحى ينزفون ويصرخون، وقد فاجئني احد 
الفلسطينيين انه اقترب مني لمسافة 30 سنتم 
واطلق النار علينا، كانوا يطلبون الموت كما 

نطلب الحياة .
مضى  و  النهار  مضى  و  الليلة،  ومضت 
و  االحد  يوم  و  السبت  يوم  و  الجمعة  يوم 
كل الجيش االسرائيلي ال يتمكن من اخضاع 
الفدائيين أو منعهم عن المقاومة، و في كل 
الجثث  يحملون  االحتالل  جنود  كان  مرة 

والجرحى ويوّلوا االدبار.
واستمر القتال وجها لوجه في كل خندق وكل 
 60 لمدة  حجر  كل  وتحت  القلعة  في  متر 
فدائيا   25 استشهد  ان  وبعد  كاملة.  ساعة 
االولى،  ساعة  الخمسين  في  القتال  خالل 
وظل  لوجه،  وجها  القتال  حد  االمر  وصل 
اثنان من الفدائيين ورفضا االستسالم ابدًا . 

ال  كامل  وجيش  ساعة  االمر 12  واستغرق 
 . القلعة  العلم االسرائيلي على  يستطيع رفع 
من  تمكنا  استشهادهما  قبل  و  النهاية  وفي 
قتل 10 جنوداسرائيليين واصابة 17 بجروح 

خطيرة .
أحد ضباط الجيش قال للتلفزيون وهو يبكي: 
ينزف  أحدجنودي  القلعة وجدت  حين دخلت 
ويرتجف، فطلب مني أن يشرب الماء ولكن 
وحين  دمًا،  وتقطران  مقطوعتان  كانتا  يداه 
نظرت لرجليه كانتا أيضًا تنزفان ومقطوعتان 
ويبدو ان أحد المقاتلين الفلسطينيين كان ال 
لم  تحته،  قنبلة  وزرع  متر  سوى  عنه  يبعد 
اتمكن من اسقائه الماء ولكنه نظر الي وقال 

لي قبل ان يموت: اهربوا اهربوا اهربوا.
من  اثنين  اخر  استشهد  االثنين صباحا  يوم 
المقاتلين في القلعة، وجاء قائد الجيش ورأى 
الجثث فاندهش مما حدث، وبعد دقائق جاء 
شارون وأصيب هو االخر بالصدمة من عدد 
القتلى االسرائيليين وعدد الجرحى ولكن وقبل 
ان يفهم شيئا،جاءت مروحية اسرائيلية تحمل 
يكن  لم  والذي  بيغن  مناحيم  الوزراء  رئيس 

يعرف حقيقة ما جرى.
نزل بيغن من الطائرة وقال بسذاجة: ما اجمل 
هواء التالل يا شارون، هل كانت معركة هنا 
؟ رد شارون وهو مصدوم : جنودنا صغار 

بيغن  عن  -واخفى  هنا  حاربوا  العمر  في 
عدد القتلى. وحينها سأل بيغن الجندي امام 
بنادق  لديهم  كان  هل   : التلفزيون  كاميرات 
البنادق  الكثير من  ؟ رّد الجندي نعم سيدي 
الفدائيون  .وهنا واصل بيغن اسئلته اذا كان 
استسلموا لهم ؟ رد الجندي بغضب وهو يكاد 
يبكي : لم يستسلم احد منهم ابدا . لم يستسلم 

احد.
فوجد  الشقيف  قلعة  أرض  الى  بيغن  نظر 
االرض  على  سنتم   20 بارتفاع  الرصاص 

ونظر الى شارون وفهم ما جرى.
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معاهدات السالم مع إسرائيل هي أساس األنحطاط العربي الراهن الخبرة اإلسرائيلية في خدمة جنراالت السودان!

 أطفال فلسطين يتصدرون الدفاع عن الوطن

بعد المجزرة األخيرة التي نّفذتها أجهزة األمن 
اتجاه  وصعود  المتظاهرين  ضد  السودانية 
العسكري  الحكم  ومقاومة  المدني  العصيان 
وصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة السودانية 
الخرطوم أمس، واستقبل، كما تقول مصادر 
في  األول  الصّف  قادة  قبل  من  عديدة، 

المنظومة الحاكمة.
رغم السرّية التي تحيط بالزيارة، كما هو حال 
زيارات الوفود اإلسرائيلية السابقة، فإن ما هو 
مؤكد أن ضباط الجيش اإلسرائيلي والمخابرات 
ال يزورون الخرطوم لمناقشة المبادرة األممية 
على  الدولية  الضغوط  دعم  أو  للحّل، 
الفتاح  عبد  لنصح  أو  الحاكمة،  المنظومة 
البرهان ومحمد حمدان دقلو بوقف آلة القتل 
من  ليست  الشؤون  فهذه  المحتجين،  وقمع 
وذلك  اإلسرائيلية،  الحكومات  »اختصاص« 
واالستيطان  االحتالل  منظومة  مكان  ألن 
هو  الفلسطينيين  اإلسرائيلية ضد  والعنصرية 
والعداء  والطغيان  االستبداد  منظومة  مع 
لشعوب المنطقة العربية وانتفاضاتها الساعية 

ألنظمة ديمقراطية.
في  خبرتها  اإلسرائيلية  السلطات  حّولت 
القمع المبرمج إلى مدرسة عالمية ينهل منها 
وتحّولت  مكان،  كل  في  االستبداد  طالب 
وهو  الرقمّي،  المجال  في  إضافاتها  آخر 
برنامج »بيغاسوس« للتجسس على الهواتف 
ال  كبرى،  عالمية  فضيحة  إلى  واإلنترنت، 
والظاهر  اآلن،  حتى  مستمرة  تداعياتها  تزال 
أن بعض هذه التطبيقات المتقدمة قد وصل 
على  التعرف  في  للمساهمة  السودان  إلى 

المحتجين والبطش بهم.
تستعمل السلطات اإلسرائيلية الكاميرات كأداة 
تقنية  تطّور  في  ساهمت  وقد  أمنية،  مراقبة 

التعرف على معالم الوجوه، التي تستخدم في 
المناطق  في  المحتلة  الفلسطينية  األراضي 
ذات الكثافة السكانية العالية، كما أنها أضافت 
إليها تقنية سمتها »الذئب األزرق« ويستخدمها 
اإلسرائيليون اللتقاط  والجنود  األمن  عناصر 
قواعد  على  إلضافتها  الفلسطينيين  صور 
العبرية  الصحيفة  وحسب  الصور،  بيانات 
اليسارية »هآرتس« فإن السلطات اإلسرائيلية 
األمن  ورجال  للجنود  مالية  حوافز  قّدمت 
الفلسطينيين  من  عدد  أكبر  يصّور  لمن 
القواعد  بهاتفه الجوال، وبذلك تضخمت تلك 
بشكل هائل وصارت يتم الرجوع إليها لتنفيذ 
اعتقاالت، بل إن هذا البرنامج يعطي تنبيهات 

لونية حول األشخاص المطلوب أسرهم.
للشأن  متابعون  يتوقع  الخلفّية  هذه  على 
تعمل  السريع«  الدعم  »قوات  أن  السوداني 

في  إسرائيلية  تجارب  استنساخ  على  حاليا 
على  لتطبيقها  الفلسطينيين  مع  التعامل 
استخدام  ذلك  ومن  السودانيين،  المحتجين 
والتعرف  والمراقبة  للتجسس  الرقمية  التقنيات 
على الوجوه وتجميع بيانات واسعة للسودانيين 
بهدف استخدامها في قمع االنتفاضة الجارية، 
الخبرات  من  االستفادة  عن  حديث  وهناك 
اإلسرائيلية في تدريب قوة استخبارية خاصة 
بالدعم السريع تستنسخ عمل »الوحدة 8200« 

التابعة للمخابرات العسكرية اإلسرائيلية.
عربية  لقيادات  المحموم  السعي  يتجاوز 
العسكرية  السودان  مجموعة  حال  هو  )كما 
الذي  الليبي  حفتر  خليفة  والجنرال  الحاكمة، 
أبيب  تل  إلى  مجددا  الخاصة  طائرته  أرسل 
اإلسرائيلي  الدعم  لتأمين  الماضي(  األسبوع 
ضد  األمني  بأدائها  »اإلعجاب«  لها 

الفلسطينيين.
القيادات  تلك  برؤية  باألحرى  األمر  يتعّلق 
إلى أنفسها باعتبارها قوى احتالل واستيطان، 
والنظرة إلى آمال السودانيين، أو الليبيين، أو 
أو  الجيش  ضابط  نظرة  بطريقة  السوريين، 

الموساد اإلسرائيلي إلى الفلسطينيين!
على  إسرائيل  بحكام  استقواء  يعد  لم  األمر 
أولئك  رؤية  مع  تماهيا  بل  العربية  الشعوب 
الحكام ألنفسهم، وال يبدو أن حقيقة أن أولئك 
القادة هم من جنسيات شعوبهم، وليسوا كحال 
من  الفلسطينيين  مع  اليهود  المستوطنين 
أصحاب األرض، تمثل فارقا فعليا، فالواضح 
أن »المسألة الوطنية« صارت خارج معادالت 

الحكام العرب مع الشعوب الثائرة عليهم.
القدس العربي

جودة منا 

اإلسرائيلية  الحرب  تداعيات جرائم  يتابع  من 
ضد الشعب الفلسطيني على أرض وطنه ، 
يالحظ بجالء استهداف األطفال الفلسطينيين 
الوسائط  إلنتاج  الواسع  االنتشار  برغم 
 اإلعالمية من صور فاضحة لألرهاب وغيرها.
االحتالل  أن جيش  االستنتاج  هذا  يعني  وال 
اإلسرائيلي يستنثني بقية الفلسطينيين من فئات 
عمرية مختلفة بل البحث عن أسباب استخدام 
 العنف اإلسرائيلي ضد األطفال الفلسطينيين.
غير  الستنتاج  التوصل  ألحد  يمكن  ال 
مدرسة  تعاليم  على  مبنية  منظمة  عملية 
بين  والخوف  الذعر  بث  تتبنى  عسكرية 
بمنهجية  الفلسطينيين  األطفال  أوساط 
في  انخراطهم  بمنع  محاولة  في  مستمرة 
وعمليات  الفلسطينية  المقاومة  صفوف 
لوطنهم. اإلسرائيلي  االحتالل   مناهضة 
تلقى  لم  اإلسرايلية  الرؤية  هذه  أن  ويبدو 
زادت  بل   ، األطفال  لدى  نفسية  استجابة 
من شغفهم لخوض تجارب احتجاج صارت 
بالرغم  الفلسطيني  العام  الرأي  لدى  مقبولة 
الغربية. المجتمعات  في  استعيباها   من عدم 
في  يعيشون  الفلسطينيين  األطفال  معظم 
أسرهم.  مع  اإلسرائيلي  اإلرهاب  مستنقع 
ضد  اإلجرامية  التدابير  بعيونهم  يشاهدون 
ذويهم ، وفي معظم الحاالت يعامل األطفال 
الفلسطينيين كما يعامل الكبار خالل مداهمة 
منازل الفلسطينيين. يقتادون مع آبائهم وأمهاتهم 
اإلرهاب. الغاية من  لتحقيق  المعتقالت   إلى 
واجهة  على  فلسطينيون  أطفال  برز  لقد 
محمد  الشهيد  الطفل  أبرزهم  من  الصراع 

الدرة الذي استشهد بعد رميه بالرصاص وهو 
مختبئ خلف ظهر والده ، وعهد التميمي التي 
حاولت إنقاذ أمها من االعتقال ، والطفل محمد 
على  المستوطنون  أرغمه  الذي  خضير  أبو 
شرب النفط تحت وطأة التعذيب ثم أحرقوه ، 
 والطفل الدوابشة الذي نجا من محرقة أسرته.
رحلوا  الذين  األطفال  هم  كثيرون 
االحتالل  جيش  إرهاب  بفعل  مبكرا 
اإلرهابيين.   ومستوطنيه   اإلسرائيلي 
فلسطينيون  أطفال  نفذها  عمليات  برزت  لقد 
العسكري  وذراعه  االحتالل  جيش  ضد 
منهم  كثير  المستوطنين.  من  المليشياوي 
له  لفقت  بعضهم  بالرصاص.  فورا  أعدموا 
مفترضة. إسرائيلي  طعن  محاولة   تهمة 
هذه الفئة المنخرطة في الصراع أجبرت على 
يكاد  مبكر  طفولي  سن  في  به  المشاركة 
الوصول إلى عتبة الشباب كنتيجة حتمية ورد 
فعل على ما تعرضوا له في صغرهم ، وما 
يشاهدونه يوميا من عمليات إرهابية تستهدف 
مختلفة. بوسائل وغايات  الفلسطيني   الشعب 
االنتقامية  المشهد  تطورات  نلمس  لذلك 
إعدام  خالل  من  فلسطين  أطفال  من 
الدولي  التحقيق  غياب  في  ميدانيا  العشرات 
وإيقاعهم  اعتقالهم  أو  و  الحقيقة  لكشف 
لتبرير  العسكرية  األحكام  من  طائل  تحت 
طويلة. لفترات  منهم  المئات   سجن 
عجلة  عرقلة  من  إسرائيل  فشلت  وهكذا 
وما زال  لسياستها  وكان  الفلسطيني  النضال 
أسبابا مشروعة تدفع بجيل الشباب ومن هم 
أصغر سنا على مقاومة جيش االحتالل إما 
بالحجارة أو رفع علو فلسطين و أو استخدام 

مسلح. مستوطن  أو  جندي  لطعن   سكين 
وفي أوج الصراع بين الشعب الفلسطيني من 
جهة والمستوطنين اليهود الذين غرر بهم من 
جهة أخرى ، ال يثلج صدورنا رؤية طفل عزيز 
علينا كما هو عزيزا على أمه وأبيه مضرجا 
طواقم  على  ويحظر   ، األرض  على  بدمائه 
بل   ، له  الطبية  اإلسعافات  تقديم  اإلسعاف 
يترك لحما ينزف دما ومن ثم يرفع من منقع 
 دم صار كل فلسطيني يتمناه إلشهار يطولته.
أخير... شيئ   بقي 

اآلخر  تلو  الدرس  تستوعب  إسرائيل  لعل 
فلسطين  في  والعسكري  السياسي  نهجها  من 
المحتلة. تلك السياسة جذبت أطراف جغرافيا 
 المقاومة الفلسطينية إلى حولها وفي داخلها.

فلسطين  أطفال  أن  القول  عن  غنيا  وليس 
في  األرض  عن  للدفاع  الواجب  نداء  لبوا 
لألطفال  وصار   1948 عام  المحتل  النقب 
في ريعان شبابهم دورا للتضامن مع أي بلدة 
العرقي  التطهير  لمحاولة  تتعرض  فلسطينية 
وأبنائها. بناتها  واعتقال  أرضها   بمصادرة 

العام  الرأي  إلى  رسالة  توجيهها  خالل 
على  العالم  النقباوية  الطفلة  حضت 
وفلسطين. النقب  جانب  إلى   الوقوف 

الفيديو  مشاهدة  خالل  نظري  لفت  ما 
الحظت  عندما  النقباوية  الفتاة  جرأة  تجاوز 
برأسها  تومئ  وهي  بجوارها  تقف  طفلة 
صديقتها. من  تسمعه  لما  تأييد  إشارة   في 

لتصيب  المقاومة  عدوى  تنتقل  هكذا 
النساء  قبل  والبنات  الرجال  قبل  األطفال 
التمييز  نظام  ضد  البطولي  كفاحهم  في 
فلسطين. ارض  على  اإلسرائيلي   العنصري 

فال غرابة في أن نشاهد أطفال بين جمع من 
سيدات فلسطين وهن يواجهن جرافة إسرائيلية 
الفلسطينية. االراضي  لتجريف   وصلت 

الفلسطيني  الكفاح  ذروة  إنها 
العظماء. يمتلكه  الذي   األسطوري 

لقد أحسنوا استخدام وسائل التواصل االجتماعي 
أبسط  هي  محنتهم.  إلى  االنتباه  لجذب 
الوسائل السلمية إلى جانب دفاعهم الجسدي 
المصادرة. من  وممتلكاتهم  أراضيهم   عن 

النقب  لنداء  االستجابة  رقعة  اتسعت  وهكذا 
في الناصرة وحيفا ويافا واللد والرملة وارتفعت 
أصوات التضامن في الضفة الغربية وقطاع 
عام  منذ  المستمرة  النكبة  دابر  لقطع  غزة 

.1948

صبحي غندور

المصرية/اإلسرائيلية  المعاهدة  توقيع  عقب 
في العام 1979، وما سبقها من زيارة أنور 
العام 1977، سادت  السادات إلسرائيل في 
مقولة بأّن »ال حربًا من دون مصر وال سالمًا 
من دون سوريا«. وقد ثبت بعد حوالي خمسة 
عقوٍد مّرت على هذا القول، صّحة خالصته، 
حيث لم تحدث منذ ذاك الوقت حرٌب نظامية 
عربية/إسرائيلية، بمعنى حرب جيوش تقليدية 
عديدة  حروٍب  حدوث  رغم  الجبهات،  على 
ضّد  إسرائيل  بها  قامت  العقود،  هذه  خالل 
حركات المقاومة في لبنان وفلسطين. أيضًا، 
العربي/ للصراع  شاملة  تسوية  تحدث  لم 

حدثت  التي  المعاهدات  كل  رغم  اإلسرائيلي 
بين إسرائيل ومصر واألردن ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.

على  الزمن  من  عقد  اآلن  حّتى  وقد مضى 
التغيير الذي حدث في النظام المصري بفعل 
باسم  المعروفة  المصرية  الشعبية  اإلنتفاضة 
أيُّ  بعد  يحدث  لم  لكن  يناير«،   25 »ثورة 
التي  الخارجية  السياسة  في  عملي  تغييٍر 
»كمب  اتفاقات  توقيع  منذ  مصر  اتبعتها 
ديفيد« عام 1978، وما زال الحكم المصري 
يؤّكد على التزامه بهذه االتفاقات وبالمعاهدة 
فنجد  السورية،  الحالة  في  أّما  إسرائيل.  مع 
الصراع  أكثر من 10 سنوات من  أّن  أيضًا 
من  ُيّغير  لم  سوريا  في  الجاري  الدموي 
دمشق  في  الحالي  للحكم  الخارجية  السياسة 
وال من تحالفاته الدولية واإلقليمية، وهو أمٌر 
سعت واشنطن وتسعى لحدوثه منذ حرب عام 
1973، حيث نجحت الواليات المتحدة آنذاك 
روسيا  مع  التحالف  من  مصر  إخراج  في 
في  األميركي  الفلك  إلى  وضّمها  الشيوعية 

المنطقة.

المنطقة  في  حدثت  خطيرة  سلبية  تداعياٌت 
العربية وجوارها اإلقليمي في العقود الماضية 
العربي/ الصراع  من  مصر  خروج  منذ 

فعل  من  مزيجًا  معظمها  كان  اإلسرائيلي، 
وعدواٍن  تخطيٍط  مع  محلية  إراداٍت وظروٍف 
في  العراقية/اإليرانية  الحرب  فمن  خارجي. 
للبنان  اإلسرائيلي  الغزو  إلى   ،1980 العام 
واحتالل بيروت في العام 1982، إلى غزو 
صدام حسين لدولة الكويت في صيف العام 
العام  في  الثانية  الخليج  إلى حرب   ،1990
اتفاقية  وتوقيع  مدريد  مؤتمر  إلى   ،1991
التحرير  ومنظمة  إسرائيل  بين  »أوسلو« 
األردن  بين  ثّم  العام 1993  في  الفلسطينية 
وإسرائيل، إلى غزو العراق في العام 2003، 
إلى الحروب اإلسرائيلية على لبنان واألراضي 
الفلسطينية المحتلة في أكثر من محطة زمنية، 
صراعاٍت  من  اآلن  المنطقة  تشهده  ما  إلى 
ُتهّدد  وأزمات أمنية وسياسية أهلية وتغييراٍت 
فقط  وليس  وحدودها،  الدول  بعض  كيانات 

أنظمتها الحاكمة.

التاريخ  في  السلبية  التداعيات  هذه  تكن  ولم 
العربي المعاصر منفصلًة عن مجرى الصراع 
مائة  لحوالي  الممتد  العربي/الصهيوني 
عام، وال هي أيضًا مجّرد تفاعالت داخلية، 

»الخارج« منها براء.

أوضاعهم  سلبيات  العرب  بعض  وُيرِجع 
الراهنة إلى هزيمة يونيو/حزيران عام 1967، 
رغم مرور ما يزيد عن نصف قرن من الزمن 
الراهن  العربي  الواقع  بينما  حدوثها،  على 
المنطقة  تعيشه  متسلسل  تدهوٍر  نتاج  هو 
الراحل  المصري  الرئيس  اختار  منذ  العربية 
أنور السادات السير في المشروع األميركي/
بعد  الذي وضعه هنري كيسنجر  اإلسرائيلي 
حرب أكتوبر/تشرين األول 1973، في ظّل 
الخارجية.  األميركية  للسياسة  كسينجر  إدارة 
كان  مصر/السادات  مع  كيسنجر  فمشروع 
حلقًة في سلسلة مترابطة أّولها إخراج مصر 
من دائرة الصراع مع إسرائيل، وآخرها تعطيل 
االقتصادية   1973 عام  حرب  نتائج  كّل 
والسياسية والعسكرية، وذلك من خالل إشعال 
من  أكثر  وتوريط  العربية/العربية  الحروب 

طرٍف عربي لسنواٍت عديدة فيها.

عام 1973  بعد حرب  السياسية  الحقبة  إّن 
العام  لحرب  السياسية  النتائج  )وليست 
1967( كانت بالنسبة للعرب هي األخطر، 
ألنها أوجدت بذورًا للعديد من األزمات القائمة 
درسًا   73 أكتوبر  حرب  كانت  فقد  اآلن. 
العسكرية  الهزيمة  أّن  في  وإسرائيل  ألميركا 
الكبرى لمصر عبد الناصر عام 67، والقوة 
المجاالت  في  والمتفوقة  الهائلة  اإلسرائيلية 
كّلها، والعالقة الخاصة مع بعض الحكومات 
العربية.. هي عناصر لم تكن مانعة لحدوث 
النفط  استخدام  لعدم  وال  أكتوبر«  »نصر 
كسالح في الصراع مع إسرائيل ومن يساندها، 
مّما دفع بأميركا وبعض الدول األوروبية إلى 
تأسيس  وإلى  المنطقة،  في  حساباتها  إعادة 
الدول  »مجموعة  باسم  اليوم  ُيعرف  ما  نواة 
العام  )في  تأسيسها  كان  والتي  الثمانية«، 
1974 من خمس دول( مرتبطًا بقرار حظر 
تصدير النفط إلى الغرب خالل العام 1973. 

النتائج  انتقلت من حال  العربية  المنطقة  إّن 
القيمة  فيها  بما  1973؛  لحرب  اإليجابية 
القوة  السويس، وظهور  قناة  العسكرية لعبور 
المالية واالقتصادية والسياسية للعرب آنذاك، 
ثّم القرار الذي أعلنته األمم المتحدة بمساواة 
من  تنتقل  بها  إذا  بالعنصرية..  الصهيونية 
هذه اإليجابيات الدولية، ومن حال التضامن 
العربي الفّعال.. إلى إشعال الحروب العربية/

العراقية/اإليرانية، وتصاعد  والحرب  العربية، 
واألراضي  لبنان  على  اإلسرائيلي  العدوان 
الفلسطينية المحتلة. فكانت نتائج تلك المرحلة 
فقط،  العربي  مصر  دور  تعطيل  في  ليست 
بل بفتح األبواب العربية كّلها لحروب داخلية 

وحدودية واختالل الجسم العربي بأسره.

في  بمصر  دفع  قد  السادات  أنور  كان  وإذا 
أواخر السبعينات إلى سالٍم منفرد وناقص ما 
كان يجب أن يفعله، وأّدى بذلك إلى اختالٍل 
صدام  فإّن  العربي..  الوضع  في  وتدهوٍر 
الثمانينات  في  بالعراق  دفع  أيضًا  حسين 
ومطلع التسعينات إلى حروٍب ما كان يجب 
أن تحصل، وما كان يمكن أن يقوم بها لوال 
العربي  الجسم  في  حصل  الذي  االختالل 
دور  وغياب  السادات  أنور  سياسة  نتيجة 

مصر الفاعل.

أيضًا، لوال هذه السياسات الخاطئة في »الّسلم 

والعراق  مصر  قيادتْي  قبل  من  والحرب« 
آنذاك، لما حصل ما حصل من تمّزق عربي 
كثيرة  إلمكاناٍت عربية  وتدمير  وهدر  خطير 
والوجود  للتدخل  المنطقة  أبواب  فتح  وإعادة 
العسكري األجنبي، خاّصًة بعد غزو الكويت 
إلى  أّدى الحقًا  مّما  الثانية..  الخليج  وحرب 
الفلسطينية  القضية  مستوى  على  تراجعاٍت 
نقل  الذي  أوسلو«  »اتفاق  في  جلّيًا  ظهرت 
إلى  عربية  قضيٍة  من  الفلسطينية  القضية 
شأٍن خاص بقيادة منظمة التحرير - وليس 
أّدى  ومّما   – كّله  الفلسطيني  بالشعب  حتى 
المشروعة  المسّلحة  المقاومة  إضعاف  إلى 
وأصبحت  اإلسرائيلي،  االحتالل  ضدَّ 
اتفاق  حسب   - مسؤولًة  التحرير«  »منظمة 
أوسلو - عن تأمين أمن إسرائيل! .. إضافًة 
إقامة  لتبرير  االتفاق  توظيف هذا  إلى  طبعًا 
عالقات و«تطبيع« بين إسرائيل ودول عربية 

ومجموعة من الدول اإلفريقية واآلسيوية.

تجتاح  أن  ممكنًا  كان  هل  أنفسنا:  ولنسأل 
إسرائيل لبنان في العام 1978 ثّم في العام 
1982 وتحتل العاصمة بيروت، لو لم تحدث 
المعاهدة المصرية/اإلسرائيلية؟ وهل ما حدث 
في عموم المشرق والخليج العربي من حروب 
من  ثّم  التسعينات،  ومطلع  الثمانينات  في 
إتفاقيات مع إسرائيل، ممكنّا له أن يحدث لو 
لم تحصل المعاهدة المصرية مع إسرائيل؟!.

 1967 العام  في  العسكرية  الهزيمة  إّن 
السياسة  النظر في  كانت سببًا مهمًا إلعادة 
وضع  حيث  الناصرية  لمصر  العربية 
المتينة  األسس  حينها  الناصر  عبد  جمال 
للتضامن العربي من أجل المعركة مع العدّو 
الخرطوم  قّمة  في  ذلك  وتجّلى  اإلسرائيلي، 
أعطاها  أولوّيٍة  من  تالها  وما   1967 عام 
ناصر إلستراتيجية إزالة آثار عدوان 1967، 
وإسقاط كل القضايا األخرى الفرعّية؛ بما فيها 
سحب القوات المصرية من اليمن والتصالح 
لتوظيف  والسعي  كّلها  العربية  الدول  مع 
كّل طاقات األّمة من أجل تحرير األراضي 
المحتلة وإعادة بناء القوات المسلحة المصرية 
ثّم  أواًل  االستنزاف  بحرب  فعاًل  قامت  التي 
بحرب عبور قناة السويس. لكن هذه الدروس 
الهامة لم تعش طوياًل بعد وفاة ناصر وبعد 
العربية، وما  إذ عانت األّمة  حرب 1973، 
العربي،  التضامن  انعدام  من  تعاني،  تزال 
حكوماٍت  بين  وصراعات  انقساماٍت  ومن 
مّما  الداخلي،  البناء  هشاشة  ومن  وشعوب، 
أوطانها  الخارجية على بعض  الهيمنة  سّهل 
ودفع بالوضع العربي كّله نحو مزيٍد من التأّزم 

والتخّلف والسيطرة األجنبية.

بنتها  التي  األولوّيات  جميع  تساقطت  لقد 
مصر عبد الناصر رّدًا على هزيمة عام 67، 
فإذا باألرض العربية بعد غياب دور مصر 
العربي تتشّقق لتخرج من بين أوحالها مظاهر 
المحلّية  الصراعات  وكذلك  الداخلي  التفّتت 
إثنية،  أو  طائفّية  أو  دينّية  بأسماء  المسّلحة 
كبدايٍة  الداخلي  العربي  التآكل  ظاهرة  ولتبدأ 
والمصالح  الخارجية  السيطرة  لمطلب  الزمة 

اإلسرائيلية.

المعاهدات  نتائج  اآلن  تحصد  العربية  األمَّة 
مع إسرائيل وسياسات التبعية للخارج في ظّل 
تسعير دور الطائفيين والمذهبيين والمتطرّفين 
بلٍد عربي  تقطيع أوصال كّل  العاملين على 
فليست  وصهيونية.  أجنبية  مشاريع  لصالح 
الداخلية فقط هي عناصر الصراع  الظروف 
في هذا البلد أو ذاك، بل تلعب أيضًا المصالح 
تقرير  في  اآلن  هامًا  دورًا  واإلقليمية  الدولية 

مصير العديد من البلدان العربية.

لكْن مهما كانت األجندات اإلقليمية والدولية 
ومهما  الراهنة،  العربية  األزمات  في  فاعلة 
أصبحت تداعيات الصراع  مع إسرائيل اآلن 
سلبيات  كانت  ومهما  التعقيد،  وبالغة  سّيئة 
والعجز  االنقسام  الراهن وحال  العربي  الواقع 
تاريخ  في  الشعبية،  اإلرادة  فإّن  والضعف، 
تكسر  أن  استطاعت   ، عربيٍّ بلٍد  من  أكثر 
واالحتالل،  الظلم  ضّد  تثور  وأن  األغالل 
وهي قادرة على أن تصّحح هذا الواقع عاجاًل 
على  اإلرادة  هذه  حافظت  طالما  آجاًل،  أم 
وحدة الشعب، وأدركت بحّق من هو الصديق 

ومن هو العدّو.
فجٍر  كمطلع  هو  اآلن  يحدث  ما  يكون  قد 
أو  ساطعة،  شمٍس  بنور  واعد  ونهاٍر  جديد 
العربية  األمَّة  فيه  تلبس  ليٍل  بداية  يكون  قد 
ثوب الظالم بعد معاناٍة طويلة من أيام الظلم 
المحّلي واألجنبي. فالجانب اإليجابي المشرق 
في العقود المظلمة السابقة هو ما حدث من 
ظواهر مقاومة عربية ناجحة ضّد االحتالل، 
إلى  سعى  شعبي  حراٍك  من  حدث  ما  ثّم 
وغير  مهمٌّ  هو  ما  لكن  واإلصالح.  التغيير 
التكامل  هذا  هو  بعد،  واضح  بشكٍل  متوّفر 
المنشود بين استمرار إرادة المقاومة في األمَّة 
وبين السعي للتغيير واإلصالح. أي اإلصرار 
آخر  كوجٍه  الوطني  التحّرر  مطلب  على 

مكّمٍل لوجه الديمقراطية في معنى الحرّية.
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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أراء 

لقاء الُمعارضة في الجزيرة العربّية بالضاحية الجنوبّية رسالة تحذير للسعودية

اسرائيل تتابع بقلق ما يجري في اإلمارات وتخشى من هجوٍم مشابه

هل تدّمر روسيا القوات األمريكية في سوريا؟

السعودّية  العربّية  بين  األزمة  حّدة  تتصاعد 
من جهة، وحزب هللا اللبناني من جهٍة أخرى، 
فاألمور لم تنته عند ُحدود تبادل التصريحات 
العزيز،  بن عبد  الملك سلمان  بين  الكالمّية 
وأمين عام حزب هللا السّيد حسن نصر هللا، 
اتهامات  وهي  باإلرهاب،  االتهامات  وتبادل 
الحزب  الذي وصف  السعودي  العاهل  بدأها 

باإلرهاب.
تنظيم  حدود  لتصل  األزمة،  دائرة  تتوّسع 
“بلقاء  وصفه  جرى  كما  أو  ندوًة  هللا  حزب 
الُمعارضة في الجزيرة العربّية” أشبه بُمؤتمرات 
الُمعارضات إلسقاط األنظمة الُمتعارف عليها 
اليوم األربعاء، ويبدو أنه مشهد شّد أعصاب 
قياديين  من  المملكة  مع  الُمتحالفة  الُمحاور 
الحكومة  خلفها  ومن  اللبنانّية،  لألحزاب 
السعودّية، التي ال ُتحّبذ نهائّيًا تناول مسائلها 
السيادّية،  بشؤونها  تدّخاًل  وتعتبره  الداخلّية، 
وُتلحق بالُمتطاولين على قيادتها وسياساتها، 
أشّد الُعقوبات كان آخرها، أزمة الوزير السابق 
لإلعالم جورج قرداحي، ووصفه حرب اليمن 
استقالة  شريطة  لسفيرها،  وسحبها  بالعبثّية، 
الوزير قرداحي، وها هو األخير قد استقال، 
وال تزال األزمة تراوح مكانها، مع عدم عودة 
)السعودي،  المسحوبين  األربعة  السفراء 

البحريني، اإلماراتي، الكويتي(، إلى لبنان.
“حزب  جهة  من  بامتياز  تصعيدٌي  المشهد 
بارزة  وجوه  وهم  باللقاء  فالُمشاركون  هللا”، 
شكرها  وّجهت  السعودي”  “النظام  ُتعارض 
كما  لبنان،  في  اإلسالمّية  للُمقاومة  العلني 
الجنوبّية  الضاحية  اللقاء في  كان الفتًا عقد 

أي تحت حراسة وتأمين حزب هللا.
وإذا ما جرى النظر لتوقيت استعراض اللقاء 
الحاد والُهجومي، والذي بّثته قناة “الميادين” 
بَشكٍل كامل، ودام لُمّدة ساعة ونصف ومن 
“المنار”  مثل  الُمقاومة،  قنوات محور  خلفها 
و”العالم”، والذي جاء ُمختارًا بعناية من قبل 
حزب هللا، وتحديًدا في ذكرى إعدام الُمعارض 
السادسة،  النمر  باقر  نمر  الشيخ  السعودي 
الطائفة  من  الدين  رجال  أشهر  أحد  وهو 
الشيعّية في المنطقة الشرقّية، صاحب اللسان 
من  بالده  سلطة  رموز  انتقاد  في  السليط 
العائلة الحاكمة، وصواًل للملك السعودي، وقد 

حكمت عليه سلطات السعودّية باإلعدام.
غير  تصعيد  ذاته  بحّد  اللقاء  بعقد  الُجرأة 
السعودّية  مسبوق، سيصدم بكل حال حلفاء 
في لبنان، فهم كما ُيقّدمون أنفسهم حريصون 
حريصون  كما  المملكة،  مع  العالقات  على 
لكن  هناك،  العاملين  اللبنانيين  بقاء  على 
يأتي هذا اللقاء ليكون بمثابة تأسيس انطالقة 
التي حضرت منها وجوه  الُمعارضة،  لتوحيد 
لم  وتصعيدّية،  الفتة،  كلمات  وألقت  بارزة، 
وحل  الصدع،  ورأب  الحل،  مسارات  ُتراع 
المشاكل مع المملكة، ويبدو أن األخيرة كما 
فهم من كلمات الحاضرين، مارست التنّمر، 
وتدّخلت في عزل المسؤول الفالني في لبنان، 

وتعيين غيره.
كلمات  في  جاء  ما  اليوم”  “رأي  ورصدت 
وبدا  المملكة،  على  “الُهجومّية”  الحاضرين 
أن المسوؤلين اللبنانيين ومنهم وزير الداخلّية 
بتعّهداته  يف  لم  المولوي،  سليم  اللبناني 
قال  كما  التعّرض  بعدم  وعده  بخصوص 
للقانون  ووفقًا  السعودّية”،  العربّية  “للمملكة 
ُممارسة  يستطع  لم  أنه  يبدو  كما  اللبناني، 
“اللقاء” من أساسه، أو كما  نفوذه لمنع هذا 
وُمثّقفيها،  المملكة،  صحافة  نخب  طالبه 
والذين هّبوا غاضبين على إثر اللقاء، ونجمه 
الراحل الشيخ نمر باقر النمر، أو كما وصفته 
قناة “العربية” باإلرهابي، والمحكوم باإلعدام، 
والمطلوب بقضايا أمنّية، والندوة التي تزيد من 

الشرخ بين السعودّية، ولبنان.

الصادق  عباس  مع  الكلمات  بداية  وكانت 
الذي جرى تقديمه بأنه عضو لقاء المعارضة 
في الجزيرة العربية، والذي انتقد بدوره فرض 
وتفاقم  والتضخم  األسعار  وارتفار  الضريبة 
“ابن  واستفراد  السعودية،  في  االنتهاكات 
الملك” كما وصفه بالسلطة، وإسداء خدمات 
 2030 رؤية  ظهر  على  الغربية  للشركات 

أكثر منه للشعب.
اللقاء،  افتتح  الذي  الصادق  أن  الفتًا  وكان 
أّكد أنه لم يكن وليد اللحظة، بل كان يعمل 
السياسات  قال  كما  لمواجهة  لسنوات  عليه 
رفع  نحو  والسعي  السعودي  للنظام  الغاشمة 
رفض  عن  ُمعّبرًا  العدل،  وتحقيق  الظلم 
مع  الخليج  لدول  التطبيع  لمسلسل  الُمطلق 
إسرائيل، واعتباره خيانًة لألّمة، وهو ما يشي 
اللحظة  له  ُينتظر  للقاء، كان  التحضير  بأن 
مع  حضرت  وقد  علنًا،  إلطالقه  الُمناسبة 
هللا،  لحزب  الشديد  والغضب  االمتعاض 

ووصفه من قبل الملك السعودي باإلرهاب.
وكان من أبرز الحاضرين المنظمين الدكتور 
فؤاد إبراهيم الذي شّدد في كلمته على ضرورة 
شعب  مهمة  التغيير  هذا  وأن  شامل،  تغيير 
ال مهمة دولة، فهو الذي يقرر شكل النظام.

الُمعارضة  قيادات  جلب  اللقاء،  ُيغِفل  ولم 
كلمات  ألقوا  والذين  الخارج،  في  السعودّية 
الحسن  حمزة  الدكتور  مثل  منهم  ُمسّجلة، 
الذي قال بأنهم ُمنفتحون على كل التوجهات 
جهود  لتوحيد  مبادرة  أي  وتأييد  السياسّية، 
كما  النظام  فرح  ومنع  وتأييدها،  المعارضة 
وعمله  المعارضين،  بين  خالفات  بأي  قال 
جانب  إلى  وتضخيمها،  إحيائها،  على 
من  حّذر  الذي  علي  المحمد  جاسم  الشيخ 
التهديدات الوجودية على الجزيرة، ومن العهد 
السلماني الذي يصدر على حد وصفه الوباء 
االجتماعي الثقافي والمشهد التطبيعي وتشويه 

الصورة اإلسالمية.
لقاء  إطالق  غرضه  ليس  اللقاء  أن  وبدا 
المحور  جميع  جمع  بل  فحسب،  الُمعارضة 
وردًّا  كما  السعودّية،  سياسات  ُيعادي  الذي 
على ُمؤتمر الحوار الوطني العام الذي جرى 
إطالقه لبنانّيًا لرفع كما كان شعاره “االحتالل 
ُيقابله  تصعيد  وهو  لبنان”،  عن  اإليراني 

تصعيد، فحضرت حركة أنصار هللا الحوثية، 
وجاء في كلمة ُممّثلها التأكيد على كلمة حق 
عند سلطان جائر كما فعل الشيخ نمر النمر، 
الحجاز،  أهل  سحقوا  السعودّية  حكام  وأن 
النظام  ينتقد  أحدا  نجد  أن  النادر  من  وبات 
يرونها  الحق  وكلمة  وطغيانه،  السعودي، 
ضالاًل، كفرًا بواًحا، وحين عجزوا عنه قتلوه، 

وهي إدانة صارخة لقاتليه.
رئيس  واكيم  نجاح  كلمة  حضرت  عروبّيًا 
بأن  قال  الذي  التقدمية  العربية  الجبهة 
له  يتعّرض  لما  يتعّرض  السعودي  الشعب 
االحتالل  دولة  يد  على  الفلسطيني  الشعب 
اإلسرائيلي، وأشار إلى غياب اإلعالم العربي 
والعالمي عن تغطية الفظاعات التي يرتكبها 
بدور  وذّكر  شعبه،  ضد  السعودي  النظام 
في  المساعدة  في  المؤسس  السعودي  الملك 
تأسيس إسرائيل ورسالة الملك دليل على ذلك، 
ودور المملكة في تخريب الوحدة بين سورية 
السعودية  عدوان  يكّفوا  أن  ُمطالبًا  ومصر، 

على لبنان.
الحنينة  غازي  كلمة  جاءت  “سنّيًا”  إسالمّيًا 
العلماء  تجّمع  في  األمناء  مجلس  رئيس 
المسلمين حيث دعا لقراءة الفاتحة على الشيخ 
وتطبيق  فلسطين،  في  والشهداء  النمر،  نمر 
عصاهم  محمد،  الرسول  منهج  نمر  الشيخ 
السعودية  “نشر”  إلى  أشار  كما  فقتلوه، 
به  وقصد  ال،  كلمة  لها  وقال  لمواطنيها، 
)جمال خاشقجي(، وجريمة اغتياله، وجاءت 
عبارته األقوى في قوله نسبت الجزيرة العربية 
تشكل  والحكومة  سعود،  آلل  وبهتاًنا  زورًا 
في لبنان طالما هناك مقاومة وسيد مقاومة، 
ونصيحة للوزير إن هذا األداء لن يجعلك في 
نادي رؤساء الحكومات، فال تغلو وال تغالي.

ويبدو أن حزب هللا، أراد توصيل رسائله إلى 
السعودّية، وإعالنه الوقوف بشكل علني خلف 
“اللقاء” دون ُمواربة، أو تهّرب، فختم بُحضور 
وكلمة رئيس المجلس التنفيذي في حزب هللا 
الذي سّجل  القوي  الرجل  الدين  هاشم صفي 
مواقف تصعيدّية الفتة، تدفع بتساؤالت حول 
ستكون  كانت  وإن  السعودي،  الفعل  رّدة 
انتقامّية من العاملين اللبنانيين في المملكة، أو 
التضييق على أهالي المنطقة الشرقّية مسقط 

رأس الشيخ نمر النمر، بعد حالة تسامح أمنّية 
تحّدي  بلهجة  الدين  صفي  وقال  ُمالحظة، 
وثقة نجتمع هنا نصرة لشعب الجزيرة العربية، 
على  تأكيده  السعودي،  بالشعب  يسّمهم  ولم 
أن الشيخ النمر لم ينفذ انقالًبا عسكريًّا، وكان 
ُيظهر الموقف الوطني واألخالقي، ولم يحمل 
بالكلمة،  وواجه  ُيطلق رصاصة  ولم  بندقّية، 
بوجه  كلمة حق  المطلوب هو  األدنى  والحد 
سلطان جائر، وتذكيره بأن الذين يقتلون في 
عربية،  والمقاومة  أقحاح،  عرب  هم  اليمن 

وفي فلسطين عرب.
لسياسات  القول  المطلوب  أن  على  وشّدد 
هتًكا،  وكفى  تخريًبا،  كفى  كفى،  سعود  آلل 
وكفى قتاًل، المطلوب من السعودية الكف عن 
سياسة التنّمر، وأال تتدّخل وتفرض رأيها على 
اللبنانيين، وكل الذين ُيدافعون عن السعودّية، 
تدفع، وليس حرًصا على  يقفون معها ألنها 
العالقات معها، وجاءت العبارة شديدة اللهجة 
إن  أمريكا  أقول لصيصان  قال:  ختامًا حين 
هذه المقاومة هي قادرة على إنجاز وطن حر 

وشريف دون ارتهان للخارج.
إلى  نقف  بالقول:  كالمه  الدين  صفي  ختم 
وهي  وندعمهم،  السعودّية  المعارضة  جانب 
عبارة تضع عالمات استفهام وتساؤالت، حول 
شكل هذا الّدعم الذي ُيمكن لحزب هللا، ومن 
السعودّية،  للُمعارضة  ُتقّدمه  أن  إيران  خلفه 
فإيران  إليه،  تصل  أن  ُيمكن  سقف  وأّي 
للُمقاومة  أوصلت السالح على سبيل المثال 
االحتالل  دولة  من  حصارها  رغم  غزّة،  في 
اإلسرائيلي، مثلما أوصلته لحركة أنصار هللا 
في اليمن، وهل تكون تهديدات صفي الدين، 
وخلفه حزب هللا، رادعًا للسعودّية، للكّف عن 
التنّمر كما طالبها، والتدّخل في ُشؤون لبنان، 
كما تطلب في الُمقابل الجميع عدم التدّخل في 
ُشؤونها، وتغضب لذلك، تساؤالت مطروحة.

ُمعارضة  سعودّية  شخصّيات  غياب  ولوحظ 
مثل  لندن،  في  وخاصة  الخارج،  في  ُتقيم 
ونجل  الرشيد،  ومضاوي  عسيري،  محمد 
المعروف  غير  من  زال  وما  العودة،  سلمان 
للُحضور  لهؤالء  الدعوة  توجيه  جرى  إذا  ما 

أم ال؟.

أمنيون في »إسرائيل« عن  أعرب مسؤولون 
المسيرة  بالطائرات  اليمنية  الردود  إزاء  قلقهم 
أمس  اإلمارات،  عمق  استهدفت  والتي 
التحالف  في  مشاركتها  على  ردًا  اإلثنين، 

السعودي ضد اليمن.
أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  ونقلت 
مصدٍر  عن  الثالثاء،  يوم  اإلسرائيلية، 
إلى  يرجع  القلق  إّن »مصدر  قوله  إسرائيلي 
مواقع  على  مماثل  بهجوٍم  القيام  إمكانية 
إسرائيلية بواسطة مسّيرات موجهة ومتفجرة«.

»خبراء عسكريين  بأّن  الصحيفة  أفادت  كما 
القيادات  مع  اتصااًل  أجروا  إسرائيليين 
العسكرية في اإلمارات وعرضوا المساعدة في 
في  الخوض  إلى  إضافة  بالحادث،  التحقيق 
مراجعة حيثيات الحالة لالستفادة من الدروس 
في  مماثلة  هجمات  إحباط  يكفل  نحٍو  على 

المستقبل«.

قناة »كان« : اليمنيون قادرون على مهاجمة 
»إسرائيل«

في  السياسية  الشؤون  مراسلة  قالت  بدورها، 
إّن  كوهين،  غيلي  اإلسرائيلية،  »كان«  قناة 
»المسؤولين في »إسرائيل« يتابعون ما يجري 

في اإلمارات ويخشون من هجوٍم مشابه«.

السيناريوات  »أحد  أّن  كوهين  وأوضحت 
انتحارية  مسّيرات  هجوم  عن  حقًا  يتحدث 
األقل  على  اليمن،  ناحية  من  وصواريخ 
إسرائيل  لدى  المتراكمة  المعلومات  بحسب 
هذا ما جرى في أبو ظبي، وهو هجوم يذكر 

بالهجوم على السعودية في أرامكو«.
كما أشارت إلى أّن المسافة بين اليمن وأبو 
ظبي هي حوالي 1500 إلى 1600 كلم وهي 
تقريبًا نفس المسافة بين اليمن و«إسرائيل«، 
ولذلك إذا كان لدى القوات اليمنية القدرة على 

الوصول إلى حد تنفيذ هجوم صاروخي فعلى 
أيضًا  بهذا  القيام  على  قادرون  هم  يبدو  ما 

ضدنا«.
ٌيشار إلى أّن المتحدث باسم القوات المسلحة 
يوم  كشف  سريع،  يحيى  العميد  اليمنية، 
الثالثاء ، أّن الصواريخ التي اسُتخدمت في 
نوع  من  مجّنحة  اليمن«  »إعصار  عملية 
مصفاة  استهداف  إلى  مشيرًا   ،»2 »قدس 
بـ4  ظبي  أبو  ومطار  المصفح  في  النفط 
»نفذنا  مضيفا   الطراز.  هذا  من  صواريخ 
عملية إعصار اليمن العسكرية النوعية، رّدًا 

على تصعيد العدوان على البالد«.
الجدير بالذكر أّن الرد اليمني على مشاركة 
تمثل،  اليمن  ضد  الحرب  في  اإلمارات 
أمس، بقصف مواقع حساسة في أبو ظبي، 
واستهدف الهجوم األول صهاريج بترولية في 
في  الواقعة  أدنوك  قرب خزانات  »آيكاد 3« 
منطقة مصفح، فيما استهدف الهجوم اآلخر 
منطقة اإلنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي 

الدولي، وفق وكالة اإلمارات.
وقد ردت السعودية على استهداف ابو ظبي  
بغارات بالطائرات على حي سكني في مدينة 
من  العشرات  مقتل  عن  اسفرت  صنعاء 

المدنيين بما فيهم عائالت كاملة 

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

بين  المفاوضات  فشلت  متوقعًا،  كان  كما 
وبين  األمريكية،  المتحدة  والواليات  روسيا 
»الناتو«،  األطلسي  شمال  وحلف  موسكو 

بشأن اإلنذار الروسي.

لقد رفض الغرب، وعلى رأسه الواليات المتحدة 
التي  األمنية  المطالب  تحديدًا  األمريكية 
باإلعالن  األخيرة  ورّدت  روسيا.  بها  تقدمت 
عن االنتقال إلى »إجراءات أخرى«، بما في 

ذلك الردع المضاد واإلخافة المضادة.
مناورات  روسيا  بدأت  نفسه،  الوقت  في 
ألوكرانيا،  المتاخمة  المناطق  في  عسكرية 
بينما أعلنت بالتزامن عن عدم نّيتها مهاجمة 

كييف.
تجدر اإلشارة هنا إلى تصعيد خطاب موسكو 
المرء  يشعر  موقفها.  صرامة  درجة  ورفع 
من  مكتوب  رد  على  الحصول  تريد  وكأنها 
وقت  أقرب  في  األمريكية  المتحدة  الواليات 
اإلجراءات  إلى  االنتقال  أجل  من  ممكن، 

العملية سريعًا.
منطق ذلك التسرّع هو أن أوكرانيا وأوروبا في 
خضم أزمة طاقة. يعود ذلك إلى ما اتسما به 
األسعار،  ارتفاع  بسبب  وحماقة،  جشع  من 
وعدم قيامهما بتخزين احتياطيات الغاز الالزمة 
خالل الربيع والصيف الماضيين، على أمل 
لتقديرات  انخفاض األسعار. ووفقًا  مزيد من 
فإنه اعتبارًا من  الروسية،  شركة »غازبروم« 
الغاز  منشآت  ملء  تم  الجاري،  يناير   10
بمقدار 54,93  بنسبة %50,88،  األوروبية 
مليار متر مكعب من الغاز. قبل عام، كان 
حوالي  بمقدار  أعلى  االحتياطيات  مستوى 
روسيا  تقم  لم  وإذا  مكعب.  متر  مليار   18
أوروبا  في  المخزون  فإن  اإلمدادات،  بزيادة 
مارس،  نهاية  بحلول   %15 إلى  سينخفض 
ووفقًا  التاريخ.  في  األدنى  يكون  قد  ما  وهو 
ماكينزي«  »وود  االستشارية  الشركة  لخبراء 

Wood Mackenzie، فلو توقفت إمدادات 
الغاز من روسيا تمامًا، ستتجمد أوروبا حرفيًا 

هذا الشتاء.
المواجهة  سيناريو  حالة  ففي  وبالتالي، 
الصعبة، تواجه أوروبا كارثة اقتصادية، ومن 
المشاركة  قادرة على  تكون  أن  المرّجح  غير 
بنشاط في أي مواجهة مع روسيا. على العكس 
من ذلك، سوف تبذل أوروبا قصارى جهدها 

إلنهاء المواجهة في أسرع وقت ممكن.
نظر  وجهة  إثبات  السابق  مقال  في  حاولت 
الحرب مع  االبتعاد عن  أن روسيا ستحاول 
المتحدة  الواليات  فرضتها  التي  أوكرانيا، 
في  الدخول  محاولتها  مقابل  األمريكية، 
حربًا  أن  ذلك  واشنطن،  مع  مباشرة  مواجهة 
لها،  مقبول  غير  أمر  هو  روسيا  مع  كبيرة 
ستبذل  لذلك،  الصين.  مع  اشتباكها  عشية 
للخروج  بوسعها  ما  كل  المتحدة  الواليات 
أقرب  في  روسيا  مع  العسكري  الصراع  من 
فرصة ممكنة، ومن المرجح أن يظل مثل هذا 

الصراع محلّيًا.
مواجهة  نحو  نتجه  رأيي  في  فإننا  وعليه 
في  مباشرة  أمريكية   – روسية  عسكرية 
المستقبل القريب، في الشتاء، وربما في يناير.
إال أن السؤال الرئيسي المطروح بال إجابة: ما 
هي اإلجراءات العسكرية، والعسكرية التقنية، 

التي سوف ترد بها روسيا؟ وأين؟
المتحدة  الواليات  إخافة  روسيا  تستطيع 
حدود  على  فقط  مباشر  بشكل  األمريكية 
أوروبا  أو  أوكرانيا  أّما  األمريكية.  األراضي 
فلن تكونا مناسبتين لهذا الغرض. عالوة على 
لتفادي  جهدها  قصارى  روسيا  تبذل  ذلك، 

السيناريو األوكراني.
نظريًا، يمكن افتراض أن لدى روسيا بعض 
األسلحة المعجزة الجديدة، التي يمكن أن تعلق 
في الهواء لسنوات، وتبعد 30 كيلومترًا فقط 
عن نيويورك، وتضرب في اللحظة المناسبة 
مرات.  بعدة  الصوت  سرعة  تفوق  بسرعة 
األسلحة  تلك  أحد  يكون  أن  المحتمل  من 

مرتبط بواقعة التجربة التي أجريت في موقع 
»نيونوكسا«، شمال روسيا، ووصفتها بعض 
الجرائد المصرية آنذاك بأنه انفجار نووي. أو 
ربما يتعّلق األمر بغواصات نووية من دون 
ميغا طن،  طيار، برأس حربي يحمل 100 
في  األمريكي  الساحل  تغرق  أن  شأنها  من 

البحر بمساعدة تسونامي.
يود المرء أن يأمل أن تقتصر المواجهة على 
نهاية  في  تفضي  النوع،  هذا  من  تهديدات 
يكون،  ما  بأسرع  مفاوضات  إلى  المطاف 
صراع  نشوب  خطر  وجود  من  الرغم  على 

نووي في هذا السيناريو أيضًا.
مع ذلك، أعتقد أن كل هذا ليس مرّجحًا اآلن، 
واألهم من ذلك أنه لن يكون مطلوبًا. فهناك 
سيناريوهات تمتلك روسيا بالفعل أسلحة كافية 

لها.
الواليات  في  األكثر ضعفًا  النقطة  أن  أعتقد 
المتحدة األمريكية والغرب اآلن هي االقتصاد. 
والعالم.  الغرب  في  التضّخم  يتسارع  حيث 
وأوروبا  المتحدة  الواليات  اقتصادات  وتشهد 
لبورصات  الكارثي  االنهيار  بين  دقيقًا  توازنًا 
والتضّخم  االقتصاد  وانهيار  المالية  األوراق 
المفرط وكذلك إغالق االقتصاد. فأي صدمة 
االقتصاد  بانهيار  حتمًا  ستنتهي  عالمية 
الغرب  يتمكن  لن  األمر،  واقع  في  الغربي. 
من شن حرب استنزاف يكون فيها أقوى من 

روسيا في ظل هذه الظروف.
الرد  سيكون  ما  يهم  ال  عام،  وبشكل  لذلك، 
أنه  هو  الرئيسي  األمر  الروسي،  العسكري 
سيكون كبيرًا بما يكفي لبدء تفاعل متسلسل 

من التفكك في االقتصاد الغربي.
لكن السؤال الذي يظل مطروحًا: كيف وأين؟

دعونا نتذكر مشكلة الطاقة في أوروبا. الطاقة 
تقف في صف روسيا، وال يوجد سبب يمنعها 

من استخدام هذه الورقة الرابحة مرتين.
على  يوجد  األوسط،  الشرق  في  بلد  هناك 
أراضيه الجيش األمريكي بشكل غير قانوني، 
وستكون الضربة حينها أواًل، قانونية، وثانيًا، 

ستؤدي حتمًا إلى اضطرابات عالمية.
بنيتهم  باستخدام  األمريكيون  رد  حال  وفي 
لروسيا  يمكن  اإلقليمية،  العسكرية  التحتية 
المنطقة.  في  األمريكية  القواعد  تضرب  أن 
بل ومن الممكن أن تنحرف بضعة صواريخ 
أمريكية أو روسية عن مسارها خالل القتال، 
المنشآت  أكبر  »الخطأ«  طريق  عن  لتدمر 

النفطية في المنطقة.
غير  فمن  عام،  وبشكل  الحالة،  هذه  في 
المحتمل أن يتم توفير إمدادات النفط والغاز 
األقل،  على  أشهر  لعدة  المنطقة  هذه  من 
على  بالحصول  المشترون  سيحلم  وحينها 

برميل نفط بسعر 1000 دوالر أمريكي.
للنظام  األخيرة  الصدمة  تكون  قد  أنها  أعتقد 
األمر  سيكون  بالطبع،  الغرب.  في  المالي 
االقتصاد  لكن  بأسره،  العالم  على  صعبًا 
األمريكي سوف يدّمر مع أي تطّور لألعمال 

العدائية.
بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  قالها  لقد 
روسيا؟«.  بدون  لعالم  حاجتنا  »ما  يومًا: 
حلقة  بتضييقه  الغرب  يفعله  ما  تحديدًا  هذا 
حدود  على  الصواريخ  ووضع  العقوبات، 
روسيا، لنصبح اآلن على مقربة من الخط، 
الذي يصبح من الممكن بعده إيجاد عالم بدون 

روسيا، لذلك فليس لدى روسيا ما تخسره.
بالطبع، هذا هو المالذ األخير. وربما سيقتصر 
األمر على تفاهات من عينة اعتراف روسيا 
وتدمير  ودونيتسك  لوغانسك  بجمهوريتي 

أوكرانيا، في حالة محاولتها منع ذلك.
وإذا  جادة،  روسيا  أن  الواضح  من  أنه  إال 
سالح  على  روسيا  حصول  خيار  استبعدنا 
 Game للعبة«  »مغّير  جديد،  معجزة 
الشرق  سيناريو  أن  لي  يبدو   ،Changer
أن  المرّجح  غير  من  األفضل.  هو  األوسط 
تحقق أي من السيناريوهات األخرى النتيجة 

المأمولة.
الشخصي  رأيي  هو  ذلكم  حال،  كل  على 

المتواضع، وربما أكون مخطئًا.
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كيف أحبط بوتين خطة أميركا في كازاخستان 
وجعل أوكرانيا وبولندا ساقطتين عسكريًا…؟

 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران في حال اي هجوم اسرائيلي

راي 

لماذا هذا الحقد من معظم حكام الخليج 
على اليمن وسورية والعراق؟

أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور

من ُمسلَّمات بناء الدول واألحالف والتكُتالت السياسية 
والعسكرية واالقتصادية في هذا العالم، أن تقوم على 
والعسكرية،  والسياسية  االقتصادية  المصالح  أساس 
االجتماعية  القوى  تلك  بين  المشتركة  الثقافية  وحتى 
أو ستقرر،  التي قررت  الدول  بين  والجهوية، وكذلك 
أو َنَوت أو تنوي إقامة مثل تلك التجُمعات واألحالف.
وهذه ظاهرة وقعت في التاريخ القديم والحديث على حٍد 
ظهرت  طالما  واإلنشاء  التكوُّن  في  وستستمر  سواء، 

حاجة موضوعية لذلك.
نشوء  في  الحديث  التاريخ  رنا  ُيذكِّ المثال  سبيل  على 
وتكوُّن األحالف والتجُمعات العسكرية والتجارية، ففي 
الحلف  دول  بين  دارت  التي  الثانية  العالمية  الحرب 
والمحور اللذان تشكَّال في زمن الحرب العالمية الثانية، 
انتهى وُألغي أو ضُعف بفعل الظروف  البعض منها 
المحيطة به، وبعضها استمر إلى يومنا هذا في أدائه 
ضدَّ  أعضائه  مصالح  حماية  في  الشرس  العدواني 

اآلخرين.
ضُعَفت،  أو  انتهت  التي  األحالف  تلك  من  لنذكر 
الكوميكون  وِحلف  االشتراكي،  شاو  فار  كِحلف 
االقتصادي، وِحلف أو تكتل دول عدم االنحياز للدول 
بقيت  واإلسالمية،  العربية  التجُمعات  وحتى  النامية، 
الدول األكثر  ِقَبل  أو مخترقة من  فاعلة  هياكل غير 

نفوًذا اليوم، وهي أمريكا وأوروبا واليابان وأستراليا.
ِحلف  مثل  وشرسة،  قوية  الزالت  أحالفًا  وهناك 
الكبار  السبع  الدول  )الناتو(، وِحلف  شمال األطلسي 
اقتصاديًا، وِحلف الدول المستقلة والتي كانت جزءًا من 
االتحاد السوفييتي قبل أن يتفكك في تسعينيات القرن 
الصين  وهي  البريكس  دول  ِحلف  وكذلك  الماضي، 

وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
العربي  عالمنا  في  ظهرت  وتجمعات  أحالف  وهناك 
بالدور  تقم  ولم  ُمخترقة،  جميعًا  لكنها  واإلسالمي، 
الُمناط بها أو المأمول منها، ومثااًل على ذلك جامعة 
تأسيسها،  بدء  ُمنذ  ُأضِعفت  الذي  العربية،  الدول 
لم  اأُلخرى  وهي  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  وكذلك 
حاد  تناقض  لوجود  االنشاء  منذ  عليها  التعويل  يتم 
بين أعضائها، وهناك تكتالت عربية أصغر لم تلقى 
النجاح واالستمرارية بسبب تعارض أو تضاد المصالح 

بين أعضائها.
الخليجي  التعاون  مجلس  المثال؛  سبيل  على  لنأخذ 
معه  ظهرت  الذي  اإلقليمي  التكوين  وهو  العربي، 
على  أو  التأسيس،  بمجرد  واالستقرار  النجاح  عوامل 
األقل يبدو للمراقب بأن هذا التشكيل أو التكتل أقرب 
إلى النجاح بحكم العوامل المشتركة بين الدول الست 

أعضاء المجلس وهي:
أواًل:

الفاحش، وهو ثراء  الثراء  يجمع بين هؤالء األعضاء 
البترودوالر.

ثانيًا:
الُمطلقة  الملكية  واالقتصادية  السياسية  الُنظم  تشابه 
بين المؤسسين للتكُتل، وهي األقرب إلى ُأسس الُنظم 
العائلية العشائرية ما قبل بناء وتطور الدولة الحديثة 

على مستوى العالم.
ثالثًا:

جميعها تم تأسيسها تحت المظلة البريطانية، وبعد ذلك 
انطوائها تحت المظلة األمريكية وبحمايتها.

رابعًا:
بيكو،   — سايكس  اتفاقية  بنود  شِمَلتُهم  جميعها 
الغربي  والتوجيه  والرعاية  الحماية  تحت  باعتبارهم 

االستعماري.
خامسًا:

مع أن وظيفتها الخفية والظاهرة ُمنذ االنشاء والتأسيس 
وحتى هذه اللحظة، هو الوقوف في وجه أية تجُمعات، 
أو تكتالت، أو تنظيمات عربية، أو إسالمية، تهدف 
من  فلسطين  أرض  لتحرير  المحاولة(  )مجرد  إلى 
ِقبل  من  والمحمي  اإلسرائيلي،  الصهيوني  االحتالل 
االمريكية  المتحدة  والواليات  االستعماري  الغرب  دول 

تحديدًا.
لعبته  التي  المشبوه  الدور  بتركيز  نستعرض  دعونا 
غم الحاكمة في دول الخليج األْعرَابي ضدَّ  مجموعة الطُّ
التي تحررت من االستعمار  العربية  الشعوب والدول 

الغربي:
أواًل:

العربي  الشعب  ثورة  ضدَّ  سعود  آل  أسرة  وقفت 
جمال  الراحل/  الزعيم  بقيادة  التحُررية  المصري 
عبدالناصر، وحاكت له المؤامرات تلو األخرى، بهدف 
مصر  في  الناصرية  الثورية  التجربة  وافشال  اسقاطه 
مباشر  بشكٍل  المملكة  واشتركت  كلها،  المنطقة  وفي 
وغير مباشر مع الكيان الصهيوني اإلسرائيلي لهزيمة 
الجيش المصري في يونيو 1967م، فيما ُسمي آنذاك 

بـ )نكسة حزيران(.
ثانيًا:

النظام  ضدَّ  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تحالفت 

هواري  المناضل/  بقيادة  الجزائري  التحرري  الثوري 
القضية  عدالة  مع  الجزائر  موقف  بسبب  مدين،  بو 
بمراحله  االستعمار  النضال ضدَّ  وعدالة  الفلسطينية، 
السوداء، وساندت حركات التحُرر في عالمنا العربي، 
وإفريقيا، وأمريكا الالتينية، باعتبار أن الثورة الجزائرية 
المليون  ونصف  بمليون  ت  و ضحَّ تحُررية  ثورة  هي 
شهيد من أجل التحُرر من االستعمار الفرنسي، ولهذا 
اإلرهابية  السوداء  بالعشرية  يسمى  بما  بقسوة  ُعوِقبت 
آالف  الشقيق  الجزائري  الشعب  ودفع  الوهابية، 
الشهداء، ومليارات الدوالرات، ثمنًا مقابل الخروج من 

تلك المحنة الكبرى.
ثالثًا:

المتحدة  والواليات  الخليجية  العشائرية  غم  الطُّ تحالفت 
الرئيس/ صدام  بقيادة  العراقي  النظام  لدفع  األمريكية 
حسين المجيد، للدخول في حرٍب شعواء استمرت ثمان 
سنوات ضدَّ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، حرٌب راح 
ضحيتها مئات اآلالف من الضحايا من كال الشعبين 
الشقيق  للكويت  العراق  غزو  جاء  وبعدها  الشقيقين، 
تمَّ  وبعدها  بغداد،  في  األمريكية  السفارة  من  بتدبيٍر 
تقول  العراقي،  الشعب  على  جائرًا  حصارًا  فرض 
الحصار خسر  وبسبب  أنه  والمحلية  الدولية  التقارير 
العراق قرابة مليون ونصف طفل عراقي ماتوا ألسباب 
السيدة/  سأل  الصحفيين  أحد  أن  وأتذكر  مختلفة، 
المتحدة  الواليات  خارجية  وزيرة  أولبرايت  مادلين 
األمريكية أثناء ُحكم الرئيس/ بيل كلنتون، سألوها أن 
هذا الحصار المفروض على العراق مات بسببه مليونًا 
ونصف المليون من أطفال العراق، ردَّت على الفور 
وبعنجهية ُمفرطة سخيفة بأن القضية تستحق الثمن، 
لدى  استحسانًا  القت  قد  الوقحة  اجابتها  أن  تخيلوا 
األوساط السياسية الغربية، مع أنها دليل اثبات على 
وحشية وجريمة النظام األمريكي الذي تسبب في كل 
تلك الجرائم البشعة، وبعدها تكوَّن ونشأ ِحلٌف ُعدواني 
جديد ضدَّ العراق العظيم، ُمكوَّن من النُّظم )األمريكية، 
الخليج(  وملوك  شيوخ  ومن  واإلسبانية،  والبريطانية، 
لغزو جمهورية العراق في العام 2003م باقتحام أسوار  
بغداد واحتاللها، ونتج عن ذلك االحتالل الوحشي إلى 
إلى  البلد  وأُِعيد  العظيم،  وشعبه  العراق  تضرَّر  أن 
الخلف لعشرات العقود إن لم يكن لقرٍن كامٍل في جميع 
االقتصاد  تدمير  إثره  على  تمَّ  واألنشطة،  المجاالت 
ومدارسه،  وجامعاته،  التحتية،  ُبنيته  وتدمير  العراقي 
ومستشفياته، ومصانعه، وطرقاته، كما تمَّ قتل وتشريد 
كنوزه  وسرقة  وُمثقفيه،  وأدبائه،  وشعرائه،  ُعلمائه، 
والسومرية،  والبابلية،  اآلشورية،  للحضارات  التاريخية 
العظيمين،  النهرين  بين  ما  حضارات  فروع  وجميع 
وبعد حيٍن تمَّ إعدام الزعيم/ صدام حسين عن طريق 
شنقه بوحشية في فجر يوم عيد األضحى )العاشر من 
ذو الحجة( الموافق 30 ديسمبر 2006م، وقد جرى 
ذلك بتسليمه للحكومة العراقية العميلة، من ِقبل حرسة 
األمريكان، تالفًيا ألي جدٍل قانونٍي في أمريكا، والتي 
الداخلية،  اعتبرته أسير حرٍب في األوساط األمريكية 
وكانت طريقة إعدامه بمثابة ِعبرًة لمن يقول لطاغوت 

العصر أمريكا أو ُيعبِّر عن رأيه بحرية واستقاللية.
رابعًا:

دولة  باستثناء  وربما  مجتمعًة،  الخليج  ُحكام  تحالف 
الكويت، ضدَّ النظام الوطني للجبهة القومية والحزب 
سالمين،  بقيادة/  اليمن  جنوب  في  اليمني  االشتراكي 
وعبدالفتاح، وعلي ناصر، إلى أن تمَّ انهاكه، وبعد أن 
د الشعب اليمني في 22 مايو 1990م، لم َيُرق  توحَّ
لقيام  وخططت  الوحدة،  تلك  األْعرَابي  الخليج  لدول 
حرب االنفصال في صيف عام 1994م، والتي قادها 
االنفصالي الرفيق/ علي سالم البيض، ولكنها ُهزمت 

شرَّ هزيمة أمام  إرادة الشعب اليمني العظيم، وبهزيمة 
وتقوَّت  الوحدة،  دولة  أركان  توثَّقت  االنفصاليون 

مداميك الوحدة أكثر من سابقتها.
خامسًا:

والعسكرية،  األمنية،  االستخبارات  دوائر  خططت 
فرنسا،  بريطانيا،  أمريكا،  الغربية، وتحديدًا  والسياسية 
لمشروعاتها الدموية في عالمنا العربي تحت يافطة ما 
ُسمي بـ)ثورات الربيع العربي(، التي ُكلِّفت دول مجلس 
الخليجي بتمويله ماليًا، والدخول في معاركه  التعاون 
عسكريًا، إذا اقتضت الضرورة للقيام بهذا الدور، وُأنيط 
المسلمين  اإلخوان  بحزب  السياسي واإلعالمي  الدور 
رت لها  في العالم العربي بتنظيم الحركة الداخلية، وُسخِّ
اإلخبارية،  الجزيرة  )كشبكة  العمالقة  العربية  القنوات 
عربية،  نيوز  وسكاي  الحدث،  والعربية  والعربية، 
العالمية  اإلعالمية  والقنوات  اإلخبارية(،  وملحقاتها 
النُّظم  تدمير  لخدمة  ُجيِّشت  بشرقها وغربها، جميعها 
الجماهيرية  تونس،  جمهورية  مثل  الوطنية،  العربية 
الجمهورية  العربية،  مصر  جمهورية  الشعبية،  الليبية 

العربية السورية، والجمهورية اليمنية.
كل دولة من الدول آنفة الذكر ُرسم لها سيناريو خاصًا 
ضعيفة  ُدوٍل  إلى  ولتحويلها  واسقاطها  لتدميرها  بها، 
وفاشلة تابعة لقطيع المشروع الغربي الُمطبِّع مع الكيان 
األديان  تعايش  وهي  جديد؛  شعاٍر  تحت  الصهيوني 
السماوية اإلبراهيمية، تحت المظلة والسقف األمريكي 

دون سواه.
األْعرَابي  الخليج  ُحكام  عبث  كم  أجمع  العالم  شاهد 
وهم  الُعدواني  الناتو  ِحلف  قوات  من  جحافل  ومعهم 
يسرقون  فيه،  يقتلون  الليبي،  العربي  بالشعب  يعبثون 
خيراته وتراثه وغيرها، والجميع يتفرج على ُبؤس مشهد 
سلوكياتهم  في  ويختلفون  يتصارعون  وهم  الخليجيين 
الرعناء على تراب وجغرافية وتضاريس الشعب الليبي 
الُحر، وهذا الموقف جاء لمعاقبة الشعب الليبي، ألنه 

وقف بوضوٍح مع شقيقه الشعب العربي الفلسطيني.
سادسًا:

الخليجيين  الُعربان  جحافل  احتشدت  كيف  نتذكر 
بأموالهم السخية، وإعالمهم الوقح الطاغي، مع جحافل 
ُدول ِحلف الناتو العدواني، وهذه المرة بقيادة جمهورية 
فتحت  كيف  الطورانية،  العثمانية  اإلسالمية  تركيا 
الحدود لإلرهابيين المحترفين من جميع الجهات األربع 
موا ِهجرة اإلرهابيين القتلة من  للكرة األرضية، كيف نظَّ
وجنسية  دولة  تسعون  بلغت  وجنسيات  وأقطار،  ُدول 
من غرب أوروبا )المتحضرة(، وإفريقيا، وآسيا، وبدعم 
بأن  والغريب  أمريكي-بريطاني-فرنسي،  لوجستي 
الكيان الصهيوني اإلسرائيلي فتح حدود شمال فلسطين 
داعش،  تنظيم  من  األوباش  القتلة  لهؤالء  المحتلة 
والقاعدة، واإلرهابيين من جبهة النصرة، ومقاتلي جبهة 

الشام.
العربي  المال  فيها  يتخادم  التي  هذه  ُصدفة  أية 
الخليجي، واإلعالم العروبي الصهيوني، و )الحضارة 
الغربية( التي تتشدَّق في كل لحظة بحقوق اإلنسان، 
والكيان الصهيوني اإلسرائيلي أي )الدولة الديمقراطية 
الوحيدة( في الشرق األوسط كما يتقولون، جميع هذه 
الشعب  ضدَّ  الكاسرة  كالوحوش  وا  انقضُّ المخلوقات 
وسريانيهم،  وأكرادهم،  ِبعرَبهم  العظيم،  السوري 

ودروزهم، وسنييهم، وشيعتهم، وبدوهم، وحضرهم.
 يقول الشيخ/ حمد بن جاسم آل ثاني وزير خارجية 
والسعودية  أمريكا  ِقبل  من  ُكلِّفنا  قد   ( السابق:  قطر 
معًا بأن نقود الملف السوري، ودفعنا في هذا الملف 
ما يقارب 134مليار دوالٍر أمريكي لتمويل المقاتلين، 
ومشروع اسقاط الدولة السورية(، تخيَّلوا يقولها بعظمة 
المقابالت  إحدى  في  ولحمه،  وبشحمه،  لسانه، 

المحيط  من  العربي  الشارع  يتساءل  إذًا  التلفزيونية، 
واإلمارات،  السعودية،  دفعت  كم  ليقول،  الخليج  إلى 
العربية  باألمة  العابثون  هؤالء  من  وغيرهم  والكويت، 

واإلسالمية؟!!.
تخيَّلوا للحظٍة واحدة أنه لو لم يتدخل الُعقالء الُشجعان 
فيلق  أبطال  اللبناني، ومن  المجاهدين من حزب هللا 
السوري  الجيش  أبطال  مع  المقاوم  اإليراني  القدس 
رئيس  األسد  بشار  الحكيم/  الرئيس  بقيادة  البطل 
السورية،  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  الجمهورية 
لتناثرت هذه الفسيفساء االجتماعية والشعبية اإلنسانية، 
وسقطت تجربة المقاومة الصلبة للشعب السوري ضدَّ 
انتصرت  وبالتالي  الصهيوني،  التطبيعي  المشروع 
بصفقة  آنذاك  ُعرف  بما  األمريكي(  المشروع  )إرادة 

القرن )الترامبية المشؤومة( على القضية الفلسطينية.
وللتذكير فحسب بأن سوريا العروبة كانت والزالت تفتح 
مطاراتها، وموانئها، ومعابرها البرية، لكل عربي للولوج 
في  التدريس  وأن  دخول،  تأشيرة  بدون  أراضيها  إلى 
الجامعات السورية هي باللغة العربية، وأن ُمخرجات 
التعليم األكاديمي فيها راقية وعالية عالميًا، وأن مستوى 
أي  العدوان،  قبل هذا  كانت محترمة وراقيه  المعيشة 

قبل عشر سنوات تقريبًا.
سابعًا:

الشعب  على  والمريض  األعمى  الحقد  هذا  كل  لماذا 
خليجي- ُعدواني  ِحلف  تجهيز  يتم  ولماذا  اليمني، 
الِحلف ُعدوانه  عربي-إسالمي بهذا االصطفاف، بدأ 
المكون من 17 دولة إسالمية وعربية في يوم الخميس 
26 مارس 2015م، ومازال مستمرًا حتى كتابة هذه 
األسطر، صحيح أن السعودية ومشيخة اإلمارات هما 
بقية  لألسف  لكن  اليوم،  حتى  المعارك  يقودان  من 
دول الخليج باستثناء )سلطنة ُعمان( جميعها وبنسٍب 
متفاوتة، هي التي أظهرت عدائها السافر ضدَّ الشعب 
اليمني بعاصمتها التاريخية صنعاء، وجميعها اشتركت 
والتكنولوجيا،  الدقة  العالي  والعتاد  الرخيص  بالمال 
ضدَّ  والمدلول  األسلوب  في  قذارة  األكثر  واإلعالم 

اليمن العظيم.
حرب تم تعطيل االقتصاد فيها، وُنِقل البنك المركزي 
إلى غير مكانه، وقد تمَّ طبع أوراق نقدية للُعملة اليمنية 
ُطبع  مما  بأكثر  مرات  يوازي  بما  العدوان  طيلة زمن 
و 14  سبتمبر 1962م،  ثورتي 26  فجر  ُمنذ  منها 
اكتوبر 1963م، أضعاف ما ُطبع في هذه المرحلة، 
اليمني  الشعب  وتكبيد  اليمنية  العملة  اسقاط  بهدف 
وميناء  صنعاء  مطار  اغالق  وتمَّ  باهضة،  معيشة 
مواطن  مليون   25 من  أزيد  يخدمان  اللذان  الحديدة 

يمني.
يت بمسميات  وتمَّ جمع مقاتلين مرتزقة من اليمنيين ُسمِّ
األجانب  ومن  الوطني،  وجيشنا  واقعنا  عن  غريبة 
من  العرب  المرتزقة  ومن  ووتر(،  )بالك  شركة  من 

الجنجويد السودانيين والسنغاليين.
اليمن عبر  في  القذرة  صرفوا ويصرفون على حربهم 
جميع دول شيوخ الخليج ُمنذ ذلك التاريخ حتى اليوم، 
مئات المليارات من الدوالرات في شكل رواتب وأتعاب 
إلى  ونائبه،  السابق  الجمهورية  رئيس  من  ومكافئات 
القتالية لهؤالء  آخر مرتزق ضمن الوحدات العسكرية 
بتحليل  المختص  البحثي  المركز  يقول  المرتزقة، 
تكاليف ثمن الحروب على مستوى العالم في جامعة 

هارفارد العالمّية ما يلي:
الحرب  بدء  وُمنذ  تدفع  لوحدها  السعودية  المملكة  إن 
على اليمن ما يوازي 200 مليون دوالر يوميًا، موزعة 
بحسب البنود العسكرية، واألمنية، والسياسية، والنيابية، 
والتسليحية،  واإلعالمية،  والدبلوماسية،  والشوروية، 
واللوجستية، وصواًل إلى تخزينة القات اليومي وتوابعها 
)ما قبل وما بعد( من القيادات، واألفراد، واإلعالميين، 
وإسطنبول،  والدوحة،  ودبي،  وأبوظبي،  الرياض،  في 
بالمحيط  العرب  بحر  في  نائية  جزيرة  آخر  وحتى 

الهندي، هذا الصرف المذهل.
سأذكر لهؤالء األعداء ومرتزقتهم خسارة مؤلمة واحدة 
من مئات اآلالف من الخسائر التي يحصدها الشعب 
اليونيسف  اليمني يوميًا جراء ُعدوانهم، ذكرت تقارير 
ووزارة الصحة في حكومة االنقاذ الوطني بأن خسائر 
اليمن من وفيات األطفال، وموت األجنة في احشاء 
أمهاتهم الطاهرة يوميًا ُقدِّر بـ 270 طفاًل وأجنة بسبب 
مؤلمًا  مثااًل  فقط  هذا  والتجويع،  والُعدوان  الحصار 

واحدًا نسوقه للرأي العام العالمي فحسب.
الخالصة:

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وأمراء  شيوخ  أن  لو 
راجعوا حساباتهم السياسية واألخالقية والدينية، وتفكروا 
بروية في جميع ما اقترفوه من مآسي وجرائم بشعة في 
تاريخ أمتنا العربية واإلسالمية، لما ترددوا لحظة واحدة 
في الكف عن قبول ما صنعوه من تاريخهم األسود، 
الغي  هذا  كل  بعد  رشدهم  إلى  محالة  ال  وسيعودون 
والفجور والتمادي في إيذاء هذا الشعب العربي المسلم 

من المحيط إلى الخليج.
﴿َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم﴾

رئيس مجلس الوزراء — صنعاء

محمد صادق الحسيني
كل ما أعّده له الغرب والرجعية العربية خالل 
سنوات وصرفوا عليه المليارات تبخر بين ليلة 

وضحى على يد فالديمير بوتين!
بوتين من  أقل من 24 ساعة تمكن  فخالل 
تقضي  كانت  أميركية  عملية  أخطر  إحباط 
من  انطالقًا  والقوقاز  الوسطى  آسيا  بإحراق 

كازاخستان!
 20 من  أكثر  نقل  موسكو  استطاعت  فقد   
ألف جندي الى هذا البلد المترامي األطراف، 
المدعومة  الملّونة  الثورة  بضرب  ونجاحها 
على  والسيطرة  سعوديًا  والممّولة  أميركيًا 
مفاصل البالد السياسية واإلدارية والجغرافية، 
ما جعل بوتين ينجح بإخراج بايدن من اللعبة 
خالي  كازاخستان  من  ويخرج  حنين  بخفي 
االفتراضية  القمة  في  يملك  ال  الوفاض، 
 10 في  الروسي  نظيره  وبين  بينه  المنتظرة 
والذّل  األمل  خيبة  سوى  الحالي  الشهر 
ورقته  يريدها  بايدن  كان  بعدما  واالنكسار 

الرابحة المضمونة…
جو بايدن الذي كان قد أخفق تمامًا في جّر 
بوتين  الدولي فالديمير  المسرح  غريمه على 
كثرة  رغم  أوكرانيا  جيب  اجتياح  فخ  إلى 
االستخباري  والتحشيد  اإلعالمي  الضجيج 
والعسكري على حدود األمن القومي الروسي.
ان  واشنطن  في  العميقة  الدولة  قرار  فكان 
ذهبت للعمل بالخطة »ب« في إطار إشغال 
عن  وإبعادها  أوسع  عمليات  بمسرح  روسيا 

تجميع قوى الشرق الصاعدة.
وهكذا تكون روسيا من اآلن حتى ذلك اليوم 
قد نجحت في تفكيك كّل الوحدات اإلرهابية 
المدرّبة في القواعد التركية والممّولة خليجيًا، 
البالد  امتداد  على  وتدميرها  عليها  والقضاء 

الكازاخية.
أخطر  عمليًا  أحبطت  قد  موسكو  يعني  ما 
مؤامرة كانت قد أعّدت لها واشنطن وأدواتها 
مصادر  تقول  كما  لكازاخستان  سنوات  منذ 
مطلعة اقتضت نزول من تّم تدريبهم وإعدادهم 
جيدًا الى الشارع في أكبر بالد آسيا المركزية 

الحاضنة لألمن القومي الروسي.
اّن نجاح هذا اإلنزال الروسي المجوقل يحمل 
في  واستراتيجية  واسعة  دالالت  طياته  في 

غاية األهمية لواشنطن والناتو.
السيطرة  تّمت  فائقة  بسرعة  جرت  فالعملية 
أوروبا،  تفوق مساحة كّل  فيها على مساحة 

وبولندا  أوكرانيا  من  تعقيدًا  أكثر  بالد  وفي 
االبتالع  على  سهلة  لقمة  عمليًا  باتتا  اللتين 
ذلك في  قّررت  لو  لموسكو  بالنسبة  والهضم 
ما  الغرب،  مع  النزال  من  المقبلة  الجوالت 
اآلن  الكبرى  الصدمة  تحت  واشنطن  يجعل 
وهي تشاهد خططها تتهاوى أمام عيونها من 
جديد كما حصل في سورية ولكن هذه المرة 

كلمح البصر!
للخطة  المنفذة  األدوات  كّل  اّن  فالمعروف 
األميركية كانت جاهزة عبر توظيف أحزاب 
ومنظمات مجتمع مدني ومجموعات مستعارة 
غرفة  مع  اوكرانيا(  )مقرّها  الجوار  دول  من 
قبضة  في  اتا  ـ  الما  في  المشتركة  العمليات 

الروس!
»ربيع  إشعال  سيناريو  سقط  قد  يكون  وبهذا 
الضغط  يهدف  كان  لموسكو  معاٍد  عربي« 
عليها لتقديم تنازالت للغرب او االنزالق الى 
العنف والتوّرط بالدم الكازاخي، للذهاب بالبلد 

الى مسار الثورات الملّونة.
الروسي  للحلف  األهّم  الدولة  وكازاخستان   
وإحدى  المشترك  والدفاع  لألمن  اآلسيوي 
االستراتيجية  األسلحة  حشد  تأمين  مقرات 
الروسية، كانت البداية التي افترضها الغرب 
للتسلل الى الصين والى الجمهوريات المسلمة 

بما فيها المنضوية تحت االتحاد الروسي.
 3 على  تزيد  بمساحة  الكبرى  الدولة  وهي 
ماليين كم2 التي تحاذي كّل الجنوب الروسي 
يبلغ  روسيا  مع  مشتركة  حدود  بطول  تقريبًا 
وشمااًل  شرقًا  الصين  وتحاذي  كلم،   7664

ايضًا…
والغاز  بالنفط  الغنية  الدولة  وكازاخستان 

وبالمعادن الكثيرة ومنها اليورانيوم كذلك.
 تمكنت موسكو عمليًا من إنقاذها من أخطر 
أقل من 24  في  عملية هجوم غربي مسلح 
فائق  جوي  جسر  تسيير  خالل  من  ساعة 
وفاقدًا  مبهوتًا  الناتو  جعل  والتسليح  السرعة 

لزمام المبادرة تمامًا!
وهكذا تكون موسكو عمليًا قد أحبطت مؤامرة 
نقل كازاخستان من ضفة الى ضفة أخرى من 
خالل استخدامها ديناميكية دفاعية عالية جدًا 
ذكرت العالم بعملية كوسوفو وصربيا عندما 
سيطر الروس على مطار بريشتينا في العام 
1999 ما دفع يومها قوات الناتو للتقهقر عن 

البوسنة وصربيا حتى يومنا هذا…
الروسية  الخطة  نجاح  المتابعون  ويعزو 

لإلنزال الجوي في كازاخستان الى علم القيادة 
خططت  قد  كانت  بما  جيدًا  العليا  الروسية 
المتمركزة في  المركزية األميركية،  القيادة  له 
داعش،  نقلت آالف من عناصر  يوم  قطر، 
من كّل من سورية والعراق منذ العام 2017، 
بعد هزيمتهم على بوابات الشام وبالد الرافدين 
وانعدام  المقاومة  محور  جيوش  يد  على 
)أّي  جبهوي  بشكل  القتال  معاودتهم  إمكانية 
عمليات  شّن  على  قادرة  جبهه  شكل  على 

عسكرية واسعة(.
المجموعات،  لهذه  النقل  عمليات  اّن  وكيف 
كانت قد جرت بتمويل سعودي قطري، وأنها 
قد بلغت ذروتها بعد هزيمة داعش في العراق 

أواخر العام المذكور.
حيث تّم نقل ما ال يقّل عن 12 الف عنصر 
الى شمال أفغانستان وبدأ تسريبهم من يومها 
السوفياتية  اآلسيويه  الجمهوريات  داخل  الى 

السابقة وبينها كازاخستان .
تلك  في  لهم  حاضنة  قواعد  هؤالء  وجد  وقد 
منظمة  ألف   18 خالل  من  وذلك  البلدان، 
تلك  في  السعودية،  تمّولها  حكومية،  غير 

الدول .
القادرين  المنظمات،  هذه  أفراد  تعداد  ويبلغ 
على حمل السالح والمدرّبين والمجّهزين جيدًا 
حسب مصادر محور المقاومة، ما يزيد على 

280 ألف فرد .
وما حصل خالل األيام الماضية، من فوضى 
الخاصة  الممتلكات  وتدمير  وسلب  ونهب 
عمليات  غرفة  بإشراف  كان  إنما  والعامة، 
أميركية »إسرائيلية«، مقرّها مدينة المآ ـ اتا، 

العاصمة االقتصادية لكازاخستان.
ضابط   22 من  الغرفة  هذه  تشكلت  وقد  ـ 
استخبارات  ضباط  وستة  أميركي  عمليات 
عسكرية »إسرائيلية« و16 ضابط استخبارات 
العمليات  تنفيذ  في  استخدمت  كما  تركي، 
مجموعات مدرّبة على تنفيذ عمليات تخريبية 
أو  خاصه  قوات  العدو/  خطوط  »خلف 
درّبتهم  قد  أنقرة  حكومة  كانت  صاعقة«، 
وأعّدتهم في قواعدها التركية وأرسلتهم بشكل 
ممنهج ومنظم الى داخل البالد في تنسيق تاّم 

مع حلف الناتو.
ولكن مرة أخرى كانت موسكو لهم بالمرصاد 
وقد بدأت بإفشال العملية عندما تمّكن الجيش 
استعادة  من  واضح  روسي  بدعم  الكازاخي 
كان  الذي  تا،  ـ  المآ  مطار  على  السيطرة 

ُيفترض ـ حسب الخطة ـ ان يتحّول الى مركز 
من  اآلتية  العسكرية  االمدادات  الستقبال 

الدول التي تدير الجميع .
الغربية الرجعية  السابقة للخطة  المعرفة  هذه 
هي التي دفعت الرئيس الكازاخي الى اتخاذ 
ودعوته  وحاسمة،  فورية  ميدانيه  إجراءات 
الى تفعيل دور منظمة األمن والتعاون، التي 
وروسيا  وكازاخستان  روسيا  من  كاًل  تضًم 
نشر  الى  وطاجيكستان  وأرمينيا  البيضاء 
قوات مشتركة، ما وضع االرضية واإلمكانية 
العملية لحسم الهجوم المعادي وتدمير البنى 

التحتية لذلك التنظيم .
المساندة، من  القوات  ـ وكان وصول طالئع 
روسيا،  رأسها  وعلى  أعاله،  المذكورة  الدول 
التهريب  لعمليات  حدًا  وضع  الذي  هو 
والفوضى وقطع دابر المؤامرة وقضى عليها 

في مهدها .
الفور  على  كلفت  القوات  هذه  أّن  خاصة  ـ 
الحكومية  والمباني  المؤسسات  بحماية 

والمنشآت االستراتيجية الكبرى.
ومنع  الكازاخية  الدولة  حماية  يعني  وهذا  ـ 
سقوطها وتقسيمها وتحويلها الى قاعدة ارتكاز 
لتنفيذ عمليات أميركية »إسرائيلية« ضّد كّل 

من روسيا والصين وإيران .
توافرت  التي  المؤكدة  المعلومات  ألّن  ذلك 
لدى القيادة الروسية كانت تفيد بأّن واشنطن 
هذا  لنقل  عمليًا  تعّد  كانت  الناتو  وعواصم 
تحت  وطهران  موسكو  الى  قريبًا  السيناريو 
عنوان الخطة »ج« فور االنتهاء من السيطرة 

على كازاخستان!
الجميع في دول منظمة شانغهاي كان  لكن 
المؤامرة  إلسقاط  المرة  هذه  ويقظًا  مستعدًا 
تمامًا، ومنع حلم المخطط األميركي ومنفذيه، 
االستراتيجي  بالعمى  مصابين  باتوا  الذين 
والتكتيكي، من التحقق وجعل أدواته تغرق في 
عملية استنزاف ال تعرف كيف تخرج منها !

الساعات  الداللة األهّم في ما حصل خالل 
القوى  موازين  بأّن  تلخيصه  يمكن  الماضية 
تغّير  قد  بين واشنطن وموسكو  االستراتيجي 
لمصلحة األخيرة وقواعد االشتباك بين الشرق 
باتتا  وبولندا  أوكرانيا  واّن  تغّيرت،  والغرب 

ساقطتين ناريًا.

البيانات  بتحليل  مختص  موقع  نشر 
االستخباراتية واالستطالعية قائمة تضم سبع 
منشآت استراتيجية إسرائيلية من المفترض أن 
تقصفها إيران ردا على هجوم محتمل من قبل 

الدولة العبرية.
 The Cyber مركز  نشره  تقرير  وذكر 
Shafarat–Treadstone 71: »في حال 
في  النووية  المنشآت  على  إسرائيلي  هجوم 
فشلت،  أم  العملية  هذه  نجحت  مهما  إيران، 
هناك سبع نقاط استراتيجية في إسرائيل قد تشن 
إيران ضربات صاروخية عليها في الساعات 

القليلة األولى بعد الهجوم اإلسرائيلي«.
تحظى  المنشآت  هذه  أن  التقرير  وأوضح 
من  يجعل  ما  قصوى،  استراتيجية  بأهمية 
من  الذي  للهجوم  مناسبا  انتقاما  قصفها 

المفترض أن تشنه إسرائيل.
وهذه المنشآت االستراتيجية السبع هي: 

مركز األبحاث النووية في ديمونا الذي يضم 
منشآت خاصة بإنتاج البلوتونيوم وبنى تحتية 

أخرى خاصة باألسلحة النووية،
لتخرين  موقع  أول  تعد  التي  تيروش  منشأة 

رؤوس حربية استراتيجية منها رؤوس نووية 
في إسرائيل،

لتخزين  موقع  ثاني  تعد  التي  عيلبون  منشأة 
رؤوس نووية تكتيكية في إسرائيل.

تعد  التي  زكريا(  )كفر  زخاريا  كفار  منشأة 
مخصصة لتخزين ونشر صواريخ نووية.

الذي  النووية  للبحوث  سوريك  ناحال  مختبر 
وإنتاج  لبحث وتصميم  موقعا مخصصا  يعد 

األسلحة.
لتركيب  مخصصة  تعد  التي  يودفات  منشأة 

األسلحة النووية،
منشأة »رفائيل رفائيل« التي يعتقد أنها تعمل 

خصوصا على تركيب األسلحة النووية.
اإليراني  الهجوم  نجاح  فرص  التقرير  وقدر 
من  بصواريخ  المنشآت  هذه  على  المفترض 
من  بأكثر  قاسم«  و«الحاج  »دزفول«  نوع 
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Forum »New directions toward building a national historical narrative 
for Palestine and the region

حيلة بارعة للحصول مجانا على مقعد بالدرجة األولى

5 أمور يندم عليها كبار السن قبل وفاتهم

وير  بروني  األسترالية  الممرضة  أمضت 
الرعاية  مجال  في  العمل  في  عدة  سنوات 
التلطيفية )Palliative Care(، وهو مجال 
رعاية يعتمد على تقديم المساعدة في تخفيف 
األلم عن المرضى الكبار بالسن القابعين في 

المستشفيات في أيامهم األخيرة.

 5 »أكثر  بعنوان  كتابها  في  كشفت  وقد 
 The Top Five( »أسباب للندم قبل الموت
Regrets of the Dying(، الذي أّلفته من 
أكثر  عن  مرضاها،  لحكمة  استماعها  واقع 
حاالت الندم شيوعا التي نشعر بها في نهاية 
حياتنا. ويأتي على رأس قائمة الندم هذه ما 
من  الخصوص،  وجه  على  الرجال،  كشفه 

تمّنيهم عدم العمل بجد طوال حياتهم.
وحسب ما جاء في مقال بصحيفة »الغارديان« 
كتبت  فقد  البريطانية،   )The Guardian(
وير عن الوضوح الهائل للرؤية التي يكتسبها 
أن  يمكن  وكيف  حياتهم،  نهاية  في  الناس 

نتعلم من حكمتهم.
تقول وير »عندما سئلوا عن أي ندم لديهم أو 
أي شيء سيفعلونه على نحو مختلف لو عاد 
بهم الزمن، ظهرت موضوعات مشتركة مرارا 
أمور اشترك  أهم 5  يأتي  وتكرارا«. وفي ما 
في  عليها  الندم  حيث  من  السن  كبار  فيها 

نهاية حياتهم.

أن أعيش حياتي الحقيقية وليس كما توقعها 
اآلخرون

حياة  ألعيش  الشجاعة  امتلكت  لو  »أتمنى 
حقيقية مع نفسي، وليس الحياة التي توقعها 

مني اآلخرون«.
وفقا لوير، كان هذا هو األسف األكثر شيوعا 
حياتهم  أن  الناس  يدرك  فعندما  للجميع، 
الخلف  إلى  أوشكت على االنتهاء وينظرون 
األحالم  عدد  معرفة  السهل  فمن  بوضوح، 
التي لم تتحقق. معظم الناس لم يحققوا حتى 
أن  يعلمون  وهم  ماتوا  وقد  أحالمهم  نصف 
ذلك كان بسبب الخيارات التي اتخذوها أو لم 

يتخذوها بأنفسهم.

تقول وير إن الصحة تجلب الحرية التي ال 
يدركها سوى قلة قليلة حتى يفقدوها.

قليل من العمل
وفقا لوير، فإن كل رجل مريض قامت برعايته 
تقريبا أكد لها هذا األمر بالذات »أتمنى لو لم 
أعمل بجد طوال الوقت«، لقد فاتهم الجلوس 
مع أطفالهم واالستمتاع برفقة زوجاتهم. النساء 
أيضا ذكرن هذا األمر، ولكن ألن معظمهن 

يعملن  العديد منهن  لم يكن  أكبر،  من جيل 
بالفعل. »الرجال الذين قمت برعايتهم يأسفون 
بشدة ألنهم قضوا كثيرا من حياتهم في حلقة 

مفرغة من العمل«.

قمع المشاعر
للتعبير  الشجاعة  لدي  كانت  لو  »أتمنى 
بقمع  الناس  من  كثير  قام  مشاعري«،  عن 
مع  السالم  الحفاظ على  أجل  من  مشاعرهم 
ظلوا  لذلك،  ونتيجة  حولهم.  من  اآلخرين 
ما  يصبحوا  ولم  المتواضعة  بحياتهم  مكتفين 
كانوا قادرين حقا على تحقيقه، كما أن العديد 
الشعور  عن  فضال  بأمراض  أصيب  منهم 

باالستياء الذي تحّملوه نتيجة لذلك.

التواصل
»أتمنى لو بقيت على اتصال مع أصدقائي«. 
تقول وير في كتابها »في كثير من األحيان 
الخاصة  الفوائد  حقا  السن  كبار  يدرك  لم 
باألصدقاء القدامى وأنهم بحاجة ماسة إليهم. 
األسابيع  أو  األشهر  حتى  ذلك  يدركوا  لم 
فرصة  هناك  تكن  ولم  وفاتهم  قبل  األخيرة 

لتعقبهم أو الوصول إليهم«.
أصبح كثير منهم محاصرا في حياته الخاصة 
لدرجة أنهم تركوا صداقات ذهبية تفلت منهم 
على مر السنين. كان هناك كثير من األسف 
والجهد  الوقت  الصداقات  منح  لعدم  الشديد 
أصدقاءهم  يفتقدون  »الجميع  تستحقه،  الذي 

عندما يحتضرون«.

التصالح مع النفس
أكون  أن  لنفسي  سمحت  لو  أتمنى  »كنت 
أكثر سعادة«. وفقا لوير فإن »هذا أمر شائع 
بشكل مدهش. لم يدرك كثيرون حتى النهاية 
أن السعادة هي اختيار؛ لقد ظلوا عالقين في 

األنماط والعادات القديمة«.
يتظاهرون  جعلهم  التغيير  من  والخوف 
في  أما  راضون،  بأنهم  وألنفسهم،  لآلخرين، 
الضحك  إلى  »يتوقون  كانوا  فقد  أعماقهم 
بشكل الئق والعودة إلى السخف في حياتهم 

مرة أخرى«.
)بيكساباي(كيف نحمي كبار السن من عدوى 
على  أسفهم  عن  أعربوا  السن  كوروناكبار 
بها بدال من  لم يستمتعوا  البقاء في وظائف 

السعي وراء أحالمهم )بيكساباي(
قصة أخرى

من جانبها، تقول سارة بورديك، التي عملت 
ممرضة مدة 16 عاما بوحدات العناية المركزة 
والجراحية، »لقد قضيت كثيرا من الوقت مع 
محادثات عميقة  بإجراء  واستمتعت  مرضاي 
ذات مغزى في األوقات الحرجة من حياتهم. 
أخبرني كثير منهم أن جميع أصدقائهم ماتوا 
عبء  أنهم  على  إليهم  تنظر  عائالتهم  وأن 

ثقيل«.
تقول بورديك، في مقالها على موقع »ميديوم« 
)Medium(، »لقد حطم هذا قلبي، وأحببت 
حول  األسئلة  أنواع  جميع  عليهم  أطرح  أن 
حياتهم. لقد كان ذلك بمنزلة نزهة في الذاكرة 

لهم وكان مصدرا لي للمعرفة«.
وتضيف بورديك أنه عندما سألتهم: ما أكثر 
شيء تندم عليه في حياتك وما الذي ستفعله 
الفرصة؟  لك  سنحت  إذا  مختلف  نحو  على 

ذكر مرضاها اآلتي:

ال تدع أي شخص يخبرك أنه ال يمكنك فعل 
شيء، افعل ما تريد على أي حال وتعلم من 

أخطائك.
عدم  على  ندموا  المرضى  إن  بورديك  تقول 
عن  وأعربوا  حياتهم،  في  يريدون  ما  فعل 
أسفهم للبقاء في وظائف لم يستمتعوا بها بدال 
من السعي وراء أحالمهم عندما سنحت لهم 
مهن  ممارسة  بعضهم  أراد  فعندما  الفرصة. 
مختلفة أخبرتهم أسرهم أن هذا ليس قرارا جيدا 
أنهم  وأخبرونهم  أصدقاؤهم  يدعمهم  لم  كما 
سيفشلون، لذلك لم يلتحقوا بالوظيفة الجديدة 

قط وظلوا في مهنة يكرهونها حتى تقاعدوا.

التي  الحياة  »عش  قائلة  بورديك  وتنصح 
تريدها، سواء نجحت أم ال، عليك المحاولة. 
فافعل  المهنية،  حياتك  تغيير  تريد  كنت  إذا 
ذلك. ال تنتظر، ألنه قد ال يكون هناك غد 
على اإلطالق. لقد ذكر كثير من كبار السن 
أنهم استيقظوا ذات يوم ليجدوا أنفسهم مسّنين 

يحتضرون«.

)Prepared by Prof. Basem Ra‘ad, 
Hamilto

on behalf of the Forum committee(
Ministry of Culture State of 
Palestine

Summary statement and 
recommendations
Recommendations of the forum 
»New directions toward building 
a national historical narrative for 
Palestine and the region,« held in 
Amman on 18-16 December 2021, 
with participation by a number of 
researchers from Palestine and Arab 
countries.

The forum calls for the need to 
intensify cooperation and unify 
efforts aimed at rewriting the 
history of Palestine and the region 
according to a methodology that 
relies on historical facts and available 
knowledge about the Palestinian 
people and their neighbors, 
regional geography, the results of 
archaeological excavations, old and 
new discoveries, and innovative 
academic research in all periods. 
This work should aim to remove all 
foreign and self-imposed biases 
and distortions of knowledge that 
have been collapsed on the history 
and heritage of Palestine and the 
Arab region, and that have affected 
the Palestinian narrative. It urges 
the need to distinguish between 
religious beliefs and historical facts, 
myth-making and reality, in order to 
build a comprehensive and coherent 
vision of civilizational continuity 
over thousands of years that 
would achieve national goals and 
strengthen the sense of pride and 
belonging among all components of 
society, especially the youth.

This forum constitutes a nexus in 
this national strategy as a starting 
point for launching future activities 
to widen participation and complete 
the dialogue toward developing a 
documented Palestinian and regional 
narrative.

· The Forum condemns the actions 
of Israel‘s occupation authorities, 
over decades, to judaize Al-Quds/
Jerusalem and to exaggerate its 
presence in the city and in other 
Palestinian cities and towns, and 
calls on all official and civil Palestinian 
and Arab institutions to intercede 
with international organs to reverse 
Israeli occupation policies that are 
in violation of international laws 
and human values, as evidenced 
in unwarranted and destructive 
excavations, fabrication of religious 
claims, tampering with landmarks, 
as well as falsification and distortion 
of Palestinian place names.

· The forum recommends the 
establishment of a research center 
whose tasks include planning, 

setting priorities, supervising and 
directing activities related to the 
formulation of a cohesive national 
narrative by integrating research, 
involving the Palestinian and Arab 
community in all its components, 
with participation by all concerned in 
other Arab countries, as Palestine is 
part of the Arab World, in addition to 
participation by international scholars 
who support the Palestinian cause.

· The forum recommends holding a 
second forum or conference on the 
national narrative, with participation 
by other ministries, and inviting more 
specialists

and researchers from various 
universities and institutions to 
complete the dialogue on subjects 
that were either not discussed or 
completed in the first forum. The 
Forum not only benefited from the 
meeting of experts to suggest the 
development of new directions, but 
also, through dialogue and debate, 
to dispel and correct harmful 
common misconceptions sometimes 
copied from hostile sources. As 
well, the Forum calls for continued 
coordination with all those interested 
in the history and archaeology of 
Palestine and the region across all 
periods, individuals, universities and 
associations, in order to expand the 
base of participation in the coming 
stages.

· The Forum emphasizes the 
importance of the Arab world, 
with Palestine at its heart, as the 
cradle of civilizations, scientific and 
literary innovations, the invention of 
writing systems and the alphabet, 
human evolution and religious 
developments, and to focus on this 
cultural depth in all its elements of 
material heritage such as antiquities, 
inscriptions, traditional crafts and 
folk arts as well as intangible cultural 
aspects such as customs, traditions, 
popular language, folk tales and 
proverbs.

· As Palestinian cultural heritage 
is an integral part of the historical 
memory of the Palestinian people, 
the Forum calls for considering the 
Palestinian national heritage as part 
of the human heritage, and calls for 
its protection and preservation.

· In light of this, it is necessary 
to build a national strategy for 
formulating the Palestinian narrative 
based on documented and scientific 
facts. Everyone must work jointly 
to confront all the challenges that 
have resulted from the systematic 
falsification of Palestinian memory 
by the Zionist movement and by 
colonialism: the memory of human 
and national heritage, as well as the 
memory of place and landscape that 
have been subjected and continue 
to be subjected to distortion and 
appropriation in many forms, and 
work to end it.

· The Forum proposes the need 
to work urgently on amending 
educational curricula, at all levels of 
education, and providing them with 
the required documented material 
that enhances national identity and 
the goals of an alternative narrative.

· Building a cultural identity requires 
a historical sense stemming from the 
power of influence in all international 
forums. Thus, the Forum calls on 
Arab researchers and historians to 
adopt the premises of a Palestinian 
narrative that relies on the results 
of archaeological excavations, 
epigraphic findings )reinterpreted(, 
the study of ancient languages of 
which Arabic is the storehouse, 
and other objective research in 
all historical periods on aspects 
related to the elements of authentic 
Palestinian memory. It calls on them 
to organize joint workshops and 
conferences to encourage research 
in this field.

· The Forum recommends the 

development of Palestinian 
legislation to contribute toward 
supporting this narrative.

· The forum emphasizes the 
importance of cooperation and 
integration among Arab countries 
in providing facts and alternative 
information on tourist routes based 
on accurate national narratives.

· One task of future forums is to 
address the problematic that many 
international societies identify with 
Palestine and this region as the 
source of their spiritual and cultural 
values, and consequently have 
over hundreds and thousands 
of years developed antiquated 
understandings and interpretations 
that serve their own interests in such 
matters.

· The Forum stresses the need to 
prepare fully documented targeted 
media material and to build local and 
international public opinion capable 
of facing

the grave challenges and the 
systematic distortions to which 
Palestinian history and memory have 
been subjected, and to prepare such 
material according to the following 
criteria:

1 That it be compatible with all 
segments of society at all levels

2 That it takes into account the 
strengthening of cohesion in 
the social and religious fabric of 
Palestinian and Arab society

3 That it eliminates all concepts and 
terms that contradict the Palestinian 
narrative and the long history of the 
region

4 That media material would be 
based on simplified and academically 
documented information that corrects 
references and internet sites

5 That it should adapt to modern and 
appropriate media tools that generate 
interest and are easy to follow, 
to reach the largest Palestinian, 
regional and international audiences. 
This means that such material would 
be translated into a number of 
languages

6 That the documented material 
deals with a comprehensive review 
of the history of Palestine from the 
Stone Age until the present

7 That it emphasizes that the 
Palestinian people are the heirs 
of all civilizations and cultures that 
emerged in Palestine and the region.

Long live Palestine

كشفت المضيفة الجوية راشيل سوليفان عن 
وسيلة تتيح االنتقال إلى الدرجة األولى مجانا 
والحصول على امتيازات إضافية أخرى على 

متن الطائرة.
عن   »Dailynationtoday« موقع  ونقل 
سافرت  إنها  قولها  سوليفان  راشيل  المضيفة 
مع زوجها عدة سنوات واستغلوا مرات حيلة 
واحدة، إذ ارتدى الزوجان كنزات متماثلة كتب 
أفراد  يتوهم  وبذلك  العسل«،  »شهر  عليها 
الطاقم أن الزوجين اقترنا حديثا ويقومون بكل 

ما في وسعهم لجعل رحلتهما أكثر راحة.
»لقد  حيلتها:  وصف  في  سوليفان  وقالت 
رحلة  أجل  من  الكنزتين  وزوجي  أنا  نسجت 
شهر العسل. واآلن حين نسافر جوا إلى أي 
فيهما  نشعر  مرة  كل  وفي  نرتديهما،  مكان، 

بالراحة واالبتهاج«.

صورتين  المضيفة  نشرت  لحديثها،  وتأكيدا 
أرفقتهما بمنشورها، إحداهما وهي تجلس مع 
والثانية  بالطائرة،  األولى  الدرجة  في  زوجها 
إليهما  أهداها  ومكسرات  شمبانيا  زجاجة  مع 

أفراد الطاقم.
ووصفها  المضيفة،  بحيلة  معلقون  وأعجب 
عن  آخرون  وأعرب  بارعة،  بأنها  البعض 
رغبتهم في خوض مثل هذه التجربة أيضا بل 
للحصول على  كاملة  الزفاف  ثياب  وبارتداء 

امتيازات على متن الطائرة.

lenta.ru :المصدر
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خاطرة: وصية امي

جمال و صحة 

صورة لطفل سوري في مكب نفايات يقرأ كتابا تشعل عاصفة

راوية الوادي 
تورونتو

أرجوَك ال تفلت يدكَ من يدي
ال تدعني وحدي .. و ان اشتَد الزحاُم

أرجوك ال تقاطعني ..
و إن احتدَم بيننا الخصاُم

أرجوك ال تفلت يدَك من يدي
ما دمنا معا أنا و أنت ..

فالوطُن في أماٍن
ال تدعني أقُف عاري الصدِر

أواجه موَج البحِر وحدي
و تسمُع صراخي و تراقُب

غرَق السفينِة و الركاِب و الربان
أرجوك ال تفلت يدَك من يدي

فمعًا ... تقلُع مراكبنا
فنجدُف معًا ال نخشى الطوفاَن

أتذكُر يا أخي وصيُة أمنا
أقسمنا  أال ننقضها

و كنا ال زلنا صبيان
و أخذْت علينا العهَد

و قالت: دعوني أرقدُ في سالٍم
و قلبي عليكم راٍض غيَر غضباِن

وضعت  كفَك في كفي
و غطتهما بقلبها قبَل يديها
ِعداني : أن يغفَر كليكما ..

ألخيِه زالِت اللساِن
و أن ال يقاطَع أخاُه فوَق ثالِث ليال

و أن يستَر ألخيهِ العيوب
و أن كثرت ... و ال يدعُه يومًا

الكسيَر المعيوب
و ان أخطأت يُد أخيك يومًا الطريق

فصفعت منَك الخَد
و مألت النفَس بالغضِب و الضيق

فاعلما أن من ال أخا له
ما له في العالمين صديق

فاغفْر ألخيِك
: و اعلما  ولّديَّ

ِ لو ما بقي للمرء
سوى أخاه … لكفاه

فأرجوك يا أخي
ال تفلت يدَك من يدي

فأنت سندي… و عزي و عزوتي
طريقنا معًا واضٌح و عدونا فينا حائٌر

و قلبي معَك يا أخي
 جسوٌر و ثائر

و ليلي  و ان أظلَم .. مقمٌر
و أْعلمُ  أنَّي لو عميت يومًا

و يداك في يداّي

فإّني مبصٌر
فأنت يا أخي عيناي

منظمة الرؤيا العالمية تبرئ موظفها المعتقل الحلبي من التهم اإلسرائيلية

عالم فيروسات يحدد أعراض أوميكرون المميزة ويتكهن بموعد اندثار الوباء

كندا تعطي موافقتها على استخدام دواء ’’باكسلوفيد‘‘ المضاد ل’’كوفيد - 19‘‘

قالت منظمة »الرؤيا العالمية«، يوم الجمعة 
بأن  تشك  تجعلها  ثغرة  أي  تجد  »لم  إنها 
أنه  مؤكدة  متهم«،  الحلبي  محمد  موظفها 
االحتالل  وجهها  التي  التهم  كل  من  بريء 

اإلسرائيلي له.
وأضافت المنظمة، في بيان  »أننا نكرر ما 
بأن موظفنا بريء  السابقة،  بياناتنا  بيناه في 

من كل التهم الموجهة له«.
وعّبرت عن أسفها »لتعليق عملها في قطاع 
غزة، بناء على اتهامات باطلة بحق موظفها 

محمد الحلبي«.
وأضافت »لكننا في وقته أعلنا أننا سنفحص 
أن  رغم  االتهامات،  هذه  على  دليل  أي 
في  مكتبنا  بحق  اتخذناها  التي  اإلجراءات 
غزة ليست من قيمنا ورسالتنا.. وكنا في وقته 
ظهر  إذا  وسريعة  حاسمة  إجراءات  سنتخذ 
كلفنا  وهذا  صحيحة،  االدعاءات  من  أي 
مع  بالتعاون  مستقل  خارجي  تحقيق  إجراء 

الحكومات المانحة«.
وأكدت أنها كانت تتابع عن كثب المحاكمة 
موظفو  شارك  وقد  محمد،  لألسير  المطولة 

والمحليون كشهود،  الدوليون  العالمية  الرؤية 
مع  جنب  إلى  جنبًا  غالبًا  موظفونا  وكان 
ممثلين من منظمات أخرى حاضرين ومراقبين 

في كل جلسة محاكمة علنية.
من  سنوات  خمس  بعد  أنها  إلى  وأشارت 
إجراءات المحاكمة، التي انتهت اآلن، ونحن 
ننتظر الحكم، لم نَر أي شيء يجعلنا نشك 
في استنتاجاتنا، بأن محمد بريء من جميع 

التهم الموجهة إليه.
وأضافت »عالوة على ذلك، يؤكد محمد بثبات 
براءته، لدرجة أنه رفض باستمرار أي صفقة 
فورًا«.  سراحه  ستطلق  كانت  عليه  عرضت 
وأكدت التزامها بمواصلة العمل بشفافية، وفًقا 
للمبادئ اإلنسانية للحياد والنزاهة واالستقالل 
واإلنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى 

األطفال المحتاجين في غزة وحول العالم.
أب  وهو  غزة،  قطاع  من  الحلبي  ومحمد 
سجن  في  حاليا  ومعتقل  أطفال،  لخمسة 
»ريمون« في صحراء النقب، وال يسمح ألي 

من أفراد عائلته بزيارته.
واعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي الحلبي، 

منتصف حزيران/ يونيو 2016، أثناء سفره 
عبر حاجز بيت حانون، واتهمته بنقل أموال 
جلسة   167 إلى  وُأحيل  »حماس«،  لحركة 
محاكمة من دون اعتراف منه بالتهم المنسوبة 
إليه. وفي 22 آذار/ مارس الماضي، أعلنت 
وزارة الشؤون الخارجية األسترالية، أن فحصًا 
قامت به لمنظمة »وورلد فيجين« التي كان 
االتهامات  أن  أثبت  الحلبي،  محمد  يديرها 

األدلة  وأن  صحيحة،  غير  له  الموجهة 
المتوفرة لم تتوصل إلى أنه متورط بمساعدة 

»حماس«.
عبر  نفسها  فيجين«  »وورلد  منظمة  وتعّرف 
موقعها على شبكة اإلنترنت، بأنها »منظمة 
لخدمة  جهدها  تكرس  عالمية،  مسيحية 
النظر  بغض  والمجتمعات،  واألسر  األطفال 

عن الدين أو العرق أو الجنس«.

صورته واقفا في مكب القمامة، ممسكا كتابًا 
انتشله من بين النفايات، أذابت القلوب على 
وأشعلت  لبنان.  في  التواصل، السيما  مواقع 

عاصفة تعاطف مع ابن العشر سنوات
ضّجة  السوري  الطفل  حسين،  أحدث  فقد 
مثيرة  هذه،  صورته  انتشرت  أن  بعد  واسعة 
راحوا  الذين  المتابعين،  وتعاطف  إعجاب 
وعنوانه  الصغير  هذا  عن  ويسألون  يبحثون 

من أجل مساعدته.
أما ملتقط تلك الصورة، فلم يكن سوى مهندس 
رودريغ  يدعى  جامعي  وأستاذ  شاب،  لبناني 
في  مكتبه  مقر  قرب  الطفل  رأى  مغامس، 
فلفته  بيروت،  من  القريبة  المناطق  إحدى 
المشهد والتقط صورته عله يستطيع مساعدته.

يدرس ويجمع الخردة
التقط  »إنه  لـ«العربية.نت«  مغامس  وقال 
صورة حسين وهو ال ُيصّدق ما يراه، ألنه ظّل 
يتصّفح الكتاب ألكثر من سبع دقائق بشغف 
إحدى  في  مكانه  عن  يبحث  وكأنه  وحب، 

صفحاته، علمًا أن الكتاب ليس لألطفال«.
وطلبت  منه  اقتربت  ذلك  »بعد  أضاف  كما 

لكنه  معه،  »سيلفي«  صورة  ألتقط  أن  منه 
ترّدد في البداية إال أنه وافق الحقا فاستطعت 

بعدها التقّرب منه وسؤاله عن أحواله«.
إلى ذلك، أوضح أن »حسين طفل ذكي جدًا 
ويحب الدراسة، فهو يذهب إلى المدرسة )في 

الظهر  قبل  المتن(  في  حّمود  برج  منطقة 
ويعمل في جمع الخردة بعد الظهر، وذلك من 
أجل مساعدة والده المريض وأخواته األربع«.

كذلك أشار مغامس إلى أنه يعمل مع إحدى 
من  الالزمة  األموال  جمع  على  الجمعيات 

أجل مساعدة حسين وعائلته، شرط أال يعود 
إلى جمع الخردة وإنما التفرّغ لدراسته.

نقص بالمواد األساسية
كما قال: »عائلة الطفل تفتقر ألبسط مقّومات 
الحياة، ونحن نعمل على تأمينها ودفع إيجار 

البيت كي تعيش بظروف حياتية مناسبة«.
من  العديد  تلّقى  »أنه  على  مشددا  وختم 
مساعدة  كيفية  حول  لالستفسار  االتصاالت 

الصغير وعائلته«.
يذكر أن النازحين السوريين في لبنان يعيشون 
األزمة  فاقمتها  صعبة  معيشية  ظروف  في 
االقتصادية التي تمّر بها البالد، وانهيار قيمة 
المساعدات المالية التي ضمنت بقاءهم على 

قيد الحياة حتى اآلن.
ووفق تقديرات رسمية، يعيش في لبنان نحو 
1,5 مليون نازح سوري غادروا بالدهم بسبب 
ألفا   855 حوالي  منهم  الحرب،  ظروف 
مسجلون رسميا لدى مفوضية األمم المتحدة 
لشؤون الالجئين، وهو ما يقارب ربع سكان 

لبنان.
نقال عن العربية

علم  أستاذ  تشوماكوف  قسطنطين  قال 
الفيروسات في جامعة »جورج واشنطن«، إن 
متحور »أوميكرون« يختلف اختالفا كبيرا عن 
المستجد. السابقة لفيروس كورونا   السالالت 
يتميز  تشوماكوف،  للبروفيسور  ووفقا 
»أوميكرون«  عن أسالفه بقدرته الزائدة على 
نقل العدوى، ولكن في ذات الوقت، تراجعت 
المرض  إحداث  على  قدرته  ملحوظ  بشكل 
 وكذلك تراجعت قدرته على التسبب بالموت.
بشكل  الشباب  تصيب  الجديدة  الساللة 
ينتشر  المرض  أخذ  وبينهم  أكبر، 
السن. كبار  من  بكثير  أكبر   بسهولة 
وأضاف: »عند اإلصابة بمتحور أوميكرون، 
ما،  حد  إلى  معتدل  بشكل  المرض  يسري 

كبير.  بشكل  الوفيات  معدل  وانخفض 
من   %2 حوالي  الوفيات  نسبة  كانت  سابقا 
.»%0,1 حوالي  اآلن  وأصبحت   المرضى، 
»أوميكرون«،  أن  إلى  وأشار 
ال  السابقة،  السالالت  عكس  على 
الرئوي. االلتهاب  حد  إلى   يتطور 
الرئيسية  األعراض  الفيروسات  عالم  سرد 
الجديد.  بالنوع  المصابين  للمرضى 
وتهيج  والزكام  الصداع  ذكر  بينها،  من 
لم  الوقت،  ذات  في  والسعال.  األنف 
الشم  لحاسة  فقدانه  يالحظ  المريض  يعد 
األخرى. السالالت  عند  األمر  كان   كما 
ال  جائحة  أي  أن  إلى  تشوماكوف  وأشار 
تستمر عادة أكثر من عامين أو ثالثة أعوام: 

حتى اإلنفلونزا اإلسبانية التي حصدت أرواح 
ما بين 50 إلى 100 مليون شخص، تحولت 
بعد فترة إلى إنفلونزا موسمية. لذلك ربما تكون 

»أوميكرون«. بفضل  الحالي  الوباء   نهاية 
المصدر: نوفوستي

الكندية  موافقتها على  أعطت وزارة الصحة 
 )Paxlovid( ’’باكسلوفيد‘‘  دواء  استخدام 

المضاد لمرض ’’كوفيد - 19’’.
وهذا الدواء من إنتاج شركة ’’فايزر‘‘ ويسمح 
بالمرض  المصابين  األشخاص  لبعض 
المذكور بمعالجة أنفسهم في المنزل وبالتالي 

تجنب دخول المستشفى.
 30,000 من  أكثر  معالجة  بالفعل  تم  وقد 
حالة إصابة بالمرض بواسطة هذا الدواء في 
كندا. ومن المنتظر أن تستلم كندا 120,000 
)مارس(  آذار  نهاية  بحلول  منه  عالج آخر 
حجمها  إجمالية  طلبية  ضمن  من  المقبل 

مليون عالج.
تم تصميم هذا الدواء لعالج الحاالت الخفيفة 
لدى   ‘‘19  - الـ’’كوفيد  من  المعتدلة  أو 
حاالتهم  ’’المعرضة  البالغين  األشخاص 
بنسبة مرتفعة للتحول إلى مرض خطير‘‘ قد 
يستوجب ’’االستشفاء أو يؤدي إلى الوفاة‘‘، 
وزارة  في  الطبية  العلوم  مكتب  مدير  حسب 

الصحة الكندية، الدكتور مارك بيرتيوم.
حتى اآلن، كان يجب إعطاء األدوية المعالجة 
للـ’’كوفيد - 19‘‘ التي سمحنا بها عن طريق 
المستشفى.  في  الحقن  أو عن طريق  الوريد 

)...( وهذا هو أول دواء للـ’’كوفيد - 19’’ 
أن  للمريض  يمكن  الفم  خالل  من  ُيعطى 

يتناوله في المنزل، وهذا فارق مهم
نقال عن الدكتور مارك بيرتيوم، مدير مكتب 

العلوم الطبية في وزارة الصحة الكندية
رجل وامرأة في مؤتمر صحفي وخلفهما أعالم 

كندية.
الكندية  الصحية  السلطات  موافقة  وأُعطيت 
سريعة‘‘  ’’مراجعة  بعد  لـ’’باكسلوفيد‘‘ 
للبيانات المقدمة ’’أظهرت أنها تفي بمعايير 
والفعالية  للسالمة  الكندية  الصحة  وزارة 

والجودة‘‘، قال الدكتور بيرتيوم.
حديثة  بيانات  أّن  بيرتيوم  الدكتور  وأضاف 
أّكدت فعالية دواء ’’باكسلوفيد‘‘ ضد متغير 

أوميكرون أيضًا.
األقراص:  من  مزيج  هو  و’’باكسلوفيد‘‘ 
واحد  وقرص  نيرماتريلفير  دواء  من  قرصان 
من دواء ريتونافير. ويجب تناوله مرتْين يوميًا 
أو  المرض  أيام، عند تشخيص  لمدة خمسة 
في األيام الخمسة التي تلي ظهور األعراض.
تفاعل  اختبار  طريق  عن  والتشخيص 
مثالي،  هو   )PCR( المتسلسل  البوليميراز 
الكشف  اختبار  استخدام  أيضًا  يمكن  لكن 

السريع، حسب وكالة الصحة العامة في كندا.
وحسب تجربة سريرية ُأجريت على أشخاص 
بالغين غير محصنين وال يتلقون عالجًا في 
المستشفى وهم على درجة عالية من الخطورة 
تقليل  في  الدواء  هذا  نجح  أعراض،  ولديهم 
إذا  حاالت االستشفاء والوفيات بنسبة %89 
األولى  الثالثة  األيام  في  للمريض  أُعطي 
التي تلي ظهور األعراض، وبنسبة 85% إذا 
أُعطي لهم في غضون األيام الخمسة األولى.

وعلى الرغم من أّن وزارة الصحة الكندية قد 
تفوق  ’باكسلوفيد‘  ’’فوائد  أّن  إلى  خلصت 
تناول  بأّن  بيرتيوم  الدكتور  ذّكر  مخاطره‘‘، 
على  وأّن  مخاطر  على  ينطوي  دواء  أّي 
المريض بالتالي أن يأخذ برأي أحد أخصائيي 
الصحة للتحقق مّما إذا كان باإلمكان تناول 

هذا الدواء بالتزامن مع أدوية ُأخرى.
مكتب  مدير  بيرتيوم،  مارك  الدكتور  يقول   
الكندية   الصحة  وزارة  في  الطبية  العلوم 
طبية  بموجب وصفة  ُيعطى  دواء  باكسلوفيد 
ولديه القدرة على التفاعل مع عدد من األدوية 
تنجم  أو  فعاليته  من  يقلل  قد  مّما  األخرى، 
عنه، في بعض الحاالت، آثار جانبية خطيرة 

محتملة

وإعداد  ترجمة  كندا،  راديو  موقع  عن  )نقاًل 
فادي الهاروني(

والدة عجل بثالث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف األهالي لـعبادته في الهند

في  بقرة  أنجبت  نوعها،  من  نادرة  حالة  في 
بثالث  عجال  الهند،  في  براجناندجاون  قرية 
عيون وأربع فتحات أنف، وفق »آسيان نيوز 

انترناشيونال«.
الخبر، اصطف عدد كبير من  انتشار  ومع 
الناس في طابور عند منزل المزارع لـ«عبادة 

العجل« ووصفه بأنه »يجسد هللا«.
وولدت بقرة مملوكة للمزارع هيمانت تشاندل، 
هذا العجل، من سكان قرية ناواجون لودهي، 

في 13 يناير.
وقال تشاندل لـ »PTI« عبر الهاتف: »للعجل 
عين إضافية في منتصف جبهته وأيضا أربعة 
»جاتا  ذيله  يشبه  األنف..  فتحة  في  ثقوب 
أطول  ولسانه  المتعرج(  الشعر  من  »)كومة 

أيضا من العجول العادية«. 

إن  المزارع  قال  بيطري،  طبيب  عن  ونقال 
الحالة الصحية للعجل جيدة.

العجل  لسان  طول  بسبب  »لكن  وأضاف: 
ونحن  البقرة  لبن  في شرب  يواجه صعوبات 

نساعدها في إطعامه«.
وتابع: »أحدث عجل ولد بتشريح نادر فاجأ 
الجميع، نعتقد أن هللا سبحانه وتعالى قد ولد 
في منزلنا«، إذ أنه مع انتشار األخبار حول 
هذا العجل النادر، بدأ سكان القرى والبلدات 
ليعبدوه  تشاندل  منزل  زيارة  في  المجاورة 

باعتباره »تجسيدا للرب شيفا«.
ومع ذلك، قال طبيب بيطري إن »مثل هذه 
طبيعي  غير  نمو  بسبب  تحدث  الحاالت 
للطبيعة«، بحسب  للجنين وليس شيئا خارقا 

.»ndtv«
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

*ال تناقش صاحب خبرة..*
عندي جار ختيار أرمل.. طلب مني احكي مع 

أوالده واقنعهم يزوجوه.. 
احلمام..  على  تدخل  ملا  انت  حجي  يا  قلتله 
كيف  شيل..  يشيلوك  معلوماتي  حسب 

بدك تتزوج؟!..
رد علي فورا..

بالشاحنة  ينقلوه   دائما  البلدوزر  غالي..  يا 
من مكان ملكان.. بس ملا ينزل من الشاحنة 

ويبلش شغل.. بيحفر اجلبل وبيهده..

يقال أن رجالً أنشأ حديقة حيوانات واعتمد 
تذكرة الدخول بي 3000 فرنك أفريقي ، لكن 

لم يأت أحد لزيارة حديقة احليوان.
فرنك   2000 إلى  السعر  بتخفيض  قام 

أفريقي ، لكن لم يأت أحد بعد.
 ، أفريقي  فرنك   100 إلى  السعر  ثم خفض 

لكن الناس لم يأتوا بعد.
غضون  وفي   ، مجانًيا  دخواًل  جعله   ، أخيرًا 

ساعات امتألت حديقة احليوان بالناس.
بعد ذلك ، أغلق باب حديقة احليوان بهدوء ، 
وحرر األسود والنمور وأعتمد تذكرة للخروج 
من احلديقة بي 10000 فرنك أفريقي فدفع 

اجلميع! 
في مواجهة الفشل، ال تغير أهدافك ، فقط 

قم بتغيير خططك

يحكى أن مرشح طالع جولة عشان دعايته 
أنه مسكني،  فلقى ختيار مبني  االنتخابية، 

وسأله أنت مسجل في قوائم االنتخابات؟
قال اخلتيار: أيوه مسجل أنا وزوجتي وأوالدي.

وقام  جيبه  فى  يده  ومد  ابتسم؛  فاملرشح 
مطلع خمسني دينار وأعطاهم للختيار،

في  وعيالك  أنت  صوتك  محتاج  انا  وقاله: 
االنتخابات.

يا  له:  وقال  دينار،  اخلمسني  مسك  اخلتيار 
ابني أنا ما بدي مصاري. اعمل معي معروف، 
شغلي  فى  يساعدني  حمار  اشتريلي  روح 

باخلمسني دينار.
فاملرشح فعالً نزل على سوق الدواب بس ما 
للختيار  فرجع  دينار،  بخمسني  حمار  لقي 
وقال له: ما قدرت أجيبلك حمار  ألن سعره 
اكثر من اخلمسني دينار بكثير، وأنا ما بقدر 

أدفعلك اكتر من هاملبلغ.
تشتري  قدرت  ما  له:  وقال  اخلتيار  فضحك 

أنا  تشتريني  ووبدك  دينار  بخمسني  حمار 
وعيلتي بخمسني دينار؟!..

ال جتادل حمارا 
لون  على  يوم  ذات  احلمار  مع  الذئب  اختلف 

العشب !
قال احلمار : لون العشب أصفر

لكن الذئب قال : لون العشب أخضر
واختلفا كثيرًا ، و لم يصال إلى حل ، و أخيرًا 

قرّرا أن يتحاكما إلى ملك الغابة .
، و عند  ، و كلٌّ أدلى بُحّجته  بدأت احملاكمة 

إصدار احلكم تلّهف اجلميع
لسماع كلمة العدالة ..

جلسة  احلاضرين  آمال  خّيب  باألسد  إذا  و 
احلكم ، فقد حكم على الذئب

بالسجن ملدة شهر واحد ، و ببراءة احلمار !
لون  أليس  سّيدي   : قال  و  الذئب  استنكر 

العشب أخضر ؟
قال األسد : بلى .

قال الذئب : إذًا ملاذا حكمت علّي بالسجن و 
أنا لم أخطئ الرأي ؟

الرأي  تخطئ  لم  أنك  صحيح   : األسد  قال 
لكنك أخطأت عندما جادلت احلمار !!!

لذلك أمرُت بسجنك لكي تعتبر و ال جتادل 
من ال يستوعب و ال يفهم و ليس بأهل لذلك

حكمة

أحد زعماء املافيا اكتشف أن محاسب لديه 
احملاسب   .. دوالر  ماليني  عشرة  منه  اختلس 
يواجه  أن  الزعيم  قرر   .. أبكماً  أصماً  كان 
خبيراً  معه  فأخذ   .. اكتشفه  مبا  احملاسب 
أين  بسؤاله  قم  له  وقال  اإلشارة،  لغة  في 
العشرة ماليني دوالر .. سأله اخلبير عن طريق 
يعرف  ال  أنه  احملاسب  فأجابه  اإلشارة،  لغة 

عن ماذا يتحدث
بجبهة  وألصقه  مسدسه  الزعيم  أشهر 
احملاسب وقال للخبير: اسأله مرة أخرى.. قال 
اخلبير سوف يقتلك إن لم تخبره عن مكان 
النقود .. أجاب احملاسب بلغة اإلشارة النقود 

في حقيبة سوداء مدفونة خلف املستودع
سأل الزعيم خبير اللغة: ماذا قال لك .. أجاب 
اخلبير إنه يقول إنك جبان ومجرد حشرة، وال 
متلك الشجاعة إلطالق النار عليه .. حينها 
وانتهى  احملاسب،  على  النار  الزعيم  أطلق 

األمر لصالح خبير لغة اإلشارة
ـ من اخلطأ أن تضع ثقتك كلها في من ينقل 
كالمه..  على  قراراتك  وتبني  الكالم  إليك 
لم  الثقة  تلك  أن  حني  بعد  تكتشف  فقد 

تكن في محلها، فتكون خسارتك فادحة ..

 !!! *Die Empty ًُمت فارغا*
هو عنوان كتاب للمؤلف األميركي تود هنري، 
والذي صدر للمرة األولى في عام 2013، وقد 
استلهم تود هنري فكرة كتابه أثناء حضوره 

اجتماع عمل عندما سأل مديره: 
*ما هي أغنى أرض في العالم* ؟

الغنية  اخلليج  بالد  قائالً:   أحدهم  فأجابه   
في  األملاس  مناجم  آخر  وأضاف  بالنفط؛ 
إفريقيا؛ فعقب املدير قائالً:  *بل هي املقبرة* 
نعم؛ إنها املقبرة، هي أغنى أرض في العالم 
ماتوا«  »أي  إليها  رحلوا  البشر  ماليني  ألن 
القّيمة  األفكار  من  الكثير  يحملون  وهم 
التي لم تخرج للنور، ولم يستفد منها أحد 

سوى املقبرة التي دُفنوا فيها ..
ألهمت هذه اإلجابة تود هنري لكتابة كتابه 
الرائع »*ُمت فارغاً*«؛ والذي بذل فيه قصارى 
جهده لتحفيز البشر بأن يفّرغوا ما لديهم 
من أفكار وطاقات كامنة في مجتمعاتهم، 
وحتويلها إلى شيء ملموس قبل فوات األوان 
هو:  كتابه  في  هنري  تود  قاله  ما  وأجمل 
»*ال تذهب إلى قبرك وأنت حتمل في داخلك 
متوت  أن  دائماً  *اختر  لديك*«؛  ما  أفضل 

فارغاً*« ..

حكاية اليوم

من مجتمع االخبار:
الصحافي املتعثر والشيخ إرنست همنغواي
جريدة  لصالح  كتبه  الذي  االول  خبره  في 
ميامي هيرالد اخطأ الصحافي اد مايرز في 

 .may be تهجئة
العمل  اوقف مايرز عن  احملرج  اثر هذا اخلطأ 
في يومه االول، لكنه عاد بعد اعتذار مقرون 
بعدم تكرار اخلطأ، واثر ذلك اخلطأ الطفيف 
بدأ مايرز بصياغة حياته من جديد، فلجأ الى 
منها  ليتعلم  همينغواي،  ارنست  قصص 
وتكوينها،  اجلمل  وهندسة  واالمالء  البناء 
لكنه ايضا وجد نفسه يكتب رسالة لشيخ 
الذي  االثر  على  يشكره  االمريكان  الكتاب 

تركه في حياته.
املاضي،  القرن  خمسينيات  في  حينه،  في   
كان  هيمنغواي  حياة  من  سنتني  اخر  في 
الكاتب العظيم يقيم في كوبا، البلد الذي 
االوحد  الزعيم  بقيادة  للثورة  يتحضر  كان 
لنصف قرن الطويل النحيل فيديل كاسترو.
قرب  يقيم  وهو  الرجل  الى  الرسالة  تصل 
البحر، ويرد عليها مبكاملة تلفونية تصل الى 
مقر الصحيفة، يدعو  همنغواي عبرها مايرز 
يتابع  انه  ليخبره  اقامته،  مكان  في  لزيارته 
معجب  ايضا  وانه  الصحف  في  يكتب  ما 
اشد االعجاب في الطريقة التي يؤطر فيها 

معلوماته ويقدمها للجمهور.
ينجز بعد ذلك مايرز اهم القصص االخبارية 
لالقامة  زارها بشكل متكرر  التي  من كوبا 
فيه  كانت  الذي  الوقت  في  هيمنغواي  مع 

البالد تغلي. 
مذكراته.  مايرز  وكتب  همينغواي،  انتحر 

االثنان رحال، لكن احلكمة الذهب باقية:
الى جناحات كبيرة.  تقود  الصغيرة  االخطاء 
االعتراف بالذنب ليس ضعفا. واحلياة تتوقف 
تكون  ان  رمبا بشرط  واحدة.  رمبا  احيانا على 

صحيحة.

ملاذا سميت السلطه بهذا االسم 
كان جنار يقطع االخشاب بجانب النهر

منه  سقط  بالعمل  منهمك  هو  وبينما 
املنشار في النهر فجلس يبكي على ضياعه 

وكانت هناك جنية تراقبه
فحضرت اليه وسألته ملاذا تبكي يا عجوز ؟؟
فقال : سقط منشاري بالنهر وهو باب رزقي 

الوحيد
فغطست اجلنيه بالنهر وخرجت مبنشار من 

ذهب وسألته أهذا هو ؟ فقال ال
من  مبنشار  وخرجت  اخرى  مرة  فغطست 

فضة وسألته أهذا هو ؟ فقال ال
فغطست مرة اخرى وخرجت مبنشار مرصع 

وسألته أهذا هو ؟ فقال ال
فغطست مرة اخرى وخرجت مبنشار حديد 

سألته : أهذا هو ؟
ابراهيم  العم  على  االبتسامة  ارتسمت 

وقال نعم واخذ منشاره !!
الذهبي  املنشار  باهداء  اجلنيه  فقامت 
لصدقه  ابراهيم  للعم  واملرصع  والفضي 

وامانته
وذات يوم ذهب ليتمشى مع زوجته العجوز 
قدماها  فانزلقت  النهر  ضفاف  على 

وسقطت بالنهر
فحضرت اجلنيه وسالته ما يبكيك ؟

فقال سقطت زوجتي بالنهر
هيفا  ب  وخرجت  بالنهر  اجلنيه  فغطست 

وهبي !!!
وسالته هذه زوجتك

فاجاب نعم هذه زوجتي
فغضبت اجلنية وقالت ملا تكذب يا عجوز ؟؟

فرد العجوز :
ان  خشيت  ،ولكن  اكذب  ان  اقصد  لم  انا 

اقول ال فتغطسي وتخرجي ب أليسا
وعندما اقول ال انها ليست زوجتي

تغطسي وتخرجي ب نانسي عجرم
وعندما اقول ال انها ليست زوجتي

ستغطسني وتخرجي بزوجتي
وستقومني باهدائي

هيفا واليسا ونانسي
وانا رجل عجوز ال أقدر عليهم لذا رضيت ب 

هيفا. فضحكت اجلنيه لصدقه
بالنسبه  .اما   مكياج  بدون  أحالم  واهدته 
للسلطه  واهلل ما عندي علم ليه سموها 

هيك بس رح اسأل

القصة الدامية لمرض ورحيل وائل اإلبراشي..
 خالد منتصر يصف ما حدث له بأنه جريمة مكتملة األركان ويطالب الدولة بإنقاذ الضحايا..

 اسرائيل تعمل على ترويض العقل العربّي للقبول بالكيان 
اإلمارات تستثمر نحو 100 مليون دوالر في قطاع التكنولوجيا بإسرائيل

لمجرد  وليس  األركان  مكتملة  طبية  “جريمة 
خطأ طبي«.

منتصر  خالد  الدكتور  فجر  الكلمات  بتلك 
قصة مرض اإلعالمي المصري الراحل وائل 

اإلبراشي.
بركان  انتهى  حتى  انتظر  إنه  قال  منتصر 
المرض  مع  طويل  صراع  بعد  الرحيل، 
وفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن ما 
حدث جريمة طبية مكتملة األركان وليس كما 

قالت زوجته مجرد خطأ طبي.
على  بحسابه  منشور  في  منتصر  وتابع 
الفيسبوك: “لألسف خدع فيها المرحوم وائل 
في  اليوم  حتى  الكثيرون  يخدع  كما  نفسه 
كثير من األطباء الذين يغسلون أدمغة الناس 
الطبية  البرامج  في  االستضافات  خالل  من 

المتروكة بال ضابط وال رابط«.
وقال منتصر إن وائل اإلبراشي لجأ إلى دكتور 
بناء  هضمي  وجهاز  كبد  طبيب  وهو  )ش( 
على نصيحة صديق، مشيرا إلى أن الطبيب 
هّون عليه األمر وقال إن لديه أقراًصا سحرية 
اكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع، وأقنعه 
بأن يعالج في المنزل حتى ال يتسرب االختراع 
العجيب وإن المستشفى مش حتقدر تعمل له 
حاجة زيادة، وكتب أعجب روشتة في تاريخ 
وقرص  كبير  قرص  كورونا  جرعة  الطب، 
ملهاش  الجرعة؟؟  ايه  اسمها  يوميا!  صغير 
اسم فهي اختراع سري ال يعرفه إال الدكتور 

شين العبقري«.
التدهور،  في  الحالة  »بدأت  قائال:  وتابع 
على  داللة  بجنون  تصعد  األرقام  وبدأت 
عاصفة  وبداية  للرئتين  المدمر  االلتهاب 
السيتوكين التي ستكون نهايتها إن لم نسارع 
بإدخاله المستشفى، أصر طبيب الهضم على 

عدم االستعانة بطبيب الصدرية وأصر على 
االستمرار في عالجه العبثي المزيف، برغم 
و244   C reactive proteinالـ أرقام  أن 
وصلت   LDH 779و   ferritinال  2459
يدل  مما  االرتفاع  من  مرعبة  معدالت  إلى 
على أن الفشل التنفسي الكامل من االلتهاب 

والتليف قادم ال محالة«.
وقال منتصر إن الطبيب “شين” طمأنه وبأن 
هذا شىء عادي، وظل وائل أسبوًعا على تلك 
الحالة إلى أن اكتشف أنه وقع ضحية نصب، 
الحقيقيين،  الصدرية  أساتذة  مع  وتواصل 
ودخل مستشفى الشيخ زايد بنسبة فشل رئوي 
إلى  مابين 60%  اآلراء  تضاربت  وتليف 

90% !!! كارثة«.
وتابع منتصر: »لم يكن يرد على التليفونات 
برغم أنه كان يحدثني في أي متاعب طبية 
تحدث له وألسرته، لكنه القدر، اكتشف تلك 
الكارثة بعد دخوله المستشفى حاول األطباء 
المحترمين  الصدر  أساتذة  مع  عظيم  بجهد 
البشعة  الجريمة  آثار  يصلحوا  أن  سنة  لمدة 
التي اقترفها هذا الطبيب عاشق “الشو” الذي 

بالقلب وبال علم وبال ضمير لألسف«.
القصة  هي  »هذه  قائاًل:  منتصر  واختتم 
يوم  كل  يحدث  ومازال  حدث  لخداع  الدامية 
وال بد من تدخل الدولة إلنقاذ طابور الضحايا 
اإلعالن  مصيدة  في  يقعون  الذين  الجدد 
أصبحت  التي  الطبية  والكباريهات  الطبي 
والنجوم..  الغالبة  والنخبة..  البسطاء  تخدع 
الجميع وقع ويقع في الفخ ومازالوا ينتظرون 

طوق النجاة«.
اإلعالمي  أسرة  محامي  صبري  سمير  قال 
المصري الراحل وائل اإلبراشي إنه تقدم ببالغ 
للنائب العام ضد الطبيب المشارك في عالج 

اسمه  الطبيب  وأن  العمد«،  بـ«القتل  صبري 
شريف عباس.

تتهم  اإلبراشي  أسرة  أن  صبري  وأضاف 
اإلصرار  سبق  مع  العمد  »بالقتل  الطبيب 
والترصد مكتمال األركان«، وليس بأمر آخر 

»حتى ولو كان خطأ طبيا«.
وتابع: »الخطأ الطبي هو الخطأ الذي يرتكبه 
من  الكثير  في  ويتم  المتخصص،  الطبيب 
الراحل  عالج  الذي  الطبيب  ولكن  الحاالت، 
كان تخصصه أمراض كبد وادعى قدرته على 

عالج اإلبراشي وتدخل في غير مجاله«.
وقال: »الطبيب الذي كان يعالج اإلبراشي ال 
يعمل في عالج الجهاز التنفسي، أو األمراض 

الصدرية، أو أي شئ يتعلق بكورونا«.
وأضاف: »الطبيب أوهم العائلة والراحل بأن 

للعالج، وتقاضى مبالغ طائلة  هناك برنامج 
مجهوال،  عالجا  وأعطاه  لعالجه  الراحل  من 
مبالغ كبيرة، منها 40  أنه حصل على  كما 
ألفا لشراء جهاز توليد كهرباء، وبعد حصول 
الجهاز  أن  تبين  الجهاز  على  الراحل  عائلة 

قديم، وال يصلح«.
وأكد محامي أسرة اإلبراشي أن »الطبيب كان 
يدخن  وكان  غرفته،  في  الراحل  مع  يجلس 
بشراهة رغم التحذيرات الطبية، حوالي ثالث 
الراحل  اإلعالمي  أن  فيما  اليوم«  في  علب 

كان ال يدخن.
كانتا  وابنته  اإلبراشي  الراحل  وتابع: »زوجة 
موجودتين خارج البالد بسبب صعوبة التنقل 
ولم  كورونا،  إجراءت  بسبب  آلخر  بلد  من 

تتمكنا من العودة لمراعاة الراحل«.

االتفاقيات  أّن  االحتالل  كيان  قادة  يؤمن 
الُمطّبعة  العربّية  الدول  مع  االقتصادّية 
إلى  لالنضمام  طريقها  في  التي  واألخرى 
السياسّية  االتفاقيات  ُتعّزز  التطبيع،  قطار 
والترتيبات األمنّية، وأكثر من ذلك، فإّن هذه 
االتفاقيات تعود باألرباح الطائلة على ميزانية 
إلى  ُيشار  أقوالهم.  بحسب  العبرّية،  الدولة 
االعتبار  بعين  يأخذون  ال  اإلسرائيليين  أّن 
الوطن  دول  في  الواِسعة  الشعبّية  الُمعارضة 
العربّي ألّي شكٍل من أشكال التطبيع مع دولة 

االحتالل.
إسرائيلّي،  ضابط  اعتبر  السياق  هذا  وفي   
)أمان(  العسكرّية  االستخبارات  شعبة  خريج 
االقتصادية  المبادرات  من  المزيد  ظهور  أّن 
اإلسرائيلّي  أْي  الجانبْين،  بين  والتجارية 
الفلسطينية،  القضية  عن  بمعزٍل  والعربّي، 
سُتؤّدي إلى تحقيق الهدف بعيد المدى، أْي 
البعيد قد ال يكون  اإلستراتيجّي، وهذا هدف 

تحقيق سالٍم شامٍل بينهما.
في  العسكرّية  االستخبارات  ضباط  وشّدّد   
جيش االحتالل على أّن الهدف قد يتم بمجرد 
تحقيق اختراق في المنظومة الشعبية العربية، 
وترويض العقل العربّي للقبول بكيان االحتالل 

كدولٍة طبيعّيٍة في منطقة الشرق األوسط.
السياسّي  الخبير  قال  السياق،  هذا  وفي   
شعبة  خريج  هاكيس،  إيال  اإلسرائيلّي 
منصب  وشغل  العسكرية،  االستخبارات 
واالقتصاديين،  السياسيين  الباحثين  كبير 
اإلستراتيجّية  االستشارات  لشركة  ومستشارًا 
“جسور  الجديد  كتابه  في   ،McKinsey
االقتصاد”، قال إّن “التطبيع ليس هو الحل 
اإلسرائيلية،  العربية  العالقات  لتوطيد  الوحيد 

ألّنه إذا أصّرت إسرائيل على التطبيع فقط، فلن 
تكون قادرًة على تحسين االقتصاد اإلسرائيلي، 
الذي يشهد تعزيزًا في جوانب الطاقة والغاز، 
األمر الذي ُيظِهر الحاجة تخصيص مليارْي 
شيكل   3,11 ُيعاِدل  أمريكّي  )دوالر  شيكل 
مع  االقتصادية  الجسور  لتحقيق  إسرائيلّي( 

دول الشرق األوسط”، على حّد تعبيره.
صحيفة  مع  خاصٍّ  حديٍث  في  وأضاف   
“إسرائيل اليوم”، أّنه “يمكن في هذه الحالة بناء 
منطقة استثمار مشتركة مع األردن، باعتباره 
والمصانع  والشركات  لألعمال  واسعة  بوابة 
سيؤدي  الطويل  المدى  وعلى  المنطقة،  في 
لتحسين االقتصاد اإلسرائيلّي، وأّنه يمكن أْن 
تصل مبادرات التجارة الحرة المختلفة عشرّات 

المليارات من الشواقل.
الصحيفة  سؤال  على  رّده  معِرض  وفي 
إّن:  والسياسّي  األمنّي  الخبير  قال  العبرّية، 
“المشروع الذي سيربط الخليج العربي بميناء 
أهمية  ذات  دولة  إسرائيل  سيجعل  حيفا، 
سياسية أكبر، وسيؤدي أيًضا لعوائد اقتصادية 
من  صغير  جزء  وهي  المليارات،  بعشرات 
ميزانية الدفاع البالغة 70-60 مليار شيكل”، 

على حّد تعبيره.
لتعزيز  الحاجة  بين  اإلسرائيليون  يفصل  وال 
الوقت  وفي  والحربية،  العسكرية  الموازنات 
ذاته، ضخ األموال في المشاريع االقتصادية 
أنها  المنطقة، بزعم  باقي دول  المشتركة مع 
جهة،  من  اإلقليمي  االستقرار  في  تساهم 
من  المنطقة  في  إسرائيل  دمج  على  وتعمل 

جهة أخرى.
د اإلسرائيليون أّن إقامة  ُعالوًة على ذلك يؤكِّ
األردن  مع  االقتصادّية  الجسور  من  المزيد 

الترتيبات  على  للحفاظ  ستؤّدي  ومصر، 
الجسور  هذه  معظم  أّن  مع  معهما،  األمنّية 

يقودها القطاع اإلسرائيلّي الّخاص.
ُيشار إلى أّن األردن وّقع مع إسرائيل اتفاقّيٍة 
الثاني )نوفمبر( من العام  جديدٍة في تشرين 
الماضي، يسمح بتوسيع صادرات المملكة إلى 
السوق اإلسرائيلّية بنحو 5 أضعاف، ويقضي 
االتفاق بزيادة معدل الصادرات األردنية إلى 
مليون   730 نحو  إلى  الفلسطيني  السوق 
دوالر سنوًيا عوًضا عن 150 مليون دوالر 

في الوقت الراهن.
وأظهرت المعطيات اإلسرائيلّية الرسمّية، كما 
أفادت مجّلة )تايمز أوف أزرائيل( أّن التجارة 
من  ارتفعت  المتحدة  العربية  اإلمارات  مع 
50,8 مليون دوالر بين يناير ويوليو 2020 
إلى 613,9 مليون دوالر في نفس الفترة من 

العام الفاِئت 2021.
أّن  عن  أيًضا  الرسمّية  المعطيات  وكشفت 
مليون   92 من  ارتفعت  مصر  مع  التجارة 
ونمت  دوالر،  مليون   122,4 إلى  دوالر 
المغرب من 14,9 مليون دوالر  التجارة مع 

إلى 20,8 مليون دوالر.
وأفادت صحيفة »وول ستريت جورنال« نقال 
عن مصادر مطلعة بأن صندوق ثروة سيادي 
رئيسي باإلمارات، استثمر نحو 100 مليون 
دوالر بشركات رأس المال االستثماري بقطاع 

التكنولوجيا اإلسرائيلي.
أنه  إلى  جورنال«  ستريت  »وول  وأشارت 
أدت  التي  الصفقة  على  ونصف  عام  »بعد 
إلى تطبيع العالقات الدبلوماسية بين إسرائيل 
األعمال  تتزايد  المتحدة،  العربية  واإلمارات 
التجارية، حيث من المتوقع أن تصل التجارة 

العام،  هذا  دوالر  ملياري  إلى  البلدين  بين 
ارتفاعا من حوالي 250 مليون دوالر سنويا 
قبل االتفاقات، وفق هيئة تجارية تمثل 6000 
إلى  الفتة  وإسرائيلي«،  إماراتي  أعمال  رجل 
أن »صناديق الثروة السيادية اإلماراتية تقوم 
التكنولوجيا  شركات  في  مباشرة  باستثمارات 
المتحدة،  العربية  واإلمارات  اإلسرائيلية 
للتوسع  كشركاء  نفسها  الشركات  تقدم  حيث 

اإلسرائيلي في بقية الشرق األوسط«.
مبادلة  »شركة  أن  الصحيفة  وأوضحت 
أصوال  تدير  التي  ظبي،  أبو  في  لالستثمار 
بقيمة 250 مليار دوالر، استثمرت  ما يصل 
إلى 20 مليون دوالر في ست شركات رأس 

مال مغامر مقرها إسرائيل أو مركزة«.
وأضافت أن »صندوق الثروة السيادية، الذي 
كان أحد أكثر الصناديق نشاطا في العالم في 
 Vision« هذا الوباء والمستثمر الرئيسي في
 SoftBank« لمجموعة  التابع   »Fund
Group Corp«، يتوقع اآلن أن يبدأ أيضا 
شركات  في  مباشرة  حصص  استثمار  في 
»وول  بحسب  اإلسرائيلية«،  التكنولوجيا 

ستريت جورنال«.
أن  إلى  للصحيفة  مطلع  مصدر  ولفت 
»استثمارات مبادلة، التي لم يتم اإلبالغ عنها 
من قبل، تستند إلى األداء المالي لكل شركة 
مشروع والعالقات الشخصية التي أقيمت بين 
ظبي  أبو  صندوق  التقى  أن  بعد  الفريقين، 

بحوالي 100 مستثمر«.
المصدر: »وول ستريت جورنال«
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بعد احتجازه رهائن في مصرف في لبنان وحصوله على ودائعه .. 
عبداهلل الشامي يبدأ إضرابا عن الطعام

عصابات إجرامية تنشط في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ سنوات

الفلسفة واألخالق لدى تولستوي
أعلنت جميعة المودعين اللبنانيين، اليوم األربعاء، 
أن المودع الموقوف عبدهللا الساعي، بدأ إضرابا 
عن الطعام إلى حين اإلفراج عنه، وذلك بعد أن 
اقتحم مصرفا في جبن جنين واحتجز العشرات 
البنك. في  وديعته  على  بحصوله   للمطالبة 

عبر  اللبنانيين  المودعين  جميعة  وقالت 
األمعاء  معركة  عبدهللا  »يخوض  »تويتر«: 
اللبنانيين«. جميع  عن  دفاعا   الخاوية 

من  احتجز  العشرات  قد  عبدهللا  وكان  
العربية«  والبالد  بيروت  »بنك  في  الموظفين 
يحصل  لم  اذا  بتفجيره  وهدد  جنين  جب  فرع 
دوالر   الف   50 البالغة  وديعته   على 

وبعد  أنه   اللبنانيين  المودعين  وأعلنت جمعية 
التفاوض الذي حصل بينه وبين القوى األمنية 
وديعته  على  الحصول  استطاع  البنك،  وإدارة 
ألف   50 قيمتها  والبالغ  البنك  في  المحتجزة 
ثم  من  و  لزوجته  سلمها  حيث  أمريكي  دوالر 

سلم نفسه للقوى األمنية«.
صباح  منذ  المواطنين،  من  عدد  تجّمع  وقد 
والبالد  بيروت  بنك  فرع  أمام  االربعاء،  يوم 
بالبقاع  جنين  جّب  في   BBAC العربية 
هللا  عبد  المواطن  مع  تضامنًا  الغربي 
اقتحامه  خلفّية  على  أوقف  الذي  السباعي 
المحتجزة. أمواله  باسترداد  للمطالبة   الفرع 

أّن هناك  المصارف  المقابل، رأت جمعّية  في 
عبر  »يمّر  الودائع  السترجاع  واحدًا  طريقًا 
من  وتحافظ  بالبلد  تنهض  شاملة  تعاٍف  خطة 
خاللها الدولة على أموال المودعين«، رافضة 
»االعتداءات المتكّررة التي طالت مؤّخرًا عددًا 
من الفروع مهّددًة حياة الموّظفين ووصلت لحّد 
أخذهم رهائن وتهديدهم بالقنابل والحرق والنيل 
من كراماتهم، فيما هم يقومون بواجباتهم لتأمين 
كّل  على  صعبة  باتت  بظروف  العيش  لقمة 

اللبنانّيين«.
ودانت في بيان، »أعمال العنف بكافة أشكالها 
حتى  أو  القتل  فمحاولة  ظرف،  أي  وتحت 
يمكن  ال  أحياء  وهم  الموظفين  بحرق  التهديد 

تبريرها أو قبولها مهما كانت األسباب«.
وكانت النيابة العامة االستئنافية في البقاع قد 
اقتحام  بتهمة  الّسباعي  بتوقيف  إشارة  أعطت 
البنك وشهر السالح وخطف الموّظفين رهائن 

بقوّة السالح حتى اإلفراج عن أمواله.
وفي وقت الحق، تقّدمت إدارة المصرف بشكوى 
ضّده، فيما قّررت النيابة العامة مصادرة األموال 
وإعادتها إلى المصرف الذي أعلن إقفال أبوابه 

احتجاجًا على الحادثة.
اللبناني،يوم  القضاء  أرجأ  على صعيد متصل 
المركزي  المصرف  حاكم  إستجواب  الخميس، 
اللبناني، رياض سالمة، إلى شهر مارس المقبل، 
. الحضور  عن  ومحاميه  سالمة  تخّلف   بعد 
بأن  اللبنانية   LBCI لقناة  معلومات  وأفادت 
»قاضية التحقيق في جبل لبنان، أرليت تابت، 

أجلت جلسة إستجواب رياض سالمة في دعوى 
تحالف »متحدون« إلى الثالث من مارس المقبل 
بعد تخّلف سالمة ووكيليه عن الحضور، ووسط 
سجال حاد بين القاضية تابت ومحامي الجهة 
 المدعية التي اعتبرت أن التأجيل غير مبرر«.

إلى  توجهوا  »متحدون«  محاميي  أن  وذكرت 
بحق  شكوى  لتقديم  القضائي  التفتيش  هيئة 

الوسائل  كل  وسيستعملون  تابت  القاضية 
ردها«. أو  التنحي  الى  لدفعها   القانونية 

قد  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  وكان 
ردعلى االتهامات الموجهة إليه بغسيل األموال، 
قائال إن هذه االتهامات ال تستند إلى أدلة« بل 

إلى »تقارير كاذبة«.

على  واضحة  تزال  ال  الجروح  آثار  كانت 
خطف  الذي  شمسية  أبو  سامي  معصمي 
لخمسة أيام في تشرين األول/أكتوبر على أيدي 
المال بدال من  بدفع مبلغ من  عصابة طالبته 
عملية  في  منها،  النقود  استدان  الذي  شقيقه 

تتكرر في المجتمعات العربية داخل إسرائيل.
تعرضه  رغم  الدفع  ورفض  قاوم  سامي  لكن 
للعنف، وأطلق سراحه في النهاية. لكنه ُيعتبر 
قبضة  من  الجميع  ينجو  ال  إذ  محظوظا، 
بلدات عربية عدة، وامتد  تنشط في  عصابات 
ت ممارساتها أخيرا الى القدس الشرقية المحتلة.
ويشير سامي )47 عاما( الى ثقوب في واجهة 
بيته في منطقة صور باهر في القدس الشرقية، 
قبل  العصابة  أفراد  أطلقها  رصاصات  بسبب 
في  ألقوه  مقنعين  مسلحين  إن  ويقول  خطفه. 
سيارة بعدما عصبوا عينيه وانطلقوا به بسرعة. 

ووثقت كاميرات محله عملية الخطف.
الى  والقدمين  اليدين  مقيد  “كنت  ويضيف 
الخلف” خالل فترة احتجازه في مدينة اللد في 
وسط البالد، إحدى أبرز البؤر للجريمة المنظمة 
في المجتمعات العربية. “وكانوا يهددون بأنهم 

سيفرغون طلقات المسدس في ساقي”.
ويتابع “طالبوني بتسديد مبلغ 850 ألف شيكل 
)نحو 270 ألف دوالر( قالوا إن أخي استدانها 
أنا  نقودا  أدفع  لن  أنني  على  أصريت  منهم. 
“تبرأت”  العائلة  أن  الى  مشيرا  أقترضها”،  لم 
من شقيقه قبل ست سنوات بسبب إقدامه على 

“االقتراض من عصابات اإلجرام”.
محورا  اإلجرامية  العصابات  موضوع  وشّكل 
األخيرة،  االنتخابية  الحمالت  في  أساسيا 

وتعهدت السلطات اإلسرائيلية بمواجهته.
منظمات  هناك  إن  وخبراء  مسؤولون  ويقول 
واألسلحة  القوة  لديها  تراكمت  للجريمة  عربية 
على مدى العقدين الماضيين تقوم منذ سنوات 
بأعمال عنف وابتزاز في مدن وقرى عربية في 
الداخل اإلسرائيلي. ويمثل العرب نحو 20 في 
المئة من سكان إسرائيل. وتقوم هذه المنظمات 

الدعارة،  وممارسة  والمخدرات  السالح  بيع 
يحتاج  من  بإقراض  تشغّلها  أموال  وبتبييض 

نقودا بفوائد عالية.
– “دولة داخل الدولة” –

األشهر  خالل  اإلسرائيلية  الشرطة  ووثقت 
وانفجارين  نهاريا  في  سيارة  انفجار  األخيرة 
يملكهما عربيان في مدينة حيفا،  في سيارتين 
ومطاردة وإطالق نار على شهود محميين من 
مدينة  من  بالقرب  الشرطة وسط طريق سريع 
الحوادث  ومن  البالد.  وسط  في  قاسم  كفر 
ميناء  في  رجل  مطاردة  أيضا  سجلت  التي 
محاولته  أثناء  بالرصاص  وقتله  الساحلية  يافا 
الهرب، وإلقاء قذيفة هاون على مبنى بلدية في 

مدينة طمرة في الجليل الغربي.
وهو  العنف،  لمكافحة  “أمان”  مركز  ووّثق 
منظمة حقوقية غير حكومية، “إصابة المئات 
العربي”  المجتمع  في  شخصا   128 ومقتل 

خالل العام 2021.
عومر  اإلسرائيلي  الداخلي  األمن  وزير  وقال 
بارليف في 24 تشرين األول/أكتوبر “عائالت 
الجريمة في الوسط العربي تسيطر على الوسط 

العربي”.
وتحدث رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت 
هذه  أن  الى  مشيرا  الدولة”،  داخل  “دولة  عن 
العصابات باتت تملك “كمية من األسلحة غير 

القانونية تكفي جيشا صغيرا”.
ووافقت الحكومة االئتالفية برئاسة بينيت، وهي 
األولى في التاريخ اإلسرائيلي التي تضم حزبًا 
عربيًا اسالميا، في تشرين األول/أكتوبر، على 
والجريمة  العنف  مكافحة  إلى  تهدف  إجراءات 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  وتحسين 
من  تشكو  التي  العربية  والبلدات  القرى  في 
باليهود  مقارنة  المعاملة  في  المساواة  عدم 

اإلسرائيليين.
وقالت الحكومة إنها رصدت مبلغ 2,5 مليار 
شيكل )779 مليون دوالر( على مدى خمس 

سنوات لمكافحة الجريمة وتفكيك العصابات.

وستخصص هذه األموال لتشجيع التوظيف ال 
الخدمات  التكنولوجيا وتطوير  قطاع  في  سيما 
الصحية واالجتماعية، وبالتالي تقليص الفوارق 

بين المجتمعات العربية واإلسرائيلية.
العيزرية  بلدة  في  تاجرا  شمسية  أبو  ويعمل 
شرق مدينة القدس. ويقول إنه يعرف خاطفيه، 
مضيفا “حاولنا التفاوض معهم خالل 20 شهرا. 
أطلقوا النار على بيتنا مرات عديدة وأحرقوا لي 
التي  اإلسرائيلية  بالشرطة  نتصل  كنا  شاحنة. 

كانت تأتي سريعا، لكنها لم تعتقل أحدا”.
– “عائالت تتحكم بالعصابات” –

ويقول االختصاصي في علم الجريمة وليد حداد 
الذي كان مستشارًا سابًقا لوزارة األمن الداخلي 
تتحكم  عائالت  “خمس  هناك  إن  اإلسرائيلية، 
العصابات وقد ازداد نفوذها بشكل كبير  بهذه 

منذ 2003”.
ويضيف “كان رجال المنظمات العربية مقاولين 
قضت  التي  اليهودية  العصابات  لدى  صغار 
الى  قبل عشرين عاما”، مشيرا  إسرائيل  عليها 
نشاطها  تركيز  “قررت  العربية  العصابات  أن 
في المجتمعات العربية ألنها تعرف أن الشرطة 

ال تكترث بما يجري هناك”.
ويتحدث حداد عن “فراغ في الخدمات الحكومية” 
في المجتمعات العربية “تقوم منظمات اإلجرام 

بملئه”.

ويشرح مدير مركز “مساواة” الحقوقي في مدينة 
تمّيز  اإلسرائيلية  “البنوك  أن  فرح  جعفر  حيفا 
بالقروض، فهي ال تعطي العرب من أصحاب 
الى  فيلجأون  قروضا”،  الصغيرة  المصالح 
السوق السوداء “التي تديرها عصابات اإلجرام 
التي تقرضهم بفوائد عالية. فإذا تأخر المستدين 
في الدفع، يطلقون النار على بيته، وإذا لم يدفع 
يطلقون النار على ساقيه واذا لم يدفع يقتلونه”.
في  العربي  المجتمع  في  أصوات  وارتفعت 
السنوات األخيرة ضد الجريمة والعنف، وُنظمت 
تظاهرات واحتجاجات ضخمة في المدن العربية 

واتهم البعض الشرطة بالتقاعس.
الثاني/ تشرين  التاسع من  في  الشرطة  وقالت 

عدد  أكبر  على  القبض  “ألقت  إنها  نوفمبر 
تجار سالح في التاريخ، وهم 64 مشتبهًا به، 
داخل  بلدة   25 من  وذخيرة  أسلحة  وضبطت 
القدس  في  وبينها  عربية  بلدات  في  اسرائيل” 

الشرقية المحتلة.
ويتمنى أبو شمسية “أن تقضي الشرطة حقيقة 
على  الشرطة  تقبض  ال  “لَم  متسائال  عليهم”، 
تهديدنا  فترة  خالل  زودناها  العصابات؟  هذه 

بكل المعلومات المطلوبة”.
ممن  ثالثة  سراح  إطالق  تّم  أنه  الى  ويشير 
بتهمة  واحد  على  و”أبقي  بخطفه،  اتهمهم 

إطالق النار” على بيته.

حسن العاصي
باحث وكاتب فلسطيني مقيم في الدنمارك

ُعرف »تولستوي« في المقام األول ككاتب – لكن 
أعماله األخالقية والفلسفية أثرت ـ وال تزال ـ في 

العالم.
-1828( تولستوي«  نيكواليفيتش  »ليف  وُكتب 
1910( في قوائم المؤلفين العظام. لكن تولستوي 

لم يكن فنانًا فحسب - بل كان أيًضا فيلسوفًا.
كالسيكيات  اليوم  فيه  ترتبط  الذي  الوقت  في 
كارنينا«  و«آنا   )1869( والسالم«  »الحرب 
أفكاره  كانت  تولستوي،  باسم  معظمها   )1877(
أيضًا  والمعروفة  الزهدية،  والحياة  السالم  حول 
المهاتما  ألهمت  التي  هي  تولستويانيزم،  باسم 
لوثر  و«مارتن  »الكيبوتس«،  حركة  »غاندي«، 

كينج«.
بتولستوي،  مرتبطة  األفكار  تلك  فإن  ذلك،  ومع 
كتاباته  في  فقط  ليس  فلسفته  عن  التعبير  ويتم 
األخالقية، ولكن أيضًا في أعماله الخيالية. عندما 
يقرأ المرء أحد أشهر عمالن، فسيكون قادرًا على 
تولستوي  ألفكار  مباشرة  غير  آثار  على  العثور 

الفلسفية األخالقية.
والسالم«  و«الحرب  كارنينا«  »آنا  من  كل  تعد 
من الكتب الضخمة والثقيلة التي يعرفها الجميع، 
يتضمنان  الكتابان  قرأها.  منهم  القليل  ولكن 
قصتين رائعتين وفلسفة للحياة تثير التفكير - وهو 
أمر ينطبق أيضًا على أجزاء أخرى من كتابات 

تولستوي الشاملة.

الحياة والمعيشة

»جاسناجا  عزبة  في   1828 عام  تولستوي  ولد 
بوالنيا« كان ينتمي لعائلة نبيلة، وأصبح تولستوي 
مالكًا لألرض وإقطاعيًا. في سن السادسة عشرة، 
لكنه  الشرقية،  واللغات  القانون  دراسة  في  بدأ 
فشل في الدراسة لصالح حياة أكثر استرخاًء بين 

األرستقراطيين في روسيا.
في عام 1851، تخلى تولستوي عن الحياة الحلوة 
وانضم إلى الجيش. خالل مسيرته العسكرية نشر 
 1852 عام  »الطفولة«  األولى،  كتبه  تولستوي 
و«سنة البنين« عام 1854، وهي ثالثية انتهت بـ 
»شباب« عام 1857. لكن فترة الخدمة العسكرية 

قدمت أيضًا شيئًا آخر غير اإللهام األدبي.
 في عام 1854 شارك في حرب القرم - وهي 
الذي  المكان  هو  هذا  بشدة.  عليه  أثرت  تجربة 
مصادفة  حول  األفكار  خلفية  المرء  فيه  يجد 
وتصورات  »حكايات  في  نراها  والتي  الحرب، 
وتكشفت   )1856-1855( سيفاستوبول«  من 

بالكامل في الحرب والسالم.
الجيش  من  تولستوي  استقال  القرم،  حرب  بعد 
وسافر في جميع أنحاء أوروبا لبعض الوقت. في 
عام 1862 عاد إلى المنزل، وتزوج من »صوفيا 
أندريجيفنا بيرس« األصغر منه سنًا بستة عشر 

عامًا، واستقر في ملكية طفولته.
التالية روائعه،  العشر  السنوات  كتب على مدى 
طالما  التي  األفكار  يدرك  بدأ  الوقت  نفس  وفي 
كانت  التي  االمتيازات  من  تخلص  لقد  شغلته. 
ملكًا له، وحارب من أجل تنوير الفالحين، ومن 

أجل نظام أكثر عداًل لتوزيع األراضي.
مادة  من  ُصنعوا  الفالحين  أن  تولستوي  يعتقد 
مختلفة، وهم أفضل من الطبقة النبيلة التي ينتمي 
إليها هو نفسه - وجهة نظره هذه كانت واضحة 
في أعمال مثل »موت إيفان إيليتش« )1895( 

و«الزوج والعامل« )1895(.

ينطبق على  تولستوي ال  فإن موقف  ذلك،  ومع 
القائم  المجتمع  بانتقاد  قام  بل  فقط.   الفالحين 
الكتابات  من  كبيرًا  قدرًا  ونشر  حياته،  طوال 
األخالقية. على الرغم من أن هذه الكتب خيبت 
من  المزيد  في  يأملون  كانوا  الذين  أولئك  آمال 
األعمال على غرار أسلوب »الحرب والسالم« أو 
»آنا كارنينا«، إال أن كتبه المهمة زودته بالعديد 
بالحج  جميعًا  قاموا  الذين  الجدد،  المتابعين  من 

إلى منزله في »جاسناجا بوالنجا«.
لم يكن عمل تولستوي األخالقي والنقدي اجتماعيًا 
بدون تكلفة، على الرغم من أن شدة هذه التكاليف 
ال تصمد أمام المقارنة مع أولئك الذين أصبحوا 
السوفيتي.  الحكم  تحت  روس  كتابًا  بعد  فيما 
المقدس«  »الكتاب  حظر  تم   1882 عام  في 
الكنيسة  تولستوي من  تم طرد  وفي عام 1901 
األرثوذكسية. حدث ذلك على أساس هجوم وجهه 

ضد نفس الكنيسة في رواية القيامة )1899(.
ومع ذلك، لم تكن هذه الهجمات على تولستوي هي 
التي أنهت حياته، ولكن قتلته أفكاره األخالقية. 
كان تولستوي قد عاش طوياًل كواحد من الفالحين 
امتيازات  عن  وتنازل  إليهم،  يتطلع  كان  الذين 
بحلول  ولكن  زاهد،  فالح  حياة  وعاش  ممتلكاته 
عام 1910 لم يعد هذا كافيًا. أراد تولستوي أن 
يعيش فلسفته الزهدية في الحياة تماًما، وبالتالي 
غادر منزله عن عمر يناهز 82 عامًا. بعد ذلك 
بوقت قصير، توفي في محطة سكة حديد تدعى 

.Astapova

الحرب والسالم - الحب
تبرز كل من »الحرب والسالم« و«آنا كارنينا« 
التغلب عليها تقريبًا في  أنها قمم ال يمكن  على 
السلسلة العالمية لألدب العالمي. ومع ذلك، كان 
استقبالهم مختلفًا جدًا، حيث أنجزت »آنا كارنينا« 
ما حققته بضعة كتب فقط قبلها وبعدها، وهي أن 
المحترفين  الكتاب  من  كل  لدى  بشعبية  تحظى 
سمعة  والسالم  الحرب  واكتسبت  الناس،  وعامة 
الوصول  يمكن  وال  معقدة  لكونها  مستحقة  غير 

إليها.
قد يكون هذا بسبب حجم الكتاب الذي يزيد عن 
يحصى  ال  عدد  إلى  باإلضافة  1500 صفحة، 
من المتفرجين )أكثر من خمسمائة( الذين يمألون 
الكتاب. ومع ذلك، فإن العمل ليس معقدًا، وسيجد 
معظم الناس أنه ليس من الصعب متابعة مسار 
أكثر من متابعة مسلسل عائلي أمريكي.  العمل 
ومع ذلك، إذا كان هذا يقود المرء إلى االعتقاد 
المسرحية  من  أكثر  على  يحتوي  ال  العمل  بأن 

الهزلية، فإن المرء مخطئ تمامًا.
الحرب والسالم هي سرد ملحمي لمصير خمس 
عائالت خالل غزو اإلمبراطور الفرنسي نابليون 
 15 تقارب.  لمدة  العائالت  متابعة  تتم  لروسيا. 
عامًا، وينتقل الحدث من الحياة األسرية للمنازل 
نابليون، والقيصر ألكسندر،  المعنية، إلى غرف 
»بورودينو  في  الدموية  القتال  ساحات  إلى  ثم 

وأوسترليتز«.
القصص،  سرد  في  البارز  أسلوبه  باستخدام 
واألشخاص  األماكن  بين  القارئ  تولستوي  يوجه 
المختلفين، دون أن يفقد أبدًا التشويق أو االنعكاس 
أو النظرة العامة. على طول الطريق، تم توضيح 
أفكاره  أجزاء كبيرة من فلسفة تولستوي، وخاصة 

حول جوهر الحرب.
والتفصيلي  الماكر  التخطيط  من  الرغم  على 
تستمر  الخطط  أن  تولستوي  أظهر  للجنراالت، 
الفوضى  ألن  المكتب،  على  كانت  طالما  فقط 

والصدفة تسود في مسرح الحرب.
ليشعر  الخصوص  وجه  على  نابليون  ُصنع   
فكرته  تواجه  عندما  الملتهبة  تولستوي  بمفارقة 
عن سيطرته الشاملة شبه اإللهية الواقع الكارثي 

والفوضوي لساحة المعركة.

في  ناجحًا  كان  نابليون،  أن  من  الرغم  على 
المعركة، إال أن تولستوي يصوره على أنه أحمق، 
بكل بساطة - ليس بسبب أحالمه اإلمبراطورية، 
الذي دفعه  العظمة  يعاني من جنون  ولكن ألنه 
التي  هي  العسكرية  قدراته  بأن  االعتقاد  إلى 

يضمن له االنتصار.
في جميع أنحاء الكتاب، تم اختزال رجال التاريخ 
بالقدرة  يؤمنون عبثًا  أناس عاديين  إلى  العظماء 

على التحكم في أحداث العالم، ولكن يتم اإلطاحة 
بهم مرارًا وتكرارًا من خالل لعبة الصدف الكونية.

من  هم  الكبار  الرجال  فقط  ليس  ذلك،  ومع 
والسالم  الحرب  في  اللعبة،  لهذه  يخضعون 
بأنه خاضع لمصير ال  يوصف اإلنسان عمومًا 
يمكن تغييره حتى من خالل خطط جيدة بما فيه 
الكفاية. ومع ذلك، يوضح تولستوي أيضًا كيف 
الفرد،  لبقاء  ضروري  الحرة  باإلرادة  اإليمان  أن 
وهو ضروري إذا كان األمر برمته ال ينتهي بال 

معنى.
رواية »الحرب والسالم« ليست مجرد رواية عن 
تحت  االستراتيجي.  والتخطيط  القتال  ساحات 
أوصاف مشاهد الحرب، يصادف القارئ فسيفساء 
رائعة من مشاعر وأفكار أناس يعيشون معًا في 

صورة زمان وأمة.
رواية »آنا كارنينا« أبسط في هيكلها. على الرغم 
من أن الراوي يغير وجهة نظره باستمرار، إال أنها 
تتمحور حول »آنا« وعالقتها بزوجها »كارينين« 

وعشيقها »فرونسكي«.
األول،  لقائهما  منذ  و«فرونسكي«  »آنا«  نتبع 
النهاية  وحتى  اإلشكالية  عالقتهما  خالل  من 
المأساوية، حيث تنتحر »آنا« بعد الشك في حب 

»فرونسكي« لفترة طويلة.
روايات  أعظم  من  كواحد  بالكتاب  الترحيب  تم 
إلى »آنا« على  العصور، وُنظر  الحب في كل 
على  للتغلب  تسعى  النسوية  قبل  ما  بطلة  أنها 
معاييرها المزدوجة المعاصرة والتقليدية، من أجل 

تجربة حب عاطفي حقيقي.
ومع ذلك، فإن هذه القراءة ليست سوى واحدة من 
عدة قراءة ممكنة. »آنا كارنينا« ليست بالضرورة 
تعلق  التي  العواطف  عن  رومانسية  حب  قصة 
كل الخيارات الحرة. إذا تمت قراءة الرواية على 
أساس فلسفة الحياة التي تظهر في جوانب أخرى 
من تأليف تولستوي، تظهر صورة مختلفة تمامًا.

من  بظالل  للرواية  المزدوجة  النظر  وجهة  ُتلقي 
تقديم  يتم  حيث  الرومانسية،  القراءة  على  الشك 
كل من صورة »آنا« عن نفسها كبطلة رومانسية 
ُتظهر  والتي  األخالقية،  المؤلف  نظر  ووجهة 
ضحية  بالضرورة  تقع  ال  التي  الواقعية  »آنا« 

لمجتمع ال يفهمونها، بل يفهمونها باختياراتهم.
»االنتقام  الرواية:  شعار  مع  القراءة  هذه  تتوافق 

ملك لي« يقول الرب.
عندما تختار »آنا« الخروج عن األسرة والصدق، 
فإنها تختار بنفسها النهاية المأساوية بشكل غير 
مباشر. االنتقام من مقدمة الكتاب المقدس يصيب 
»آنا« بالحزن على وضعها الذي ال يطاق والشك 
في حب العاشق الذي يؤدي إلى االنتحار. هكذا 
تقليدية وكرواية  الرواية كرواية حب  قراءة  يمكن 
واقعية عن امرأة، كما قال »جاري سول مورسون« 
أنها  »أعتقد  كتابه  في   Gary Saul Morson

جزء من رواية حب«.
هي  كارنينا«  »آنا  إن  والسالم«،  »الحرب  مثل 
رواية نفسية بارعة. على الرغم من أن مصطلحات 
مصطلحات  عن  جوهريًا  اختالًفا  تختلف  »آنا« 
العائلة  حب  بين  انقسامها  أن  إال  اليوم،  نساء 
والعاطفة للحبيب ليس غريبًا علينا اليوم. ُتشجع 
الرواية القارئ على اتباع نهج نقدي تجاه أسطورة 
الحب الشامل ومسألة األقدار ضد اإلرادة الحرة.

    Kreutzer-sonaten سوناتا كروتزر

واإلسالم«،  »الحرب  رواية  أن  من  الرغم  على 
الوحيدتان  الروايتان  هما  كارنينا«  »آنا  و«رواية 
اللتان حققتا شهرًة واسعًة، وتوزيعًا عالميًا، إال أن 

تولستوي كتب أيضًا كتبًا ممتازة أخرى.

»سوناتا  كتابه  فإن  الخصوص،  وجه  على 
الذي   )1890(  Kreutzer sonata كروتزر« 
نوقش كثيرًا، هي رواية مثيرة لالهتمام فيما يتعلق 

بمناقشة مكانة »آنا كارنينا« كرواية حب.
تم تسمية Kreutzer sonata على اسم عمل 
والذي   1802 عام  من  الموسيقي  بيتهوفن 
إطار على  منظم كسرد  االسم وهو  نفس  يحمل 
الركاب  من  مجموعة  تناقش  حيث  قطار.  متن 
النقاش،  هذا  خالل  الزواج.  مؤسسة  المتنوعين 
يروي البطل قصة رجل يدخل في زواج متسرع 
على أساس هوس جنسي وينتهي به األمر بقتل 

زوجته في نوبة غيرة عاطفية.
االمتناع  حول  للرواية  الرئيسية  الرسالة  أثارت 
عن ممارسة الجنس - أيضًا في إطار الزواج، 
تزال  وال  الوقت،  ذلك  في  الجدل  من  عاصفة 
بشكل  المجتمع  بأن  للمرأة  المعادية  االتهامات 
عام والنساء بشكل خاص يؤججون غرائز الرجال 

الجنسية عن قصد، استفزازية.
إلى  جنبًا  تسير  الكتاب  رسالة  فإن  ذلك،  ومع 
جنب مع الدعوة إلى الزهد واالمتناع عن ممارسة 
غير  أيضًا  األخرى  المجاالت  وفي  الجنس. 
تولستوي  كتابات  بقية  في  الموجودة  الجنسية 
من  كل  ترك  إلى  النهاية  في  دفعته  األخالقية، 

ممتلكاته وعائلته.
من أين نبدأ؟

كثيرة  تولستوي  مؤلفات  فإن  سابقًا،  ذكرنا  كما 
»الحرب  يجعل  سبب  هناك  ذلك،  ومع  واسعة. 
اللذان  الكتابان  هما  كارنينا«  و«آنا  والسالم« 
حققا شهرة عالمية. في هذه الروايات يرى المرء 
أو  ثالثية  تولستوي  بواقعية  يسمى  ما  بوضوح 
رباعية األبعاد، تمامًا كما هو الحال عندما يجد 
حيوية  العمل  ومسارات  الشخصيات  أكثر  المرء 

وتعقيدًا.
في  تنغمس  فإنك  تولستوي،  روائع  تقرأ  عندما   
عالم يلبي كل من احتياجاتك األساسية للتشويق 
والرومانسية والمكائد، فضاًل عن مواجهة التحدي 
الفكري واألخالقي. ومع ذلك، فإن بقية مؤلفات 

تولستوي تستحق أيضًا التعرف عليها.
 في »حكايات من سيفاستوبول«، يحصل المرء 
على نظرة ثاقبة لحرب القرم، والتي لم تتم رؤيتها 
بشكل أفضل بكثير، وفي الدراما تم التعليق على 
مسرحية »قوة الظالم« )ُكتبت عام 1886، ولكن 
لم تتم تأديتها حتى عام 1895( كما في والعاطفة 

والقوة المدمرة للرغبة.
إذا كان المرء مهتمًا بكتابات تولستوي األخالقية 
ومواجهتة للكنيسة، وانتقاده المسيحية، يمكن أن 
لكنه  الحقيقة  يرى  »الرب  كتب  بقراءة  أوصي 
يمهل« و«مملكة الرب داخلك« بصورة خاصة. 
وفيما يتعلق بمناقشة األدب والفن العالميين، فإن 
األطروحة االستفزازية هي »ما هو الفن؟« فإنها 

تستحق القراءة أيضًا.
بشكل عام، إن مؤلفات تولستوي ال يمكن اختيارها 
من خالل تحديد موضوعات األسئلة األخالقية، 
ألنها تحرك العقل، في حين أن فن الكتابة المثالي 

يثير إحساس المرء بالجمال والمتعة الجيدة.
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من خواطر اليهودي الدمشقي »عاموس«
والذي  يعيش حاليا في كيان االحتالل االسرائيلي

اليهود في المجتمعات االسالمية والعربية عاشوا بسالم 
المجتمعات  وخاصة  اخر  مجتمع  اي  في  يشهدوه  لم 
ان  الى  المجتمعات  هذه  من  جزءا  وكانوا  الغربية 
لهم  امتدت  التي  االيادي  انقلبوا على شعوبها  وعلى 
فشردوا   , االستعمارية  الصهيونية  بافكارهم  واطعمتهم 
شعب فلسطين , ونشروا وغذوا  الفتن والحروب االهلية 

لتدمير المنطقة والسيطرة عليها  . 
كان  دمشق  في  رمضان  ايام  احد  في  عاموس:  يقول 
يأتينا الطعام من كل بيت مسلم فذاك يعطينا الطبخ واخر 
يعطينا اللبن وثالث يعطينا خضار وفواكه ورابع يعطينا 
شربه ويعطينا لبنيه، كان بيتنا مزارا ألطفال وبنات ونساء 

جيراننا المسلمين القادمين لنا بأصناف الطعام  
كانت امي تجعلنا نصوم مع المسلمين بالرغم اننا لسنا 
صائمين، كانت ترفض طبخ الغداء في بيتنا حتى اليشم 
ريحة الطبخ جيراننا المسلمون الصائمون ، كانت امي 
تنتظر حتى يبدأ المسلمون في طبخ فطورهم فتطبخ لنا 

معهم ..

كانت تحذرني بعدم االكل في الشارع امام الصائمين ، 
كنت اخرج في عصر رمضان اتمشى في سوق الشاغور 
اشاهد الزحام على بياعي الخضره كان المسلمون يشترون 
ويعطوني، وإن رفضت يغصبوني ، احس بسعاده كنت 
احس اني مسلم نسيت ديانتي معهم، انتقل الى المجزرة 

ومحالت سلخ الدجاج انظر اليهم وهم يسلخون .
اقاوم  لم   ، سمبوسة  حبات   3 مسلم  اعطاني  يوم  وفي 
اكلتها  بل  واكلها  للبيت  اعود  حتى  انتظر  ولم  ريحتها 
 ، فاطر   ، الحاره  اطفال  من حولي  فصاح  الشارع  في 

فاطر   ...
خيزرانة  اخذت  فاطر  اني  واخبروها  امي  الى  ذهبوا 
ووبختني  البيت  الى  وادخلتني   ، امامهم  وضربتني 
مشاعر  احترم  لم  ألنني  اسبوع  الخروج  من  ومنعتني 

وشعائر المسلمين ،
وعندما سمحت لي بالخروج بعدها كانت تفتشني اذا انا 

اخذت معي كسرة خبز او ماء .
  لقد عشنا في احترام 

  متبادل التفرقه دينية وال اختالف .

لم اجد اليوم ذلك الُحب واالحترام الذي وجدناه من جيراننا 
اال  بسطاء  بل  اغنياء  يكونوا  لم  انهم  رغم   ، المسلمين 
انهم سعداء ومرتاحون وراضون بما معهم ، كانوا اغنياء 
واالنساني  الراقي  وبتعاملهم  العزيزه  وبأنفسهم  بأخالقهم 

معنا  ،
اليوم انا في #المهجر في بالد غير بالدي إنها إسرائيل 
ارض الميعاد كما أخبرني بها والدي، حين كنا ذاهبون 

اليها .

اجد نفسي اليوم غريبا بين قوم هم اصال ديانتهم نفس 
عرفتها  التي  تلك  غير  واخالقهم  معاملتهم  لكن  ديانتي 
بين اهلي ووطني الحقيقي ارض الطيبين والمتسامحين ،

نحن هنا #غرباء كرهائن في ارض ليست لنا والتهتم بنا 
اإل من باب انها ارض اليهود ومجتمعهم، لكني اشك في 
عندما  الطريق  أخطأنا  وأسرتي  ووالدي  اني  واظن  ذلك 
وانتمينا  العريقه  الدمشقيه  واصولنا  عروبتنا  عن  تخلينا 
الى شعوب من غير جلدتنا وكما يقول المثل الدمشقي 

األصيل ،
) من خرج من أرضه ظلم نفسه (

ها نحن ندفع الثمن الجئين بين اربعة جدران وعشرين 
شارعا بينما كنا في اهلنا ووسط بالدنا نسرح ونمرح في 
بين  فرق  وال  غربة  حتى  او  خوف  دون  دمشق  ارجاء 

مسلم أو يهودي .
التستغربوا عندما اقول لكم انني ذات يوم دخلت المسجد 
في دمشق وصليت جوار اصحابي الصغار ولم اشعر 
انني غير مسلم اإل بعدما خرجت من المسجد .. حقيقة 

مرة !
كلما تذكرت أنني فارقت أرض الطيبين وارض الصالحين 
أنا واسرتي وارتضيت بالسجن المؤبد في بالد أشك انها 

تنتمي الي او أنا أنتمي اليها ،
فسالم هللا عليكم  وعلى كل دمشقي فوق

  وجه هذه األرض ..
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محمود شقير: يكسر الّنمَط وُيْبدع

رشدي الماضي 
حيفا 

اإلنسان  يعانيِه  ما  يؤلمُه،  يزل  ولّما  آلمه 
بعاّمة والفلسطينّي بخاّصة من حصار حّتى 

الّنخاع…
تناول  فكرة  سابق  زمٍن  في  عليِه  ت  فَألحَّ
موضوع هذه المعاناة ِمن خالل كتابة قصص 
التي  ارخة  الصَّ المفارقة  على  تنبني  قصيرة، 
صورة  وبالّتحديد،  الوقائع،  آنذاك  أنتجتها 

بيروت المحاصرة!!!
ولسبب  شقير،  محمود  الكبير  مبدعنا  لكن، 
ِقّصة  كتابة  من  يتمكَّن  لم  حينها،  يعرفه  ال 
واحدة في هذا االّتجاه… فانصرف إلى كتابة 
في  نشرها  )ق.ق.ج(  ّجدًا،  قصيرة  قصص 

ثالثة كتب...
سنة،  عشرين  ينتظر  أن  يجب  كان  وعليه، 

حّتى َتسّنى له كتابة هذا اللَّون من القصص 
التي حلم بكتابتها ذات مرّة…

دد، أنَُّه ذات ليلٍة، التمعت  ويبوح في هذا الصَّ
ُيعّبر عن  أن  يريد  ذهنِه شخصّية شاّب  في 
الوهم، بعيدًا عن سطوة  ذاته ولو من خالل 
خصية،  الشَّ حرّيتِه  على  وهيمنتها  الجماعة 
هير، وراح  فاختار لوهِمِه شخصّية رونالدو الشَّ
األجرة  سّيارة  في  األمامي  المقعد  َلُه  يحجز 
التي يقودها، على اعتبار أّن الاّلعب قادم ال 

محالة إلى الحّي الذي يقيم فيه…
تفاصيل  أّن  خالد،  أبو  كاتبنا  يضيف  وهنا، 
يكتبها  ولم  رْأِسِه،  في  تتزاحم  أخذت  ة  الِقصَّ
مقعد   « عنوانها  وكان  باح،  الصَّ في  إاّل 

رونالدو«...

إبداعّية  مساحة  طبيعي،  أمر  وهذا  وجعلها، 
يعرض فيها للحياة اليومّية التي يعيشها حّي 
وينوء  من جهة،  ومقموع  فلسطينّي محاصر 
على صدرِه تسّلط العالقات العائلّية المتخّلفة 

من جهة ُأخرى…
وإذا، باين زهرة المدائن، ُيسّجل اعترافًا يؤكد 
انفتحت  أعاله،  قّصِتِه  بعد  أنَُّه  فيه،  لقرّاِئه 
مائزة  ابداعّية  خصوبًة  »الّنابضة  قريحته 
ماتعة«، نعم!!! انفتحت على عالم الفانتازيا 
عوالم  بين  المزج  امكانات  وعلى  خرية،  والسُّ
خيالّيا،  فيها  الواقعّي  ُيصبح  بحيث  متباينة، 

وُيصبح الخيالّي واقعّيا…

كُن الَمْخمور من العالم قصة قصيرة: الرُّ

فنانة اسرائيلية تسخر من التطبيع مع اإلمارات بأغنية لو كل العرب زي دبي  

الفنانة العالمية إيما واتسون 
تغضب اسرائيل ولوبياتها بتضامنها مع فلسطين

محمد حسن النحات
كاتب من السودان

والحطب،  القش  عشش  يحترق،  شيء  كل 
ذكرى  األحزان،  و  بالدم  الممزوج  الرمل 
بها  تشبعت  التي  القليلة  الحميمية  الليالي 
أكياس  الورقية،  النقود  الهزيلة،  الحوائط 
الطعام المواراة من عيون األطفال الجوعى، 
األنوف  وأزكمْت  الوسادة.  تحت  أمي  وجه 
داهمته  ُمقعد  لرجل  المشوّي  اللحم  رائحة 
النيران ساعة قيلولة، وأنا كشيطاٍن  مذعوٍر 
أعدو هنا وهناك، أِهيُل التراب على الحرائق، 
في  أرُشقه  وأنا  النيران  على  يهيلونه  الناس 
بكاء  أذنّي،  يصم  الصخب  صدري،  حرائق 
النار  خوض  تحاول  امرأة  وعويل  األطفال، 
الصراخ  يبادلنها  النسوة  متفحم،  زوج  إِلنقاذ 
ماء  تنزفان  عيناي  بالقوة،  ويمنعنها  والدموع 
نفسي  في  أهجس  العطشى،  األرض  تتشربه 
بفكرة غبية : ماذا لو بكى كل رجال و نسوة 
المعسكر في السطول لنطفئ الحريق؟!، ماذا 
لو لم نكن نحن؟ ولم يكونوا هم هم ؟ ماذا لو 

أمطرنا هللا غيثًا.
العقد  منتصف  أبلغ  لم  جدب،  كلها  أعوامي 
الثالث بعد إال أنني رأيت أهوااًل لم يرها عجوز 
يسكن المدن البعيدة، تلك التي يقال إن لكل 
بيت فيها شموس صغيرة بيضاء متأللئة تحيل 
إلى نهار، وماؤها كالسحر يسرى في  لياليه 
الثابتة فال ريح تهزها وال  المنازل  أنحاء  كل 
مطر يجرفها واألهم ال حرائق تأكلها، والناس 
ينزلون  الذين  كاألجانب  نظيفون  جميعهم 
أحيانًا علينا. قريتي األولى ال أذكرها جيدًا، 
أثر  في  يزحف  سواد  مثل  الذكريات  شاهْت 
شمس غاربة، ظلمة حالكة لكن ثمة بصيص 
ُيَمّكنني من إدراك القليل، ال بد أننا كنا في 
بدينًا  كان  األكبر  أخي  العيش؛  من  رغد 
األملس  المقبب  بطنه  على  أتزحلق  ويدعني 
وهو يضحك، كنا خمسة ذكور، وكانت أمي 
بوجه بشوش وعينين حنونتين، وكان أبي دائم 

االبتسام.
ذعٌر مفاجئ، همٌس ما لبث أن صار ثرثرًة 
ويؤكد على  الجمعة يصرخ  ضاجة، خطيب 
من  بالخروج  ُتلزمنا  ألوامر  والطاعة  السمع 
قريتنا. يا عباد هللا لقد َخرَبتم بيوتكم بأيديكم. 
ميكرفونات  عبر  ووعيد  مزعجة  أصوات 
نصبت على مبعدة عن شمال القرية، ُأخرجوا 
لتأمنوا، أمي تولول، أبي ينبش شيئا ما تحت 
شجرة المانجو. وخرجنا جميعًا مخلفين وراءنا 
الذين  الرأي  عنيدي  الحظ  تعساء  بعض 
اختفْت  و  جثثهم،  على  الضواري  ستقتات 
ابتسامة أبي إلى األبد، ال بد أنه تركها هنالك 
حيث تومض األشياء كالبرق ثم تدوي كألف 

رعد.

ضاقْت علينا أرض هللا. شهور ونحن نتنقل 
من مكان إلى آخر حتى انتهى بنا المطاف 
أنهم  بد  للنازحين. ال  “ِكرِْيِدنق”  إلى معسكر 
في  بأعينهم  وأحصونا  بنا،  رحبوا  بفتوٍر 
الطعام  و  الماء  مقدار  يخمنون  وهم  صمت 
منظمات  طوابير  في  عليه  سنزاحمهم  الذي 
اإلغاثة. بنى والدي وأخوتي كوخًا من القش 
لنا. تنهد أبي قائاًل: ال بأس.. يجب أن يكون 
إلى  وسنعود  مؤقت  هذا  فسكننا  القش،  من 

ديارنا قريبًا.

بالمعسكر  اآلخرين  كاآلباء  يحاول  كان 
أماني  كانت  األمل،  من  بأهداب  التشبث 
إلى  تحوَّل  السنوات  مع مرور  فالقش  زائفة، 

حجارة وطين.

كنت صبيًا أتسكع في األرجاء عندما ارتفعْت 
الصرخات من جهة فصل التعليم بالمعسكر، 

هرعُت مع الجميع نحو الفصل فوجدنا التالميذ 
يركضون في ذعر و هم يصرخون “أنتونوف 
من  والسماء  قصٍف  ثمة  يكن  لم  أنتونوف”. 
فوقنا صافية إال من الشمس الحامية. يومها 
افترشنا التراب أنا وعدد من األهالي عند ظل 
فصل الدراسة الذي كان غرفة صغيرة مبنية 
جلس  األطفال.  من  قلة  يرتادها  القش،  من 
ُمجّلد  حديدي  كرسي  على  عصام  المعلم 
لكنه  حزينتين  عيناه  كانْت  ممزقة،  بحبال 
ضحك  نوبة  في  واألخرى  الفينة  بين  يدخل 
السميكة  نظارته  ويخلع  النحيل  فيرتج جسده 
بينما  عينيه،  من  تطفر  التي  الدموع  ليمسح 
الضحك.  شدة  من  حوله  من  الناس  ينكفُئ 
كان يسأل تالميذه عن عدة أمور دراسية ثم 
عدا  ما  جميعا  عليهم  استعصى  سؤااًل  سأل 
على  الصحيحة  اإلجابة  جرْت  َنِبيه  طفٍل 
لسانه، فابتهج أستاذ عصام وصرخ بحماس: 
الفصل  من  وهربوا  األطفال  ففزع  أكبر.  هللا 
قصف  من  يحذرهم  المعلم  أن  حسبوا  ألنهم 

للطائرات على وشك الوقوع.
في  أتفرَّس  األرض  على  مكاني  من  كنْت 
مالمح هذا المعلم، وجٌه حليق ناعم.. شارب 
مهذب.. مالبس نظيفة، ما الذي يأتي بمعلم 
من المدينة البعيدة إلى جحيم معسكرنا هذا؟! 
أهمية  على  اآلباء  ليطلع  يكافح  الرجل  كان 
لكنهم  لونه  ويبجِّ يحترمونه  كانوا  التعليم، 
فصل  إلى  أطفالهم  إرسال  على  يوافقونه  ال 

الدراسة.
_ يا سادة؛ أبناؤكم أذكياء بالفطرة.. دعوهم 

يتعلموا ليصبحوا أطباء ومهندسين.
_ يا أستاذ.. طبيب مرة واحدة؟!

_ وما الذي يمنع يا حاج بحر الدين.. أنَت 
منهم  اثنين  أعلم  دعني  أبناء..  عشرة  لديك 

فقط.
وال يستجيب إال القلة؛ عندما يذهب طفل إلى 
المدرسة كان ذلك يعني نقصان األيدي التي 
هنا  الرجل  البعيدة.  اآلبار  من  الماء  تجلب 
يتزوج مثنى وثالث ورباع ويجلب كومة من 
األبناء ال لشيء إال ليزيد عدد سطول الماء 

بداره. الماء هنا هو الثراء الحقيقي.
بـ  معسكركم  سمي  لماذا  تعلمون  هل   _
“ِكرِْيِدنق”؟.. قالها أستاذ عصام و هو يمرر 

أصابع يمناه على شاربه.
عم الصمت

_ يا سادة ” ِكرِْيِدنق ” تعني بلهجة المساليت 
هذا  موطئكم  عند   … عنوة”  “أخرجوهم 
المستعمر  بين  حاسمة  معركة  اندلعْت 
واجهوا  الذين  المساليت  أجدادكم  و  الفرنسي 
والسيوف  بالعصي  والبنادق  المدافع  ببسالة 
وسحقوا الجيش العظيم وقتلوا قائده الكولونيل 

غرب  كل  بشجاعتهم  جنبوا  لقد  “فلقنشو”. 
السودان من الوقوع في يد الفرنسيين.

في  أنوفهم  ورفعوا  الجالسين  بعض  ابتهج 
فخر.

_ ومن أين جاء هؤالء الفرنسيون؟
عن  يجيب  كمن  المعلم  أجاب  فرنسا.  _من 

أمر بديهي
 لم أكن مسالتيًا فلم أكن أكترُث بانتصارهم 

هذا. فسألته: أين تقع فرنسا هذه؟
لم  األميال.  من  آالف  بعد  على  أجابني: 
أكن أدري ما هو الميل لكن من طريقة مطه 

للحروف بدت لي بعيدة جدًا.
“الخواجات”  هؤالء  يأتي  أين  من  غبي  يا 

البيض في رأيك؟!

ولم أحتج إلى كثيٍر من الشد والجذب، أقنعني 
صديقي “قوني” بالهجرة حيث الجنة الجاثمة 
المال  إلى  يحتاج  البحر. وكان األمر  خلف 
الذي ال نملكه فأخذنا نتحين الفرص. وعندما 
البنادق  وفوهات  جيوبنا  في  نقودًا  وضعْت 
وبادلناهم  قاتلينا  صافحنا  صدوغنا  على 
المزاح! وقفُت وثلة من الرجال حاملين الفتات 
ُخّطْت بما ال نستطيع تهجيته، عربية فصيحة 
وإنجليزية رصينة، وعندما استجوبني الرجال 
البيض في خيمة جهزْت على عجٍل لم ُأجبهم 

إال بالنفي و دون وخز ضمير.
_ هل صحيح أنهم اغتصبوا مئتي امرأة في 

ليلة واحدة؟
ال، نساؤنا طاهرات.

_ أين دفن الرجال الذين أجبروا على مشاهدة 
واحد  بحبل  ربطوا  ثم  ينتهكن  وهن  نسائهم 

وأطلقت النيران عليهم؟
لم يحدث.

قاصرات  كن  معظمهن  أن  صحيح  _هل 
وكانْت بينهم عجوز سبعينية؟

هذا كذب و افتراء.
أبي  أواجه  لم  “قوني”…  مع  خرجُت  خفية 
الذي هرم قبل يومه، وال إخوتي الخمسة الذين 
صاروا ثالثة، و اكتفيُت بحمل صورة ألمي 
فتوفيْت  الديار  مغادرة  قلبها  يحتمل  لم  التي 
كمدًا منذ سنوات عدة. كان كل شيء سيسير 
بالصدق  المهربون   تحلى  لو  يرام  ما  على 
والقليل من األمانة، حملونا على ظهر شاحنة 
أليام ثم تركونا جوار جبل عظيم و أخبرونا 
أن البحر خلفه و عندما التففنا حوله لم نجد 
والظمأ  الجوع  الزمنا  الرمال!  من  بحرًا  إال 
واإلعياء في رحلة العودة، ولوال نفر من الرعاة 
حملونا على دوابهم لنهشْت أجسادنا النسور. 
عدُت على أمل كتابة بداية جديدة، لكن من 
قال إن الناس يغفرون، ِانفّض المسلحون عن 

ساترًا  الزور  شهود  نحن  نجد  فلم  معسكرنا 
من أهلينا، ففتكوا بنا كوحوش ضارية، أبناء 
القاصر  اِلبنتهم  جزاء  منِّي  انتقموا  عمومتي 
في  وبصق  منِّي  أبي  تبرأ  بها،  ُمثل  التي 
وجهي، زحفُت برجٍل مكسورة وطردُت ككلٍب 
في  متشظية  وروح  دام  بوجه  سرُت  أجرب، 
هجرة ال إلى جنٍة طيبة بل إلى جحيم جديد.

هزيلي  األطفال  قوت  يحترق،  شيء  كل 
“زهرة”  جلباب  البشوش،  أمي  وجه  الجسد، 
السابقة،  الليلة  عندي  نّسته  الذي  الُمهترئ 
بنقود  “المريسة أسفل سريري، ومرتبتي  قربة 
للنيران  كيف  جوفها،  في  باألمس  حشرتها 
أن تصل حتى غرفتي؟ كيف لها أن تحرق 
أدور كفراشة حول  يا هللا.  الُمقعد؟  “عيسى” 
النيران ولُجبني ال أقع فيها، تصدمني األكتاف 
المتزاحمة وتدوسني األقدام الغليظة المتشققة، 
نيران  تنطفئ  فال  على صدري  التراب  أهيل 
داعبهم  وأناس  البيوت،  نيران  ال  و  الجوف 
يبعد  الذي  الماء  إلى بئر  أمل واهن فهرولوا 
مسيرة ساعة لجلب ما يطفئ عطش الحرائق، 
اليقظ  بإغماءة، وأنا  امرأة عيسى يريحها هللا 
فأفترش  حملي  عن  قدماي  تِكلُّ  السكران، 
عودوا  “ارحلوا،  تنضب.  ال  ودموعي  التراب 
تأكل  حتى  الحرائق  تتوقف  لن  قراكم،  إلى 
تعلوه  مبحوح  بصوت  أهذي  أخذُت  آخركم”. 
الضجة. )افعلها معهم أو سيفعلونها دونك. ال 
نريد معسكرات نزوح بعد اليوم، بتواجدكم هنا 
تجلبون العار للوطن وتحنون رأسه بين األمم. 
سنجبركم على الرحيل، خذ نصيبك من النقود 
المؤمن   الخالص  ناشد  وأنا  معهم(.  وافعلها 
تحت  بالجحيم  الكافر  البحر  خلف  بالجنة 
البيادة، أوافق دون وخز ضمير، أدس المال 
الصباح،  حتى  “زهرة”  وأضاجع  جيبي  في 
تذكرني بوعدي بالزواج منها فأخرسها بقبلة، 
نهديها.  من  وأثمل  تحتي  جسدها  أعتصر 
خفية عند ظهيرة اليوم التالي أدلق الجاز مع 
الدالقين، لكنني لم أرد لعيسى االحتراق لحد 
الشواء، لم أتحسب لجوع اللظى لنقود هجرتي 
المخبأة، لم أحسب أن الحريق الصغير سيمتد 

إلى كل هذه البيوت بما فيها غرفتي.

جفوني،  وتثقل  مقيت  بصداع  رأسي  تدور   
التراب  متوسدًا  الجنين  وضعية  في  أستلقي 
فأسمع أنين األرض ولومها، أدس إبهامي في 
وال  حرب  بال  عالمًا  وأستحلب  الجاف  فمي 
خيانة، وببيت دافئ يضمني وأبوّي و إخوتي 

الخمسة… و أغفو.

عن  واتسون،  إيما  العالمية  الممثلة  أعلنت 
وذلك  الفلسطيني،  الشعب  مع  تضامنها 

بنشرها تدوينة لناشطة تدعى سارة أحمد.

سارة  للناشطة  تدوينة  واتسون  إيما  وشاركت 
الفلسطينيين  لعشرات  صورة  تتضمن  أحمد 
وعليها عبارة »التضامن فعل«، معقبًة عليها 
تبادل  موقع  على  الرسمي  حسابها  عبر 
الصور )إنستغرام(: »ال يفترض التضامن أن 
كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو 

أن أملنا في المستقبل نفسه«.
االلتزام  على  ينطوي  »التضامن  وأضافت: 
والعمل باإلضافة إلى االعتراف بأنه حتى لو 
الحياة  نفس  أو  المشاعر  نفس  لدينا  تكن  لم 
أو نفس األجساد، نحن نعيش على أرضية 

مشتركة«.
وللممثلة البريطانية، المولودة في فرنسا 64,2 

مليون متابع، على حسابها في أنستغرام.
اثار  فلسطين  مع  وتضامنها  ايما  تغريدة 
واللوبيات  االسرائيلي  االحتالل  غضب 
إردان،  جلعاد  حيث هاجم   , له  المساندة 
المندوب اإلسرائيلي لدى األمم المتحدة، إيما 
واتسون، وقال في حسابه عبر موقع التواصل 
في  الخيال  ينجح  »قد  )تويتر(:  االجتماعي 
إذا  الواقع،  في  يعمل  ال  لكنه  بوتر،  هاري 
كان األمر كذلك، فإن السحر المستخدم في 
يقضي على شرور  أن  يمكن  السحرة،  عالم 
حماس التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة 
تدعم  التي  الفلسطينية،  والسلطة  إسرائيل، 

اإلرهاب.. سأكون مع ذلك!«.
في الوقِت الذي تتهافت الكثير من الُحكومات 

االحِتالل  دولة  مع  الّتطبيع  على  العربّية 
اإلسرائيلي، وُتَشرِّع اغِتصابها لألرض العربّية 
اإلسالمّية  للمقّدسات  واحِتاللها  الِفلسطينّية، 
والمسيحّية، تخرج أصوات في العالم الغربي، 
األكبر  المسؤولّية  تحمل  التي  بريطانيا  ومن 
االحِتالل  دولة  تتحّدى  ِفلسطين،  نكبِة  عن 
والّتطهير الِعرقي وُتعلن تضامنها مع الشعب 
ثمن  وتدفع  وُجرأة،  شجاعة  بُكل  الِفلسطيني 
كراهّية،  حمالت  شكِل  على  الّتضامن  هذا 

وتحريض غير مسبوقة.
أفالم  سلسلة  نجمة  واتسون،  إيما  الفّنانة   
ُتواجه  التي  الّشهيرة،  العالمّية  بوتر”  “هاري 
حاليًّا حملًة شرسًة من دولة االحِتالل واللوبّيات 

اليهودّية الّداعمة لها، ُعنوانها األبرز اّتهامها 
بُمعاداة السامّية، ألّنها تجرّأت وتضامنت مع 
الّتهجير  ُيعاني من  الذي  الِفلسطيني  الشعب 
تحت  الُعنصرّية  والُممارسات  واالّضطهاد 

االحِتالل.
وْجه  في  لزميلتهم  انتصروا  هوليود  ُنجوم 
لها،  وتتعّرض  تعّرضت  التي  الحمالت 
وأّكدوا دعمهم لموقفها الّتضامني مع الشعب 
بياًنا  وأصدروا  العادلة،  وقضّيته  الِفلسطيني 
وّقعه 40 فّناًنا، بينهم سوزان سارندون، مارك 
روفالو، بيتر مابالدي، تشارلز ادنس، وجولي 
في  جانبها  إلى  وقوفهم  فيه  أّكدوا  كريستي، 
وجه هذه الحملة ودعمهم للشعب الِفلسطيني 

اإلنسانّية  ُحقوقه  نْيل  أجل  من  ُيكافح  الذي 
حسب  فيه  وقالوا  الدولي،  القانون  بُموجب 
تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانّية “ُندرك 
إسرائيل  بين  الِقوى  توازن  تواجد  عدم  جديًّا 
وُهم  الِفلسطينيين  وبين  الُمحتّلة،  القوّة  وهي 
شعٌب واقٌع تحت نير نظام احتالل عسكري، 
وفصل ُعنصري، ُيواجه عملّيات تهجير من 
الشيخ  حي  ِمثل  الشرقّية  القدس  في  إحياء 
“لُكّل  إدانتهم  عن  وأعربوا  وسلوان”،  جراح 
أشكال الُعنصرّية، ِبما في ذلك ُمعاداة السامّية 

واإلسالموفوبيا”.

نوعم  اإلسرائيلية  الكوميدية  الفنانة  سخرت 
العربي،  اإلسرائيلي  التطبيع  من  شوستر 
خاصة مع اإلمارات، وذلك من خالل أغنية 
تقول إن إسرائيل حصلت على أموال العرب 

وأنستهم القضية الفلسطينية.
وسخرت الفنانة، من التطبيع قائلة في أغنيتها 
التي أدتها معظمها باللغة العربية وبثت على 
النفق  بآخر  اإلسرائيلية:«في  »كان«  قناة 
ضّي .. لو كل العرب زي دبي.. بحبوا )عم 
يسرائيل حي(.. ما رح يرمونا بالمّي.. مفيش 
أحلى من عرب معهم ماليين.. ونسيوا شعب 

انتكب.. نسيوا فلسطين«.
بعدائها  المعروفة  الفنانة  أغنية  في  وجاء 

المي  من  إسرائيل  تبقى  »قالوا  لالحتالل: 
للمّي.. )دبي، دبي، دبي(.. أملنا دبي نكوي 
أنه غزة  وعي العرب كّي.. وزي دبي نيسوا 

حاصرنا.. لو كل العرب زي دبي«.
وسبق أن أعربت شوستير عن تضامنها مع 
أهالي حي الشيخ الجراح في القدس المحتلة، 
وكتبت على صفحتها على تويتر: »أنا يهودية 
الشيخ جراح وأهل غزة.  إسرائيلية وقلبي مع 

الحل الوحيد هو نهاية االحتالل الوحشي«.
وشوستير ناشطة في مجال الحقوق وتطالب 
في  مشاركات  ولها  االحتالل،  بإنهاء 

المؤتمرات الدولية بهذا الخصوص.
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