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أونتاريو على موعد مع انتخابات البرلمان
رسميا   االنتخابي  السباق  انطلق 
عشية  أونتاريو  مقاطعة  في 
الثاني  في  المرتقبة  االنتخابات 
المقبل. يونيو  حزيران/  شهر   من 

مقاطعة  حكومة  رئيس  وكان 

حزب  زعيم  الخارجة  أونتاريو 
المحافظين دوغ فورد  نائبة حاكمة 
أونتاريو  مقاطعة  في  العامة  كندا 
وطلب  داودزويل   اليزابيت 
التشريعية  وقد  الجمعية  منها حّل 

على  قبلها  من  الموافقة  تمت 
طلبه ايذانا لبدء الحملة االنتخابية 
يوم  رسميًا  انطلقت  التي  المحلية 
االربعاء , وتجري االنتخابات يوم 
2 حزيران / يونيو المقبل. بعد أربع 

سنوات على آخر انتخابات جرت 
إلى  اإلشارة  تجدر  المقاطعة.  في 
أونتاريو  في  األحزاب  رؤساء  أن 
بدأوا بالفعل بحمالت دعائية غير 

رسمية منذ عدة أسابيع.
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عين على كندا 

د. نزيه خطاطبة 
الصحافية  كتبته  ما  آخر   .. جنين»  »إلى 
صفحتها  على  عاقلة  أبو  شيرين  المقدسية 
على مواقع التواصل االجتماعي قبل لحظات 
من إعالن استشهادها في مخيم جنين الذي 
عانقت ترابه وعايشت ونقلت للعالم معاناته 

ويعرفها فيه كل طفل وكاهل ومقاتل . 
استشهدت شيرين أبو عاقلة ، الصوت الحر 
عبر  للعالم  فلسطين  صوت  اسمع  الذي 
الجزيرة ، كانت في المقدمة دومًا ، ال تخشى 
 ، والهدم  والقصف  واالشتباكات  الرصاص 
كطيٍر  فلسطين  ربوع  كل  بين  تتنقل  كانت 
حر تحمل معها هموم وأوجاع شعب يعاني 
ويالت احتالل غاصب ،  تتنقل بين بيوت 
هدمها االحتالل وعائالت منكوبة  بالشهادة 
او االسر، تلتقي االمهات واالطفال, وتشارك 
بالجنازات وكان صوتها يصدح عاليا إليصال 

الحقيقة التي يحاول االحتالل طمسها . 

يوم االربعاء, يوم حزين للصحافة في العالم، 
والصحفيين في فلسطين, يوم سقطت شيرين 
برصاصة جندي اسرائيلي حاقد تلقى تعليمات 
وانذار  باغتيالها السكات صوتها  قادته  من 
لفاشيتنا  حدود  ال  بانه  االخرين  الصحفيين 
واجرامنا وال حرية الحد منكم حتى لو حمل 
الجنسية االمريكية او الكندية او غيرها فانتم 
فلسطينيون في نظرنا ومكانكم تحت االرض. 
وداعها  شيرين  شاركوا  الفلسطينيين  االف 
الى  جنين  من  الطريق  طول  على  االخير 
القدس مرورا برام هللا حيث اقيمت لها جنازة 
عسكرية مهيبة تليق بها ودورها , بمشاركة 
القيادات  الرئيس محمود عباس ولفيف من 
وممثلو  الفلسطينية،  واألمنية  السياسية 
الفصائل، ورجال دين ،. حيث ُلف جثمانها 
بعلم فلسطين، وُغطي رأسها بالكوفية كباقي 
ونقلت  الدرب  على  سبقوها  الذين  الشهداء 

رسالتهم . 

الفاشية  حليب  رضعوا  الذين  االحتالل  قادة 
والعنصرية والقتل واالجرام وورثوه عن اسالفهم، 
حاولوا وبكل وقاحة التنصل من مسؤوليتهم عن 
الجريمة باتهامهم مقاتلين فلسطينيين بالتسبب بها, 
اال ان روايتهم سرعان ما تهاوت وبدأوا يقرون  
السلطة  في  اطراف  لدى  تسويقها  في  بفشلهم 
الفلسطينية وال حتى محليا.  فالرئيس الفلسطيني 
محمود عباس حمل االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية 
االغتيال مؤكدا الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية 
في  معهم  التعاون  ورفض  المجرمين  لمعاقبة 
تشكيل لجنة تحقيق.  وفي كلمة له خالل مراسم 
تشييع وتكريم الشهيدة بمقر الرئاسة في رام هللا، 

المشترك  التحقيق  ونرفض  »رفضنا  عباس  قال 
مع السلطات اإلسرائيلية، ألنها هي التي ارتكبت 
السلطة  وأجرت  بها«.  نثق  ال  ونحن  الجريمة، 
شيرين،  الشهيدة   لجثمان  تشريحا  الفلسطينية 
وقال مدير معهد الطب العدلي ريان العلي إنه تم 
استخراج جزء من الرصاصة التي أدت إلى مقتل 

شيرين بعد إصابتها بالرأس. 
عما  اإلسرائيلية  »هآرتس«  صحيفة  ونقلت 
وصفتها بتحقيقات رسمية أن وحدة تابعة للقوات 
قد  كانت  »دوفدوفان«  اسم  تحمل  اإلسرائيلية 
كانت  حيث  الموقع  باتجاه  رصاصها  أطلقت 
شيرين أبو عاقلة لحظة إصابتها, وأن الرصاصة 
التي أصابت شيرين من عيار 5,56 ملم وأطلقت 

.M16 من بندقية من طراز

يقول  الصحفي االسرائيلي اليساري جدعون ليفي 
في صحيفة هارتس إن إسرائيل تحاول التملص 
من كونها  هي من قتلت أبو عاقلة، موضحا أن 
هذا هو دين الدعاية اإلسرائيلية التي تبدأ بإثارة 
الشكوك ثم يسارع اإلسرائيليون في جعل روايتهم 
على  وذلك  تبريرها،  في  ويسعون  الحقيقة  هي 
وكمثال على  يصدقهم.  العالم ال  أن  من  الرغم 
ذلك، استحضر ليفي محاولة الدعاية اإلسرائيلية 
عام  الدرة  محمد  الفلسطيني  الطفل  مقتل  بعد 
2000 طمس هوية قاتليه، لكنها لم تتمكن أبدا 

من إثبات روايتها ولم يصدقها أحد.
عاقلة  أبو  قتلوا  الذين  الجنود  أن  ليفي  وأضاف 
هم أنفسهم الذين قتلوا قبل شهر من اآلن الشابة 
حنان خضور وقد كانت تتنقل بسيارة أجرة من 
مخيم  في  ذويها  منزل  باتجاه  الثانوية  مدرستها 
جنين. التجارب السابقة تظهر أن أولئك الجنود 
لديهم الروح نفسها، وال يجدون حرجا في إطالق 
النار كما يحلو لهم، وألنهم لم يعاقبوا على قتل 

حنان فإنهم، بقتلهم شيرين، يواصلون نهجهم.
االحتالل   حكومة  قادة  ايدي  على  قتلت  شيرين 
التي تتلقى تمويال ودعما غير مشروط من قبل 
الواليات المتحدة التي تحمل شيرين جنسيتها ولم 

تشفع لها. 

واالنهيار  الضعف  حالة  شيرين سفضح  اغتيال 
ابراز جرائم االحتالل  في كيان االحتالل ويعيد 
الذي  العالمي  العام  والراي  الواجهة  الى  مجددا 
اصبح ال يثق بدولة االحتالل وال يصدق رواياتها 

 .
دولة االحتالل االسرائيلي التي تعيش هذه االيام 
واالرتباك  التخبط  سياسة  بفعل  ايامها   اسؤا 
االستيطاني  اليمين  وسيطرة  الداخلية  واالزمات 
, وفشل نظرية االمن  الفاشية  المتطرف والقوى 
الفلسطينيين  هجمات  بفعل  بها  تفاخرت  التي 
تحاصرها  التي  الخارجية  والتهديديات   , االخيرة 
 , المقاومة  قبل محور  الخارج وخاصة من  من 
الصهيونية  المنظمات  اذرعها  تحاول وبمساعدة 
المنتشرة في العالم  ومنها في كندا, قمع االصوات 
التي تنقل حقيقة ما يجري في فلسطين , وارهاب 
المتضامنين مع فلسطين وشعبها في العالم عبر 
السامية  بمعاداة  مسبقا  معدة  تهم  عليهم  اطالق 
وحتى تهديدهم والتضييق عليهم في عملهم ومنع 
البرلمان  لعضوية  او  مهمة  لمناصب  ترشحهم 

وقيادة االحزاب . 

لن تسكتوا اصواتنا وسوف يبقى صوت شيرين 
يصدح قويا  كالرعد يخلخل اساس كيانكم الذي 
اقيم على معاناة ومأساة ماليين الفلسطينيين  

لن تسكتوا اصواتنا 
وسيبقى صوت شيرين يخلخل اساس كيانكم

جوستان ترودو يزمع تعزيز اإلطار القانوني للحق في اإلجهاض
وتناقض في مواقف المحافظين

قنبلة الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” العمالقة
 حول فيروس كورونا القادم األكثر فتكا تهز العالم.. لماذا؟

الخميس مظاهرتين  يوم  اوتاو  مدينة  شهدت 
بينما  االجهاض  لمنع  احداهما  مختلفتين 
حكومته  بأن  ترودو   واعلن  تؤيده.  االخرى 
تبحث في تعزيز اإلطار القانوني الذي يضمن 
ويأتي  الكندية.  للمرأة  اإلجهاض  احترام حق 
خلفية  على  الكندي  الوزراء  رئيس  تصريح 
الوثيقة المسرّبة  من المحكمة األميركية العليا 
لحقها  األميركية  المرأة  فقدان  امكانية  حول 

القانوني في اإلجهاض.
الصحة  لوزير  البالد  زعيم  أوعز  و هذا 
شؤون  ووزيرة  دوكلو،  إيف  جان  رالي  الفيد
العاصمة  في  الجنسين  بين  والمساواة  ة  المرأ
الملف بسرعة.  الكندية مارسي آين، بدراسة 
المرأة  حقوق  حماية  ’’ضمان  بهدف  وذلك 
في ظل  ولكن  اآلن،  فقط  ليس  جيد،  بشكل 

أي حكومة مستقبلية‘‘.

قال ترودوفي رده على سؤال أحد الصحافيين 
عما إذا كان يمكن تّوقع النتيجة في غضون 
أيام: ’’لقد طلبنا من الوزيرين النظر في األمر 

بسرعة، وسنرى الجدول الزمني لعملهما‘‘.
وأتى رد رئيس الوزراء الكندي على التسريب 
إلى  كبرى، وصل صداها  أثار ضجة  الذي 
سائر أنحاء كندا، لوثيقة كشفت يوم االثنين 
يمكن  المتحدة  للواليات  العليا  محكمة  ال أن 
ويد‘‘،  ضد  ’’رو  بـ  يعرف  قرار  غي  تل أن 
الذي يحمي حق اإلجهاض في سائر أنحاء 

الواليات األميركية منذ عام 1973.
لن تتراجع حكومتنا أبًدا عن الدفاع عن حقوق 
أنحاء  الوطن وفي سائر  في هذا  هنا  المرأة 

العالم.
نقال عن جوستان ترودو رئيس وزراء كندا

كيف تتم حماية حق اإلجهاض في كندا؟
إن الحق في اإلجهاض ليس محمًيا بموجب 
السوابق  بموجب  ولكن  كندا،  في  انون  الق
القرار  تحديًدا  أكثر  وبشكل  ضائية،  الق
المعروف باسم الطبيب الناشط الذي ناضل 
الدكتور  اإلجهاض  في  المرأة  حق  أجل  من 
هنري مورغينتالر. ففي 28 كانون الثاني / 
في  العليا  المحكمة  أصدرت   ،1988 ير  ينا
اإلجهاض  تجريم  يلغي  تاريخًيا  حكًما  ا  كند
للحقوق  الكندي  الميثاق  على  بناًء  ًما  تما

والحريات.
بدأت القصة مع الدكتور هنري مورغينتالر، 
عمليات  إجراء  بسبب  قانونيا  تّورط  ي  الذ
مدينة  في  الخاصة  عيادته  في  جهاض  اإل
تورونتو في مقاطعة أونتاريو. في ذلك الوقت، 
كانت المادة 251 من القانون الجنائي تحظر 
على أي شخص القيام بإجهاض امرأة حامل، 
الحمل  إنهاء  من  المرأة  منع  إلى  إلضافة  با

بشكل طوعي.
التي  العليا،  المحكمة  إلى  قضيته  عت  رف
قضاة  خمسة  بأغلبية  النهاية،  في  صت  خل
تشكل   251 المادة  أن  إلى  اثنين،  ابل  مق
الجسدية  السالمة  على  اعتداء  ضوح  بو
تحت  المرأة،  إجبار  ’’إن  للمرأة.  لعاطفية  وا
جنينها  حمل  على  جنائية،  بعقوبة  تهديد  ال
جسدها  في  عميق  تدخل  هو  الوالدة،  ى  حت

وبالتالي انتهاك ألمنها الشخصي‘‘.
إذا فإن تجريم اإلجهاض في كندا أصبح منذ 
ذلك التاريخ الغيًا، ولكن ممارسته والوصول 

إليه ليسا مّكرسين في القانون الفيدرالي.
تجدر اإلشارة إلى أنه من النادر، ولكن ليس 
الكندية  المحكمة  تنقض  أن  المستحيل،  من 
في  المثال،  سبيل  فعلى  قراراتها.  أحد  عليا  ال
الصادر  قرارها  قضاتها  ألغى   ،2015 م  عا
في   Rodriguez قضية  في   1993 م  عا
بريتش كولومبيا. وكانت في ذلك القرار تؤكد 
أن الحظر المفروض على المساعدة الطبية 

عند االحتضار ال ينتهك حقوًقا معينة يحميها 
ميثاق الحقوق والحريات.

محاوالت كندية لتقييد الحق في اإلجهاض

يقول زعيم الحزب الليبرالي رئيس وزراء كندا 
جوستان ترودو ’’لسوء الحظ، نعلم مما نراه 
مما  أيًضا  ولكن  الجنوب،  في  جيراننا  بين 
المحافظين  حزب  داخل  المناقشات  في  نراه 
الكندي، أننا بحاجة إلى ضمان وجود وسائل 
حماية حتى ال نرى هذا التراجع أبًدا كما في 

الواليات المتحدة األميركية‘‘.
وقصد ترودو في كالمه أيضا االقتراح الذي 
برلمان  في  الكيبيكية  الكتلة  حزب  به  تقدم 
أوتاوا بشأن االعتراف باالختيار الحر للنساء 

ورفضه بعض النواب.
المحافظون  حاول  الماضي،  في  أنه  يذكر 
تقييد الحق في اإلجهاض. وأراد مشروع قانون 
قدمته حكومة الحزب التقدمي المحافظ بزعامة 
براين مالروني عام 1991 أن يقتصر الحق 
يعرض  اللواتي  النساء  على  اإلجهاض  في 
الحمل حياتهن للخطر. ولكن مشروع القانون 
يومها.  الكندي  الشيوخ  مجلس  رفضه  هذا 
ومع وصول حزب المحافظين بزعامة ستيفن 
هاربر إلى الحكم في أوتاوا عام 2006، تم 
تؤثر  التي  القوانين  العديد من مشاريع  طرح 
مسألة  على  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

اإلجهاض والجنين، ولكنها كلها أجهضت.
ينظم  فيدرالي  قانون  يوجد  ال  أنه  الى  يشار 
الحق في اإلجهاض، والوصول إلي اإلجهاض 

غير متكافئ في سائر أنحاء البالد.
سبيل  على  برونزويك،  نيو  مقاطعة  في 
التقدمي  الحزب  حكومة  حّددت  المثال، 
ثالثة  باليني هيغز  الحالية بزعامة  المحافظ 
بإجراء  فيها  المقاطعة يسمح  في  مستشفيات 

عمليات اإلجهاض.
غرب  وسط  في  ساسكاتشوان  مقاطعة  وفي 
لحق  المؤيدون  النشطاء  ينتقد  البالد، 
المعلومات  االختيار أوقات االنتظار ونقص 
المحيطة  والجراحية  الطبية  اإلجراءات  حول 

باإلجهاض.
في هذا اإلطار، يقول زعيم البالد ’’إننا نقوم 
بتمويل دراسات للنظر في واقع الوصول إلى 
اإلجهاض الذي نعرف أنه ليس هو ذاته في 

سائر أنحاء كندا‘‘.
رئيس حكومة ساسكاتشوان المؤيد للحق في 
الحياة: لن نعيد فتح النقاش حول اإلجهاض

صرّح رئيس حكومة ساسكاتشوان سكوت مو 
لن  الشخصية  قيمه  لكن  للحياة«  »مؤيد  أنه 

تغّير سياسة الحكومة.
بقولي هذا، أنا محترم جدًا لآلخرين الذين قد 
يكون لهم موقف مختلف عن موقفي. أود أن 
أقول أيضًا إنه فيما يتعّلق بموقفي أو موقف 
أي موقف أي شخص آخر في كتلة الحزب 
على  تأثير  أي  له  يكون  لن  فهذا  النيابية، 

سياسة الحكومة أو القانون في كندا.
مقاطعة  رئيس حكومة  مو  نقال عن سكوت 

ساسكاتشوان في وسط الغرب الكندي.
في  العمومية  الجمعية  انعقاد  وخالل  هذا 
حزب  زعيم  دعا  أمس،  المقاطعة  برلمان 
ساسكاتشوان سكان المقاطعة إلى احترام آراء 
اإلجهاض،  بموضوع  يتعّلق  ما  في  الجميع 

معارضون ومؤيدون.
وكان حزب المعارضة الرسمية في المقاطعة 
وهو الحزب الديمقراطي الجديد قد دعا أمس 
أيضا إلى أن يكون لدى النساء اللواتي يرغبن 
يتم  وأن  الكافية،  الموارد  الجنين،  بإجهاض 

تحسين الوصول إلى العيادات.

صّرحت نائبة زعيم حزب المعارضة الرسمية 

نطلب  نكن  ’’لم  بالقول:  سارور  نيكول 
الحكومة،  لرئيس  الشخصي  الرأي  بالضرورة 
وإنما ما إذا كانت الحكومة ملتزمة أم ال باتباع 
أيًضا بضمان حماية  القانون حرفيًا، وكذلك 
ساسكاتشوان،  في  االختيار  في  المرأة  حق 
اإلجهاض.  عيادات  إلى  الوصول  وتحسين 
الحواجز  كل  بإزالة  الحكومة  تقوم  وأن 

الموجودة حالًيا، للوصول إلى اإلجهاض‘‘.
النساء  مو  سكوت  دعا  متصل،  ق  سيا في 
إلى  الوصول  في  صعوبة  يجدن  ي  اللوات
الصحية  بالخدمات  االتصال  إلى  الموارد 

المحلية أو وزارة الصحة.
حزب  زعيم  الحكومة  رئيس  وأوضح 
هناك  كانت  ’’إذا  أنه  المحلي  شوان  ساسكات
حاالت توجد فيها مخاوف بشأن الوصول إلى 
اإلجهاض، فإنه يصار إلى التعامل معها كما 
في كل الحاالت األخرى من مشاكل الوصول 
الرعاية الصحية من خالل مكتب وزارة  إلى 

الصحة، على حد تعبير سكوت مو.

التباس ويجزم أن ’’حق  أّي  يبّدد  دوغ فورد 
اإلجهاض‘‘ لن ُيّمس

أخيل  كعب  اإلجهاض  موضوع  يشكل  لن 
في  للفوز  الطامح  التقدمي-المحافظ  للحزب 
أونتاريو  مقاطعة  في  المحلية  االنتخابات 

مطلع الشهر المقبل.
مطلع  البالد  عبر  أحدثها  التي  الضجة  بعد 
األسبوع، موضوع تسريب وثيقة من المحكمة 
المرأة  فقدان  امكانية  حول  العليا  األميركية 
األميركية لحقها القانوني في اإلجهاض، أكد 
دوغ  الخارج  أونتاريو  مقاطعة  حكومة  رئيس 
فورد بأنه لن يعمد إلى تقييد حق اإلجهاض 
في حال أعيد انتخابه في 2 حزيران / يونيو 

المقبل.
زعماء  وهم  السياسيون  خصومه  قال  بينما 
والحزب  الخضر  وحزب  الليبرالي  الحزب 
بأنهم سيسهلون الوصول  الجديد  الديمقراطي 
إلى حق إجهاض الجنين للمرأة في أونتاريو.

وقد واجه قادة األحزاب األربعة الرئيسية التي 
تخوض الحملة االنتخابية في أونتاريو أسئلة 
حول هذا الموضوع على خلفية تسريب عن 
إمكانية أن تعمد المحكمة العليا األمريكية إلى 
الذي  ويد‘‘،  بـ’’رو ضد  يعرف  حكم  إلغاء 
أميركا  في  اإلجهاض  في  الحق  يحمي  كان 

منذ 50 عاًما.
أوضح دوغ فورد بأنه يفضل الوضع الراهن، 

حيث ال ُيجّرم القانون الكندي اإلجهاض.

هذا ورفض فورد أمس في اليوم األول إلنطالق 
الحملة االنتخابية رسميا في أونتاريو، تحديد 
المؤيدة  األصوات  مع  سيتسامح  كان  إذا  ما 

للحق في الحياة داخل كتلته الحزبية.
أنه عام 2019، شارك  إلى  وتجدر اإلشارة 
ثالثة أعضاء في الحزب التقدمي المحافظ في 
بارك  كوينز  في  لإلجهاض  مناهضة  مسيرة 

في وسط مدينة تورونتو.
المعارضة  حزب  زعيمة  جانبها،تّعهدت  من 
أونتاريو  برلمان  في  جديدة(  )نافذة  الرسمية 
أندريا  الجديد  الديمقراطي  الحزب  رئيسة 
في  اإلجهاض  إلى  الوصول  بزيادة  هوروث 
توفير  مع   ، والشمالية  الريفية  المجتمعات 
حزبها  انتخاب  تم  إذا  الموارد،  من  المزيد 
الثاني  لقيادة زمام السلطة في المقاطعة في 

من يونيو المقبل.
’’أي  بأن  الجدد  الديمقراطيين  وتؤكد زعيمة 
امرأة، أي شخص يحتاج إلى إجهاض، يجب 
أن يكون له حق الوصول إلى ذلك دون قلق 
أو مشاكل أو تأخير في مهلة االنتظار مما 

قد يمنعه   من إجراء عملية آمنة‘‘.
من جهته، تّعهد زعيم الحزب الليبرالي ستيفن 
ديل دوكا أيًضا بتسهيل الوصول إلى عمليات 
فيها  تتوفر  التي ال  المناطق  في  اإلجهاض 
هذه الخدمة، أو متّوفرة بشكل ضيق ومحدود. 
وهذا في إطار برنامج الرعاية الصحية للمرأة 
بقيمة 15  الحزب ميزانية  له  الذي سيكرس 
مليون دوالر. وأشار ديل دوكا إلى أن الحق 

في اإلجهاض ال يمكن اعتباره حقا مكتسبًا.
بدوره، تّعهد زعيم حزب الخضر مايك شرينر 
بزيادة عدد مراكز الخدمات الصحية للنساء، 
تم  إذا  اإلجهاض،  عيادات  لك  ذ في  بما 

انتخابه في 2 يونيو.

أبرز  أحد  غيتس  بيل  األمريكي  الملياردير 
العمالقة  مايكروسوفت  شركة  مؤسسي 
هذه  يحتل  الكمبيوترية  الفيروسات  ومصّنعة 
األيام العناوين الرئيسية على شاشات التلفزة 
اطالقه  بعد  االجتماعي  التواصل  ووسائط 
تصريحات جديدة مرعبة قال فيها “ان جائحة 
كورونا لم تنته بعد، وان هناك فيروسا متحورا 
ولم  الطريق،  في  انتشارا  وأسرع  فتكا  أكثر 

يشهد العالم المرحلة األسوأ بعد”.
في  جاءت  التي  الخطيرة  التصريحات  هذه 
وقت بدأ فيه المليارات من البشر في العالم 
يتنفسون الصعداء، ويعودون بشكل تدريجي 
اطمئنان  حالة  وفي  العادية،  حياتهم  الى 
حدة  خفت  ان  بعد  الوباء،  هذا  إنتهاء  الى 
الناجمة عنه، االمر  اإلصابة به واالعراض 
الذي أعاد احياء نظرية المؤامرة الى الواجهة 
مجددا، وإعطاء مصداقية للشق المتعلق بها 
بغيتس نفسه، أبرز المتهمين بتصنيع فيروس 
كورونا، ونشره على نطاق عالمي، لتخفيض 

عدد سكان المعمورة.
األبرز  النظرية، ودور غيتس  هذه  يعزز  ما 

فيها في اذهان الماليين، انه كان أول من تنبأ 
وفي محاضرة القاها في مدينة فانكوفر عام 
2015، أصدر فيها تحذيرا شديدا من مقدم 
ماليين   10 يقتل  ان  يمكن  العدوى  فيروس 
شخص على األقل، وهذه النبوءة جاءت قبل 
هذا  ظهور  من  األقل  على  سنوات  خمس 
الفيروس )كوفيد 19( وانتشاره وقتل عشرات 
العالم، حتى ان  انحاء  الماليين في مختلف 
الفيديوهات  أكثر  من  المحاضرة  هذه  فيديو 
انتشارا، وشاهدة حتى اآلن 64 مليون انسان، 

والرقم في ارتفاع.
ومؤسسته  غيتس  لبيل  االتهامات  هي  كثيرة 
الخيرية، ودورها “الخبيث” المزعوم في نشر 
عصابة  يتزعم  انه  تقول  احداها  األوبئة، 
عالمية نخبوية من أصحاب المليارات، هدفها 
األرضية،  الكرة  سكان  عدد  تقليص  األكبر 
في  الكترونية  شرائح  زرع  محاوالت  وثانيها 
أجساد مئات الماليين، ونشر العقم في أوساط 
الرجال والنساء معا، وثالثة تقول ان مؤسسته 
أطفال  على  تجربتها  جرى  لقاحات  اختبرت 
ورابعة  الوفيات،  آالف  الى  أدت  افريقيا  في 

تؤكد ان المؤسسة نفسها وزعت على نطاق 
يسبب  عقارا  يحتوي  للتيتانوس  لقاح  واسع 

اإلجهاض للحوامل.
واكد  االتهامات  هذه  مرارا  نفى  غيتس  بيل 
دوالر  مليون   300 رصدت  مؤسسته  ان 
لمكافحة الكورونا، وإيجاد اللقاحات المحصنة 
نتائج  النفي اعطى  الفيروس، ولكن هذا  من 
عكسية، حتى ان نظرية المؤامرة التي تطاله 
جرى ذكرها 1,2 مليون مرة في التلفزيونات 
وشاركها  االجتماعي،  التواصل  ووسائط 
الماليين على حساباتهم في السوشيال ميديا، 
الجديدة  تنبؤاته  بعد  مرتين  تتضاعف  وربما 

المرعبة، ان لم يكن اكثر.
نار”،  بدون  دخان  “ال  يقول  العربي  المثل 
والدخان المتصاعد من بيل غيتس ومؤسسته 
كثيف  الثالث،  والعالم  افريقيا  في  وأعمالها 
جدا، فما دخل هذا الرجل الذي ليس له عالقة 
الكورونا،  فيروس  حول  ابحاثه  او  بالطب 
وعلى أي أساس تنبأ بها قبل خمس سنوات 
بصورة  النبوءة  يكرر  هو  وها  ظهورها،  من 
فيروسا  ويتوقع  أخرى،  مرة  ومحّدثة  جديدة 

متحورا يقتل الماليين؟
حرب أوكرانيا ربما تكشف الكثير من االسرار 
معامل  اكتشاف  بعد  خاصة  والحقائق، 
القاتلة في معامل  الفيروسات  تنتج  بيولوجية 
امريكية جرى تأسيسها في مناطق سرية في 
يكون  وقد  أخرى،  اوكرانية  مدن  او  كييف، 
فيروس كورونا احداها، وبما يؤكد االتهامات 

الصينية في هذا الميدان.. وهللا اعلم.
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أوتاوا تستأجر 3 رحالت جوية الستقدام الالجئين األوكرانيين

المناظرة األولى لقادة األحزاب المتنافسة 
في السباق االنتخابي في أونتاريو

مرتزقة كندي قاتل مع القناص والي في أوكرانيا 
هرب عائدا الى كندا ويصف الحرب بجهنم

إلجالء  المتزايدة  الضغوط  مواجهة  في 
قريًبا  أوتاوا  تنظم  األوكرانيين،  الالجئين 
ثالث رحالت طيران لنقل الدفعة األولى من 
الخاصة،  نفقتها  على  األوكرانيين  الالجئين 
وهاليفاكس. ومونتريال  وينيبيغ  مدن   إلى 
وسوف تقلع الطائرات الثالثة التي استأجرتها 
كندا من وارسو في بولندا متجهة إلى وينيبيغ 
يوم 23 أيار / مايو المقبل، ومونتريال يوم 
29 مايو، وهاليفاكس في الثاني من حزيران / 
يونيو المقبل. ووفًقا للمعلومات التي حصلت 
تقديرات  الكندية وحسب  اإلذاعة  هيئة  عليها 
الالجئين  مجموع  سيكون  حكومي،  مسؤول 
األوكرانيين الذين تشملهم هذه االلتفاتة من قبل 
أوتاوا نحو 900 مواطن أوكراني، إذا سيكون 
شخص.  300 نحو  طائرة  كل  متن   على 

لتنفيذ  أوتاوا مع شركة طيران خاصة  اتفقت 
وتقوم  األوكرانيين  الالجئين  استقدام  عملية 
توزيع  ويتم  هذا  الفاتورة.  نفقات  بتسديد 
 المقاعد مجاًنا على أساس أسبقية الحضور.

سيتمكن األوكرانيون فقط الذين حصلوا على 
تأشيرة من خالل تصريح السفر الطارئ بين 
الهجرة  وزارة  استحدثته  وأوكرانيا  الذي  كندا 
في الحكومة الفيدرالية، من حجز مقعد على 
متن هذه الرحالت. سيتلقى األفراد المؤهلون 
غضون  في  اإللكتروني  البريد  عبر  رسالة 
معلومات  على  تحتوي  المقبلة  القليلة  األيام 

حول كيفية التسجيل.
المعارضة  أحزاب  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

بتنظيم  في برلمان أوتاوا تطالب منذ أسابيع 
الليبرالية  الحكومة  وتتهم  إجالء  رحالت 
ترودو  جوستان  بزعامة  السلطة  رأس  على 
بالتباطؤ. في األسبوع الماضي، وجه النائب 
برونيل  َألْكسي  الكيبيكية  الكتلة  حزب  في 
الغبرّا  عمر  النقل  وزير  إلى  انتقادًا  دوسيب 
’’لظهوره عاجزًا في مواجهة الوضع‘‘. وزير 
النقل في الحكومة االتحادية اقّر من جهته أنه 

يواجه تحديات لوجستية.
وأشار الوزير عمر الغبرّا إلى أن العديد من 
األوكرانيين لم يعودوا في مكانهم عندما تقدموا 
للحصول على التأشيرة الكندية، مما يزيد من 

صعوبة ترتيب النقل الجوي.
)نافذة  الواضح  الحالي، ليس من  الوقت  في 
ستكون  الرحالت  هذه  كانت  إذا  ما  جديدة( 
دول  في  الموجودين  لألوكرانيين  متاحة 
أوروبية أخرى غير بولندا وما إذا كانت أوتاوا 
ستسهل، إذا لزم األمر، نقلهم إلى وارسو على 

متن الطائرات المستأجرة من كندا.
استبقت حكومة مقاطعة نيوفاوندالند والبرادور 
تنظيم  الفيدرالية من خالل  الحكومة  المحلية 
بولندا. ووصل  من  بها  إجالء خاصة  رحلة 
سان-جون  مدينة  إلى  أوكرانًيا  الجًئا   166
عاصمة المقاطعة في أقصى الشرق الكندي 

مساء االثنين مطلع األسبوع.
وكانت كندا قد اطلقت بوابة إلكترونية للسماح 
بتقديم طلب  الحرب  من  الفارين  لألوكرانيين 
للحصول على تصريح سفر طارئ إلى كندا.

االتحادية  الحكومة  في  الهجرة  وزارة  وتمنح 
الكندية لالجئين األوكرانيين تصريحًا باإلقامة 
تجدر  سنوات.  ثالث  لمدة  كندا  ربوع  في 
إلى  الطارئ  السفر  تصريح  أن  إلى  اإلشارة 
كندا ينص على استقبال الالجئين األوكرانيين 
مدتها  أولية  لفترة  الكندية  األراضي  على 
سيستفيد  البالد،  في  إقامتهم  أثناء  سنتان. 
وتصريح  عمل  تصريح  من  األوكرانيون 
الرعاية  الحصول على  إلى  دراسة باإلضافة 
الصحية. في كيبيك، سيتمكنون من استخراج 
ورخصة  الحكومية  الصحي  التأمين  بطاقة 

القيادة وخدمات رعاية األطفال المدعومة.
الالجئ  يمأل  أن  يكفي  لن   ، ذلك  ومع 
إلى  والصعود  اإللكتروني  الطلب  األوكراني 
الحصول  شرط  يظل  كندا.  لدخول  الطائرة 
)نافذة  المفعول  ساري  مسبقا  تأشيرة  على 
على  وللحصول  آخر.  إشعار  حتى  جديدة( 
تزويد  األوكرانيين  على  يجب  التأشيرة،  هذه 
أي  بيومترية،  ببيانات  الكندية  السلطات 
التعرف اآللي على األفراد استناًدا إلى سماتهم 
البيولوجية والسلوكية، مثل بصمات األصابع 

مثال.

وصف جندي كندي سابق يلقب بالظل تطوع 
بانه  الوضع  أوكرانيا   في  للقتال   كمرتزق 
جبهة  على  يوما   60 خالل  وعاش  جهنم  
الحرب ما لم يعشه طيلة خدمته في الجيش 

الكندي.
في كل يوم هناك ضحايا، في كل يوم ُتزهق 

أرواح أحبة لك وأصدقاء.
مدينة  من  الكندي  المحارب  أمضى  وقد 
شيربروك في جنوب مقاطعة كيبيك الشهرين 
الماضيين في أوكرانيا في الصفوف األمامية 

على الجبهات يقاتل ضد الجيش الروسي.

وقد تعرض للموت أكثر من مرّة ولذلك قرر 
عدم العودة إلى الجبهة وخط النار.

يروي Shadow أنه قبل عشرة أيام، تجنب 
الموت بصعوبة مرة أخرى. إلى جانب صديقه 
والي، القناص الكندي الذي تطوع أيًضا في 

أوكرانيا.

إلى  باإلضافة  والي  مع صديقه  بمهمة  كان 
تكليفهم  تم  وقد  آخرين  أوكرانيين  جنديين 
دبابة روسية في منطقة دونباس في  بتعقب 
شرق البالد. اعتقد المحاربون األربعة أنه لم 
يتم رصدهم من قبل الجيش الروسي، ولكن 
ما هي إال لحظات حتى بدأت دبابة روسية 

وبشكل مفاجىء بإطالق النار باتجاههم.

األوكرانيين  الجنديين  بين  القذيفة  سقطت 
اللذين كانا يدخنان في الخارج، وقد دفعت قوة 
االنفجار بالمحارب الكندي إلى داخل الخندق 
مات  حين  في  بأذى،  يصاب  أن  دون  من 

الجنديان األوكرانيان.
كان على بعد بضعة أمتار مني، كان ال يزال 
البعض وشاهدته  بعضنا  إلى  نظرنا  يتنفس. 
من  اثنان  مات  لقد  األخيرة.  أنفاسه  يلفظ 

أصدقائي أمام عيّني.
’’والي‘‘  وصديقه  ’’الظّل‘‘  أمام  يكن  لم 

في  تماما  مّجهزين  غير  وهما  القناص، 
الروس،  الجنود  من  الكبيرة  األعداد  مواجهة 
الجيش  نيران  وقع  على  بالفرار  الذا  أن  إال 

الروسي على رؤوسهم.
كانت آخر عملية لي على الجبهة الشرقية. 
ال أجد غير كلمة واحدة توصف ما عشته: 

إنه الجحيم.
يسقط القتلى كل يوم وترى أصدقائك يموتون، 
يوما بعد يوم. لدي أصدقاء من قدامى البحرية 
أغلب  في  مهمتهم  كانت  هؤالء  األميركية، 
أصدقائهم  جثث  النتشال  الذهاب  األحيان 
الذين سقطوا في القتال، هذه هي الحياة على 

الجبهة.
’’تلك المرة كانت هي األولي لي‘‘

المتطوعين  بين آالف  شادو ووالي هما من 
امريكا  من  خاصة  العالم  أنحاء  سائر  من 
كمرتزقة  للقتال  تطوعوا  الذين  واوروبا  وكندا 

في مواجهة الجيش الروسي .
أوكرانيا،  إلى  شهرين  نحو  قبل  وصوله  منذ 
وكيف  الحرب،  غدر  الكندي  الجندي  شاهد 
عادية  صغيرة  لحظة  كل  تصبح  أن  يمكن 

مميتة فجأة.
Shadow لم يختبر الحرب خالل السنوات 
المسلحة  القوات  صفوف  في  قضاها  التي 
المعارك  الكندية، ليخوض في أوكرانيا أولى 
أول  كانت  حياته.  في  الجبهة  على  القتالية 
مهمة له في إيربين، بالقرب من كييف، وتولى 

مساعدة صديقه والي وحمل الذخيرة له.
يضيف شادو في مقابلة مع القسم اإلنكليزي 
لهيئة اإلذاعة الكندية بأن الروس سرعان ما 
شنوا الهجوم عليهما وقصفوا المبنى الذي كانا 

يحتميان فيه.
باتجاه  نيرانها  الروسية  المدفعية  ’’أطلقت 
المبنى الذي كنا بداخله، لكنها أخطأتنا ببضعة 
أمتار. بعد ذلك، بدأ الروس في إطالق النار 
وكانت  مخابئنا  من  وخرجنا  أخف،  بأسلحة 

معركة ضخمة بالنيران‘‘.
تفاصيل  نقل  في  الكندي  الجندي  ويتابع 

األحداث ’’لقد كانت المرة األولي لي، كان 
الروس على بعد حوالي 50 مترًا منا، وكان 
في  مكان،  كل  في  يتطاير  رصاص  هناك 
كانوا  فعل أي شيء،  لم نستطع  كل مكان. 
جندي  ألقى  أن  إلى  محاصرتنا‘‘  يحاولون 
قنبلة يدوية، مما أعطى  النهاية  أوكراني في 
أنقذ  الرجل  ’’هذا  للفرار.  وقًتا  شادو  فريق 
حياتنا‘‘ قال الجندي المعروف على الجبهة 

باالسم الحركي ’الظل‘‘.
بعد العديد من التجارب التي عّرضت حياته 
العودة  عدم  الكندي  الجندي  قرر  للخطر، 
إلى الجبهة. لكنه يقول إنه ال يمكنه مغادرة 
أن  شادو  قرر  لذا  شعبها،  وترك  أوكرانيا 
يبقى في مدينة لفيف ويشارك في المساعدة 

االنسانية.
الغزو  بداية  منذ  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
الماضي،  فبراير   / شباط   24 في  الروسي 
السفر  بتجنب  كندا رعاياها  نصحت حكومة 

الشؤون  وزارة  نصحت  كما  أوكرانيا.  إلى 
العالمية الكندية في نهاية شهر فبراير، الرعايا 
يحتموا  أن  أوكرانيا  في  الموجودين  الكنديين 
في مكان آمن في حال استحال عليهم مغادرة 

البالد بأمان.

في  األحزاب  زعماء  يخوض  أن  يكفي  هل 
أونتاريو في العديد من الخالفات ليشّكل ذلك 

لحظة حاسمة في الحملة االنتخابية؟
اإلذاعة  هيئة  في  السياسية  المحللة  تساءلت 
مقالها  في  دوبوي  ماكدونالد  ناتاشا  الكندية 

المنشور يوم يوم االربعاء.
وتقول إنه في المناظرة األولى لقادة األحزاب 
في أونتاريو الثالثاء  كانت هناك ’’شرارات‘‘ 

وإنما لم يكن هناك فائز أول.
لقادة األحزاب في  من فاز بالمناظرة األولى 
مقاطعة أونتاريو التي جرت الثالثاء في نورث 
باي )نافذة جديدة( ؟ ربما ال أحد. أو ربما دوغ 
نقال  يرتكب خطًأ.  لم  فقط ألنه  فورد، ولكن 
في  دوبوي  ماكدونالد  ناتاشا  الصحافية  عن 
مقالها التحليلي على موقع راديو كندا.  تتابع 
معظم  فإن  صريحين،  ’’لنكون  الصحافية 
سكان أونتاريو لم يعيروا االهتمام لمسألة أن 
شمال أونتاريو حيث جرت المناظرة األولى، 
تضم جزءًأ صغيرًا من الدوائر االنتخابية. وهي 
االنتخابية  التحديات  حقيقة  تمثل  ال  بالطبع 

على مستوى المقاطعة ككل‘‘.
لقد كان هناك نقطة ضعف لدوغ فورد خالل 
اآلخرون  القادة  حاول  وقد  المناظرة،  هذه 

استغاللها، على حد تعبير كاتبة المقال.
فن  فورد  السيد  يتقن  ’’ال  بالقول:  تتابع 
الخطابة. وقد تنتابه نوبات غضب من قراءة 
مالحظاته الُمعدة. وعندما يرتجل، فهو يعطي 
لالنقضاض  لخصومه  السانحة  الفرصة 

عليه‘‘.
لقد أطلق رئيس حكومة أونتاريو الخارج زعيم 
خالل  فورد  دوغ  المحافظ  التقدمي  الحزب 
العام 2018،  الحملة االنتخابية األخيرة في 
المناظرات،  خالل  خصومه  على  السهام 
بطريقة افتقرت في بعض المرات إلى الكياسة.
حول  حينها  الثاقبة  تعليقاته  أثارت  وقد 

زعيمة  لمنافسته  الجميلة‘‘  ’’االبتسامة 
الحزب الليبرالي كاثلين وين الدهشة.

الكندية  اإلذاعة  هيئة  في  الصحافية  ترى 
يمتلك  سنوات،  أربع  بعد  أنه  جديدة(  )نافذة 
أن  يجب  جديدة  وصورة  إنجازات  فورد  دوغ 
يحافظ عليهما. إنه المرشح األوفر حظًا في 
استطالعات الرأي، ويتم تصويب حملته وفًقا 
ال  وقليلة.  قصيرة  الصحفية  إحاطاته  لذلك: 
أجاب  حيث  المناظرة  بعد  غادر  أنه  عجب 

خصومه على أسئلة وسائل اإلعالم.
هدوئه  على  فورد  حافظ  السجال،  خالل 
القادة اآلخرون  الوقت. وعندما هاجم  معظم 
بعضهم البعض، ’’تالشى تماًما وأحياًنا أغلق 
عينيه!‘‘ متمسكا بشعاراته ورسائله الرئيسية 

حول ميزانيته.
أوجز دوغ فورد في جمل بسيطة، كقوله ’’ 
المزيد من الضرائب، نحن  إلى  لسنا بحاجة 
الذين  األشخاص  من  المزيد  إلى  بحاجة 

يدفعون الضرائب‘‘.
المناظرة  في  األحزاب  قادة  أبدى  ذلك،  ومع 
’’أن  بهم  حري  وكان  كالمه،  من  السخرية 
يستغلوا حقيقة أنه ال يبدو أنه يتقن كل ملفاته 

على  اإلجابات  بعض  يقرأ  كان  إذ  بعمق. 
على  قراءتها  عبر  عليه  تطرح  التي  األسئلة 

ورقة أمامه كلمة بكلمة‘‘.
زعيم الحزب الليبرالي ستيفن ديل دوكا ظهر 
اللهجة بين دوغ فورد  واثق الخطى, ارتفعت 
والزعيم الليبرالي ستيفن ديل دوكا عدة مرات. 
فقد اتهم ديل دوكا، على سبيل المثال، دوغ 
فورد، بأرقام داعمة، بتضليل سكان أونتاريو 
بقوله إنه أنشأ المزيد من الوظائف في قطاع 
افتقار  إلى  باإلشارة  فورد  ورد  التصنيع. 
الحكومة  قبل  من  الوباء  لمكافحة  التأهب 

الليبرالية السابقة.
حاولت زعيمة حزب المعارضة الرسمية في 
الحكومة الخارجة الحزب الديمقراطي الجديد 
وتأخذ  بينهما  تتدخل  أن  حوروث  أندريا 
الكالم. ولكن ديل دوكا لم يعرها سوى القليل 
من االهتمام، مفضاًل توجيه السهام فقط إلى 
دوغ فورد. وهو بال شك يحاول أن يثبت نفسه 
على أنه خصمه الوحيد والحقيقي، على حد 

تعبير المحللة السياسية.
ما  وكثيرًا  سالسة  أكثر  بدت  هوروث  أندريا 
كانت تتوجه بالحديث مباشرة إلى سكان نورث 

باي. علما أن الحزب الديمقراطي الجديد في 
أونتاريو فاز بغالبية المقاعد النيابية في شمال 

أونتاريو في االنتخابات األخيرة.
حاول Del Duca بطريقة ما التخلص من 
وتقديم حزبه كحزب   ،Wynne السيدة  إرث 
ليبرالي جديد. وقد اتهمه دوغ فورد بأنه مهتم 

فقط بالتصويت في المناطق الحضرية.
في اآلونة األخيرة، تخلص ستيفن ديل دوكا 
محاولة  في  الضخمة  السوداء  نظارته  من 
إلضفاء الليونة والنعومة إلى صورته. خالل 
مستويات  في  تقلبات  ’’شاهدنا  المناظرة، 
طاقته. كانت ابتسامته لطيفة، وكانت حججه 
فيه  سيفكر  ما  قول  الصعب  من  متقنة. 

الناخبون الذين يكتشفونه ألول مرة‘‘.

نجم المناظرة
إذا كان هناك من أحد، فهو  المناظرة،  نجم 
زعيم حزب الخضر مايك شراينر، على حد 
ديل  ستيفن  غرار  على  الصحافية.  تعبير 
لشراينر.  األولى  المناظرة  تلك  كانت  دوكا، 
هذا األخير أصبح أول عضو لحزب الخضر 
عام  في  أونتاريو،  تاريخ  في  البرلمان  في 
2018. كان الوحيد الذي تحدث عن البيئة، 
بعبارات دقيقة وبسيطة الفهم. فرصة أضاعها 
المناظرة  في  السياسية  األحزاب  زعماء  بقية 

أمس.
متحدث  أفضل  شراينر  كايك  يكون  ربما 
المعقدة  للقضايا  إتقانه  إن  المجموعة.  في 
الصحية،  والرعاية  االقتصاد  مثل  األخرى، 
وخاصة اإلسكان، يمكن أن يساعد في دحض 
النظرة السائدة بأن حزب الخضر هو حزب 
ذو قضية واحدة. هذا ولم يتردد زعيم الخضر 
في توجيه أسئلة محددة إلى دوغ فورد ، وهو 

أسلوب لم يستخدمه خصومه اآلخرون.
راديو كندا

معرض بازار العيد
بادارة سامية الوحش جرى يوم السبت تنظيم 

بازار العيد في مسلتون بمشاركة العشرات 
من رجال االعمال الذين عرضوا منتوجاتهم 

من مختلف االنواع واالعمال اليديوية 
والتحف والهدايا بهدف تسويقها باسعار 

مخفضة . 
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معرض فنون وكتاب لمثقفيين عراقيين في ميسيساجا

هل أصبح زيلينسكي هو “تشرشل” العصر الحديث ِفعاًل؟ ومن الذي أطلق 
عليه هذا الّلقب ولماذا؟ وهل الوقائع على أرض أوكرانيا ُتؤّكد ذلك؟

 تونس ُمهددة بانهيار اقتصادي غير مسبوق 
وسط تفكك الديمقراطية وتعطل الحياة السياسية.. فمن المسؤول؟

بعد توقف ألكثر من عامين بسبب الجانحة 
المعارض  قاعة  في  الخميس  اليوم  جرى 
افتتاح  ميسيساجا   في  المطار  من  بالقرب 
من  العشرات  بمشاركة  كندا  حالل  معرض 
الشركات المنتجة والموزعين خاصة في كندا 
.  وقال مدير عام المهرجان ناصر ديب بأن 
ناجحة  خطوة  يعتبر  المعرض  تنظيم  اعادة 
الشركات  من  العديد  به  يشارك  انه  خاصه 
أمريكا  إلى  إندونيسيا  من  العالم  في  الكبرى 
وكندا والدول العربية . ومن المقرر أن يستمر 

المعرض حتى يوم السبت

عبد الباري عطوان
أن َيِصف جورج دبليو بوش الرئيس األمريكي 
األسبق نظيره األوكراني مولوديمير زيلينسكي 
هاتفي  اّتصال  العصر” خالل  “تشرشل  بأّنه 
فهذا  الجمعة،  األّول  أمس  بينهما  قصير 
البريطاني  الوزراء  لرئيس  إهانة  ل  ُيَشكِّ ال 
)تشرشل( الذي قاد بالده إلى الّنصر الّتاريخي 
على النازّية في الحرب العالمّية الثانية، وإنما 
إهانة أيًضا لُكل معايير الِقياس للقادة والّرموز 
ُيعيد  وذاك  هذا  وفوق  األخرى،  التاريخّية 
األمريكي  الرئيس  غباء  على  مجدًدا  الّتأكيد 
السياسّية  ثقافته  وضحالة  وسذاجته  األسبق 
والتاريخّية، وترّبعه على عرش العالم ولفترتين 

ُمتتاليتين نقولها في الحلق مرارة.
زيلينسكي، أو “تشرشل زمانه” اختير بعنايٍة 
التي  العميقة،  األمريكّية  الّدولة  قبل  من 
تزويٍر  لحظِة  في  االبن  ببوش  أيًضا  جاءت 
النازّية  اليمينّية  إحياء  إلعادة  مسبوقة،  غير 
في بالده أوكرانيا، واسِتفزاز الرئيس الروسي 
العالمّية  الحرِب  إلى  وجرّه  بوتين،  فالديمير 
تماًما  األوكرانّية،  األرض  من  ابتداًء  الّثالثة 
مثلما سيطر اللوبي الصهيوني على الرئيس 
لغزو  كُدمية  واستخدمه  نفسه،  االبن  بوش 
من  أكثر  وقتل  وتدميره،  واحِتالله  الِعراق 
في  الّنهاية  في  َيُصّب  وِبما  ِعراقي،  ِمليونّي 
الهيمنة  لمشاريع  خدمًة  العرب،  إضعاف 

اإلسرائيلّية على الِمنطقة.
***

والعقل  فعاًل،  تقع  أشكالها  على  الّطيور 
المعروفة  اإلسقاط  نظرّية  أو  لبوش،  الباِطن 
في علم الّنفس، هو الذي دفع به إلطالق هذا 

ل  الّتوصيف على مثيله زيلينسكي الذي ُيَشكِّ
امِتداًدا للِعصابة الصهيونّية نفسها التي وقفت 
ُكل  والحًقا  الِعراق،  تدمير  على  وحّرضت 
مشروع  إطار  في  واليمن،  وسورية  ليبيا  من 

الفوضى الخاّلقة.
من َيحُكم أوكرانيا حقًّا هي الواليات المتحدة، 
ودولتها العميقة، وزيلينسكي ُمجّرد أداة وواجهة 
وشاهد زور، وبات يقضي ُمعظم أوقاته خلف 
البرلمانات في  في  الِخطابات  “الزوم” إللقاء 
العبارات نفسها  ُمَكرِّرًا  العالم،  أنحاء  ُمختلف 
المكتوبة له، أّي أنه ليس لديه أّي وقت إلدارة 
للحّد  واإلهانة  الّسفه  من  ولهذا  المعارك، 
األدنى من الّذكاء ُمقارنته مع نظيره تشرشل 
وزارة  وتوّلى  البريطاني،  بالجيش  الذي عمل 
الّدفاع، وعمل ُمراِساًل حربيًّا، وانُتِخَب لرئاسة 
العالمّية  الحرب  أثناء  َمرًَّة  مرّتين،  الوزراء 
لقيادة  الخمسينات  في  ثانية  وَمرًَّة  الثانية، 

نوبل  بجائزة  وفاز  واإلصالح،  البناء  عملّية 
في األدب، وبيعت مجموعة من رسومه عام 

2014 بأكثر من ِمليون يورو.
الّتاريخ  بتشرشل صاحب  د  ُنَمجِّ ال  ُهنا  نحن 
االستعماري األسود، وإنما للكشف عن “ذكاء” 
والحاليين،  الّسابقين  أمريكا  ُحّكام  بعض 
حاليًّا  ُتحاك  التي  الُمؤامرة  ُفصول  وفضح 
في الُغرف الُمغلقة في واشنطن، وتل أبيب، 
لِقيادة  والغربّية  األوروبّية  العواصم  وبعض 
تتطّور  رّبما  ثالثة،  عالمّية  حرٍب  إلى  العالم 
إلى نووّية، على أَمِل بقاء الزّعامة األمريكّية، 
العسكرّية، واالقتصادّية، والسياسّية، والحيلولة 

ُدوَن انِتقالها لموسكو أو بكين.
دولة يقودها “ُمهرّج” قبل أن يتحّول إلى ُدمية، 
وإذا  الحرب،  هذه  في  تنتصر  أن  ُيمكن  ال 
كان أدولف هتلر، ونابليون َفِشال في هزيمة 
روسيا في حقبتين ُمختلفتين من الّتاريخ، فهل 

يستطيع هذا الزيلينسكي أن يهزمها بِخطاباته، 
واسِتعراضاته التلفزيونّية؟

***
الشعب االوكراني الذي نتعاطف معه ومأساته 
بُقوٍَّة، ونرفض ُكل أنواع االحِتالل، هو الضحّية 
األكبر لهذه الحرب الِمصَيدة الدموّية التدميرّية 
التي أوقعه فيها رئيسه زيلينسكي وهو مفتوح 
زِلنا  ُكّنا وما  الذين  ذلك نحن  نقول  العينين، 
في  ُمماثلة  غربّية صهيونّية  ِمصَيدة  ضحايا 
وِفلسطينيين  كَعرب  دفعنا  ومثلما  ِفلسطين، 
وُجوًعا  تشّرًدا وَضياًعا  األلمانّية  النازّية  ثمن 
شاشات  على  بأعيننا  نرى  فإّننا  وِحرماًنا، 
ثمن  األوكراني  الشعب  يدفع  كيف  الّتلفزة 
النازّية الجديدة في بالده، ومعه ُكل الشعوب 
لدعم  أموالها  تتدّفق  التي  األخرى  األوروبّية 
عرقها  من  بُأخرى  أو  بَطريقٍة  الحرب  هذه 

وُجيوبها وضرائبها.
نسبة  وارتفاع  اآلن،  حتى  الُعقوبات  تعّثر 
الّسلع  لُمعظم  فاِحش  وغالء  التضّخم، 
والخدمات، وتراجع أسعار العمالت األوروبّية 
الُمدن  واألمريكّية، وتواتر األنباء عن ُسقوط 
الواحدة ِتلو األخرى في يد الروس، بينما يرتفع 
ُمستوياٍت  إلى  الُمقابل  في  الروسي  الروبل 
بالِمليارات  الروسّية  الخزينة  وتزدحم  قياسّية، 
النفط  أسعار  ارتفاع  عن  الّناتجة  اإلضافّية 
البعض  زال  وما  والُحبوب،  والقمح  والغاز 
يعتبر زيلينسكي بطاًل ُيقارنه بتشرشل.. إنها 
العالم  نهاية  ورّبما  الّساعة،  عالمات  أحد 

أيًضا.

تلوح في األفق أزمة انهيار اقتصادي بتونس 
وسط  الوليدة  الديمقراطية  تفكك  استمرار  مع 
وفق  البالد،  في  السياسي  الجمود  من  حالة 

تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”
نجاح  قصة  تونس  كانت  الزمان،  من  لعقد 
شهدها العالم بعد ثورة شعبية ناجحة أطاحت 
بنظام، زين العابدين بن علي، امتدت لدول 

أخرى لما عرف باسم “الربيع العربي”.
وبينما تالشت ثورات عربية أخرى ودخلت في 
قمع،  أو حمالت  انقالبات  أو  أهلية  حروب 
نجت الديمقراطية من األزمة السياسية خالل 

عامي 2013 و2014 واستمرت بالتقدم.
لكن الدستور الجديد واالنتخابات الحرة النزيهة 
والكرامة  والوظائف  الخبز  توفير  في  فشلت 
التي هتف بها التونسيون، وتندفع البالد اآلن 
سوء  بسبب  منهك  واقتصادها  كارثة،  نحو 

اإلدارة والوباء والحرب في أوكرانيا.
التونسي، قيس  الرئيس  أقال  يوليو،  في 25 
الذي  البرلمان  وعلق  الوزراء  رئيس  سعيد، 
الخلفية  ذات  النهضة  حركة  عليه  تسيطر 
اإلسالمية، ومنذ ذلك الحين عزز حكم الرجل 

الواحد.
التشريعية  والسلطة  الدستور  سعيد  وألغى 
في  االنتخابي  والنظام  القضاء  واستقالل 
التي  الجماعات  تلك  فإن  تونس. ومع ذلك، 
قادت البالد إلى الخروج من األزمة السياسية 
الكبيرة األخيرة لم تفعل شيًئا أكثر من إصدار 

بضع بيانات تحذيرية.
إن  التونسيين  من  الكثير  قال  يوليو،  في 

“الدكتاتورية ال يمكن أن تحدث” في البالد.
سياسة  أستاذة  ماركس،  مونيكا  وقالت 
الشرق األوسط بجامعة نيويورك في أبوظبي 
والمتخصصة بالشؤون التونسية، “إن المجتمع 
المدني حيوي للغاية، لكن ذلك حدث بسرعة 

كبيرة”.
في  الديمقراطية  أن  ليس  األمر  أن  وأشارت 
التونسية  الديمقراطية  “إن  بل  مهددة،  تونس 
قتلت في الرأس” متسائلة “لماذا ال يفعلون أي 

شيء اآلن؟”.
“نواة”  موقع  تحرير  رئيس  مكي،  ثامر  قال 
القديم  للنظام  معارضا  كان  الذي  اإلخباري 
وتطور لوسيلة إعالمية مستقلة تحظى باحترام 
كبير بعد عام 2011، “لم يكن األمر كما لو 

كنا نعيش في نوع من الجنة الديمقراطية”.
“من يمكننا أن نحاسب؟”

يوليو،  في  إجراؤه  المقرر  االستفتاء  وقبل 
عندما سيحاول سعيد الحصول على الموافقة 
 2014 دستور  كتابة  إعادة  على  الشعبية 
األحزاب  بحل  سعّيد  هدد  الرئاسة،  وتعزيز 
أشد  بعض  أثار  مما  بالكامل،  السياسية 
االنتقادات حتى اآلن من قبل هيئات الرقابة 

المدنية والمعارضة.
قال مكي: “ال أحد يريد العودة إلى 24 يوليو، 
وال أحد يريد الذهاب إلى 26 يوليو، بعد كل 

ما فعله قيس سعيد”.
إلى ذلك، ودعا االتحاد العام التونسي للشغل، 

إجراء حوار وطني  فورا” في  “للشروع  سعّيد 
لتجاوز  األخير”  النجاة  “قارب  أنه  اعتبر 
تعيشها  التي  والسياسية  االقتصادية  األزمة 

البالد.
نور  القوي،  لالتحاد  العام  األمين  وحّذر 
عيد  بمناسبة  الطبوبي، خالل خطاب  الدين 
“حالة  أن  من  الماضي  األسبوع  العمال 
بأن  تهدد  حاليا”  السائدة  والتفرد  الضبابية 
“تزيد الوضع سوءا وانسدادا لآلفاق وتسارعا 
لحالة االنهيار”، وفق ما نقل عنه موقع جريدة 

“الشعب” الصادرة عن المنظمة.
لجنة  تشكيل  سعّيد  قرر  واحد،  يوم  وبعد 
ُتسند إليها مهمة إدارة حوار وطني، استثنى 
المعارضة. ويحاول سعّيد من  منه األحزاب 
خالل هذه الخطوة الخروج من مأزق سياسي 
السياسيون  خصومه  يرى  إذ  البالد،  تشهده 
في اإلجراءات األخيرة التي قام بها “استبدادا 

وانقالبا على الدستور”.
السياسية،  االضطرابات  هذه  كل  وسط 
متزايد  بشكل  قادرة  غير  الحكومة  أصبحت 
العام.  القطاع  موظفي  رواتب  دفع  على 
من  إنقاذ  خطة  بشأن  المفاوضات  وتوقفت 

صندوق النقد الدولي.
مثل  األساسية  الغذائية  المواد  نقص  وأدى 
الدقيق، الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا 
– البلد الذي يزود تونس بالكثير من القمح – 
إلى دفع األسعار إلى ما هو أبعد مما يستطيع 

الكثيرون تحمله.
أسعار  سترفع  أنها  مؤخرا  الحكومة  وأعلنت 
الوقود للمرة الثالثة هذا العام وذلك بعد ارتفاع 

أسعار النفط في األسواق الدولية.
قالت نزيهة كرير، 44 سنة، عاملة تنظيف 
منزلي، “نحن نأكل نصف كمية الخبز اآلن”.

وأضافت أن “البالد أصبحت أسوأ وأسوأ” في 
عهد سعيد.

تأييد  نسبة  أن  الرأي  استطالعات  وتظهر 
أنه ال  الرغم من  تتراجع على  الرئيس سعيد 
في  به  موثوق  زعيم  أكثر  اآلن  حتى  يزال 

تونس، طبقا للصحيفة األميركية.
لم  سنوات  منذ  األول  هو  الشتاء  هذا  كان 
وسط  الجماهيرية  االحتجاجات  فيه  تشهد 

تأرجح التونسيون بين ما يرون أنه شرين.
قال الناشط الحقوقي، نورس زغبو دوزي، “ال 
توجد حكومة حقيقية وال برلمان. من هو الذي 

نذهب إليه اآلن؟ من يمكننا أن نحاسب؟”.
زعيم  وهو  الشابي،  نجيب  أحمد  ويتطلع 
معارض علماني، إلى بناء تحالف مناهض 

لسعيد بالشراكة مع حركة النهضة.
وقال الشابي: “أحاول إيجاد أرضية مشتركة 
مع النهضة ألننا يجب أن نتطلع إلى األمام 
وليس إلى الوراء”. وأشار إلى أن التونسيين 
سيضطرون على األرجح إلى قبول مشاركة 

النهضة في أي نوع من الحل السياسي.
وتوقع أنه إذا كانت الكارثة االقتصادية تلوح 
في األفق، “فلن يكون أمام الناس الكثير من 

الخيارات”.

نظمت رابطة الفنانين واالدباء 
العراقيين في ميسيساجا يوم االحد 
معرضا للفنون والكتاب  والطوابع 
التاريخية بمشاركة مجموعة من 
الفنانين التشكيليين والكاتب كريم 

شعالن الذي وقع كتابه رواية 
حصار حكاية لم تحدث 
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هل تقف “إسرائيل” خلف الهجمات األخيرة ضّد الجيش الِمصري
 في سيناء؟ ولماذا اآلن وبعد ُهدوٍء استمّر عامين؟

ستة مرشحين يتنافسون على زعامة حزب المحافظين الكندي

الواليات المتحدة تحاول سحب الحبوب من اوكرانيا وترتيب مجاعةفيها

فجأًة، وبعد ُهدوٍء استمّر عامين تقريًبا ُيعلن 
المتحّدث العسكري الِمصري “عن مقتل عشرة 
شّنته  لُهجوٍم  التصّدي  أثناء  وضابط  ُجنود 
رفع  محّطات  إحدى  على  تكفيرّية  عناصر 

المياه في ِمنطقة غرب سيناء”.
في  كاَن  العناصر  هذه  شّنته  ُهجوم  آِخر 
نيسان )إبريل( عام 2020 في ِمنطقة “بئر 
العبد” شمال سيناء، أسفر عن مقتل وإصابة 
اإلسالمّية”  “الدولة  “تنظيم  وأعلن  ُجنود   10
يطرح  الذي  األمر  تنفيذه،  عن  مسؤولّيته 
العديد من األسئلة حول توقيت هذا الُهجوم، 
وبعد ُكل هذا الُهدوء، والجهة التي تقف خلفه، 
قناة  ِمنطقة شرق  إلى  الهجمات  وانِتقال هذه 
السويس، بعد أن كانت ُمقتصرًة على مناطق 

الغرب )ُقرب ِقطاع غزّة( وِشمال سيناء؟
دولة  اّتهام  على  اآلراء  من  العديد  ُتجِمع 
هذا  خلف  بالوقوف  اإلسرائيلي  االحِتالل 
التي  الُمماثلة،  الهجمات  من  الُهجوم، وغيره 
تستهدف الجيش الِمصري في سيناء وغيرها، 
ًة أنه الجيش العربي الوحيد الذي ما زال  خاصَّ
الِعراقي،  الجيش  تدمير  بعد  ُمتماِسًكا،  قويًّا 
الدموّية  الحرب  في  السوري  الجيش  وإنهاك 

الُمستمرّة ُمنذ 11 عاًما.
الِمصرّية  الُعالقات  بأّن  البعض،  ُيجادل  قد 
تنسيق  وُهناك  األّيام،  هذه  قوّية  اإلسرائيلّية 
واإلسرائيلي  الِمصري  الجيشين  بين  الفت 
قد  وهذا  الُخصوص،  وجه  على  سيناء  في 
ر تبدو  يبدو صحيًحا في العلن، ولكن في السِّ
الّدراسات  زالت  فما  ُكلِّيًّا،  ُمختلفة  الّصورة 
واألبحاث العسكرّية اإلسرائيلّية تعتبر الجيش 
ل  ُتَشكِّ التي  الُكبرى  األخطار  أحد  الِمصري 
تحّسن  وأن  “إسرائيل”،  لدولة  وجوديًّا  تهديًدا 
من  َنوٌع  هو  العلني  وتطّورها  الُعالقات 

“الّتكاذب” ال يعكس الحقيقة.
ًة  إدانة حركات الُمقاومة في ِقطاع غزّة، وخاصَّ
حركتّي “حماس” و”الجهاد اإلسالمي” وحركة 
األخير  للُهجوم  أيًضا،  الِمصرّية  “اإلخوان 
على القوّات الِمصرّية في سيناء، وفي بياناٍت 
رُغم  آنًفا،  الَمذكورة  الحقيقة  هذه  ُيؤّكد  قوّية، 
ُقيود  حول  ًة  خاصَّ الِخالفات  بعض  وجود 
تملك  الفصائل  فهذه  رفح،  معبر  في  الُعبور 
ُتؤّكد ما  التي  الُموّثقة  المعلومات  الكثير من 

ذكرناه سابًقا.
من الّصعب علينا أن ننسى في هذه الّصحيفة 

والمالي  والعسكري  الفّني  اإلسرائيلي  الّدعم 
منظومات  ونصب  اإلثيوبي،  النهضة  لسّد 
تحّسًبا  لحمايته  ُمتطّورة  إسرائيلّية  صواريخ 
للجوء ِمصر للِخيار العسكري، بعد فشل ُجهود 
لألزمة  سلمّي  حلٍّ  إلى  للوصول  الِوساطة 
لتجّنب الُمواجهة العسكرّية على أرضّية ِحفظ 
مصالح الجميع المائّية، والمقصود ُهنا ِمصر 

والسودان.
الّصحيفة  هذه  في  لدينا  الُمتوّفرة  المعلومات 
الِمصرّية  الِخالفات  أن  تؤّكد  اليوم”  “رأي 
أرضّية  على  األّيام  هذه  تتفاقم  اإلسرائيلّية 
“تجاهل” الّسلطات الِمصرّية طلبات إسرائيلّية 
لتكريس  الُمقاومة  فصائل  لدى  بالتدّخل 
الّتهدئة ووقف العملّيات العسكرّية التي زلزلت 
الُعُمق اإلسرائيلي واستهدفت ُمُدًنا رئيسّية ِمثل 
والّسبب  السبع،  وبئر  والخضيرة،  أبيب  تل 
لالستفزازات  الّسلطات  هذه  ُمعارضة  هو 
القدس والمسجد  واالقِتحامات اإلسرائيلّية في 
التي  االقِتحامات  وهي  الُمحتل،  األقصى 
الشعب  أوساط  في  الغليان  من  حالًة  سّببت 
للقضّية  الّداعمين  أبرز  أحد  من  الِمصري 

الِفلسطينّية في الّشعوب العربّية.

الِوساطات  ُكل  وإفشال  اإلسرائيلي،  الُعقوق 
بُبنودها،  االلِتزام  عدم  الّسابقة  الِمصرّية 
اإلعمار  عملّية  وَبدء  الِحصار  رفع  ًة  خاصَّ
في ِقطاع غزّة، كّلها عوامل أحرجت الُوسطاء 

الِمصريين أمام فصائل الُمقاومة.
تظل  أن  ُتريد  اإلسرائيلي  االحِتالل  دولة 
وُمنَهك،  ُمسَتنزف،  وجيشها  ضعيفة،  ِمصر 
في  األضعف  خاصرتها  على  ُترّكز  ولهذا 
بعض  وتمويل  بتسليح  سيناء  جزيرة  ِشبه 
الجماعات “التكفيرّية”، حسب آراء العديد من 
الُمحّللين الِمصريين الذين تواصلت معهم هذه 

الّصحيفة.
تحتل  الّطاحنة  االقتصادّية  األزمات  ُمواجهة 
دولة  ولكّن  الِمصرّية،  الِقيادة  أولوّيات  قّمة 
االحِتالل اإلسرائيلي ُتريد تفجير هذه األزمات 
المرحلة  اقِتراب  مع  ًة  خاصَّ تصعيبها،  عبر 
الّثالثة من ملء خزّانات سّد النهضة في شهر 
هذه  صْبر  أن  ويبدو  الُمقبل،  )يوليو(  تّموز 
الِقيادة على هذه الُمؤامرات اإلسرائيلّية قد بدأ 
ينفذ بَشكٍل ُمتسارع، أو هكذا نعتقد ونأَمل.. 

وللُا أعلم..

ستة  المحافظين  حزب  زعامة  على  يتنافس 
مرشحين لخالفة زعيمه السابق إيرين أوتول.

تخّلوا عن زعيمهم  المحافظون  النواب  وكان 
شباط/ شهر  مطلع  في  عنه،  الثقة  حاجبين 

أربعة  من  أقل  بعد  وذلك  الماضي.  فبراير 
الفيدرالية  االنتخابات  على  ونصف  أشهر 
بقيادة  الليبرالي  الحزب  أعادت  التي  العامة 
أقلية  لحكومة  السلطة  إلى  ترودو  جوستان 

ثانية على التوالي.
المرشحين  من  أسماء  ستة  أسقط  الحزب 
فقط  منهم  ستة  على  مبقيا  للزعامة،   12 الـ 
لهذه  المنظمة  اللجنة  رئيس  اليوم  أعلن  كما 

االنتخابات داخل الحزب إيان برودي.
المتنافسون الستة في السباق إلى زعامة حزب 
-الذي  بواليفر  بيار  هم  الكندي  المحافظين 
يعتبر المرشح المفضل-،جان شاريه -رئيس 
حكومة كيبيك السابق لثالث مرات متتالية-، 
ليسلين لويس، باتريك باون، سكوت أيتشيسون 

ورومان بابير.
تأهل خمسة  قد  كان  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
األولى  المرحلة  بموجب  آخرين  متنافسين 
من السباق، في 19 نيسان/أبريل الماضي، 
تصديق  على  الحصول  في  فشلوا  ولكنهم 

طلباتهم بالتّرشح.

آذار/مارس  شهر  منتصف  وفي  كذلك 
الماضي، كان رجل األعمال من تورنتو بوبي 
سينغ قد أعلن أيًضا عن نيته الترشح لقيادة 
الحزب، لكن اسمه لم يكن من بين المترشحين 
التي كانت  الذين اجتازوا المرحلة األولى - 
في 19 أبريل - والتي تطلبت دفع 50 ألف 

دوالر كرسوم تسجيل.
كان أمام المرشحين األحد عشر اآلخرين مهلة 
حتى يوم الجمعة الماضي للوفاء بسلسلة من 
الشروط. على وجه الخصوص، كان عليهم 
جمع 500 توقيع وكذلك 000 300 دوالر.

المرشحون الذين ُأسقطت ترشيحاتهم يطلبون 
تفسيرًا

من  كل  أعلن  الماضية،  األخيرة  األيام  في 
شغلت  التي  أليسليف،  ليونا  السابقة  النائبة 
منصب مساعدة رئيس حزب المحافظين في 
عهد الزعيم أندرو شير، والنائب في برلمان 
بريتش  مقاطعة  من  دالتون  مارك  أوتاوا 
على  الحصول  يستطيعا  لم  أنهما  كولومبيا، 

تصديق ترشيحهما من قبل الحزب.
في  بفشلهما  الحزب  في  العضوان  وأقر  هذا 
نيسان/  29 بحلول  دوالر  ألف   300 جمع 

بالنسبة  الحال  هو  هذا  ليس  نيسان.  أبريل/ 
لثالثة متنافسين آخرين مرفوضين.

األعمال  رجل  من  كل  تويتر  على  غّرد  إذ 
والمحامي  بورغو  جوزيف  ساسكاتشوان  في 
بأنهما  أبراهام  جرانت  كولومبيا  بريتيش  من 
طلبا من الحزب تفسيرا ألنهما يعتقدان أنهما 

استوفيا كل الشروط للمشاركة في السباق.
فإن  الكندية،  اإلذاعة  هيئة  لمعلومات  ووفقا 
المحامي جويل إتيان من مدينة تورونتو تقّدم 

أيًضا بطلب مشابه على انفراد.
من جانبها، غّردت النائبة ليسلن لويس، التي 
في  عامين  في غضون  الثانية  للمرة  تشارك 
السباق على زعامة حزب المحافظين، وقالت 
’’إن الحزب يجب أن يسمح لهم بالترشح‘‘.

السباق  قواعد  في  أنه  مالحظة  المهم  من 
تم  التي  الحزب  زعامة  على  جديدة(  )نافذة 
الماضي، احتفظت  الكشف عنها في مارس 
لجنة تنظيم انتخاب الزعيم بالحق في استبعاد 
بعض المرشحين، حتى لو تمكن هؤالء من 
دوالر   300 ومبلغ 000  توقيع  جمع 500 

قبل 29 أبريل.
ترشيح  لجنة  تعتمد  قد  القواعد،  لهذه  وفًقا 
المتسابقين من أجل زعامة الحزب على أي 

معلومات أخرى تراها مفيدة من أجل التحقق 
إلى  التوصية  وكذلك  المرشح  مالءمة  من 
مرشح  بحظر  لالنتخابات  المنظمة  اللجنة 

معين من تقديم ترشيحه.
نعلم أيًضا أن كال من جوزيف بورغو وغرانت 
أبراهام وليسلين لويس ومارك دالتون كانوا قد 
 Campaign Life منظمة  من  الدعم  تّلقوا 

المؤيدة للحياة و المناهضة لإلجهاض.
المعجب  بورغو  أن جوزف  ذلك  إلى  أضف 
بالرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، كان 
قد شارك أيًضا في مظاهرة لسائقي الشاحنات 
في مبنى البرلمان الكندي في الشتاء الماضي.

انتقد  فهو  أبراهام،  غرانت  إلى  بالنسبة  أما 
التبني  بعد  المحافظين  النواب  خاص  بشكل 
السريع وباإلجماع، قبل عيد الميالد، للقانون 
الذي يحّظر عالجات تحويل الميول الجنسية.

وخالل االيام الماضية جرى تنظيم مناظرتين 
للمرشحين كان اخرخا مساء االربعاء . 

السيد نصر اهلل للبنانيين: أنتم بين خيارين.. 
لبنان سّيدًا أو متسكعًا أمام أبواب سفارة.. ال عروبة مع التطبيع ومن دون فلسطين ومن دون القدس

أّكد األمين العام لحزب هللا، السيد حسن نصر 
هللا، اليوم الثالثاء، أن ال عروبة مع التطبيع، 

ومن دون فلسطين، ومن دون القدس.
وفي كلمٍة له، خالل المهرجان االنتخابي في 
الضاحية الجنوبية لبيروت، قال السيد نصر 
هللا إّن “الحضور الجماهيري اليوم وباألمس 
بيئة  انقالب  على  المراهنين  كل  إلى  رسالة 
“تصويت  أن  مضيفًا  عليها”،  المقاومة 
هو  المقاومة  للوائح  الخارج  في  المغتربين 

تعبير عن شجاعة وإخالص”.
بعد  أّنه،  إلى  لحزب هللا  العام  األمين  ولفت 
من  ُأبلغت  العالمي،  القدس  يوم  خطاب 
قنوات دبلوماسية رسالًة تقول إّن اإلسرائيليين 
عمل  بأّي  القيام  في  رغبتهم  عدم  يؤكدون 
وجاهزيتنا  “استنفارنا  أن  مضيفًا  لبنان،  ضد 
المناورات  انتهاء  حين  إلى  قائمين  سيبقيان 
إلى  بالنسبة  االمر  وكذلك  اإلسرائيلية، 

المقاومة الفلسطينية”.
ما  “كل  أّن  إلى  هللا  نصر  السيد  وأشار 
)بشأن  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  قاله 
أفكار  عن  يعّبر  االنتخابية(  الطروحات 

الثنائي الوطني ومضامينه”.
أجل  من  اللبنانية  الدولة  حضور  وبشأن 
العام  الناس، أوضح األمين  معالجة مشاكل 
وأساسي  مهم  الدولة  “وجود  أّن  هللا  لحزب 
أّننا  مؤكدًا  الفوضى”،  هو  عنها  البديل  ألن 
“ال نطرح أنفسنا دولة إلى جانب الدولة، وال 
كل  في  عنها  بدياًل  يكون  ان  يستطيع  أحد 

المجاالت”.
في  “حتى  أّنه  إلى  هللا  نصر  السيد  ولفت 
بدياًل  أنفسنا  نطرح  ال  المقاومة،  موضوع 
الدولة. لهذا، نتحدث دائمًا عن الجيش  عن 
دولة  “لدينا  بأن  مردفًا  والمقاومة”،  والشعب 
هو  إليه  نحتاج  وما  مؤسساتها،  عبر  قائمة 
من  وعيوب،  مشاكل  من  تعانيه  ما  معالجة 

خالل اإلصالح”.
دقيق  وضعه  بلد،  أمام  “نحن  وأضاف: 
وحساس. ومقاربة مسائله ال يمكن أن تحدث 
بأنفاس حماسية وثورية، كما يجري في بلدان 
أخرى”، مشددًا على أّن “الحرب األهلية خط 
أحمر، ويجب على اللبنانيين النظر إلى هذا 

الموضوع على أنه خيانة”.
عدم اقتراع من هم دون 21 عامًا ظلم كبير 

للشّبان

وتابع السيد نصر هللا أن “ما يجب أن نطمح 
وهناك  ومقتدرة،  عادلة  دولة  هو  جميعًا  إليه 
الهدف.  هذا  تحقق  أن  يمكن  كثيرة  أمور 
والدولة العادلة هي التي تقدم قانونًا انتخابيًا 
ايصال  على  قادرون  بأنهم  مواطنيها  ُيشعر 
من يمثلهم إلى المجلس النيابي”، موضحًا أّن 

“عدم اقتراع من هم دون 21 عامًا هو ظلم 
الذين يحمَّلون واجبات وطنية،  للشّبان  كبير 

لكنهم ُيحَرمون من أهم حقوقهم الوطنية”.

وأكد األمين العام لحزب هللا أّن “أموال الدولة 
هي ملك لكل الشعب، ويجب أن تصل إليه 
من خالل المشاريع العادلة واإلنمائية”، الفتُا 
إلى أن “الدولة العادلة هي الدولة القادرة على 
أو  عدوان  أي  من  وثرواتها  سيادتها  حماية 

تسلط أو هيمنة او انتقاص”.
وأوضح السيد نصر هللا أن “الدولة العادلة هي 
التي ال ُتلقي أعباء التحرير أو أعباء الحماية 
على شعبها”، مشددًا على أن “مسؤولية بناء 
والذي  الجميع،  مسؤولية  هي  العادلة  الدولة 
ليس  وحده  بذلك  القيام  يستطيع  أنه  يّدعي 

صادقًا”.
ندعو إلى الشراكة وعدم اإللغاء واإلقصاء

ندعو  “ما  أّن  هللا  لحزب  العام  األمين  وأّكد 
واإلقصاء،  اإللغاء  وعدم  الشراكة  هو  إليه 
والجميع يجب أن يتمّثل في المجلس النيابي 
“حديث  أّن  الطبيعي”، موضحًا  عبر حجمه 
الحكومة غير منطقي،  األقلية واألغلبية في 
ويأخذ لبنان إلى أزمات، وهذا ما قلناه دائمًا”.

أقلية  عنوان  تحت  “اإلقصاء،  بأّن  وأفاد 
نحو  البلد  يدفع  طائفي،  نظام  في  وأكثرية 
مغامرات، ولبنان ال يتحمل سلوكًا سياسيًا من 
هذا النوع”، مضيفًا أن “لبنان ال يتحّمل )أن 
ُيحَكم( من طائفة وال حركة وال حزب وال تيار 

قائد، مهما بلغ من القوة وفائض القوّة”.
دخلنا  “حين  أّنه  هللا  نصر  السيد  وأوضح 
الحكومة عام 2005، قمنا بذلك على خلفية 
“لم  أّنه  إلى  مشيرًا  المقاومة”،  ظهر  حماية 
وال نطلب من الدولة حماية المقاومة، بل ما 

نطلبه عدم طعن أحد ما في الدولة لها”.

وشدد األمين العام لحزب هللا على أّن “حزب 
وجدية  بفعالية  الحضور  على  مصمم  هللا 
ومسؤولية في الدولة”، الفتًا إلى أن “ال أحد 
الدولة  بتنا جزءًا من  إننا  نقول  يتوقع عندما 

والنظام، أن ُتَحّل كل المشاكل”.
وسياسيًا،  انتخابيًا  “التحالف،  أّن  وأضاف 
بين  والفوارق  االختالفات  انعدام  يعني  ال 

األحزاب والتيارات المتحالفة”.
نتقدم  يجعلنا  لن  الشرق  على  االنفتاح  عدم 

إلى أي مكان

وقال السيد نصر هللا إّن “عدم االنفتاح على 
الشرق، مراعاًة ألميركا، لن يجعلنا نتقدم إلى 
أي مكان”، معلنًا أّن “لدينا كنزًا في البحر، 
البطالة والغالء  يعاني  اللبناني  الشعب  بينما 

والجوع”.

ال  “لماذا  هللا:  لحزب  العام  األمين  وتساءل 
ُنخرج كنزنا من البحر، وهل يمنعنا من ذلك 
الخوف من األميركيين؟”، مضيفًا: “ما الذي 
من  فعلت،  مما  أكثر  فعله  أميركا  تستطيع 
حصار وتجويع ودفع “إسرائيل” إلى االعتداء 

علينا؟”.
التنقيب عن  لبنان  أن “من حق  وشّدد على 
الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها، كما 
يفعل العدو”، مصرحًا بأّن لبنان ليس فقيرًا وال 
مفلسًا، وال يجوز أن يحّوله السياسيون إلى بلد 

متسول و”شّحاد” وذليل.
وأوضح السيد نصر هللا أّن “بلدنا غني، وكنزنا 
موجود في البحر، وهذا ما تقوله المعطيات. 
التلزيم”،  جرأة  امتالك  هو  إليه  نحتاج  وما 
مضيفًا أّنه “إذا أراد العدو منعنا من التنقيب، 

فإننا قادرون على منعه” من التنقيب أيضًا.
وأشار األمين العام لحزب هللا إلى أّن “لبنان 
غني وقوي، فلماذا نريد التحول إلى متسولين، 
ونجلس عند أعتاب الصندوق الدولي، الذي 

يفرض علينا شروطًا ُمِذّلة؟”.
القضاء في لبنان متعّثر.. ويجب أن يعاَلج

وبشأن أموال المودعين في البنوك اللبنانية، 
قال السيد نصر هللا إّنه “يجب المحافظة على 
حقوق المودعين، ألن هناك في البلد َمن يريد 

شطب جزء من هذه الحقوق”.

وأضاف األمين العام لحزب هللا أّن “ما يحفظ 
الجدد  النواب  توقيع  هو  المودعين  حقوق 
كتلة  به  تقّدمت  الذي  القانون،  على مشروع 
األولى  “المسؤولية  محّماًل  للمقاومة”،  الوفاء 
عن خسارة أموال المودعين للمصارف، التي 
السياسات  خالل  من  هائلة  أرباحًا  حّصلت 

المالية التي كانت قائمة”.
أّن “القضاء في  وأشار السيد نصر هللا إلى 
والدولة  يعاَلج،  أن  يجب  وهذا  متعّثر،  لبنان 
العادلة تعني وجود قضاء نزيه وعادل وقضاة 
كفوئين”، الفتًا إلى أّن “هناك من يدعو إلى 
خيار الشراكة والتعاون، وهناك من يدعو إلى 
اإللغاء واإلقصاء، وأنتم يجب أن تختاروا بين 

االثنين”.
وللمقاومة  للشهداء  هي  أصواتكم  أّن  أعرف 

ولقوة لبنان

وأشار األمين العام لحزب هللا إلى أّنه “لو أّن 
من يتبنى المنطق اإللغائي قادر على إلغائنا 
ليس  لكنه  طويل،  زمن  منذ  ذلك  فعل  َلكان 
قادرًا على ذلك”، مضيفًا للبنانيين “أنتم اليوم 
وفريق  األهلي،  السلم  على  يصّر  فريق  بين 
يعرض خدماته للعالم، ويطلق النار ويقتل في 
وضح النهار. كما أنكم بين خيارين: بين من 
قويًا،  لبنان  ليكون  الخارجية  يوظف عالقاته 
وبين فريق يأتي بالمال من الخارج من أجل 

زيادة أرصدته”.

إلى  كالمه  هًا  موجِّ هللا،  نصر  السيد  وتابع 
يتحمل  فريق  بين  اليوم  “أنتم  اللبنانيين: 
من  ويتبرّأ  ويتهرب  يستقيل  وآخر  المسؤولية 
في  شريك  أنه  من  الرغم  على  المسؤولية، 
قائاًل  السياسية،  المنظومة”  فعلته  ما  كل 
“أنتم اليوم بين خيار من يريد لبنان سيدًا في 
المنطقة، ومن يريده متسكعًا عند أبواب سفارة 

هنا، أو خيمة هناك”.
أّن  “أعرف  هللا:  لحزب  العام  األمين  وختم 
لبنان  أصواتكم هي للشهداء وللمقاومة ولقوة 
الصامدين في  الحلفاء  ومنعته وعزته، ولكل 
مواقع المسؤولية”، مؤكدًا “أننا ال نحتاج إلى 
أن تبصموا بدمائكم.. فدماؤكم الغالية نزفت 

في الماضي، وهي التي تسّيج لبنان”.

الروسي  الدوما  مجلس  رئيس  صرح 
بأن واشنطن ال تؤمن  فياتشيسالف فولودين 
بانتصار كييف، لكنها تفكر في كيفية سحب 
الحبوب بسرعة من هناك، و«ترتيب مجاعة 

في أوكرانيا«.
بايدن قد صرح  الرئيس األمريكي جو  وكان 
مع  المتحدة  الواليات  بأن  سابق  وقت  في 
الحبوب  إمكانية إلعادة  حلفائها، تبحث عن 
أجل  من  العالمية  السوق  إلى  األوكرانية 
فيما  المورد،  هذا  أسعار  في  خفض  تحقيق 
الثالثاء  يوم  األمريكي  النواب  مجلس  وافق 
على حزمة مساعدات إضافية ألوكرانيا بقيمة 

غير مسبوقة تقارب 40 مليار دوالر.

حول  لألمريكيين  كلمة  في  بايدن  وقال 
إجراءات مكافحة التضخم وخفض األسعار: 
»أوكرانيا لديها 20 مليون طن من الحبوب 

في مرافق التخزين الخاصة بها«.
إلعادة  الطرق  عن  نبحث  »نحن  وأضاف: 
هذه الحبوب إلى السوق العالمية التي ستؤدي 
»جائحة  أن  واعتبر  األسعار«.  خفض  إلى 
أوكرانيا  في  بوتين«  السيد  و«حرب  كورونا 
الواليات  للتضخم في  الرئيسية  هي األسباب 

المتحدة«.
كتب  »تلغرام«،  موقع  في  حسابه  وعلى 
فولودين يقول: »تريد واشنطن ترتيب مجاعة 
عن  تبحث  المتحدة  الواليات  أوكرانيا.  في 

أوكرانيا. وبايدن  الحبوب من  لتصدير  طرق 
قال إن ذلك ضروري لخفض أسعار المورد«.

إلى  الروسي  الدوما  مجلس  رئيس  وأشار 
التزامات  في  أوكرانيا  »حشرت  واشنطن  أن 
دوالر  مليار  لها  40  ، وخصصت  ديون« 
وهي  والتأجير«،  »اإلعارة  قانون  بموجب 
إلى  المساعدات  من  وغيرها  األسلحة  توريد 
كييف مع الدفع المؤجل، مضيفا أن »أوكرانيا 
تزود بالمزيد أكثر فأكثر بالقروض، لكن هذا 
وتحسين  البالد،  تنمية  على  بتاتا  يؤثر  ال 
رفاهية المواطنين. على العكس من ذلك، تقوم 
واشنطن بإطالة أمد العمليات العسكرية على 
أراضي أوكرانيا، ولهذا السببل يمكن لسكانها 

العودة الى حياتهم السلمية المعتادة«.
ولفت فولودين إلى أن الواليات المتحدة، بدال 
من المساعدة الحقيقية، تأخذ معظم األشياء 
بالفعل  وترتب  أوكرانيا،  من  الضرورية 
أنفسهم  األوكرانيين  ألن  فائضة،  اعتمادات 
للعيش  الحبوب  احتياطيات  إلى  يحتاجون 
على  مشددا  الجديد،  الحصاد  موسم  حتى 
أن »واشنطن ال تؤمن بانتصار كييف. إنهم 
يفكرون في كيفية استعادة األموال في أسرع 
وقت ممكن، والترتيب لمجاعة في أوكرانيا«.
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محاولة إلنعاش ذاكرة اللبنانيين!
الرئيس األوكراني المهرج  زيلينسكي 

يقطع الغاز والنفط عن أوروبا لضرب روسيا

مسيرة ووقفة اعتصام في يوم القدس في تورونتو

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

فالديمير زيلينسكي ممثل محترف بعيدا عن 
السياسة، وقد اختاره األوليغارشي األوكراني، 
رئيس  دور  يلعب  كي  كولومويسكي،  إيغور 

أوكرانيا.
وكان زيلينسكي قد لعب، قبل انتخابه، دور 
»رئيس شعبي« في مسلسل تليفزيوني، يطلق 
النار على البرلمانيين بالبنادق اآللية، ويركب 
جميع  ويحل  العمل،  إلى  متجها  الدراجة 
األجل  طويلة  األوكرانية  الدولة  مشكالت 
بسيطة  أساليب  وباستخدام  سحرية  بطريقة 
وجذرية.. ربما يفتقد الشعب األوكراني للرشد، 
إال أن مزيج الطفولة و/أو الفكاهة كان كافيا 

لينتخبوا المهرج رئيسا لهم.

تقمص  زيلينسكي  أن  في  المشكلة  تكمن   
دور الرئيس لدرجة أنه بدأ في تطبيق أساليبه 
الحياة  التلفزيوني على  المسلسل  الغريبة من 
القوانين،  على  بصق  البداية،  في  الواقعية. 
ودون  المعارضة.  وقمع  السلطة  واغتصب 
فهم للسياسة الحقيقية، قاد بالده إلى الحرب 
مع قوة عظمى مثل روسيا، وهو اآلن يدمر 
من  باستمرار  األوكرانيين  والمدنيين  الجنود 

أجل مباركة الغرب.

وبالفعل يحظى زيلينسكي اآلن باهتمام العالم 
أجمع، شأنه في ذلك شأن أي ممثل، يعيش 

من أجل الشهرة والمجد وتصفيق الجمهور.
الرئيس  غرور  مدى  الغرب  أدرك  وقد 
دون  واحد  أسبوع  يمر  يكاد  وال  األوكراني، 
بهدف  غربية  دولة  رئيس  كييف  يزور  أن 
المجد  من  جديدة  جرعة  إضافة  وهو  وحيد، 
والثناء على زيلينسكي لتعزيز تمسكه بالحرب 
عن  يحيد  ال  وحتى  روسيا،  االنتحارية ضد 

الخطاف الممسك به.
وعلى الرغم من أن بعض مقاطع الفيديو التي 
حالة  في  تكن  لم  لنفسه  زيلينسكي  يلتقطها 
استخدامه  إلى  وتشير  تماما،  مناسبة  عقلية 
أننا  إال  العقل،  تذهب  التي  المواد  من  لنوع 
سنعتبر أن مجرد السلطة فقط هي ما يذهب 
لنفسه  يسمح  بدأ  أنه  في  السبب  عقله، وهو 

بنبرة قاسية تجاه أسياده.

فهو اآلن لم يعد يرجو فقط، بل يطالب الغرب 
باألسلحة والمساعدات االقتصادية والعضوية 
النفط  عن  والتخلي  األوروبي  االتحاد  في 
يهدد  ذلك، وأصبح  إلى  الروسي وما  والغاز 
بوقاحة  معهم  ويتصرف  الغربيين،  الزعماء 

طفل مغرور مدلل.
استقبال  زيلينسكي  رفض  حينما  ذلك  من 
شتاينماير،  فالتر  فرانك  األلماني،  الرئيس 
الواقع،  )في  للغاية  لروسيا  مؤيد  أنه  بدعوى 
كان شتاينماير هو من اقترح صيغة حل وسط 
لتنفيذ اتفاقيات مينسك(، كما وصف السفير 
األلماني،  المستشار  ألمانيا  في  األوكراني 

أوالف شولتز، بـ »السجق المهان«.
كثيرا  يغفر  الغرب  فإن  الحال،  وبطبيعة 
لزيلينسكي، طالما واصل جهوده في إضعاف 
على  التصرف  في  يتمادى  أنه  إال  روسيا، 
نحو متهور، دون أن يفهم مكانته في التسلسل 

الهرمي الغربي، وحدود قدراته...
 10 الثالثاء،  أمس  يوم  األنباء،  جاءت  ثم 
مايو، بأن أوكرانيا سوف تتوقف، في السابعة 
من صباح اليوم، 11 مايو، عن نقل نحو ربع 
الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أحد طريقين 
بحجة أن محطة الضخ تحت سيطرة الجيش 
الروسي، وإذا استمرت روسيا في إمداد الغاز 
على طول هذا الطريق، فلن يصل إلى أوروبا 

)ويبدو أن أوكرانيا ستستحوذ عليه(.

بروم«  »غاز  شركة  قالت  جانبها،  من 
الروسية، إن السيطرة الروسية على المحطة 
مستمرة منذ فترة طويلة، ولم يتدخل هذا في 
وصول  زال  وال  الغاز،  عبور  في  السابق 
إلى  ومستمرا  متاحا  األوكرانيين  المختصين 
ومدفوعة  المفعول  سارية  والعقود  المحطة، 
األجر، وال ترى »غاز بروم« أي سبب لوقف 

عبور الغاز.
أما أوكرانيا، فتقترح إعادة توجيه هذا الحجم 
من الغاز إلى خط أنابيب آخر، ولكن »غاز 
الناحية  من  مستحيل  هذا  إن  تقول  بروم« 

الفنية.
يبدو أن زيلينسكي قرر وضع حد لتردد أوروبا 
وشكوكها، وها هو يقدم على مساعدتها في 
الروسي  الغاز  قطع  على  المطاف  نهاية 
الروسي،  االقتصاد  انهيار  أجل  من  تماما، 

كما يأمل.
نقل  تكون وقف  قد  التالية  الخطوة  أن  أعتقد 

النفط الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

هنغاريا  تعد  األوروبية،  الدول  بين  من 
وسلوفاكيا من أكثر المعارضين ثباتا للحظر 
الكامل على النفط الروسي، وقرارات الحظر 
باإلضافة  األوروبي.  االتحاد  مستوى  على 
مواجهة  في  وهنغاريا  أوكرانيا  تقف  لذلك 
الهنغارية  األقلية  التمييز ضد  بسبب  صعبة 
الحفاظ  على  هنغاريا  وتصميم  أوكرانيا،  في 

على التعاون االقتصادي مع موسكو. لدرجة 
أن هنغاريا وعدت بمنع انضمام أوكرانيا إلى 
»الناتو« )ال يهم حتى إذا ما كان األمر ليس 
أكثر من مجرد ثرثرة فارغة، فهنغاريا لن تجرؤ 

على معارضة الواليات المتحدة األمريكية(.

الواقع هو أن النفط الروسي يمر إلى هنغاريا 
وسلوفاكيا أيضا عبر أوكرانيا، ويمكن لألخيرة 
أن تمنع النفط عن هنغاريا وسلوفاكيا بنفس 

الطريقة، وتقمع مقاومتهما لبروكسل.

وهنا يطرح السؤال نفسه: هل تلك جرأة مستقلة 
من  األوامر  تلقى  أنه  أم  لزيلينسكي،  أخرى 
يحمالن  االفتراضين  كال  المحيط؟  خلف 
قدرا من الوجاهة، إال أن الخيار الثاني أكثر 

واقعية.
من  بالفعل  أوكرانيا  تعاني  حال،  أي  على 
نقص هائل في الوقود، حيث تمتد الطوابير 
لكيلومترات.  بالوقود  التزود  محطات  أمام 
إمدادات  وقف  كذلك  العبور  وقف  ويعني 
متى  لكن،  نفسها.  ألوكرانيا  والغاز  النفط 
توقفت أوكرانيا عن إيذاء نفسها إذا كان ذلك 

سيضر في الوقت نفسه بروسيا؟
بطريقة أو بأخرى، ومع األخذ باالعتبار مثل 
خطوط  أنه  افتراض  يمكن  األحداث،  هذه 
و«السيل  الشمالي-1«،  »السيل  الغاز  نقل 
الشمالي-2« سيصبحان الوسيلتين الوحيدتين 
لتزويد أوروبا بالغاز في وقت أقرب بكثير مما 

كان متوقعا في السابق.
العبور  أخيرا رسوم  تخسر  فلن  أوكرانيا،  أما 
السيارات  من  أيضا  ستتحول  وإنما  فحسب، 
إلى العربات التي تجرها الخيول، رغبة منها 

في قطع جميع العالقات مع روسيا.
ولكن، سيصاحب ذلك أوال موجة من الصراخ 
والدموع  واآلهات  واالحتجاجات  والعويل 
يعد  والتي  األوروبية،  الدول  من  واالتهامات 
رفضها إلمدادات الطاقة الروسية أمرا مؤلما 
من  قليل  بأس،  ال  لكن  خاص،  نحو  على 

البكاء ثم يتصالحون.
أزمة  الخريف  في  أوروبا  ذلك، ستشهد  ومع 
سيتعين  ثم  ومن  هائلة،  مالية  وأزمة  طاقة 
القرارات  على أوروبا إعادة النظر في جميع 

المتعلقة بعالقاتها مع روسيا.

صبحي غندور*

لبنان  في  الديمقراطية  ُتماَرس  لماذا  ُترى، 
فقط من خالل التوريث السياسي القائم على 
لماذا  ثّم  والمذهبية؟  الطائفية  الحصص 
على  كتف«  إلى  كتٍف  من  البندقية  »تنتقل 
تحالفاته  وتتغّير  ذاك،  أو  الزعيم  هذا  جسم 
اإلقليمية والدولية، لكن ال يجوز عنده تغيير 
النظام السياسي الطائفي؟ أليس حاٌل كهذا هو 
دعت  كّلما  بالخارج  االستقواء  المسؤول عن 
لبنان  من  األمر  هذا  يجعل  أال  الضرورة؟ 
شعٍب  من  الناس  ويحّول  وطن؟  ال  مزرعًة 
الحاجة؟!  عند  ُيذَبح  ثّم  ُيساس  قطيع  إلى 
التدّخل  لكثرة  األول  السبب  هو  ذلك  أَوليس 
اإلقليمي والدولي في الساحة اللبنانية؟ فعطب 
الخارج،  تدّخل  دائًما  الذي سّهل  الّداخل هو 
السلبية  التأثيرات  فاعلية  تتعّطل  وبإصالحه 
الخارجية، وبذلك أيًضا ينتقل لبنان من حال 
المزرعة والقطيع إلى لبنان الوطن والمواطنة.
في  فريدة  نموذجّية«  يشّكل »حالة  لبنان  إّن 
المنطقة العربّية. فهو كان، قبل بدء الحرب 
 ،1975 نيسان/أبريل   13 في  األهلية 
السياسية  الحياة  ممارسة  في  للعرب  نموذًجا 
واالنفتاح  الحزبية،  والتعّددية  الديمقراطية، 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ولمجتمع 

الحرّيات العاّمة بشكٍل عام.
لكن بعد اشتعال الحرب األهلية في منتصف 
مساوئ  انكشفت  الماضي،  القرن  سبعينات 
من  فيه  كان  وما  الّلبناني«  »الّنموذج  هذا 
أمراٍض طائفية، هّددت الجسد اللبناني أكثر 
القتل  أو  الداخلي  االنتحار  بخطر  مرّة  من 

المتعّمد من الخارج.
حّتى  لبنان  في  واألحداث  األعوام  ودارت 
عام  الطائف  اّتفاق  صيغة  على  رست 
مدعوًما  لبنانيًّا  وفاًقا  أثمرت  والتي   ،1989
بوفاق دولي/عربي على إعادة إحياء التجربة 
اللبنانّية القديمة بطبعة جديدة منّقحة! وهكذا 
عاد »النموذج اللبناني الّصالح« إلى الوجود 
بالمنطقة العربّية، رغم التشوّه الذي حدث له 
السبعينات  حقبتْي  في  الحرب  سنوات  بفعل 
والثمانينات. وعلى مدار ربع قرن من الزمن 
كان  العام 2000(،  إلى  العام 1975  )من 
في  إيالًما  األكثر  هو  اإلسرائيلي  الخنجر 
الجسم اللبناني، بل كان هذا الخنجر المسموم 
يستهدف قتل »النموذج اللبناني« الذي أعطاه 
المّتحدة  األمم  منبر  على  من   1974 عام 
فرنجية،  سليمان  الرّاحل  اللبناني  الرئيس 
لفلسطين  اإلسرائيلي  االحتالل  عن  كبديل 
وكنموذج لتعايش الطوائف المتعّددة في ظّل 

دولة ديمقراطية واحدة.
وقد استطاعت المقاومة اللبنانية، التي برزت 
عام  لبيروت  اإلسرائيلي  االجتياح  عقب 
1982، أن تردع هذا الخنجر وأن تقطع يد 
االحتالل التي حملته، فكان االنتصار اللبناني 
على االحتالل اإلسرائيلي عام 2000 بدايًة 
لنموذج لبناني جديد في المنطقة العربّية وفي 

 « بتعبير  فإذا  اإلسرائيلي.  العربي  الّصراع 
بحرٍب  اإلنذار  معنى  من  يتحّول   « الّلبننة 
معنى  إلى  مخاطرها،  من  والتحذير  أهلية 
المقاومة الّناجحة ضّد االحتالل والقدرة على 

دحره.
اغتيال  وبعد   ،2005 العام  في  لبنان  لكن 
الرئيس رفيق الحريري، بدأ يتأرجح بين دّفتي 
االنقسام والفوضى، وأصبح المستهَدف األّول 
هو   )2006 العام  صيف  حرب  )بداللة 
االحتالل  ضّد  المقاوم«  اللبناني  »الّنموذج 
بنموذج  ذلك  بعد  الستبداله  اإلسرائيلي، 
الّطوائف  وصراع  الّداخلي«  »االقتتال 
الكانتونات  وصيغ  والمناطق،  والمذاهب 
الفيدرالية الخاضعة للهيمنة الخارجية، كما هو 
حاليًّا  الدائر  الصهيوني  األجنبي-  المشروع 

لعموم المنطقة العربية.
حقبة  نهاية  في  اختتمت  اللبنانية  فالحرب 
كّل  داخل  مسّلحة  بصراعاٍت  الثمانينات 
نفسها.  المنطقة  بين ميليشيات وقوى  منطقة 
وذلك يعني أّن المراهنين على إشعال الساحة 
وليس  لبنانية  أهلية  حروًبا  يريدون  اللبنانية 
الصراعات  إظهار  يريدون   .. واحدة  حرًبا 
المقاومة أو  الدائرة اآلن بألوان سياسية )مع 
ضّدها- مع هذا الطرف اإلقليمي أو الدولي، 
أو ضّده( بينما واقع الحال هو المراهنة على 
صراع موزاييك من القوى الطائفية والمذهبية 
في  المسّلح  العنف  استخدام  تستبعد  التي ال 

أساليبها.
طبًعا، هو سؤاٌل لبنانيٌّ مشروع عن مستقبل 
حصر  ضرورة  وعن  المقاومة«  »سالح 
اللبنانية  بالمؤّسسات  المسلحة  العناصر 
كما  أصبح،  األمر  هذا  لكن  فقط،  الرسمية 
صراع  في  ماّدة  األخرى،  اللبنانية  القضايا 
متناقضة  سياسية  ومشاريع  إقليمي/دولي 
اعتباره  عن  عوًضا  ككل،  المنطقة  في 
في  لبنان  كّل  اشترك  عاّمة  وطنية  مسألة 
االحتالل  مقاومة  فترة  خالل  تبعاتها  تحّمل 
اإلسرائيلي، وبأّنها قضية مرتبطة حتًما بتوّفر 
سياسة دفاعية لبنانية تضمن ردع أي عدوان 

إسرائيلي، وهو أمٌر لم يحصل بعد.
طرف  على  اآلن  التركيز  مؤسف  هو  وكم 
اللبناني  السياسي  التأّزم  مسؤولية  في  واحد 
نصف  لحوالي  جرى  ما  وتجاهل  الحاصل 
حروب  تداخل  من   1975 العام  منذ  قرٍن 
اآلخرين على األرض اللبنانية، ومن مسؤولية 
مئات  تهجير  عن  مباشرة  ودولية  إسرائيلية 
عند  لبنان  إلى  الفلسطينيين  من  اآلالف 
فقط  التركيز  فِلما  إسرائيل«.  »دولة  تأسيس 
لبنان  في  الفلسطيني  الوجود  »نتائج«  على 
تتجاهل ذاكرة  وليس على »أسبابه«، ولماذا 
بعض اللبنانيين أيضًا ما قام به الكوماندوس 
اإلسرائيلي من تدمير ل13 طائرة لبنانية في 
مطار بيروت يوم 28 ديسمبر عام 1968 
اللبناني  الجيش  بين  القاهرة«  »اتفاق  قبل 
 ،1969 العام  في  الفلسطينية«  و«المقاومة 
في  مسلحة  فلسطينية  منظمات  وجود  وقبل 
لتدمير  آنذاك  إسرائيل  سعت  حيث  لبنان، 
على  يعتمد  كان  الذي  اللبناني  االقتصاد 
السياحة وعلى مطار بيروت، كما استهدفت 
بالصراع  لبنان  توريط  أيضًا  بذلك  اسرائيل 
كما  الحقًا،  جنوبه  الحتالل  تمهيدًا  معها 
احتلت الجوالن وسيناء والضفة الغربية وغزة 
في حرب 1967، والتي لم يكن لبنان طرفًا 

فيها.
بعد  جرى  ما  اللبنانيون  ينسى  كيف  أيضا، 
العام  في  لبنان  لجنوب  إسرائيلي  االحتالل 
1978 من اقامة »دولة لبنان الحر« بزعامة 
المخطط  تنفيذ  بدء  ومحاولة  حداد  سعد 
دويالت  إلى  لبنان  بتقسيم  اإلسرائيلي 
اإلسرئيلي  المشروع  هو  كما  وكانتونات، 

وثائق  حسب  الخمسينات  حقبة  منذ  للبنان 
)رئيس  غوريون  بن  تبادلها  التي  الرسائل 
خارجيتها  وزير  مع  السابق(  إسرائيل  وزراء 
التي  الرسائل  هذه  شاريت،  موسى  آنذاك 
اعتماده  المناسب  األسلوب  عن  تحّدثت 
إلنشاء دويلة على الحدود الشمالية مع لبنان 
تكون تابعة إلسرائيل ومدخاًل لها للهيمنة على 

لبنان والشرق العربي كّله.
فإسرائيل المسؤولة عن تهجيرها لمئات االلوف 
من الفلسطينيين الى لبنان هي سبب ما حدث 
على أرضه من مشكلة »السالح الفلسطيني« 
عام  األهلية  الحرب  لبدء  ذريعة  كانت  التي 
لبنان عام 1978  للحرب على  ثّم   ،1975
العام 1982 واحتالل مناطق عديدة  ثّم في 
سبب  مّما  بيروت،  وعاصمته  اراضيه  من 
خروج  بعد  اللبنانية  المقاومة  ظاهرة  وجود 
المقاتلين الفلسطينيين من معظم لبنان. فلماذا 
وخاصة  الكبرى،  الدولية  القوى  تتحرك  لم 
الواليات المتحدة، للضغط على إسرائيل بعد 
حرب 1982، وخروج المنظمات الفلسطينية 
المسلحة، من اجل تنفيذ قرار مجلس األمن 
رقم 425 الصادر بعد اجتياح العام 1978 
والذي طالب إسرائيل باالنسحاب الكامل من 
على  إسرائيل  اجبار  جرى  لو  ترى  لبنان!. 
لقيام  داٍع  أي  هناك  كان  هل  القرار،  تنفيذ 

مقاومة لبنانية مسّلحة؟!.
تأثيرات  لبنان اآلن يعيش مزيًجا من  وهاهو 
ونظامه،  كيانه  على  والجغرافيا  التاريخ 
وتاريخ  لبنان  فماضي  واستقراره،  أمنه  وعلى 
نظامه  بناء  وكيفية  كيانه  نشأة  وظروف 
الطائفي، كّلها عناصر تاريخية سلبية دائمة 
التأثير في أحداثه، تماًما كما هو أيًضا دور 
موقع لبنان الجغرافي، حيث الخيار هو فقط 
وبين  السورية،  وبوابته  العربي  محيطه  بين 
الخطر  هو مصدر  الذي  اإلسرائيلي  الوجود 
الطبيعية،  وثرواته  لبنان،  أرض  على  الدائم 

وعلى وحدة شعبه.
تغيير  يستطيعون  ال  اللبنانيون  كان  وإذا 
كيانهم  أوضاع  تطّورات  في  الجغرافيا  دور 
الوطني، فإّن بإمكانهم حتًما تصحيح الخطيئة 

التاريخية المستمرّة في طبيعة نظامهم الطائفي 
السياسي الفاسد. وعندما يفعل اللبنانيون ذلك 
يصونون وطنهم من الوقوع في شرك الحروب 

األهلية من جديد.

ال  لبنان  في  واإلصالح  بالتغيير  األمل  إّن 
وآليات  قيادات  خالل  من  يتحّقق  أن  يمكن 
تصون  ومذهبية  طائفية  انتخابية  وقوانين 
الواحد  اللبناني  فالوطن  فيه.  الفساد  مافيات 
طائفيين.  ال  توحيديين  وطنيين  إلى  بحاجة 
ولن تكون هناك دولة لبنانية قوية وعادلة ما 
لم تقم مؤّسسات الدولة على أسس وطنية ال 
طائفية، فما يتّم بناؤه على خطأ ال يمكن أن 
المشكلة  وأساس  نتائج صحيحة.  إلى  يصل 
هو في النظام السياسي الطائفي الفاسد الذي 
على  ويحرصون  السياسيون  الزعماء  يتوارثه 
استمراره حيث أّنهم به يستمّرون ويستثمرون. 
ففي لبنانهم: الطائفية أواًل..  والوطن أخيرًا !

 1990 العام  بعد  الحاكمون  اقتسم  لقد 
السلطات اللبنانية ومنافعها، وحاول كّل طرف 
أن يجعل من نفسه ممّثاًل لفئة أو طائفة أو 
كانت  التي  نفسها  العقلية  فاستمّرت  منطقة، 
جيل  ونشأ   ،1975 عام  الحرب  قبل  سائدة 
ما بعد الحرب في بيئة سياسية فاسدة معتقًدا 
اللبناني وفي  المشكلة هي في »اآلخر«  أّن 
يدرك  لم  لكن  تدعمه،  التي  الخارجية  الجهة 
أّن مشكلة وطنه ومشكلة  الجديد  الجيل  هذا 
مستقبله هي في التركيبة السياسية التي تتوّلى 
والتي  أزمة،  كل  بعد  السياسي  البناء  ترميم 
ترفض التخّلي عن امتيازات النطق السياسي 

باسم هذه الطائفة أو المذهب أو المنطقة!.
إيقاف  على  قادر  الجديد  اللبناني  الجيل 
الغنم  من  قطيع  وكأّنهم  الناس  مع  التعامل 
يسوقهم الرّاعي الطائفي بعصا أو بفتاٍت من 
العشب، ثّم يورث القطيع لمن بعده في أسرته، 

فيبقى الغنم غنًما والرّاعي راعًيا!!
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن

وقفة  السبت،  يوم  تورونتو،  مدينة  شهدت 
القنصلية  مينى  أمام  ومسيرة  احتجاجية 
االمريكية في مركز المدينة دعمًا لفلسطين، 
بحق  اإلسرائيلية  بالممارسات  وتنديدًا 
المبارك  األقصى  المسجد  في  الفلسطينيين 

واألراضي المحتل في يوم القدس العالمي. 
الحكومة  المشاركون في االعتصام،  وطالب 
االحتالل  وتسليح  تمويل   بوقف  الكندية  
االسرائيلي ووقف دعمه، وهتف  المشاركون 
وادانة  لشعبها  العدالة  و  فلسطين  لحرية 
المنظمات  ان  الى  يشار  الصهيونية. 
ورئيس  اونتاريو  حكومة  طالبت  الصهيونية 
بحجة  السنوية  المسيرة  بمنع  تورونتو  بلدية 
انها معادية للسامية وتساهم في نشر الكراهية 

والعنف ضد اليهود .
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5 Years Warranty
FREE LED Light

FREE Door Lubricant

16' x 7'  Garage Door
$2749 + HST

8' x 7' Garage Door
$1649 + HST 

Skylinks Openers
$399 + HST 

Chamberlain SMART Opener
$520 + HST 

LIFT MASTER Smart
Opener 8500W

$850 + HST 

كافة انواع ابواب الكراجات

416-666-6745

PRO ENTRY SERVICES
P r o e n t r y . c a

ProEntry.ca

عروض خاصة للجالية العربية

بيع - تركيب - تصليح

GARAGE DOOR OPENERS SALE

FREE garage door tuneup with the purchase of any garage door opener

Installation Included
GARAGE DOORS SALE
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هل تقدر إسرائيل على دفع ثمن اغتيال السنوار؟.. 
دعوات قتل قائد “حماس” تتصاعد والمستويات السياسية والعسكرية تخشى المواجهة واللعب بالنار

محور القدس يشّدد الخناق على »إسرائيل«.. 
هل تهرب إلى األمام؟

االساس العلمي لتصريح الفروف عن » يهودية هتلر »

بوتين ال يعتذر.. 
إسماعيل هنية إلى موسكو قريبًا

سالم العبيدي \ موسكو \
حاولت حكومة االحتالل التأثير في الموقف 
وتوظيف  الكرملين،  خط  على  الروسي 
االتصال الهاتفي بين رئيسها نفتالي بينيت 
وكأنه  بوتين  فالديمير  الروسي  والرئيس 
اعتذار على تصريحات الفروف، لكن الزيارة 
دحضت  لموسكو  »حماس«  لوفد  الناجحة 

ادعاءات االحتالل.

الروسية،  الدبلوماسية  رئيس  تصريحات 
اليهودية  الجذور  بشأن  الفروف،  سيرغي 
لم  هتلر،  أدولف  النازية،  ألمانيا  لـ«فهرر« 
في  المسؤولون  تمنى  كما  لسان،  زلة  تكن 
الكيان اإلسرائيلي المحتل. الرجل قال ما لم 
يجرؤ على قوله أحد من قبل، خشية أن ُتتهم 

روسيا بالتغاضي عن الالسامية.
التوغل  في صدد  لست  أنا  المقال،  هذا  في 
والذي  روسيا،  في  الشائك  اليهود  تاريخ  في 
يمتد لنحو 14 قرنًا، لكن تورط اإلسرائيليين، 
في  القتال  في  اخفاؤه،  ممكنًا  يعد  لم  والذي 
أوكرانيا ضد روسيا، أعاد إلى الذاكرة الروسية 
الدور السلبي، والهدام أحيانًا، والذي أدته عدة 
أوساط يهودية في روسيا عبر التاريخ، بما في 
ذلك خالل العقود الثالثة األخيرة، التي يمكن 
األوليغارشيا  لهيمنة  ذهبيًا  عصرًا  اعتبارها 
اليهودية المرتبطة بالصهيونية العالمية، ليس 
وإنما  للبلد،  االقتصادية  المقدرات  على  فقط 
القرار  صناعة  على  كبير،  حد  إلى  أيضًا، 

السياسي لروسيا. 
استجداء  عن  اإلسرائيليون  عجز  أن  بعد 
القنوات  عبر  الفروف  من  االعتذار 
كان  الذي  االبتزاز  إلى  لجأوا  الدبلوماسية، 
في  اليهود  حاخامات  كبير  نبرة  في  واضحًا 
روسيا، بيرل الزار، الذي طالب وزير خارجية 
روسيا بالتراجع عن كالمه قبل فوات األوان.

لتقديم  مؤهاًل  نفسي  أعد  ال  الزار:  »بيرل   
الروسية،  الدبلوماسية  رئيس  إلى  المشورة 
لكن سيكون من الجيد لو اعتذر إلى اليهود 
سيكون  الحالة،  هذه  في  بخطئه.   واعترف 

ممكنًا اعتبار الحادث منتهيًا«. 

حاول اإلسرائيليون أيضًا التأثير في الموقف 
الروسي على خط الكرملين. لقد بات واضحًا 
أن حكومة الكيان اإلسرائيلي حاولت توظيف 
الروسي  الرئيس  بين  الهاتفي  االتصال 
االحتالل  حكومة  ورئيس  بوتين  فالديمير 
االستقالل«  »يوم  بمناسبة  بينيت،  نفتالي 
داخلية،  دعائية  أغراض  في  المشؤوم، 
تصريحات  على  اعتذار  كأنه  وتصويره 
المقاومة  حركة  وفد  زيارة  لكن  الفروف. 
واإليجابية  لموسكو،  »حماس«،  اإلسالمية، 
مسؤولي  مع  محادثاته  سادت  التي  الكبيرة 
ادعاءات  تضعان  الروسية،  الخارجية  وزارة 

»تل أبيب« في خانة »المرتجى والمؤجل«.
َمن يفهم طريقة تعامل الكرملين مع مثل هذه 
الرئيس  مستشاري  تفكير  ومسار  القضايا، 
الروسي، يعرف أن من غير الوارد أن يعتذر 
فالديمير بوتين أصاًل عن أي موقف، مهما 
كان، والسيما أن يقدم اعتذارًا نيابًة عن أحد 
الفروف  يأمر  فإنه  ذلك  أراد  وإذا  وزرائه. 
باالعتذار. لكن ما نراه فعاًل أن وزارة الخارجية 
الروسية تمضي ُقُدمًا في فضح تواطؤ النخب 
اليهودية في إبان الحرب العالمية الثانية مع 

نظام هتلر النازي في برلين.
الخارجية  باسم  المتحدثة  أن  الالفت  من 

منشورًا  أصدرت  زاخاروفا،  ماريا  الروسية، 
في منصاتها في مواقع التواصل االجتماعي، 
تحت عنوان »ِمن وزارة الخارجية الروسية إلى 
وزارة الخارجية اإلسرائيلية«، كشفت فيه قتال 
القوات  ضد  أوكرانيا  في  إسرائيليين  مرتزقة 
الجدد  النازيين  مع  جنب  إلى  جنبًا  الروسية 
اليهودي  رئيسه،  يصفه  الذي  البلد،  هذا  في 
بـ«إسرائيل  زيلينسكي،  فالديمير  األصل، 

الكبرى«.
يرغب  أن  المستبعد  من  زاخاروفا:  »ماريا 
الذين ضخموا هذه  اإلسرائيليون،  السياسيون 
في  الراهن،  الوقت  في  اإلعالمية  الحملة 
المثير  من  سيكون  ربما  لكن  التالي،  سماع 
مرتزقة  يسمعوه:  ان  إليهم  بالنسبة  لالهتمام 
من إسرائيل يقاتلون إلى جانب مسلحي آزوف 

في أوكرانيا«.
الكيان  تواطؤ  بفضح  زاخاروفا  تكتِف  لم 
يستقوي  الذي  كييف،  نظام  مع  العنصري 
إليجازًا  قدمت  بل  الجدد،  النازيين  بكتائب 
مشَفعا بشواهد تاريخية على تواطؤ عدد من 
الحرب  زمن  إلى  يعود  النازيين،  مع  اليهود 
العالمية الثانية. وهي، في ذلك، تدّعُم موقَف 
بالحجج واألدلة. لسبب ما،  مديرها الفروف 
ال تزال الصحافة الغربية )وبعض الليبراليين 

لدينا( تتجادل بشأن ما إذا كان هناك نازيون 
جدد في أوكرانيا. ُيستشهد باألصل اليهودي 
الحجج«  من  كواحدة  زيلينسكي  لفولوديمير 

الخرسانية المسلحة«. 
»ماريا زاخاروفا: لسوء الحظ، يعرف التاريخ 
أمثلة مأَسوية للتعاون اليهودي مع النازيين. في 
بولندا وبلدان أخرى في أوروبا الشرقية، عين 
األلمان صناعيين يهودًا رؤساء للغيتوات** 
والمجالس اليهودية. وثمة شواهد تاريخية على 
المتعاونين:  لمثل هؤالء  تمامًا  أفعال وحشية 
اليهود في  ليكين كان يتجسس على  يعقوب 
وارسو، ويشي إلدارة االحتالل األلمانية بكل 
شيء. وشهد على أبناء جلدته، لُيحَكم عليهم 
األحيان.  بعض  في  ووحشي  حتمي  بموت 
على  يعرض  فكان  رومكوفسكي  حاييم  أما 
يهود مدينة لودز تسليم أطفالهم إلى النازيين 
مقابل  في  عليهم(  وحشية  تجارب  )إلجراء 
البالغين.  اليهودي  الحي  سكان  حياة  إنقاذ 

وهناك عدد من الشهادات على أفعاله«.
وسيرغي  يعتذر،  لم  بوتين  فالديمير  إذًا، 
موسكو،  إلى  هنية  إسماعيل  يدعو  الفروف 
المقبل.  حزيران/يونيو  في  األرجح  على 
مصادفات ال تدل على عشوائيٍة في السلوك 
الرئيس  الروسي، بل على منهجية واضحة. 
بوتين وضع هيبته ومستقبله السياسيين، بل 
مصير روسيا برمتها، رَْهَن العملية العسكرية 
وإما  ينتصر  إما  أوكرانيا.  في  الخاصة 
المعركة  هذه  وفي  آخر.  خيار  وال  ينتصر، 
أكثر،  بوضوح  االسرائيلي  الكيان  يصطف 
يومًا بعد يوم، مع تحالف الغرب األطلسي، 
الذي هو استمرارية له. وعندما يدعي مكتب 
يسوق  فإنه  اعتذر،  بوتين  أن  بينيت  نفتالي 
دعاية إعالمية رخيصة لالستهالك الداخلي. 

بوتين َلْم وال ولن يعتذر، يا بينيت.
الهوامش:

*فهرر )Fuhrer( باأللمانية، وتعني الزعيم 
في المنظمات النازية.

**غيتو )Ghetto( باإليطالية، وتعني جزءًا 
إلثنية  الجبرية  لإلقامة  ما  مدينة  من  معزواًل 

معينة.

شارل أبي نادرشارل أبي نادر 

أن تصل »إسرائيل« اليوم إلى وضٍع، ترى فيه 
استمرارها،  احتمال  من  أكبر  زوالها  احتمال 

فهذا هو األمر الذي لم تكن تنتظره.

ربما لم تكن »إسرائيل«، على مدى أعوام احتاللها 
األراضي العربية في فلسطين وفي غيرها، تنتظر 
في هذه  فيه  تمر  لما  تمر في وضع مشابه  أن 
على  وخوف  وتردٍد  وهواٍن  ضعف  من  األيام، 
المستقبل والمصير. صحيح أنها، مثل أي محتّل 
تحت  حساباتها،  ضمن  دائمًا  تضع  معتٍد،  أو 
إمكاَن  امتصاص وضع معين،  الضغط وبهدف 
التنازل عن بعض المكتسبات أو قبول تسوية غير 
مالئمة لها، لكن أن تصل »إسرائيل« اليوم إلى 
وضٍع، بدأت ترى فيه احتمال زوالها أو اندحارها 
على  ثباتها  احتمال  من  أكبَر  المنطقة  عن 
تنتظره  تكن  لم  الذي  األمر  هو  فهذا  احتاللها، 

أو تفكر فيه.
صحيح أن »إسرائيل«، اليوم، تعيش وضعًا إقليميًا 
غير مالئم لناحية تعّثر مسار التطبيع على عكس 
ما خّططت له، أو لناحية ثبات لبنان والمقاومة 
في وجه ضغوطاتها وطروحاتها االستدراجية، كما 
أنها تعيش وضعًا دوليًا مزعجًا يتمحور حول ما 
ما  بسبب  دعمها  األميركي عن  االنحراف  يشبه 
تعيشه واشنطن من ضغوط ضخمة، ونتيجة بدء 
خلفية  على  األسوأ  نحو  بروسيا  تدحرج عالقتها 
خالف ذي طابع عقائدي في تحديد أصول هتلر 
خلفية  على  أو  الفروف،  قال  كما  »اليهودية«، 
في  يقاتلون  إسرائيليين  متطوعين  الروس  ضبط 
في  أساسي  األمر غير  هذا  يبقى  لكن  أوكرانيا، 
قدرتها  مستوى  في  الحقيقية  التأثير  نقاط  تحديد 
القدس،  أو محور  المقاومة  على مواجهة محور 
عليها  نفسها  تفرض  المواجهة  هذه  بدأت  بحيث 
على  قادرة  أنها  يبدو  ال  تصاعدية،  بصورة 

اإلفالت منها.
المواجهة  بأن  قناعة  إلى  عنها  رغمًا  تصل  قد 
استحالة  هناك  وبأن  متكافئة،  تعد  لم  إيران  مع 
إلرغام األخيرة على التنازل عن موقعها، إقليميًا 
أو  النووية  وقدراتها  تأثيرها  والتخلي عن  ودوليًا، 
الصاروخية الباليستية أو المسّيرة. هذا األمر قد 
تتقّبله »إسرائيل« وتجده أمرًا واقعًا، وربما تنزع من 

وباتت  لمست  تغييره كونها  نهائيًا محاولة  رأسها 
على يقين، عبر مسار طويل من المواجهة، أن 
إيران دولة إقليمية كبرى واجهت ونافست أطرافًا 
من  الرغم  على  مواقفها  في  وثُبتت  قوية،  دولية 
النهاية  في  نفسها  الضغوط والحصار، وفرضت 
تتعايش  بدأت  ربما  عليه،  وبناًء  صعبًا.  رقمًا 
»إسرائيل« اليوم مع هذه المعادلة، التي مفادها أن 
»المواجهة مع ايران لم تعد متكافئة أو ُمربحة«.

»إسرائيل«  وصلت  ربما  أيضًا  هللا  حزب  مع 
إلى ما يشبه االستسالم، وذلك بعد سلسلسة من 
التجارب والمواجهات المباشرة معه، بدءًا بإجبارها 
إلى   ،2000 عام  لبنان  من  االنسحاب  على 
االنتصار عليها في عدوان عام 2006، وصواًل 
إلى ما فرضه عليها من قواعد اشتباك ومعادالت 
ردع وتوزان رعب، وما نتج من ذلك من قناعة 
أصبحت راسخة لدى »تل أبيب«، بأن حزب هللا، 
من صواريخ  يملكه  بات  وبما  وتأثيره،  قوته  في 
في  واستثنائية  فعالة  مسّيرات  ومن  ودقيقة  ذكية 
مميزاتها، أو من قدرات تكتيكية لدى مقاتليه على 
االختراق وتجاوز الحدود عند أّي مواجهة مباشرة، 
بات في موقع الند وبدأت »إسرائيل« تتعايش مع 

هذه العالقة الندية في مواجهته.
لكن ما يؤرق »إسرائيل« ويجعلها تعيد حساباتها، 
بصورة جدية، هو ما يتجاوز قدرات إيران وحزب 
هللا الالفتة على الرغم من حساسية هذه القدرات 
التغيير  باكتشافها  العامل  هذا  ويمثل  وفعاليتها، 
الفلسطينية  المقاومة  مستوى  في  الدراماتيكي 
وقدراتها في كامل األراضي المحتلة، بحيث تمّثل 

هذا التغيير الدراماتيكي بما يلي: 
أواًل: وحدة فلسطينية شاملة تجاوزت خصوصيات 
التزامًا  أثبتت هذه الوحدة  الجغرافية المختلفة، إذ 
األراضي  كل  في  المقاومة  خيار  بشأن  كاماًل 
الغربية  الضفة  إلى  الـ48  أراضي  من  المحتلة، 
إلى قطاع غزة إلى أحياء القدس وميادينها، وإلى 
الشتات  )دول  أيضًا  المحتلة  األراضي  خارج 

والهجرة(.
الشعب  شرائح  كل  يجمع  الذي  االلتزام  ثانيًا:   
الفلسطيني ومكوناته وفصائله، والذي تخطى كل 
التقسيم الزائف الذي أوصلوه إليه عبر الخداع أو 
هادنت  سلطة  بين  والوعيد،  التهديد  أو  اإلغراء 
وفاوضت عن حسن نية أو عن سوء تقدير، وبين 
طروحات  خلفية  على  انقسمت  وأحزاب  فصائل 

وخيارات متباينة، فمنها من قاوم وما زال، ومنها 
من هادن ثم عاد اليوم إلى قناعته بخيار المقاومة.
قدرات  من  أظهرته  فيما  المقاومة  مستوى  ثالثًا: 
باستهداف طائرات  تمّثلت  فعالة،  وأسلحة جديدة 
بواسطة  بعيدة  غير  فترة  منذ  غزة  فوق  العدو 
صواريخ أرض - جو )ستريال(، كانت »إسرائيل«، 
حسابات  خارج  أنها  تعّد  إطالقها،  قبل  ما  إلى 
إلى  باإلضافة  وإمكاناتها،  الفلسطينية  المقاومة 
 – أرض  الصواريخ  مناورتي  في  الواضح  التقدم 

أرض، واألنفاق. 
من هنا يبدأ أرق »إسرائيل« الحقيقي، إذ إنها لن 
تجد بعد اليوم مفرًا من سطوة المقاومة الفلسطينية، 
عناصر  عدة  تملك  كونها  إلى  باإلضافة  التي، 
عنصرًا  تملك  أنها  بينها  من  يكفي  واقتدار،  قوة 
أساسيًا، خصص له سماحة األمين العام لحزب 
هللا، السيد حسن نصر هللا، مساحة مهمة ودقيقة 
إذ أشار  القدس،  في كلمته األخيرة بمناسبة يوم 
إلى »العمليات المنفردة التي تمّثل تصاعدًا نوعيًا 
وتطورًا  فلسطين،  في  المقاومة  مسار  في  جدًا 
خطيرًا جدًا بالنسبة إلى االحتالل، ألنها ال تحتاج 
هائلة«،  إمكانات  إلى  وال  عمليات،  غرف  إلى 
موضحًا أن هذه العمليات »كشفت مستوى األمن 
الهّش والضعيف للكيان، وعجز األجهزة األمنية 

اإلسرائيلية عن اكتشاف المجاهدين«. 
هناك  يبقى  فإنه  المخاطر،  هذه  الرغم من  على 
داخل »إسرائيل« أو خارجها من يعّدها مقبولة، 
إلى حد ما، ويمكن تفهُّمها، فلقد تعودت »إسرائيل« 
أصابت  لطالما  التي  التغييرات  هامش  على 
المستوى والعناصر للمواجهة التي تخوضها ضد 
محور المقاومة، إلى أن جاءت كلمة رئيس حركة 
»حماس« في قطاع غزة يحيى السنوار، بمناسبة 
نارية،  أيضًا، وما حملته من رسائل  القدس  يوم 
لتضع المقصلة على رقبة »إسرائيل«، وذلك من 
المرتقب  المسار  في  جدًا  متقدمة  إشارات  خالل 

الستراتيجية المقاومة.
التنسيق  مسألة  على  السنوار  رّكز  حديثه  ففي 
لكسر الحصار عن غزة، ودعا الشعب الفلسطيني 
إلى أن يتجهز لمعركة كبيرة إذا لم يكّف االحتالل 
عن االعتداء على المسجد األقصى، مطالبًا كل 
المقاومة في قطاع غزة بأن تكون على  فصائل 
تنتِه  لم  المعركة  والجاهزية، الن  االستعداد  أهبة 
بانتهاء رمضان، بل ستبدأ بانتهائه، وبأن سيف 

نصّلي  حتى  ُيغَمد  ولن  مرفوعًا  »سيبقى  القدس 
في القدس«، وأن الرشقة األولى من الصواريخ، 
ياسر  باسم  ستكون  صاروخًا،   1111 وعددها 

عرفات.

»إسرائيل«،  إلى  بالنسبة  السنوار  كالم  حساسية 
رسائله  وإلى  مضمونه  إلى  طبعًا  باإلضافة 
بأن  اليقين  علم  تعلم  أنها  في  تكمن  الواضحة، 
تهديده هذا، بما حمله من عناصر جديدة وغير 
الفلسطينية،  المقاومة  لسان  عن  يعّبر  مألوفة، 
ومن  الفلسطينيين.  كل  حال  لسان  أصبح  وربما 
دون شك تعلم »إسرائيل« بأن هذا الكالم، المعبَّر 
هو  والثبات،  الثقة  من  المستوى  هذا  في  عنه 
والرؤية  وااللتزام  التوجه  بالكامل عن  يعّبر  كالم 
والقرار لمحور المقاومة أو محور القدس، وربما 
تقارن وتستنتج ذلك أيضًا من كلمة السيد حسن 
نصر هللا نفسها في يوم القدس، والتي قال فيها 
إسرائيل  ضرب  على  إيران  ُتقدم  »قد  بالتحديد: 

مباشرًة، ومقدمات هذا األمر تكبر«. 
من هنا، تبدأ معضلة »إسرائيل« اليوم أمام تهديد 
السنوار، فهل ترضخ وتتراجع في قضايا القدس 
وإجراءات التقسيم، زمانيًا ومكانيًا، والتي أصبحت 
تشكل تحديًا حساسًا ال يمكن لها تجاوزه بسهولة، 
لو تجاوزته - خسرت أول خط  بذلك -  فتكون 
بأنه  الجديدة، وتعلم  المواجهة  متقدم من خطوط 
من  وراءه  ما  خسارة  ستؤسس  وخسارته  أساسي 

خطوط دفاع؟ 
أم تثبت على قرار اإلجراءات هذه، بحيث عليها 
تدحرج  في  كبيرًا  إمكانًا  حساباتها  في  تضع  أن 
المواجهة إلى ما ال تتمناه، تمامًا كما تدحرجت في 
الماضي، ومستوى  العام  القدس«  عملية »سيف 
استطاعتها  في  يكون  لن  ومداه  التدحرج  هذا 

تحديدهما أو التحكم فيهما؟
أم تتجاوز كل ذلك وتهرب إلى األمام في عملية 
تملك  بحيث  واسعة،  أو  مركَّزة  صاعقة،  اعتداء 
فتختار  بسيطة،  غير  وصاروخية  جوية  قدرات 
أهدافها في إيران أو في محيطها القريب شمااًل، 
أو  بعدها  مباشرة  لتنتظر  معًا،  المكانين  في  أو 
ربما بالتزامن معها، ردًا مزلزاًل، سيكون حتمًا غير 

تقليدي؟

ال تزال الدعوات داخل إسرائيل الغتيال قائد 
حركة “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار 
تحاول  فيما  مسبوق،  غير  بشكل  تتصاعد 
جاهدًة  المختصة  األمنية  والجهات  الحكومة 
قد  التي  الخطوة  هذه  شأن  من  التقليل  في 
تكون كمن يلعب في “عش الدبابير” وينتظر 

عساًل.
والسياسية  اإلعالمية  التصريحات  أن  ورغم 
اغتيال  خطوة  على  تتفق  جميعها  واألمنية 
ماء  حفظ  من  كجزء  “الضرورية”،  السنوار 
الذريع  الفشل  على  والتغطية  إسرائيل  وجه 
المنظومة األمنية، بعد  تتلقها  التي  والفاضح 
الفلسطينية والتي  البطولية  العمليات  تصاعد 
أسفرت خالل أسابيع معدودة عن مقتل 14 
إسرائيلًيا على األقل، إال أن االحتالل ال يزال 

يخشى هذه الخطوة.
السنوار وفق  اغتيال  لخطوة  األمنية  فاألبعاد 
التحذيرات التي وصلت مكتب حكومة نفتالي 
والنتائج  بالنار”  “لعب  بأنها  تؤكد  بينيت، 
أحد  ال  غزة  قطاع  مع  شرسة  حرًبا  ستكون 
يعلم عواقبها، في ظل تهديد حركة “حماس” 
سيجعل  على  اإلقدام  بان  والعلني  الصريح 

إسرائيل تعيش في جحيم ونار ال ُتخمد.

ووفًقا لمعلومات حصلت عليها “رأي اليوم”، 
فإن مصر تنشط لمنع االنجرار لجولة تصعيد 
جديدة وجهودها نجحت حتى هذه اللحظة في 
التهدئة بين المقاومة وإسرائيل ومنع الوصول 
لقرار اغتيال السنوار، كذلك تسعى األردن من 
خالل اتصاالتها السرية لتجنب أي محاوالت 
استفزاز في المسجد األقصى والمحافظة على 
الوضع الراهن، منًعا لخلق مواجهات جديدة.

حذر  المتالحقة،  التطورات  هذه  على  وبناًء 
الدعوات  عواقب  من  إسرائيليون  مسؤولون 
السنوار،  الغتيال  إسرائيل،  في  تعالت  التي 
األمن  وزير  وقال  “إلعاد”،  عملية  على  ردا 
اإلسرائيلي، بيني غانتس، لهيئة البث العامة 
العملياتية  القرارات  اتخاذ  “يجب  إنه  “كان” 
في غرف مغلقة ومن خالل اعتبارات أمنية. 
وهذا ليس موضوعا سياسيا، وينبغي أن يبقى 
وانعكست  الصحيحة”.  األماكن  في  ذلك 
اليوم،  اإلسرائيلية،  الصحف  في  التحذيرات 
التي صدرت بتحليالت معاكسة عن أول من 
في صحيفة  العسكري  المحلل  وأشار  أمس. 
“يديعوت أحرونوت”، أليكس فيشمان، إلى أن 
واحد:  فوري  معنى  يوجد  السنوار  “الغتيال 

مواجهة مسلحة”.

مسلحة  مواجهة  تكون  قد  “هذه  أن  وأضاف 
كبيرة أو صغيرة، والجيش اإلسرائيلي قد يدخل 
تنتقل  إلى غزة، وستنتقل أو ال  أو ال يدخل 
تنتهي  وقد  الضفة،  إلى  المسلحة  المواجهة 
المربع  إلى  بالعودة  أيام  خالل  المواجهة 
الدومينو  مكعب  أيضا  تكون  وقد  األول، 
في عدة  مواجهة شاملة  إلى  الذي سيتدهور 

جبهات”.
للجيش.  واضحة  “المعاني  فإن  وبحسبه، 
يزال  وال  كان  حماس  لزعيم  علني  واغتيال 
كما  أو  الحرب،  حالة  في  مطلوبا  إنجازا 
ينمو  دولة  رفيع:  أمني  مصدر  ذلك  وصف 
ناتجها المحلي 6% سنويا ال تشن حربا بعد 
إطالق أي قذيفة صاروخية من قطاع غزة، 
لدى  فيما  كهذه  نمو  وتيرة  عن  تتنازل  وال 

الجانب اآلخر قذائف صاروخية”.
رجل  السنوار  “يحيى  أن  فيشمان  وتابع 
براغماتي. وال شك أنه نزل إلى العمل السري. 
في  تبلورت  التي  الشخصية  لمالمحه  ووفقا 
تبريد  سيحاول  حماس  زعيم  فإن  إسرائيل، 
األجواء على أمل تهدئة إسرائيل. ودور زعيم 
في حرب دينية ظالمية أكبر من مقاييسه. وال 
توجد براغماتية في الحروب الدينية. ومن أجل 

كبحها، يجب أن يختفي القادة المحرضين”.
اإلسرائيلي  األمن  جهاز  أن  فيشمان  واعتبر 
والسنوار  “حماس  أن  استنتاج  إلى  توصل 
سقف  إعادة  إسرائيل  وعلى  الحدود  تجاوزوا 
الردع بواسطة اغتيال قد يؤدي إلى مواجهة. 
المستوى  يطالب  الجمهور  ألن  ليس  وهذا 
السياسي برد هجومي على سلسلة عمليات. 
وذلك تماما مثلما بحث األميركيون عن أحد 
ما ليكسروا عظامه بعد مهاجمة برجي التوأم، 
وصدام حسين كان المربع المالئم. ومثلما لم 
يكن صدام حسين مسؤوال عن إسقاط برجي 
مسؤولة  ليست  حماس  أيضا  هكذا  التوأم، 

مباشرة عن القتلة في الموجة الحالية”.
وأشار فيشمان إلى أنه “إذا قرر أحد ما هنا 
اغتيال السنوار وشن معركة، فإن هذا سيكون 
المسجد  سردية  على  حماس  سيطرة  بسبب 
األقصى وفقدان حماس السيطرة على تغلغل 
إلى قطاع غزة. وليس  اإليرانيين وحزب هللا 
هذه  انتهت  رمضان  أحداث  أن  مستغربا 
السنة بأعالم حماس والفتة كبيرة في المسجد 
خاللها.  من  شعبها  حماس  تحيي  األقصى 
والسماح لحماس بالسيطرة على األقصى هو 

تجاوز للخطوط”.

وليد عبد الحي

الروسي  الخارجية  وزير  تصريح  اثار 
للزعيم  العرقية  ان االصول  »الفروف« عن 
االلماني » هتلر« هي اصول يهودية موجة 
الوان  كل  اوساط  في  بخاصة  »اللغط«  من 
محاولة  دون  االسرائيلي،  السياسي  الطيف 
هذا  في  الفروف  مرجعية  عن  التحري 

التصريح.
الدالئل العلمية لتصريحات الفروف:

أوال: الحقيقة ان الفروف لم ينطلق من فراغ 
في تصريحه، بل هناك دراسة علمية منشورة 
االوروبية  العلمية  المجالت  من  واحدة  في 
المحكمة والصادرة عن جامعة بريطانية تؤكد 
باالستناد الصول البحث العلمي على صحة 
ذلك  من  التاكد  يود  ولمن  قاله الفروف،  ما 

عليه العودة الى الدراسة العلمية التالية:
 Revisiting  : باالنجليزية  الدراسة  عنوان 
 the question of Adolf Hitler’s

paternal grandfather
 وتعني باللغة العربية )إعادة النظر في مسألة 

جد أدولف هتلر ألبيه(
 Leonard(ساكس ليونارد  الدراسة:  مؤلف 

)Sax

 Journal of European المرجع: 
  Studies

2019 -2 may   :تاريخ النشر
2 ,49 .vol :العدد والمجلد

الصفحات: 162-143
عام  منذ  تصدر  العلمية  المجلة  وهذه 

1971)اي منذ اكثر من نصف قرن(.
 اما مؤلف الدراسة ليونارد ساكس فهو عالم 
بنسلفانيا  في  طبيبا  ويعمل  امريكي  نفس 
في  المعروفين  الكتاب  من  ويعد  االمريكية، 
وتم   ، االسرة  وطب  النفسي  الطب  مجال 
تصنيف احد دراساته من قبل نيويورك تايمز 

أنها االكثر مبيعا في سنة النشر.
ملخص دراسة العالم االمريكي :

على  دراسته  في  االمريكي  العالم  يستند 
لهتلر  الشخصي  المحامي  ووثائق  مذكرات 
ويكشف   ، فرانك«   هانز   « المحامي  وهو 
سبع  بعد  ُنشرت  )التي  مذكراته   في  فرانك 
بعد   1946 عام  في  إعدامه  من  سنوات 
حكم  المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ  
عام  في  أدلة  اكتشف  أنه   ، باالعدام(  عليه 
رجاًل  كان  ألبيه  هتلر  جد  أن  على   1930
النمساوية ،  بلدة غراتس  يهودًيا يعيش في  
شيكلغروبر  ماريا  واسمها  هتلر  جدة  وكانت 

في  (تعمل   Maria Schickelgruber  (
جنسية  عالقة  ووقعت  المدينة،  منازل  احد 
اليهودي  المنزل  وصاحب  هتلر  جدة  بين 
شيكلجروبر-  ألويس  هتلر)   بوالد  وحملت 
عام 1836  في   )Alois Schicklgruber
في  تعيش   يهودية  اقلية  هناك  كان  عندما 
هذه البلدة النمساوية حتى عام 1850. بعد 
الحامل من شخص  ذلك تزوجت جدة هتلر 
اسمه )Johann Georg Hiedler( فحمل 
هتلر اسم الزوج مع تعديل في لفظ االسم من 

هيدلر الى هتلر.
ثانيا:

االساس الثاني لتصريحات الفروف هي تقرير 
Jean-(نشره  كاتبان هما جان بول مولدرز

مارك  المؤرخ   مع    )Paul Mulders
وهو    )  Marc Vermeeren،( فيرميرين 
المؤرخ  المتخصص في حياة هتلر  وكتب 
على نطاق واسع عن هتلر وأسالفه ، وقد تم 
 )Knak(« التقرير في مجلة  » كناك نشر 
اغسطس   18 بتاريخ  االسبوعية   البلجيكية 
2010، وهي مجلة تصدر ايضا منذ 1971 
ويصل توزيعها الى اكثر من مائة الف نسخة.

مودلرز(   و  المؤرخ  الثنائي)فيرمين  قام  وقد   
األقارب  من   39 من  لعاب  عينات  بجمع  

الحمض  فحص  من  وتبين   ، لهتلر  األحياء 
النووي )DNA( ان هناك تطابق بين النتائج 
اليهود والمتماثلة  بقية  النووي عند  والحمض 
مع نتائج فحص عظام هتلر. وهي مجموعة 
العلمي  للتصنيف  طبقا   »E1b1b  «

لمجموعات الحمض النووي.
ذلك يعني أن نزق رئيس الوزراء االسرائيلي 
على  ينصب  ان  يجب  كان  الفروف  ضد 
البحث العلمي وليس على الفروف، فالوزير 
الروسي لم يقل شيئا جديدا ،بل كل ما فعله 
العلمية  البحوث  نتائج  تلخيص  اعادة  هو 

الغربية..ربما.
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المسكوت عن بيروبيدجان
دولة اليهود األولى

حسن العاصي
 باحث في األنثروبولوجيا الثقافية واإلعالمية

بداية التفكير في إنشاء دولة لليهود؟

استمر اليهود في رؤية أرض فلسطين كوطن 
من  الرغم  على  الميعاد،  وأرض  لهم  روحي 
ال  بنسبة  فيها،  قليلة  أقلية  يشكلون  كونهم 
تتجاوز 3% بجانب غالبية السكان من العرب 

المسلمين.
أثناء الحروب الصليبية، كان اليهود ُيقتلون أو 
ُيباعون كعبيد. بدأت اإلبادة الجماعية لليهود 
عندما سافر الصليبيون عبر أوروبا واستمروا 
عبر األراضي المقدسة. بعد الفتح العربي في 
القرن الثالث عشر، دمر السلطان »بيبرس« 
من  السكان  من  كبير  عدد  أي  لمنع  البالد 
للهجرة.  جذابة  غير  ولجعلها  هناك،  العيش 
بعد  العثماني  الحكم  فقيرة تحت  البالد  ظلت 
القرن  وحتى  السادس عشر  القرن  في  الفتح 

العشرين.
عشر،  والتاسع  عشر  الثالث  القرنين  بين 
نمت وتوسعت الهجرة اليهودية إلى فلسطين، 
الديني.  االضطهاد  إلى  أساسًا  ذلك  ويرجع 
أدت عمليات طرد اليهود في إنجلترا )1290( 
وإسبانيا   )1421( والنمسا   )1391( وفرنسا 
اليهود من تلك  )1492( إلى موجات نقلت 

البلدان نحو فلسطين.
خالل القرن التاسع عشر انتشرت ُمُثل التنوير 
في جميع أنحاء أوروبا، مما أدى إلى تحرر 
اليهود في جميع أنحاء القارة. كما أدى إلى 
أرادوا  الذين  األوروبيين  من  عنيف  فعل  رد 
الجنسية،  على  الحصول  من  اليهود  منع 
والذين اعتبروهم أجانبًا غير أوروبيين. أطلق 
معارضو الحقوق المدنية اليهودية على أنفسهم 
اسم معادون للسامية وأصبحوا منظمين جيدًا.

اعتماد  إلى  الحكومة  دعت  روسيا،  في   
المذابح كوسيلة إلجبار الشعب اليهودي على 

مغادرة البالد.
من بين ماليين اليهود الذين فروا من روسيا، 
تأسست  فلسطين.  إلى  صغير  جزء  ذهب 
 Mikveh إسرائيل«  »ميكفيه  مستوطنة 
التحالف  قبل  من   1870 عام  في   Israel
يهودية  مستوطنة  كأول  العالمي،  اإلسرائيلي 
وإيذانا  القدس،  خارج  فلسطين  في  حديثة 
وتالها  المنطقة.  تاريخ  في  جديد  بعصر 
Petah Tikva تكفا«   »بتاح  مستوطنة 
عام  1878، ومستوطنة »ريشون لتسيون« 
Rishon LeZion عام 1882، ومجتمعات 
منظمة  من  أعضاء  أسسها  أخرى  قروية 
 Bar Giora ومنظمة بارغيورا ،Bilu »بيلو«

الصهيونيتين.
وإنشاء  والمذابح  السامية  معاداة  تزايد  أدى 
العقلية  وذات  المستقلة  الدول  من  العديد 
اليهود  عدد  زيادة  إلى  أوروبا،  في  القومية 
أمتهم  الستعادة  فرصة  ذلك  في  رأوا  الذين 

اليهودية.
األول  المؤتمر  أعلن   1897 عام  في 
للشعب  منزل  إنشاء  قرار  عن  للصهاينة 
هذا  ولتحقيق  فلسطين.  أرض  في  اليهودي 
الهدف، اجتذبت الصهيونية المتدينين اليهود 

والقوميين العلمانيين والصهاينة اليساريين
ديسمبر/ في  األولى  العالمية  الحرب  خالل 
تشرين أول 1916 أصبح »ديفيد لويد جورج« 

مسيحي  وهو   David Lloyd George
صهيوني ملتزم، رئيًسا لوزراء بريطانيا. أمر 

لويد جورج بغزو بالد الشام.
البريطاني  والطلب  جورج  لويد  مبادرة  أدت 
ألمانيا  ضد  الحرب  في  لليهود  الدعم  لزيادة 
»اللورد  البريطاني  الخارجية  وزير  قيام  إلى 
بلفور« بإطالق وعد بلفور في عام 1917. 
نص هذا الوعد على »أن الحكومة البريطانية 
نظرت بشكل إيجابي إلى إنشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين. يجب أن يكون 
من المفهوم بوضوح، أنه ال ينبغي فعل أي 
شيء يمكن أن يدين الحقوق المدنية والدينية 
في  الموجودة  اليهودية  غير  للمجتمعات 

فلسطين«.

دولة اليهود المستقلة، كيف كانت البداية؟
وافق  روسيا،  في  البلشفية  الثورة  قيام  بعد   
الروسي  الشيوعي  للحزب  السياسي  المكتب 
1928على  عام  مارس/آذار   28 بتاريخ 
من  مربع  كيلومتر   36000 تخصيص 
إلقامة   Birobidjan »بيروبيدجان«  أراضي 

دولة لليهود.
منظمتين  روسيا  في  كان  الفترة  تلك  في   
في  استقروا  الذين  اليهود  مع  تعمالن 
وأوزيت«  »كومزيت  وهما  بيروبيدجان، 
مسؤولتين  وكانتا   .Komzet and Ozet
باإلضافة  اليهود،  توزيع األراضي على  عن 
االنتقال  من  بدًءا  المنزلية،  المسؤوليات  إلى 
قدم  األثناء  تلك  في  الطبية.  المساعدة  إلى 
لالتحاد  دعمهم  اليهود  الكنديين  من  العديد 
السوفيتي من خالل أن يصبحوا إما أعضاء 

أو متعاطفين مع الحزب الشيوعي الكندي.
االتحاد  إنشاء  أن  اليهود  الشيوعيون  اعتقد 
الوحيد  الحل  كان  لبيروبيدجان  السوفيتي 
القومية.  للمسألة  والمعقول  الحقيقي 
»إلى  شعار  السوفيتية  الحكومة  واستخدمت 
الوطن اليهودي« لتشجيع العمال اليهود على 

االنتقال إلى »بيروبيدجان«.
أثبت الشعار نجاحه في إقناع يهود االتحاد 
السوفيتي وكذلك يهود الدول األخرى بالهجرة. 
»أمبيجان«  منظمة  تلقت   1935 عام  في 
إنقاذ  هدفها  منظمة  ـ  وهي    Ambijan
السوفيتية  الحكومة  من  إذًنا  ـ  أوروبا  يهود 
التي تسافر إلى  اليهودية  العائالت  لمساعدة 
»بيروبيدجان« من بولندا، ورومانيا، وليتوانيا، 
عمال  قدوم  على  وافقت  كما  وألمانيا. 
من  »بيروبيدجان«  إلى  يهود  ومهندسون 
ُعرفت  أيضًا.  المتحدة  والواليات  األرجنتين 
السوفيتية  الحكومة  شنتها  التي  الحملة  هذه 

باسم تجربة »بيروبيجان«.
من  كان  »بيروبيدجان«  أن  من  الرغم  على 
للسكان  منزل  بمثابة  تكون  أن  المفترض 
الفكرة كافحت لتصبح حقيقة  اليهود، إال أن 
مهمة  ثقافية  روابط  هناك  تكن  لم  واقعة. 
اليهود. كان عدد  بين األرض والمستوطنين 
ركز  حيث  ثقافيًا،  متنوعًا  المتزايد  السكان 
مواطنين  كونهم  على  المستوطنين  بعض 
بخيبة  أصيب  وبعضهم  معاصرين،  روس 
في  الرغبة  مع  الحديثة،  الثقافات  من  أمل 
العمل على األرض وتعزيز المثل االشتراكية، 
مع وجود القليل من المهتمين بتأسيس وطن 

ثقافي.
الحكومة  وّلدتها  التي  الخفية  الدوافع  كانت 
النتقال  الرئيسية  األسباب  هي  السوفيتية 

اليهود إلى »بيروبيدجان«.
األصلية  مناطقهم  من  استراتيجيًا  نقلهم  تم   
في أوكرانيا، وبيالروسيا، وشبه جزيرة القرم، 
في  اليهودي  االستيطان  مقاومة  تمت  حيث 

هذه المناطق بشدة من قبل غالبية السكان.
 كان من المفترض أن يكون وضع اليهود في 
»بيروبيدجان« بمثابة حاجز لردع أي توسع 

صيني أو ياباني.

السكك  بين  رابطًا  أيضًا  المنطقة  كانت   
حيث  أمور،  ونهر  لسيبيريا  العابرة  الحديدية 
سعت الحكومة السوفيتية إلى استغالل الموارد 
الطبيعية للمنطقة، مثل األسماك واألخشاب، 

والحديد، والقصدير، والذهب.
حدود هذه الدولة، وإمكاناتها؟ هل مازالت هذه 
الدولة قائمة؟ لماذا ال يتحدث عنها اإلعالم؟

باإلنجليزية  وُتكتب  »بيروبيجان«  مدينة  تقع 
إداريًا  مركزًا  ُتعتبر  التي  Birobidzhanـ 
روسيا  في  المستقلة  اليهودية  للمنطقة 
الحدود  من  بالقرب  سيبيريا،  في  ـ  االتحادية 
الصينية الروسية، يبلغ عدد سكانها 75413، 
ولغتها الرسمية هي اليديشية. سميت المدينة 
بيروبيدجان على اسم أكبر نهرين في اإلقليم 

المتمتع بالحكم الذاتي »بيرا وبيدجان«.
تم التخطيط إلنشاء مدينة »بيروبيدجان« من 
السويسري »هانيس  المعماري  المهندس  قبل 
ماير« Hannes Meyer في عام 1931. 
لألوبالست  اإلداري  المركز  وأصبحت 
اليهودي في عام 1934، وتم منحها مكانة 

المدينة في عام 1937.
بيرجلسون«  »ديفيد  اليهودي  الكاتب  لعب 
David Bergelson دورًا كبيرًا في الترويج 
نفسه  هو  أنه  من  الرغم  على  لبيروبيدجان، 
لم يكن يعيش هناك بالفعل. كتب بيرجلسون 
مقاالت في الصحف الناطقة باللغة اليديشية 
في بلدان أخرى تمجد فيها المنطقة باعتبارها 
السامية  معاداة  من  للهروب  مثاليًا  مالذًا 
عن  يقل  ال  ما  جاء  أخرى.  أماكن  في 
وأمريكا  المتحدة  الواليات  من  عائلة   1000
برجلسون.  بسبب  بيروبيدجان  إلى  الالتينية 
 ،1952 عام  في   68 الـ  ميالده  عيد  في 
أعدموا  الذين  أولئك  بين  من  برجلسون  كان 
ضد  للسامية  المعادية  ستالين  حملة  خالل 
»الكوزموبوليتانيين الذين ال جذور لهم« بعد 

إنشاء دولة »إسرائيل« في عام 1948.
في  اليهودي  الديني  المجتمع  تسجيل  تم 
وقد  عام 1946.  في  »بيروبيدجان« رسميًا 
في  االضطهاد  من  الديني  المجتمع  عانى 
تم  الماضي.  القرن  من  الخمسينيات  أوائل 
»بيروبيدجان«  في  اليهودية  الثقافة  إحياء 
في وقت مبكر كثيرًا من أي مكان آخر في 
االتحاد السوفيتي. تم افتتاح المسارح اليديشية 
اليديشية  التقاليد  كانت  السبعينيات.  في 
واليهودية مكونات مطلوبة في جميع المدارس 
العامة لما يقرب من خمسة عشر عامًا، ولم 
بل  يهودية،  تغريبة  أنها  على  تدريسها  يتم 

كجزء من التراث القومي للمنطقة.
في  رسميًا  »بيروبيدجان«  كنيس  افتتاح  تم 
عام 2004 بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس 
مجمع  بجوار  المستقلة،  اليهودية  المنطقة 
األحد،  مدرسة  في  الدراسية  الفصول  يضم 

ومكتبة، ومتحف، ومكاتب إدارية.
شاينر«  »مردخاي  اإلسرائيلي  للحاخام  وفًقا 
األكبر  الحاخام   Mordechai Shiner
اليوم  للمرء  يمكن  أنه  لبيروبيدجان  السابق 
وعدم  اليهودية  الثقافة  بفوائد  االستمتاع 
عن  يقول  التقاليد.  إلى  العودة  من  الخوف 
آمنة، وبدون أي معاداة  إنها  »بيروبيدجان« 
للسامية، ويخططون لفتح أول مدرسة نهارية 

يهودية.
 Hanukkah »حانوكا«  بعيد  االحتفال  في 
في  المسؤولون  ادعى   2007 عام 
الذاتي  الحكم  إقليم  في  »بيروبيدجان« 
في  أكبر شمعدان  ببناء  قاموا  أنهم  اليهودي 
الثاني/  تشرين  في  ُنشر  مقال  في  العالم. 
نوفمبر 2017 في صحيفة الغارديان بعنوان 
»إحياء صهيون سوفياتي: بيروبيدجان تحتفل 
الحالي  الوضع  استعرض  اليهودي«  بتراثها 
للمدينة واعتبر أنه بالرغم من أن منطقة الحكم 
الذاتي اليهودية في أقصى شرق روسيا اآلن 
 %1 نسبته  ما  فيها  اليهود  عدد  يبلغ  بالكاد 

إال أن المسؤولون يأملون في استمالة وجذب 
األشخاص اليهود الذين غادروا المنطقة بعد 

انهيار االتحاد السوفيتي.
 Eli Reese ريس«  »إيلي  الحاخام  يشرع 
الحكم  إلى منطقة  اليهودية  الثقافة  في إعادة 
الذاتي اليهودية. الشعار الحالي هو »اجعلوا 
يريد  أخرى«.  مرة  يهودية  »بيروبيدجان« 
اليديشية  اللغة  تدريس  ذلك  أن يشمل  الناس 
باإلضافة  أخرى  مرة  المدارس  أنظمة  في 
األعياد  متنوعة من  بمجموعة  االحتفال  إلى 

اليهودية.
سكان  من  األصل  في  ريس  والدا  كان   
في  إسرائيل  إلى  انتقال  لكنهما  بيروبيدجان، 
السكان  من  كبيرة  غالبية  مع  التسعينيات 
اليهود من أوبالست. لكنه عاد ليكون الحاخام 

األكبر مع خطط لتنشيط الثقافة اليهودية.

لماذا لم يستقر اليهود في بيروبيدجان؟

قبل الثورة الروسية عام 1917، كانت حياة 
انتقلوا  وعندما  مستقرة،  روسيا  في  اليهود 
مع  التنافس  عليهم  كان  بيروبيدجان،  إلى 
وقوزاق،  روسي،   27000 من  يقرب  ما 
وكوري، وأوكراني، يقيمون هناك بالفعل على 
جديدة.  منازل  لتطوير  واألراضي  الممتلكات 
بالنسبة  االنتقال  عملية  تعقيد  إلى  هذا  أدى 
منطقة  هناك  تكن  لم  حيث  اليهود،  للسكان 

مهمة للمطالبة بأنها تخصهم.
أن  ثبت  والعملية،  اللوجستية  الناحية  من 
للمعيشة.  صعبة  »بيروبيدجان«  تسوية 
بسبب البنية التحتية غير المالئمة والظروف 
سوى  فيها  يظل  لم  المنطقة،  في  الجوية 
إلى  انتقلوا  الذين  اليهود  المستوطنين  نصف 
»بيروبيدجان« بعد حملة االستيطان األولي.

الستالينية،  التطهير  عمليات  بدأت  عندما 
إنشاء »بيروبيدجان« تم  بعد فترة وجيزة من 
استهداف اليهود هناك. وبعد الحرب العالمية 
الثانية، وجد عشرات اآلالف من يهود أوروبا 
الشرقية المشردين طريقهم إلى »بيروبيدجان« 
خالل الفترة الممتدة من عام 1946 إلى عام 

.1948
كان بعضهم يهوًدا أوكرانيين وبيالروسيين، لم 
ُيسمح لهم بالعودة إلى ديارهم األصلية. ومع 
ذلك، تم استهداف اليهود مرة أخرى في أعقاب 
جوزيف  شرع  عندما  الثانية  العالمية  الحرب 
»الكوزموبوليتانيين«  ضد  حملة  في  ستالين 
Cosmopolitans الذين ال جذور لهم، حيث 
»بيروبيدجان«  مؤسسات  جميع  تصفية  تم 

اليديشية تقريبًا.
التي   Yiddish »اليديشية«  أن  إلى  إضافة 
نطاق  على  ـ  الوقت  ذلك  في  تعتبر  كانت 
اليهودي، كان  للمجتمع  ـ لغة مشتركة  واسع 
الهدف منها المساعدة في دمج السكان اليهود 
اللغة تضمن  المجتمع السوفييتي. كانت  في 
في  واالشتراكية  الشكل،  في  »القومية  أن 
المحتوى« وكان يتبع هذا الشعار معظم يهود 

االتحاد السوفيتي.
الحكوميين  المسؤولين  من  العديد  لدى  كان 
»بيروبيدجان«  بأن  انطباع  الكرملين  في 
اليهودية  للحياة  الجديد  سوف تصبح المركز 
الهجرة  دفع  تم  السبب  ولهذا  السوفيتية، 
خالل  بقوة  »بيروبيدجان«  إلى  اليهودية 

عشرينيات القرن الماضي.
ولكن مع حملة طرد اليهود من أوروبا بسبب الزيادة 
السكانية، والتشريعات القمعية، والفقر، بدأ يهود أوروبا 
الشرقية في الهجرة إلى الواليات المتحدة بأعداد كبيرة 

بعد عام 1880.
المالي  التقدم  احتمالية  بسبب  أمريكا  نحو  جذبهم  تم 
 1924 وعام   1880 عام  بين  فهاجر  واالجتماعي. 
ـ وهو العالم الذي بدأت فيه الواليات المتحدة تطبيق 
سياسة بداية حصص الهجرة المقيدة ـ جاء أكثر من 
مليوني يهودي من روسيا، والنمسا، والمجر، ورومانيا، 

إلى أمريكا.
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تكملة مقالة المسكوت عن بيروبيدجان : 

اليهود في روسيا هل يختلفون عن يهود أوروبا؟
من  أكبر عدد  الروسية  اإلمبراطورية  في  يعيش  كان 
عشر  التاسع  القرن  خالل  العالم  في  اليهود  السكان 
اليهود  من  معظمهم  كان  العشرين.  القرن  وأوائل 

»األشكناز«.
مليونين  غادر  أن  بعد  حتى  منهم  كبيرة  أعداد  بقيت 
السوفيتي.  االتحاد  تشكيل  قبل  أخرى  دول  إلى  منهم 
»بيروبيدجان«،  إلى  اليهود  من  اآلالف  هاجر  بينما 

تسببت المشقة والعزلة هناك في مغادرة معظمهم.
في عام 1939 كان السكان اليهود يشكلون أقل من 
وجيزة  فترة  بعد  السكان.  إجمالي  من  بالمائة  عشرين 
من الحرب العالمية الثانية، وصل عدد السكان اليهود 
في المنطقة إلى ذروته عند حوالي 30.000 نسمة. 
واعتبارًا من منتصف عام 2010، بقي حوالي 2000 
نصف  حوالي  ويشكلون  المنطقة،  في  فقط  يهودي 

بالمائة من السكان.

اليهودية في  الحياة  التغييرات األساسية في  كان أحد 
الهائلة  الهجرة  التاسع عشر، هو  القرن  روسيا خالل 
بشكل رئيسي إلى أوروبا الغربية وخارجها، وقبل كل 

شيء إلى الواليات المتحدة األمريكية.

الديموغرافية  للتطورات  نتيجة  الهجرة  هذه  كانت 
معدل  ارتفاع  أدى  حيث  والسياسية،  واالقتصادية 
الزيادة الطبيعية إلى فوائض سكانية ال يمكن استيعابها 
في المهن اليهودية التقليدية. ثم إن التطور الرأسمالي، 
الذي بدأ بوتيرة سريعة في روسيا بعد تحرير األقنان 
في عام 1861ـ  ووصل إلى غاليسيا والنمسا أيضًا في 
نفس الوقت تقريبًا ـ فتح مصادر جديدة لكسب الرزق 
لعدد قليل من اليهود، لكنه تسبب في الحرمان ألعداد 

أكبر حيث قضت على العديد من المهن التقليدية.

تفاقم هذا التطور بسبب طرد اليهود من القرى وإجالئهم 
من المهن المرتبطة باالقتصاد الريفي. أصبح العديد 
من اليهود حرفيين وكانت هناك منافسة شرسة بينهم، 
بينما أصبح آخرون عمال باليومية، وفي الواقع، ظلوا 

بال مصدر رزق.
المأجورون،  والعمال  الحرفيون،  المجموعتان:  هاتان 

شكال غالبية المهاجرين.
وفيما كانت رومانيا تشن حربًا اقتصادية على اليهود، 
كان الهدف المعلن منها طردهم من البالد، كان القمع 
والمراسيم القاسية هي الطريقة الرسمية »لحل المشكلة 

اليهودية« في روسيا.
 زادت الهجرة من روسيا بشكل كبير بعد الطرد من 
موسكو في عام 1891 حيث هاجر حوالي 111000 
يهودي إلى الواليات المتحدة، وفي عام 1892 هاجر 
137000 مقابل 50000 إلى 60.000 في السنوات 

السابقة.
 1906 عام  منتصف  في  إلى   1905 منتصف  من 
منهم  روسيا  من  يهودي   200000 من  أكثر  هاجر 
إلى  و13500  المتحدة،  الواليات  إلى   154000
األرجنتين، و7000 إلى كندا، و3500 إلى فلسطين، 
غرب  دول  من  والعديد  الجنوبية  أمريكا  إلى  والباقي 

ووسط أوروبا.

يهود الخزر والخالف بينهم وبين باقي اليهود؟
كانوا جزًءا من  قومية  Khazar هم مجموعة  الخزر 
في  الوسطى  آسيا  في  الغربية  التركية  اإلمبراطورية 
حوالي منتصف القرن السادس الميالدي. امتد وجود 
الخزر إلى أوروبا الشرقية بين القرنين السابع والعاشر 
بعد الميالد. خالل جزء من هذا الوقت، اعتنق الخزر 

البارزون اليهودية، وُيعتقد أنه عام 740 م.
وصل الخزر وهم من أصل تركي ـ بدو في األصل ـ 
إلى منطقة الفولغا والقوقاز من أقصى الشرق في وقت 

ما ال يمكن تحديده بسهولة.
المصادر المباشرة لدين الخزر ليست كثيرة، ولكن من 
المرجح أنهم شاركوا في العبادات التركية التقليدية من 
 ،Tengrism خالل الممارسات الدينية المعروفة باسم

والتي ركزت على إله السماء تنغري.
لذلك ُيعتقد أن الديانة األصلية للخزار كانت »تنغرية« 
ـ قبل ظهور اإلسالم ـ مثل ديانة شمال القوقاز الهون 

والشعوب التركية األخرى.
أن  يبدو  م  و920   740 بين  ما  مرحلة  في  ولكن 
الملوك والنبالء الخزر قد تحولوا إلى اليهودية جزئيًا، 
ربما لصرف الضغوط التنافسية من العرب والبيزنطيين 

لقبول إما اإلسالم أو األرثوذكسية.
فيما كتب المؤرخ الفارسي ابن الفقيه أن »كل الخزر 
يهود، لكنهم تعرضوا للتهويد مؤخرًا«. لكن من المتفق 
من  بداًل  الحاخامية  اليهودية  تبنوا  أنهم  عمومًا  عليه 

اليهودية القرائية.
باليهود،  لجيرانهم  عمومًا  معروفين  الخزر  كان  بينما 
يوجد  ال  أو  يذكر  اتصال  لديهم  يكن  لم  أنهم  يبدو 
اتصال مطلقًا بالمنظمة اليهودية المركزية في العراق، 
هذا ال يعني أن الخزر كانوا قرائين، من ناحية أخرى، 
السلطات  جانب  من  بالخزار  االهتمام  عدم  أن  يبدو 
اليهوديةـ  كما يظهر في الوثائق التاريخيةـ  يرجع جزئيًا 
على األقل إلى تمسك الخزر غير الكامل باليهودية. 
من  بعدد  احتفاظهم  في  خاص  بشكل  هذا  يتضح 
العادات الوثنية »الشامانية« التي تعود إلى ماضيهم 

التركي.

القوقاز  خط  على  صراع  في  والخزار  العرب  كان 
»حرب العرب الخزر األولى 642 م«. بدأت حرب 
بهزيمة   737 عام  وانتهت   722 عام  الثانية  الخزر 

الخزر على يد مروان بن محمد »مروان الثاني«.
عام  قبل  الفولجا  نهر  مصب  يحرسون  الخزر  كان 
961 م، ومنعوا الروس من الوصول إلى بحر قزوين. 
في عام 943 شن الروس غارات على نهر الفولغا، 
وفي عام 965 كانت الخزر هدفًا لهجوم روسي كبير، 

استهدف عاصمة الخزار ووصل حتى سمندر.
بعد عام 965 ال يزال يتم ذكر الخزر من حين آلخر، 

ولكن نادرًا ما يتم ذكرهم كشعب مستقل.
النصف  الخزر قد عاشت حتى  وهكذا نرى أن دولة 
الثاني من القرن العاشر، أو القرن الحادي عشر على 

أبعد تقدير.

لماذا فضل اليهود فلسطين عن دولتهم األولى بروسيا؟
دليال  القديمة  التوراة  تعتمد  الصهيونية  الحركة  ألن 
هيكل  مخيلتهم  في  رسمت  حيث  لليهود،  عقائديا 
سليمان السرابي وأهمية البحث عنه في فلسطين، او 

تشييد هيكاًل جديدًا شبيهًا له.
لليهود  الدينية  المشاعر  استغالل  هو  هنا  أعنيه  وما 
تجاه فلسطين، مما يسهل عملية تهجير اليهود الفقراء 
إلى »أرض الميعاد« ويمنح الفكرة طابعًا دينيًا، ُيسهم 

في تسريع وتيرة الهجرة.
للحركة  الغربي  الدعم  ضمان  هو  اآلخر  والسبب 
الصهيونية، حيث إن إنشاء دولة ذات طابع حضاري 
المصالح  على  تحافظ  يجعلها  فلسطين  في  غربي 
الدولة  فكرة  يدعم  الغرب  المنطقة، يجعل  الغربية في 

اليهودية في فلسطين أكثر من أي مكان آخر.
ثم الحماس الذي أظهره بعض رجال الدين المسيحي 
واستغالل  فلسطين،  في  اليهود  لتوطين  االنجيليين 
نفوذهم لتحقيق هذا الغرض. ومن أهم هؤالء اإلنجليزي 

اإلنجيلي والكاتب وليم هكلر.
في  لليهود  اإلجمالي  العدد  كان   1880 عام  في 
فلسطين 20.000 ثلثاهم كانوا في القدس. بلغ عددهم 
في عام 1948 عام النكبة حوالي 650.000 منشرين 
في المدن القديمة والجديدة وفي مئات المستوطنات في 

جميع أنحاء فلسطين.
 كان هناك 44 مستوطنة زراعية يهودية، عندما احتل 
البريطانيون فلسطين عام 1917. وبحلول عام 1948 

تمت إضافة 148 كيبوتسات و94 قرية تعاونية.

القومية للشعب  ـ وهي الحركة  بدأ صعود الصهيونية 
بهدف  عشر  التاسع  القرن  في  أوروبا  في  ـ  اليهودي 
نهاية  إنشاء دولة يهودية في فلسطين. شهدت  إعادة 
فكانت  الصهيونية،  الهجرة  بداية  عشر  التاسع  القرن 
الهجرة.  من  واسعة  حديثة  موجة  أول  األولى  الهجرة 
في  فلسطين  إلى  هاجروا  الذين  اليهود  معظم  جاء 
بدأت  اليمن.  ومن  الشرقية  أوروبا  من  الموجة  هذه 
هذه الموجة في 1882-1881 واستمرت حتى عام 
 35000 إلى   25000 بـ  يقدر  ما  1903وجلبت 

يهوديًا إلى فلسطين.
حدثت »الهجرة الثانية« بين عامي 1904 و1914، 
يهوديًا،   40.000 يقرب من  حيث هاجر خاللها ما 

معظمهم من روسيا وبولندا.
بموجب اتفاقية سايكس بيكو السرية لعام 1916، كان 
من المتصور أن تصبح معظم فلسطين، عند تحريرها 
من السيطرة العثمانية، منطقة دولية ال تخضع للسيطرة 

االستعمارية الفرنسية أو البريطانية المباشرة.
الخارجية  وزير  أصدر  قصير،  بوقت  ذلك  بعد 
وعد   Arthur Balfour بلفور«  »آرثر  البريطاني 
لليهود« في  بتأسيس »وطن قومي  الذي وعد  بلفور، 
فلسطين. ولكن بدا أنه يتعارض مع مراسالت حسين 
تعهدًا  تضمنت  والتي   ،1915-191 مكماهون  ـ 
بريطانيًا بتشكيل اتحاد موحد، ودولة عربية في مقابل 
العثمانية في  الكبرى ضد اإلمبراطورية  العربية  الثورة 

الحرب العالمية األولى.

كان يمكن للقوميين العرب أن ينظروا إلى وعود »هنري 
مكماهون« Henry McMahon الممثل األعلى لملك 
ديسمبر1917،  يناير1915-1  مصر  في  بريطانيا 
التي قطعها لشريف مكة »الشريف حسين« ضمن ما 
كان ُيعرف بمراسالت مراسالت الحسين – مكماهون، 
على أنها تعهد باالستقالل العربي الفوري، وهو تعهد 
األمم  عصبة  إلى  للمنطقة  الالحق  التقسيم  انتهكه 
بيكو  سايكس  اتفاقية  بموجب  والفرنسية،  البريطانية 
السرية في مايو 1916، والتي أصبحت حجر الزاوية 
المنطقة  تشكل  التي  السياسية  للجغرافيا  الحقيقي 
بلفور  وعد  اليهود  القوميون  اعتبر  وبالمثل،  بأكملها. 

حجر الزاوية لوطن يهودي مستقبلي.

من  المنطقة  واحتالل  األولى  العالمية  الحرب  بعد 
المتحالفة  الرئيسية  القوى  صاغت  البريطانيين،  قبل 
عليه  وافقت  الذي  االنتداب،  بها  المرتبطة  والقوى 
عصبة األمم رسميًا في عام 1922. أدارت بريطانيا 
عام  بين  األمم  عصبة  عن  نيابة  فلسطين  العظمى 
1920 و1948، وهي فترة يشار إليها باسم »االنتداب 

البريطاني«

من  لفلسطين  الصهيوني  االستيطان  بريطانيا  سهلت 
والسماح  الليبرالية،  الهجرة  بسياسات  التمسك  خالل 
تحول  في  الهجرة  تسببت  لليهود.  الجماعية  بالهجرة 
ديموغرافي كبير في فلسطين. بلغ عدد سكان فلسطين 
نسمة   763.550  1922 لعام  السكاني  التعداد  في 
عام  نهاية  بحلول  يهود.  و11%  عرب  منهم   89%
 31 إلى  السكان  من  اليهود  نسبة  ارتفعت   ،1947

بالمائة.

 Adolf Hitler »في عام 1933 وصل »أدولف هتلر
التوقيع  تم  العام  نفس  وفي  ألمانيا،  في  السلطة  إلى 
على اتفاقية »هافارا« Havarra Agreement بين 
االتحاد الصهيوني والرايخ الثالث لتسهيل هجرة اليهود 
خالل  كبير  بشكل  اليهودية  الهجرة  زادت  األلمان. 
 1935 عام  في  دخل  حيث  الثالثينيات،  منتصف 
أعلى رقم منذ  فلسطين وهو  يهودي   62000 حوالي 

بدء االنتداب في عام 1920.

لليهود  دولة  إلقامة  اقتراحها  تم  التي  الدول  هي  ما 
تاريخيًا؟

إضافة إلى محاولة قيام دولة لليهود في »بيروبيدجان« 
محاولة  جرت  فقد  عنها،  تحدثنا  التي  روسيا،  شرق 
 Mordechai »أخرى بواسطة »موردخاي مانويل نوح
Manuel Noahإلقامة ما ُأطلق عليه دولة »أرارات« 
 Buffalo »بافالو«  منطقة  في   State of Ararat

بوالية نيويورك عام 1825.
نيويورك  والية  في  مدينة  أكبر  ثاني  هي  وبوفالو 
في  تقع   .Erie »إيري«  مقاطعة  ومقر  األمريكية 
الطرف الشرقي لبحيرة إيري، على رأس نهر نياجرا، 

وبجوار الحدود الكندية جنوب أونتاريو.
قبل القرن السابع عشر كانت المنطقة مأهولة من قبل 
البدو الرحل الهنود. وفي أوائل القرن السابع عشر بدأ 
الثامن  القرن  في  المنطقة.  استكشاف  في  الفرنسيون 
بفالو  المحيطة  التنازل عن أرض اإليروكوا  تم  عشر 
من خالل شراء األراضي من هولندا، وتم إنشاء قرية 
تحسين  وبعد   1825 عام  في  منابعها.  عند  صغيرة 
مما  إيري،  لقناة  كمحطة  بوفالو  اختيار  تم  مينائها، 
ـ  القناة  حفزت   .1832 عام  في  دمجها  إلى  أدى 
كميناء داخلي رئيسي بين البحيرات العظمى والمحيط 
ميناء  أكبر  بوفالو  من  وجعلت  التجارة،  ـ  األطلسي 

للحبوب في العالم في تلك الحقبة.
أما مردخاي مانويل نوح )14 يوليو 1785 فيالدلفيا، 
شريفًا  كان  نيويورك(   1851 مايو   22  - بنسلفانيا 
وصحفيًا،  ودبلوماسيًا،  مسرحيًا،  وكاتبًا  أمريكيًا، 
يهود  أصل  من  برتغالية  عائلة  في  ُوِلد  وطوباويًا. 
السفارديم. كان أهم زعيم علماني يهودي في نيويورك 

يولد في  التاسع عشر، وأول يهودي  القرن  أوائل  في 
الواليات المتحدة يصل إلى مكانة بارزة على المستوى 

القومي.
كان نوح من دعاة العبودية في الواليات المتحدة في 
منتصف القرن التاسع عشر. قبل عنه قوله: أن تحرير 

العبيد سيعرض سالمة البالد بأكملها للخطر.
»ملجأ«  يؤسس  أن  مردخاي  حاول   1825 عام  في 
يهودي في جزيرة جراند في نهر نياجرا، ُيطلق عليه 
اسم »أرارات« على اسم جبل أرارات، مكان االستراحة 
التوراتي لسفينة نوح، في ظل غياب أي دعم تقريبا من 

أي شخص - وال حتى زمالئه اليهود.
في  أرضًا  اشترى  الحديثة،  للصهيونية  تمهيد  وفي   
جراند آيالند مقابل 4.38 دوالرًا لكل فدان لبناء ملجأ 
معه حجر  أحضر  قد  كان  الدول.  من جميع  لليهود 
األساس الذي كتب عليه »أرارات مدينة ملجأ لليهود، 
 5586 تيزري،  شهر  في  نوح  م.  مردخاي  أسسها 
الستقالل  الخمسين  الذكرى  وفي   )1825 )سبتمبر 

أمريكا«.
كان نوح يؤمن أيضًا بأن بعض »الهنود« األمريكيين 
األصليين كانوا من قبائل إسرائيل المفقودة، حيث كتب 
أحفاد  هم  األمريكيين  الهنود  أن  أدلة  حول  الخطاب 
القبائل المفقودة في إسرائيل. في خطابه حول استعادة 
اليهود، أعلن نوح إيمانه بأن اليهود سيعودون ويعيدون 
بناء وطنهم القديم، ودعا أمريكا إلى أخذ زمام المبادرة 

في هذا المسعى.

في 2 سبتمبر/أيلول عام 1825، وبعد وقت قصير 
اجتمع  نيويورك،  من  بوفالو  إلى  نوح  وصول  من 
لحضور  اليهود  من  والقليل  المسيحيين،  من  اآلالف 

حدث تاريخي.

قاد نوح موكبًا كبيرًا برئاسة الماسونيين، ـ وهي منظمة 
ميليشيا في نيويورك، وقادة بلديات ـ إلى كنيسة القديس 

بولس األسقفية.

وفي احتفال قصير تخلله ترديد المزامير بالعبرية - تم 
وضع حجر األساس، وقراءة اإلعالن الجديد بإنشاء 
التأسيسي  االحتفال  يوم  انتهى   - »اإلعالن  الملجأ. 
بالموسيقى والمدافع. كل ذلك دون أن يطأ أحد قدمه 

على جزيرة جراند.

إلى  عاد  فقد  نوح:  مشروع  ونهاية  بداية  هذه  كانت 
وتم  الجزيرة.  قدمه  تطأ  أن  دون  يومين  بعد  نيويورك 
بالكنيسة  االستقبال  غرفة  من  الزاوية  حجر  إخراج 

ووضعه على ظهر المبنى.

بوفالو  جمعية  في  دائم  بشكل  معروض  اآلن  هو 
التاريخية في بوفالو بنيويورك. بعد ذلك، وعلى الرغم 
من فشل مشروعه، فقد طور فكرة توطين اليهود في 
فلسطين، وعلى هذا النحو، يمكن اعتباره رائدًا للحركة 

الصهيونية الحديثة.
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كيف تتعامل مع الربو بالطريقة الصحيحة؟

أمريكية اشترت رأس تمثال بـ35 دوالرا 
تبّين أنه لقائد روماني كبير وعمره يتجاوز 2000 عام

ال احب القهوة ولكن اطلبها كي اراك
كانت جالسة كعادتها حتى أتاها و قال لها :

- تفضلي القهوة آنستي...
ردت عليه : شكرا جزيال لَك.

ثم قال : لكن هذا ثالث فنجان قهوة أحضره 
لك آنستي و ال تشربينه!

قالت : ألنني ال اشرب القهوة.
- لماذا تطلبينها إذن؟

- ألنني ..... و ما شأنك أنت؟—
-قال : أنا أعمل هنا في هذا المقهى ، لكن 
أنا أدرس أيضا معك في نفس الجامعة ... 
أظن أنك لم تالحظي هذا لكن أنا أتابعك 

بشدة كبيرة و أراقبك دائما...

- قالت : لماذا ؟؟!!
-أنا أشعر انك غريبة األطوار و متقلبة 

المزاج دائما ، أراك تضحكين فجأة و 
تحزنين أخرى ...... أنا آتي إلى العمل كل 

يوم و قد أحببته بسببك.... 
أنت ال تعلمين أنني افتعل المشاكل الي 
شخص يحاول االستهزاء بك و السخرية 

منك...
- ماذا ؟؟!!

- قال : نعم ، أنا ال أشعر باالطمئنان 
إال عندما أراك و َأتبَعِك كل يوم ...... 

سامحيني آنستي أنا حقا آسف.!

- قالت : آسف ... على ماذا ؟؟!!
- قال : ألنني أراقبك دائما و أتبعك كل 

ليلة .
- فقالت هي : حسنا ... لنعد إلى 

موضوعنا!
- قال : لم يكن هناك موضوع !

- قالت : بلى كان ، ألم تسألني لماذا أطلب 
القهوة و ال أشربها ؟؟!!

- قال : أجل، قلت ذلك.!
- فقالت : .... أنا فعال ال أحب القهوة، 

لكن أطلبها كي اراك !

اشترت امرأة تمثاال من الرخام األبيض لرأس 
إنسان في أحد المتاجر الخيرية في الواليات 
المتحدة، لتكتشف في وقت الحق أنها اقتنت 
تحفة تاريخية عمرها يتجاوز 2000 عام، وال 

تقدر بثمن.
من  تحف  تاجرة  وهي  يونغ  لورا  واشترت 
أوستن بوالية تكساس، تمثاال نصفيا يبلغ وزنه 
50 رطال في عام 2018 بسعر لم يتجاوز 
أمان  بحزام  في سيارتها  35 دوالرا وحزمتها 

وأخذتها إلى المنزل.
وتواصلت لورا يونغ مع دار مزادات في لندن 
لعرض منحوتها ليأتيها الجواب الصادم، أن 
نصفي  تمثال  األرجح  على  هي  المنحوتة 
 Drusus الروماني  للجنرال  صورة  بمثابة 
Germanicus، وأن تاريخ نحتها يمكن أن 

يعود أللفي عام.
وفقا لمعلومات الدار فإن آخر موقع معروف 
القرن  وثالثينيات  عشرينيات  في  كان  لها 

أشافنبورغ  مدينة  في  متحف  في  الماضي 
األلمانية تم بناؤه في أربعينيات القرن التاسع 
الحرب  في  كبيرة  ألضرار  وتعرض  عشر 

العالمية الثانية.
الفن  ورجحت ستيفيني مولدر، أستاذة تاريخ 
في جامعة أوستن أن يكون جنديا أمريكيا قد 
من  اشتراه  أو  بنفسه  النصفي  التمثال  نهب 

شخص آخر سبقه إليه.
منذ  لغزا  النصفي  التمثال  مكان وجود  وظل 
في  عشوائي  بشكل  ظهر  حتى  الحين  ذلك 

متجر خيري في أوستن.
بات  المسروق،  وأصله  مصدره،  وباكتشاف 
حيث  ألمانيا،  إلى  إعادته  يونغ  على  يتعين 
نيويورك  في  محام  اآلن  هذا  على  يشرف 

متخصص في قانون الفن الدولي.
في  التمثال  عرض  سيتم  أنه  بالذكر  جدير 
متحف سان أنطونيو للفن الحديث في الواليات 
ألمانيا  إلى  يعود  أن  قبل  عام  لمدة  المتحدة 

عام 2023، حيث ستستلمه اإلدارة البافارية 
للقصور والحدائق والبحيرات المملوكة للدولة.

جندي  أمريكية.  إعالم  وسائل  المصدر: 
قالت  جانبها،  من  التمثال!  سرق  أمريكي 
ستيفيني مولدر، أستاذة تاريخ الفن في جامعة 
أوستن، لموقع KUT: »في هذه الحالة، ربما 
يكون جنديًا أمريكيًا هو من سرقه بنفسه أو 

اشتراه من شخص سرقه«.
في حين قالت يونغ لمحطة راديو أوستن إنها 
علمت أنها ال تستطيع االحتفاظ بقطعة أثرية 
منهوبة، ولذلك اتصلت بمحامية في نيويورك، 
ليلى أميندولي، لترتيب نقل التمثال النصفي 

إلى ألمانيا.
تمثال  ُيعرض  سوف  أخرى،  ناحية  من 
جرمانيكوس النصفي في متحف سان أنطونيو 
ألمانيا  إلى  يعود  أن  قبل  عام  لمدة  للفنون 
عام 2023، حيث ستتسلمه اإلدارة البافارية 
للقصور والحدائق والبحيرات المملوكة للدولة.

شف الطبيب نيروشان ثيروتشيلفام أن وضع 
بالتشاور  الربو  حاالت  مع  للتعامل   خطة 
والتنسيق مع الطبيب المختص يعد  خطوة في 
غاية األهمية بالنسبة للمرضى لتجنب نوبات 

الربو غير المتوقعة.
و لفت الطبيب إلى أهمية أن يتحّلى المرضى 
وكذلك األشخاص الذين يعتنون بهم  بمستوى 
كاٍف من الفهم والوعي حول آلية وضع خطة 

التعامل مع حاالت الربو  ومتابعتها. 
مستشفى  في  الرئة  طب  مختص  شّدد   وقد 
يفهم مرضى  أن  أهمية  كلينك على  كليفالند 
ماهية  بهم،  يعتنون  الذين  وأولئك   الربو 
األعراض المتعلقة بنوبات الربو  والخطوات، 
تزداد  عندما  اتخاذها  عليهم  يجب  التي 
بين  التنسيق  إلى  أهمية  الحالة سوءا، مشيرا 
للتعامل  الصحية  الرعاية  ومقدمي  المرضى 

مع األعراض  وعدم السماح لها بالتفاقم. 

خطة التعامل مع الربو 
تعزيز  في  الربو  مع  التعامل  خطة  وتساعد 
جهوزية المرضى في حالة حدوث أية  نوبات، 
اليومية  حياتهم  أنماط  تحسين  عن  فضال 
ويمكن أن تكون هذه الخطة  بمثابة أداة مهمة 
واألطباء  الرعاية  لمقدمي  وكذلك  للمرضى 

للتعامل مع  الحالة وأعراضها.
مثل  تشكل  األمور،  وأولياء  لآلباء  وبالنسبة 
هذه الخطط  موردا إرشاديا مهما للممرضات 
والمدّرسين للتعامل مع األطفال الذين  يعانون 

من الربو.
الربو  نوبات  مع  التعامل  خطط    وتتضمن 
عادة معلومات االتصال وقائمة  األدوية التي 
يتم تقسيمها إلى ألوان أو »مناطق«، وعادة 
واألصفر  األخضر  ترميزها  بألوان  يتم  ما 
تحديد  في  المناطق  هذه  وتساعد  واألحمر 
على  اعتمادا  اتخاذها  يجب  الخطوات  التي 

شدة األعراض.
أيضا  معلومات  الخطة  تشمل  أن  ويجب 
وعناصر أخرى مثل سجل التطعيم الخاص 
لقاحي  تواريخ  تلقي  ذلك  في  بما  بالمريض، 

اإلنفلونزا و )كوفيد-19(.
المراحل  أن  إلى  ثيروتشيلفام  الدكتور    وأشار 
يجب  مع  الربو  التعامل  لخطة  المختلفة 
استخدامها  يجب  التي  األدوية  توضح  أن 
والخطوات اإلضافية التي  يجب اتخاذها بناء 
خطة  تأخذ  أن  ينبغي  كما  األعراض  على 
العمل بعين  االعتبار كل ما يمكن أن يواجه 

المريض خالل نوبات الربو وما يجب القيام 
 به للتعامل مع الحالة ومعالجة األعراض.

تجنب المسببات 
الرعاية  أن  إلى  ثيروتشيلفام  الدكتور  ولفت 
مع  حاالت  التعامل  أساس  هي  الفردية 
بالتعامل  األمر  يتعلق  »عندما  قائاًل:  الربو، 
الخصوص،  على  وجه  الربو  حاالت  مع 
تجنب  على  الحرص  المريض  على  فيجب 
المسببات والتحلي بمستوى  كاٍف من الوعي 
لمعالجة األعراض، التي قد تطرأ خالل النوبة 

المرضية«.
التعامل  خطة  تختلف  تأكيد  بكل   وأضاف« 
مع المرض وفقا لحالة كل مريض،  وسيحتاج 
المرضى للتنسيق مع أطبائهم بشأن الخطط 
مناقشة  لحاالتهم  ويجب  بالنسبة  األفضل 
الخطة مع الطبيب خالل الزيارات وتحديثها 
فربما  األعراض،  تطورات  في  أية  لمراقبة 
التي  األدوية  تغيير  إلى  الطبيب  يحتاج 
يتناولها  المريض للسيطرة على نوبة الربو«.

 وحّدد الدكتور ثيروتشيلفام فيما يلي عناصر 
الخطة النموذجية للتعامل مع  حاالت الربو، 
باإلضافة إلى الخطوات اإلضافية، التي يجب 

اتخاذها في حالة  إصابة طفل بنوبة ربو.
 معلومات االتصال

حاالت  مع  التعامل  خطة  تحتوي  أن  يجب 
بما  مهمة،  اتصال  معلومات  على  الربو 
الطبيب  ومعلومات  المريض  اسم  ذلك   في 
واسم ورقم هاتف جهة االتصال في حاالت 
تاريخ  أيضا  تتضمن  أن  ويجب   الطوارئ، 
إنشاء خطة العمل، ليتسنى ألي شخص  يقوم 

بمراجعتها معرفة مدى حداثتها.
 األعراض واألدوية وفق المناطق 

يجب أن يتضمن أحد األقسام في خطة العمل 
وبناًء  يجب  تحديدها  التي  باألعراض  قائمة 
بكتابة  المختص  الطبيب  يقوم  ذلك،  على 
الخطوات المناسبة  التي يجب على المريض 
واألعراض  المسببات  على  واعتمادا  اتباعها 

منطقة  كل  تحدد  سابقا،  والخطوات  المتخذة 
التي  واإلجراءات  األدوية  العمل  خطة  في 

 يجب اتخاذها.
الخضراء   )Go(  وتحدد منطقة »االستقرار« 
األدوية التي يتناولها المريض  يوميا للسيطرة 
في  المريض  ويستطيع  الربو  نوبات  على 
الخضراء  الحصول على قسط جيد  المنطقة 
من النوم ليال، والتنفس بمعدل جيد من دون 
عن  فضال  صفير،  أو  صوت  سعال  أي 
العمل واللعب في أثناء النهار وتدرج المنطقة 
الخضراء  أيضا األدوية التي يجب تناولها في 

حالة الربو الناجم عن ممارسة  الرياضة.
 )Caution( »الحذر«  منطقة  تحدد   بينما 
الصفراء الخطوات اإلضافية التي يجب  على 
المريض اتخاذها، إلى جانب ضرورة مواصلة 
المنطقة  المحددة  في  األدوية  جميع  تناول 

الخضراء.
ظهرت  إذا  الخطوات  هذه  المرضى  ويّتبع 
عليهم عالمات  أولية لنزالت البرد أو التعرض 
بأية  شعورهم  أو  معروفة  غير  لمحّفزات 
أعراض  مثل السعال أو الصفير الخفيف أو 
ضيق في الصدر أو سعال في الليل ويجب 
 على المريض -باإلضافة إلى تناول األدوية 
المشار إليها في المنطقة  الصفراء- االتصال 

بالطبيب المختص لتحديثه بشأن الحالة.
 )Danger( »الخطر«  منطقة  دور   ويأتي 
الربو  في  نوبة  استمرت  إذا  وذلك  الحمراء، 
األدوية  المريض  تناول  بعد  حتى  التفاقم 
الموضحة في المنطقتين الخضراء  والصفراء 
التي  اإلضافية،  األدوية  القسم  هذا  ويحدد 
يجب على المريض  تناولها عندما ال تساعد 
الحالة  على  السيطرة  في  االعتيادية  األدوية 
يعاني  أو  وسريعا  صعبا  ويكون  التنفس 
المريض من صعوبة في الكالم أو توسع في 

 فتحتي األنف.
في  المدرجة  تناول  األدوية  إلى  وباإلضافة 
أو  المريض  على  يجب  الحمراء،  المنطقة 

بالطبيب  االتصال  به  الذي  يعتني  الشخص 
على الفور، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب 

 االنتقال مباشرة إلى غرفة الطوارئ.
و يشير معدل تدفق الزفير إلى السرعة التي 
يمكن من خاللها للمريض دفع  الهواء خارج 
يمكن  ما  وبأسرع  بقوة  ينفخ  عندما  الرئتين 
األشخاص  بين  تدفق  الزفير  معدل  ويختلف 
الزفير  تدفق  مقياس  باستخدام  تحديده  ويتم 
الزفير  لتدفق  معدل  تسجيل  أفضل  ويجب 
لدى المريض ضمن خطة العمل، باإلضافة 
إلى معدالت  تدفق الزفير لكل منطقة ضمن 

الخطة.
 المسببات/ المحّفزات

أن  يمكن  مختلفة  مسببات  لديه   كل شخص 
تؤدي إلى حدوث نوبة ربو، سواء كان  ذلك 
أطعمة  أو  المواسم،  أو  الطقس  في  تغيرا 
معينة، أو غبارا، أو تمارين  رياضية، أو حتى 
ذكر  ويجب  عاطفية،  محفزات  أو  مسببات 

جميع المسببات في  الخطة.
 قاعدة »4 4 4« لألطفال 

خطة  في  الواردة  الخطوات  إلى  باإلضافة 
العمل، فإن قاعدة »4 4 4« مهمة  لمعرفة 
يتعرض  التي  األوقات  في  التصرف  كيفية 

فيها األطفال لنوبة ربو  نشطة.
أو  األمر  ولي  االختصار  هذا  وسيساعد 
مربية األطفال أو المعلم على  تذكر التفاصيل 
جهاز  استخدام  على  الطفل  لمساعدة 

االستنشاق في أثناء النوبة  المرضية.
وعندما يظهر على الطفل أعراض مثل ضيق 
عند  أو  صفير  الصدر  ضيق  أو  التنفس 
التنفس أو أية أعراض أخرى مرتبطة بالربو، 

تكون القاعدة »4 4 4«  كما يلي:
1. يجلس الطفل بشكل منتصب.

من  األخرى  تلو  واحدة  نفثات   4 ُيعطى   .2
جهاز االستنشاق.

3. االنتظار 4 دقائق.
4. إذا لم يطرأ تحسن، ُيعطى 4 نفثات أخرى. 
ومن خالل وضع خطة إرشادية للتعامل مع 
حاالت الربو ومعرفة قاعدة »4 4 4،  يمكن 
أن  بهم  يعتنون  الذين  واألشخاص  للمرضى 
يكونوا واثقين من أنهم  مستعدون للتعامل مع 
نوبات الربو المحتملة ويجب أن تتوفر نسخ 
من خطة  العمل في المنزل ومكتب الطبيب 

والمدرسة ومركز الرعاية الخاص باألطفال.
المزيد على دنيا الوطن ..

اكتشاف حيوان بحري أقدم من الديناصورات عمره نصف مليار عام جنوب أونتاريو في كندا

طبيب روسي يوضح تأثير العالقة الحميمية لدى كبار السن

يعرض متحف أونتاريو، حيوانا قديما محفوظا 
تم  عام  مليون   450 عمره  استثنائي  بشكل 
أونتاريو  جنوب  في  عليه  والعثور  اكتشافه 

بكندا.
أن  إلى   ،»THE STAR« الموقع  ولفت 
حديثا،  المكتشفة  البحرية  الحيوانات  حفرية 
والتي يبلغ عمرها ما يقرب من نصف مليار 
الديناصورات التي ظهرت  سنة، تسبق حتى 
ألول مرة منذ حوالي 240 مليون سنة، وتم 
في جنوب  بريشين  من  بالقرب  عليه  العثور 
أونتاريو ويبلغ عمره ما يقرب من نصف مليار 
سنة. وتم اإلعالن عن هذا االكتشاف في 24 

مارس الماضي، في مجلة علم الحفريات.
الجديدة  األنواع  إن  الباحثون،  ويقول 
جزء  هي   »Tomlinsonus dimitrii«

المفصليات  من  منقرضة  مجموعة  من 
و«محفوظة جيدا بشكل استثنائي«، حيث إن 
هي  الحي  الكائن  من  فقط  الصلبة  األجزاء 

المتحجرة )العظام واألصداف(.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الباحث وعالم 
جوزيف  تورينتو،  بجامعة  التطوري  األحياء 

أنواع  على  العثور  نتوقع  »لم  مويسيوك: 
وتباع  الموقع«.  هذا  في  الجسم  رخويات 
مويسيوك: »عندما نفكر في األحافير، فإننا 
عادة ما نفكر في أشياء مثل عظام وأصداف 
على  الحفاظ  فإن  ذلك،  ومع  الديناصورات. 
األنسجة الرخوة نادر جدا، وال يوجد سوى عدد 

قليل من المواقع حول العالم حيث تم العثور 
على كائنات من فئة رخويات الجسم«.

ويبدو الحيوان الغريب المكتشف ذو قياس 2 
بوصة )6 سنتمترات(، بطول إصبع السبابة، 
تتميز العينة بدرع رأس مزخرف يحتوي على 
قرنين منحنيين مغطى بأشواك تشبه الريش.

عن    »livescience« مجلة  نشرت  كما 
هذا الموضوع مقاال، تحت عنوان )ما الذي 
متينة  ركائز  على  مشى  عيون،  له  ليس 
غريب  هو  هذا  بومبي«؟  »باليو  في  ومات 
األطوار القديم(، إذ يشبه جسم الحيوان المجزأ 
الحشرات  مثل  األخرى،  المفصليات  جسم 
والعناكب، ويحتوي باإلضافة إلى ذلك على 
مجموعات متعددة من األطراف المجزأة، بما 
في ذلك زوج واحد من األطراف الغريبة جدا.

جامعة  من  كونيف،  يوري  البروفيسور  أعلن 
العالقة  أن  األسنان،  وطب  الطبية  موسكو 
العمر  تطيل  أن  يمكن  الشيخوخة  في  الحميمية 
البروفيسور في حديث لراديو  أو تقصره. ويشير 
»سبوتنيك«، إلى أن جسم اإلنسان بعد الستين من 
العمر يفقد الكثير من إمكانياته السابقة، ما يفرض 
قيودا معينة على نمط حياته. ولكن يمكن تحسين 
الحميمية.  العالقة  بمساعدة  العمر  وإطالة  حالته 
العملية  هذه  خالل  الهرمونات  إفراز  زيادة  ألن 

يؤثر إيجابيا في جسم الشخص المسن.

ويقول، »ال توجد قيود على ممارسة الجنس من 
ناحية العمر. وأن أي نشاط جنسي يجلب فائدة 
العملية  هذه  كانت  وإذا  المسن.  الشخص  لجسم 
أكثر  تصبح  فإنها  الجنسية  بالنشوة  مصحوبة 
إفراز  في  زيادة  الجنسية هي  العملية  فائدة. ألن 

الهرمونات، التي تساعد على إطالة العمر«.
ويضيف، ولكن من جانب آخر، يمكن ممارسة 
كان  إذا  الشيخوخة  سن  في  الحميمية  العالقة 
كان  إذا  فمثال  بصحته.  ويهتم  يعتني  الشخص 
هذه  ممارسة  فإن  مرتفعا،  الدم  ضغط  مستوى 

قيود  توجد  »ال  ويقول،  مميتة.  تكون  العالقة 
صحية لكبار السن الذين لديهم رغبة في ممارسة 
العالقة الحميمية. ولكن ينصح بأن تكون ضربات 
القلب قبل وخالل هذه العملية دون 120 ضربة 
ممارستها  عن  االمتناع  يجب  كما  الدقيقة.  في 
عندما يكون مستوى ضغط الدم مرتفعا، ألنها في 

هذه الحالة تصبح خطرة على الحياة«.
المصدر: نوفوستي

في ذكرى الهولوكوست :

ابن  الكاتب والصحفي : خالد عيسى ، هو 
قرية الشجرة...

صباح الخير يا عدوي !
بيت  في  الصباح  هذا  قهوتك  تشرب  وأنت 
جّدي في يافا ، وتبكي على جّدك في وارسو 
في ذكرى المحرقة ، هل تصّدق انني أبكي 
عليه أنا ايضا ، وأنا أشرب قهوتي بعيدا عن 

يافا في مدينة اسكندنافية جنوب السويد !
أول  نحن  التي   ، المحرقة  على  مثلك  أبكي 
من اكتوى بنارها وما نزال نحرق كل يوم من 

اجل محرقتك !
بالدي  في  الحداد  زامور  سيطلق  قليل  بعد 
على  وستقف   ، جّدك  أوالد  اغتصبها  التي 
شرفة بيت جّدي وتذرف الدموع على جّدك !

وأنا سأقف على شباك غرفتي ، وأذرف الدموع 
على جّدك المحروق الذي أحرق قلب جّدي 

الذي مات في مخيم لالجئين حنينا ليافا !
هل أعجبك بيت جّدي يا عدوي ؟! ما رأيك 
الطراز  على  بيته  بنى  الذي  جّدي  بذوق 

العثماني ! هل تعرف جّدي يا عدوي ؟
والدك يعرفه ، هو من قلع صورته عن جدار 

 ، االن  فيه  تجلس  الذي  الفسيح  الصالون 
وعّلق صورة جّدك ضحية المحرقة في وارسو 

!
في  نبكي على جّدك وجّدي  يا عدوي  دعنا 

ذكرى المحرقة !
تريد ان تبكي على جّدك فقط ! انت حر

جّدي لم يحرق جّدك ، لماذا احرقت جّدي يا 
عدوي ؟!

هل تعرف دير ياسين يا عدوي ؟ لم تكن قد 
ولدت بعد ، والدك الهارب من بطش النازية 
من بولونيا يعرفها ، هو من أضرم النار في 
اليوم  وفي   ! العزل  وأحرق سكانها   ، بيوتها 
التالي بكى أمام كاميرات وسائل االعالم على 

الهولوكوست !
ال تغضب يا عدوي ، لن أزيد أحزانك اليوم 
، وأنت تقف حدادا على ضحايا المحرقة ! 
وزامورك يقرع في بالدي وانت تشرب قهوتك 

في بيت جّدي وتبكي على جّدك !
هل تحب يافا ام تل ابيب يا عدوي ؟

هل تعرف سعيد ابو العافية يا عدوي ؟!
هل تغضب ان قلت لك ان سعيد ابو العافية 

موجود قبل ان توجد تل ابيب !

ال تشتم يا عدوي ! ال يليق بمتحضر مثلك 
شتم » الُغوييم »

وانت ضحية عنصرية النازية !
ماذا تختلف يا عدوي عن نازية هتلر ، وانت 

تصف غير اليهود بالُغوييم ؟!
ال تتحسس سالحك يا عدوي ، وال تستدعي 
جنود االحتياط ان لم تعترف شتلة مريمية في 

الجليل بيهودية الدولة !
ماذا تختلف يهودية الدولة عن العرق االري 

في نازية هتلر يا عدوي ؟!
ال تطلق النار علي يا عدوي أنت ضحية ، 

والضحية ال تقتل !
انا لم أحرق جّدك في » اوشفيتز » لتحرق 

أطفالي في غزة !
قل لي يا عدوي بماذا يختلف ادولف ايخمان 

النازي عن اريل شارون ؟!
ال تشتمني يا عدوي في ذكرى المحرقة التي 
تأكل  وانت   ، بنارها  نكتوي  نحن  نزال  ما 
البوظة في »فيكتوري« في يافا وتضرم النار 

في محرقتنا التي ال تنتهي منذ 75 عاما!
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

ماء  بئر  عند  إعرابياً  وجد  رجالً  ان  يحكى 
فالحظ الرجل أن حمل البعير كبير ..  فسأل 

األعرابي عن محتواه 
املؤونة  على  يحتوي  كيس  األعرابي  فقال: 
ليستقيم  تراباً  يحتوي  املقابل  والكيس 

الوزن في اجلهتني.
كيس  عن  تستغني  ال  لم  الرجل:   فقال 
اجلهتني  في  املؤونة  كيس  وتنصف  التراب 

فتكون قد خففت احلمل على البعير… !؟
فقال األعرابي : صدقت… !

ففعل ما أشار إليه ثم عاد يسأله:
هل أنت شيخ قبيلة أم شيخ دين ..؟

من  رجل  بل  ذاك  وال  هذا  ال   : الرجل  فقال 
عامة الناس. 

ذاك  وال  هذا  ال  اهلل  قبحك   : االعرابي  فقال 
ثم تشير علي ، ثم أعاد حمولة البعير كما 

كانت… !

واحد في ليلة عرسه  ....
الى  عروسته  مع  ذهب  العرس  انتهاء  بعد 

بيته ولدى دخولهم من الباب أتاه اتصال.
العريس: الووووووو

املتصل: مرحبا كيفك
العريس:يا مية مرحبا وينكم يا اوادم  ليش 

ما اجيتو على العرس.
املتصل:واهلل خربت معنا السياره ومن نص 

ساعه مت تصليحها وقلنا انباركلك ونرجع.
اربع ساعات بعدكم مبكانكم  العريس: من 

يعني بعدكم بال عشا.
املتصل : مو مشكله عادي

كم  عندي  عشاكم  موعادي  العريس:واهلل 
واحد انتو.

ما  عرسك  بليلة  كيف  يازمله  املتصل:عيب 
بيصير واحنا عشره مو واحد او اثنني.

العريس: واهلل لو كنتوا ميه انا بستناكم.
هول  من  خبرها  آخر  على  ظلت  العروس 

املفاجئه.
العشا  غراض  جاب  راح  صاحبنا  املهم 
لعروسته  وقال  املطبخ  على  ودخلهن 
مع  وجهي  تبيضي  بدي  حبيبتي  تفضلي 

أصحابي دخيلك أنا وطلع قعد بالصاله.
سلطه  وتعمل  بطاطا  تقشر  العروس 
وتبكي ودموعها عبت فستان الزفاف وقالت 
بعقلها بس يطلعوا أصحابه بتصل بأهلي 

ييجو ياخدوني واهلل
 ما بظل عندو ساعه ورح أطلب الطالق.

طلعو  وبس  وخلصو  الشباب  تعشو  املهم 
وبايدو  املطبخ  على  عروسته  على  دخل 

10000 دوالر وحطهن بايد عروسته .
تفاجئت وقالت شوهاد.....

قاللها هي قيمة الرهن بيني وبني أصدقائي 
خليتك  اذا  دوالر   1000 يدفع  واحد  كل  انو 

تطبخي بليلة عرسك وهدول الك.
ابتسمت العروس ابتسامه عريضه وقالت.

يا  واجبي  غير  عملت  ما  انا  ولووووووووو 
عمري.....أنا لو تطلب عيوني بترخصلك

حكمة

حمار امريكا مات! ولسه الدوالر بيزيد؟؟؟
الدوالر األمريكى الى أين سؤال يطرحه اجلميع و 
يراهن عليه البعض منهم باعتباره حصان رابح 

!!!
الدوالر األمريكي واحلمار امليت 

يقال إن أحد املصرفيني انتقل إلى قرية صغيرة 
مصرفاً  هناك  وافتتح  األميركي  الغرب  في 
خاصاً به، وابتدأ أعماله املصرفية ألهالي القرية 

واملزارع احمليطة بها، 
وفي يوم من األيام جاء أحد املزارعني لالقتراض من 
البنك، فرحب به البنك أشد ترحيب، ووافق على 
التي طلبها  ولكنه  العشرة  الدوالرات  إعطائه 
هذا  مقابل  ميلكه  أصال  يرهن  أن  عليه  اشترط 
األصول  من  ميلك شيئا  ال  املزارع  ولكن  القرض، 
ليقدمه كرهن إال حماره، فاحتار املوظف وذهب 
إلى مدير البنك ليتأكد من أن املعاملة سليمة،

يعتبر  فاحلمار  مانع  يوجد  ال  املدير:  عليه  فرد   
أصال جيدا، فوافق البنك فوراً وأعطاه النقود. 

إلى  املزارع  حضر  السداد  موعد  حل  وعندما 
التي  النقود  ميلك  ال  إنه  لهم  وقال  البنك،  

اقترضها وال يستطيع أن يسدد دينه
حمارك  سنأخذ  إذن  البنك:  موظف  عليه  فرد   

سداداً للدين، 
ولكن املفاجأة أن املزارع قال للموظف: إن احلمار 
قد مات هذا الصباح، فانزعج املوظف وشعر أنه 

أمام حالة تعثر في السداد،
 وأن نقود البنك لن ترجع، 

يا سيدي  البنك وقال له:  إلى مدير  فذهب فورا 
لقد حل موعد سداد دين املزارع ولكنه ال يقدر 
على السداد،  فرد عليه املدير: خذ حماره سدادا 
للقرض، فقال املوظف: ولكن احلمار مات ويعتبر 

اآلن من األصول السيئة،
 ففكر قليال مدير البنك، ثم قال ال بأس سنأخذ 
على  اشترط  ولكن  الدين،  مقابل  امليت  احلمار 

املزارع أن ال يخبر أحدا بأن احلمار قد مات.
 وبعدما خرج املزارع فرحاً مبا كسب، 

عاد موظف البنك إلى املدير، وقال له: ولكن ماذا 
سنستفيد من احلمار امليت يا سيدي نحن نبحث 
عن األصول اجليدة، وهذا األصل سيئ، واألصول 
لقد  املصرفي،   للقطاع  سامة  تعتبر  السيئة 
لنا،  فرد  بالنسبة  كانت هذه الصفقة خاسرة 
عليه املدير: ال تستعجل األمور وسترى بنفسك 

النتائج، 
سنقوم  أننا  القرية  في  تعلن  أن  أريدك  واآلن 
حمار  ستكون  الكبرى  واجلائزة  يانصيب  بعمل 

املزارع، ولكن يا سيدي احلمار ميت! 
فرد عليه املدير بكل ثقة ولكنهم ال يعلمون أن 

احلمار قد مات.
يانصيب على  تذكرة  ألف  بإصدار  قاموا  وفعال   
اجلائزة الكبرى »حمار املزارع« ومت بيعها بالكامل،  
وفاز  اجلائزة  على  السحب  مت  املوعود  اليوم  وفي 

بها أحد القرويني احملظوظني، 
الستالم  البنك  إلى  حضر  التالي  الصباح  وفي 
باصطحابه  بنفسه  البنك  مدير  فقام  جائزته 

الستالم اجلائزة، 
وطبعاً صدم الفائز باليانصيب عندما رأى احلمار 
الذي فاز به جثة هامدة! فاعترض ورفض استالم 
اعتذر  أنه  إال  البنك  مدير  من  كان  فما  اجلائزة،  
التي دفعها  اليانصيب  تذكرة  ثمن  له  وأعاد  له 
وهي دوالر واحد فقط. وعندما خرج الفائز وكله 
البنك  مدير  التفت  له  رجعت  أمواله  بأن  رضا 

للموظف
امليت  حماره  أجل  من  املزارع  قاضينا  لو  وقال،   
أصل  إلى  حتول  ثم  جيد  كأصل  لنا  قدمه  الذي 

سيئ وفزنا بالقضية لربحنا عشرة دوالرات،
 ولكننا اآلن ربحنا 999 دوالرا.

 فقال املوظف: ولكن يا سيدي أنت قمت بتوزيع 
األصل السيئ على كل أهالي القرية،

 فرد عليه املدير: إن األصول السامة يجب على 
شخص  أكلها  إذا  ألنه  يتشاركها،  أن  الكل 
واحد سيموت, ولكن أن ميرض الكل خير من أن 
أموت أنا، وال يهم أبدأ كم تذكرة سأطبع، ألف 
التذاكر  هذه  ستظل  تذكرة،  مليار  أو  مليون  أو 
مطلوبة عند أهالي القرية طاملا أنهم ال يعرفون 

أن احلمار قد مات. انتهت، 
هى دى امريكا - احلمار مات وبتبيعه للمغفلني

هذه القصة سمعتها من البروفيسور إبراهيم 
عويس، أستاذ االقتصاد بجامعة جورج تاون ، وها 
الدين  زيادة سقف  في  ترغب  حاليا  أميركا  هي 
يعني  وهذا  ثالثة،  تيسير كمي  بخطة  ينذر  مبا 

طباعة املزيد من الدوالرات, ولكن مقابل ماذا؟ 
كشركة  عاملناها  لو  أميركا  أصول  صافي  إن 
دوالر  ترليون   44 بحوالي  تقدر  فإنها  جتارية 

بالسالب طبعا,

حكاية اليوم

كتت أخشى عليه أن يشعرني بالنقص
فأشعرني بالغنى:

يقول أحد اآلباء:
بدراسته، ونتيجة لهذا   ابني متفوق كثيراً 
في  مجانية  مبنحة  قبوله  مت  فقد  التفوق 
ال  التي  املشهورة  املدارس  املدارس،  إحدى 
ولو  رسومها  دفع  مثلي  شخص  يستطيع 

عمل لعشرة أعوام..
بالنسبة  مجانياً  شيء  كل  كان  املهم،      
لولدي، لكني كنت خائفاً من أن يؤثر عليه 
األثرياء،  الطالب  املدرسة،   هذه  مجتمع 
يتخذ  أن  أو  بالنقص،  يشعر  أن  خشيت 

موقفاً مني ألني لم أقدم له الكثير.. 
     حتى جآءني استدعاء للمدرسة في أحد 
األيام، كان أولياء األمور يشتكون من ولدي!.. 

قلت له ماذا فعلت؟! 
   أجاب:

 لم أفعل شيئاً يا أبي، كان زمالئي في الصف 
أنا  فتفاخرت  آبائهم،  بسيارات  يتفاخرون 

أيضا!.. 
سألته:  تفاخرت؟! مباذا؟! 

بسيارتك يا أبي، !! 
قلت لهم:

شخص  أبي  أن  سوى  أيضاً،  عربة  أبي  لدى 
األماميني  اإلطارين  استبدل  فقد  عبقري، 

بحمار..

وهذا من ذكاء أبي وحرصه على السالمة لو 
كنتم تعلمون.. 

أن حماراً قد جتاوز   أعني هل سمعتم يوماً 
السرعة القانونية في الطريق؟! 

السرعة  تتجاوز  حميراً  هناك  أن  أدري 
تفكروا  ال  آخر،  نوع  من  لكنها  القانونية، 

كثيراً ودعوني أُكمل.. 
إن أبي ال يضطر للتوقف كثيراً في محطات 
شخصياً  وأنا  األيام،  هذه  املزدحمة  البنزين، 
بإطارين  عربة  أركب  وأنا  أسير  أن  أُفضل 

وحمار، ..
على أن أركب عربة بأربعة إطارات وأنا واقف 

مبكاني.. !
قال املدير:

 نعم، وقد مت استدعاؤك ألن بعضاً من زمالءه 
استبدال  آبائهم  من  طلبوا  الصف  في 
بحمار!،..  األمامية  سياراتهم  إطارات 

ويقولون أنه السبب.. 
 اعتذر الوالد ملدير املدرسة وأولياء األمور له 

عن حديث ولده.. 
املكتب،  من  خروجه  فور  ضاحكاً  وانفجر 

ذهب وهو يقول: 
بالنقص،  يشعر  أن  عليه  أخشى  كنت 

فأشعرني بالغنى!..

قصة قصيرة: الكارثة الجوّية
وصلتني األخبار التي تفيد بأّن أكبر طائرة في العالم 
سقطت في البحر بجوار أكابولكو مع ألف راكب على 
السنوي  السينمائي  المهرجان  تغطيتي  خالل  متنها، 
اإلخبارية  التقارير  أولى  ُبّثت  حين  المدينة.  تلك  في 
العرض،  قاعة  في  الصوت  مكّبرات  عبر  اإلذاعية، 
إلى  وهرعنا  مقاعدنا  الصحافيون  وزمالئي  تركت 
المضاء  المحيط  في  بصمت  نحملق  وأخذنا  الشارع، 
الموج  ارتفاع  نشهد  أن  ربما  متوّقعين  الشمس،  بنور 

في األفق.
تاريخ  في  كارثة  أكبر  هذه  أّن  الجميع،  مثل  أدركت 
من  كبيرة  بلدة  زوال  تضاهي  مأساة  وأنها  الطيران، 
المهرجان  في  اهتمامي  كّل  فقدت  وإذ  الوجود. 
المحّطة  مدير  أمرني  حين  سررت  فقد  السينمائي، 
سيتي،  مكسيكو  في  لصالحها  أعمل  التي  التلفزيونية 
بأن أتوّجه بسيارتي إلى موقع الحادث، على بعد نحو 

ثالثين كيلومترًا باتجاه الجنوب.
خالل رحلتي بالسيارة تذّكرت بداية عمل تلك الطائرات 
العمالقة. على الرغم من أنها لم تمّثل تطّورًا كبيرًا في 
إذ كانت في حقيقة األمر نسخة  الطيران،  تكنولوجيا 
من طائرة سابقة، كان ثمة ما المس المخيلة في الرقم 
ألف، مطلقًا كّل النذر التشاؤمية التي لم تستطع جميع 

اإلعالنات الترويجية تبديدها.
أطفال  مسّنات،  راهبات  أعمال،  رجال  مسافر؛  ألف 
عائدون إلى ذويهم، عشاق فاّرون، دبلوماسيون، وحتى 
خاطف طائرات محتمل. كان هذا التقاطع شبه الكامل 
لإلنسانية، مثل عّينة رأي إحصائية، هو الذي تسّبب 
في وقوع الكارثة. وجدت نفسي أحّدق ال إراديًا بالبحر، 
متوّقعًا أن أرى أولى الحقائب وسترات النجاة تنجرف 

إلى الشواطئ الفارغة.
فوتوغرافية  صورة  على  الحصول  في  أسرعت  كلما 
للحطام العائم وعدت إلى أكابولكو، وحتى إلى تفاهة 
المهرجان السينمائي، كنت سأشعر بسعادة أكبر. لسوء 
الحّظ كان الطريق مزدحمًا بالسيارات المتجهة جنوبًا. 
من الواضح أّن كّل صحافي، أجنبي ومكسيكي مشارك 
في المهرجان، ُأمر بالتوّجه إلى موقع الكارثة. عربات 
وسيارات  الشرطة  سيارات  التلفزيونية،  الكاميرات 
النّظارة المتحّمسين، سرعان ما تكّدست خلف بعضها 
البعض على الطريق. منزعجًا من هذا االهتمام النهم 
أثر  هناك  يكون  بأال  األمل  يحدوني  بالكارثة، صار 

للطائرة حين نصل إلى الشاطئ.
في الحقيقة، خلت النشرات اإلخبارية، من المعلومات 
مياه  يجوبون  الذين  المراسلون  وأفاد  الحادث.  عن 
بأنه  قوارب مستأجرة،  المتالطمة في  الهادئ  المحيط 

ليس من عالمات على أّي بقع نفطّية أو حطام.
الطائرة  أّن  في  ريب  هناك  يكن  لم  لألسف  أنه  بيد 
طائرة  طيران  فطاقم  ما.  مكان  في  بالفعل  تحّطمت 
تخريبية  عملية  الجو، ضحية  في  تنفجر  رآها  أخرى 
األكيدة،  الوحيدة  فالمعلومة  غريبة،  وبصورة  ربما. 
ظلت تعاد وتعاد عبر األثير، وهي البّث األخير من 
قبطان الطائرة، التي يخبر فيها عن حريق في مستودع 

األمتعة.
غياب  رغم  بالضبط؟  أين  لكْن  الطائرة،  سقطت  فقد  إذن 
قّرر  خلفي،  جنوبًا.  الزحمة  استمّرت  فقد  التام،  المعلومات 
السيارات  سائر  يسبق  أن  متعّجل،  أميركي  إخباري  فريق 
عبر سلوك حافة رصيف المشاة، وسرعان ما اندلعت أولى 
المشاجرات. وقفت الشرطة عند التقاطعات الرئيسة ونجحت 
بدأ محّرك  ذلك،  بعد ساعة من  السيارات.  تقّدم  إبطاء  في 
سيارتي بالغليان، وأجبرت على التوقف في محّطة وقود على 

جانب الطريق.
من  أنني  أدركت  إذ  األمامي،  الفناء  في  باستياء  جلست 
غير المرّجح أن أصل إلى موقع الحادث حتى وقت متأخر 
من بعد الظهر، فيّممت نظري بعيدًا عن زحمة السير شبه 
الساكنة نحو الجبال على بعد كيلومترات قليلة. كانت تلك 
سفوح التالل الساحلية، وقد ارتفعت عاليًا في سماء صافية 
عديمة الغيوم، وقممها المنحدرة غارقة بأشّعة الشمس. خطر 
لي حينئذ أنه لم يشهد أحد في حقيقة األمر ارتطام الطائرة 
والمسار  االنفجار،  الجبال وقع  ما فوق  بالبحر. في مكان 
المرّجح سيكون قد حمل الطائرة التعسة إلى المحيط الهادئ. 
قبل  الحساب من  فإّن هامش خطأ بسيط في  المقابل،  في 
طاقم الطيران الذي شهد االنفجار، يجعل من المحتمل أن 

يكون االرتطام وقع على اليابسة.
يناقشان  بالمصادفة، كان هناك صحافيان في سيارة قريبة 
الفرضية نفسها مع عامل المحّطة خالل ملئه خزّان الوقود 
حيث  الجبال،  نحو  يومئ  كان  الشاب  هذا  سيارتهما.  في 
بيديه كأّنه  يلتّف عبر واد منحدر. صفق  ثمة طريق وعر 

يقلد االنفجار.
أخذ الصحافيان ينظران إليه بتشّكك غير مقتنعين بالقصة 
وطريقته  الفّج  الشاب  مظهر  بسبب  اهتمامهما  ذوى  وقد 
عادا  الوقود  ثمن  له  سّددا  أن  بعد  الكالم.  في  البسيطة 
ببطء  المتجهة  القافلة  إلى  وانضّما  الطريق  إلى  بسيارتهما 

نحو الجنوب.
أمور  على  منصّب  وفكره  يرحالن  وهما  العامل  شاهدهما 
أخرى. حين مأل المشعاع الخاص بسيارتي بالماء، سألته: 

“هل شهدت االنفجار في الجبال؟”.
برقًا  يكون  قد  ذلك.  في  الجزم  أكون شاهدته، يصعب  “قد 

أو انهيارًا ثلجيًا”
“ألم تَر الطائرة؟”.

“ال، ال أستطيع قول ذلك”.
رفع كتفيه بال مباالة، مهتمًا فقط بإنهاء نوبة عمله. ظللت 
واقفًا هناك بينما سّلم العمل لزميل له، وركب خلف صديق 

على دراجة نارية وانطلق على الطريق الساحلي مع الجميع.
يّممت نظري نحو الوادي. لحسن الحّظ، فإّن درب المزرعة 
خلف المرأب كان يصل إليه على بعد أربعمائة متر داخل 

اليابسة على الجانب القصّي من الحقل.
بعيدًا  الوادي  صاعدًا  سيارتي  أقود  كنت  دقائق  عشر  بعد 
عن طريق الساحل. ما الذي جعلني أتبع هذا الحدس بأّن 
في  األمل  كان  أنه  من  بّد  ال  الجبل؟  في  سقطت  الطائرة 
تقدير  أتفّوق به على جميع زمالئي، وأنال  أن أحّقق سبقًا 
رئيس التحرير أخيرًا. قبالتي كانت قرية صغيرة، كناية عن 
مجموعة صغيرة من البيوت المتهالكة التي احتشدت حول 
جانبي ميدان منحدر. كانت حفنة من المزارعين تجلس أمام 
حانة ال تعدو عن كونها نافذة في جدار حجري. كان الطريق 
الساحلي بات بعيدًا في األسفل، جزءًا من عالم آخر. من 
ذلك المرتفع يمكن للمرء أن يالحظ قطعًا االنفجار إن كانت 
السكان؛ إن  الطائرة سقطت هناك. قّررت أن أسأل بعض 
لم يكونوا قد شاهدوا شيئًا فسأعود أدراجي وأنضّم إلى الجمع 

المتجه جنوبًا.
المنطقة  هذه  دومًا  كانت  كيف  تذّكرت  القرية  دخلت  حين 
المعدمة من المكسيك، وكيف أنها لم تتغّير تقريبًا منذ مطلع 
المتواضعة ال  الحجرية  البيوت  التاسع عشر. معظم  القرن 
وبعض  واحد،  تلفزيوني  هوائي  وثمة  كهرباء،  دون  يزال 
السيارات القديمة األشبه بحطام على عجالت، ُتركت على 
امتّدت  الصدئة. وقد  الزراعية  المعّدات  بين  الطريق  جانب 
منحدرات التالل عبر الوادي وتخّلت التربة الهامدة منذ زمن 

طويل عن الخصوبة الشحيحة التي كانت تتمتع بها.
غير أنه كان ال يزال هناك فرصة بأن يكون القرويون رأوا 
شيئًا ما، لمعانًا ما، ربما، أو حتى الطائرة وهي تسقط في 

البحر.
أوقفت سيارتي في الساحة المرصوفة بالحصى واقتربت من 

المزارعين أمام الحانة.
على  سقطت  تكون  ربما  المتحّطمة،  الطائرة  عن  “أبحث 

مقربة من هنا. هل رأى أحدكم شيئًا؟”.
تألقًا من أّي شيء  أكثر  آلة  بالسيارة، وهي  أخذوا يحّدقون 
قد يكون سقط من السماء. هّزوا رؤوسهم، ملّوحين بأيديهم 
بطريقة غامضة غريبة. أدركت أنني أضعت وقتي في هذه 
الحملة االستكشافية الخاصة. كانت الجبال تحاصرني من 

كّل صوب، والوديان من حولي تشّكل متاهة هائلة.
حين هممت بالعودة إلى سيارتي لمس أحد المزارعين األكبر 
سّنًا ذراعي. وأشار بصورة عرضية إلى واد ضّيق بين قّمتين 

متجاورتين في األعلى. “الطائرة؟”.
“إنها هناك فوق”.

“ماذا؟ أأنَت متأّكد؟”، حاولت السيطرة على حماستي خشية 
من أن يظهر ذلك علّي.

أومأ الشيخ برأسه، وقد بدأ اهتمامه يتالشى: “أجل، في نهاية 
الوادي، إنه طريق طويل”.

في غضون ثوان انطلقت ثانية، ممسكًا نفسي بصعوبة عن 
اإلسراع أكثر مما ينبغي. أقنعتني الكلمات القليلة الغامضة 
التي قالها ذلك الشيخ، بأنني على الطريق الصحيح، وأنني 
سوف أحّقق السبق الصحافي الذي لطالما انتظرته. فرغم أنه 

تكلم بطريقة عرضية، لكنه كان جاّدًا في كالمه.
واصلت المضي على الطريق الضّيق، مناورًا بالسيارة على 
األرض المليئة بالحفر. وعند كّل منعطف كنت أتوقع رؤية 
تتناثر  الجثث  ومئات  أمامي،  األفق  في  يلوح  الطائرة  ذيل 
على المنحدرات مثل جنود في جيش مهزوم. بدأت أتخّيل 
الفقرات االفتتاحية لمقالتي، وأنا أمليها عبر الهاتف لرئيس 
كيلومترًا  ثمانين  بعد  على  منافسّي  بينما  الذاهل  التحرير 
يحّدقون بالبحر الفارغ. كان من الضرورّي أن أحّقق التوازن 
الضروري بين الحماسة والعاطفة، ذلك المزيج الذي ال يقاَوم 
أّول  أصف  سوف  الحزين.  والتعاطف  الفّجة  الواقعية  من 
دمية  ممزّقة،  حقيبة  تّلة،  سفح  على  طائرة  لمقعد  اكتشاف 

طفل، ثم األرض المفروشة بالجثث.
واصلت السير لساعة مضطرًا إلى التوّقف من وقت آلخر 
إلبعاد الصخور التي تسّد الدرب. كانت هذه المنطقة النائية 
شبه مهجورة. في بعض المواضع كنت ألمح كوخًا معزواًل 
على السفح، جزءًا من سلك تلغراف يمتّد نحو كيلومتر إلى 
األعلى قبل أن ينتهي فجأة، وكأّن شركة الهاتف أدركت قبل 

سنوات أنه ليس من أحد هنا سوف يتلقى اتصااًل.
يعبث  القروّي  الشيخ  أكان  ثانية.  أفّكر  بدأت  أخرى،  مرة 
أكبر  اهتمامًا  ألبدى  تسقط  الطائرة  رأى  لو  بالتأكيد  معي؟ 

من ذلك؟
يلوحان  خلفي،  كيلومترات  بعد  على  والبحر  الساحل  بات 
للحظات وجيزة فحسب بينما أتبع الطريق المتعرّج صعودًا. 
رأيت عبر المرآة الخلفية الساحل المضاء بالشمس، وواصلت 
التقّدم دون مباالة فوق بعض الركام الثقيل. بعد ذلك سمعت 
العادم  صوت  وتغّير  السيارة  أسفل  في  حشرجة  صوت 

فأدركت بأنه تضّرر.
المطاردة  هذه  في  النغماسي  نفسي  على  بالسباب  انهلت 
الجنونية، عرفت أنني سوف أعلق هنا بين الجبال. بدأ ضوء 
بعد الظهر يخبو. لحسن الحّظ كان لدّي ما يكفي من الوقود 
في السيارة، بيد أنه على هذا الطريق الضّيق من المستحيل 

االستدارة بالسيارة والعودة.
أجبرت على مواصلة الطريق، حتى وصلت إلى قرية ثانية، 
هي كومة من األكواخ المبنية قبل قرن حول كنيسة متهّدمة. 
وكان الموضع الوحيد المستوي الذي أستطيع فيه االستدارة 

عربة.  في  حطبًا  يحّمالن  بفالَحين  مؤقتًا  مسدودًا  بالسيارة 
أفقر حتى  أنهما  يبتعدا، الحظت كم  انتظرتهما حتى  بينما 
من سكان القرية في األسفل. كانت مالبسهما مصنوعة من 
على  بندقيتين  يمتشقان  وكانا  الحيوانات،  فراء  ومن  الجلد 
كتفيهما، وعرفت من طريقة نظرهما إلّي أنهما لن يترّددا في 

استخدامهما إذا ما بقيت هناك إلى ما بعد حلول الظالم.
وبمعّدات  بي  يتفّرسان  أخذا  السيارة،  اتجاه  أعكس  بينما 
التصوير في المقعد بجانبي، وحتى بمالبسي التي ال بّد من 

أنها بدت جميعها غريبة تمامًا لناظريهما.
ما  نفسي حصانة رسمية  وأمنح  لهما حضوري  أفّسر  لكي 
يمكن أن تمنعهما من إطالق النار علّي من الخلف خالل 
عن  بالبحث  أوامر  “لدّي  لهما:  قلت  بالسيارة،  ابتعادي 

الطائرة، لقد سقطت في موضع قريب من هنا”.
حّركت التروس موشكًا على االنطالق، حين أومأ لي أحد 
الرجلين. وضع يدًا على حاجب الريح في السيارة وباألخرى 
أشار إلى واد ضّيق بين القمتين الجبليتين على ارتفاع ألف 

قدم فوقنا.
قد  شكوكي  كّل  كانت  الجبلي،  الطريق  على  طريقي  في 
لرئيس  قيمتي  أثبت  األبد، سوف  وإلى  المرة،  هذه  تبّددت. 
وجود  أّكدا  منفصالن  شاهدان  فثمة  المتشّكك.  التحرير 
الطائرة. محاذرًا لئال ألحق الضرر بالسيارة على هذا الطريق 

البدائي، تقّدمت ببطء صعودًا على السفح.
تلك  أعلى  إلى  الصعود  واصلت  التاليتين  الساعتين  طوال 
الجبال الكئيبة، وقد اختفى الساحل والبحر كليًا عن ناظري. 
في  أصادفها  التي  القرى  أولى  سريعة  بصورة  لمحت  مرّة 
طريقي، بعيدًا أسفل الطريق مثل لطخة صغيرة على سجادة. 
كان  هدفي.  إلى  وحملني  الطريق  تواصل  حّظي،  لحسن 
السيارة  لعجالت  يّتسع  بالكاد  ترابي،  حجري  طريق  مجّرد 

وهي تتقّدم بين المنعطفات الضّيقة.
مرّتان أخريان توّقفت لسؤال بعض أهل الجبل الذين حدجوني 
أّن الطائرة  أبلغوني بحذر  الترابّية. وقد  أبواب أكواخهم  من 

المحّطمة تقبع في األعلى.
عند الساعة الرابعة من بعد الظهر وصلت أخيرًا إلى قرية 
نائية بين القّمتين الجبليتين واقتربت من آخر القرويين على 
هذا الدرب الطويل. هنا الطريق وصل إلى نهايته في ميدان 
قبل  ُبنيت  أنها  بدا  المساكن.  من  بمجموعة  محاط  حجري 
مائتي عام وقد أمضت طوال هذا الوقت في محاولة الغرق 

في الجبل.
كان معظم القرية غير مأهول، لكنني فوجئت ببضعة أناس 
بالسيارة  بعجب  محملقين  لرؤيتي،  مساكنهم  من  يخرجون 
المغبرة. صدمني مدى فقرهم. أولئك الناس ما كانوا يملكون 
الدنيا  السلع  من  محرومين  يكونوا  لم  اإلطالق.  على  شيئًا 
فحسب بل من الدين واألمل وأّي معرفة ببقية البشرية. حين 
تجّمعوا  بينما  منتظرًا  سيجارة  وأشعلت  سيارتي  من  ترّجلت 
حولي على مسافة كافية، صدمتني مفارقة أن ينتهي األمر 
تكنولوجيا  ثمرة نحو قرن من  الضخمة، وهي  الطائرة  بتلك 

الطيران، بين أولئك السكان البدائيين.

بوكس

تأّملت تلك الوجوه الساذجة والسلبية، وشعرت أنني محاصر 
بمجموعة نادرة من األناس الشاذين، قرية من المعوقين ذهنيًا 
الودودين بما فيه الكفاية ليتركوا وحدهم، عاليًا في هذه القرية 
دّمرت  التربة  في  المعادن  بعض  هناك  كان  ربما  البعيدة. 

نظامهم العصبي وجعلتهم بمستوى الحيوانات البسيطة.
“الطائرة، أرأيتم الطائرة؟”، هتفت. أحاط بي نحو عشرة من 
الرجال والنسوة، متسّمرين أمام السيارة ووالعة السجائر التي 
أحملها والنظارات ذات اإلطار المذهب، وحتى أمام جلدي 

المنتفخ.
إلى  الكالم، وأشرت  في  بّسطت طريقتي  هنا؟”،  “طائرة؟.. 
المنحدرات الصخرية والغدران فوق القرية، لكّن أحدًا منهم لم 
يبُد أنه يفهم ما أقول. ربما كانوا صّمًا أو بكمًا. كانوا سذجًا 
بما يكفي، لكْن خطر لي أنهم ربما يخفون معرفتهم بتحّطم 
الطائرة. أّي ثروة قد يجنونها من تلك األلف جثة، كنز يكفي 
لكي يغّير حياتهم لقرن من الزمن. كان يجب أن أتوّقع أن 
يكون هذا الميدان الصغير مكّومًا بمقاعد الطائرة والحقائب 

والجثث فوق بعضها بعض مثل الحطب.
نحيل  وجه  ذو  ضئيل  رجل  وهو  قائدهم  كّرر  “طائرة…”، 
ال يزيد عن قبضة اليد. أدركت فورًا أنه ال فكرة لديهم عّما 

أقوله. لسانهم ربما يكون بدائّيًا على شفير النطق العاقل.
رحت أبحث عن طريقة أتواصل بها معهم، فالحظت حقيبة 
التصوير،  معّدات  على  تحتوي  التي  بي  الخاصة  الطيران 
ملّونة  صورة  بها  كان  أحملها  التي  التعريف  بطاقة  حيث 
لطائرة كبيرة. نزعتها من اللصاقة وعرضت الصورة عليهم.

يهمهمون  وأخذوا  مبتعدين  برؤوسهم  يومئون  أخذوا  فورًا، 
لبعضهم مشيرين إلى غدير ضّيق شّكل امتدادًا وجيزًا للوادي 
على الطرف المقابل من القرية. كان ثمة طريق عربات يمتّد 

نحوه قبل أن يتالشى في التربة الحجرية.
محفظتي  وحملت  بغبطة  قلت  جيد”،  فوق؟  أهي  “الطائرة؟ 
السخية  الجيب  أموال  الضخمة،  النقدية  األوراق  وأريتهم 
ملّوحًا  السينمائي.  المهرجان  تغطيتي  لفترة  المخّصصة 
باألوراق المالية، توّجهت إلى رئيسهم بالقول: “تقّدم الطريق. 
سوف نذهب إلى هناك. كثير من الجثث صح؟ جثث في 

كّل مكان؟”.

نحو  شاخصة  وعيونهم  البعض،  لبعضهم  يومئون  أخذوا 
األوراق المالية.

على  العربات  متتبعين طريق  الوادي  عبر  بالسيارة  انطلقنا 
إلى  اضطررنا  القرية  من  متر  ثمانمائة  نحو  بعد  السفح. 
التوّقف ألّن المنحدر صار حاّدًا. أشار الرئيس إلى مصّب 
الغدير، وخرجنا من السيارة وانطلقنا سيرًا على األقدام. كنت 
ما زلت أرتدي المالبس الرسمية لحضور المهرجان، فوجدت 
التي  المرّوسة  بالحجارة  السير شاقًا. كانت األرض مغّطاة 
فوق  يقفز  كان  الذي  الدليل  عن  فتأّخرت  حذائي.  قّطعت 

الحجارة كالمعزاة.
العمالقة،  الطائرة  على  عالمات  أّي  ظهور  بعدم  فوجئت 
أّي ركام أو جثث. نظرت حولي، متوّقعًا أن تكون الجبال 

مليئة بها.
المائة متر األخيرة من  الطريق. ارتفعت  نهاية  إلى  وصلنا 
الجبل نحو القمة، مفصولة عن توأمها في الوادي والقرية في 
األسفل. توّقف الدليل وراح يشير إلى الجدار الصخري، وقد 

علت وجهه الصغير نظرة كبرياء جريح.
الغطاء عن  وأزحت  أنفاسي،  التقاط  محاواًل  سألته  “أين؟”، 

عدسة الكاميرا، “ليس من شيء هنا”.
ثم رأيت إلى أين قادني، وما وصفه القرويون على امتداد 
خّط الساحل. على أطراف الغدير كانت بقايا طائرة عسكرية 
ثالثية المحّركات، كان رأسها المرتطم وقمرة القيادة مدفونتين 
بين الصخور. وكان الهيكل قد ُجّرد من الطالء بفعل الريح 
منذ زمن طويل، وكانت الطائرة مجموعة ركام صدئ. من 
ثالثين عامًا، مطّلة  أكثر من  منذ  هنا  كانت  أنها  الواضح 
مثل إله مهلهل على الجبال الجرداء. على نحو ما، كانت 
المعلومات عن وجودها هنا، قد انتقلت من قرية إلى أخرى 

في أرجاء الجبل.
أشار الدليل إلى هيكل الطائرة. ابتسم لي، لكّن عينيه كانتا 
شاخصتين نحو صدري، نحو المحفظة في جيب صديري، 
وقد مّد يده قلياًل نحوي. رغم ضآلة حجمه، بدا خطرًا مثل 

كلب برّي.
مما  أكثر  تساوي  واحدة  ورقة  وأعطيته  المحفظة  أخرجت 
يمكنه جنيه في شهر. ربما ألّن المبلغ كان بال معنى بالنسبة 

إليه، فقد أشار بعدوانية إلى األوراق المالية األخرى.
دفعته جانبًا وصرخت به: “اسمع، لست مهتمًا بهذه الطائرة. 
إنها الطائرة الخطأ أيها المغفل…”، حين حّدق بي غير فاهم 
وأريته صورة  جيبي  من  الطيران  بطاقة  أخرجت  أقول،  ما 
طائرة الركاب الضخمة، قائاًل: “هذه الطائرة! ضخمة جدًا. 

مئات الجثث”.
لغضبي  تمامًا  واستسلمت  أعصابي،  على  السيطرة  فقدت 
تفهم؟  أال  الخطأ!  الطائرة  “إنها  به:  صحت  أملي،  وخيبة 
يجب أن يكون هناك جثث في كّل مكان، مئات الجثث”. 
تركني حيث أصيح بين صخور الوادي المهجور عاليًا في 

الجبال وهيكل طائرة االستطالع التي تعصف فيها الرياح.
أّن  اكتشفت  إلى سيارتي،  بعدها بعشر دقائق، حين عدت 
الثقب البطيء الذي ارتبت بأمره سابقًا أفرغ الهواء من إحدى 
بالحجارة،  مخّرق  وحذائي  مرهق،  األماميتين.  العجلتين 
وثيابي متسخة، ارتميت خلف المقود، مدركًا عقم هذه الرحلة 
العبثية. سأكون محظوظًا إن تمّكنت من العودة إلى الساحل 
بحلول المساء. حينئذ سيكون كّل صحافي قد أرسل تقريره 
الهادئ.  المحيط  في  المحّطمة  الطائرة  مشاهد  أّول  عن 
سيكون رئيس التحرير قد عيل صبره وهو ينتظر تقريري لبثه 
تلك  أعالي  ذلك، كنت في  بداًل من  المسائية.  النشرة  وقت 
الجبال الجرداء مع سيارة معطوبة، ومن المحتمل أن تكون 

حياتي مهّددة من قبل أولئك الفالحين المتخّلفين.
احتجت نصف  نفسي.  شتات  لملمت  الراحة  من  قليل  بعد 
ساعة لكي أبّدل اإلطار. وحين شّغلت المحّرك وبدأت رحلة 
العودة الطويلة إلى الساحل كان الضوء بدأ يخبو حتى هناك 
بثالثمائة متر حين  إلى األسفل  القرية  في األعالي. كانت 
رأيت أّول األكواخ عند منعطف الطريق. كان أحد القرويين 
واقفًا بجانب جدار واطئ، مع ما بدا سالحًا بإحدى يديه. 
أبطأت من فوري، عالمًا أنهم إذا قّرروا مهاجمتي ففرصتي 
في الفرار قليلة. تذّكرت المحفظة في جيبي فأخرجتها وفردت 
األوراق المالية على المقعد. ربما أستطيع شراء طريق العبور 

بها.
حين اقتربت تقّدم الرجل إلى الطريق وتبّين أن السالح في 
يده، هو مجرفة. رجل ضئيل، كاآلخرين، ووقفته ال تشّكل 
تهديدًا بأّي حال من األحوال، بل بدا أنه سيطلب مني، بل 

سيتوّسل أمرًا ما.
بجانب  الحافة  على  القديمة  المالبس  من  كومة  ثمة  كان 
الجدار. هل يريدني أن أشتريها؟ حين أبطأت، وأوشكت على 
امرأة عجوز،  أنها  المالية، الحظت  األوراق  إحدى  مناولته 
ملفوفة مثل قرد بشال، وأخذت تحّدق بي بعينين ضعيفتين. 
ثم رأيت أّن وجهها الشبيه بالجمجمة هو جمجمة بالفعل وأّن 

األسمال المعّفرة بالتراب ليست إال كفنها.
“جثة…”، قال الرجل بعصبية، موّجهًا مجرفته في الضوء 
الباهت. ناولته المال وواصلت سيري نحو الطريق المؤّدي 

إلى القرية.

كان شاب آخر يقف على جانب الطريق على بعد خمسين 
مترًا قدمًا، أيضًا يحمل مجرفة. جسد طفل صغير، ُنبش توًا 

من القبر، كان على حافة التابوت المفتوح.

“جثة..”.

طوال الطريق إلى القرية وقف الناس على األبواب، بعضهم 
مع  وآخرون  يعرضونها،  جثث  لديهم  يكن  لم  من  وحدهم، 
مجارف. خارجة حديثًا من القبور، قبعت الجثث في الضوء 
الباهت أمام األكواخ، مسنودة على جدران حجرية مثل أقارب 

منسيين، وقد استدعوا لكي يكسبوا أجرة مأواهم.
مال،  من  لدّي  تبّقى  ما  إياهم  معطيًا  بهم،  مررت  حين 
إلى  أصواتهم  صدى  وتبعني  يتهامسون،  القرويين  سمعت 

سفح الجبل.
1975
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عيد ميالد الكتابة

رشدي الماضي 
حيفا 

المختلفة  مناسباته  أصناف  بكل  الميالد 

الزمن،  تدفق سيالن  في  وقفة فرح ضرورية 
إنجازات  لحصاد  تتويجا  لكونها  ضرورية 
ماض قد انتهى، وفي نفس الوقت والدة جديدة 

لمستقبل آت يحمل النسانه الغد اآلخر.
هذه الحقيقة الثابتة دفعت المجتمعات البشرية 
والشعوب  والجماعات  األفراد  مستوى  على 
على  الساطع،  األخضر  وباللون  تحدد،  أن 
الى  بعد  فيما  حولتها  بارزة  أياما  أجندتها، 
منها  عيد  كل  بالنتيجة  ليصبح  مميزة  اعياد 
رحلة  في  االنطالق  عملية  لمواصلة  محطة 

الحياة ودورتها النهوضية.
ان  علينا  يجب  األخوة،  أيها  السبب  لهذا 
نثمن عاليا ما كان يقوم به في العراق طاقم 
االحتفاالت  تنظيم  من  ومهني  فني  ثقافي 
والتي  الكتابة  ميالد  عيد  بمناسبة  الخاصة 
تشير االبحاث ان بدايتها كانت في هذا البلد 

قرب  الميالد  قبل  سنة   3100 منذ  العريق 
مدينة »أور« التاريخية وقد هيمن آنذاك خط 

الكتابة المسمارية.
وانا ال اريد في هذه االسطر ان اسلط الضوء 
الكتابة، الن  لتطوير  التاريخي  الجانب  على 
المركزي  دورها  إبراز  هو  اآلن  يعنيني  ما 
كرافعة متينة في بناء وتطور االنسان فكريا 
وثقافيا واجتماعيا وحضاريا على مّر الحقب 

والعصور.
بأكمله  عالما  تحتوي  تزل  ولم  كانت  فالكلمة 
وحضور  اأَلبقى  الحياة  نبض  كذلك  وهي 
بالنسبة  تعني  الكتابة  الدائم. ولكون  اإلنسان 
مع  شكلت  لذلك  البديل،  المستقبل  أمة  لكل 
بالعديد  نفسها  واغنت  تاريخية  ظاهرة  اللغة 
لتسهيل عملية  الالزمة  المرونة  من عناصر 
تطويعها وجعلها قادرة على التغيير االيجابي 

ومتغيرات  استيعاب ظواهر  من  يمكنها  التي 
وعوالم وافكار جديدة في خضم دورة التحديث 

هذه.
نحن جميعا مطالبون بمواصلة تأدية االمانة، 
امانة بناء الحاضر والمستقبل كابناء شرعيين 

لهذا اإِلرث الحضاري العظيم.
لذلك كان دائمًا يؤكد عميد ادبنا الدكتور طه 
أن  مفكرينا،  كبار  من  كوكبة  ومعه  حسين 
فهي نبض حي  العربية يسر ال عسر  لغتنا 

وحيوي وليست كيانا متكلسا.
فكما  باليوم  البارحة  اإلخوة،  أيها  أشبه  وما 
كانت مشاريع النهضة الفكرية والثقافية هوية 
تبقى  هكذا  آنذاك،  متطور  جديد  كل  دخول 
اآلخر  غدنا  إلى  األوسع  الباب  هي  الكلمة 

والبديل.

قصة قصيرة:قسوة
حسن رياض

كاتب من المغرب

أمام باب المدرسة وتحت وقع زخات المطر 
الخفيفة ‘تركنا سائق العربة فجأة وهرع وهو 
أقرب  نحو  المبتل  الطويل  بمعطفه  يحتمي 
منزل. وبقي جميع الركاب داخل العربة إلى 
أن توقف المطر. ورغم أنني كنت آخر من 
يغادر العربة’ فإنني لم أر السائق بعد ذلك، 
خلف  من  أتلصص  مفاجئة  وبرغبة  فأخذت 
السور القديم  على األقسام المدرسية القديمة 
والمتالحمة بشكل ما ‘وخصوصا القسم الذي 
تعلمت فيه حروف الضاد ألول مرة’ والذي 
بني على الطريقة الفرنسية ‘إذ ما أن تجتاز 
نفسك  تجد  حتى  الثالث  اإلسمنتية  الدرج 
الكبيرة  الباردة، بنوافذها  الدراسة  داخل حجرة 
والعالية، حيث قضيت هناك سنتين’ قبل أن 

أنتقل إلى مدرسة أخرى وبحي آخر.
بقية  إلى  صمت  في  أتطلع  كنت  وبينما 
والحديقة  المتربة’  ’والساحة  األخرى  األقسام 
المقابل  اإلتجاه  وفي  فجأة  ’ظهر  الصغيرة 
’سار  غامض  رجل  وهو  المدرسة’  حارس 
باتجاهي مطأطأ الرأس’ وما إن اقترب مني 
حتى سألني وبنبرة هادئة ’إن كنت أحتاج إلى 
كرسي’ بدل الوقوف على أصابع قدمي، وبعد 
أن فتح باب المدرسة دعاني إلى الدخول قائال 

من منا ال يحن إلى مدرسته األولى.
’وأخاديد  الذي غزى شعره  الشيب  وباستثناء 
وجهه التي تقعرت’ وانحناءة الكتفين الواضحة 
’فإن مالمحه لم تتغير كثيرا’، وبشكل مباغت 

مد يده اليمنى نحوي قائال:
– أنت ابن فالن..؟

وأضاف بعد أن صافحني وبشكل سريع
 – أعلم أنك جئت لزيارة جدتك أيضا.

وأنا  تجاهله  اإلمكان  قدر  محاوال  أجبه،  لم 
أنقل خطوة وراء أخرى إلى الوراء .لكنه لحق 

بي مؤكدا:
إنها ال تزال على قيد الحياة، نائمة كعادتها 
العالية.  القوائم  ذي  الخشبي  السرير  على 
يمتطي  رجل  نحو  بسرعة  واتجه  تركني  ثم 
بينما  إذ  مخبرا’  كان  أنه  ’يبدو  نارية  دراجة 
اآلخر  هو  كان  عني،  يحدثه  الحارس  كان 
يتطلع إلّي بين الفينة واألخرى بنظرات سريعة 
ومركزة، وبعد أن ودع الرجل عاد نحوي وهو 

يحدث وعلى سبيل التمويه نفسه.
– ما المشكل إن لم أحضر العرس؟

ودمدم وأنا أتقدمه
– كيف حال الوالد؟

– هل مات ؟
وبلكنة مصطنعة أضاف

على  تجرأت  وإذا  ابني،  مثل  أنت  اسمع 

الحديث معك ’فذلك راجع إلحساسي بالغبن، 
باألمس  بالغبن. تصور  المر  نعم اإلحساس 
فقط جاء رجل في حوالي األربعين من عمره 
كصبي  يقفز  وهو  الصور  عشرات  ’التقط 
نفسه  يكلف  أن  دون  المدرسة  لمدير  ويقول 
عناء النظر في وجهي’ نعم هذه هي األقسام 
هذه  المرحاض،  هو  هذا  فيها،  درست  التي 

هي حديقة المدرسة.
وبعينين متسائلتين التفت نحوي قائال:

– لألسف حتى أنت تجاهلتني.
وبدل أن نفترق تسمر في مكانه ساهما، بل 
يشعر  لماذا  أسأله  ولم  التفكير،  في  استغرق 
هدوء  وبكل  سيجيبني  حتما  ‘ألنه  بالغبن 
السجائر  بائع  نحو  اتجه  ثم  يعرف.  ال  بأنه 
ووضع  فمه  في  سيجارة  وضع  بالتقسيط’ 
زقاق  كل  وفي  اليمنى.  أذنه  خلف  األخرى 
كان يقف أكثر من مرة ليسلم على هذا الرجل 

أو تلك المرأة.
وأخبرني وأنا أتطلع إلى المنزل الذي قضينا 
األسرة  كنا  ’بأننا  سنوات  ثالث  قرابة  فيه 
السابعة التي تستأجره، وما يكاد يلقي التحية 
على أحد أو يردها ’حتى يخبرني عن أصله 
عن  نبتعد  ونحن  هرج  ثمة  وكان  وفصله. 
مصدر  من  يتأكد  أن  ودون  القديم’  منزلنا 

الصوت قال وبشكل واثق:
ال  ’يكاد  السكير  اإلسكافي  صوت  هذا   –
يصحو من السكر’ لكن ما يثير حنقي حقا 
بالمال.. إن مصدر رزقه  يأتي  أين  هو من 

اليومي جد محدود.
العمر،  مقتبل  في  أوقفته سيدة  الطريق  وفي 

كان على وجهها أثر خدوش واضحة.
تحدثا بصوت خافت قبل أن يقول لها وبلهجة 

صارمة.
جميلة  فتاة  أنت  الطالق،  ’نعم   الطالق 
نساء.  زير  وليس  محترما  شابا  وتستحقين 

وغمغم وهو يبتعد عن الفتاة:
طريقي  تعترض  أن  دون  أسبوع  يمر  ال 
لتشكو سوء معاملة زوجها لها ’أو أن تسمع 
صوت عراك بهذا المنزل أو ذاك’ ورغم دالك 
وكأن  صباحا  السوق  في  يتبضعون  تجدهم 

شيئا لم يحدث، ويتباهون فيما بينهم بالهدايا 
التي  باألعياد  ’وينجبون األطفال’ ويحتفلون 

ال تحصى.
وفجأة التفت نحوي قائال:

– نحن على مقربة من بيتها
– من ؟

– جدتك.
– جدتي  !

نعم جدتك. آه كم ستكون سعيدة برؤيتك.
حقا  غامضا  رجال  المدرسة  حارس  كان 
وربما  أيضا  غامض  ولسبب  ’لكن  وفضوليا 
تمالكت  ذهنه’  في  يدور  ما  حقيقة  لمعرفة 
وأمام  األزقة  وبإحدى  خلفه،  وسرت  نفسي 
تحية  ’ودون  الغذائية  المواد  لبيع  متجر 

مسبقة’ سأل ومن بعيد رجال عن ابنه:
– هل خرج من السجن ؟

– ال.
– من المفروض أن يخرج في أول الشهر.

– ما الفرق بين أول الشهر وآخره..؟
رد الرجل يائسا:

على  تقبله  لكن  الرد  الحارس  يستسغ  لم 
الزمن وهو  واقفا برهة من  بقي  ’إذ  مضض 

يفتل شاربيه ويفكر’ وأخيرا تقدم مني قائال:
– ال بأس ’ال بأس’ كنت أرغب في معرفة 
مصير ابنه البكر ’ألنني ال أعرف حقيقة أين 

اختفى’ لكن ال بأس ال بأس .
العربة  ركبت  حين  باردا  يزال  ال  الجو  كان 
المدرسة ’وما إن بدأت تمطر’ حتى  باتجاه 
الصبا،  أيام  إلى  جارف  حنان  بي  استبد 
أحتمي  كنت  وكيف  القديم’  منزلنا  وتذكرت 
من المطر بقطعة من البالستيك. لكن ما إن 
من  شيء،  كل  تغير  ’حتى  العربة  غادرت 
السيدة  إلى  المدرسة  الغريب وحارس  السائق 

العجوز’.
من  عاديا  عبوري  كان  هل  ترى  وفكرت 
هناك؟ ولماذا أقحمني الحارس في أحاديث ال 
معنى لها ’ولماذا أصر على مرافقتي، ومن 
الحمراء  شعرها  بجدائل  العجوز  السيدة  تلك 
الطويلة ’والتي ادعى بأنها جدتي؟ هل كان 
يبتزها هي األخرى، و تردد صوت من بعيد، 

امرأة  صوت  بأنه  المـرة’  هذه  واضحا  وكان 
غاضبة من زوجها.

“أنت في كل مكان ، في الحانة ’في المسجد’ 
تقابل هذه الفتاة وتطارد األخرى ’أنت في كل 

مكان’ هذا ال يطاق. هذا ال يطاق.
ويرد الحارس ساخرا:

هذا ال يطاق.. هذا ال يطاق.
وأذكر أنني قد توقفت أكثر من مرة ‘وأخبرت 
بأن  واثقة’  بخطوات  يتقدمني  وهو  الحارس 
كان  لكنه  سنين خلت،  منذ  ماتت  قد  جدتي 

يصر على موقفه قائال:
– ال أعرف لماذا تتهرب من زيارتها.

وبعد دقائق الح من قريب حي صغير، على 
بحفيف  تهمس  كثيفة  صنوبر  أشجار  يمينه 
طور  في  كبير  منزل  اليسار  وعلى  خافت، 
أن  إال  بوسعي  يكن  لم  هناك  ومن  البناء، 
أتبع خطى الحارس الذي لم يعد يجهد نفسه 
السيدة  بيت  نحو  يتقدمني  وهو  مراقبتي  في 
دعاني  يدها  وقّبل  دخل  وحين  العجوز. 
بدوري إلى الدخول فشعرت بمزيج من الحيرة 
والخوف، ‘وأخيرا وفي لحظة غضب قلت له 
بأنه يجب علّي أن أنصرف اآلن والغريب أنه 
ظل صامتا’ وتقدمت قليال بعد ذلك لكني لم 

أجرؤ على الدخول.
أخبرني  كما  مستلقية  العجوز  السيدة  كانت 
الحارس بذلك من قبل على سرير عال من 
الخشب ’بجدائل شعرها الطويلة الحمراء والتي 
رأسها  تحرك  لم  وكتفيها،  عنقها  تغطي  تكاد 
حاولت  معينة’  نقطة  في  تحدق  كانت  قط’ 
التراجع إلى الوراء، لكن قوة قاهرة دفعتني إلى 
تنهيدة  العجوز  السيدة  أطلقت  وفجأة  البقاء. 
عميقة قبل أن تقول وبلهجة حزينة ومقطعة.
ال تمعن في تعذيبي أكثر..هذا ليس ابني..

هذا ليس ابني.
حينها أدركت بأن المرأة العجوز كانت تنتظر 
فعال وربما لسنوات طويلة ابنها المفقود. وبأن 
الحارس كان على درجة كبيرة من المكر حين 
ادعى بأنها جدتي وليست أمي .فأغلبنا ربما 
لم ير جدته قط وهنا مكمن اللبس. لكن لماذا 
القوي  األم  إحساس  فكرة  يتغاضى عن  كان 
’لماذا كان يمعن كما قالت السيدة في تعذيبها 
’ هل كان يبتزها ’وهل أعماه الجشع إلى هذا 
الحد’. وبعد لحظات عصيبة وبصعوبة بالغة 
ما  بأقسى  المكان  يده وغادرت  تملصت من 
لكنه  بي،  اللحاق  فحاول  سرعة.  من  أملك 
تعثر أكثر من مرة، وبعد لحظات غاب صدى 

صوته.
في  يتردد  ظل  السيدة  صوت  صدى  وحده 

أذني كلما ابتعدت أكثر.
ليس  هذا  أكثر..  تعذيبي  في  تمعن  ال   –

ابني.. هذا ليس ابني.

قصة قصيرة: ثالث كلمات حاسمة

)قصة فلسفية(
نبيـل عـودة

ال  الى  االنسان  يقود  نهاية  بال  التراجع   -  
شيء.

هكذا افتتح استاذ الفلسفة محاضرته.
- هل تعني لكم هذه الجملة شيئا؟

في  كعادته  طالبه،  من  تعليقًا  يتوقع  لم 
استرساله وعدم انتظاره رد فعلهم. انما هدفه، 
كما أكد ذلك منذ درسه األول، إثارة عقولهم 

الخاملة بعد عطلة نهاية األسبوع.
وراءه  كان  للفلسفة  اختياركم  ان  أعرف   -
دوافع كي يحظى كل واحد منكم بفهم معنى 
لها  يجد  وال  حياته  محيط  في  تدور  أحداث 
يعتلي  األولى،  المفاجأة  تقع  فجأة  تفسيرا. 
المنصة محاضر بنظارات سميكة، ومالبس 
معنى  حول  محاضرة  ويبدأ  األلوان،  متنافرة 

»فلسفة المعنى«.
ارتسمت ابتسامات كبيرة على وجوه الطالب، 
وتغامزوا بحذر، وهم يتأملون أستاذهم بنظارته 
السميكة ومالبسه متنافرة األلوان، شعره الكّث 
المشتاق لحالق يعطيه شكاًل متناسقًا. اعتادوا 
مظهره بل عشقوا حضوره وتمتعوا بمحاضراته 
المسائل  الظل، يشرح  ذات األسلوب خفيف 
يبدو  أحيانًا  الدرس  سهل،  بأسلوب  الفلسفية 
وليس  الحياة  بنبض  مليء  مسرحيد،  وكأنه 
العقل  وتشغل  أشغلت  قضايا  حول  درسًا 
البشري منذ ظهر عصر الفلسفة قبل 2500 
االيمانية  نهج  من  حاسمة  نقلة  محدثًا  عام، 
الوثنية في فهم ظواهر الطبيعة، الى البحث 

والتفسير العقالني لهذه الظواهر.
فإننا  المعنى  فلسفة  تحدثنا عن معنى  لو   -
المرأة  متناقضة،  عديدة  اتجاهات  سنواجه 
الرجل  الشغالة،  حضور  قبل  البيت  ترتب 
لكل  اذن  الشغالة.  بعد مغادرة  السرير  يرتب 
حالة او شخص معنى مختلف من الشغالة.. 

وداللة المعنى تظهر في تصرفاتهم.
استاذهم  ان  علمهم  رغم  الطالب،  ضحك 
يغضب من سماع صوت نشاز في القاعة. 

أشار لهم بالصمت وواصل:
تماما  يختلف.  المعنى  فلسفة  معنى  اذن   -
كما ان المرأة تحب ان تسمع كلمة »أحبك« 
بينما الرجل يحب ام يسمع كلمة »أريدك«. 
من  المختلفة  للمدلوالت  ننتبه  ان  يجب  هنا 

وراء المعاني المختلفة أيضا.
كيف نوفق بينهما؟ هل يتوهم شخص عاقل 

انه يمن التوفيق بين المعنيين والمدلولين؟!
الزوج  يعني  ماذا  تحاولون.  ستفشلون عندما 
بعد سنوات طويلة؟  لزوجة ملت من زوجها 
وفظة؟  غبية  تكون  ال  حتى  له  ستقول  ماذا 
عليها ان تختار مدلواًل مناسبًا لمعنى مللها. 
ستقول له: آه يا زوجي الحبيب، انت تذّكرني 
بالقارب البحري الذي ركبناه أثناء شهر العسل 
الشبيهة  عينيك  لزرقة  ليس  قرن.  ربع  قبل 
بزرقة البحر، وليست بسبب قمصانك الواسعة 
الجميلة التي تشبه شراع القارب، وليس بسبب 
شعرك الغزير الناعم الذي يتطاير في الريح، 
أراك  كلما  اني  الحبيب  زوجي  يا  والسبب 

أصاب بالغثيان.
المختلفة  ومدلوالتها  هنا  المتنوعة  المعاني 
توصلنا الى سؤال: هل سيفهم الزوج الحبيب 

قصد الزوجة؟

بتعريف  يتحدد  ال  المعنى  فلسفة  معنى  اذن 
االهتمام  الى  فلسفيًا  يتفرع  بل  مختصر، 

بمواضيع مختلفة من المعاني والمدلوالت.
لنضرب مثاًل حول سفر جابر الى الهند ألجل 
فهم حكمة الهنود والبحث عن معنى للحياة. 
سافر  أي خبر.  منه  ولم يصل  أشهر  مرت 
شقيقه للبحث عنه وإعادته للبيت. لم يعرف 
هندوسي  كاهن  الى  أرسلوه  يبدأ.  أين  من 
يخرج  ال  الهند.  في  ذكاء  األكثر  انه  يقال 
انتظار  بعد  إال  يستقبل زواره  المعبد وال  من 
لسائله  يسمح  وال  هيكله،  باب  على  اسبوعًا 
إال بثالث كلمات. خالل أسبوع رّتب الشقيق 
الثالث  الكلمات  تفكير مضن  بعد  ذهنه  في 
وانتظر  هدفه.  على  للداللة  أهمية  األكثر 
أسبوعًا كاماًل على باب المعبد حتى سمح له 
بالدخول. وبعد انتظار تلّقى إشارة من الكاهن 
ان يقول كلماته. ترى ماذا تتوقعون ان تكون 

كلمات شقيق جابر الثالث؟
وسنعود  الموقف.  هذا  في  انفسكم  تخيلوا 
للكاهن  شقيقه  قالها  التي  الكلمات  لمعرفة 

الهندوسي في آخر الدرس.
ال بد ان يكون للكلمات الثالث مدلول فلسفي، 
لشخص ربما لم يلتق بالفلسفة. ولكن تفكيره 
المنطقي وتحديد الكالم قاده الى صياغة ثالث 
اريد  لها معنى ومدلول هام. هذا ما  كلمات 
ان أنّبهكم إليه، عندما تثرثرون بدون حساب، 
تصبح الثرثرة مقياسًا اجتماعيًا وسياسيًا لمن 
يثرثر أكثر. هذا مقياس مريض ال يسري اال 
العقل.   وليس  الثرثرة  فيه  تتحكم  مجتمع  في 
الدالالت لمعنى ما أقول واضحة هنا، ليس 
الموقف.  في  فكروا  األهداف.  تنجز  بالثرثرة 
هل يمكن ايجاد ثالث كلمات لشرح موضوع 
فقدان االتصال مع جابر وقلق أهله ورغبتهم 

بايجاده واعادته للبيت؟
طالبي المساكين، أعرف ان ذهنكم قد يتعب 
معي. كما ترون فقد استعملت تعبير المدلول 
مرفقا إلصطالح المعنى. هل من عالقة بين 
المعنى والمدلول؟ طبعا أنتم تهّزون رؤوسكم 
بالموافقة. شكرا لكم. المسألة أكثر اتساعًا مما 
تظنون. ال انتظر موافقتكم بل فهمكم حتى ال 
ينطبق عليكم المثل الصيني القديم: »في كل 
جماعة يوجد غبي، الذي ال يراه وال يميزه، هو 

الغبي نفسه«.
المعنى  فلسفة  نحو  لنتقدم  سؤال  من  بد  ال 
او  لكم  واضحًا  أصبح  يبدو  كما  والمدلول. 
اذن  للمعنى.  مدلول  بال  لبعضكم، ال معنى 
شيء  ال  الفلسفة.  في  مستقل  غير  المعنى 
مستقل عن األشياء األخرى. وهنا تكمن قيمة 
بين  األشياء،  بين  بالربط  الفلسفي  التفكير 
كلمات  هنا  ومن  المدلوالت.  وبين  المعاني 
شقيق جابر الثالث يجب ان تحمل معنى كامل 
ومدلول واضح لطلبه من الكاهن الهندوسي. 
فلسفي.  ومنطق  تفكير  بدون  يتيسر  ال  هذا 
الرئيس األمريكي  الفلسفي.  للتفكير  ال حدود 
األسبق، ايزنهاور، كان جنرااًل وقائدًا للحفاء 
قال  اوروبا.  في  الثانية  العالمية  الحرب  في 

»من  الدالالت:  وعميق  المعنى  عميق  أمرًا 
تجربتي تعلمت ان ال قيمة للخطة العسكرية، 
ولكن ال بديل للتخطيط العسكري«. نحن لسنا 
عسكريين. ولكن لهذه المقولة معنى اجتماعي 
ان  يجب  للزواج  حتى  وعلمي.  واقتصادي 
يكون تخطيط واضح. الخطة يتقنها الكالب 
والقطط أيضا. غريزتهم ترشدهم. التخطيط ال 
يتقنه إال الحيوان العاقل الذي ال يعتمد على 
الغرائز ولألسف مجتمعاتنا بعيدة عن معنى 
الخطة.  عقلية  تسودها  ودالالته.  التخطيط 

السبب ؟ غياب التفكير الفلسفي.
عملية  هذه  بالغرائز.  لإلنسان  ُينقل  االيمان 
مهامها  تنجز  العلوم  للعقل.  قسري  نفي 
بل  بالغريزة،  يتحقق  ال  النجاح  بالتخطيط. 
بل  باالتكال  يتحقق  وال  والتفكير  بالتخطيط 
بالنشاط العملي الواعي. الغريزة هنا ال تساعد. 
مدلوالت  ألن  لكالمي.  سيغضب  بعضكم 
يتخلص  لم  الذي  عقله  مع  تتناقض  كالمي 
من الغرائز بعد. هذه اصعب مسألة في عالم 

االنسان ونتيجتها حاسمة في النهاية.
سترسبون في متاهات الفلسفة بدون التخطيط 
التي  غرائزكم  العقالني.  للتفكير  واالحتكام 
من  رحمة  بدون  نزعها  يجب  عليها  نشأتم 
او  أيضا..  عواطفكم  من  وبالتأكيد  عقولكم 
وداعًا  للمنطق،  وداعًا  للفلسفة،  وداعًا  قولوا 
ليس  للمعرفة.  ووداعًا  للوعي  وداعًا  للعقل، 
سهاًل ما أطلبه. ان تحديد الهدف هو أصعب 
بشكل  الهدف  يصاغ  حين  المعركة.  في  ما 
الفلسفة  مضمونًا.  النجاح  يصبح  صحيح، 
خطة  وليس  دراسي  تخطيط  هي  الصحيحة 
هذا  وحفظًا.  ذكاًء  ليس  الموضوع  دراسية. 
ينفع  وال  العالمات  على  الحصول  في  ينفع 

في رقي العقل.
أكثر  الرجال  ان  تظنون  هل  مثاًل.  لنضرب 

ذكاًء من النساء؟
األفق  مساحة  على  وتنتشر  متعددة  األجوبة 
كله ومدلوالتها تمتد لألعماق. نعم... بإمكاننا 
تصبح  عندها  السؤال.  من  هدف  تحديد 
على  االعتماد  يمكن  مثاًل  سهلة.  اإلجابة 
دالالت نشاهدها في الحياة دائمًا ألننا أحيانًا 
وتفوقهّن  النساء  بذكاء  نعترف  ان  نريد  ال 
على الرجال. الطالبات سعيدات؟ لم أقل بعد 
أي معنى أو داللة لما أقصد. لنفترض حالة 
اجتماعية بسيطة. هل شاهدتم امرأة تركض 

وراء رجل غبي ألنه يملك سيقانًا جميلة؟
من  لمزيد  ضرورة  ال   . الضحك  عن  كفوا 
الكالم لنفهم أين الغباء عند الرجال. المدلول 
واضح ومعناه واضح. ارى ابتسامات وإخفاء 
فكروا  لكم مسرحًا هزليًا.  أقّدم  ضحكات. ال 

خيرًا من ان تضحكوا.
بنفس  جميعكم  تفكروا  ان  ومدلول  معنى  ما 
الشيء كما أالحظ من ابتساماتكم وضحكاتكم 
لم  واحد:  ومدلوله  معناه  والغبية؟  المخفية 

تفكروا. غريزتكم تحكمت بعقلكم.
اذن ما هو معنى التعلم اذا لم يغير ما نشأتم 
والعجائب  بالخوارق  مليء  فكر  من  عليه 

جابر  لشقيق  كلمات  ثالث  تحديد  والتكرار؟ 
جعل عقله يعمل بقوة الفي حصان، أي بقوة 

محرك حافلة ركاب ضخمة.
لدينا مدلوالت متنوعة لمعنى التعليم. مدلوالت 
بلورت  قاعدة  لها  بل  الهواء،  في  تطير  ال 
بيئة  نتاج  هو  المعلم  المعلمين.  شخصية 
القدرات وال  المعلم األول متوسط  اجتماعية، 
اتقان  الطالب  وعلى  يقول،  ان  إال  يعرف 
جيد،  الثاني  المعلم  والتكرار.  والحفظ  السمع 
الشرح  بين  بالربط  ينجح  ال  لكن  يشرح، 
والعقل. المعلم الثالث ممتاز، يعرض نماذج 
لشرحه ويربط مدلوالتها بالمعنى الذي يعلمه. 
التفكير، حيث  المعلم الرابع معلم كبير يثير 
لدى  التفكير  إعاقة  ان  تقول  نظره  أن وجهة 
الطالب هو جريمة إنسانية في عالم عقالني 
يجب ان يعاقب عليها القانون، وان تنشأ لها 
مدلوالت  اول  هو  العقل  قتل  دولية.  محاكم 
الزمن  نقتل  هنا  البشري.  الجسد  قتل  معنى 
لنسبية  تفسيره  اينشتاين في  أيضا.  االنساني 
الزمن قال: »ضع يدك على صفيحة ساخنة 
ستشعر أن الدقيقة ساعة، اجلس بجانب امرأة 
تحرير  دقيقة«.  الساعة  أن  ستشعر  جميلة 
الموروث  الغرائز والخوارق وغباء  العقل من 
بالوعي  الذي ال حياة فيه، واندماج االنسان 
والتفكير والتطور هو جلوس متواصل بجانب 
امرأة جميلة، او شاب جميل حتى ال »تزعل« 

زميالتنا.
للنسبية  يخضعان  والمدلول  المعنى  اذن 
مجرد  من  اتساعًا  اكثر  هنا  المدلول  ايضا. 
ينعكس  هنا  المدلول  ذكرتها.  التي  الظاهرة 
الشهادات.  نحمل  على كيف سنكون عندما 
هل نكون منفتحين على عالم العقل والتفكير؟ 
ام خاضعين لعالم الغرائز بشهادة ال تنفع إال 
إلشعال الحطب في موقد الشتاء؟ انا ال اريد 
ان  أريد  ال  شهادات.  َحَملة  مجرد  أرى  ان 
أريده  ما  الضمير كل عمري.  بتأنيب  أشعر 
عقٌل حٌر مفكٌر ومخطٌط ينتمي للعالم الذي ال 

يحترم المتخاذلين.
الممكنة  الثالث  الكلمات  الى  توصلتم  هل 
الكاهن  امام  جابر  شقيق  سيطرحها  التي 

الهندوسي؟
رُفعت عشُر أصابع ولكن المحاضر سخر من 
كل األجوبة ألنها تركزت حول فقدان جابر 
الهدف  ان  الكاهن  سيفهم  كيف  الهند.  في 
تسبَّب في  بحادث  فقد  لعله  إيجاده وإعادته؟ 
موته؟ اذن الدالالت لمعنى الفقدان هنا غير 
واضحة. وقبل ان ينهي شرحه ارتفعت أصبُع 
المحاضر  قال  تعرف.  أنها  بإصرار  نسرين 
المرأة  لمكانة  حاسمة  إجابتك  »إن  لنسرين: 
الفلسفة،  ورجاحة عقلها، خاصة بين طالب 
فهل تصرين على هذا التحدي الذي ال يجرؤ 

عليه الرجال؟«.
رّدت بابتسامة وهي تقف وسط القاعة وتقول 
بثقة: الكلمات الثالث التي قالها شقيق جابر 
للكاهن الهندوسي ال بد ان تكون »جابر ُعد 

للبيت«!!
- رائع.. رائع.. لم أتوقع رجاحة عقلية بهذا 
ستغيرون  هل  الشباب؟  رأي  ما  المستوى، 

موقفكم من رجاحة عقل المرأة؟
- هل من سؤال قبل ان تنهي الدرس؟

- واصلي نسرين.
هي  الحقيقة  ان  للقول  المدلول  هو  ما   -

مضمون التنور؟
أضيف  وفقط  للتفكير  أتركه  جيد،  سؤال   -
تتمة له، االنسان المتنور هو االنسان الذي 
يقول األمر الصحيح وفي الوقت الصحيح!!

قالت نسرين:
- اذن على االنسان المتنور أن يصمت في 

غالب األحيان؟!
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