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وصول اول دفعة من الالجئين االوكرانيين على نفقة الحكومة الكندية
وصل 350 الجًئا أوكرانًيا إلى وينيبيغ االثنين  
من اصل حوالي 90 الف الجئ تخطط اوتاوا 
جلبهم الى كندا في أول رحلة طيران من أصل 
 , االتحادية  الكندية  الحكومة  نفقة  على  ثالث 
مونتريال/ في  أخريتان  طائرتان  ستهبط  فيما 

كيبيك في 29 مايو والثانية في هاليفاكس/ نوفا 
سكوشا في 2 يونيو المقبل. وكانت في استقبال 
كريستيا  الكندي  الوزراء  رئيس  نائبة  الالجئين 
والمواطنة  والالجئين  الهجرة  ووزير  فريالند  
التنمية  عن  المسؤول  والوزير  فريزر  شون 

البراري دان  الكندية في مقاطعات  االقتصادية 
المتطوعين  من   مجموعة  الى  اضافة  فاندال 
وقد  أوكراني.  أصل  من  بغالبيتهم  المتحدرين 
مركز  في  القادمين  من  الغالبية  توطين  جرى 
استقبال الالجئين األوكرانيين في مانيتوبا فيما 

للقادمين  وستوفر   . اقاربهم  مع  االخرون  اقام 
مجموعة  إلى  الفوري  الوصول  إمكانية  الجدد 
من خدمات الدعم، وهي مجانية تقدمها الجالية 

األوكرانية وكذلك حكومة مقاطعة مانيتوبا.
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عين على كندا 

د. نزيه خطاطبة 

تشهد مدينة القدس واالراضي الفلسطينية المحتلة  
حالة من الترقب والتوتر المشحون، بفعل إصرار 
التصعيد،  على  والمستوطنين  االحتالل  حكومة 
على  رأسا  بأكملها  األمنية  األوضاع  يقلب  قد 
يعلم  أحد  ال  جديدة،  جبهة حرب  ويفتح  عقب، 

نتائجها وحتى موعد انتهائها.
فقد اعلنت قوات االحتالل االسرائيلي حالة تأهب 
القوات  من  المزيد  ونقلت  صفوفها  في  قصوى 
الداخل  في  المختلطة  والمدن  القدس  مدينة  الى 
المحتل استعداد لتنظيم مسيرة االعالم  يوم االحد 
العامود  باب  بمنطقة  مرورا  المحتلة  القدس  في 
وامكانية  القديمة  المدينة  في  االسالمي  والحي 
اقتحام المسجد االقصى . وتأخذ مسيرة األعالم 
يخطط  إذ  العام،  هذا  استثنائيا  واهتماما  صخبا 
“توحيد  يوم  إلحياء  المتطرفون  المستوطنون 
القدس” باقتحام كبير للمسجد األقصى وبمسيرة 
خاللها  من  يعوضون  ضخمة  إسرائيلية  أعالم 
إخفاق مسيرة العام المنصرم التي فرقتها صواريخ 

المقاومة القادمة من غزة.
وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، قد سمحت 
بإقامة مسيرة األعالم المقررة في 29 من آيار/

مايو في يوم القدس حيث تمر عبر باب العمود، 
نحو حائط البراق عبر الحي اإلسالمي.

واطلق المستوطنون المتطرفون دعوات للمشاركة 
األقصى  المسجد  تهويد  وفعاليات  المسيرة   في 

منظمة  زعيم  ودعا  المحتلة,  القدس  بمدينة 
غوفشتاين«  »بنتسي  المتطرفة  »الهافا« 
المستوطنين، للمشاركة في المسيرة وطالب بهدم 
األقصى  المسجد  داخل  المشرفة  الصخرة  قبة 
لتقسيمه  تمهيدا  واقع  امر  الى  لتحويله  المبارك 
زمانيا ومكانيا وهدم قبة االقصى القامة الهيكل 

المزعوم . 
الجماعات  تسميها  التي  المسيرة  هذه  وتنظم 
يعرف  فيما  األعالم«،  »رقصة  أيضا  المتطرفة 
ذكرى  إسرائيل  فيه  تحيي  الذي  القدس«  بـ«يوم 
احتاللها الشطر الشرقي من القدس عام 1967، 
على  والسيطرة  المدينة  الحتاللها  استكماال 

األماكن المقدسة فيها.
ونظمت المسيرة ألول مرة عام 1968 على يد 
الحاخام يهودا حزاني، وتحولت إلى تقليد سنوي.

وتجبر قوات االحتالل الفلسطينيين على إغالق 
محالهم التجارية بالتزامن مع مرور المسيرة من 
فيها  المشاركون  يعتدي  والتي  القديمة،  البلدة 
بشكل استفزازي على بيوت ومحال الفلسطينيين 
ويرقصون  للعرب«  »الموت  شعارات  ويطلقون 

حاملين األعالم اإلسرائيلية.
المقاومة  تهديد  وتحت  الماضي،  العام  وفي 
الفلسطينية، اضطرت الحكومة اإلسرائيلية برئاسة 
باب  عبر  المسيرة  مرور  لمنع  نتنياهو  بنيامين 
تسلك  بحيث  الخليل  باب  إلى  وحّولتها  العامود 

مسارا أقصر يتجنب المرور بالحي اإلسالمي.
من  دفعة  أطلقت  الفلسطينية  المقاومة  لكن 
أجهزة  أجبر  ما  وهو  القدس،  الصواريخ صوب 
فورا،  المسيرة  تفريق  على  اإلسرائيلية  األمن 
القدس«  إثر ذلك معركة »سيف  واندلعت على 
إسرائيل  تسميها  ما  أو  الفلسطينية  التسمية  وفق 

»حارس األسوار«.:19
الشرطة  قائد  عن  أحرونوت  يديعوت  ونقلت 
أنه  القدس دورون ترغمان  دائرة  اإلسرائيلية في 
بدءا من اليوم الخميس تنشر الشرطة عناصرها 
سواء بالزي الرسمي أو المدني وكذلك عناصر 
والحرم  القديمة  البلدة  أرجاء  في  الحدود  حرس 

القدسي وغيرها من النقاط المتوترة في القدس.
األمنية  المؤسسة  فإن  الصحيفة،  وحسب 
القيادة  اإلسرائيلية في توصياتها األخيرة حذرت 
في  األعالم  مسيرة  مسار  تغيير  من  السياسية 

الساعة  حتى  يشير  ما  وهو  األخيرة،  اللحظة 
الجماعات  لرغبات  لالستجابة  أمني  توجه  إلى 
باب  من  المسيرة  مرور  في  المتطرفة  اليهودية 
العامود وعبر الحي اإلسالمي في البلدة القديمة 

وصوال إلى حائط البراق.

وجدد الفلسطينيون تحذيراتهم لالحتالل اإلسرائيلي 
والقدس,  االقصى  لحماية  العام  للنفير  والدعوة 
حيث حذرت حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( 
االحتالل اإلسرائيلي بأنه يخاطر باندالع حرب 
جديدة، إذا سمح لمسيرة األعالم بالمرور بقلب 
استعدادها  واعلنت  القدس  في  القديمة  البلدة 
والفصائل االخرى لبذل كل ما في وسعها لمنع 

هذا الحدث بغض النظر عن التكلفة.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في 
بيان إنها تحذر من استمرار »التحشيد الممزوج 
به  تقوم  الذي  والعنصرية  الكراهية  بخطاب 
الجماعات اليهودية المتطرفة لتجميع أكبر عدد 
ممكن من المتطرفين اليهود للمشاركة في مسيرة 

االحتالل«.
لتصدير  »محاولة  بأنها  المسيرة  وصفت  كما 
الفلسطيني  الجانب  إلى  الحكومة  هذه  أزمات 
وأكد  الفلسطينية«.  الحقوق  حساب  وعلى 
االحتالل،  حكومة  في  اإلقليمي  التعاون  وزير 
سيعقد  “لقاء  أن  الخميس،  يوم  فريج،  عيساوي 
عباس،  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  بين 
في  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي  الدفاع  ووزير 
األسابيع المقبلة لتهدئة االزضاع ”. وقال فريج: 
تقوية  تحاول  الحالية،  اإلسرائيلية  “الحكومة  إن 
السلطة الفلسطينية واالقتصاد في الضفة الغربية” 
حتى  لدينا  شريك  أفضل  مازن  “أبا  أن  مؤكدا 
أفق  التقدم معه وخلق  اآلن، وسنندم على عدم 

سياسي”، وفق زعمه.
وفي إطار التخوفات حول ما يحمله هذا اليوم، 
بعثت  إسرائيل  بأن  العبرية،   13 القناة  كشفت 
القطري  الوسيط  عبر  “حماس”  إلى  برسالة 
والمخابرات المصرية مفادها بأن “وجهتها ليست 
للتصعيد وأن مسار “مسيرة األعالم” ال يختلف 

عن المسار في كل عام”.
وذكرت القناة العبرية بأن إسرائيل جاهزة لتوجيه 
إطالق صواريخ، مشيرة  في غزة حال  ضربات 

إلى أن الجيش اإلسرائيلي يستعد الحتمال إطالق 
صواريخ من غزة يوم مسيرة األعالم ، لذلك تم 
تعزيز منظومات القبة الحديدية وتم وضع خطط 

هجومية.
وفي هذا الصدد يؤكد خطيب المسجد األقصى 
عكرمة صبري، أن إصرار االحتالل على تنظيم 
فشله  نتيجة  يأتي  االستفزازية  األعالم  مسيرة 
أنه  بإقامتها، كما  السنوات األخيرة،  السابق في 
في  القدس  مدينة  على  يظهر سيطرته  أن  يريد 
التواجد  إلى  المقدسيين  مطالًبا  النكسة،  ذكرى 
باب  منطقة  وفي  القديمة  البلدة  في  المكثف 
العربية  الدول  داعًيا  للمسيرة،  للتصدي  العامود 

التدخل الفوري لمنع مخطط االحتالل.
في  تجري  التي  لألحداث  العريض  العنوان 
على  “الصراع  هو  القدس  مدينة 
واألعالم  بالقدس  واالمساك  السيادة” 
فقد  ولذلك  السيادة  رموز  أهم  أحد 
واجهت قوات االحتالل  رفع األعالم 
وفاشي  همجي  بشكل  الفلسطينية  
شيرين  الشهيدة  الصحفية  جنازة  في 
وقادة  الحاخامات  ويدعوا  عاقلة،  ابو 
من  عدد  أكبر  لحشد  المستوطنين 
المتطرفين للمشاركة في المسيرة لرفع 
بعد  االحتالل  لسكان  المعنوية  الروح 
انتشار االقاويل وعلى لسان كبار قادة 

االحتالل عن قرب زوال اسرائيل. 
تكون  أن  المرجح  من  فانه  وبالتالي 
المقدسيين  ضد  عنفا  أكثر  المسيرة 
وممتلكاتهم في البلدة القديمة عما كانت 
أن  خاصة  السابقة  األعوام  في  عليه 
تربي  التي  اإلجرامية”  “الهافا  منظمة 
والمسلمين  العرب  كره  على  أتباعها 

هي من تتصدر الدعوات والتنظيم.

االحتالل في حالة تأهب قصوى استعدادا  لمسيرة األعالم بالقدس 
والمقاومة تحذر وتهدد بانفجار كبير

كندا تفرض حزمة عقوبات جديدة على موسكو
وتشتري ذخيرة من امريكا الرسالها الوكرانيا

قلٌق يسود في السوق العقارّية الكندية 
بعد انخفاض سعر بيع العقارات

النائبة أالمريكية رشيدة طليب تتقدم بمشروع قرار للكونغرس لالعتراف 
بـالنكبة الفلسطينية واعتبارها جريمة كارثية ال تزال آثارها متواصلة

أعلنت الحكومة الكندية فرضها حزمة جديدة 
العملية  في ظل  على روسيا،  العقوبات  من 
العسكرية التي تواصلها موسكو في أوكرانيا.

عنها  أعلنت  التي  الجديدة  القيود  وتطاول 
وزيرة الخارجية، ميالني جولي، 14 شخصًا، 
عوائلهم  في  وأفراد  أعمال روس  رجال  منهم 
الروسية،  الحكومة  من  مقربون  وأشخاص 
»تمكين«  عن  المسؤولية  تحملهم  بدعوى 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين بشكل مباشر 

من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.
حظر  فرض  الجديدة  العقوبات  تشمل  كما 
على تصدير واستيراد سلع كمالية من وإلى 
روسيا، بما في ذلك حظر تصدير المشروبات 
الكحولية والتبغ وبعض منتجات المنسوجات 
والمالبس  واألحذية  الرياضية  والمالبس 
وأدوات  والمجوهرات  واألكسسوارات  الفاخرة 
استيراد  وحظر  الفنية،  واألعمال  المطبخ 
البحرية  والمأكوالت  الكحولية  المشروبات 

والسمك والماس الطبيعي.

الصادرات  هذه  قيمة  أن  إلى  الوزارة  ولفتت 
 75,7 الماضي  العام  في  بلغت  والواردات 

مليون دوالر.
أكدت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريالند، أن 
بالدها ترى أن من المناسب تمويل احتياجات 
اقتصادها  بناء  إلعادة  »الضخمة«  أوكرانيا 

المدمر باستخدام األصول الروسية.
وقالت عقب مشاركتها في اجتماع وزراء مالية 
»تدرك  ألمانيا:  في  الكبرى  السبع  مجموعة 
السبع  مجموعة  في  شركاؤنا  ويوافق  كندا، 
الكبرى، على أن االحتياجات المالية ألوكرانيا 
التعافي ضخمة جدا،  احتياجات  هائلة، وأن 
ومن المناسب تماما أن يساعد المعتدي في 

دفع تكاليف هذا التعافي«.
متقدمة  كندا  تكون  أن  »يسعدني  وأضافت: 
قليال على المنحنى وتقوم بالفعل بإعداد مثل 
هذا القانون«، مشيرة إلى أن بالدها »تعمل 

بالفعل على إعداد قانون بهذا المعنى«.
بدورها أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر 

دخول األراضي الروسية على كل من زوجة 
وقائد  ترودو،  الكندي صوفي  الوزراء  رئيس 
القوات الجوية الكندية إريك جان كيني و 24 

شخصا آخرين بينهم مسؤولون.
وجاء في بيان الوزارة يوم السبت: »ردا على 
أعلنتها  التي  لروسيا  المناهضة  العقوبات 
السلطات الكندية، والتي لم تطال فقط ممثلي 
ولكن  والتجارية  والعسكرية  القيادية  الدوائر 
أيضا أقارب أولئك الذين وضعوا في القائمة 
من  مماثلة  فئة  دخول  تم حظر   .. السوداء 

المواطنين الكنديين لألراضي الروسية«.
كبار  القائمة تضمنت  أن  إلى  الوزارة  ولفتت 
وأصدقاءهم  وأقاربهم  الكنديين  المسؤولين 
العسكري  الصناعي  المجمع  مديري  وكبار 
وصناعة بناء السفن، وقيادة القوات المسلحة.

الكندي  الوزراء  رئيس  زوجة  القائمة  وتشمل 
الجوية  القوات  وقائد  صوفي  ترودو  جاستن 
كيني،  جان  إريك  جنرال  اللفتنانت  الكندية 

وقائد البحرية الكندية نائب األدميرال أنجوس 
إيان توبشي، وقائد الجيش الكندي اللفتنانت 

جنرال جوسلين بول وغيرهم.
القريب، ستتبع  المستقبل  البيان: »في  وتابع 
األعمال  على  ردا  جديدة  مضادة  إجراءات 
العدائية لنظام جاستن ترودو الحاكم في كندا، 
الذي تبنى كراهية متشددة ضد روسيا وسيتم 

اإلعالن عنها« .
وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية يوم الثالثاء  أن 
أوتاوا سترسل 20 ألف قذيفة مدفعية إضافية 
الغزو  مواجهة  في  لمساعدتها  أوكرانيا  إلى 

الروسي.
في  الدفاع  وزارة  عن  صادر  بيان  ويوضح 
تم  التي  الذخيرة  أن  إلى  الفيدرالية  الحكومة 
شراؤها من الواليات المتحدة بتكلفة 98 مليون 
دوالر، ستستخدم، من بين استخدامات أخرى، 
في مدافع الهاوتزر األمريكية )M777( التي 
كانت زودتها كندا وحلفاء آخرون ألوكرانيا. 

من  العديد  في  العقارات  بيع  ينخفض   سعر 
عند  قلقا  يشكل  بدأ  مما  البالد،  ر  عب مدن  ال

الُمقدمين على شراء عقار جديد.
وينظر من اشترى عقارا في ما إذا كان بإمكانه 
إلغاء اتفاقية الشراء، بداًل من االستحواذ على 

ملكية عقارية انخفض سعرها.
هذه هي أجواء السوق العقارية في هذا الوقت 
المستمر  التدني  من  القلق  عليها  م  يخي التي 
في أسعار العقارات بعد الذروة التي شهدتها، 
ويسود القلق في شكل خاص في أكبر مدينة 

كندية وثالث أكبر مدينة كندية.

مخاوف في تورونتو
المتخصص  المحامي  موريس  رك  ما ير  يش
بالقانون العقاري في المدينة الملكة تورونتو 
التقى  أنه  إلى  أونتاريو  اطعة  ق م صمة  عا
بتسعة أشخاص يسعون إللغاء عرض الشراء 
في األسابيع الماضية، كذلك اتصل به مطلع 
عقارية،  ملكية  باعوا  ممن  ثالثة  األسبوع 
يعربون له عن خوفهم من فك المشتري للعقد 

الشرائي.
يقول المحامي لهيئة اإلذاعة الكندية بأنه ال 
يعرف في الوقت الحالي ما إذا كان هذا هو 
االتجاه، وأضاف بأنه لم يشهد من قبل في 
عمله كمحامي متخصص بالشؤون العقارية، 
طرح هذا الكم الهائل من التساؤالت حول هذا 

الموضوع.
التجاري  أو  السكني  العقار  مشتري  يلمس 
حجم األزمة الحالية ويدرك أنه دفع الكثير. 
العقاري  السوق  بدأ  إذ  عينيه  نصب  ل  ي الدل
يشهد انخفاضا في األسعار، وال يبدو أن هذا 

االنخفاض سيتوقف.
نقال عن مارك موريس، محامي متخصص 

بالقانون العقاري
 )TRREB( تشير الغرفة العقارية في تورونتو
إلى أن مبيعات العقارات تراجعت إلى أكثر 
في  الماضي  أبريل   / نيسان  في   ٪41 من 
منطقة تورنتو الكبرى مقارنة بالفترة ذاتها من 
للشهر  األسعار  وانخفضت  الماضي  م  العا

الثاني على التوالي.
بدورها ذكرت جمعية العقارات الكندية )نافذة 
جديدة( يوم أمس االثنين أن مبيعات العقارات 
تراجعت في سائر أنحاء البالد بنسبة 25,7 

انخفض  في حين  الماضي،  العام  ٪ خالل 
متوسط   سعر البيع بنسبة 3,8 ٪ من مارس 

إلى أبريل للسنة الحالية.
’’أنه  إلى  موريس  مارك  حامي  م ال يشير 
صعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، من 
الناحية القانونية، أن يستطيع المشتري إلغاء 
عقد الشراء. ومع ذلك، فإن البائع الذي يجد 
نفسه مع مشتٍر يرفض دفع المبلغ الموعود، 

يمكن أن تواجهه مشاكل عديدة‘‘.
لديه  ئع مستعد لمقاضاة مشتٍر ليس  البا هل 
سنوات  ثالث  البائع  سيمضي  ل  ه أصول؟ 
في المحكمة للحصول على حكم ال يستطيع 

تنفيذه؟
نقال عن المحامي مارك موريس

قد  الحالة  هذه  في  أنه  إلى  المتحدث  وأشار 
يكون من األفضل للبائع أن يجد زبونًا آخر 

لشراء ملكيته.
يقول رئيس شركة السمسرة العقارية رويال لو 
باج فيليب سوبر ’’لم نعتد على رؤية مشترين 
يشعرون بالندم عندما يتباطأ سوق العقارات. 
لكن قلة منهم يذهبون إلى حد السعي إللغاء 

الصفقة، ألنه أمر صعب للغاية‘‘.

عام  حصل  استثناء  إلى  متحدث  ل ا ويشير 
2020، عندما كانت الجائحة تتسبب بالكثير 

من عدم اليقين للعديد من المشترين.

مخاوف في فانكوفر
لم تسمع وكيلة العقارات تراجيه مظاهري بمثل 
فانكوفر  مدينة  في  القانونية  اإلجراءات  هذه 
في مقاطعة بريتيش كولومبيا من قبل. لكنها 
الذين  والمستثمرين  األفراد  من  العديد  تعرف 
الوحدة  بناء  قبل  بالشراء  تعهد  على  وّقعوا 
يشعرون  وهؤالء  سنوات،  عدة  منذ  العقارية، 

بالقلق اآلن، على حد قولها.
تضيف المتحدثة ’’يتساءل هؤالء المشترون: 
إعادة  أرادوا  إذا  أموالهم  من  سيستفيدون  هل 

بيع العقار في غضون عام؟‘‘
وكيال العقارات الكنديان يعربان مع ذلك عن 
اعتقادهما بأن أسعار العقارات سوف تنتعش 
في نهاية المطاف، وتظل العقارات استثمارًا 

جيًدا. للكونغرس  أمريكية مشروع قرار  نائبة  قدمت 
الفلسطينية”،  بـ”النكبة  باالعتراف  يطالب 
آثارها  تزال  ال  كارثية  جريمة  باعتبارها 

متواصلة حتى اليوم.
وقالت عضوة مجلس النواب األمريكي، رشيدة 
“قدمت  فلسطينية:  أصول  من  وهي  طليب، 
ُدمرت  حيث  بالنكبة،  لالعتراف  قرارا  اليوم 
400 بلدة وقرية فلسطينية، واقتلع أكثر من 
وأصبحوا  ديارهم  من  فلسطيني  ألف   700
الفلسطيني  “الشعب  أن  مؤكدة  الجئين”، 
يعيش في ظل القمع والعنصرية العنيفة منذ 

النكبة التي ال تزال تحدث حتى اليوم”.
تزال  وال  جيدا،  موثقة  “النكبة  وأضافت: 
بأن  نعترف  أن  ويجب  اليوم،  حتى  مستمرة 

الشعوب تتجاهل إنسانية الفلسطينيين عندما 
ترفض االعتراف بجرائم الحرب واالنتهاكات 

التي ترتكب بحقه”.
إلهان  وهن  القرار،  أخريات  نساء   4 وأيدت 
عمر، بيتي ماكولم، ماري نيومان، وأوكاسيا 

كورتز.
وتعتبر هذه الخطوة سابقة تاريخية  لالعتراف 
بالنكبة الفلسطينية بأعتبارها جريمة كارثية ال 
تزال آثارها متواصلة لليوم على الفلسطينيين.

الجماعي  بالطرد  القرار  مشروع  ويعترف 
عام  التاريخية  فلسطين  من  للفلسطينيين 
الواليات  ودور   ، الالجئين  وأزمة   ،  1948
المتحدة في دعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(.

بالنكبة  الكونجرس  اعتراف  إلى  القرار  يدعو 
االعتراف  النكبة من خالل  “إحياء ذكرى  و 

الرسمي بها  والتذكير كل عام”.
المبذولة  “الجهود  برفض  القرار  ويطالب 
الواليات  حكومة  ربط  أو  إشراك  أو  لتجنيد 

المتحدة بإنكار النكبة.
العام  والفهم  التثقيف  على”  القرار   ويشجع 

لحقائق النكبة”.
األونروا  دعم  باستمرار  ايضا  ويطالب 
المتعلقة  بحقوق  القرارات  تنفيذ  عبر  “دعم 
المنصوص عليها في  الفلسطينيين  الالجئين 
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 194 

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.”.
اطلق  القرار  مشروع  عن  االعالن  وفور 

انصار الحق الفلسطيني في الواليات المتحدة 
حملة لشكر رعاة القرار في الكونغرس ولحض 

اعضاء كونغرس اخرين للتوقيع عليه.
اآلن ، نحن بحاجة لمساعدتكم!  هل شارك 
اآلن؟   حتى  القرار  هذا  رعاية  في  ممثلك 
اطلب منهم التصرف اليوم!  )يرجى مالحظة 
إلكتروني  بريد  لك نصوص  نكتب  بينما  أنه 
تضمين  على  بشدة  نشجعك   ، ومكالمات 
إذا كانت لديك قصة  أيًضا.  قصة شخصية 

شخصية عن النكبة ، فشاركها.(
 بادر بالتحرك اآلن: أشكر ممثلك على رعاية 
هذا القرار أو حثه على المشاركة في تقديمه!

 نحتاج فقط إلى أجزاء قليلة من المعلومات 
لنوصلك بممثليك.
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ال رابح في المناظرة الثانية واألخيرة 
لزعماء األحزاب عشية االنتخابات في أونتاريو

استسالم أبرز قادة للمسلحين والعسكريين األوكرانيين 
في »آزوفستال« بماريوبول

السكان األصليون في كندا 
يطالبون ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية باالعتذار

اعلنت وزارة الدفاع الروسية  الجمعة استسالم 
المتطرفة  القومية  »آزوف«  كتيبة  قائد 
آخر  من  بروكوبينكو  دينيس  األوكرانية 
اكدت  كما  ماريوبول،  في  لمسلحيه  معقل 
أيضا. آخرين  قياديين  أبرز  استسالم   الحقا 

باالمار  سفياتوسالف  هما  القياديان  وهذان 
فولينسكي  سيرغي  و  »آزوف«،  قائد  نائب 
مشاة  من   36 لواء  قائد  بأعمال  القائم 
معروفان  األوكرانية، واالثنان  البحرية 
أقبية  المصورة من  المقاطع  بنشر عديد من 
المصنع. حصار  فترة  خالل   »آزوفستال« 

وهو  لفولينسكي  إعالم فيديو  وسائل  ونشرت 
فيما  استسالمه،  لدى  للصحفيين  يتحدث 
الروس،  الحربيين  المراسلين  من  أفاد عدد 
أمس  مساء  أيضا  استسلم  باالمار  بأن 
الجمعة، وسلم أسلحته الشخصية – مسدس 
»القناة  مراسلة  ذكرت  حسبما  آلية،  وبندقية 
يأتي  أن  دون  كوكسينكوفا،  إيرينا  األولى« 
اللحظة. حتى  النباء  لهذا  رسمي   تأكيد 

»تم  أنه  الروسية   الدفاع  وزارة  وذكرت 
»آزوف«  نازيي  بقائد  يسمى  ما  إخراج 
مصفحة  سيارة  في  المصنع  أراضي  من 
ماريوبول  سكان  رغبة  بسبب  وذلك  خاصة، 
الجرائم«. من  العديد  على  معاقبته   في 

وأكدت الوزارة بسط القوات الروسية سيطرتها 
الكاملة على جميع منشآت »آزوفستال« في 
ماريوبول حيث تحصن مسلحو كتيبة »آزوف« 
السرية  المنشآت  وبذلك أصبحت  المتطرفة 
المسلحون  فيها  يختبئ  كان  التي  للمشروع، 
المتطرفة  األوكرانية  )آزوف(  كتيبة  من 
الروسية«. المسلحة  القوات  سيطرة   تحت 

العام،  انه منذ 16 مايو من هذا  الى  يشار 
النازيين  من   2439 ألقى  العملية،  وخالل 
القوات  وجنود  )آزوف(  من  األوكرانيين 
واستسلموا  أسلحتهم  األوكرانية  المسلحة 
وكانت اخر مجموعة استسلمت يقدر عددها 

بـ531 مسلحا.
قد  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وكان 

في 21  آزوفستال  على  الهجوم  بإلغاء  أمر 
أبريل، خالل اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي 
القرار  هذا  الروسي  الزعيم  وأوضح  شويغو. 
بضرورة إنقاذ حياة الجنود الروس. في الوقت 
نفسه، أصدر تعليماته بإغالق أراضي المنطقة 
الصناعية »بحيث ال تطير الذبابة«. وسبق 
سيستغرق  الهجوم  أن  الدفاع  وزير  ذكر  أن 
»حوالي ثالثة إلى أربعة أيام« إذا لزم األمر.

الخبراء  زمالة  عضو  قال  الصدد،  وفي 
لـ«غازيتا  بيلوأوسوف،  سيرغي  العسكريين، 
رو«: »من الناحية النظرية، كان هذا ممكنا 
وضربات  قوي،  مدفعي  تمهيد  بعد  تماما، 
ثقيلة  قنابل  واستخدام  دقيقة،  صاروخية 
األقبية متعددة  إلى عمق  التوغل  قادرة على 
الطوابق في المصنع. وكان مقاتلو جمهورية 
الروسي  الجيش  ووحدات  الشعبية  دونيتسك 

والقوات الخاصة الشيشانية التي تشكل جزءا 
للهجوم.  استعداد  على  الروسي  الحرس  من 
مع مثل هذه التشكيلة، كانت العملية ستنجح، 

ولكنها ستكون دامية«.
في  المدنيين  عدد  أن  بيلوأوسوف  وأضاف 
معروفا،  يكن  لم  الوقت  ذلك  في  آزوفستال 
الهجوم على  الممكن أن يؤدي  لذا كان من 
المصنع إلى وقوع إصابات بينهم. كان هذا 
أيضا أحد أسباب تخلي الجيش الروسي عن 
لحامية  بالنسبة  التحول«  و«نقطة  االقتحام. 
السلطات  أن  إدراكهم  في  تكمن  آزوفستال 
»العسكريين  على  تحكم  الرسمية  األوكرانية 

األوكرانيين بالموت البطولي«.

فختم بيلوأوسوف، بالقول: »أدرك الجنود أن 
تحتاجهم  تنقذهم.  ولن  عنهم  تخلت  كييف 
وليس  ميتين  كأبطال  األوكرانية  الحكومة 

كبشر أحياء«.

تطالب رئيسة المجلس الوطني للخالسيين في 
كندا كاسيدي كارون ملكة بريطانيا باالعتذار 

من السكان األصليين.
تكون  أن  يجب  الثانية  إليزابيث  الملكة  إن 
التالية في طلب العفو.نقال عن رئيسة مجلس 

الخالسيين الوطني كاسيدي كارون
تلقى  أن  بعد  ’’اآلن  المتحدثة  وتضيف 
ارتادوا  ممن  الناجون  األصليون  السكان 
المدارس الداخلية في الماضي، اعتذارًا أولًيا 
من البابا فرنسيس األول عن التجاوزات التي 
الكاثوليكية  المؤسسات  بعض  في  حصلت 
بحق السكان األصليين، أتى الدور على ملكة 

بريطانيا لتقديم االعتذار‘‘.
وقد تقدمت كارون بهذه المطالبة  بناًء على 
الذي  الناجين،  الخالسيين  أحد  من  اقتراح 
للسكان  داخلية  مدرسة  الماضي  في  ارتاد 
بمطالبة  السبب  أن  يعتبر  والذي  األصليين، 
لكونها  باالعتذار هو  الثانية  إليزابيث  الملكة 
األنجليكانية.  والكنيسة  كندا  دولة  رئيسة 
تعويضات  بدفع  الملكة  كارون  وطالبت  هذا 

للناجين.
في مجتمعاتنا، لم تتم تلبية بعض االحتياجات 
إن  االستعمار.  نتيجة  وهذا  األساسية، 
على  لمساعدتنا  ضروري  المالي  التعويض 
المضي قدًما.نقال عن كاسيدي كارون رئيسة 

المجلس الوطني للخالسيين
األمير  إلى  مطالبتها  نقل  المتحدثة  تزمع 
خالل  بولز  باركر  كاميال  وزوجته  تشارلز 
لقائها بهما هذا األسبوع في العاصمة الكندية 
أوتاوا على هامش جدول الزيارة التي يقوم بها 

الزوجان في هذه األثناء إلى كندا.
من جانبها، وصفت ماري سيمون، وهي أول 
األصليين،  السكان  من  كندا  في  عام  حاكم 
تقرير  لتقديم  ’’فرصة  بأنها  الملكية  الزيارة 
عن تطور بلدنا، ومجتمعنا المتنوع والشامل، 
فضاًل عن نقل صورة عن مرونة المجتمعات 

األصلية‘‘.
تجدر اإلشارة إلى أن العديد من األمم األوائل 

البريطاني  التاج  مع  معاهدات  على  وقعوا 
لم يحترمها هذا األخير، مثل الوعود بتقاسم 

الموارد الطبيعية.
مدرسة  من  الناجين  أحد  أندرو،  بول  قال 
الشمالية  األقاليم  في  األصليين  للسكان 
الغربية، إن الملكة إليزابيث الثانية هي أيًضا 
التزام  ولديها  المعاهدات  على  الموقعين  أحد 
في  تساعد  أن  يمكن  ’’المصالحة  بدعمها. 

تصحيح األخطاء‘‘.
االعتذارات  ’’إن  قائاًل:  المتحدث  يتابع 
أكثر  األفعال  أن  أعتقد  لكنني  بها،  مرحب 
مع  جديدة  عالقة  ببدء  نطالب  نحن  أهمية، 

التاج البريطاني، األمر متروك لهم‘‘.

الحقيقة  ’’لجنة  لـ  السابق  الرئيس  يعتقد 
والمصالحة‘‘، موراي سينكلير، ’’أن الجهود 
العائلة  من  اعتذار  على  للحصول  المبذولة 
المالكة على أفعال ارتكبتها حكومة قد يكون 

لها تأثير محدود وتعقد القضية‘‘.
هذا من شأنه أن يدفعهم بال داع إلى الساحة 
السياسية مما يؤدي بالتالي إلى إحداث جدل 
جديد تماًما، كما يوضح موراي سنكلير، ’’مما 
قد يصرف االنتباه عن المحادثة المهمة التي 
نحتاجها حول كيفية تغيير هويتنا والعالقات 

التي نمتلكها‘‘.
الكندي   المحامي  يعرب  متصل،  سياق  في 
الخالسي غارث وولبريدج عن اعتقاده، بأنه 
إليزابيث  والملكة  تشارلز  األمير  على  يجب 
عن  الناجم  بالضرر  األقل  على  االعتراف 
األصليين  السكان  بحق  الداخلية  المدارس 

وآفات االستعمار.
العائلة  بأن  اعتراف  هناك  يكون  أن  بمجرد 
ذلك،  عن  االعتذار  ويتم  متورطة  المالكة 
غارث  قال  أفضل،  إلى  األمور  ستسير 
األقاليم  في  المحاماة  يمارس  الذي  وولبريدج 

الشمالية الغربية وإقليم نونافوت.
سي بي سي

اإلذاعة  هيئة  في  السياسي  المحلل  يتناول 
موقع  نشره  مقال  في  سيمار  ماتيو  الكندية 
استمرت  التي  المناظرة  وقائع   كندا  راديو 
جرت  التي  واألخيرة  الثانية  وهي  دقيقة   90
االنتخابات  قبيل  االثنين  مساء  تورونتو  في 
المحلية في مقاطعة أونتاريو في وسط البالد 

المرتقبة في 2 حزيران / يونيو المقبل.
الثاني  النقاش  ’’تطرق  المقال  كاتب  يقول 
واألخير للقادة إلى عدة مواضيع تم تجاهلها 
باي. وقد  المواجهة األولى في نورث  خالل 
ألجندات  أفضل  فهم  على  الناخبون  اطلع 
األحزاب المتعلقة بالبيئة والتعليم والضرائب، 
بعض  يلي  فيما  أخرى.  أمور  بين  من 

المالحظات بعد هذه المناظرة‘‘.
الجائحة والطرقات

أكثر موضوعين تم التطرق إليهما  من قبل 
بناء  هما  األربعة  الرئيسية  األحزاب  زعماء 

الطرق السريعة والجائحة.
حمل رئيس الحكومة الخارجة دوغ فورد لواء 
المثيرة  السريعة  للطرق  خططه  عن  الدفاع 
الثالثة  األحزاب  زعماء  قدم  بينما  للجدل، 

اآلخرون خطط اإلنفاق لتلك المشاريع.
زعيم  أسئلة  من  منزعًجا  فورد  دوغ  ظهر 
الحزب الليبرالي ستيفن ديل دوكا الذي أشار 
إلى فوضى الحكومة في ربيع عام 2021. 
وانتقد ديل دوكا حكومة المحافظين التي أزالت 
أن  بعد  فيما  اتضح  وقد  يومها  الحجر  قيود 
القرار كان متسرعًا للغاية. هذا وارتفع صوت 
الزعيمين خالل تحاورهما لدرجة أن من يدير 
الحوار اضطر إلى تذكيرهما بضرورة االلتزام 

بالهدوء.
أداء متفاوت

’’يمكن  مقاله  في  السياسي  المحلل  وتابع 
هذه  في  الفائز  كان  فورد  دوغ  أن  القول 
المناظرة‘‘، إذ نجح في تجنب األخطاء ولم 
يفقد تمالك أعصابه على الرغم من هجمات 

خصومه.
المناقشات  خالل  أنه  الدهشة،  يثير  ال  مما 
المفضل،  موضوعه  وهو  االقتصاد،  حول 
كان دوغ فورد أكثر راحة. ’’ويجب أن يسمح 
خصومه  على  بالفوز  بالحفاظ  هذا  أداؤه  له 

السياسيين‘‘.
بشكل عام، أداء ستيفن ديل دوكا كان جيدًا. 
بعض  وجه  في  الليبرالي  الزعيم  صمد  وقد 
السنوات  تناولت  التي  المتوقعة،  الهجمات 
التي قضاها في حكومة كاثلين وين، رئيسة 
حكومة أونتاريو السابقة. من حسن حظه، لم 
يسلط الضوء لفترة طويلة في المناظرة أمس، 
السابقة،  الليبرالية  بالحكومة  ارتباطه  على 

كونه كان يشغل فيها حقيبة النقل.
الديمقراطيين  حزب  زعيمة  من  كل  قضى 
الكثير  دوكا  وديل  هواروث  أندريا  الجدد 
البعض.  بعضهما  مهاجمة  في  الوقت  من 
هذان  كان  إذا  عما  التساؤل  إلى  يدعو  مما 
المركز  الحقيقة على  يتنافسان في  الزعيمان 
الثاني، هل ألن زعامة دوغ فورد األولى ال 
في  الصحفي  يتساءل  عليها؟  التغلب  يمكن 

تحليله.
من  راحة  األقل  هواروث  أندريا  كانت  ربما 
بين زمالئها رؤساء األحزاب أثناء المواجهة. 
الحزب  زعيمة  واجهت  األحيان،  بعض  في 
الديمقراطي الجديد صعوبة في فرض نفسها، 
ربما  طويلة.  لدقائق  تماًما  نسيانها  تم  حتى 
الدفع  هي  الثانية  المناظرة  هذه  تكون  لن 
األصوات  من  المزيد  لكسب  تحتاجه  الذي 

االنتخابية.
فإن  شراينر  مايك  الخضر  حزب  زعيم  أما 
مجرد حضوره في هذه المناظرة يعتبر تاريخًيا 
في حد ذاته. إذ لم تتم دعوة زعيم من حزب 
الخضر إلى أي مناظرة تلفزيونية في السابق.
أداء هذا الزعيم كان قويا خالل المناظرة يقول 
’’على  الكندية،  اإلذاعة  هيئة  في  الصحفي 

الحكومة  تشكيل  في  فرصه  أن  من  الرغم 
مشاركته  مجرد  إن  تقريًبا.  معدومة  المقبلة 
الناخبين  لدى  صورته  رفع  على  ستساعده 
ويمكن أن تساعد في تنمية كتلته الحزبية‘‘.

ُسئل  عندما  جيدا  انطباعا  شراينر  عكس 
بالسؤال  وتوجه  الصحية.  الرعاية  نظام  عن 
إلى  تحدثت  ’’هل  قائاًل:  فورد  خصمه  إلى 
إحدى  تأكيد  بكل  إنها  مؤخرًا‘‘؟  ممرضة 

اللحظات البارزة خالل مناظرة األمس.
االستراتيجيات

كاستراتيجية؟  المجاملة  استخدام  يمكن  هل 
تفوّه دوغ فورد بكالم جميل بحق منافسه زعيم 
الخضر، حتى أنه وصفه بأنه شخص عاقل 

يمكنه التعاون معه.
أن  لمايك شراينر، ال شك  من خالل مدحه 
فورد كان يّروج النقسام أصوات المعارضة. 
الحزبين  دعم  من  الناخبين  تحّول  وإن 

الجديد  الديمقراطي  اآلخرين،  الرئيسيين 
رأس  على  شراينر  مايك  ليدعموا  والليبرالي، 
الحزب  مرشح  منه  يفيد  أن  يمكن  الخضر، 

التقدمي المحافظ في دوائر انتخابية معينة.
يأت  لم  أخرى  لمرة  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 
زعماء األحزاب الرئيسية األربعة في أونتاريو 
بالفرنكوفونية  المتعلقة  التحديات  ذكر  على 

وموضوع المصالحة مع السكان األصليين.
ومن المقرر إجراء مناظرة أخرى هذه الليلة، 
مرشحين  مع  الفرنسية،  باللغة  المرة  هذه 
األربعة  األحزاب  ويمثلون  الفرنسية  يتحدثون 
األربعة  الزعماء  أي من  يشعر  لم  الرئيسية. 
بالراحة الكافية لخوض مناظرة بلغة موليير، 
لذا فإنهم عينوا من يستطيع أن ينوب عنهم 

في هذه المهمة.
راديو كندا

يوم عائلي ممتع ويوم مشي لحياة أفضل
5 حزيران - يونيو

ينظم االتحاد العربي الكندي للرياضة فعالية 
رياضية اجتماعية ممتعة لجميع أفراد العائلة 
الفعالية  وتبدأ  بارك.  فالي  ميسيساجا  في 
البارك.  من  تنطلق  كم   2,2 مسافة  بمشي 
والعاب  احتفاالت  المشي  انتهاء  بعد  ثم 
لألطفال وبازار وعروض رياضية وغيرها من 
النشاطات الترفيهيه. تستمر النشاطات لغاية 

الساعة السابعة مساء
المميز  اليوم  هذا  في  والتسجيل  وللمشاركة 
اإللكتروني  االتحاد  موقع  زيارة  يمكنكم 

www.ArabSport.ca
للرياضة  الكندي  العربي  االتحاد  ويستمد 
نشاطه من خالل الشراكة الناجحة التي تجمع 
االتحاد مع مؤسسات رياضية عربية وعالمية 
عبر  لالتحاد  خاصا  رونقا  تضيف  والتي 
اتفاقيات مختلفة استشارية وتعاونية، حيث أن 
للمشروع  النجاح  دعامة  االتفاقيات هي  هذه 

العربي الجديد في كندا.
التايكواندو  ونجم  األولمبي  البطل  ويترأس 
العالمية سامر كمال االتحاد العربي الكندي 
اكتسبها  الخبرة  من  سنوات  بعد  للرياضة 
وشركة  سبورت«  »جبار  لشركة  عاما  مديرا 
»سبورت أب جوردن« ومديرا لموقع »مكتوب 
لشركة  عاما  ومديرا  الرياضة«  كوم  دوت 
»مدرار سبورت« ومدير تطوير األعمال في 
بالي«  تو  »رايت  اللعب  في  الحق  منظمة 
الدولي  لالتحاد  تسويقيا  ومستشارا  العالمية، 
لكرة القدم ومديرا لتطوير األعمال في االتحاد 

الدولي لألولمبيين.
للرياضة  الكندي  العربي  االتحاد  يميز  كما 
لديهم خبرات عالية  تواجد فريق عمل مميز 

في اإلدارة والرياضة

معلومات عامة عن الفعالية:
يونيو   – حزيران   5 األحد  يوم  التاريخ:   ·

2022
Mississauga Valley Park :المكان ·

· التوقيت: 9:30 صباحا لغاية 7:00 مساء
 Walk For أفضل  لحياة  المشي  توقيت   ·
وبدء  التجمع  صباحا   9:30 الساعة   :Life

المشي الساعة 10:00 صباحا.
· النشاطات واأللعاب: من الساعة 10:30 

صباحا لغاية 6:30 مساء

اعالن تأسيس النادي األهلي الكندي واطالق 
اكاديمية كرة القدم

يشار الى انه تم في ميسيساجا االعالن عن 
اطالق النادي األهلي الكندي وبالتعاون مع 
سيتم  كما  للرياضة.  الكندي  العربي  االتحاد 
أكاديمية  باطالق  حزيران  شهر  من  ابتداء 

النادي األهلي لكرة القدم.
العمرية  للفئات  التسجيل  باب  فتح  تم  وقد   ·

بين ال 6-16 سنة.
االلكتروني  الموقع  خالل  من  التسجيل   ·

ArabSport.Ca
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تركيا تستعد لشن عملية عسكرية شمال سورية.. قطاف ثمار المساومة 
بين حلم المنطقة العازلة وانضمام فنلندا والسويد للناتو

صحفي فرنسي: هكذا حاولت إسرائيل تصفيتي مثل شيرين أبو عاقلة

لتقرير الشهري للسوق لشهر نيسان 2022 
حسب مجلس تورونتو العقاري

نور علي:
المساومة  ثمار  لقطف  تستعد  تركيا  ان  يبدو 
والدول  االمريكية  المتحدة  الواليات  مع  الدولية 
للموافقة  انقرة  وضعتها  التي  فالشروط  الغربية، 
شمال  حلف  الى  والسويد  فلندا  انضمام  على 
األطلسي بدأت تظهر على شكل تنازالت أمريكية 

لتركيا على حساب الجغرافية السورية.
ومن الواضح ان اعتراض واشنطن سابقا بالتفاهم 
بإنشاء  اردوغان  الرئيس  حلم  على  روسيا  مع 
حلفاء  حساب  على  سورية  شمال  امنة  منطقة 
اليوم  تم  “قسد”،  الكردية  التنظيمات  من  أمريكا 
مقايضته باالعتراض التركي على انضمام فنلندا 

والسويد للناتو.
وبدأت تركية االستعداد بشكل جدي لتحقيق هدف 
داخل سورية عبر عملية  العازلة  المنطقة  انشاء 
عسكرية ضمنت انقرة الضوء األخضر األمريكي 
لها، وفي هذا الشأن صرح الرئيس التركي “رجب 
الطيب أردوغان” مساء االثنين، إن تركيا تستعد 
مع  الجنوبية  الحدود  على  عسكرية  عملية  لشّن 
الجيش  تحضيرات  من  االنتهاء  بمجرد  سوريا؛ 

واالستخبارات التركية.
اجتماع  عقب  له  كلمة  خالل  أردوغان  وقال 
األمن  لتوفير  مهامنا  “نواصل  الوزراء  لمجلس 

الهجمات  ظل  في  حدودنا  على  واالستقرار 
اتخاذ  “سيم  أنه  موضحًا  المستمرة”،  اإلرهابية 
القرارات ذات الصلة خالل جلسة مجلس األمن 

القومي الخميس المقبل.
بالجزء  تتعلق  خطوات  باتخاذ  “سنبدأ  وأضاف 
المتبقي من األعمال التي بدأناها إلنشاء مناطق 
كيلومترًا على طول حدودنا  آمنة في عمق 30 
الجنوبية مع سوريا”، موضحًا أن “العمليات ستبدأ 
واالستخبارات  الجيش  تحضيرات  انتهاء  بمجرد 
العازلة الردوغان دفعا  المنطقة  واألمن”. وتؤمن 
للمشروع الذي اعلن عنه، ويتعلق بإعادة مليون 
قد  ما  وهو   ، المنطقة  هذه  الى  سوري  الجيء 
الرئاسية  االنتخابات  في  اردوغان  منه  يستفيد 
الرئيس  التركية  المعارضة  تحميل  مع   ، المقبلة 
اردوغان مسؤولية اغراق تركيا بالالجئين السوريين 

وما سببه ذلك من ضغط اقتصادي في البالد.
في  بالحرب  روسيا  انشغال  على  انقرة  وتراهن 
سورية،  في  قواتها  عديد  تخفيض  مع  أوكرانيا، 
السوري،  الشمال  في  العسكرية  المعادلة  لتغيير 
ولو كان من المستبعد ان يدخل الجيش التركي 
في معركة مباشرة مع الجيش السوري او التوغل 
في مناطق سيطرة الدولة السورية، اال ان دخول 
للتفاهمات  تمزيقا  يعتبر  “قسد”  مناطق  تركيا 

وتحركا  وبوتين،  اردوغان  الرئيسين  بين  المبرمة 
وتخلي  األمريكي،  النظر  بغض  مدعوما  احاديا 

امريكي عن حلفائها الكرد في سورية.
وعلى األرجح فان خريطة العملية العسكرية التركية 
والشرقي  الشمالي  حلب  ريفي  ستشمل  المزمعة 
ومدن الباب وراس العين وتل ابيض شمال سورية 
على حساب قوات سورية الديمقراطية “قسد” حيث 
تصنف تركيا األحزاب الكردية في مناطق شمال 
بحزب  مرتبطة  إرهابية  كتنظيمات  سورية  شرق 

العمال الكردستاني.
وبالتزامن مع قرع اردوغان طبول المعركة، اكدت” 
قوات سوريا الديمقراطية” عدم حدوث أي تغيير 
في  الدولية  القوى  وانتشار  توزع  في  استراتيجي 
مناطق شمال وشرق سوريا، كما أكدت أنها تدرس 

مستوى التهديدات التركية.
سوريا  لقوات  اإلعالمي  المركز  وأصدر 
الديمقراطية بيانًا حول التهديدات التركية األخيرة 
حول شن عملية عسكرية في مناطق شمال وشرق 
سوريا. وقال البيان ” ال تغيير استراتيجي في توزع 
وانتشار القوى الدولية الضامنة في مناطق شمال 
قوة  واستعراض  األجواء  تسخين  سوريا،  وشرق 
االحتالل من قبل الدولة التركية تأتي في سياق 
الطبيعية  واالستجابة  االستقرار  محاوالت ضرب 

فلول  تنشيط  إعادة  لمحاوالت  االحتالل  قبل  من 
داعش.

الفعلية  التركية  التهديدات  مستوى  تدرس  قواتنا 
وتتبادل  سوريا  وشرق  شمال  لمناطق  والمتوقعة 

المعلومات مع القوى الدولية الضامنة.”
حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حلف 
الماضي على  األسبوع  )الناتو(  األطلسي  شمال 
دعم جهود بالده إلقامة منطقة امنة على حدودها 

الجنوبية مع سوريا الستيعاب الالجئين.
والتنمية  العدالة  نواب حزب  أمام  إردوغان  وقال 
الحاكم بالبرلمان التركي، األربعاء الماضي اآلن 
بدأ توطين الناس في المناطق اآلمنة داخل سوريا، 
معظم المناطق اآلمنة التي تحدثنا عنها اكتملت، 
من  فيها  العمل  وبدأ  فيها،  يسكنون  الناس  وبدأ 
جديد، في إشارة إلى خطة إلعادة توطين مليون 
نخاطب  أن  “علينا  اردوغان  وقال  سوري  الجئ 
كل الحلفاء في المنطقة، وأيضًا الحلفاء في حلف 
الناتو… فلتقفوا مع تركيا أمام هذه التحديات وال 
المنطقة  إنشاء هذه  السير قدمًا في  تمنعوها من 

اآلمنة.

أعادت الوقائع االليمة الغتيال الصحفية شيرين 
عنيفة  ومشاهد  قاسية  ذكريات  شريط  عقلة  ابو 
عاشها الصحفي الفرنسي جاك ماري بورجيه في 
األول  أكتوبر/تشرين   21 بتاريخ  رام هللا،  مدينة 
2000، عندما تلقى رصاصة إسرائيلية على بعد 
خاصة  وشهادة  حوار  في  قلبه.  من  سنتيمترات 
ألقارن  هنا  »لست  بورجيه  يقول  نت،  للجزيرة 
مصيري بمصير زميلتنا العزيزة شيرين، إال أنني 

أرى نفسي ميتا بين األحياء«.

وقائع متشابهة والجاني واحد
قبل أكثر من 20 عاما، سافر بورجيه إلى غزة 
»باري  لمجلة  الثانية  االنتفاضة  بداية  لتغطية 
ماتش« )Paris Match( الفرنسية رفقة المصور 
تييري إيش، ثم توجه إلى رام هللا حيث جلس في 
لشرب  الهادئة  العامة  الساحة  مقاهي  أحد  شرفة 
قبل  الصور  بعض  والتقاط  »ليمونادا«  عصير 

العودة إلى باريس.
في  رصاصة  بورجيه  تلقى  جالسا،  كان  وبينما 
الرئة اليسرى بالقرب من القلب، ويقول عن ذلك 
»نفذ قناص إسرائيلي أمر اغتيالي من سطح فندق 
’سيتي إن‘، لقد أرادوا التخلص مني وقتلي بدم 

بارد«.
بصوت مثقل بالذكريات المؤلمة، يقول بورجيه إنه 
كان يحتضر عندما حاول شبان فلسطينيون نقله 
إلى المستشفى حيث أخبره الجراحون الفلسطينيون 
أن حالته خطرة وطالبوا اإلسرائيليين بعالجه لعدم 
أن  إال  لديهم،  الالزمة  الطبية  اإلمكانات  توفر 
الرغم  وعلى  بذلك.  القيام  رفضوا  اإلسرائيليين 
إذ  حدثت؛  المعجزة  فإن  المتعمد،  التضييق  من 
بما  حياته  إنقاذ  الفلسطينيون  الجراحون  استطاع 

لديهم من إمكانيات محدودة.
الراحل ياسر  آنذاك  الفلسطيني  الرئيس  تابع  وقد 
عرفات، الذي كان موجودا حينها في غزة، حالته 
األسبق  الفرنسي  الرئيس  مع  وتواصل  الصحية 
الوزراء  رئيس  على  ضغط  الذي  شيراك  جاك 
عملية  لترتيب  باراك،  إيهود  آنذاك،  اإلسرائيلي 
نقل بورجيه بطائرة خاصة إلى تل أبيب ثم إلى 

باريس.
يقول بورجيه »لم أكن ضحية رصاصة طائشة، 
بين  من  هذه  أن  وأعتقد  وقاتلة،  متعمدة  وإنما 
الفرضيات التي تخص قضية الزميلة أبو عاقلة. 
لكن  كالمي،  على  دليال  أملك  ال  أنني  صحيح 
ما مررت به كان مشابها لما حدث لها إلى حد 

كبير«.
البؤر  من  العديد  بتغطية  قام  بورجيه  أن  يذكر 
الساخنة، بدءا من االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
وفيتنام  لبنان  بحروب  مرورا  الفلسطينية، 
عن  فضال  أفريقيا،  في  والنزاعات  والسلفادور 

تغطية االنتفاضتين األولى والثانية في فلسطين.

رواية إنكار ورعب إسرائيلي
يقول  عاقلة،  أبو  شيرين  اغتيال  قضية  وعن 
بورجيه »كما توقعت تماما، سيحاول اإلسرائيليون 
المشاركة في التحقيق للحصول على الرصاصة 
واستبدالها بأخرى، وفق سيناريوهات جاهزة تتكرر 
في كل مرة، وهم مستعدون للقيام بتحقيق إلظهار 
كله  كالمهم  أن  إال  إنسانية،  في صورة  أنفسهم 

كذب وأوهام«.
بشكل  المتغيرة  اإلسرائيلية  الروايات  ظل  وفي 
صورة  تعكس  أنها  إلى  بورجيه  يشير  مستمر، 
المسؤولين  يعتري  الذي  والرعب  اإلنكار 

اإلسرائيليين.
وهو ما كان جليا -أمس الجمعة- عندما اعتدت 
تشييع  موكب  على  اإلسرائيلي  االحتالل  شرطة 
لم  أنه  إال  كثيرا  بالمشهد  فلقد »صدمت  شيرين، 
على  دليل  خير  ألنه  اإلطالق،  على  يفاجئني 
طبيعتهم الحقيقية التي تعكس معاملتهم الهمجية 
بوجوه بشرية.. وكأنهم يريدون موتا ثانيا لصحفية 

ال ُتقهر«.
ويشير بورجيه إلى أن شهادته في قضية الزميلة 
التي  األكاذيب  أمام  الوقوف  إلى  تهدف  شيرين 
فسحة من  وإعطاء  اإلسرائيلي  الجانب  لها  يروج 

األمل ألولئك الذين أحبوا شيرين بصدق.
الرصاصة.. كلمة السر

وقد نصح الصحفي الفرنسي مندوب فلسطين في 
بروكسل، حسن البلوي، أن يشدد على المشرفين 
والمحافظة  الحذر  بتوخي  الجنائي  التشريح  على 
على الرصاصة باعتبارها كنزا ثمينا حتى ال يتم 
استبدالها بأخرى ويتغير مجرى التحقيق بالكامل.

ويوضح بورجيه أنه »إذا استطعت اليوم إثبات أن 
إسرائيلي،  قناص  يد  على  تمت  اغتيالي  محاولة 
التي   )M16(  ‘16 ’إم  الرصاصة  بفضل  فهذا 
من  أنها  خبراء  أكد  والتي  من جسدي،  أخرجت 
 .)IMI( ‘صنع ’الصناعات العسكرية اإلسرائيلية
تحليل  سيفضي  شيرين،  العزيزة  حالة  وفي 

الرصاصة إلى الوصول إلى الحقيقة«.
أن  يعني  فهذا  مدني،  أنني  »بما  بورجيه  ويتابع 
نفسه،  وبالقدر  كان جريمة حرب.  لي  ما حدث 
فإن الزميلة أبو عاقلة هي األخرى ضحية جريمة 

حرب، استنادا لتعريف اتفاقية جنيف«.
ادعاءاتهم،  تغيير  بدأوا في  أنهم  ويضيف »أرى 
محاولة  تبرير  في  استخدمت  التي  نفسها  وهي 
الذي يوثق  الفيديو  اغتيالي. عند مشاهدة مقطع 
إطالق النار عليها، كنت على يقين أنه تم إطالق 
جافا  أحدثت صوتا  ألنها  ’إم 16‘،  رصاصات 
كانوا  اإلسرائيليين  أن  تيقنت  وهنا  للغاية.  وعاليا 

وراء هذه الجريمة ألن هذه أسلحتهم«.
-التي  الرصاصة  أن  الفرنسي  الصحفي  ويعتقد 
من  أطلقت  عاقلة-  أبو  الزميلة  بحياة  أودت 
بندقية »5,56« التي تصنعها إسرائيل، ويرى أن 
ادعاءات قوات االحتالل بأن الفلسطينيين يملكون 
السالح نفسه، وبالتالي هم من أطلقوا النار عليها، 
عارية من الصحة، ومحاولة فاشلة للتملص من 

المسؤولية«.
الضغوط األجنبية

ويقول جاك ماري بورجيه إن جنسية الزميلة شيرين 
التحرك  إلى  المتحدة  الواليات  تدفع  لم  األميركية 
بالشكل المطلوب للتنديد بما حدث »أعتقد أنه لو 
حدث الفعل اإلجرامي نفسه في أوكرانيا على يد 
يقعدوها«،  ولم  الدنيا  أقاموا  لكانوا  روس،  جنود 
مستدركا »أن القانون األميركي بشكل عام قوي، 
سواء مع بايدن والبيت األبيض أو بدونهما، وهذا 

سيعطي مصداقية وثقال للتحقيقات«.
التي  اإلعالم  وسائل  الفرنسي  الصحفي  ويصف 
»وسائل  بأنها  اإلسرائيلية  الرواية  وعززت  نقلت 
صهيونية«، سواء كانت عبر اإلنترنت أو منصات 
التواصل االجتماعي؛ ألنها ال تريد توجيه أصابع 
لم يكتمل بعد،  التحقيق  االتهام إلسرائيل ما دام 
و«هؤالء يأملون أن تطول مراحل التحقيق ألشهر 
إلى أن تصبح قضية شيرين في طي النسيان«.

واستذكر بورجيه صورة الشهيد محمد الدرة، وهو 
يحتمي بظهر والده من رصاص االحتالل، مشيرا 

إلى أن هذه كانت المرة األولى التي شاهد فيها 
هذا الكم الهائل من الصور واالهتمام اإلعالمي 
كما  العالم.  بقاع  إلى كل  الذي وصلت أصداؤه 
أشاد بالشبان الفلسطينيين الذين حاولوا إنقاذ أبو 

عاقلة وزميلتها شذى.
ويتوقع الصحفي المخضرم أن اغتيال الزميلة أبو 
التي حاولت  الدبلوماسية  العالقات  عاقلة سيهدد 
»التي  العربية  الدول  تعزيزها مع بعض  إسرائيل 
وصلت إلى مرحلة ال تمكنها من التغاضي عن 
جريمة  عن  الحديث  بصدد  ألننا  اآلن؛  األمر 
النار  تمنع إطالق  اتفاقية جنيف  بما أن  حرب، 

على مدنيين، بما في ذلك الصحفيين«.
إسرائيل تريدني ميتا

بورجيه  يقول  تصفيته،  محاولة  أسباب  وبشأن 
من  سرية  وثائق  على   1991 عام  حصل  إنه 
بيت(  )شين  اإلسرائيلية  المخابرات  أعضاء  أحد 
وفيديو التشريح الخاص بملياردير يدعى روبرت 
ماكسويل، وهو رجل إعالم بريطاني كان متورطا 

في قضايا شائكة.
وبما أن ماكسويل كان يعاني اإلفالس، فكر في 
بيع أسلحة دمار شامل إليران أو العراق بفضل 
عالقاته القوية مع االتحاد السوفياتي. وعليه، قرر 
ماكسويل  إقصاء  أميركا  مع  بالتعاون  الموساد 
إسبانيا.  في  يخته  متن  على  ذلك  وتم  وقتله. 
وجدير بالذكر أن ماكسويل تم تشريح جثته في تل 

أبيب ودفن بالقرب من القدس ألنه كان يهوديا.
الذي  الفيديو  نشر  حينها  »قررت  بورجيه  يشرح 
وأشرت  العالم،  مستوى  على  عاصفة  أحدث 
المخابرات  يد  على  اغتيل  ماكسويل  أن  إلى  به 
اإلسرائيلية. وتجنبت لسنوات السفر إلسرائيل بعد 
أن  قبل  هناك،  إلى  الذهاب  بعدم  مرارا  تحذيري 
أتوجه إليها عام 2000 لتقديري أن األمور هدأت 
وأن السلطات اإلسرائيلية ستقوم باستجوابي بشكل 
روتيني، إال أنهم حاولوا قتلي لمعاقبتي على ما 
فعلته قبل 9 سنوات ألنهم ال ينسون أي شيء«، 

على حد تعبيره.
رام  في  شيرين  الزميلة  التقى  أنه  بورجيه  يخبرنا 
»أمريكان  فندق  فناء  في  القدس  وفي  هللا وغزة، 
كولوني« الذي كان قصر لورانس العرب سابقا. 
واتسمت  شجاعة،  كانت صحفية  بأنها  ويصفها 
لمساعدة  دائما  مستعدة  وكانت  بالكرم  دائما 

اآلخرين.
فأبدعت،  عملها  عشقت  عاقلة..  أبو  »شيرين 
لكنها  القدس،  ثرى  ليضمها  الدنيا  عن  رحلت 

ستبقى خالدة في ذاكرة العالم«.
المصدر : الجزيرة

مهند يونان
وكيل عقارات \ تورونتو \ 

من  الرابع  في  أونتاريو  تورونتو,  في  صدر 
أيار 2022 - استمر سوق المساكن لمنطقة 
الوضع  بتعديل   )  GTA  ( الكبرى  تورونتو 
في ضوء تأثير ارتفاع كلفة القروض العقارية 
بالمقارنة  البيع  عمليات  عدد  في  وانخفاض 
كما  السنوية.  و  الشهرية  االحصائيات  مع 
كانت الحالة في وضع الزيادة السابقة لمعدل 
انتقل  حيث  السوق,  على  تأثيرها  و  الفائدة 
كيفية  من  ليتحققوا  جانبا  المشترين  بعض 
تقييم وضعهم في السوق في فترة ارتفاع سعر 
الفائدة للقروض وما ينتج عنها من تأثير على 

قدرة تحمل هذه التكاليف. 

» بناءا على اتجاهات السوق العقاري خالل 
وصول  مؤكد  وبشكل  يظهر  نيسان,  شهر 
البنك المركزي الكندي الى أهدافه بإبطاء القوة 
الشرائية في السوق العقاري لمحاربة معدالت 
التضخم المرتفعة - ارتفعت معدالت القروض 
العقارية و بشكل حاد خالل االربعة اسابيع 
لتأجيل  المشترين  بعض  دفع  مما  الماضية, 
المستقبل,  الى  باالتجاه  الشراء.  عمليات 
البنك  متابعة  لالنتباه  مثيرا  يكون  سوف 
الوضع  مواجهته  وكيفية  الكندي  المركزي 
بين مشكلة التضخم ومشكلة المحافظة على 
الحفاظ  كذلك  االقتصادي,  النمو  استمرارية 

على اإليرادات الحكومية المتعلقة بالعقارات, 
النتائج  من  التعافي  نحاول  زلنا  ما  حيث 
يتعلق  ما  ودفع  كورونا  وضع  عن  المترتبة 
بالبرامج المالية التي منحت في تلك لفترة »  
العقاري  تورونتو  مجلس  رئيس  قول  حسب 

كيفن كريكر  

سجل نظام Realtor لمنطقة تورونتو الكبرى 
GTA  8,008 عملية بيع للبيوت و التي تم 
بيعها خالل نظام TRREB/MLS في شهر 
 ٪41,2 بنسبة  بانخفاض   -  2022 نيسان 
وكان   ,2021 نيسان  شهر  مع  مقارنة 
اذار   شهر  مع  بالمقارنة   ٪27 االنخفاض 
لسنة 2022. باألرقام السنوية كان انخفاض 

المبيعات بالمناطق المحيطة بمدينة  تورونتو 
905 أكثر , وشمل هذا االنخفاض بالتحديد 
.)Detached Homes( البيوت المنفصلة

بنسبة   MLS لنظام المعياري  المؤشر  ارتفع 
 .2022 نيسان  شهر  في  سنويا   ٪30,6
انخفض  نيسان  لشهر  المعياري  المعدل 
بالمقارنة مع شهر آذار لنفس السنة. وصل 
الى  نيسان  شهر  خالل  البيع  سعر  معدل 
1,254,436$ وارتفاع معدل السعر وصل 
 ,2021 نيسان  شهر  مع  مقارنة   ٪15 الى 
ولكن انخفض معدل سعر البيع بالمقارنة مع 
شهر آذار 2022 الذي كان $1,300,082.

بقي  المبيعات,  انخفاض  من  الرغم  »على 
لمساندة  يكفي  بما  متشددا  العقارات  سوق 
مع  بالمقارنة  مرتفعة  وبقائها  البيع  أسعار 
وحسب  حال,  كل  على  الماضية.  السنة 
 ,TRREB توقعات مجلس تورونتو العقاري
لزيادة  المشترين  استجابة  على  دليل  هناك 
انخفاض  مع  السوق  في  المتوفرة  الخيارات 
مقارنة  لالشهر  المعيارية  االسعار  متوسط 
باألشهر التي سبقتها. من المتوقع أن يكون 
هناك منافسة بالسوق بين المشترين وبما يكفي 
للمساعدة في نمو االسعار مثلما حصل عام 
السنوية  االسعار  نمو  سرعة  ولكن   ,2021
سوف تكون معتدلة خالل األشهر القادمة » 
حسب قول كبير محللي السوق جيسن ميرسر    

معدل التضخم في كندا يرتفع إلى أعلى مستوى له 
في 31 عاًما مسجاًل ٪6.8

ترودو يلغي مشاركته في مأدبة عشاء بسبب شتائم عنصرية

واصل مؤشر أسعار االستهالك ارتفاعه في 
قدرها  بزيادة  الفائت،  أبريل   / نيسان  شهر 

6،8٪ مقارنة بـ أبريل 2021.
أفادت وكالة اإلحصاء الكندية  اليوم األربعاء 
أن مؤشر أسعار االستهالك واصل ارتفاعه 
قدرها  بزيادة  كندا  في  الماضي  نيسان  في 
6,8٪ مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021.
الوقود  بارتفاع أسعار  مدفوًعا بشكل أساسي 
أسعار  مؤشر  ارتفع  والغذاء،  واإلسكان 
مقارنة  مئوية  نقطة   0,1 بنسبة  االستهالك 
بشهر آذار / مارس حيث كان مؤشر أسعار 
االستهالك استقر عند + 6,7٪ من سنة إلى 

أخرى.
تجدر اإلشارة إلى أن ارتفاعًا مماثاًل  لمعدل 

شهر  إلى  يعود  كندا  في  األسعار  تضخم 
 ،1991 العام  من  يناير   / الثاني  كانون 

وسجل يومها + ٪6,9.
وباستثناء البنزين الذي شهد زيادات كبيرة في 
فإن  الماضي،  فبراير   / شباط  منذ  األسعار 
معدل التضخم في البالد ال يزال يصل إلى 
5,8٪ في أبريل مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

الماضي.
سلة التسوق الغذائية قفزت ما يقرب من ٪10
استمر الغزو الروسي ألوكرانيا في 24 شباط 
أسعار  على  التأثير  في  الماضي  فبراير   /
الطاقة والسلع، وخاصة المواد الغذائية، وفًقا 

للوكالة الحكومية الكندية.
طعامهم  مقابل  أكثر   ٪9,7 الكنديون  دفع 

في المتاجر ومحال البقالة في أبريل 2022 
مقارنة بشهر أبريل 2021.

الخامس على  الشهر  أنه  إلى  تجدر اإلشارة 
التوالي الذي يبلغ فيه المحللون عن زيادات 
في أسعار المواد الغذائية بنسبة تفوق الـ ٪5.
تكلفة  زادت   ،2021 أبريل  بشهر  مقارنة 
والخضروات   ٪10 بنسبة  الطازجة  الفاكهة 
اللحوم  أسعار  زادت  بينما   ،  ٪8,2 بنسبة 
بنسبة  الخبز  أسعار  وزادت   .٪10,1 بنسبة 
واألرز   ٪19,6 بنسبة  والمعكرونة   ٪12,2
بنسبة 7,4٪. تقول وكالة اإلحصاء الكندية 
إنه أكبر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية منذ 

أيلول / سبتمبر 1981.
ارتفاع ملحوظ في أسعار المساكن

أما بالنسبة ألسعار المنازل، فقد ارتفعت بنسبة 
7,4٪ على أساس سنوي في نيسان / أبريل 
الماضي.وهي أكبر زيادة منذ حزيران / يونيو 
الكندية في  1983. وتشير وكالة اإلحصاء 
تقريرها )نافذة جديدة( إلى أن ارتفاع أسعار 
المنازل،  لتدفئة  المستخدمة  الطاقة  مصادر 
وزيت   )٪22,2  +( الطبيعي  الغاز  مثل 
 ،)٪64,4+( األخرى  الوقود  وأنواع  الوقود 

ساهم في هذه الزيادة.
من جانبه، ارتفع مؤشر تكلفة الرهن العقاري 
بنسبة 0,2٪ من مارس إلى أبريل الماضي. 
وهذه هي أول زيادة في هذا المؤشر منذ أبريل 

.2020
سي بي سي

مشاركته  إلغاء  إلى  ترودو  جوستان  اضطر 
في  الثالثاء  يوم  التبرعات  لجمع  عشاء  في 
بريتش كولومبيا بسبب إهانات وشتائم تعّرض 
إهانات  بتوجيه  متظاهرون  قام  حيث  لها, 
المشارك  الحضور  من  عدد  بحق  عنصرية 
في مأدبة العشاء، الذين ينحدرون بمعظمهم 

من أصول جنوب آسيوية.
الذي  المبنى  الحادثة عند مدخل  وقد وقعت 
أقيم فيه العشاء ما دفع رئيس الوزراء الكندي 
للعودة أدراجه من دون أن يدخل إلى المكان، 
وخاطب الحضور المشارك في مأدبة العشاء 
في  الكندي  الزعيم  فيديو.أكد  سجيل  ت عبر 
أنه ’’ال  دقائق  خطاب استغرق قرابة ثالث 
ممارسة  من  منعه  أو  أحد  تخويف  يجوز 
الغرض  هو  هذا  ألن  الديمقراطية  ه  ت حريا
من وجود هذا البلد‘‘.وطمأن ترودو إلى أنه 

سيعود للقاء أنصاره في مدينة سوراي حيث 
نظمت مأدبة العشاء. وقد دعا أحد منظمي 
الصالة  في  البقاء  إلى  الحضور  ث  الحد

واالستمتاع بوجبة العشاء.
وفي بيان، أكد الحزب الليبرالي الكندي لوكالة 
ينتمي  من  كل  ’’أن  الكندية على  الصحافة 

أن  عليه  البالد،  هذه  في  الديمقراطية  إلى 
يشعر باألمان واالحترام‘‘. في الخارج، وّجه 
نحو من 40 متظاهرًا الشتائم بحق جوستان 

ترودو، وهم يطلقون أبواق الزمامير.
قال أحدهم: ’’إننا ال نحب الطريقة التي يدير 

بها البالد‘‘.

تجدر اإلشارة إلى أنه خالل الشهر الجاري، 
الديمقراطي  الحزب  أيضا زعيم  تعّرض  كان 
للمضايقة  سينغ  جاغميت  كندا  في  الجديد 
متظاهرين.  قبل  من  متكرر  بشكل  واإلهانة 
في  بيتربوروغ  مدينة  في  الحادثة  وقعت 
مقاطعة أونتاريو، وقد باشرت الشرطة المحلية 
إثر ذلك تحقيقاتها. الفيديو الذي صور هذه 
الحادثة انتشر كالنار في الهشيم على مواقع 
التواصل االجتماعي، في الوقت الذي تشهد 
فيه مقاطعة أونتاريو ذروة الحملة االنتخابية 

عشية يوم االقتراع في 2 يونيو المقبل.
الجدد  الديمقراطيين  زعيم  قال  جانبه،  من 
’’مّر  إنه  سينغ  ساغميت  أوتاوا  برلمان  في 
بموقف صارخ ومهين، لكنه أكثر قلًقا بشأن 

ما يعنيه ذلك للسياسة بشكل عام‘‘.
سي بي سي 
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“مركبات النار” تحاول الهرب من مصيدة الجنوب السوري

”يوم التحرير“ كان شرفًا عظيمًا للبنان وألمته العربية بايدن يتنازل البن سلمان: من يضمن أسعار النفط؟

يستعّد الرئيس األميركي، جو بايدن، الرتكاب 
الخارجية،  السياسة  في  آخر  جسيم  خطأ 
وهي  له،  مالزمة  صارت  ِسمة  على  يدّل 
يعقد  حينما  القرار،  اّتخاذ  في  دائمًا  التأّخر 
السعودي،  العهد  ولّي  مع  المفترض  اللقاء 
مقابل  المقبل،  الشهر  سلمان،  بن  محمد 
بايدن  يبتلع  وإذ  النفط.  إنتاج  السعودية  رفع 
شخصيًا  التعامل  بعدم  وعوده  كّل  بهذا، 
اإلساءات  عن  ويتغاضى  سلمان،  ابن  مع 
برفض  األخير،  إليه  وّجهها  التي  المباشرة 
في  والصراخ  الهاتفية،  اّتصاالته  على  الرّد 
القومي، والسخرية منه  وجه مستشاره لألمن 
في بعض البرامج التلفزيونية السعودية، فإن 
الثمن المطلوب لجميع ذلك ال يبدو مضمونًا 

على أّي حال
اإلعالم  وسائل  في  عنه  الحديث  يجري  ما 
وعلى وسائل التواصل االجتماعي بخصوص 
الرئيس  بين  المحتملة  الصفقة  مالمح 
السعودي  العهد  وولّي  بايدن،  جو  األميركي 
محمد بن سلمان، يشير إلى أن األّول يصل 
إذ  األوان؛  فوات  بعد  ورّبما  متأّخرًا،  دائمًا 
يبدو أنه سيقّدم الكثير لألخير، مقابل مجّرد 
بالوعد. في  الوفاء  قد ال يستطيع  وعد مّمن 
خالل  بايدن،  انتقل  السعودية،  مع  العالقة 
حال  من  اآلن،  حتى  عهده  من  مضى  ما 
بأنه  انطباعًا  وّلد  الذي  المتصاعد،  الهجوم 
يسير بُخطى ثابتة نحو اإلطاحة بابن سلمان، 
لولّي  الخضوع  حتى  السريع،  التراجع  إلى 
اإلمساك  كيفية  المرّة  هذه  أتقن  الذي  العهد 
تتحّكم  كانت  الحاَلين،  وفي  خصمه.  برقبة 
في سلوك الرئيس األميركي رّدات الفعل: في 
األولى تحت تأثير الرأي العام األميركي الذي 
يكره ابن سلمان، وزادت كراهيته له بعد قتل 
الصحافي جمال خاشقجي؛ وفي الثانية تحت 
إلى صعود  أّدت  التي  أوكرانيا  ضغط حرب 
كبير في أسعار النفط ومعها أسعار كّل السلع 

االستهالكية األخرى على مستوى العالم.

ويقول المعارض السعودي، فهد الغفيلي، إن 
لتنصيب  »التجهيز  تشمل  المحتملة  الصفقة 
ابن سلمان ملكًا وإخضاع األسرة لذلك، وإنهاء 
األميركي،  القضاء  في  ملّفه  بإغالق  عزلته 
وتسوية قضية المعارض سعد الجبري بإطالق 
سراح ابَنيه المعتقَلين في سجون ابن سلمان، 
الرأي وخاصة  وإطالق سراح بعض معتقلي 
من الشيعة لتبييض سجّله السّيئ، وزيادة إنتاج 
يّتصل  ما  وفي  أميركا«.  لطلب  تلبيًة  النفط 
اليمنى  الذراع  خصوصًا،  الجبري  بقضية 
السابق  الداخلية  ووزير  السابق  العهد  لولّي 
محمد بن نايف، وأحد أقوى المعارضين البن 
سلمان، يقول نجله خالد إن أباه قّدم، »وعلى 
رغم نفيه ارتكاب أّي مخالفات، عْرض حسن 
ابن سلمان  القانونية مع  المعركة  نّية إلنهاء 
مقابل  المالية،  الخالفات  جميع  وتسوية 
وسارة«.  عمر  الرهينَتين  ابَنيه  عن  اإلفراج 
وفي كّل األحوال، ُتعتبر تسوية قضية الجبري 
بندًا رئيسًا في أّي صفقة سعودية - أميركية، 
ابن  وبين  بينه  الدائرة  القانونية  المعركة  ألن 
ُتخاطر  وكندا  المتحدة  الواليات  في  سلمان 
إلى  الجبري  يحتاج  أميركية  أسرار  بكشف 
كشفها للدفاع عن نفسه في مواجهة اّتهامات 
ابن سلمان له باختالس 3,7 مليارات دوالر، 
سرّية  برامج  في  معظمها  ُأنفق  مبالغ  وهي 
أميركية - سعودية، كما تفيد أوراق تقّدم بها 

الجبري إلى المحكمة.
أقّل ما يمكن أن يبّرر تراجع بايدن هو تعديل 
أوكرانيا  حرب  في  القوى  ميزان  في  جوهري 

لغير مصلحة روسيا
هو  ذلك  مقابل  بايدن  عليه  سيحصل  ما 
التزام من ابن سلمان بزيادة إنتاج النفط في 
»أوبك«، لكن ال ولّي العهد السعودي وال غيره 
بسوق  التحّكم  يستطيعون  الخليج  حّكام  من 
ولو  فيها.  التأثير  بإمكانهم  كان  وإن  النفط، 
األسعار  انهارت  لما  ذلك،  يستطيعون  كانوا 
إلى ناقص 37 دوالرًا للبرميل في ذروة أزمة 
المؤسسات  أعتى  تقارير  إن  ثّم  »كورونا«. 

المالية كثيرًا ما تخطئ في توّقع أسعار الطاقة 
بايدن  قّدم  إذا  فماذا  قليلة.  أشهر  لفترة  حتى 
كّل هذه التنازالت البن سلمان وظّلت أسعار 
النفط على حالها أو حتى ارتفعت أكثر؟ فكّل 
مليوَني  زيادة  هو  العهد  ولّي  يستطيعه  ما 
ثالثة  أو  النفط،  إنتاج  على  يوميًا  برميل 
ماليين إذا انضّم إليه رئيس اإلمارات محمد 
بن زايد، لكن هذه هي الطاقة القصوى التي 
ال يستطيع أّي بلد اإلنتاج بها باستمرار، نظرًا 
المعّدات  إيقاف  إلى  المستمرة  الحاجة  إلى 

للصيانة.
كّلها  بايدن،  النعطافة  المختلفة  القراءات 
السعودي،  العهد  ولّي  مصلحة  في  تصّب 
ووسائل  الكونغرس  في  أعضاء  ويضعها 
»المخاطرة«  خانة  في  عّدة  أميركية  إعالم 
من ِقَبل الرئيس الذي يناشدونه عدم الُمضّي 
في هذه الصفقة وعدم االلتقاء بابن سلمان، 
ألن نكثه بوعوده االنتخابية بمعاملة السعودية 
بتعّهده  تستحّق،  كما  مارقة«  بصفتها »دولة 
شخصيًا،  العهد  ولّي  مع  أبدًا  التعامل  بعدم 
سيبدو صارخًا على أبواب انتخابات نصفية 
في تشرين الثاني المقبل، أي بعد أربعة أشهر 
من اللقاء المفترض بين الرجلين في حزيران 
الجمهوريون  بقوّة  سيستغّله  ما  وهو  القادم، 
فوزهم،  الفعلي  السعودية  حاكم  يفّضل  الذين 
وهو يعتمد عليهم وعلى اإلسرائيليين في جرأته 
امتهان  حّد  إلى  وصلت  والتي  بايدن،  إزاء 
الفتة  سعودية  قراءة  ثّمة  أن  إاّل  لألخير. 
للصفقة المحتملة، تفيد بأنها ال تمّثل تراجعًا 
االنتخابية  الحملة  خالل  بايدن  مواقف  عن 
في  أمضاها  التي  ونيف  السنة  خالل  أو 
عن  أيضًا  وإّنما  فحسب،  اآلن  إلى  الرئاسة 
كامل السياسة التي اختّطها الرئيس األسبق، 
باراك أوباما، وأوصلت إلى االتفاق النووي مع 
السعودية  إيران في عام 2015، بمعنى أن 
تهزم أوباما الذي َتعتبره ُملهمًا للرئيس الحالي. 
في  تنجح  سوف  الرياض  أن  يستبطن  وهذا 
عكس مسار التغيير االستراتيجي في السياسة 

من  التخّفف  في  يتمّثل  والذي  األميركية، 
التوّرط في الشرق األوسط، لكّن هذه قد تكون 
التغيير، هو  القرار بهذا  مبالغة كبيرة؛ لكون 

سياسة دولة، وال يتوّقف على بايدن وحده.
تعديل  هو  بايدن  تراجع  يبّرر  أن  يمكن  ما  أقّل 
جوهري في ميزان القوى في حرب أوكرانيا لغير 
الخيار  إحياء  إعادة  خالل  من  روسيا،  مصلحة 
الذي ثبتت عدم إمكانية المضّي فيه حتى اآلن 
بفرض حظر على صادرات النفط الروسية. لكن 
أثبتت  روسيا  كون  مضمون،  غير  أيضًا  ذلك 
بإمدادات  التحّكم  كبير  حّد  إلى  تستطيع  أنها 
الطاقة إلى أوروبا، فضاًل عن أنه حتى إذا نجح 
قال  فَمن  كهذا،  حظر  فرض  في  األميركيون 
ما  الضغط؟  تحت  يتراجعون  سوف  الروس  إن 
إن حصل على  ابن سلمان،  بايدن من  سيجنيه 
شيء، سيدفعه أضعافًا في الداخل األميركي حيث 
لن يمّر بسهولة وبال كلفة، بعد أن ُأخضع الرأي 
السعودية  ضّد  تجييش  لعملية  األميركي  العام 
وضّد ابن سلمان شخصيًا، إثر اغتيال خاشقجي 
في  رأي  وكاتب  أميركًا  في  مقيمًا  كان  الذي 
»واشنطن بوست«، وتحميل المخابرات األميركية 
جثته.  وتقطيع  قتله  مسؤولية  مباشرة  العهد  ولّي 
واللقاء، إذا حصل، لن يؤدي إلى دفن األحقاد بين 
الرئيس األميركي وولّي العهد السعودي، لكنه قد 
يؤدي إلى »دفن الساطور« الذي ُقّطع فيه جمال 
خاشقجي، والتعبير لمجلة »نيوزويك« األميركية.

كمال خلف
لها  بدأت تظهر مؤشرات  تغيرات الفتة  ثمة 
في الجغرافية السورية، وبات من المؤكد ان 
مناطق  في  انتشرت  التي  الروسية  القوات 
بدات   2015 العام  منذ  سورية  في  حيوية 
بخفض عديدها، لصالح التركيز على الحرب 
األهم لروسيا في أوكرانيا ولمواجهة التصعيد 
السبب  هذا  ليس  أوروبا،  شرق  في  الغربي 
الوحيد، انما في ضوء توتر العالقة بين روسيا 
وإسرائيل على خلفية الموقف اإلسرائيلي من 
موسكو  فان  أوكرانيا،  في  الروسية  الحرب 
التفاهمات  تجاه  التزاماتها  من  تتحلل  باتت 
التي ابرمتها مع إسرائيل في األجواء السورية.
ملك  تصريحات  جاءت  الخلفية  هذه  وفق 
األردن حول احتمال التصعيد جنوب سورية 
المحتلة،  وفلسطين  األردن  مع  الحدود  على 
في  روسيا  ستتركه  الذي  الفراغ  ان  معتبرا 
سوريا “ستملؤه إيران ووكالؤها” حسب تعبير 
في  الروسي  “الوجود  وأن  األردني،  الملك 

جنوب سوريا كان مصدرًا للتهدئة”.
التقارير  دقة  يثبت  األردن  عاهل  كالم   
التي تحدثت عن تنسيق سوري إيراني لقلب 
المعادلة في سورية، ووقف العدوان اإلسرائيلي 
ويبدو  سنوات.  منذ  سورية  على  المتكرر 

باتت  الظروف  و  الوقت  وجدا  الحليفين  ان 
مواتية لفرض قواعد اشتباك جديدة مع العدو 
للعربدة اإلسرائيلية  نهاية  اإلسرائيلي، ووضع 
بين  دار  نقاش  ثمة  السورية.  السماء  في 
الوضع  هذا  حول  المقاومة  تحالف  عواصم 
القائم في السنوات الماضية، وكان ثمة تقدير 
يقول ” ان الغارات اإلسرائيلية طالما انها ال 
وال  القائم،  المسار  توقف  وال  أهدافها  تحقق 
تعيق العمل العسكري الطراف المحور، فال 
الفوري  الرد  عبر  والمواجهة  للتصعيد  داعي 
وافشاله.  بصده  االكتفاء  انما  العدوان،  على 
نحو  يتجه  التقدير  هذا  ان  نعتقد  االن  لكن 
بوضع  مرتبطة  تقديرات  على  بناء  التعديل، 

إسرائيل الراهن، والبيئة اإلقليمية والدولية.
ومن المؤكد ان المستجدات المحلية واإلقليمية 
سواء على صعيد تخفيض التواجد الروسي في 
المحتلة  فلسطين  داخل  التصعيد  او  سورية، 
حيث يبدو االحتالل اإلسرائيلي بوضع مربك 
على  وايران  سورية  شجعت  للغاية،  ومحرج 
وفي  الجديدة.  االستراتيجية  نحو  االنطالق 
صلب هذا ربما جاءت زيارة الرئيس السوري” 
بشار األسد ” الى طهران. فالتحرك المشترك 
يحتاج الى تنسيق عالي المستوى كما يحتاج 

الى قرار سياسي وعسكري من رأس الهرم.

هللا  عبد  األردن  ملك  ان  كذلك  المؤكد  من 
الثاني لم يكن يقصد في تصريحاته اعتراض 
األردن على هوية القوى العسكرية التي تقف 
على الطرف االخر من الحدود التي تقع تحت 
انما كانت اإلشارة  بالكامل،  السيادة السورية 
واضحة ودقيقة نحو قلق األردن من التطورات 
المقبلة على الحدود بناء على هذا التموضع 
الملك بان أي قوات حليفة  الجديد، مع علم 
لدمشق ال يمكن لها ان تتمركز على الحدود 
مع الجيش السوري دون موافقة وتنسيق مع 
القيادة السورية، وربما موافقة ضمنية روسية.

قواعد  ان  تصور  يمكن  المشهد  هذا  ووفق 
قد  وإسرائيل  سورية  بين  الجديدة  االشتباك 
الغارات  على  المباشر  الرد  تكون بصورة  ال 
بواسطة  السورية  السماء  في  اإلسرائيلية 
انما  المتطورة،  الروسية  الدفاع  منظومات 
لقوات  االستراتيجي  التهديد  بناء  خالل  من 

االحتالل اإلسرائيلي عبر الحدود برا.
ويمكن في ضوء هذا المشهد فهم الجزء األهم 
من المناورات العسكرية اإلسرائيلية الضخمة 
” مركبات االنار “. حيث تجد إسرائيل نفسها 
بوضع صعب للغاية في الداخل، سواء على 
للسقوط  اآليلة  المترنحة  الحكومة  صعيد 
المؤسسات  صعيد  على  او  لحظة،  أي  في 

العسكرية واألمنية التي ظهرت عليها اعراض 
السياسي  للقرار  واالنصياع  االنضباط  عدم 
والعسكري المركزي، واالهم تنامي التحديات 
األمنية في مدن فلسطين المحتلة عام 48، 
وشبح انتفاضة الضفة الغربية، والتصعيد القادم 
من قطاع غزة. لتأتي المناورات كاستعراض 
قوة ضخمت وفقه تل ابيب اهداف المناورات 
وهو  واقعي  غير  كبير  هدف  وضع  باتجاه 
هدف  وهو  إليران  عسكرية  ضربة  توجيه 
وغير  متاح  غير  انه  إسرائيل  قادة  كل  يعلم 
إسرائيل  ولكن  معروفة  كثيرة  السباب  ممكن 
كبرت حجرها وضخمت أهدافها لردع “القوى 
التهديدات  ووقف  الخارج،  في  المعادية” 
السورية  التحركات  ضمنها  ومن  الخارجية 
اإليرانية لفرض معادلة وقواعد اشتباك تماثل 

تلك القائمة مع حزب هللا في جنوب لبنان.
الضجيج،  وتثير  تهول،  إسرائيل  باختصار 
هو  واحد  لهدف  الحرب،  طبول  وتقرع 
وصلت  التي  والترهل  الضعف  حالة  إخفاء 
لهذا  المقاومة  تحالف  استغالل  ولمنع  اليها. 
تضطر  جديدة  معادالت  وترجمته  الضعف، 
سوى  لها  خيار  وال  ابتالعها.  الى  إسرائيل 

ابتالعها.

صبحي غندور*

يوم  كان   ،2000 عام  أيار/مايو   25 يوم 
ذلٍّ ومهانة إلسرائيل ولجيشها ولعمالئها في 
اليوم  هذا  لكن  لبنان.  مع  الحدودي  الشريط 
كان من دون أّي شك، يوم كرامة واعتزاز لدى 
عموم اللبنانيين والعرب في أوطانهم، كما في 

أيِّ بقعٍة من األرض تواجدوا فيها.
ففي هذا التاريخ انهزم االحتالل اإلسرائيلي في 
لبنان بعد مقاومة متواصلة بدأت مع احتالل 
تصاعدت  ثّم  عام 1982،  لبيروت  إسرائيل 
األراضي  المقاومة وقويت حتى حّررت  هذه 
منذ  إسرائيل  احتلته  ما  واستعادت  اللبنانية 

آذار/مارس 1978.
بالنسبة  اإلنجاز  أو  الحدث  هذا  قيمة  ولعلَّ 
إلى العرب ككل، أّنه ألّول مرّة منذ بدء مسيرة 
بدء  ومنذ  إسرائيل،  مع  العربية  المفاوضات 
معاهدات الصلح معها، ومنذ بدء االعتراف 
في  األولى  وللمرّة   إسرائيل  تضطّر  بها، 
لالنسحاب  العربي/اإلسرائيلي  الصراع  تاريخ 
أو  تفاوض  دون  عربية،  أرٍض  من  الكامل 
اتفاقيات… فقط تنسحب بسبب المقاومة لهذا 
االحتالل، وما سّببته هذه المقاومة على مدار 
الجيش  في  كبيرة  بشرية  من خسائر  سنوات 
وعمالئه،  وجنوده  وضباطه  اإلسرائيلي 
مجموع  حجم  فاقت  الخسائر  هذه  أّن  حيث 
المتعّددة مع  ما خسرته إسرائيل في حروبها 

الجيوش العربية.
كان درس المقاومة في لبنان مهّمًا لكّل العرب: 
فبعد سنوات من مراهنات وحيدة على »عملية 
وعلى  التسعينات،  حقبة  خالل  السالم« 
المفاوضات مع إسرائيل منذ توقيع معاهدات 
»كامب ديفيد«، وعلى تطبيع العالقات معها 
قبل استرجاع الحقوق العربية وقبل حّل جوهر 
الصراع، أي القضية الفلسطينية.. جاء درس 
المقاومة اللبنانية ليؤّكد أّن »الحرية تؤخذ وال 
هو  تدعمه  قوٍّة  بغير  »الحّق  وبأّن  ُتعطى«، 

حقٌّ ضائع«.
األمن  »مجلس  قرار  بتنفيذ  اللبناني  فالحّق 
الدولي« رقم 425 كان عمره أكثر من 22 
لم  إسرائيل  لكن   ،1978 العام  منذ  عاما، 
المدعوم  اللبناني«  »الحّق  هذا  إلى  تستجب 
بالشرعية الدولية إال حينما رافقت هذا الحّق 
قوّة المقاومة لالحتالل. أيضًا، استفادت هذه 
عربيًا  الحّق  هذا  أنصار  دعم  من  المقاومة 
العربي معها ومع حّق  التضامن  ثّم  وإقليميًا 

لبنان بالمقاومة المشروعة.
قبل  لبنانية  وكتابات  أصوات  خرجت  ولقد 
المقاومة  بتسريح  تطالب  التحرير  انجاز 
اللبنانية وبعدم جدواها وبأّنها تكّلف تضحياٍت 
كثيرة للبنان وشعبه، بينما اآلخرون العرب في 
آنذاك مع  الحملة  مساٍر آخر! وترافقت هذه 
تصريحات أمريكية وإسرائيلية تصف المقاومة 
وبين  بينها  التناقض  زّج  وتحاول  باإلرهاب، 
من  وشعوبها  وحكوماتها  العربية  المنطقة 
إرهابية  )حالة  بأّنها  المقاومة  وصف  خالل 

إيرانية(.
فكان   2000 أيار/مايو   25 يوم  جاء  لكن 
بأن  الوطنية  ولمقاومته  للبنان  عظيمًا  شرفًا 
اتفاق  دون  اإلسرائيلي  االنسحاب  يحصل  

أو مفاوضات تحفظ ماء وجه المحتل حينما 
عربية  جبهاٍت  على  حدث  كما  ينسحب، 

أخرى.
ولقد راهنت إسرائيل على أّن انسحابها المفاجئ 
والسريع سيكون حالًة مشابهة لما حدث بعد 
 ،1983 عام  اللبناني  الجبل  من  انسحابها 
عسكرية  معارك  االنسحاب  استتبع  حيث 
واسعة بين األطراف اللبنانية المسّلحة هناك، 
وبطابع طائفي، دفع لبنان ثمنًا غاليًا له. لكن 
هذه المراهنات اإلسرائيلية سقطت كّلها. وقد 
التعامل  في  للمقاومة  السليم  األداء  أضاف 
السريع  اإلسرائيلي  االنسحاب  لحظة  مع 
والمفاجئ، إلى ما حّققته المقاومة من رصيٍد 
العسكرية،  العمليات  صعيد  على  جّدا  هامٍّ 
كذلك حرصت المقاومة اللبنانية على التأكيد 
أّن االنتصار هو لكّل اللبنانيين ولكّل المناطق 

ولكّل الطوائف.
فقط من  لبنان  يحّرر  لم  المقاومة  إّن سالح 
االحتالل اإلسرائيلي، بل كان له الفضل فيما 
السيادة  أهّمية  من  إليه  البعض  اآلن  يشير 
فإنهاء  اللبنانية.  األراضي  كّل  اللبنانية على 
االحتالل اإلسرائيلي كان هو المدخل لسحب 
إنسحابها  ثّم  مراحل،  على  السورية  القوات 
إذ  الطائف،  الّتفاق  تنفيذًا  لبنان  من  الكامل 
القوات  بانسحاب  المطالبة  ممكنًا  كان  هل 
لبنان  جنوب  تحتل  إسرائيل  بينما  السورية 
ممكنًا  كان  هل  ثّم  بقاعه؟!.  من  وبعض 
مطالبة المسّلحين الفلسطينيين بعدم االنتشار 
المسّلح خارج المخيمات لو كانت هناك قوات 
إسرائيلية محتّلة في مناطق هذه المخيمات؟. 

ما بعد التحرير!

لبنان  في  اإلسرائيلية  العسكرية  الهزيمة  إّن 
الصهيوني  للمشروع  كاملة  هزيمة  تكن  لم 
بعد عن مشروعها  تتراجع  لم  فإسرائيل  فيه، 
المنطقة  وكل  لبنان  تقسيم  إلى  الهادف 
العربية، وتشجيع الصراعات المحّلية المسّلحة 

والحروب األهلية فيها.
لقد كانت السنوات الماضية حافلًة بالتطّورات 
وكم  والدولية.  والعربية  اللبنانية  والمتغّيرات 
اليوم،  واللبناني  العربي  الحال  مؤسٌف  هو 
عناصر  تكامل  ببنية  تصدُّع  ظهور  مع 
في  كانت  وإقليمية(  وعربية  )لبنانية  كثيرة 
االنتصار على االحتالل  العام 2000 وراء 
المقاومة  سالح  تحوُّل  ومع  اإلسرائيلي، 
اللبنانية بنظر البعض اللبناني، وقوى عربية 
وإقليمية ودولية، إلى اعتباره مشكلة ومصدر 

أزمات في لبنان والمنطقة!.
إّن إسرائيل هي المسؤولة عن تهجيرها لمئات 
االلوف من الفلسطينيين الى لبنان وهي سبب 
»السالح  مشكلة  من  أرضه  على  حدث  ما 

لبدء  البعض  ذريعة  كانت  التي  الفلسطيني« 
الحرب األهلية عام 1975، ثّم للحرب على 
لبنان عام 1978 ثّم في العام 1982 واحتالل 
مناطق عديدة من أراضيه وعاصمته بيروت، 
مّما سبب وجود ظاهرة المقاومة اللبنانية بعد 
خروج المقاتلين الفلسطينيين من معظم لبنان. 
فلماذا لم تتحّرك القوى الدولية الكبرى، وخاّصًة 
الواليات المّتحدة، للضغط على إسرائيل بعد 
حرب 1982، وخروج المنّظمات الفلسطينية 
المسّلحة، من أجل تنفيذ قرار مجلس األمن 
رقم 425 الصادر بعد اجتياح العام 1978 
والذي طالب إسرائيل باالنسحاب الكامل من 
على  إسرائيل  إجبار  جرى  لو  ترى  لبنان!. 
لقيام  داٍع  أي  هناك  كان  هل  القرار،  تنفيذ 

مقاومة لبنانية مسّلحة؟!.
شامل  عربي  انحطاط  حالة  نعيش  اليوم، 
بعدما استباحت قوى أجنبية )دولية وإقليمية(، 
السالح  استخدام  العربية،  األطراف  وبعض 
حروبها  في  واإلثني  والمذهبي  الطائفي 
واألزمنة خالل  األمكنة  المتعّددة  وصراعاتها 
تتوارث  مجتمعات  وفي  الماضية،  العقود 
فيها األجيال مفاهيم خاطئة عن الّنفس وعن 
لطروحات  واضح  غياٍب  ظلِّ  وفي  اآلخر، 
الشباب  تجذب  ديمقراطية  عروبية  وطنية 
وال  تجمع  قوٍّة  إلى  طاقاتهم  وتحّول  العربي 

تفّرق، تصون وحدة األوطان وال تمزّقها.
هكذا هو حال األّمة العربية اليوم وما فيها من 
انشداد كبير إلى أزمات داخلية قائمة، وإلى 
صراعات أهلية قاتمة في ظّل تهميش عربي 
الصراع  وألولوّية  الفلسطينية  للقضية  ودولي 
المستمر منذ مائة عام .  العربي/الصهيوني 
فقط  ليسوا  العربية  الصراعات  هذه  وضحايا 
الكثير  بل  األوطان  في  والحجر  البشر  من 

أيضًا من القيم والمفاهيم واألفكار والشعارات.
اإلثنية،  واألصول  والمذهب  والطائفة  فالدين 
الفّتاكة  األسلحة  من  أصبحت  تسميات  كّلها 
المستخدمة في هذه الصراعات. كذلك العروبة 
تفكيك  موضع  أيضًا  اآلن  فهما  والوطنية، 
توحيدي،  أو  جامع  معًنى  أّي  من  وتفريغ 
في  استخدامهما  يتّم  الذي  نفسه  الوقت  في 

صراعات مع جوار عربي أو إسالمي!.

أّما المقاومة ضدَّ االحتالل فقد أصبحت ِعرقًا 
تقاوم  كنّت  فإْن  لها،  الرافضين  لدى  ومذهبًا 
أو  »إيراني«  إّما  فأنت  اإلسرائيلي  االحتالل 
»متشّيع«! حتى لو كنت في غزّة واألراضي 
الفلسطينية المحتلة!. فلقد تشوّه في هذا الزمن 
الرديء مفهوم »الشهادة«، حيث امتزج، في 
هذا المفهوم، »القاتل« في حروب أهلية مع 

»المقاوم« ضد األحتالل اإلسرائيلي!.
في  الحقيقية  للصراعات  يحصل  فالتشويه 
والخصوم  األعداء  ولمواصفات  الحاضر 
هو  من  واضحًا  يعد  لم  بحيث  واألصدقاء، 
العدّو ومن هو الصديق، وفي أيِّ قضية أو 

معركة، ولصالح من؟!.
العربي  الحال  هذا  من  الخروج  فإن  طبعًا، 
الدامية  القيود  كسر  أواًل  يتطّلب  الردئ 
من  العربية  اإلرادة  أسر  وفّك  للشعوب، 
الهيمنة الخارجية، وتحرير العقول العربية من 
تسّلط الغرائز والموروثات الطائفية والمذهبية 

الخاطئة.
االحتالل  ضّد  المقاومة  مشعل  لكن 
أو  الجهة  هذه  تحمله  قد  الذي  اإلسرائيلي، 
تلك، في لبنان أو فلسطين، ال يجب أن يخمد 
أبدًا، إذ قبل »حزب هللا« في لبنان و«حركة 
المنظمات  من  وغيرهما  غزّة  في  حماس« 
قد  الذي  اإلسالمي،  الفكري  االّتجاه  ذات 
»حركة  كانت  معه،  اآلن  البعض  يختلف 
فتح« ومنظمات أخرى ذات اتجاهات فكرية 
وسياسية مختلفة تحمل هذا المشعل. فالحفاظ 
على نهج  المقاومة هو تأكيد لمقولة )األرض 
المقوالت  فشل  ثبت  بعدما  المقاومة(  مقابل 
األخرى، وفي هذا األمر أيضًا تأكيد لحيوية 
نهج تحتاجه اآلن المنطقة العربية، وهو نهج 
رفض الذّل والهوان من اجل استعادة األرض 

والكرامة.
اللبنانية  المقاومتين  تجارب  دروس  هذه هي 
والقيادات  األسماء  تتغّير  وقد  والفلسطينية، 
والمنظمات والعقائد السياسية، لكن لن يتغّير 
أو يتوقف حّق الشعوب في مقاومة االحتالل، 

والنصر على المحتل ولو بعد حين!.
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة 
تلقي بظالاللها على إغتيال شيرين ابو عاقلة

بماذا يفكر كوّشي الذي ال يموت؟

»حماس« تكتسح »بيرزيت«: 
»فتح« تحت الصدمة, والحزب والديمقراطية خسروا بشكل مهين

حدثت نتائج االنتخابات الطالبية في جامعة 
كافة،  األطراف  لدى  كبيرة  صدمة  بيرزيت 
بفارق  »حماس«  حركة  فوز  أظهرت  كونها 
شاسع )10 مقاعد(، على ُمناِفستها »فتح«، 
لهذه  كانت  وإذا  مسبوق.  غير  ُيعّد  ما  في 
أبرزها  يكون  فقد  عديدة،  دالالت  النتائج 
التصاقهم  ثمن  يدفعون  »الفتحاويين«  أن 
بالسلطة، التي اهتّزت مكانتها خالل العاَمين 
لصالح  الشعبي  رصيدها  وتراَجع  األخيرَين، 
المقاومة، وعلى رأسها »حماس«، التي بات 

لرموزها حضور وازن في الضفة الغربية

رام هللا | لم تفرز نتائج انتخابات مجلس اّتحاد 
غير  ُتعّد  والتي  بيرزيت،  جامعة  في  الطلبة 
مسبوقة، فوزًا كاسحًا لذراع »حماس« الطالبية 
فقط، أو هزيمة ساحقة لذراع »فتح« الطالبية 
فحسب، بل عّبرت أيضًا عن صفعة سياسية 
بكلتا اليدين لنهج السلطة الفلسطينية وحركة 
بلغة  الفقري.  عمودها  تشّكل  التي  »فتح« 
اإلسالمية«  الوفاء  »كتلة  حصدت  األرقام، 
)حماس( 28 مقعدًا بمجموع 5068 صوتًا، 
عرفات«  ياسر  الشهيد  »كتلة  حازت  بينما 
صوتًا،   3379 بمجموع  مقعدًا   18 )فتح( 
الديموقراطي  الطالبي  »القطب  وحصل 
المرتبة  على  الشعبية(  )الجبهة  التقدمي« 
أّما  بـ5 مقاعد بمجموع 888 صوتًا.  الثالثة 
كتلة »اتحاد الطلبة التقدمية« )حزب الشعب 
الطالبية«  الوحدة  و»قائمة  الفلسطيني(، 
)الجبهة الديموقراطية( فلم تجتازا نسبة الحسم.

ولم يكن هذا الفارق الكبير بين رأَسي الحركة 
الطالبية في بيرزيت متوّقعًا؛ إذ كان أفضل 
ترجيحات »شبيبة فتح« أو كتلة »حماس« هو 
الفوز بفارق مقعدين أو ثالثة كما جرت العادة 
في السنوات األخيرة، أو رّبما التعادل في عدد 
األصوات  عشرات  في  فقط  والحسم  المقاعد 

كاالنتخابات األخيرة في العام 2019.
وعكس هذا الفوز الكبير لـ»حماس« دالالت كثيرة، 
بقْدر ما وضع عالمات استفهام متعّددة، علمًا أن 
انتخابات جامعة بيرزيت سياسية بدرجة رئيسة، 
على رغم كونها انتخابات الختيار ممّثلي الطلبة 
المناظرة  محتوى  ودّلل  الجامعي.  مجلسهم  في 
االنتخابية، قبل أيام، بوضوح على مستوى تعّمق 
السياسة وتجّذرها في هذه االنتخابات، إذ إن ٪85 
من محتوى الدعاية لدى كّل الكتل الطالبية كان 
سياسيًا، وفي إطار »الردح« كما يسّميه البعض، 
أو »الردود المتبادلة« مثلما يحلو للبعض اآلخر 
تسميته. وفي هذا السياق، هاجمت كتلة »فتح« 
حركة »حماس« وطريقة إدارتها للُحكم في قطاع 
السلطة  المقابل هاجمت األخيرة نهج  غزة، وفي 
الضفة  في  للُحكم  إدارتها  وطريقة  الفلسطينية 
و»الجبهة  الشعب«  »حزب  كتلتا  فيما  الغربية، 
غزة  في  الحكم  نموذَجي  انتقدتا  الديموقراطية« 

والضفة.
نظيرتها  على  »حماس«  كتلة  تفّوق  ويعود 
بعضها  مختلفة،  أسباب  عّدة  إلى  »الفتحاوية« 
والبعض  المقاومة،  مشروع  األولى  بتبّني  يتعّلق 
الفلسطينية.  السلطة  بسلوكيات  يّتصل  اآلخر 
خصوصية  االنتخابات  لهذه  أن  مراقبون  ويرى 
جائحة  بسبب  لسنتين  انقطاع  بعد  أجريت  ألنها 
طرأت  تلك،  االنقطاع  مّدة  وخالل  »كورونا«، 
مجموعة كبيرة من التحوالت، على رأسها معركة 
شعبّية  ارتفاع  إلى  أدت  التي  القدس«  »سيف 
»حماس« ونهج المقاومة عمومًا. واّتسع حضور 
الحركة وذراعها العسكرية عبر رموز حفرت في 
أركان  »هيئة  قائد  مثل:  الجديد،  الجيل  ذاكرة 
كتائب القسام« محمد الضيف، والناطق العسكري 
باسمها أبو عبيدة، وقائد »حماس« في غزة يحيى 
السنوار. وفي مقابل هذه الرموز وحضورها خالل 
السنَتين الماضيَتين، لم يكن هناك حضور الفت 
الشارع  في  بارزة  »فتحاوية«  قيادات  أو  لرموز 

لتتصّدر المقاومة.

»الفتحاويين«  على  الصدمة  ظهرت  ما  سرعان 
في الضفة الغربية مع ظهور نتائج االنتخابات

في ظّل هذا المشهد، »دّمرت السلطة الفلسطينية 
نفسها بنفسها« كما يرى البعض؛ فبداًل من محاولة 
خلق نموذج ينافس حركة »حماس« ومشروعها، 
واصلت النهج نفسه من دون تغيير، فيما حركة 
األخيرة  ومعضلة  خّطها،  عن  تخرج  لم  »فتح« 
الداخلية تتمّثل في أنها باتت توأم السلطة ولم تنجح 
الطالبية  ذراعها  يدير  وَمن  عنها،  االنفكاك  في 
لمسلسل  كان  كذلك،  نفسها.  السلطة  في  وجوه 
القمع العنيف الذي انتهجه األمن الفلسطيني، أثر 
بارز في الشارع، بدءًا بقتل نزار بنات وتداعياته، 
مرورًا بقمع المتظاهرين المطالبين بالعدالة لنزار، 
وإلغاء  متتالية،  شعبية  قمع حراكات  إلى  إضافة 
رئاسي  بمرسوم  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 
وبقرار فردي، وأيضًا قمع مواكب استقبال األسرى 
لم  كثيرة  أحيان  في  القمع  أن  علمًا  والمحرَّرين، 
يقتصر على حركة »حماس«، بل امتّد ليطاول 
محّررين  كأسرى  السلطة،  لنهج  معارض  كّل 
اإلسالمي«  »الجهاد  في  ونشطاء  وقيادات 
هذه  و»الديموقراطية«.  »الشعبية«  والجبهتين 
»فتح«،  على صورة  كارثيًا  أثرًا  أفرزت  السلسلة 
فيما لم يقدر على محوه ُمناظرو »الشبيبة«، عبر 
التغّني بتاريخ »فتح« وثورتها وشهدائها ورموزها 
القدامى، والذي يعاكس نهج السلطة حاليًا. وبينما 
شاَهد  جنين،  شهداء  تمّجد  »فتح«  كتلة  كانت 
الشارع، في الوقت نفسه، رئيس الحركة والسلطة 
يدين العمليات التي نّفذها الشهداء أنفسهم الذين 
تقول عنهم »فتح« إنهم شهداؤها ومن عناصرها.
على  الحرب  قبل   ،2014 العام  في  أنه  ُيذكر 
قطاع غزة، فازت »فتح« بـ23 مقعدًا مقابل 20 

أقّل من عام  لـ»حماس«. لكن في 2015، بعد 
بـ26  لتحظى  »حماس«  صعدت  الحرب،  على 
مقعدًا مقابل 19 لـ»فتح«. وفي 2016 و2017، 
تقلَّص الفارق إلى أربعة مقاعد ثّم ثالثة لصالح 
»حماس«، بينما في العام 2019 فازت األخيرة 
نجحت   ،2019 العام  وفي  واحد.  مقعد  بفارق 
»فتح« في تقليص الفارق لتأتي النتيجة بالتعادل 
بفارق 60  هي  وفوزها  منهما،  لكّل  مقعدًا  بـ23 

صوتًا، ثّم
اّتسعت  العام  لسنتين، وهذا  االنتخابات  انقطعت 
أن  مراقبون  ويرى  مقاعد.   10 لتصبح  الفجوة 
الفارق الكبير )نحو ألفي ناخب( ليس بالضرورة 
إلى  منتمين  جدد  نشطاء  دخول  على  دلياًل 
»حماس« إلى الجامعة، بقْدر ما هو مؤّشر إلى 
األصوات  من  مقاعد  عّدة  خسرت  »فتح«  أن 
بمزاج  عادة  ترتبط  والتي  المترّددة،  أو  العائمة 
والظرف  محّددة  فترة  في  الفلسطيني  الشارع 
نتائج  تثبت  المحّصلة،  في  السائد.  السياسي 
االنتخابات األخيرة تآكل قوّة السلطة الفلسطينية، 
غالبية  أوساط  في  »فتح«  حركة  شعبية  وتراجع 
الشباب الفلسطيني، وغياب ثقة الشارع بنهجهما.

»الفتحاويون« غاضبون
»الفتحاويين«  على  الصدمة  ظهرت  ما  سرعان 
االنتخابات  نتائج  ظهور  مع  الغربية  الضفة  في 
في بيرزيت، حيث عّبروا عنها بسلسلة من كتب 
استقال  إذ  الحركة،  قيادة  إلى  الُمقدَّمة  االستقالة 
أمين سّر إقليم حركة »فتح« في رام هللا والبيرة، 
موفق سحويل، وثمانية من قيادة اإلقليم، إضافة 
من  »الفتحاوية«  الكوادر  عشرات  استقالة  إلى 
االستقاالت  أن  علمًا  أخرى،  تنظيمية  مناطق 
ترّكزت في محافظتَي رام هللا والبيرة. كذلك، بدا 

الفتًا تصريح أمين سّر اللجنة المركزية لـ»فتح«، 
جبريل الرجوب، الذي قال بعد ساعات قليلة من 
أخطاء  ثمن  تدفع  فتح  »حركة  النتائج:  إعالن 
السلطة الفلسطينية، ونحن بحاجة لمحاسبة ذاتية 

واستخالص الدروس والِعبر من النتائج«.

الفتحاوية، صامد  للشبيبة  السابق  المناظر  وقال 
نهج  هو  بيرزيت  في  خسر  الذي  إن  صنوبر، 
التنسيق األمني والذين اختطفوا حركة فتح وحرفوا 
فيس  عبر  له  منشور  خالل  وأضاف  بوصلتها، 
نخر  الذي  الفساد  نهج  هو  خسر  الذي   ” بوك 
مؤسسات السلطة وظلم عموم الشعب وشرفاء فتح 

باسم فتح”.
 وتابع ” الذي خسر هو نهج الذين اغتالوا نزار 
خسر  الذي  فتح..  باسم  الغتياله  وصفقوا  بنات 
هو الذي قمع الحريات وقمع المتظاهرين وصفق 

لذلك باسم فتح..”
اإلقصاء  نهج  هو  خسر  “الذي  حديثه  وواصل 
شرفائها  بإقصاء  لتقوم  فتح  على  سيطر  الذي 
وأحرارها ومناضليها من مؤسسات السلطة ومواقع 
الذي  الحر  بيرزيت  شبيبة  منسق  ومنهم  الحركة 

فصل من فتح ألنه رفض اغتيال نزار بنات”.
االعتقال  نهج  هو  خسر  “الذي  حديثـه  وختم 
الذي خسر  فتح..  باسم  األفواه  وتكميم  السياسي 
ليجعلها  مضمونها  من  الشبيبة  أفرغ  من  هو 
مجموعة من الموظفين بيد أجهزة األمن..  الذي 
خسر هو من مارس كل أشكال المحرمات باسم 

فتح.”.

لماذا بيرزيت مختلفة؟
جامعة  انتخابات  كثب  عن  راقبت  الفصائل  كّل 
ُأجريت  سابقة  انتخابات  أن  رغم  على  بيرزيت، 
منافسة  تشهد  لم  لكنها  الجامعات،  في عدد من 
عدم  أو  لها  »حماس«  مقاطعة  بسبب  محتدمة 
وجود ثقل لها فيها. وإذا كانت دورية االنتخابات 
الساسة  أنظار  محّط  تجعلها  »بيرزيت«  في 
والشخصيات النخبوية وليس قادة الفصائل فقط، 
فإن ما يضفي عليها أهمية زائدة هو أن الجامعة 
أيديولوجيات  تحمل  فصائل  من  نشأت  ذاتها 
قومية،  )يسارية،  واحد  لون  من  وليس  متنّوعة، 
إسالمية، ليبرالية(، ولم تتبع لفصيل أو فكر معّين 
منذ التأسيس، كما أن الكتل الطالبية فيها حافظت 
على دورها الطليعي في مقاومة العدو اإلسرائيلي، 
إضافة إلى وجود مقّر الجامعة بالقرب من رام هللا 

حيث مركز ثقل السلطة ومؤّسساتها.
حركة  في  األقاليم  ولجان  سر  أمناء  واتخذ 
لحين  التنظيمي”  العمل  بـ”تجميد  قرارًا  “فتح” 
على  الالزمة،  التنظيمية  اإلجراءات  كافة  اتخاذ 
بالمؤسسات  االنتخابية  العملية  “تداعيات  خلفية 
نتائج  وآخرها  والجامعات(  والنقابات  )البلديات 

جامعة بيرزيت.

سمير جبور\ تورونتو \ 

لنكبة  والسبعين  الرابعة  الذكرى  علينا  تّطل 
فلسطين )1948( وهي تندرج تحت عناوينها 
الرئيسية : إحتالل القسم األكبر من فلسطين 
، وتهجير نحو ثالثة ارباع مليون فلسطيني 
ومصادرة   ، الف  و 400  مليون  اصل  من 
مئات  واقامة  اراضيها  من  الدونمات  ماليين 
.واسفرت  عليها  الشرعية  غير  المستعمرات 
من   ٪  85 على  اسراءيل  اقامة  عن  النكبة 
مساحة فلسطين التاريخية التي تبلغ 27 ألف 
كيلو متر مربع ،وتم تدمير نحو 530 قرية 
ومدينة من اصل 774 . ناهيك عن ارتكاب 

مئات المذابح ضد الشعب الفلسطيني.
القضية  شهدت  الزمن  من  قرن  ارباع  ثالثة 
يمكن  وتطورات  تقلبات  خاللها  الفلسطينية 

تلخيصها في األمور التالية:
العربية  القمة  مؤتمرات  عشرات  انعقاد   *
واتخاذ عشرات القرارات التي بقيت حبرا على 
عن  العربية  الجامعة  عجز  وعكست  ورق 
مواجهة التحدي الصهيوني ألسباب معروفة .
قبل  من  الدولية  القرارات  * صدور عشرات 
الدولية  والهيئات  المتحدة  األمم  مؤسسات 
األخرى ، ولكن هذه القرارات لم تكن مجزية 
الدول  معظم  وانحياز  العربي  الوهن  بسبب 
سيما  وال  الصهيوني.  للموقف  العظمى 

الواليات المتحدة.
* أحباط عدد كبير من المبادرات السياسية 
التي  األسرائيلية  الحكومات  لمواقف  نتيجة 
اطماعها  تلب  لم  إلنها  جميعا  رفضتها 
للمبادرات  اإلنصياع  من  .فبدال  التوسعية 

الدولية اسكرتها هستيريا اإلستيطان.
* استمرار المقاومة الفلسطينية ضد اإلحتالل 
ثوبا  تخلع  فهي  اإلطالق.  على  تتوقف  ولم 
وترتدي آخر، وهي تذكر العالم بان اإلحتالل 
مستمر وال سيما ان الجيل الفلسطيني الجديد 

لم ينس فلسطين انتماء وهوية .
 1967 العام  في  فلسطين  نكبة  وتتكرر   *
باحتالل اسرائيل للضفة الغربية بما فيها مدينة 
القدس معبودة الماليين من البشر من مختلف 
أألديان والطوتئف . والممارسات الصهيونية 
التي تمارسها في اراضي 1948 تكررها على 

اراضي الضفة الغربية والقدس وضواحيها .
** عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات بعد 
حوالي 8 عقود على “النكبة”.. و100 ألف 
شهيد اسالت دماؤهم ا دفاعا عن األرض… 
والنفيس  بالغالي  ضحوا  مععتقل  ومليون 

افتداء لفلسطين .

ال  اسرائيل  حكام  ان  التذكير  من  بد  ال   *
يزالون يواجهون المأزق نفسه . فهم يالحظون 
ان التقادم لم يسعفهم. فرغم مرور اكثر من 
عاما  و55  األولى  النكبة  على  عقود  سبعة 
الغربية  الضفة  باحتالل  الثانية  النكبة  على 
وال  احتالالتهم  شرعية  اثبات  عن  عجزوا 
تزال األوساط الدولية وبعض العربية بالطبع 
تتحدث عن إإلحتالل . ناهيك عن ان الشعب 
الفلسطيني ال يزال يقاوم ولم يتخل عن تحرير 
فلسطين. وفلسطين لم تنزل عن جدول اعمال 
الشعوب العربية قاطبة، وهي ال تزال متجذرة 

في وجدانها .
اغتيال شيرين ابو عاقلة »يحاصر« اسرائيل

اتسمت ذكرى التكبة هذا العام بحدث صادم 
اعاد الى األذهان كل ما تعرض له الشعب 
على  الضوء  وسلط   ، عقود  منذ  الفلسطيني 
عذاباته، اذ تزامنت مع اعدام ايقونة الصحافة 
العربية شيرين ابو عاقلة . فقد جاءت جريمة 
المرحومة  الالمعة  »الجزيرة«  بمراسلة  الغدر 
شيرين قبل اربعة ايام من حلول ذكرى النكبة، 
لتعيد الى األذهان كل ما تعرض له الشعب 
وتشريد  وتدمير  واعتقال  قتل  من  الفلسطيني 
ومصادرة أراض . فقد جّسد استشهاد شيرين 

تداعيات النكبة بكل أبعادها .
الصحافيين  ابرز  اغتيال  أظهر  فقد 
الفلسطينيين ان الفكر الصهيوني ربما يكون 
حكام  اصبح  فعندما   . اإلفالس  شفير  على 
اسرائيل يخافون من كلمة الحق، فهذا اعتراف 
العسكرية  والقوة  البطش  لغة  بأن  مبطن 
والقنابل النووية لم تجد نفعا ،ولم تثن الشعب 
فاذا   . اإلحتالل  مقاومة  عن  الفلسطيني 
استطاع حكام اسرائيل على مختلف مشاربهم 

الدبابة  وتدمير  العسكري  التفوق  احراز 
والطائرة العربية بسهولة ، فانهم عاجزون عن 
تسير  التي  والعدل  الحق  كلمة  انتشار  وقف 
في األثير في لحظات لتصل الى كل بقعة 
اغتيال شيرين  . فجاء   . الكرة األرضية  من 
عكس ما توخته الطغمة العسكرية اإلسرائيلية 
. فبدال من اسكات صوتها برصاصة مسمومة 
، انتشر نبأ اغتيالها وانتشرت رواية فلسطين 

الحقيقية في جميع انحاء المعمورة
بأن  باسره  العالم  ،ليذكر  الهشيم  في  كالنار 
األوسط«  الشرق  في  الوحيدة  »الديموقراطية 
ما هي سوى كيان عنصري ال يؤمن بحرية 
ديدان  بل  اإلنسانية  بالعدالة  وال  الصحافة 
تجمع  كادت  ذلك  وقبل   . واإلرهاب  القتل 
منظمات حقوق اإلنسان ان » »اسرائيل دولة 

عنصرية«.
همجية  على  أأألفعال  ردود  جاءت  وقد 
لتدين هذا  بقاع األرض  اإلغتيال من جميع 
زيف  األذهان  الى  وتعيد  اإلجرامي  العمل 
المزاعم الصهيونية . فقد اثبت اغتيال شيرين 
ايقونة الصحافة الفلسطينية أن حكام اسرائيل 
الفلسطيني  الشعب  وأبناء  أإلرهابيون  هم 
جميع  يمارسون  ،وانهم  وعدالة  حق  طالب 
الوسائل إلسترداد الحق السليب بما في ذلك 
المقاومة الشرعية بكل اشكالها . ربما تحقق 
»ارض  الصهيوني  اإلدعاء  زيف  من  العالم 
ولكن  ارض«.  دون  من  لشعب  شعب  بال 
نحو  اآلن  )عدده  وجوده  اثبت  الشعب  هذا 
بقاع  جميع  في  منتشرون  نسمة  ماليين   9
األرض ( والقسم األعظم منه ال يزال يقاوم 
وصوته  والتهجير.  التشرد  رغم  ارضه  على 
يصدح في أجواء الكون . وهذا مسمار آخر 

في نعش الدعاية الصهيونية.
فلسطين  أطفال  من  اإلحتالل  يرتعد  وعندما 
ونسائها ويواجههم بالقتل وأألعدامات الميدانية 
او اإلعتقال ، فهذا دليل آخر على أإلرتباك 
وانعدام الحيلة ولم يعد في جعبة آلة الدعاية 

الصهيونية الكثير سوى القمع واألرهاب .
* أزاء هذا التازم في وضع إإلحتالل نالحظ 
ان السلطات العسكرية والسياسية اإلسرائيلية 
اإلفالس  على  تدل  هوجاء  سياسات  تنتهج 
المرحومة  الالمعة  الصحافية  إغتيال  وما   ،
شيرين ابو عاقلة وتدنيس حرمة جنازتها والقاء 
عتى  قاطع  دليل  ،لهو  األرض  على  نعشها 
فشل القوة العسكرية واستبدالها بوسائل همجية 
جبانة . فمن دالالت هذا اإلفالس ان ذخيرة 
الصهيونية العالمية قد نفذت . فال تهمة العداء 
للسامية ساعدت في التغطية على ممارسات 
اإلحتالل اذ اصبحت اسطوانة مشروخة ، وال 
استطاع  الحقائق  الكذب وتزوير  الى  اللجوء 

طمس الحقائق على أألرض.
اخفاء  اإلمكان  في  يعد  ولم   ، تغير  العالم 
وسائل  تطور  بعد  األرض  على  الحقائق 
التواصل اإلجتماعي . ولوكانت هذه موجودة 
حينما ارتكبت الجماعات الصهيونية المسلحة 
مجزرة دير ياسين عشية قيام اسرائيل ، فمن 

المرجح ان اسرائيل ما كانت سترى النور.
شيرين  جسد  اخترقت  التي  الرصاصة  ان 
قضت عليها ، ولكنها اخترقت ايضا صميم 
الصهيونية  الدعاية  رسمتها  التي  الصورة 
بعد.علما  عليها  تقض  لم  ولكنها  العالمية 
انها احدثت شرخا كبيرا فيها . وعندما تنهار 
صورة اسرائيل المزيفة في العالم يفقد الكيان 

الصهيوني اهم ركن من بنيانه .
عاقلة  ابو  شيرين  قاتل  عليه  اقدم  ما  ان 
اسرائيل  في جبين حكام  يشكل وصمة عار 
وهو  السواء،  على  الصهيونية  الحركة  وقادة 
برهان على ان قادة اسرائيل فقدوا اعصابهم 
.والرصاصة  غاليا  تكلفهم  حماقة  بارتكابهم 
ولكنها  وقتلتها  شيرين  دماغ  اخترقت  التي 
اخترقت ايضا صميم الفكر الصهيوني ولكنها 

لم تقتله بعد.
ان اغتيال المرحومة شيرين ابو عاقلة سيبقى 
اشد  حصارا  والصهيونية  اسرائيل  يحاصر 
وطأة من الحصار الذي تفرضه اسرائيل على 
ابناء شعبنا في غزة .ولست متأكدا اذا كانت 
الحصار خالل  هذا  فك  على  قادرة  اسرائيل 

وقت قصير.

كتب مستشار وزير الداخلية الروسية، ورئيس 
 )1997-1995( بروسيا  االنتربول  مكتب 
في  أوفتشينسكي،  فالديمير  المتقاعد  اللواء 
دافوس  في  كيسنجر  كلمة  حول  »زافترا«، 

.2022
وجاء في المقال: اعتاد العالم على حقيقة أن 
كل أداء لهنري كيسنجر )أو، كما في تقاليد 
الذي ال  الروسية، كوّشي  الشعبية  الحكايات 
ويناقشه  عالمية  شهرة  مباشرة  ينال  يموت( 

جميع المحللين السياسيين.
 .2022 دافوس-  في  لخطابه  هذا  وحدث 
الغرب من محاولة  بات معلوما، حذر  فكما 
إن  قال  نفسه،  الوقت  وفي  روسيا.  هزيمة 
الدخول  على  أوكرانيا  إجبار  الضروري  من 
المستقبل  في  روسيا  بشروط  مفاوضات  في 

القريب.

ولماذا  المبدأ؟  حيث  من  ذلك،  قال  فلماذا 
اآلن؟

وتأجير  إعارة  قانون  أي  أن  تماما  يدرك  إنه 
مشكلة  يحل  لن   »Lend–Lease Act«
الحفاظ على أوكرانيا. ومن المستحيل هزيمة 
الرئيس  المهندس  لكونه  ونظرا  نووية.  قوة 
في  والصين  المتحدة  الواليات  بين  للتقارب 
سبعينيات القرن الماضي بهدف أبعاد الصين 
فإنه يفعل كل شيء  السوفيتي،  عن االتحاد 
لمنع قيام اتحاد عسكري حقيقي بين البلدين 
العظيمين اآلن، بنتيجة التطورات في أوروبا.
مفرطا،  عولميا  بصفته  كوشي  رغبات  إن 
مدار  على  األمريكية  السياسة  وصانع 
تماما  مفهومة  الماضية،  الخمسين  السنوات 
وتستحق االهتمام. لكن، هذه المرة لن ينجح 

كيسنجر في تحقيق خططه، لعدة عوامل:

العامل األول، لن يقبل زعيم أوكرانيا الحالي 
مجرد  أن  يدرك  فهو  أبدا.  كيسنجر  اقتراح 
موته جسديا،  يعني  االتجاه  هذا  في  التلميح 
السالح«  في  »رفاقه  قبل  من  تصفيته  أي 
أن  المصادفة  قبيل  من  وليس  والنازيين. 
احتمال  عن  دافوس  في  تحدث  زيلينسكي 
كوّشي  فريق  قدم  يبدو،  ما  فعلى  تصفيته. 

مقترحات السالم مع روسيا له.
العامل الثاني، ما الذي يدفع روسيا اآلن إلى 
فيما  حتى  أوكرانيا،  مع  وهمي  سالم  اتفاق 
تحت  الواقعة  المناطق  ضم  بشروط  يتعلق 
قريب  وقت  في  يمكن،  كان  إذا  سيطرتها؟ 
كامل  على  السيطرة  عن  الحديث  نسبيا، 

أراضي أوكرانيا؟؛
بين  التقارب  يسير  صيني.  الثالث،  العامل 
قبل.  من  تحدث  لم  بوتيرة  النوويتين  القوتين 

والمالية  واالقتصادية  العسكرية  واالتحادات 
في  الكلمات  لهذه  الكامل  بالمعنى  بينهما، 
المستقبل القريب أمر ال مفر منه. سواء أراد 

كيسنجر ذلك أم ال.
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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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وزير خارجية تركيا: 
تطبيع العالقات مع إسرائيل سيساهم في حل الصراع الفلسطيني

من ينهار أوال الواليات المتحدة األمريكية 
أم أوروبا أم روسيا أم الدول العربية؟

سيناتور أميركي: سنضطر إلى االقتراض من الصين لمساعدة أوكرانيا

اردوغان يتوعد الخصوم 
والمعارضة تتخوف من حرب اهلية

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

أساس  على  األمريكية  اإلمبراطورية  تقوم 
دول  جميع  من  األموال  رؤوس  استنزاف 

العالم.
فيه  يستفيد  المراحل،  متعدد  معقد  نظام  هو 
الذي  الغذائي  الهرم  في  االمتياز  أصحاب 
إطار  )في  األمريكية  المتحدة  الواليات  بنته 
البضائع  تجارة  العالمية( من  التجارة  منظمة 
بعد ذلك  ثم  العالم األخرى،  إلى جميع دول 
يرسلون جزءا من األموال المستلمة مرة أخرى 

إلى الواليات المتحدة.
المتحدة  الواليات  تصدر  بسيطة:  اآللية 
موازنتها  عجز  لتمويل  سندات  األمريكية 
أوروبا  تشتري  بينما  المتضخمة.  الحكومية 
تجاري  بميزان  تتمتع  التي  واليابان والصين، 
مما  أكثر  تصدر  أنها  )بمعنى  إيجابي 
أموالها  ناتج  من  السندات  تلك  تستورد(، 
الفائضة. عالوة على ذلك، تحتفظ دول أخرى 
باحتياطياتها على شكل سندات أمريكية، إال 
أن المساهمين الثالثة الرئيسيين، حتى وقت 
أوروبا  وكانت  المذكورة،  الدول  هي  قريب، 
حتى وقت قريب تشتري ما يصل إلى ٪80 

من األوراق المالية األمريكية.
المستوى  يمّول  بأسره  العالم  فإن  وهكذا، 
األمريكيين،  للمواطنين  فيه  المبالغ  المعيشي 

وكذلك اإلنفاق العسكري األمريكي.
ذلك  يعد  لم   ،2008 عام  وبحلول  لكن، 
ذلك  في  العالمية  األزمة  اندالع  ومع  كافيا، 
العام، اضطرت واشنطن إلى إضافة مصدر 
أال وهو طباعة  الموازنة،  لتمويل عجز  ثان 

األموال غير المغطاة.
اآلن، توقفت كل مصادر التمويل عن العمل، 
ووصل هذا النظام إلى مرحلة الشلل والتفكك.

يجبر  السيطرة  عن  الخارج  التضخم  فأصبح 
التخلي  على  األمريكي  الفدرالي  االحتياطي 

األموال  طباعة  أي  الكّمي«،  »التيسير  عن 
أيضا  تستخدم  كانت  والتي  المغطاة،  غير 
ذلك،  على  عالوة  الخزانة.  سندات  لشراء 
 47,5 لسحب  الفدرالي  االحتياطي  يخطط 
وزيادة  يونيو،  في  التداول  من  دوالر  مليار 
مليار   95 إلى  تدريجيا  المسحوبات  حجم 

دوالر في سبتمبر.
الضرائب  نظام  انهيار  مع  ذلك  يتزامن 
السلع  أسعار  ارتفاع  وأصبح  االستعماري. 
الفوائض  على  القضاء  نحو  يدفع  األساسية 
من  وغيرهما  واليابان  ألوروبا  التجارية 
بلغ  حيث  األمريكيين،  الماليين  المانحين 
العجز التجاري لليابان 6,5 مليار دوالر في 
أبريل، بينما بلغ العجز التجاري ألوروبا في 
مليار   65,4 عام 2022،  من  األول  الربع 
يورو. نتيجة لذلك، بدأت أوروبا واليابان في 
سحب رأس المال من ديون الواليات المتحدة 

األمريكية.
تجاري  ميزان  على  تحافظ  الصين  زالت  ال 
األصول  تجميد  خلفية  على  ولكن  إيجابي، 
من  التخلص  في  الصين  بدأت  الروسية، 

السندات األمريكية مقدما.
خفض  الماضي،  مارس  في  لذلك،  كنتيجة 
حائزو االستثمارات في الديون األمريكية من 
األمريكية  الديون  في  استثماراتهم  األجانب 

بمقدار 97 مليار دوالر!
المتحدة  الواليات  فقدت  الطريقة،  بهذه 
العامة،  موازنتها  تمويل  مصادر  األمريكية 
على  اإلجهاز  الضرائب  رفع  يعني  بينما 

الصناعة المحلية.
»تسوغتسفانغ«  حالة  مسدود،  طريق  إنه 
تؤدي  حينما  الشطرنج،  في   Zugzwang

جميع خطواتك المقبلة إلى تدهور الوضع.
ذلك.  من  أسوأ  أوروبا  في  الوضع  أن  إال   
بسبب  المشكالت  هذه  كل  إلى  فباإلضافة 
هرم الديون والطباعة غير المحدودة لألموال 

غير المغطاة، تضطر أوروبا كذلك إلى دفع 
ثمن محاولة خنق روسيا بالعقوبات، وبالتالي 
أن  على  الخام. عالوة  المواد  أسعار  ارتفاع 
فائدة سلبي، على خلفية  الحفاظ على سعر 
زيادتها في الواليات المتحدة األمريكية، يؤدي 
هناك،  إلى  األوروبي  المال  رأس  تدفق  إلى 
األمر الذي يضعف اليورو، وبالتالي يزيد من 

سرعة التضخم في أوروبا.
لكن، ومع ذلك، فالمرشح األول إلى االنتقال 
البلدان  وإنما  أوروبا،  ليس  آخر  عالم  إلى 
رأس  على  كبير  بشكل  تعتمد  التي  النامية، 
واألغذية  الخام  والمواد  األجنبي  المال 
المستوردة، ولديها ميزان تجاري ودفع سلبي.

لتمويل  الحاد في األموال  النقص  وفي حالة 
موازنة الدولة، سوف تضغط الواليات المتحدة 
كل  من  األموال  على  للحصول  األمريكية 

مكان.
وسوف يكون من بين الضحايا سوق األسهم 
بنسبة ٪18  بالفعل  التي هبطت  األمريكية، 
من ذروتها في ديسمبر الماضي، وسيستمر 

السقوط.
مزيد  نحو  أوروبا  ستندفع  ذلك،  على  عالوة 
من زعزعة االستقرار، ومن المحتمل أن يتم 
تكليف بولندا أو أي دولة أخرى في »الناتو« 
روسيا،  مع  أكبر  صراع  على  بالتحريض 
إلى  األوروبي  المال  رأس  يتدفق  بحيث 

الواليات المتحدة األمريكية.
وأخيرا وليس آخرا، بدأ المستثمرون األمريكيون 
من  أموالهم  رؤوس  سحب  في  والعالميون 
من  كبير  بشكل  يزيد  ما  النامية،  األسواق 

تكلفة االقتراض بالنسبة للدول العربية.
وكانت سيريالنكا أول من انسحب من الحلبة، 
الشرق  منطقة  فإن  المناطق،  قارننا  إذا  لكن 
عرضة  األكثر  هي  إفريقيا  وشمال  األوسط 
كبيرة  المخاطر  فإن  الحظ،  ولسوء  للخطر. 
بأكبر  تحتفظ  التي  لمصر،  بالنسبة  للغاية 

ما  سنداتها،  على  العالم  في  إيجابي  معدل 
يشير إلى مجاعة مالية حادة.

إلما تكون المنطقة العربية أول من يصل إلى 
الحادة،  األزمة  مرحلة  أي  النهائية،  المرحلة 
األمريكية،  المتحدة  الواليات  أما  أوروبا،  ثم 
فستكون، كما يليق بمركز هذا النظام، آخر 

المتضررين.
تبدو روسيا، على هذه الخلفية، وكأنها جزيرة 
من التفاؤل المالي. فعلى الرغم من العقوبات، 
وأصبحت  الروبل،  الوطنية،  العملة  تتعزز 
أقوى عملة على هذا الكوكب، كما حصلت 
إيجابي  خارجية  تجارة  ميزان  على  البالد 
ضخم، بينما يستمر التضخم في االنخفاض.

محاوالت  تبدو  ذلك،  ضوء  وفي  بالطبع، 
إفالس  إعالن  األمريكية  المتحدة  الواليات 

روسيا ليس أكثر من مزحة.
المشكالت  ذروة  أن  الواضح  فمن  ذلك،  مع 
االقتصادية لروسيا ال تزال في الطريق، ربما 
في الخريف. إال أن مشكالت روسيا ليست 
نظامية، ويمكن التغلب عليها بمرور الوقت. 
وفي المواجهة بين روسيا والغرب، يكفي أن 
تصمد روسيا للعام المقبل، وال أرى أي عوائق 

أمام ذلك.

راند  األميركي  الجمهوري  السيناتور  صرّح 
إلى  ستضطر  المتحدة  »الواليات  أّن  بول 
اقتراض أموال من الصين لمنح أوكرانيا حزمة 

مساعدات قياسية بقيمة 40 مليار دوالر«.
 »BREITBART« شبكة  مع  مقابلٍة  وفي 
األميركية، كشف بول أّن »األموال الضرورية 
غير  لكييف  الموعودة  بااللتزامات  للوفاء 
متوفرة في الميزانية األميركية«، قائاًل: »من 
المهم معرفة أّنه ال توجد أموال لدينا إلرسالها، 
أموال  إلرسال  الصين  من  االقتراض  وعلينا 

إلى أوكرانيا«.
يفهمون  الناس  معظم  أّن  »أعتقد  وأضاف: 
ذلك نوعًا ما، وسيقول العديد من الجمهوريين 
الموضوع  يكون  عندما  مبرر  غير  أمٌر  إّنه 
إذا  ولكن  جديد،  اجتماعي  ببرنامج  متعلقًا 
فيمكنهم  ما،  لبلد  عسكرية  المساعدة  كانت 
اقتراض األموال، ويصبح االقتراض مبررًا«.  
األميركي،  الشيوخ  مجلس  أعضاء  وصّوت 
تمرير  لمصلحة  باألغلبية  الخميس،  أمس 
 - عسكرية  مساعدات  لتقديم  قانون  مشروع 
 40 قيمتها  أوكرانيا،  إلى  واقتصادية  أمنية 
مليار دوالر، بعد أن تم تمريره في وقت سابق 

من هذا الشهر في مجلس النواب. 
القانون على تخصيص 20  وينّص مشروع 
مليار دوالر لوزارة الدفاع األميركية من أجل 
إنفاقها على مساعدات أمنية ألوكرانيا، تشمل 
 9 نحو  وتخصيص  عسكرية،  معدات  تقديم 
ومنح  اقتصادية،  مساعدات  دوالر  مليارات 

أكثر من 4 مليارات دوالر مساعدات إنسانية، 
عسكري  كتمويل  أخرى  دوالر  مليارات  و4 

أجنبي عبر وزارة الخارجية األميركية.
إلى  القانون  مشروع  إرسال  المقرر  ومن 
أجل  من  بايدن،  جو  األميركي  الرئيس 
التصديق عليه وإنفاذه. وحّث البيت األبيض 
على  المشرعين  والبنتاغون  الخارجية  ووزارة 
أّن  من  محذرين  المشروع،  في  اإلسراع 
»الموارد المالية لمساعدة كييف ستنفد بحلول 

19 أيار/مايو«.
مشروع  بول  راند  الجمهوري  السيناتو  وكبح 
على  السيطرة  من  بمزيد  وطالب  القانون، 
تعديله،  إدخال  يتم  لم  أّنه  إال  اإلنفاق، 

بحسب  االعتراضات،  على  التحايل  وجرى 
الخطوات  بسبب  أميركية،  إعالم  وسائل 
اإلجرائية الخاصة التي اتخذها زعيم األغلبية 

الديمقراطية تشاك شومر.

السفيراألمريكي السابق لدى موسكو:
كذبوا  األمريكيون  الدبلوماسيون   

على كييف

أكد السفير األمريكي السابق لدى موسكو، 
مايكل ماكفول، أن الدبلوماسيين األمريكيين 
الذين وعدوا كييف باالنضمام إلى »الناتو« 
على مدى السنوات الماضية كانوا يكذبون 

عليها.
 The Munk Debates وخالل مناظرة

للمناقشات نصف السنوية حول قضايا 
السياسة الرئيسية عقدت في تورنتو الكندية، 

قال مدير الجلسة: »في عام 2021 بذل 
دبلوماسيونا قصارى جهدهم إلقناع كييف 
بأنهم قادرون على االنضمام إلى الحلف، 

وكررنا هذا مرارا وتكرارا«، سائال: »إذا، هل 
كذب دبلوماسيونا فعال؟«.

فأجاب ماكفول: »نعم، نعم«، مضيفا: هذه 
هي الطريقة التي يعمل بها »عالم الواقع«.

وعلقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على 

تصريح السفير األمريكي بالقول: 
»كما تقول الحكاية الشعبية »على خطى 
فرقة بريمن«.. وهنا سقط البنطال األنيق 

عن الحمار ورأى الجميع ذيله العادي«

حسني محلي

وإعالميًا  سياسيًا  التركي،  الشارع  يشهد 
مثيرًا،  نقاشًا  ونيف،  أسبوعين  منذ  وشعبيًا، 
إن لم نقل مخيفًا ومروِّعًا نسبيًا، فلقد خّصص 
زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار 
للميليشيات  األخيرة  أحاديثه  معظم  أوغلو، 
إردوغان  »إن  عنها  قال  التي  المسلحة 
خطيرة،  مهمات  في  ويستخدمها  استخدمها 
تحّدث  التي  الميليشيات،  وخارجيًا«.  داخليُا 
التي  تلك  بها  يقصد  أوغلو،  كليجدار  عنها 
االستشارية  للخدمات  سادات  شركة  تتبّناها 
في مجال الدفاع )SADAT(، والتي أسسها 
ويمتلكها الجنرال المتقاعد عدنان تانري وردي  
آب/أغسطس 2016  الفترة  في  والذي شغل 
الثاني/يناير 2020 منصَب كبيِر  - كانون 
األمنية  للشؤون  إردوغان  الرئيس  مستشاري 

والعسكرية.

مؤتمرًا  أيام  منذ  عقد  الذي  أوغلو،  كليجدار 
صحافيًا أمام مقر الشركة المذكورة ولم ُيسمح 
هذه  نشاط  من  قلقه  عن  عّبر  بدخولها،  له 
الداخلي والخارجي،  الصعيدين  الشركة على 
إردوغان  يستفيد  أن  احتماالت  ذلك  في  بما 
من ميليشيات هذه الشركة في مهمات خطيرة 
داخل تركيا في حال هزيمته في االنتخابات 
المقبلة. هذا القلق أشارت إليه زعيمة الحزب 
عن  تحدثت  التي  أكشانار،  مارال  الجديد 
متعددة  مدن  في  للتدريب  سرية  معسكرات 
المذكورة.  للشركة  تابعة  األناضول  وسط 
عن  الحديث  في  أوغلو  كليجدار  يتردد  ولم 
للشركة  خطيرة  وأنشطة  دقيقة  تفاصيل 
المذكورة، التي قال صاحبها تانري وردي إن 
التركية  الجمهورية  التخلص من  »هدفها هو 
تضم،  إسالمية  كونفدرالية  وإقامة  العلمانية، 
إلى جانب تركيا الحالية، دواًل إسالمية أخرى 
في المنطقة، من دون تحديد أسمائها. والمهم 
أن تؤمن هذه الدول بمسار الرئيس إردوغان 

وعقيدته«.

وإعالميًا  سياسيًا  الحديث،  استمرار  ومع 
هذه  أهداف  بشأن  الحاّد  والنقاش  وشعبيًا، 
الشركة ومخططاتها ومشاريعها، داخل تركيا 
وخارجها، وصف األميرال المتقاعد، توركار 
متوقعًا  جدًا«،  بـ«الخطير  نشاطها  أرتورك، 
لها أن تقوم بأدوار خطيرة عشية االنتخابات 

المقبلة أو خاللها أو بعدها، في حال هزيمة 
إردوغان. أرتورك، الذي تحدث عن »أنشطة 
الشركة الخطيرة في سوريا وليبيا والصومال«، 
للمسلحين  تدريب  بعمليات  »تقوم  إنها  قال 
ذلك  في  بما  المسّلح،  العمل  أنواع  كل  على 
وحرب  واالغتياالت  والكمائن  التفجيرات 
األعمال  وكل  التفجير  وعمليات  العصابات 

اإلرهابية، بما فيها الحرب األهلية«. 
أن  احتماالت  من  قلقه  أرتورك  ُيخِف  ولم 
يكون لهذه الشركة »عالقة مباشرة بنقل مئات 
الحدود  من  األفغان  المواطنين  من  اآلالف 
الشّبان  من  جميعًا  وهم  تركيا،  إلى  اإليرانية 
الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا«. 
من  االستفادة  في  الشركة  تفّكر  »قد  وقال: 
هؤالء الشّبان في مهمات خطيرة داخل تركيا 
وخارجها، بعد تدريبهم على كل أنواع القتال 

واألعمال اإلرهابية«.
بالشؤون  المتخّصص  األكاديمي  أّما 
هو  فعّبر  مترجمالر،  آرول  االستراتيجية، 
يستفيد  أن  احتماالت  من  قلقه  عن  اآلخر 
تقوم  »التي  الميليشيات  هذه  من  إردوغان 
وقال  وتسليحها«،  بتدريبها  سادات  شركة 
إن »األهم من كل ذلك هو أن لهذه الشركة 
عالقات وطيدة بجميع الفصائل المسلَّحة في 
وهي  األخرى،  المنطقة  ودول  وليبيا  سوريا 
القتالية  والمعدات  األسلحة  بنقل  قامت  التي 
األجنبية،  الدول  من  اشترتها  أن  بعد  إليها، 
ومنها صربيا والمجر وأوكرانيا ودول أخرى، 
التركية،  السلطات  من  رقابة  أّي  عن  بعيدًا 

جهة  أّي  يمنع  التركي  الدستور  بأن  علما 
كانت من القيام بأّي عمل تخريبي ضد أي 

دولة مجاورة«. 

الرئيس  إردينج  جنكيز  الصحافي  وحّمل 
منذ  السورية  األزمة  »مسؤولية  إردوغان 
بدايتها«، وقال »إن شركة سادات أّدت دورًا 
داخل  العسكرية  التحركات  مجمل  في  مهمًا 
سوريا، بما في ذلك تدريب مسلَّحي الفصائل 
الحر،  بالجيش  بدءًا  السورية،  المسلحة 
أفرادها  ومعظم  مراد،  السلطان  فرقة  إلى 
الحميد،  عبد  السلطان  ولواء  التركمان،  من 

وغيرها«. 
صولماز  خلدون  المتقاعد،  الجنرال  وعّد 
»خطرًا  المذكورة  الشركة  أنشطة  تورك، 
وقال  عامة«.  بصورة  والمنطقة،  تركيا  على 
الخفية  الميليشيات، عبر عالقاتها  »إن هذه 
لن  وليبيا،  والعراق  سوريا  في  والخطيرة، 
تتردد في تفجير الوضع األمني داخل تركيا، 
وذلك مع استمرار الوضع المعقَّد في سوريا، 
وخصوصًا في إدلب، حيث جبهة »النصرة«، 
في فصائلها اإلرهابية المتعددة، وهي جميعًا 
الجيش  ولمنع  التركي،  الجيش  حماية  تحت 
ويدفع  المدينة«.  هذه  تحرير  من  السوري 
كل ذلك البعض إلى الحديث عن احتماالت 
الداخل  في  اإلرهابّيين  »االستفادة من هؤالء 

التركي ضد معارضي إردوغان«. 

األوساط  من  عدد  ُيردِّده  الذي  الحديث  وهو 

إن  تقول  التي  واإلعالمية،  السياسية 
االنتخابات  بإجراء  يسمح  لن  »إردوغان 
بعد  إاّل  المقبل،  العام  من  في حزيران/يونيو 
ضمان نتائجها، وإاّل فسوف يؤّجلها ألسباب 
يستفيد  وسوف  خارجية،  أو  داخلية  أمنية 
من شركة سادات في هذا المجال«. كما ال 
ُيخفي بعض هذه األوساط قلقه من احتماالت 
»أن يلجأ إردوغان إلى الميليشيات المسلَّحة 
التركي، ومنعه من  من أجل ترهيب الشعب 
نتائج  تزوير  الشوارع، في حال  إلى  الخروج 
من  بقرار  فيها،  فائزًا  وإعالنه  االنتخابات، 
أعلى  وهي  لالنتخابات،  العليا  المفوضية 
على  اعتراض  وال  المجال،  هذا  في  سلطة 

قراراتها«. 

عن  تحدثت  أن  أخرى  ألوساط  سبق  كما 
هذه  مسّلحي  من  االستفادة  احتماالت 
الفصائل في حال حدوث أي مواجهات شاملة 
الكردستاني داخل  العمال  مع مسلحي حزب 
تركيا، أو في الشمال السوري، حيث تسيطر 
القوات التركية على شريط حدودي سوري مع 
رأس  من  ويمتد  كيلومتر،  مئة  طوله  تركيا، 
العين إلى تل أبيض، بدعم من مسلحي ما 
يسمى »الجيش الوطني السوري« المعارض، 
وتم تشكيله في أنقرة في تشرين األول/أكتوبر 

.2019
أن  إردوغان  أراد  هذه  المعارضة  حملة  بعد 
يدافع عن نفسه، فزاد في الطين بلة، بحيث قال 
»إنه ليس له أّي عالقة بشركة سادات«، ناسيًا 
أن مالك هذه المؤسسة كان مستشارًا شخصيًا 
له في القصر لمدة ثالثة أعوام وأربعة أشهر. 
التي  الصور  من  عددًا  المعارضة  ونشرت 
يظهر فيها مالك الشركة إلى جانب إردوغان 
القصر  في  وعسكرية  أمنية  اجتماعات  في 
الرئاسي. خالصة الكالم أن المعارضة تّتهم 
الشركة بـ«القيام بأعمال خطيرة تخدم مشاريع 
الرئيس إردوغان ومخططاته في سوريا وليبيا 
والصومال والعراق وسائر دول المنطقة، منذ 
تركيا  جعل  الذي  العربي،  الربيع  يسمى  ما 
عنصرًا مهمًا في مجمل المعادالت اإلقليمية 
والدولية«. وبات واضحًا أن للشركة المذكورة 
الفضَل في بعض هذه النجاحات، إن لم نقل 
كلها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة التركية 
الرئيس  من  مباشرة  و«بتعليمات  األخرى، 
إردوغان«، على حّد قول نائب رئيس حزب 

الشعب الجمهوري، أنكين أوزكوج.

في تكرار لما سبق واطلقه مسؤولين اماراتيين 
التركي مولود  الخارجية  وخليجيين قال وزير 
جاويش أوغلو يوم األربعاء إن تطبيع العالقات 
بين تركيا وإسرائيل سيكون له “أثر إيجابي” 
الفلسطيني  للصراع  “سلمي”  حل  أجل  من 
اإلسرائيلي. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب 
محادثات مع نظيره اإلسرائيلي يائير البيد في 
تل أبيب أن البلدين اتفقا على “إعادة تنشيط” 
ويشمل  المجاالت،  من  العديد  في  العالقات 
الطيران  بشأن  المحادثات  استئناف  ذلك 
المدني. وتابع أوغلو، إن العمل مع إسرائيل 
على أجندة إيجابية يمكن أن يساعد البلدين 
أيضا في التعامل مع الخالفات بشكل بّناء.

وأفاد أن تركيا اتفقت مع إسرائيل على إضفاء 
طاقة جديدة على العالقات الثنائية في العديد 

من  مختلفة  آليات  وتأسيس  المجاالت  من 
اآلن فصاعدا.

وأعلن  أوغلو، والبيد، األربعاء، اتفاقهما على 
المشتركة  االقتصادية  اللجنة  إطالق  إعادة 
بين البلدين. وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي 
لقائهما  بعد  المشترك  الصحفي  المؤتمر  في 
بالقدس  اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  مقر  في 
إقليميتان،  قوتان  وتركيا  “إسرائيل  الغربية: 
طويل  تاريخ  لهما  دولتان  ذلك:  من  وأكثر 

وقديم ومشترك”.
التركية  العالقات  أن  إلى  البيد  وأشار 
اإلسرائيلية قد شهدت خالل السنوات الماضية 
“تعرف  مستدركا:  أضاف  لكنه  “تقلبات”، 
الدول ذات التاريخ الطويل دائًما كيفية إغالق 
فصل واحد، وفتح فصل جديد؛ هذا ما نفعله 

هنا اليوم”.
التي  الزيارة، األولى  “بعد هذه  وأكمل البيد: 
يقوم بها وزير خارجية تركي إلى إسرائيل منذ 
فقط  ليس  تقدًما،  نرى  أن  نتوقع  عاًما،   15
الدبلوماسية واألمنية، ولكن في  في عالقاتنا 

عالقاتنا االقتصادية أيًضا”.
الوزير،  سيدي  اليوم،  حديثنا  “في  وقال: 
االقتصادية  لجنتنا  إطالق  إعادة  على  اتفقنا 
اتفاقية  على  العمل  في  والبدء  المشتركة، 

طيران مدني جديدة بين بلدينا”.
سيدي  الدبلوماسية،  من  “أبعد  وأضاف: 
ببساطة؛  تركيا  يحبون  اإلسرائيليون  الوزير، 
الجوية  الرحالت  عشرات  تغادر  يوم،  كل 
آالف  مع  تركيا  إلى  متوجهة  إسرائيل 
اإلسرائيليين الذين يحبون ثقافتكم وموسيقاكم 

وشواطئكم الجميلة والبازارات الملونة”.
الوزير،  سيدي  بزيارتك،  “أشيد  البيد:  وتابع 
والمثمرة  والصادقة  المثمرة  المحادثات  وعلى 
التي أجريناها هذا الصباح؛ اليوم، نبدأ إطارًا 
جديًدا لتحسين عالقاتنا لن نستفيد منه نحن 

فحسب، بل أطفالنا لسنوات قادمة”.
وكان تشاووش أوغلو، قد زار في وقت سابق 
األربعاء، متحف ذكرى المحرقة “ياد فاشيم” 
في القدس الغربية، ووضع إكلياًل من الزهور 
في صالة المتحف، حسب مراسل األناضول.

وكان تشاووش أوغلو،قام بزيارة إلى أراضي 
خاللها  التقى  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة 
نظيره رياض المالكي والرئيس محمود عباس، 

في مدينة رام هللا بالضفة الغربية.
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كندا والبنديرّيون
ميسان  تييري  أظهر  الّسابقة،  المقاالت  في 
في  الّنازية  اعوان  البنديرّيون،  وصل  كيف 
أسوء جرائهما، إلى كييف، في دولة اوكرانيا 
الفتّية الُمستقّلة. يظهر ميسان في هذا المقال 
تمّكنوا  قد  عام،   80 خالل  البنديرّيين،  أّن 
الكندي،  الّليبرالي  الحزب  الّتجّذر ضمن  من 
وصواًل إلى مقعد نائب رئيس الحكومة الحالي 

جوستن ترودو.
بقلم تييري ميسان

كان   ،2022 شباط  في  الحرب  بداية  عند 
اّول المقاتلين االجانب اّلذين قدموا من الخارج 
كندّيين. في 3 اّيار 2022، كان اّول ضابط 
أجنبي يأسره الّروس هو جنرال كندي. بحسب 
الّصراع،  في  مخفّية  ارتباطات  ِلكندا  األدّلة، 
من  كم   6000 مسافة  على  وقوعها  رغم 

اوكرانيا.
في هذا المقال، سُأبرهن اّن جميع الحكومات 
البنديرّيين  دعمت  قد  كانت  الكندّية  الّليبرالية 
منذ بداية الحرب العالمية الثانية، اّلتي لِعب 
الكندّيون فيها على الحبَلين، بحيث اّنهم قاتلوا 

الّنازّيين، لكّنهم دعموا البنديرّيين.
ليبراليًا،  رئيسًا  تضّم  كندا  حكومة  اليوم،   
عنه:  نائبًة  جانبه  وإلى  ترودو،  جوستن 

البنديرّية كريتسيا فريالند.
اإلستخبارات  وكالة  بين  العالقات  كانت 
المركزية والّنازّيين أحد ميزات الحرب الباردة، 
مع   1975 عام  إاّل  عنها  الكشف  يتّم  ولم 
لجنلت بايك، تشورتش، وروكفلر، أّما قطعها 
كارتر.  جيمي  الرّئيس  عهد  في  فقط  تّم  فقد 
الكندي  الّليبرالي  الحزب  بين  العالقات  اّما 
عن  عدا  قائمة.  تزال  ال  فهي  والبنديريين، 
العالم  في  الوحيدة  الّدولة  كندا هي  اوكرانيا، 
اّلتي تضّم وزيرًة بنديرّية، وفي منصٍب رفيع: 

نائبة رئيس الحكومة.
عام 1940، أي بينما كانت المملكة المتحدة 
في حالة حرب، ولكن قبل أن تنضّم الواليات 
كينغ  وليام  حكومة  أّسست  إليها،  الُمّتحدة 
الّليبرالية الكونغرس األوكراني الكندي، بهدف 
دعم الُمهّجرين الُمناهضين للبلشفية في وجه 
األوكرانّيين  )جمعية  الّسوفيات  مناصري 
)الكونغرس  واليهود  الُمّتحدين(  الكندّيين 
ُمناِصرة  مكاتب  منع  تّم  الكندي(.  اليهودي 

للّسوفيات وبيوت عبادة يهودية.
كندا  مملكة  في  الّليبرالي  الحزب  ُيؤّسس  لم 
العقائد  وجه  في  الفردّية  العقائد  لواء  ليحمل 

الُمحاِفظة، بل ضّد فكرة الجمهورية ]1[.
مواطنو  كان  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل 
ولكّنه  جّدًا،  يقّدرونه  كينغ  الحكومة  رئيس 
زيارته  عند  جنوده  من  للّشتم  يتعّرض  كان 
يتوّقف  لم  تأسيسه،  منذ  اوروبا.  في  لهم 
مناهضة  اّتخاذ مواقف  الّليبرالي عن  الحزب 
لروسيا، نّكرها حّتى عام 1991 بزّي ُمعاداة 
أّن  تأسيسه  منذ  يعتبر  أّنه  كما  الّسوفياتية، 

المسيحية ُمعاكسة لليهودية.
عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، كانت كندا 
ُمَهّجر(  البنديرّيين األساسي )35000  ملجأ 
فولوديمير  بينهم  تواجد  البلطيقّيين.  والّنازّيين 
اإلسم  تشومياك«،  »مايكل  و  كوبيجوفيتش 
وكانا  تشومياك،  ميخايلو  استخدمه  اّلذي 
الّنازّية االساسية في اوروبا  ُمحّررَي الجريدة 

الُوسطى: كركيفسكي فيستي.
لم ينكر تشومياك تاريخ تعاونه مع الّنازّيين، 
هو اّلذي يعمل تحت سيطرة وزير البروباغاندا 
الّنازية جوزيف غوبلز الُمباشرة. على العكس، 
القومّيين  منّظمة  دعم  عن  يومًا  يتوّقف  لم 
بتربية  قام  العقلّية  بهذه  )ب(.  األوكرانّيين 
حفيدته كريستيا فريالند، نائبة رئيس الحكومة 
البنديرّيين،  جرائم  إدانة  عن  بعيدًا  الحالي. 
بدأت هذه األخيرة مسيرتها الّصحافية في عمر 
الّثامنة عشر، مع »األنسيكلوبيديا االوكرانية« 
لصالح  عملت  ثّم  ِلكوبيجوفيتش.  الّتابعة 
»أخبار اوكرانيا«، جريدة البنديرّيين الكندّيين، 

و«األسبوعية األوكرانية«، نظيرتها األمريكية 
الُمّتصلة بوكالة اإلستخبارات المركزية وكتلة 
فريالند  سافرت  للبلشفية.  المعادية  القوميات 
قامت  نهايته.  عند  الّسوفياتي  اإلّتحاد  إلى 
الّسلطات الّسوفياتية بُمساءلة الحكومة الكندّية 
فيما يتعّلق بدعمها للبنديرّيين، ومنعت فريالند 
من العودة. إاّل أّن هذه األخيرة، بعد انهيار 
اإلّتحاد الّسوفياتي، قد أصبحت مديرة مكتب 
ثّم  موسكو،  في  تايمز«  »فاينانشل  جريدة 
رئيسة تحرير »غلوب & مايل« و«تومسون 

رويترز ديجيتال«.
انتقال  القرن:  »بيعة  وكتاَبيها،  مقاالتها  في 
روسيا الوحشي من الّشيوعية إلى الرّأسمالية« 
كبار  نجم  صعود  »بلوتوقراطّيون:  و   ]2[
األغنياء العالمّيين وسقوط جميع من تبّقى« 
عزيزًة  افكارًا  فريالند  كريستيا  طّورت   ،]3[

على قلب جّدها:
 إنتقدت كبار األغنياء، موّجهًة تركيزها إلى 

اليهود فقط، تقريبًا.
 أدانت في كّل فرصٍة لها اإلّتحاد الّسوفياتي، 

ثّم روسيا.
يجب أن نتذّكر أّن الفاشّية كانت محاولًة ِلحّل 
حلف  اقتراح  عبر  اإلقتصادية   1929 أزمة 
أضاف  الّشركات.  ومع  الّطبقات  بين  قومي 
ُمرّوعا  عرقّيًا  ُبعدًا  والبنديرّيون  الّنازّيون 
االغنياء،  كبار  على  تركيزها  عبر  للّنظرّية. 
تعالج فريالند، بكّل صوابّية، المشكلة الكبيرة 
في يومنا. ولكّنها تنصرف بخباثٍة نحو قراءة 
ِممّثلين  اليهود  أّن  ُمالحظتها  عبر  عرقّية، 
وإعطائها  الّطبقة،  هذه  في  العادة  من  أكثر 

فكرة أّن هذا الّتالزم ُمهّم جّدا.
فرجسنوسكي،  بوريس  تدّخل   ،1991 عام 
البوّلندية- األصول  ذات  الّليبرالي  الّنائب 
كندا  تكون  أن  يضمن  لكي  األوكرانية، 
ِباستقالل  العالم  في  الُمعترفين  أّول 
)»مخابز  العائلية  ثروته  ِباستخدام  اوكرانيا. 
عن  أخبارًا  تعّمم  خدمًة  أّسس  الُمستقبل«(، 
اوكرانيا ما بين َيَدي كّل عضٍو في البرلمان 
ارشفة  عملّية  الّنائب  مّول  كذلك  الكندي. 
االوكرانّيين  بالقومّيين  الُمّتصلة  المستندات 
يد  على  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل 
اإلعتراف  يتوّجب  وتشومياك.  كوبيجوفيتش 
بأّن »األنسيكلوبيديا االوكرانية« ليست عماًل 
وتزوير  للبنديرّيين  إعتبار  إعادة  بل  علمّيًا، 
للّتاريخ. نظرًا لعالقاته العائلية، ادخل الّنائب 
المستقبلي فيكتور يوشتشينكو  رئيس اوكرانيا 

في عالم كندا.
عام 1994، إّتفق رئيس الحكومة الّليبرالي جان 
كريتيان مع اوكرانيا على معاهدة صداقة وتعاون، 

ُمطاِلبًا مند عام 1996 بضّمها إلى الّناتو.
في كانون الثاني 2004، في عهد رئيس الحكومة 
الّليبرالي بول مارِتن، شاركت كندا في الّتحضير، 
من واشنطن، للّثورة البرتقالّية. نّظم سفير كندا في 
نظرائه  مع  إجتماعات  روبنسون،  اندرو  كييف، 
يوشتشينكو  فيكتور  حمل  بهدف  بلد،   28 من 
سياسة  بكسر  يتعّلق  االمر  كان  الرّئاسة.  إلى 
بداًل  الّروسي  بالغاز  قِبل  اّلذي  كوشما،  الرّئيس 
عن تفضيل البحث االمريكي عن الّنفط في البحر 

االسود ]4[.

اليكساندر  مركز  إحصاء  الكندي  الّسفير  مّول 
اإلقتصادية  لألبحاث  االوكراني  رازومكوف 
والّسياسية، اّلذي وصل إلى ُخالصة أّن اإلنتخابات 
قد تّم تزويرها. كذلك، دعم جمعّية »بورا!« )حان 
الوقت!(، الّتابعة لخبير الّناتو اإلستراتيجي جين 

شارب، بمبلغ 30000 دوالر ]5[.
بناًء على نتائج اإلحصاء المذكور فقط ال غير، 
نّظمت بورا! احتجاجات، تّم إلغاء نتائج اإلقتراع، 
وُأجرِيت انتخابات جديدة. صرفت كندا 3 ماليين 
أسفر  انتخابي.  مراقب   500 وأرسلت  دوالر 
اإلقتراع الجديد عن انتصار فيكتور يوشتشينكو. 
فالديسالف  ضّم  اّلذي  فريقه،  األخير  هذا  كّون 
بورا!(  وقائد  سوروس  جورج  )موّظف  كاسكيف 
غريتسينكو  واناتولي  خاّص  مستشار  بصفة 

ورئيس  الُمّتحدة  الواليات  في  تدّرب  )عسكرٌي 
مركز رازومكوف( وزيرًا للّدفاع.

شديد  فرجسنوسكي  بوريس  الّليبرالي  الّنائب  كان 
اخته  البرتقالية؛  الّثورة  فترة  هذه  خالل  الّنشاط 
روسالنا مقرّبة جّدًا من زوجة فيكتور يوشتشينكو، 
ألف   250 الّنائب  شوماشينكو. صرف  كاتارينا 
دوالر كندي لدعم الحركة واستخدم شّقته في وسط 
اإلقتراَعين.  بين  الّتظاهرات  سير  لينّظم  كييف 
الرّاية  وترفع  »كندا!«  تهتف  بورا!  جموع  كانت 

الكندّية.
عام  الّسياسية  مسيرتها  فريالند  كريستيا  بدأت 
نائبًة  انتخابها  تّم  الّليبرالي.  الحزب  في   2013
عن تورونتو. عام 2014، دعمت فريالند »ثورة 
البنديرّي(،  اإلنقالب  )أي  كييف  في  الكرامة« 
والتقت بالقادة الرّئيسّيين لإلنقالب. ادانت فريالند 
دجميليف،  بمصطفى  والتقت  القرم،  استقالل 
الجاسوس االمريكي الّشهير خالل الحرب الباردة 
وقائد الّتتر. في الّنهاية، منعها الرّئيس فالديمير 

بوتين من دخول بالده.

ِقبل  من  الخارجية  للّتجارة  وزيرًة  فريالند  ُعّينت 
للّشؤون  وزيرًة  ثّم   ،2015 عام  ترودو  جوستن 
مع  للعالقات  وزيرًة  ثّم   ،2017 عام  الخارجية 
حكومات الواليات الكندّية عام 2019، مع لقب 
وزيرة  فريالند  أصبحت  الحكومة.  رئيس  نائبة 

المالّية عام 2020.
الُمحاِفظ جون  الخارجّية  عام 2014، زار وزير 
بيرد ساحة المايدان والتقى بالقادة الرّئيسّيين فيها. 
إعتبر الّتلفزيون الكندي أّن بيرد يقوم بذلك بإعطاء 
أّن  تقول  اّلتي  بوتين،  الرّئيس  لرواية  مصداقّية 

الّثورة ليست أكثر من مؤامرة غربية.
ِإّنا  الكندّية،  الّسفارة  ِباسم  المتحّدثة  كانت 
اوتومايدان.  حركة  مسؤولي  بين  من  تساركوفا، 
تلعب  المايدان  ساحة  من  القريبة  الّسفارة  كانت 
دور الملجأ للمتظاهرين اّلذين خّيموا فيها ألسبوع. 
في 18 شباط، خالل المجزرة، إلتجأت مجموعة 

»س14« الّنيونازّية إليها ]6[.
الجّوّية  الخطوط  رحلة  طائرة  إسقاط  تّم  عندما 
الماليزّية 17 في 17 تّموز 2014، فوق اوكرانيا، 
الّدولية  المدنّية  الجوّية  المالحة  منّظمة  ارسلت 
مكان  إلى  اربعة خبراء  مونتريال(  في  )ومركزها 
أطلقت  الّتحقيق،  يبدأ  أن  قبل  الّطائرة.  تحّطم 
كريستيا فريالند حملًة دولّيًة بهدف إدانة روسيا. 
الحقًا، إستخدمت فريالند منصبها الوزاري لترمي 

أكبر كّمّية من الزّيت على الّنار.
ووصول  يانوكوفيتش  بالرّئيس  اإلطاحة  بعد 
عملّية  كندا  أطلقت  الحكم،  إلى  البنديرّيين 
بتدريب  األمر  تعّلق  د«(.  )»الُموحِّ »يونيفاير« 
شرطتهم  وتطوير  االوكرانّيين  العسكرّيين 
لندن  أوامر  تحت  العملّية  تنفيذ  تّم  العسكرية. 
خبير   200 إرسال  العملّية  تضّمنت  وواشنطن. 
العملّية في 13 شباط  إنتهت  فّتاك.  وعتاد غير 
2022، قبل بداية العملّية الّروسّية بقليل، لكي ال 

تجد كندا نفسها في حالة حرب.
 900 يقارب  ما  كندا  صرفت  أعوام،   8 خالل 

مليون دوالر لمساندة اوكرانيا.
عام 2016، نّظم رئيس الحكومة الليبرالي جوستن 
ترودو استقبااًل شرفّيًا لمصطفى دجميليف، اّلذي 

كانت فريالند قد سبق أن التقت به. عام 2015، 
كان دجميليف قد أصبح قائد لواء إسالمي دولي 
القرم  استرجاع  بهدف  وتركيا  اوكرانيا  مموَّل من 

.]7[
الّتبادل  اّتفاق  الفترة ذاتها، ناقشت فريالند  خالل 

الحّر بين كندا واوكرانيا.
عام  إنسايدر«،  »روسيا  صحيفة  قامت  عندما 
اإلجرامي  فريالند  جّد  ماضي  بكشف   ،2017
انكرت  بالبنديرّيين،  والوثيقة  المستمرّة  وِصالته 
»البروباغاندا«  وأدانت  الوقائع  جميع  فريالند 
الّروسية. ولكن، في 27 شباط الماضي، ظهرت 
الّتابعين  البنديرّيين  من  مجموعة  مع  فريالند 
خالل  )ب(،  األوكرانّيين  القومّيين  لمنّظمة 
وبسرعة  تّمت  الّروسي.  الهجوم  ضّد  احتجاٍج 
إزالة الّصورة اّلتي كانت فريالند قد نشرتها على 

حسابها الّشخصي في تويتر.
في وجه العملية العسكرية الّروسية وبالّتعاون مع 
تحجز  لكي  ميزانّيتها  كندا  عّدلت  الّناتو،  حلفاء 
500 مليون دوالر موّجه للجيش االوكراني، بما 
رّشاشات،  كندا  أرسلت  أن  البنديرّيين. سبق  فيه 
مسّدسات، بندقّيات حربّية، 1.5 مليون رصاصة، 
الُمّتصل بذلك )14  العتاد  قّناصات، وكّمّية من 
شباط(، نّظارات ليلّية، خوذات عسكرية، وسترات 
قاذفة   100 شباط(،   27( الّرصاص  من  واقية 
قذيفة   2000 م2،  غوستاف  كارل  صواريخ 
حّصة  الف   390 شباط(،   27( مم   84 عيار 
من  واقية  سترة   1600 وتقريبًا  عسكرية  غذائية 
الّشظايا )1 آذار(، 4500 قاذفة صواريخ م72 
و7500 قنبلة يدوّية، واشتراك في خدمات صور 
مليون   1 بمبلغ  الّتجارّية  الّصناعية  األقمار 
الُمراقبة )9  ِلُمسّيرات  دوالر )3 آذار(، كاميرات 
آذار(، مدافع م777 وذخيرة لها، باإلضافة إلى 
للّدّبابات  الُمضاّدة  الّصواريخ  لقاذفات  صواريخ 
كارل غوستاف م2 )22 نيسان(، 8 مدرّعات من 
الكاميرات  وتصليح  صيانة  وعقد  تجاري،  طراز 
وتدريب  نيسان(،   26( للمسّيرات  الُمخّصصة 
مدافع  استخدام  كيفّية  على  االوكرانّيين  الجنود 

م777.

في 2 آذار، قام جوستن ترودو، الُمؤمن بالواليات 
المتحدة، بإقناع 20 دولة بأن ُتوّقع على إعالن 
تعّلق   .]8[ الّروسي  اإلعالمي  الّتضليل  إدانٍة 
االمر بمنع انتشار المعلومات الُمتعّلقة بالبنديرّيين 

األوكرانّيين والكندّيين.
إقناع 30 دولة  تمّكنت كندا من  آذار،  في 10 
ِباسم  يحتفل،  أورويليانٍي  إعالٍن  على  توّقع  بان 
حرّّية الّصحافة، بحجب قناة روسيا اليوم ووكالة 

سبوتنيك عن الغرب.
كندا  الُحكم، فرضت  إلى  البنديرّيين  منذ وصول 
عقوبات على 900 شخصية وشركة روسّية او 
مقرّبي  ِلاّلئحة  أضافت  ثّم  ُمعاِرضة،  أوكرانية 

الرّئيس الّروسي وأفراد من عائالتهم.
بالرّغم من اّدعاء كندا أّنها تحرص على حماية 
ودعم المساوات في الحقوق بين جميع البشر، ها 
هي تدعم دون شرط البنديرّيين، أصحاب نظرّيات 

تفّوق األوكرانّيين العرقي على الّروس.
VOLTAIRE NET المصدر شبكة فولتير

بعد مرور عشرين عامًا على اعتقاله المتواصل
الخيميائي الفلسطيني األسير مروان البرغوثي

دراسة تكشف أن نمو األطفال مع وجود كلب قد يحميهم من مرض شائع!

بقلم عيسى قراقع
في 15/ 4/ 2002 احتفل جنراالت إسرائيل 
ألقوا  أنهم  اعتقدوا  البرغوثي،  مروان  باعتقال 
القبض على الرجل الذي صنع اكسير الحياة، 
الماء والدم  التي جبلت  النبوءة  تلك  صاحب 
انتفاضة االستقالل والحرية  والتراب وأطلقت 
السالم  مقومات  كل  المحتلون  أعدم  بعدما 
واألخالقية  اإلنسانية  والمبادئ  والحياة، 

العادلة. 
االجتياحات والقمع المنظم، القتل واإلعدامات 
والهدم  والنهب  السلب  االعتقاالت،  وحمالت 
أن  يستطع  لم  ذلك  كل  الفاصلة،  والجدران 
التي  األسطورية  المادة  هذه  على  يقبض 
تسمى اكسير الحياة، هناك ما هو أقوى من 
المادة واآللة والدبابة والمجنزرة، هناك حكمة 

ثورية وروح ال تسحقها اآللة العسكرية. 
الخيميائي الفلسطيني مروان البرغوثي لم يمت 
ويدفن في مقابر التحقيق والعزل والسجون، ال 
زال مختبره يشتغل، العقوبات الكثيرة، القيود 
والحصار والحرب النفسية والجسدية لم تدمر 
يملك  والثوري،  واإلنساني  الفكري  مصنعه 
أفكاره  في  يحلق  القلب،  لعضالت  معجمًا 
حتى تهب هنا وهناك رياحًا وتتحرك عاصفة. 
مروان  الخيميائي  عقل  أن  المحتلون  أدرك 
البرغوثي أكبر من تاريخ دولتهم االستعمارية، 
وأكبر من قالع ومعسكرات السجون، وال زال 
يعمل، ال زال يعيش، ال زال يصدر التعليمات 
والقرارات، ال زال يخرج من السجن متى يشاء، 
إنه  البيانات،  ويكتب  الخاليا  ينظم  زال  ال 
يملك النار والطاقة الهائلة، يحيي الرماد في 
الجفاف، ويملك حجر الثورة وحجر الفالسفة، 
يحول الوقت إلى ذهب، تهتز أبواب السجون، 
يسيل ملح جسده في هذه اإلضرابات، تذوب 
السجن  بعد  ما  آخر  تاريخ  هناك  الحيطان، 
يحول  الذي  المستقبل  إنه  االحتالل،  وبعد 
سياسيًا  رابح  مشروع  من  االحتالل  مشروع 
مشروع  إلى  وتجاريًا  واقتصاديًا  وعسكريًا 

خاسر ال محالة. 
يتعايش  البرغوثي  مروان  األسير  الخيميائي 
مع الرطوبة والفراغ وخمسة مؤبدات ثقيالت، 
السجن ليس مقبرة، قال ذلك وأعلن عن افتتاح 
بناء  ساحة  السجن  القضبان،  خلف  جامعة 
ومقاومة، السجن فيه طعم الحرية التي تحرر 
له مقعدًا وشهادة متميزة في  األسير وتجعل 
المدرسة والجامعة، الجسد هناك لكن اإلرادة 
والروح هنا، لهذا تفاجأ السجانون أن أكاديمية 
ما  تخرج  أن  استطاعت  مروان  الخيميائي 
يزيد عن 180 أسيرًا بدرجة البكالوريوس في 
أسيرًا   150 عن  يزيد  وما  السياسية  العلوم 
اإلسرائيلية،  الدراسات  في  الماجستير  بدرجة 
فوق  السجن  في  يزهر  الذي  الزرع  هذا  ما 
جدران الصمت، ينطق الحبر والشفاه الناشفة. 

البرغوثي،  مروان  مصنع  الجالدون  داهم 
كتب  غير  عنده  يجدوا  لم  الرجال،  مصنع 
الطبري  وحوله  واإلنسانيات،  الفلسفة  في 
وابن سينا والرازي ومحمد اإلدريسي والحالج 
المبعثرة  الكثيرة  األوراق  هذه  ما  والفارابي، 
في غرفة مروان؟ قالوا إنه يصنع الرصاص 
إنه يحرك األحالم لتهب  والمتفجرات، وقالوا 
االنتفاضات، وقالوا إنه يهدم إسرائيل القديمة 
كنعانية،  رواية  ويجهز  وأساطيرها  وهيكلها 
يحرر التاريخ والزمان والمكان، ويهدم الهيكل 
ونقوش  مخطوطات  عنده  وجدوا  والخرافة، 
ووثائق، أشكال للوعي، حواس، علم للمعاني، 
الخيميائي يعمل على تحرير التاريخ والثقافة 

من قبضة الدراسات التوراتية. 
ونزيف  زيت  من  كنزًا  وجدوا  مختبره  في 
ومضخات للغة والهواء، وجدوا رجاًل فيزيائيًا 
في  الحركة  ليضع  الحرارة  في  الضوء  يمزج 
أجنحة  فضائية،  مركبته  والقلب،  الرأس 
رحمانية  آيات  نبوية،  صواريخ  شراعية، 
موسيقية،  آالت  الوقت،  إليقاع  اختبارات 
والدات  التحقيق،  أساليب  حول  إرشادات 
متموجة لألمل من قاع اليأس، وجدوا قصائد 
ربما هو صديق  الموت،  على  تنتصر  حب 
وفقدان  المقنع  الهواء  تعالج  التي  األفالك 

الصوت. 
بها  حوكم  التي  المتجددة  االتهام  الئحة  في 
اإلسرائيليون  القضاة  ادعى  البرغوثي  مروان 
دولة  على  وجوديًا  خطرًا  يشكل  مروان  أن 
إسرائيل وأبرزوا نصًا كتبه مروان في اجتماع 
عندما  الوطنية  الفصائل  مع  السجن  داخل 
النص:  يقول  الوطنية،  الوحدة  وثيقة  وقعت 
الواحد ممكن أن يستشهد يجب أن  إذا كان 
يرجع من أجل أن يستشهد مرة أخرى من أجل 
هذا الشعب، الخيميائي يوقظ الفناء مرة أخرى 

وينهض مرة ثانية. 
إن زنازين المستعمر لن تحبس روحنا وعقلنا 
الخيميائي  يقول  جسدنا،  قيدت  وأن  وإرادتنا 

طبقات  كل  يفكك  وهو  البرغوثي  مروان 
االحتالل  هذا  اإلشارات،  يرسل  إنه  الظالم، 
إلى زوال، واليوم األخير من عمر االحتالل 
هو اليوم األول للسالم، ولهذا تنتفض القدس 
والرملة  اللد  اشتعلت  ولهذا  الغزاة،  وجه  في 
ولهذا  النكبة،  على  عامًا   74 بعد  والناصرة 
حاصر أبطال جنين قلب تل أبيب ولم تنطفئ 
في  عاقلة  أبو  شيرين  للشهيدة  الكاميرا  عين 
تخمد  ولم  يسقط  لم  النعش  الكونية،  زفتها 

الذاكرة. 
الخيميائي مروان البرغوثي صناعة فلسطينية، 
على  القادرة  الخاصة  الكيمياء  هذه  يملك 
تنويم الوجع، هل هو عقل إلكتروني تحرسه 
كلماته  ومظاهرات،  فضاء  كلماته  اآللهة؟ 
أحداث وخطوات قادمة، رؤية قادرة على إنقاذ 
األفق السياسي، يتحدث مع الغيم ومع الليل 
اآليات  على  يراهن  غزة،  ومع  هللا  رام  ومع 
المباركات والشعب، إننا أصحاب حق، وإننا 
أصحاب األرض األصليين وأهلها، وإن قلياًل 
من القوة مع كثير من العدل والحق هي أقوى 
من كل القوة المفتقدة للعدل والحق، هذه هي 

المعادلة. 
المحشور  الفلسطيني  الخيميائي  هذا  ما 
يفكك  أن  استطاع  والذي  الجدران،  وراء 
حلقات المؤبدات الطويالت، ويكتشف ذهب 
واإلرادة  العقل  اإلنسان؟  في  والثورة  الكرامة 
الكمال  إلى  وترتقي  الشائكة  األسالك  تحطم 
قدرة  من  اإلسرائيليون  ذهل  ولهذا  باإلنسان، 
وإنجاب  النطف  مئات  تهريب  على  األسرى 
في  إنسانية  ثورة  أكبر  في  والبنات  األوالد 
العصر الحديث، ذهلوا أكثر من ستة أسرى 
جلبوع،  سجن  في  المسلح  االسمنت  حفروا 
فلسطين،  سماء  عانقوا  الحرية،  نفق  وعبروا 

وقبلوا األرض الغالية. 
الدولة  يصنع  العدم،  يخصب  الخيميائي 
األماكن  أكثر  في  السيادة  ذات  الفلسطينية 
قسوة وفظاعة وهي السجون، يملك من المواد 

غير المرئية الكثير، يرى ما ال يراه السجانون 
الطغاة، يرى من نافذة الزنزانة الصغيرة تباشير 
النصر، يرى شمس الحرية تشرق على أرض 
فلسطين، وكتب: إننا نعيش اللحظات الحالكة 
إال  علينا  وما  واالستقالل،  الحرية  رحلة  في 
النصر  بحتمية  اإليمان  تعميق  من  مزيد 

وتعزيز الصمود والوحدة الوطنية. 
يثير  إنه  السحر؟  الخيميائي  هذا  يملك  هل 
هذا  إسرائيل،  دولة  في  والرعب  الهوس 
روح،  بال  ميت  جسد  عن  عبارة  االحتالل 
وسيشيع جثمان هذا االحتالل إلى أقرب مزبلة 
للتاريخ، إلى جوار النازية والفاشية والعنصرية 
واإلرهاب، ال تحلموا بسالم مع االحتالل، ال 
تحلموا بسالم مع االستيطان، ال تحلموا بسالم 
مع آالف األسرى، من يقبل بالحياة بشروط 

االحتالل ال يعرف طعم الحرية. 
إسرائيل  حروب  أن  الخيميائي  عرف  كيف 
كلما  أحالمهم  إلى   كوابيسًا  عادت  الدموية 
والصور؟  الضحايا  ألبومات  في  نظروا 
المغلوبون ينتصرون بشكل آخر أكثر حسمًا 
الهوية،  وتسليح  الرواية  كتابة  يتقنون  عندما 
تحاصرهم،  القدس  حاصرهم،  األبارتهايد 
أمهات األسرى والشهداء تحاصرهم، األعالم 
الفلسطينية ترتفع في كل فلسطين التاريخية، 
مما  وأقرب  قريبة  االحتالل  نهاية  أرى  إنني 
ال  االحتالل  هذا  وإن  الكثيرون،  يتصور 
مستقبل له، هذه ليست تعويذة من الخيميائي 

مروان البرغوثي، إنها الحقيقة. 
مروان  الخيميائي  أن  المحللون:  كتب 
يحيا  معًا،  وخارجه  السجن  يحيا  البرغوثي 
السنوات  يحسب  ال  الزمن،  يسبق  باندفاع، 
إلى حد  أنه وصل  النهر  بقدر ما يخبره  إال 
فيه،  المقاتل  الناس  يصدق  لهذا  الفيضان، 
ويصدق الناس اإلنسان فيه، يصدقون قصة 
الخلود، الحرية ال تشيخ وال تموت، االحتالل 

وصل إلى طريق مسدود. 
الخيميائي مروان البرغوثي هل هو سجين أم 
معلم أم ثائر أم خيال؟ يتساءل اإلسرائيليون، 
لقد ضاعت حدود السجن وخريطته من بين 
أيديهم، ضاعت الفواصل والحواجز وخطوط 
على  ينادي  السجن  في  الخيميائي  الحرب، 
على  ينادي  والمطر،  بالماء  فتأتيه  الغيمة 
الناس فتزدحم الشوارع بالهتافات والمظاهرات، 
قوة  شعب،  قوة  حركة،  قوة  المفقودة  للحرية 
عمود  كل جسم  الفوري،  التغيير  على  قادرة 

من النور يبدد الظلمة الحالكة.
حلمًا  يحمل  البرغوثي  مروان  الخيمائي 
ويحمل حجرًا ويحلم بأغنية وقصيدة، السجن 
والرفاهية  التطبيع  مشاريع  وال  يصهرنا  لم  
االقتصادية، عندما تتوحد الفكرة مع الوطن، 
وتصبح حريتك جزءًا من حرية شعبك تتحطم 
هياكل المحتلين وتتوحد الكلمة مع المقاومة.

باحثون من جامعة تورنتو أن األطفال  وجد 
عائلي  كلب  مع  يكبرون  الذين  الصغار 
عرضة  وأقل  صحة  أكثر  بأمعاء  يتمتعون 
لإلصابة بمرض كرون - وهو مرض التهاب 

األمعاء الشائع.
معدي  كبير  توربين،  ويليامز  الدكتور  وقال 
إلى  تضيف  دراستنا  أن  »يبدو  الدراسة: 
األبحاث التي استكشفت فرضية النظافة التي 
تشير إلى أن عدم التعرض للميكروبات في 
نقص  إلى  يؤدي  قد  الحياة  من  مبكر  وقت 
التنظيم المناعي تجاه الميكروبات البيئية«. 

ويعرف مرض كرون بأنه حالة طويلة األمد 
تسبب التهاب بطانة الجهاز الهضمي.

القسم  في  شائع  بشكل  االلتهاب  ويحدث 
األخير من األمعاء الدقيقة أو الغليظة، ولكنه 

الجهاز  من  جزء  أي  على  يؤثر  أن  يمكن 
الهضمي.

وشرع الباحثون في فهم ما إذا كانت النشأة مع 
كلب أليف تؤثر على خطر إصابة األطفال 
من  يقرب  ما  بيانات  ودرسوا  الحالة.  بهذه 
4300 من أقارب الدرجة األولى المصابين 
بداء كرون. وقاموا بتقييم عدة عوامل، بما في 
ذلك حجم األسرة، ووجود الكالب أو القطط 
أليفة منزلية، وعدد الحمامات في  كحيوانات 
المنزل، والمعيشة في مزرعة، وشرب الحليب 

غير المبستر، وشرب مياه اآلبار.
وكشف تحليلهم أن التعرض للكالب - خاصة 
مرتبطا  كان   - عاما   15 إلى   5 سن  من 
الميكروبات  بين  والتوازن  الصحية  باألمعاء 

في األمعاء وجهاز المناعة في الجسم.

من  الحماية  في  العوامل  هذه  تساعد  وقد 
مرض كرون، وفقا للباحثين.

وقال الدكتور توربين: »لم نشهد نفس النتائج 
مع القطط، على الرغم من أننا ما زلنا نحاول 

تحديد السبب«.
أن أصحاب  ذلك هو  في  السبب  يكون  وقد 
الكالب يخرجون كثيرا مع حيواناتهم األليفة أو 
يعيشون في مناطق بها المزيد من المساحات 
تحمي من  أنها  سابقا  ثبت  والتي  الخضراء، 

داء كرون.
النتائج  تساعد  أن  الباحثون  يأمل  وبينما 
المعرضين  المرضى  تحديد  على  األطباء 
أنهم  إال  كرون،  بمرض  اإلصابة  لخطر 
البحث  من  مزيد  إلى  الحاجة  من  يحذرون 

للتحقق من النتائج. المصدر: ديلي ميل
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خاطرة: صعب المنال

جمال و صحة 

كيف نمنع حدوث االضطرابات الهرمونية؟

راوية الوادي 
تورونتو

لكنه  و  له،  أجنحَة  ال  اإلنساَن  أن  لنا  قالوا 
فما  شاء..  إن  كالطيِر  الطيراَن  يستطيُع 
أو  تأخذك حيُث تريُد  الخياِل  هي إال فسحُة 
أبعد..... هذا ما قالوه لنا حين كنا صغارا. 
أحالمنا  معنا  تكبُر  و  نكبُر،  بدأنا  حين  و 
التي حلقت معنا في فضاءاٍت ال متناهيٍة، و 
بنَّت في عقولنا بنيانًا مشيدًة، قالوا لنا: أفيقوا 
وعلى األرِض سيروا باألقداِم، فمن يعيُش في 
األحالِم ، نائٌم ال يفيق، و واقُع الحاِل يشبُه 

فيه النياُم... األمواَت ال األحياء.
 و كبرت فينا األيام، و مشينا على األرِض 
الدنيا  سنينا، و نسينا األحالَم، و قد شغلتنا 
و  للرزِق  نسعى   ... دروبها  في  بالركِض 
العيِش و نسينا تلك المدَن التي رسمناها في 
زاَل  و ال  السكاَن،  تنتظُر  زالت  الخياِل، وال 
بكِل  الربيُع  الورُد موسمه  الشجُر أخضرا، و 

األلواِن ينتظُر من يزوُر البستان.
ما بين فسحِة الخياِل و حدوِد العقِل .. تسكُن 
نوازِل  على  الصبِر  و  االحتماِل،  قدرُة  فينا 
األيام. كبرنا و ال زاَل يسكُن الشُك في زاويا 
الصدِر الذي يلتحُف الواقَع خشيَة أن تلفحه 

من رياِح الخياِل نفحةً باردةً  توقُظ فيه أحالَم 
الطفولة ، و منى الصبا،  فتبعُد خطاه عن 
الطرِق المرسومة بالخطوِط الحمِر، و القواعِد 
الصفر، و تعهداِت حسن السير و السلوك. 
من  الكوِن  كَل  غيرت  التي  الخياِل  فسحُة 
آفاَق  المفتوِح  الخياِل  مقتنعي  فوصَل  حولنا 
البيضاَء  السحِب  أسرِة  على  وغفوا  السماِء، 

-و طاروا بمركباٍت فضائيٍة ال بأجنحِة خياِل 
الكواكِب، و  المجراِت و  أبعَد من  النائمين- 
الحيتاَن،  البحِر  في  نازلوا  و  آخرين غاصوا 
العتِم، و رؤوا عوالَم آخرى... ال  و ظلماِت 

ُيمشى لها باألقدام.
كبرنا و لم نعد صغارا، و كثُر ما نسمُع عن 
المستحيِل، و عن صعِب المناِل، كبرنا و عَز 

علينا النوُم، و لم يعْد لدينا وقٌت لألحالم . و 
إن شكوت أو تذمرت، أو جرؤت فاستنكرت 
.... لقالوا لك الرضا كنٌز ال يفنى، و العقُل 
اعقله ال تفلْت له الزماَم، و فالمرُء رهيٌن بما 
األقدام.  له  مشت  بما  و  الشفاُه،  به  تفوهت 
الصفحِة  وعن  فيك،  الطفِل  عن  تبحُث  و 
البيضاَء التي لم يخطها القلُم بعد، وتصيبَك 
الدهشَة أنك لم تترك صفحًة بيضاَء واحدًة ... 
و ال حتى سطرًا ... إال و كتبته على عجالٍة. 
و تقرُأ ما كتبت .. و تذهلَك رداءَة المفرداِت 
و ركاكَة اللغِة التي كتبت بها أيامك. و تتسآل 

.. أحقًا.. هذا أنا؟
 قالوا لنا حين كنا صغارًا: النسياُن ... هو 
ممحاُة ألحداِث الماضي، و حين كبرنا قالوا 
لنا: ليس لكتاِب التاريِخ و األياِم من تصحيٍح 
أو تمحيص، فما مضى ماٍض في حكمه و 
األولى  و  جائٌز،  التغاضي  لكن  و  أحداثة، 
الصغيُر  لنا:  قالوا  الحاضر.  على  التركيُز 
يتساءُل  و  كبيرا....  يظل  الكبير  و  يكبر 
الطفُل فينا ... ترى ما هي األشياُء التي ال 
الدهشة .. أم  يجُب أن تكبَر معنا ... أهي 
الفرحة... أم فسحة الخيال .. أم فرجة األمِل 
أم حسن الظِن. اسألوا الصغاَر لربما صدقوكم 

القوَل .... حين يكذُب الكبار.

تزايد اإلصابات بجدري القرود 
وخبراء يؤكدون انتشاره بين المثليين جنسيا

الجئة وكرانية تدخل إلى منزل عائلة بريطانية استضافها 
وتخطف الزوج خالل 10 ايام

بريطاني يعثر على ورقة نقدية فلسطينية نادرة
 وعرضها للبيع بسعر خيالي

فئة  من  نقدية  ورقة  بريطاني  مواطن  وجد 
100 جنيه فلسطيني في متجر خيري، ولفتت 
تباع  بأن  يتوقع  لم  أنه  إال  لغرابتها،  انتباهه 

بضعف قيمتها بـ1400 مرة.
أقل  ضمن  من  هي  النادرة  الورقية  والعملة 
المعروف  ذاتها  القيمة  من  أوراق  من عشر 
وجودها، وكانت تصدر للضباط من أصحاب 
البريطاني  االنتداب  أيام  الرفيعة  المراكز 
مقابل   بيعت  وقد   ،1927 عام  لفلسطين 
140 ألف جنيه إسترليني )حوالي 175 ألف 

دوالر أمريكي(، وفق )روسيا اليوم(.
لمنظمة  يعمل  كان  مايمان،  بول  والمواطن 
على  عثر  حين  كمتبرع  الخيرية  »أوكسفام« 
صندوق  داخل  فلسطيني  جنيه  المئة  ورقة 

يحوي أغراضا تم التبرع بها.
وقرر عندئذ التواصل مع أحد دور المزادات، 
بأنها  الورقية  العملة  قيمة  الخبراء  قيم  حيث 

أنها  إال  إسترليني،  جنيه  ألف   30 تساوي 
بيعت مقابل 140 ألف جنيه إسترليني حين 

عرضها دار مزاد »سبينك في لندن. 

بين  أحمل  أني  »أدركت  قائال:  بول  وعلق 
يصّدق  ال  بشكل  ونادرة  ثمينة  قطعة  يدي 
هذا  بمثل  بيعت  بأنها  التصديق  يسعني  وال 

المبلغ«.
وكان متبرع مجهول قد حملها في صندوق إلى 
المتجر الخيري في أكتوبر 2020 وخضعت 
للتخمين في دار المزادات في فبراير 2022. 
وتابع بول مجريات المزاد عبر اإلنترنت من 
منزله في أبريل الماضي وأكد أنها عرضت 
مبدئيا مقابل 30 ألف جنيه، وأضاف أنه ظن 
ألنها  نظرًا  مزورة  تكون  قد  أنها  البداية  في 

عملة نادرة الوجود للغاية.

نشرت صحيفة »صن« البريطانية يوم السبت 
تفاصيل قصة الجئة أوكرانية استقبلتها عائلة 
بريطانية في منزلها فخطفت قلب الزوج من أم 
أطفاله. وفي التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة 
استقبال  وزوجته  رجل  قرر  فقد  البريطانية، 
الجئة أوكرانية في منزلهما، بعدما تعاطفا مع 

حالتها اإلنسانية.
توني  األمن  حارس  أن  »صن«  وذكرت 
غارنيت )29 عاما(، وهو أب لطفلين، كان 
 28( لورنا  زوجته  مع  سعيدة  حياة  يعيش 
عاما( في مدينة برادفورد في إنجلترا، مشيرة 
إلى أن األمور انقلبت رأسا على عقب بعدما 
 22( كركديم  صوفيا  الالجئة  استقبال  قررا 
عاما( في منزلهما التي غادرت مدينة لفيف 

األوكرانية واختارت بريطانيا وجهة لها.
الالجئة  دخول  من  فقط  أيام   10 وبعد 
في  غارنيت  وقع  الجديد،  البيت  األوكرانية 
حبها، وهو األمر الذي اكتشفته الزوجة لورنا، 

مما جعلها تطلب من صوفيا المغادرة.
األوكرانية  الالجئة  أن  الصحيفة  وكشفت 
مفاجأة  شكل  ما  وهو  توني  وتبعها  غادرت 
صادمة للورنا، مشيرة إلى أن العاشقين انتقال 

معا للمنزل العائلي لغارنيت.
توني:  قال  »صن«  نقلتها  تصريحات  وفي 
معا«، مضيفا:  حياتنا  بقية  لقضاء  »نخطط 
»نحن متأسفان على األلم الذي تسببنا فيه، 
لكن المشاعر تجاه صوفيا لم أشعر بها من 

قبل«.
وأضاف: »أنا آسف جدا لما تمر به لورنا.. 
لم يكن هذا خطأها ولم يكن األمر يتعلق بأي 

خطأ ارتكبته«.
من جهتها، صرحت صوفيا كركديم: »أحببته 
سريعة  كانت  حبنا  قصة  نظرة..  أول  من 
للغاية.. أعلم أن الناس سيقولون إنني سيئة، 

لكن هذا األمر يحدث«.
وتابعت الالجئة األوكرانية قائلة: »خالل تلك 

كان  توني  أن  إلى  توصلت  القصيرة،  المدة 
غير سعيد مع زوجته«.

بصدد  أنهما  البريطانية  الصحيفة  وأوضحت 

البحث عن عقار مناسب لهما وسط المدينة، 
كما أن توني أودع طلبا للحصول على تأشيرة 

دائمة لحبيبته الجديدة.

أعلنت الدكتورة آنا كونوفالوفا، أخصائية الغدد 
تقليل  أن  الروسية،  التغذية  خبيرة  الصماء، 
يساعد  الغذائي،  النظام  في  السكريات  كمية 

على تجنب حدوث االضطرابات الهرمونية.
نوفوستي  لوكالة  حديث  في  الخبيرة  وتشير 
الروسية لألنباء، إلى أنه ال توجد مادة غذائية 
يمكنها لوحدها التأثير في مستوى الهرمونات 
في الجسم. ولكن عمل منظومة الغدد الصماء 
الغذائي  النظام  يعتمد على  بصورة صحيحة 

الذي يتبعه الشخص.
وتقول، »إن زيادة كمية السكريات والدهون، 
لمعالجة  ألطعمة خضعت  المتكرر  والتناول 
الحصول على  إلى  يؤدي  أن  يمكن  معمقة، 
طاقة إضافية وزيادة في الوزن. والوزن الزائد 
والسمنة، هي أحد األسباب الرئيسية الضطراب 
عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون 

وتطور مرض السكري من النوع الثاني«.
وتشير األخصائية إلى أن سوء التغذية يؤثر 
في  للهرمونات  الطبيعي  المستوى  في  أيضا 

الجسم.
الجهاز  في  االضطرابات  »تتطور  وتقول، 
االوعية  من  )مجموعة  البوابي  النخامي 
ما  منطقة  تربط  والتي  الدماغ  في  الدموية 
األمامية(،  النخامية  الغدة  مع  المهاد  تحت 
والجهاز  الصماء  الغدد  وظائف  يؤدي  الذي 
انقطاع  عن  يسفر  أن  ويمكن  العصبي. 
الطمث والعقم وهشاشة العظام. وفي الحاالت 
الشديدة، يسبب اضطراب عمل الغدة الدرقية 

والغدة الكظرية«.

حدوث  لتجنب  األخصائية،  وتوصي 
االضطرابات الهرمونية بما يلي:

إلى  المضافة  السكريات  كمية  تقليل   -  1
التي  الطاقة  إجمالي  من  بالمئة   10-5

نحصل عليها من الغذاء.
أال  يجب  حيث  الدهون،  كمية  تقليل   -  2
التي مصدرها  الحرارية  االسعرات  كمية  تزيد 
الدهون عن 30 بالمئة من إجمالي السعرات 
)اللحوم  المشبعة  والدهون  اليومية.  الحرارية 
وزيت  والحلويات  األلبان  ومنتجات  الدهنية 

النخيل وجوز الهند( إلى 10 بالمئة.

3 - تقليل تناول األطعمة المعالجة.
4 - االمتناع عن تناول المشروبات الكحولية 

أو على األقل تقليلها.
الغذائي  النظام  يتضمن  أن  يجب   -  5
اليومي ما ال يقل عن 500 غرام من الفواكه 

والخضروات.
6 - االكثار من تناول الحبوب الكاملة، ولكن 
مجموع  من  بالمئة   50 عن  يزيد  أال  يجب 

الحبوب المستهلكة.
7 - يجب أن يتضمن النظام الغذائي اليومي 
البروتينات المختلفة )لحوم، أسماك، دواجن، 

بيض، مأكوالت بحرية وبقوليات(.
8 - يجب بانتظام تناول منتجات ألبات قليلة 

الدسم.
الرشيد  االستخدام  فقط  لألخصائية،  ووفقا 
مستوى  اضطراب  تجنب  على  سيساعد 
منتج  على  يقتصر  ال  هذا  و  الهرمونات، 

معين.

تلقت  أنها  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت 
تقارير من 12 دولة تؤكد إصابة 92 شخصا 
بمرض جدري القرود، مشيرة إلى وجود 28 
حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالمرض، مع 

توقعها ظهور مزيد من الحاالت عالميا.
المتاحة  »المعلومات  أن  المنظمة  وأضافت 
إنسان  من  العدوى  انتقال  أن  إلى  تشير 
اتصال  على  أشخاص  بين  يحدث  آلخر 
جسدي وثيق مع الحاالت التي تظهر عليها 

أعراض«.
وقال الرئيس األميركي جو بايدن إن عدوى 
إلى  قلق، مشيرا  مبعث  تشكل  القرود  جدري 
أن إدارته تبحث مسألة اللقاحات والعالجات 

المتوفرة.
 )Daily Mail( »ونقلت صحيفة »ديلي ميل
البريطانية عن اإلعالم اإلسباني أن السلطات 
وجود  احتمال  في  تحقق  الكناري  جزر  في 
عالقة بين مصابين بالمرض ومهرجان أقامه 
مثليون في إحدى الجزر، وحضره نحو 80 

ألف شخص من القارة األوروبية.
بين  ُنظم  المهرجان  فإن  المصدر،  وحسب 
5 و15 مايو/أيار الحالي وحضره أشخاص 
مع  القرود،  بجدري  الحقا  إصابتهم  تبّينت 
بيان أنه ال يمكن التأكيد إن كان من ضمن 
رقم  »المريض  إطالق  يمكن  من  الحضور 
مصدر  يعد  الذي  )المريض  عليه  صفر« 
عين  في  حصلت  العدوى  أن  أو  العدوى(، 

المكان من مصدر هناك.
وفي حين يقول خبراء الصحة إن المرض لن 
يؤدي إلى انتشار وباء جديد بمستوى فيروس 
كورونا، فإنهم يحذرون من خطورته، ويدعون 

إلى ضرورة التعامل معه بجدية.
المعدية  األمراض  من  القرود  جدري  ويعد 
أجزاء  في  ومتوطنة  خفيفة  عادة  تكون  التي 
من غرب ووسط أفريقيا، وينتشر عن طريق 
االتصال الوثيق؛ لذلك يمكن احتواؤه بسهولة 
نسبيا عبر تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة 

الشخصية.
عن  مياسنيكوف  ألكسندر  الطبيب  كشف 
حالة  في  القردة  بجدري  اإلصابة  إمكانية 
التواصل مع شخص مصاب على مدى ثالث 

ساعات متواصلة على بعد متر واحد منه.
انتقال  احتمال  أن  إلى  مياسنيكوف  أشار  و 
»تنتقل  قال:  حيث  جًدا،  منخفض  العدوى 
عدوى المرض من شخص إلى آخر بصعوبة، 

ألنه لكي تنتقل العدوى من شخص مصاب 
إلى شخص سليم ال بد من تواصلهم لمدة ال 
تقل عن ثالث ساعات وتفصل بينهما مسافة 

متر واحد«، وفق )روسيا اليوم(.
ووفقا له، مقارنة بالجدري الذي يصيب البشر، 
الوفيات  ومعدل  عدوى  أقل  الفيروس  هذا 
أضاف«  حيث   ،٪10 حوالي  أقل،  بسببه 
عن  البشر-  الفيروس  هذا  يصيب  أحيانا 
طريق عضة قرد، تناول لحم القرود، العاملين 
في حدائق الحيوانات، وعن طريق القوارض 

)الجرذان( التي يمكن أن تنقل المرض«.

أعراضه وانتقاله
ويتسّبب الفيروس ببثور جلدية لكنه نادرا ما 
يكون قاتال، وهو متوطن في أجزاء من وسط 

أفريقيا وغربها.
وتشمل أعراض المرض النادر الحمى وآالم 
العضالت وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة 
واإلرهاق وطفح جلدي يشبه جدري الماء على 

اليدين والوجه.
ويمكن أن ينتقل الفيروس من خالل مالمسة 
مصاب،  شخص  لعاب  أو  الجلدية  البثور 
واالستعمال  المخالطة  خالل  من  وكذلك 

المشترك للفرش أو المناشف.
فيروس  مثل  بسهولة  الفيروس  ينتقل  وال 
جائحة  حفز  الذي  »سارس-كوف-2« 

»كوفيد-19« على مستوى العالم.
ويشفى المصابون بجدري القردة بعد أسبوعين 
الصحة  منظمة  وفق  عادة،  أسابيع   4 إلى 

العالمية.
لقاحات متاحة

وقال ديفيد هيمان المسؤول بمنظمة الصحة 
من  دولية  لجنة  إن  رويترز  لوكالة  العالمية 
الخبراء اجتمعت -عبر مؤتمر بتقنية الفيديو- 
للنظر في ما يلزم دراسته حول تفشي المرض 
وإبالغه للجمهور، بما في ذلك إذا كان هناك 
ومن  أعراض،  ظهور  دون  من  انتشار  أي 
المختلفة  والطرق  للخطر،  عرضة  األكثر 

لالنتقال.
وقال إن االتصال الوثيق يعد الطريق الرئيسي 
واألمهات  اآلباء  إن  وقال  المرض،  النتقال 
الذين يعتنون بأطفال مرضى مثال معرضون 
للخطر، وكذلك العاملون في مجال الصحة، 
ولهذا السبب بدأت بعض البلدان تطعيم فرق 
عالج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات 

الجدري.
كما تم تحديد العديد من الحاالت الحالية في 
التسلسل  ويشير  الجنسية،  الصحة  عيادات 
في  الحاالت  من  قليل  لعدد  المبكر  الجيني 
التي  الساللة  مع  تشابه  وجود  إلى  أوروبا 
انتشرت بطريقة محدودة في بريطانيا وإسرائيل 

وسنغافورة عام 2018.
بيولوجيا«  المعقول  »من  إنه  هيمان  وقال 
التي  البلدان  خارج  ينتشر  كان  الفيروس  أن 
يتوطن فيها، لكنه لم يؤد إلى تفش كبير نتيجة 
فيروس  بمكافحة  المتعلقة  اإلغالق  إجراءات 
االجتماعي  والتباعد  )كوفيد-19(  كورونا 

وقيود السفر.

وشدد على أن تفشي جدري القرود ال يشبه 
ينتقل  األيام األولى لجائحة كورونا، ألنه ال 
بسهولة. وقال إن الذين يشتبهون في تعرضهم 
للمرض أو الذين تظهر عليهم أعراضه -بما 
في ذلك الطفح الجلدي والحمى- يجب عليهم 

تجنب االتصال الوثيق مع اآلخرين.
لكن  متاحة  لقاحات  »هناك  أن  وأضاف 
الرسالة األهم هي أنه يمكنك حماية نفسك«.

تفسير  في  حاضرة  كانت  الُمؤامرة  نظرّية 
الجدري، واستمرار رغبة جهة  ُظهور مرض 
غامضة بالتخّلص من البشر، وُيذّكر البعض 
عليها  عثرت  التي  البيولوجّية  بالمختبرات 
يقولون  لعلها كما  أوكرانيا، والتي  روسيا في 
بديلة  كحرب  الفيروسات  حرب  نظرّية  ُتؤّكد 

عن احتالل الدول، وإسقاط أنظمتها.
بالقول  الخبراء  يتفاءل  المخاوف،  هذه  وسط 
َيسُهل  ألنه  أسهل،  القرود  جدري  إن مرض 
التعّرف عليه، خاّصًة أنه يترك عالمات مثل 
يعني  ما  وهو  الُمصاب،  جسم  على  الطفح 
ُسهولة معرفته، وعزله، وتلقيحه، على عكس 
كورونا التي تحتاج لفحص )PCR( للتعّرف 
والُمخالطين  بها  الُمصابين  ورصد  عليها، 

للُمصاب.

بيل غيتس يحذر من هجمات إرهابية يستخدم 
فيها الجدري وأوبئة أخرى

»مايكروسوفت«  شركة  مؤسس  وكان 
في  حذر  قد  غيتس  بيل   )Microsoft(
نوفمبر الماضي من هجمات إرهابية محتملة 
بالجدري وأوبئة أخرى قد تظهر في المستقبل 
لمواجهة  االستعداد  على  الحكومات  وحث 
مشاريع  في  االستثمار  عبر  المخاطر  تلك 
»إندبندنت«  والتطوير، وفق صحيفة  البحث 

)Independent( البريطانية.
»بوليسي  مع  مقابلة  -في  غيتس  وقال 
إن   -)Policy Exchange( إكستشينج« 
وبريطانيا  المتحدة  الواليات  مثل  دول  على 
الدوالرات  من  المليارات«  »عشرات  إنفاق 
لتمويل البحوث في هذا المجال، مضيًفا أن 
تلك البحوث قد تكون مكلفة، لكنها قد تمكن 
من القضاء على اإلنفلونزا ونزالت البرد في 

المستقبل.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

عن الرأي في اآلخرين :
دعت املعلمة والدة أحد التالميذ للمدرسة 

ملناقشة وضع إبنها .. قالت لها :
حلبوب  يحتاج  إبنِك  بأن  تفهمي  أن  أريدك 

مهدئة.. 
» هو دواء ملن يعانون صعوبة بالتركيز وفرط 

احلركة »
أنه مزعج خالل الدرس ويشوش على مجرى 

الدرس كثيراً ، وهو ال يتعلم !
لكن  املعلمة،  إقتراح  على  األم  وافقت 
الدواء  تناول  من  يخجل  بأنه  قال  التلميذ 

أمام أعني تالميذ صفه.
بأن يتوجه الطالب لغرفة  أقترحت املعلمة 
املعلمني ليتناول احلبة  ويحضر لها القهوة 

ويعود للفصل..
متفق  هو  كما  األمور  وجرت  التلميذ  وافق 
مرة  األم  املعلمة  الّزمن..دعت  من  لشهر 
وذكرت  ابنها  تصرفات  في  ومدحت  أخرى 

مدى حتسن سلوكه وهدوءه وتعلمه..
 ، املعلمة  كالم  لسماع  مسرورة  األم  كانت 
إبنها مبتسمة وقالت له :من  إلى  توجهت 
اآلن أفضل من ذي قبل،  تتعلم  أنك  اجلميل 
حدثني عن التغيير الذي مررت والنجاح الذي 

قمت به ..
بغاية  أمي  يا  األمر   : ألمه  الطفل  قال 
البساطة، فقد كنت اتوجه لغرفة املعلمني 
احلبة   وأضع   ، للمعلمة  القهوة  أحضر   ،
املهدئه في قهوتها .هكذا أصبحت املعلمة 
كما  تعلمنا  أن  وأستطاعت  هدوءاً  أكثر 

يجب ..
ال تلِق اللوم على اآلخر أحيانا أنت من حتتاج 

إلى تغيير

اثره  قيل بان ماكرون اصيب في حادث دخل 
استفاق  وعندما  طويلة  غيبوبة  حالة  في 
بعد اكثر من عشرين سنة ذهب الى مقهى 
سال  ثم  قهوة  فنجان  وطلب  باريس  في 
في  احلرب  انتهت  كيف  فضلك  “من  النادل 
 ” انتهت على خير  النادل”  فاجابه  اوكرانيا؟ 
ففرح ماكرون ثم ساله مرة ثانية” كم ثمن 

القهوة؟” فاجابه النادل” ثالثة روبل”!!!

اإلجتماع في الطائرة:
رجل و امرأة في الطائرة ال يعرفان بعضهما 

البعض.. يتحدثان فيما بينهم ..
-ماذا تشتغلني..؟

-عارضة أزياء .. و انت ؟
-أنا ناقد موسيقي كالسيكي

هي )متعجبة(: معقول .. أنا حبيبي السابق 
كان يدرس نفس نوع املوسيقى

-معقول !! ما اسمه؟
-ال .. هو ليس بشخص معروف..

-قولي لي رمبا أعرفه
-اسمه جابريال باسترناك

تسيطر عليه حالة من الذهول..
في  كنت   .. جيدا  أعرفه  أنا   .. ممكن  -غير 
بسبب  طردته  و  به  اخلاصة  التحكيم  جلنة 
مستواه و تصرفاته.. هذا كان أسوأ شخص 

عرفته..
و  مفاجئ  بشكل  خمسينية  امرأة  تقوم 

تقاطعهم :
-ليس مبعقول كل هذه الصدفة .. الشخص 
الذي تتكلمون عنه كان طالب عندى وكنت 
دائما أعاقبه ألن تصرفاته كانت غريبة جدا.. 

هو كان أسوأ شخص رأيته..
يقتحم املشهد شاب عشريني و يقاطعهم؛
-ليس ممكن .. أنا أعرف جابريال باسترناك .. 
كان زميلي في الدراسة وكنا دائما نضايقه 

و نضحك عليه.
يتداخل رجل خمسيني و يقول:

.. جابريال باسترناك كان  -ما هذه الصدفة 
و   .. أديره  الذي  الفندق  في  عندي  يشتغل 

طردته ألنه كان شخص سئ جداً
يقوم الناقد املوسيقي في حالة من الذهول 

بعد كل الصدف ويقول بصوت عالي:
هذه  كل  ممكن  ليس   .. غريب  شيء  -هناك 
الصدف .. هل هناك أحد غيرنا على الرحلة 

يعرف جابريال باسترناك..؟
يرفعوا  الطائرة  على  الذين  كل  فجأة 

أيديهم..
تذاكر  اشتريتم  هل  الناس:  يسأل  -الناقد 

الرحلة هذه بأنفسكم..؟؟
يشتروها  لم  تذكرته  بإن  واحد  كل  يرد 
مختلفة..  بطرق  وصلتهم  بل  بأنفسهم.. 
أو  يعرفونهم  ال  أناس  أو  العمل  من  إما 

أشخاص وهمية.. وطرق أخرى ..
تقول  و  منهارة  الطائرة  مضيفة  تتدخل 

لهم وهي في حالة مزرية:
-جابريال باسترناك هو قائد الطائرة هذه.. و 
جمع كل من آذوه في حياته لينتقم منهم 

!!..

حكمة

في إحدى أركان مترو األنفاق املهجورة..كان 
الذهن..  شارد  اجلسم..  هزيل  صبي  هناك 

يبيع أقالم الرصاص.. ويشحذ .
مرَّ عليه أحد رجال األعمال.. فوضع دوالرا في 
وبعد   ، في عجله  املترو  استقل  ثم  كيسه 
حلظة من التفكير ، خرج من املترو مرة أخرى 
أقالم  بعض  تناول  و   ، الصبي  نحو  وسار   ،
يغلب  بلهجة  للشاب  وأوضح   ، الرصاص 
عليها االعتذار أنه نسي التقاط األقالم التي 

أراد شراءها .
وقال: »إنك رجل أعمال مثلي ولديك بضاعة 
ثم  للغاية«  مناسبة  وأسعارها  تبيعها 
استقل القطار التالي ، بعد سنوات من هذا 
االجتماعية  املناسبات  إحدى  وفي  املوقف 
وقدم  األعمال  رجل  نحو  أنيق  شاب  تقدم 
نفسه له قائاًل: إنك ال تذكرني على األرجح ، 
وأنا ال أعرف حتى اسمك، ولكني لن أنساك 

ما حييت.
احترامي  إلي  أعاد  الذي  الرجل  أنت  إنك 

أنني  أظن  كنت  لقد  لنفسي.  وتقديري 
جئت  أن  إلى  الرصاص  أقالم  أبيع  )شحاذًا( 

أنت وأخبرتني أنني )رجل أعمال( .
قال أحد احلكماء ذات مرة: 

إن كثيرًا من الناس وصلوا إلى أبعد مما ظنوا 
أنفسهم قادرين عليه...... 

ألن شخًصا آخر اخبرهم أنهم قادرون على 
ذلك ، 

الكلمة الطيبة صدقة، 
وبكلماتك قد تبني أو تهدم .. فاختر كلماتك 

برفق وعناية«

حكاية اليوم

تقول احلكاية ::
؟!  خبيث  رجل  إال  متحابني،،  قرية  اهل  كان 
الناس  ،،وأوهم  بليرات الذهب  مأل فم كلبه 
ليكتشفو   !! فابتاعوه  ذهبا«  ينبح  انه 
مع  يتشاجر  فوجدوه  بيته  داهمو  اخلديعة،، 
زوجته !! حتى أخذ سكينا« مزيفا« وطعنها 
فيه  ونفخ  تناول مزمارا«  ثم  ؟؟!!  قلبها  في 

لتعود الزوجة الى احلياة... 
على  العمدة،،جربه  به  وبدأ  املزمار،،  ابتاعو 

زوجته فقتلها !!
الهامدة..أخفى  جثتها  املزمار  يحرك  ولم 
اخلبر عن اآلخرين حتى اليتهم بالقتل.. ودار 
املزمار على رجال القرية حتى أبيدت جميع 
النساء ؟؟!!  طفح الكيل.. فوضعو اخلبيث 
في قفص وغطو وجهه ،، ليرموه في البحر 
.. وعلى الطريق استراحو قليال«..  فإذ بفالح 
يريدون  هؤالء  إن  اخلبيث..  ناداه  باملكان،  مير 
فهل  عني؟!  رغما«  عليهم  ملكا«  تتويجي 
الفالح  وافق  ؟؟  مكاني  وجتلس  قيدي  تفك 
إن   : للرجال  ليقول  القرية..  الى  املاكر  وعاد 
عليه  وعرضت  أنقذته  حورية  البحر  في 
الزواج.. ولديها ألف اخت دون زواج؟!  فذهبو 
وألقو بأنفسهم في البحر!! ليصبح اخلبيث 
عمدة القرية ومالكها !! ومازال اهل القرى 

يصدقون اخلبثاء حتى اليوم

يكفي ان تكون غبيا لتدمرنا 
الرفيق  بي  اتصل   : »خروتشوف«  يقول 

»ستالني«..و قال هناك مؤامرة كبيرة.
هو  املعمل  هذا  و  إطارات...  معمل  لدينا 
هو  و  األمريكية...  فورد  شركة  من  هدية 
ينتج اإلطارات منذ سنوات و بشكل جيد... 

و لكن فجأة...و منذ ستة أشهر.. 
بعد  تنفجر  دواليب  ينتج  املعمل  هذا  بدأ 
أحد  يعرف  لم  و  كيلومترات...  بضعة 

السبب..
إلى املعمل فورا وتكتشف  أن تذهب  أريدك 

ما هو السبب.
وصلت املعمل و باشرت التحقيق فورا

أول ما لفت نظري هو حائط األبطال  وكان 
على مدخل املعمل.. 

على هذا احلائط توضع صور أفضل العمال 
و اإلداريني و الذين عملوا بجد و نشاط خالل 

شهر.
و بدأت التحقيقات مباشرة من اإلدارة حتى 
أصغر عامل.. ال أحد منهم يعرف األسباب...

وقفت في أول خط اإلنتاج وقمت مبتابعة أحد 
الصفر  نقطة  من  معه  و مشيت  اإلطارات 
حتى خرجه من املعمل.. و أصبت باإلحباط.. 
كل شيء طبيعي وكل شيء صحيح وكل 
شيء متقن ولكن اإلطار انفجر بعد بضعة 

كيلومترات ...
واإلداريني  والعمال  املهندسني  جمعت 
باإلتصال  وقمت  اخملططات  واحضرت 
باملهندسني األمريكيني .. لم نصل إلى حل 

...
في  املستخدمة  اخلام  املواد  بتحليل  قمت 
أنها  أثبت  التحليل   .. اإلطار  ذلك  صناعة 
ممتازة جداً و ليست هي السبب أبداً . واألطار 

انفجر بدون سبب ...
بالعجز..  أحسست  و  اإلحباط..  أصابني 
نظري  لفت  املعمل  في  أمشي  أنا  بينما  و 

حائط األبطال في املعمل...
يوجد في رأس قائمة األبطال أحد املهندسني 
هذا  أن  نظري  لفت  ما  القائمة...  رأس  على 
ستة  منذ   القائمة  رأس  على  املهندس 
أشهر.. أي منذ بدأت هذه اإلطارات باإلنفجار 

بدون سبب..
هذا  باستدعاء  قمت  النوم..  أستطع  لم 
املهندس إلى مكتبي فورا... للتحقيق معه..
و قلت له.. ارجوك اشرح لي يا رفيق.. كيف 
لستة  اإلنتاج  بطل  تكون  أن  استطعت 

أشهر متتالية؟
من  املاليني  أوفر  أن  استطعت  لقد   : قال 

الروبالت للمعمل و الدولة
قلت : وكيف استطعت أن تفعل ذلك؟

قال : ببساطة قمت بتخفيف عدد األسالك 
استطعنا  بالتالي  و  اإلطار  في  املعدنية 

توفير مئات األطنان من املعادن يوميا....
هنا اصابتني السعادة الكبيرة ألنني عرفت 

حل اللغز أخيرا و لم أصبر على ذلك.. 
ما  له  شرحت  و  فورا  »ستالني«  ب  اتصلت 
و   : باحلرف  قال  صمت   دقيقة  بعد  و  حدث 

اآلن.. أين دفنت جثة هذا الغبي؟ 
في الواقع لم أعدمه يا رفيق.. بل سأرسله 
إلى سيبيريا. ألن الناس لن تفهم ملاذا نعدم 

بطل إنتاج... 
*في الواقع...*

وسارقا..  فاسداً  تكون  أن  بالضرورة  *ليس 
لتؤذينا و تدمرنا.. يكفي أن تكون... غبياً...*

قصة ساخرة:النه الواي فاي عندكم مفتوح
فتاة تبلغ من العمر خمسًا وعشرين عامًا

وكلما رجعت إلى بيتها من العمل
وجدت شابًا متوقفًا بسيارته امام الباب..
وتقول: اعتدت ان أراه هناك كل يوم.. 

وللحقيقة كان الشاب قمة في االدب.. حيث 
انه لم يكن يطيل النظر الي بل كان ينظر 

برأسه الى االسفل معظم الوقت.
ورغم انني تضايقت من وجوده هناك في 

البداية، كنت سعيدة واشعر انه يترقب 
حضوري للمنزل ليسترق النظر إلي.

بدأ قلبي يخفق بشدة كلما وجدت سيارته 
امام منزلنا وهو بداخلها هناك.

كان حلمي ان أتزوج قبل ان يمضي بي 
قطار العمر.

صحيح ان سيارته قديمة ولكن ذلك لم يكن 
مهما بالنسبة لي ان كان على خلق فكلما 
نظرت اليه يغض بصره عني بل ويطأطأ 

رأسه ال أدري خجال ام أدبا. ففي كال 
الحالتين أرى ذلك وأعده خلق جميل

استمرت األيام
وايقنت انه الحب

ولكن لماذا ال يتقدم الى ابي.؟
اتراه يخشى ان يرفضه والدي لفارق المستوى 

المادي بيننا

والذي يتضح من سيارته القديمة ومنزلنا 
الذي كان فاخرًا.

حينما اصل من الدوام او اخرج للتسوق 
واعود أجده واقفا« عند بيتنا ، التفت وانظر 

إليه يخجل ويطأطأ رأسه وكانه مشغول 
بشيء

احسست تجاهه بشيء يشدني
لم أهتم بالفوارق الماديه وغيرها

طالما انه يحبني ذلك الحب الذي يجعله 
ينتظرني بالساعات امام المنزل بل ويبقى 

بعد دخولي اليه بالساعات ايضًا أماًل 
بخروجي منه،

او لعله يسترق النظر الى بيتنا أماًل بأن 
يحظى برؤيتي من بعيد.

كنت كلما مررت ورأيته احس بشيء يشدني 
للنظر اليه. حتى بعد دخولي الى البيت 

احاول ان اطل عليه وأسترق نظرة عليه من 
نوافذ بيتنا

ألن غرفتي ليس مطلة على الشارع.
واقول عله يلتفت ليراني فقد تهيأت نفسيا« 

وقلبيا« الي إشارة منه
لم أعد أستطيع االنتظار اكثر من ذلك.. 

مضى اكثر من شهر ونصف وربما أكثر  
وهو على هذا الحال.

وانا أنتظره أن يتحرك .. أن يفعل شيئًا.. اي 
شئ.. نظرة أو إشارة…

حتى لو تحدث إلي مباشرًة فأنا مستعدة
وأقول عله يطرق بابنا ليطلب يدي من أبي. 

وذات يوم وبعد تردد تجرأت واستجمعت 
قواي. وقلت لنفسي سأكلمه. حين توقف 

السائق نزلت من السيارة وذهبت اليه 
واقتربت منه.

كان قلبي يخفق بشدة تجاهه.

ألول مرة أراه عن قرب..
لم يكن وسيمًا، ولكن اليهم، فقد تهيأت 

لقبوله من دون شروط.
اقتربت منه وهو جالس داخل سيارته 

كعادته.. ارتبك قلياًل .. وسألته: عفوًا… 
لماذا أراك دائمًا بجانب باب منزلنا ؟!!

فقال :
*ألنو اإلنترنت ال واي فاي عندكن مفتوح 

بدون كلمة سر*

يستخدمها البؤساء صورة شخصية لحساباتهم على السوشيال ميديا..
 “لوحة الصرخة” ومعلومات ال تعرفها عنها!

تعتبر لوحة الصرخة إحدى أشهر لوحات الرسام 
النرويجي إدوارد مونش، وتشتهر بشخصية الرجل 
الغريب الُمعذب، الذي يقف منتصف اللوحة على 
بالعاصمة  كريستيانا  مضيق  على   مطل  جسر 
أوسلو، تحت غروب شمس وهو يضع كفيه على 

وجهه.
معلومات ال تعرفها عن لوحة الصرخة 

وأصبحت هذه اللوحة التي بات كثير من المعذبين 
يضعونها صورة شخصية على حساباتهم بمواقع 
لوحات  أشهر  من  واحدة  االجتماعي  التواصل 
الحداثة األوروبية، وباتت رمزًا لألشخاص الذين 
يعانون من الحزن واالكتئاب والقلق واالضطرابات 

النفسية.
إدوارد  النرويجي  للرسام  الرسمي  الموقع  ويشرح 
مونش، أن لوحة الصرخة هي سيرة ذاتية تعتمد 
على تجربة مونش الفعلية للصراخ الذي يخترق 
الطبيعة أثناء المشي، بعد أن تركه رفيقاه، اللذان 

يظهران في خلفية اللوحة.
إلهام  سبب  عن  يومياته  في  مونش  كتب  فيما 
اللوحة، قائاًل: »ذات مساء كنت أسير على طول 
والمضيق  جانب،  على  المدينة  كانت  الطريق، 
البحري تحت المدينة، شعرت بالتعب والمرض، 
توقفت ونظرت إلى المضيق، حيث كانت الشمس 
شعرت  الدم،  لون  إلى  الغيوم  وتحولت  تغرب، 
سمعت  أنني  لي  بدا  الطبيعة،  في  يمر  بصراخ 
الصرخة، رسمت هذه الصورة، والغيوم على أنها 

دماء فعلية، فكانت الصرخة«.
فيما يلي، بعض المعلومات التي ال تعرفها عن 
لوحة الصرخة المرسومة باأللوان الزيتية والباستيل 

والتمبرا:
الصرخة ليست لوحة واحدة، بل 4 قطع فنية

وفقًا لما ذكرته مجلة Mental Floss األمريكية، 
المشهد  من  رباعية  مجموعة  مونش  أنشأ  فقد 
المألوف، في عام 1893، صنع الفنان النرويجي 
نسخة مرسومة، إضافة إلى قطعة بالشمع الملون.
وبعدها بعامين، ابتكر نسخة أخرى من الباستيل، 
ثم في عام 1910، استخدم دهانات تمبرا على 

لوح لرسم الصرخة األخيرة.
االسم األصلي لم يكن الصرخة

كان اسم مونش المقصود لهذه األشكال المختلفة 
هو صرخة الطبيعة.

في  العنوان  هذا  وراء  المنطقي  األساس  وشارك 
قصيدة رسمها على إطار لوحة الباستيل في عام 
1895، وتقول: »كنت أسير على طول الطريق 
تحولت  تغرب-  الشمس  كانت  صديقين/  مع 

السماء إلى اللون األحمر الدموي/ وشعرت بنفحة 
من الكآبة- وقفت ساكنًا، ميتًا من التعب- فوق 
اللونين األزرق األسود/ للمضيق البحري والمدينة 
أصدقائي-  سار  النار/  وألسنة  الدم  يعلق  حيث 
شعرت  القلق-  من  أرتجف  وراءهم/  وتخّلفت 

بالصرخة العظيمة في الطبيعة«.
قد تكون الصرخة حول االنتحار أيضًا

يحدد سو بريدو، الباحث في أعمال مونش، ابتكار 
أول صرخة في وقت كان الرسام النرويجي يعاني 
من عالقة حب  لتوه  وخارجًا  اإلفالس،  من  فيه 
العقلي  بالمرض  اإلصابة  يخشى  وكان  فاشلة، 

الذي انتشر في عائلته.
أنَّ  المصادفة  قبيل  من  ليس  أنه  بريدو  ويرى 
الجسر الذي صوره مونش في لوحة الصرخة كان 

مكانًا شائعًا للمنتحرين.
واألبرز من ذلك، أنه كان قريبًا من مسلخ، والملجأ 

حيث أقامت أخت مونش، المصابة بالفصام.
ربما كانت الصرخة مستلهمة من مومياء في بيرو
في وقت قريب من إنشاء لوحة الصرخة، اكُتِشَفت 
شاشابويا  قبائل  محاربي  ألحد  محنطة  شخصية 
بالقرب من نهر أوتخوبامبا بمنطقة األمازون في 

بيرو.
وبيدين مثبتتين على جانبي فٍم مفتوح في صرخة 
مع  صارخًا  تشابهًا  المومياء  تحمل  واضحة، 

صرخة مونش.
أنَّ مونش  الفن روبرت روزنبلوم  وافترض مؤرخ 

في  عرضها  أثناء  المومياء  من  اإللهام  وجد 
معرض بباريس.

استلهم المخرج األمريكي ويس كريفن قناع فيلمه 
من الصرخة 

أحد  لمونش  الصرخة  لوحة  كرافن  ويس  يعتبر 
إشارة  »إنها  قال:  وقد  المفضلة،  الفنية  أعماله 
كالسيكية إلى الرعب الخالص الذي كان موجودًا 
في بعض أوقات القرن العشرين، أو ربما مجرد 

الوجود البشري«.
التشابه الالفتة  وهو ما يفسر سبب بعض أوجه 
فيلم  في   Ghostface وقناع  الصرخة  بين 

.Scream
Doctor Who ألهمت الصرخة أيضًا مسلسل

في سلسلة الخيال العلمي التي أعيد إطالقها في 
الطبيب  يواجه   ،Doctor Who جديدة،  نسخة 
المحبوب كائنات فضائية تهدد الكون ُتعَرف باسم 
»Silents- الصامت«. اعترف المنتج التنفيذي 
ستيفن موفات بأنَّ مظهر هذه المخلوقات المرعبة 

مستوحى جزئيًا من صرخة مونش.
سرقة  أول  في  ساخرة  مالحظة  تركوا  اللصوص 

تتعرض لها لوحة الصرخة
األلعاب  دورة  فيه  افتتحت  الذي  نفسه  اليوم  في 
ليلهامر  في   1994 لعام  الشتوية  األولمبية 
إلى  للتسلل  سلمًا  لصوص  استخدم  بالنرويج، 
النافذة،  من  أوسلو  في  الوطني  المعرض  داخل 

وسرقوا اللوحة.
وكان اللصوص سعداء جدًا بالسهولة التي نفذوا 
فيها:  أنهم تركوا بطاقة كتبوا  بها سرقتهم لدرجة 

»شكرًا للحراسة الضعيفة«.
لكن تمت استعادة اللوحة في ظرف 3 أشهر.
مسلحان سرقا اللوحة مجددًا في عام 2004

في سرقة جريئة في وضح النهار، اندفع رجالن 
مع  وفرّا  أوسلو  في  مونش  متحف  إلى  ملثمان 

لوحتي الصرخة والسيدة العذراء.
وبحلول مايو/أيار عام 2006، كان ثالثة رجال 

أدينوا بسرقتهما.
مقامرون راهنوا على سرقة اللوحة مرة أخرى

لوحة  أن  على  لندن  في  المقامرات  وكالء  راهن 
فردي  لمالك  ستذهب  التي  الوحيدة  الصرخة 
سُتسرق قبل وصولها إلى ساحة مزاد سوثبي في 

2 مايو/أيار عام 2012.
وتوقعت التقديرات المنشورة أن تبلغ قيمة اللوحة 

80 مليون دوالر.
من  الثانية  الباستيل  نسخة  بيعت  النهاية،  وفي 
ما  دوالر،  مليون   119,9 مقابل  الصرخة  لوحة 
جعلها حينذاك »أغلى عمل فني ُيباع في مزاد«.

بلوحة  التأثر  على  علميًا  مبرمجين  نكون  ربما 
الصرخة

أظهرت الدراسات في 2012 والتي أجرتها أستاذة 
مارغريت  هارفارد  بجامعة  العصبية  البيولوجيا 
القرود من نوع »المكاك«، أن  ليفينغستون على 
دماغ الرئيسيات يتأثر بتعبيرات الوجه المبالغ بها 

مثل الفم المنتفخ في لوحة الصرخة.
 Wall Street لصحيفة  مارغريت  وقالت 
الكاريكاتوري  الرسم  أن  أظن  »لهذا   :Journal
خاليانا  ُبرمجت  ما  فهو  جدًا،  ناجح  للمشاعر 

العصبية عليه«.
إتاحة لوحة الصرخة للملكية العامة

لوحة الصرخة وجميع اللوحات التي رسمها إدوارد 
مونش أصبحت متاحة للملكية العامة في الدول 
التي تقر فترة حقوق الملكية الفكرية بـ«مدة حياة 

صاحب العمل مضافًا إليها 70 عامًا«.
وألن مونش توفي عام 1944، كان يوم األول من 
إتاحتها  تاريخ   ،2015 عام  الثاني  يناير/كانون 
ونيجيريا  البرازيل  مثل  دول  في  العامة  للملكية 

وروسيا وتركيا ودول االتحاد األوروبي.
الواليات  في  عامة  ملكية  بالفعل  أصبحت  وقد 

المتحدة، ألنها ُرسمت قبل عام 1923.
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صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، 
مع  التطبيع  تجريم  قانون  على  باإلجماع 
األنباء  وكالة  نقلته  بياٍن  بحسب  إسرائيل، 

العراقية.
من  الـ11  في  أقّر  العراقي  البرلمان  وكان 
الشهر الجاري بالقراءة األولى، مشروع قانون 
»حظر التطبيع وإقامة العالقات مع االحتالل 

اإلسرائيلي«.
وقّدم القانون »الكتلة الصدرية« ويتضمن 10 
فقرات رئيسة تنص على: »تجريم التطبيع مع 
األشكال،  من  شكل  بأي  الصهيوني  الكيان 
الدبلوماسية  العالقات  إقامة  إلى منع  إضافة 
والثقافية  واالقتصادية  والعسكرية  والسياسية 
الكيان  هذا  مع  شكل  وبأي  عالقات  أي  أو 

المحتل«.
ويهدف القانون إلى حظر التطبيع »على كل 
من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم 
المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة 
واألجانب  والعسكريين  المدنيين  من  عامة 
الدولة  ومؤسسات  العراق،  في  المقيمون 
البرلمانية  ومجالسها  األقاليم  كافة وحكومات 
ودوائرها، إضافة إلى وسائل اإلعالم العراقية 
ومؤسسات  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
مع  العراق،  في  المدني  المجتمع  ومنظمات 
والمؤسسات  والشركات  الخاصة  الشركات 
في  العاملين  األجانب  والمستثمرين  األجنبية 

العراق«.
األفعال  بأحد  القيام  أن  على  القانون  وشدد 
توجيه  في  يتسبب  القانون  ضمن  المحظورة 
تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة 

اإلعدام.

طرد  إلى  تشير  فقرات  القانون  وتضمن 
التي  العراق،  في  العاملة  األجنبية  الشركات 
االحتالل  مع  ارتباطها  أو  تعاونها  يثبت 

اإلسرائيلي لفلسطين.
الحفاظ  أّن جاء »بغية  القانون على  وأكدت 

المبادئ الوطنية واإلسالمية واإلنسانية  على 
التي  الكبيرة  للخطورة  ونظرا  العراق،  في 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  على  تترتب 
إقامة  أو  التخابر  أو  له  الترويج  أو  المحتل 
أي عالقة معه، وقطع الطريق أمام كل من 

مع  العالقات  أنواع  من  نوع  أي  إقامة  يريد 
الكيان الصهيوني ووضع عقاب رادع بحقهم، 
والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب 

وهويته الوطنية اإلسالمية«.

مجلس النواب العراقي يصوت باإلجماع
 على قانون تجريم التطبيع مع االحتالل
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قصة قصيرة: حلم مطلوب للعدالة

126 فناًنا وممثاًل وموسيقيًّا ونجوم من هوليوود يِصفون إسرائيل بدولة 
العزل العنصرّي وُيطالبونها باالعتراف باغتيال شيرين أبو عاقلة

رحيل الشاعر العراقي االخطر في العالم العربي مظفر النواب

قصة قصيرة: الهروب من الذاكرة

والكتاب  الفنانين  من  مجموعة  دعت 
منهم  الغرب،  في  االعتبارّية  والشخصيات 
بيدرو  الحصر:   ال  الذكر  سبيل  على 
وتيلدا  ساراندون،  وسوزان  ألمودوفار، 
كانتونا،  وإريك  روفالو،  ومارك  سوينتون، 
وميريام مارجوليس، وجيم جارموش، ونعومي 
كالين، وبيتر غابرييل دعت إسرائيل التخاذ 
مقتل  عن  المساءلة  لضمان  هادفة  “تدابير 
عاقلة،  أبو  شيرين  الفلسطينّية  الصحافّية 
وجميع  جنين،  مخيم  في  الماضي  األسبوع 

المدنيين الفلسطينيين اآلخرين”.
 وندد أكثر من مائة فنان، وبالتحديد 126، 
بمن فيهم نجوم هوليوود ومؤلفون وموسيقيون 
بارزون، بقتل إسرائيل للصحافية الفلسطينية 
موقع  أفاد  كما  عاقلة،  أبو  شيرين  المحترمة 

.)Artists for Palestine U.K(
سوزان  الممثلين  إّن  قائاًل  الموقع  وتابع 

روفالو،  مارك  سوينتون،  تيلدا  ساراندون، 
بين  من  هم  كوجان  وستيف  هان  كاثرين 
إلى  تدعو  مفتوحة  رسالة  على  الموقعين 
“المساءلة الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة وكل 

من شارك في اإلذن بارتكابها”.
وتابع الموقع قائاًل: ُقتلت أبو عاقلة، المشهورة 
لتقاريرها  العربي  العالم  أنحاء  جميع  في 
الفصل  ونظام  اإلسرائيلي  االحتالل  عن 
العنصري، بالرصاص األسبوع الماضي بينما 
كانت ترتدي سترة صحفية، ودحضت منظمة 
)بتسيلم( اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان محاوالت 

القادة اإلسرائيليين التنصل من المسؤولية.
المخرجون  انضم  مشترك،  بيان  وفي 
وكارول  ألمودوفار،  بيدرو  السينمائيون 
كاباديا،  وآصف  رايلي،  وبوتس  مورلي، 
توم  الموسيقيين  إلى  وينتربوتوم  ومايكل 
وسيون  أوفو،  وبن  أتاك،  وماسيف  موريلو، 

حقوق  مجموعات  دعوات  دعم  في  كوتي 
تدابير  “اتخاذ  إلى  الفلسطينية  اإلنسان 
إسرائيل  محاسبة  تشمل  وموجهة”،  متناسبة 
من  إلفالتها  حًدا   وتضع  جرائمها،  على 

العقاب، على حّد تعبيرهم.
حزينة  ساراندون:”إنني  سوزان  وأضافت 
والهجوم  عاقلة  أبو  شيرين  لمقتل  وغاضبة 
المروع على جنازتها. أعرف اآلن أكثر من 
الجادة  المساءلة  بدون  أّنه  مضى  وقت  أي 
والتدابير الجادة من قبل حكوماتنا، لن ينتهي 
وفق  قريًبا”،  واالحتالل  العنصري  الفصل 

أقوالها.
“نمًطا  العامة  والشخصيات  الفنانون  وانتقد 
ضد  والترهيب  والمضايقات  العنف  من 
الصحفيين الفلسطينيين الذين يسلطون الضوء 
الدولية(  العفو  )منظمة  وصفته  ما  على 
حقوق  و)منظمة  ووتش(  رايتس  و)هيومن 

نظام  “بأّنه  بتسيلم،  اإلسرائيلية(  اإلنسان 
الشعب  على  المفروض  العنصري  الفصل 

الفلسطينّي”.
وحول الغزو الروسي ألوكرانيا، دعا المؤلفون 
كولم تويبين وكاميال شمسي وأرونداتي روي 
الحكومات  علي  ومونيكا  بولمان  وفيليب 
في  بثبات  والعمل  نفاقها  “إنهاء  إلى  الغربية 

تطبيق القانون الدولي وحقوق اإلنسان”.
وخلص الموقعون، ومن بينهم الممثل والعب 
كرة القدم السابق إريك كانتونا، والمؤلفة نعومي 
)السيدة  ستامبر  ماريا  جي  ودي  كالين، 
المباركة مادونا( والمؤلف واالقتصادي يانيس 
فاروفاكيس، خلصوا إلى القول إّنه “يجب أاّل 
يتعلق  عندما  مزدوجة  معايير  هناك  تكون 
الحرية  في  لإلنسان  األساسي  بالحق  األمر 
الحياة  في  والحق  والقهر  االضطهاد  من 

والكرامة”، كما أّكدوا في بيانهم.

القدير  العراقي  الشاعر  الجمعة  يوم  توفي 
في  وفاته  عائلته  أكدت  وقد  النواب،  مظفر 
مستشفى الجامعة بالشارقة بعد صراع طويل 

مع المرض.
لعائلة   1934 عام  بغداد  في  النواب  ولد 

أرستقراطية  تقدر الفن والشعر والموسيقى.
ُعرف مظفر النواب سابقا بمعارضته الشديدة 
للحكومات العراقية المتعاقبة، ويعد من أبرز 
الشعراء في العراق خالل العصر المعاصر.

أظهر موهبة شعرية منذ سن مبكرة. وأكمل 
وأصبح  بغداد  جامعة  في  الجامعية  دراسته 

مدرًسا.
للحزب  وانتمائه  الثورية  ميوله  وبسبب 
في  وسجن  للمالحقة  تعّرض  الشيوعي، 
العراق، وعاش بعدها في عدة عواصم، منها 

بيروت ودمشق ومدن أوروبية أخرى.
عبد  بحكم  اطاح  الذي  اإلنقالب  اعقاب  في 
الشيوعيون  الكريم قاسم عام 1963 تعرض 
فاضطر  واسعة  اعتقال  لحمالت  واليساريون 
في  إيران  الى  فهرب  العراق،  لمغادرة  مظفر 
ألقت  السابق.  طريقه إلى االتحاد السوفييتي 
فتعرض  عليه  القبض  اإليرانية  المخابرات 
السلطات  الى  تسليمه  يتم  أن  قبل  للتعذيب 

العراقية.
حكمت عليه محكمة عسكرية عراقية باإلعدام 
إال انه تم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

السجن  في  اليساريين  من  غيره  مع  وضع 
السلمان«  »نقرة  باسم  المعروف  الصحراوي 
القريب من الحدود السعودية-العراقية، حيث 
سجن  الى  بعدها  ونقل  سنوات  عدة  أمضى 

الحلة الواقع جنوب بغداد.
السجناء  من  ومجموعة  النواب  مظفر  قام 

السياسيين بحفر نفق من الزنزانة يؤدي الى 
خارج أسوار السجن، فأحدث هروبه مع رفاقه 
ضجة مدوية في أرجاء العراق والدول العربية 

المجاورة.
وبعد هروبه من السجن توارى عن األنظار 
في بغداد، وظل مختفيًا فيها ستة أشهر، ثم 
توجه الى منطقة »األهوار« في جنوب العراق 
سنة.  حوالي  والبسطاء  الفالحين  مع  وعاش 
وفي عام 1969 صدر عفو عن المعارضين 

فرجع الى سلك التعليم مرة ثانية.
فراق  بعد  العراق  إلى  عاد   2011 عام  في 
رسمي  بشكل  واستقبله  عاما   40 من  أكثر 
طالباني  جالل  األسبق  العراقي  الرئيس 
المعروف بعالقاته مع الشعراء قبل أن يعود 
ويغادره وبقي طيلة أكثر من عقد يعاني من 

مرض عضال.
ونظام  البعث  لحزب  مناهضته  عنه  عرف 
الشعبية  قصائده  في  ووقوفه  حسين،  صدام 
والكادحين،  الفقراء  جانب  إلى  والفصيحة 
واشتهرت قصيدته »القدس عروس عروبتكم« 
بسبب  العرب  الحكام  فيها  يشتم  التي 

»تخاذلهم« في الدفاع عن القدس.
يقول في إحدى قصائده: »سرت في اتجاهك 
العمر كله، وعندما وصلت، انتهى العمر«. 

ومن أشهر قصائد النواب:
ليلية،  وتريات  عروبتكم،  عروس  القدس 
وباب  الدولي  المسلخ  القصية،  الرحالت 
دفتر  في  قراءة  البحارين،  بحار  األبجدية، 
المطر، االتهام، بيان سياسي، رسالة حربية 
القديمة،  الحانة  في  الرمادي،  اللون  عاشقة، 
جسر المباهج القديمة، ندامى، اللون الرمادي، 

الريل وحمد، أفضحهم، زرازير البراري.

إبراهيم عبدالمجيد
كاتب من مصر

رة من التعب واإلرهاق، ونام عمرو  امت زينب مبكِّ
يغشاه  أن  ممكنًا  يكن  لم  لكنَّ مجدي  قبلها،  ولينا 
النوم بسرعة هكذا. لم يبذل جهدًا كبيرًا مثل زينب، 
ُيفرِغها،  كيف  يعرف  ال  بالطاقة،  النهار  ومأله 
وكان صعبًا أن يداعب زينب التي نامت في سرعة 
آخر.  عالم  إلى  بعيدًا  ذهبت  قد  وبدت  شديدة، 
سيظلُّ وحده لوقت طويل. ال يريد أن يدخل على 
الفيسبوك، وال يريد أن يتحدَّث مع أحد، لكنه يريد 
أن يقف في حديقة البيت، ينظر إلى الفضاء والِفَلل 
المتباعدة، واألشجار بينها، وعلى جانَبي الطريق.

فعل ذلك، وفتح صدره يترك النسيم يداعبه، ويشعر 
صدره،  على  تتحرَّك  المنعشة  الناعمة  الهواء  بيد 
قَّة األخرى الخالية، وراح  تكاد ُتخدِّره. انتقل إلى الشُّ
للُكُتب  أرفٌف  بينها  صارت  وقد  الحوائط،  يتخيَّل 
الغرف،  الصالة وفي  كلِّها، في  بطولها وارتفاعها 
عليه  يتعلَّم  للبيانو،  مكان  هناك  سيكون  وكيف 
األدوات  من  وغيرها  كمان  وآلة  العزف،  األطفال 
الموسيقية. ال بدَّ غدًا أن يختصر الوقت. فليذهب 
إلى إحدى محاّل بيع الموبيليا التي اشترى منها، 
الجدران  مقاسات  ألخذ  الحضور  منهم  ويطلب 
حتَّى  ذلك  أرجأ  قد  كان  واألرفف.  المكتبة  لعمل 
ينتقل، وها هو انتقل. سيدخل على اإلنترنت الليلة، 

ليعرف أهمَّ الُكُتب التي يريد شراءها.
االستعارة ستكون للكبار والصغار، لذلك ال بدَّ أن 
واالقتصاد  والتاريخ  الفلسفة  بين  ما  الُكُتب  تكون 
وغيرها من العلوم، وأيضًا اإلبداع األدبي للكبار بكلِّ 
أشكاله، ومهمٌّ جدًَّا أن تكون هناك غرفة لروايات 
وأكثرها  والفرنسية،  باإلنجليزية  األطفال  وُكُتب 
بالعربية. سيحتاج َمْن يساعده في االختيار، لكنه 
بل  اإلنترنت.  بتصفُّح  الكثير  يعرف  أن  يستطيع 
ويعرف األسعار، وأين يوجد األرخص من الُكُتب، 
وأين توجد التخفيضات. ليس معقواًل لمدرِّس مثله 
أاّل يعرف كيف يتمُّ ذلك. إن ما عرفه من أسماء 
رين واألدباء سيجعله يعرف أعدادًا أكثر منهم  المفكِّ
حين يدخل على اإلنترنت. سيفعل ذلك على سبيل 
ُحبِّ االستطالع الليلة، لكْن، غدًا بالنهار سيجلس 
أن  يريد  ما  ل  ُيسجِّ توب،  الالب  إلى  الحديقة  في 
حاجة  في  هو  اآلن  توب.  الديسك  على  يشترَيُه 
ألن يمشي. سيمشي قلياًل حول العمارة، وال يبتعد، 
وكما هو بالترينينج سوت، فقط سيخلع الشبشب، 

ويرتدي الكوتشي.
كأنه  ذراَعْيه،  ويفرد  ى،  يتمطَّ وخرج  ذلك،  فعل 
عدَّة خطوات،  رياضية. مشى  تمارين  على  مقبل 
ابتعد فيها عن البيت. مرَّت من جواره سيَّارة، بها 
أصوات ضحكات عالية لبنات وصبيان، واختفت. 
كم الساعة اآلن؟ إنها تقترب من الثانية عشرة لياًل. 
كيف لم ينتبه إلى ذلك؟ المكان هنا خاٍل، ويمكن 
أن تكون فيه أكثر من سيَّارة مسرعة تصطدم به. 
األفضل  ال.  الرصيف.  فوق  من  ينزل  أاّل  يجب 
في  مهل  على  ويقودها  سيَّارته،  يركب  يعود  أن 
الشوارع المحيطة حتَّى يبتعد، ويجد مكانًا يقف فيه 
ق  ويتنشَّ اثنَتْين،  أو  سيجارة  ن  ُيدخِّ الجانب،  على 
رائحة الفضاء الطيِّبة التي تبدو أنها روائح الورود 
في الِفَلل المحيطة. فعل ذلك، وركب سيَّارته. بعد 
محفظته،  يحمل  ال  أنه  اكتشف  بها،  تحرَّك  أن 
حتَّى  بل  السيَّارة،  وال رخصة  القيادة،  وال رخصة 
ر في  الموبايل تركه في الصالة. لم يتضايق أو يفكِّ
العودة. ابتسم وقال إْن هي إالَّ مغامرة، ولن يبتعد 

كثيرًا عن العمارة.
القليلة  الِفَلل  من  وعدد  العمارة  حول  دار  بالفعل 
أحد  تقاُطع  ناصية  توقَّف على  ثمَّ  أكثر من مرَّة، 
ة  الشارَعْين الواسَعْين، وفتح راديو السيَّارة على محطَّ
الموسيقى األجنبية. ابتسم، إذ أدرك أن ما يسمعه 
هو موسيقى فيلم “الطيِّب والشرس والقبيح”. تاقت 
بحسام  ره  سُيذكِّ سيسمعه  ما  كلُّ  لالستمرار.  نفسه 
وهبان اليساري الذي بدا له يعرف كلَّ شيء عن 
فجأة  الموسيقى  تحوَّلت  لكْن،  والغناء.  الموسيقى 
ات الراديو هكذا.  إلى شادية. كيف تداخلت محطَّ
ة البرنامج الموسيقي، تذيع األغاٍني  تذكَّر أنها محطَّ
عن  توقَّف  األجنبية.  األغاٍني  تذيع  كما  العربية، 
فيلم  إنه  فلقد أخذه صوت شادية محلِّقًا.  التفكير، 
“شيء من الخوف”. ال يريد أن يبكي. لم يبِك قطُّ 
وهو يرى الفيلم أكثر من مرَّة في التليفزيون، لكْن، 
مقود  على  رأسه  وضع  آخر.  أثر  للجدران  كان 
بالحزن  المليء  بصوتها  شادية  وتهادت  السيَّارة، 
في  ُتحبُّه  كانت  الذي  للصبي  ممَّا جرى  والدهشة 

أدَّى دورًا  الذي  طفولتها. عتريس. محمود مرسي 
ال يتكرَّر.

الواد أبو جلب ليِّن صبح غير الولد
ضاع منه قلبه األبيض

وسط صريخ البلد
الحلم اللي حلمته في الصبح بيتفرد

يصبح ذنب البلد
والضحك اللي اللي ضحكته

أهو دمعة للبلد.
لم  اإلذاعية  ة  والمحطَّ دموعه  سقطت  ُيكِمل.  لم 
اأُلغنيَّة  األولى  اأُلغنيَّة  مع  تداخلت  إذ  ترحمه، 

الثانية، وصوت الكورس:
الزرع جّف

الضرع جّف
األرض بتقول

غيتوني
يستطع  لم  لكنه  دموعه،  ومسح  ة،  المحطَّ أغلق 
أن ُيوِقف فيض الذكريات، والسياسيون ممَّْن معه 
السياسية،  ومعانيه  الفيلم  َعَظَمة  عن  يتحدَّثون 
رغم  بعرضه  سمح  عبدالناصر  جمال  أن  وكيف 
ما وصله أنه المقصود بعتريس. لكنَّ الفيلم ومعناه 
دكتاتور  لكلِّ  العامِّ  المعنى  إلى  أّي حاكم  يتجاوز 
في أيِّ مكان وزمان. لقد كانت الفتة “زواج عتريس 
من فؤادة باطل” الفتة كّل المظاهرات في مصر 

منذ أيَّام السادات حتَّى ثورة يناير.
ابتعد عن ذكرياته من األحاديث حول مشهد شادية 
وهي تفتح الهاويس، لتروَي األرض الشراقي التي 
المخرج حسين  المياه، وَعَظَمة  منع عنها عتريس 

كمال الذي حقَّق مشهدًا عالميًا فائق الروعة.
فيلم  انتهى من أغاني  لعلَّه  الراديو،   أعاد تشغيل 
فيلم  موسيقى  يذيع  فوجده  الخوف”،  من  “شيء 
ر ماذا يحدث له الليلة؟ وماذا  “األرض”. شرد يفكِّ
يقصد البرنامج، ِمن زرع جّف إلى أرض عطشانة، 
إلى  الولد  غير  صبح  لين  جلب  أبو  الواد  ومن 
محمود المليجي، يجرُّه جنود الهجانة، وهو يمسك 
ة  بيَدْيه في األرض، ال يتخلَّى عنها؟! أَغلَق المحطَّ

اإلذاعية من جديد، لكنه لم يبتعد عن الذكريات.
 كال الفيلَمْين تمَّ تمثيلهما بعد هزيمة 1967. كال 
كان  كم  واألمل.  القوَّة  على  يبعثان  كانا  الفيلَمْين 
المعرفة!  آفاقًا من  له  يفتح  النقاش حولهما رائعًا، 
لقد امتدَّ النقاش في أكثر من ليلة إلى ثورة 1919، 
وكيف كانت أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث، 
يوليو 1952 بدراسات  بعد  الحاكم  النظام  شوَّهها 
الُكُتب  توالت  لكْن،  الكتَّاب،  من  ألذنابه  تافهة 
يصل  والثوَّار،  الثورة  عن  سنوات  منذ  العظيمة 
ر في محتواها،  بعضها إليهم في السجن. ال أحد يفكِّ
فالقاعدة أن يكون الكتاب مطبوعًا في مصر. غير 

ذلك ال أحد يهتمُّ. لقد قرأ بعضها في السجن.
عن  ُيحدِّثهم  كثيرة  ليالي  في  وهبان  حسام  كان   
زغلول  سعد  عداء  رغم  إنه  ويقول   1919 ثورة 
ال  فهو  ذلك،  بعد  ظهر  الذي  الشيوعي  للحزب 
ينسى كيف بدأت النهضة في كلِّ شيء. صناعة 
وزراعة وسينما ومسرح وطُرق وحدائق، وكلُّها ِمْن 
أمَّم  الذين  زمان  باشوات  األهلي.  المجتمع  فعل 
االشتراكية،  في  ُحبًَّا  ليس  أمالكهم،  عبدالناصر 
رجل  وفكر  قلب  على  جميعًا  الناس  ليكون  لكْن، 
واحد، هو فكره، حتَّى أتى بالهزيمة الجبَّارة. لقد أمَّم 
البالد.  فتركوا  أيضًا،  عبدالناصر أمالك األجانب 
ت  هناك فرق بين مجتمع كان فيه عشرات المجالَّ
اللغات، ومجتمع به عدد ال قيمة  والصحف بكلِّ 
له من الصحف، كلُّها تشبه بعضها، كأنها صحيفة 
واحدة، فقط اختلف عدد صفحاتها. هذا كلُّه انتهى 
ِلَما نحن فيه اآلن. ُيحدِّثهم عن شارع عماد الدِّْين 

وِفَرق المسرح حتَّى ضحك عوَّاد اللي في الطراوة 
ذات ليلة، وقال “وهللِا، أنا نمت وأنا قاعد دلوقت، 
عمادالدِّْين  شارع  في  واقف  بالليل  أني  وحلمت 
واقفين  نجيب  وسليمان  الريحاني  نجيب  شايف 
حنطور،  عربية  ِجْت  ما  لَحدِّ  ويقهقهوا  يضحكوا 
ركبوا فيها. شاوروا لي، قمُت من الُحْلم”. ضحكوا. 
قال  حين  جدًَّا  في ضحك صاخب  انطلقوا  لكنهم 
 1952 “منذ  جديد  من  الطراوة  في  اللي  عوَّاد 
وعبدالمنعم  الدقن  توفيق  زَيِّ  نعمل  علينا  مكتوب 
إبراهيم في فيلم سّر طاقية اإلخفاء”. توفيق الدقن 
يسأله “العلبة دي فيها إيه؟ يردُّ عبدالمنعم إبراهيم 
ويقول  قفاه،  على  الدقن  توفيق  ْيُله  ِيدِّ خاتم،  فيها 
له ال، فيها فيل. ويسأله من جديد فيها إيه؟ يقول 
قفاه،  على  يضربه  خاتم،  فيها  إبراهيم  عبدالمنعم 
عبدالمنعم  قال  ما  لَحّد  فيل،  فيها  ال،  له  ويقول 
إبراهيم فيها فيل. أَهو دا حالنا من 1952 اللي ما 

يقولش فيها فيل مسيره ِيَشرَّف هنا!”.
الليلة،  تلك  الصاخب  الضحك  مجدي  يتذكَّر 
لشادية،  أغان  من  سمع  عمَّا  يبتعد  ثمَّ  ويضحك، 
حرَّكت أوجاعه، ويتذكَّر حديث حسام وهبان عن 
ة  محطَّ بها  تأتي  لو  وتمنَّى  درويش،  سيِّد  أغاني 
اإلذاعة اآلن. فتح الراديو، فانطلقت ماجدة الرومي 
“الشارع  ُيغنُّون  الفيلم  وهشام سليم وَمْن معهم في 
لنا.. احنا لوحدنا.. والناس التانيين دول مش ِمّننا”. 
وتذكَّر  الّضاّل”،  االبن  “عودة  فيلم  سعيدًا  تذكَّر 
التي  الرباعيات  من  حفظه  وما  جاهين  صالح 
استعارها من مكتبة السجن. لكنه اشتاق إلى أُغنيَّة 

نجاة الصغيرة ناداني الليل، وراح يردِّد مع نفسه:
وأنا في عزِّ النعيم كلُّه
اني القيت الفجر صحَّ

ما هذا البلد العظيم؟! وكيف يتردَّى إلى ما وصل 
ويقول  يضحك  وهبان  حسام  يرى  إنه  إليه؟! 
تماثيل  تعتبرونها  التي  “األهرامات  يسري  للشيخ 
وكيف  بنائها،  إلى  انظر  هدمها،  وتريدون  ُكْفر، 
يتَّجه إلى السماء، إلى هللا الذي عرفه المصريون 
ترتفع  التي  المسالت  إلى  انظر  األمم.  كلِّ  قبل 
شيخ  يا  تعرف،  هل  السماء.  إلى  كالهرم  محدَّبة 
يعثرون على مومياء، يجدون  أنهم حينما  يسري، 
مع صاحبها ما كان ُيحبُّه في الدنيا، ليكون معه 
شيخ  يا  بالبعث.  يؤمنون  أنهم  يعني  اآلخرة،  في 
يسري، كان للفراعنة إله، اسمه َخُنْوم، َخَلَق الناس 
ار”. هنا ارتفع صوت  على العجلة من طين الفخَّ
فيضحك  كافر”،  يا  “اخرْس،  يقول  يسري  الشيخ 
في  ما  كلُّ  له  ويقول  يغضب،  وال  وهبان،  حسام 
الُكُتب المقدَّسة له أصل عندنا وعند البابليِّْين في 
الشيخ  فيها  التي كاد  الليلة  ا  أمَّ ملحمة جلجامش. 
يسري يفقد صوابه حقًَّا، فكانت تلك الليلة التي قال 
فيها حسام وهبان إن الطير األبابيل هذه أسطورة 
آشورية، وإنه في أحد حروب اآلشوريِّْين في الشام 
كانت فوقهم طيور، تقذف أعداءهم بالحجارة قبل 
دًا على  اإلسالم بأكثر من ألف وخمسمئة سنة، مؤكِّ
الُمْتَحف  بأن هناك جدارية محفوظة في  يقول  ما 
يسري  الشيخ  بدا  ليلتها  ذلك.  ُتوِضح  البريطاني 
متماسكًا كاتمًا غضبه إلى َحدٍّ كبير، لكْن، وسط 
الليل وجده مجدي يبكي وهو يصلِّي. لقد اختار أن 
يصلِّي جوار دورَتي المياه الصغيرََتْين رغم اتِّساخ 
األرض وضيق المكان، والصدفة كانت قد جعلت 

مجدي ينهض للتبوُّل والكلُّ نيام.
جديد  هناك  هل  يسري؟  شيخ  يا  تبكي،  لماذا   –

سيَّئ، ال نعرفه؟
– ال، يا مجدي، يا ولدي.

قال ذلك وهو يمسح دموعه بُكمِّ جلبابه، واستطرد:
– عذاب الحوار مع حسام أكبر من عذاب السجن. 

أكاد أراه على صواب، وأطلب من هللا أن يزيَدني 
معًا،  أننا  ولدي،  يا  عذابي،  تعلَّمُت.  بما  تماسكًا 
لنا على  ليس  هو وَمْن مثله وأنا وَمْن هم مثلي، 
األرض وطن. أنا أبكي، وأنا أسأل هلل كيف يستمرُّ 

هذا الظلم؟!
الشيخ  هذا  حقًا صار  كيف  مجدي  تساءل  ليلتها 
الطيب هنا. رغم ما يبدو من تشدده الدينى يتسامح 
يختلفوا  أن  يمكن  ممن  وغيره  حسام  مع  بسرعة 
قلَبه  يفتح  اليمينيين  زعيم  أسموه  أنهم  رغم  معه. 
لآلخرين. ويتذكرون كيف أنه حقًا مثلهم ال عالقة 
مسجد  في  خطيبا  كان  المسلمين.  باإلخوان  له 
صغير في قريته بالصعيد. مسجد ال يتسع ألكثر 
ميدان  فض  من  عام  بعد  شخصًا.  خمسين  من 
رابعة العدوية، أصبح الصباح فوجدوا على جدران 
بالمذبحة  بما جري وتصفه  تندد  المسجد شعارات 
وتطالب بالثأر. من الذي فعل ذلك؟ ال أحد يعرف. 
تم اتهامه بها. لم يشفع له ُعمرُه وال قوله أن ال أحد 
في القرية كلها يعرف أين يقع ميدان رابعة العدوية 
أصال. كان عليه أن يتهم أحدًا لينجو، وهو يرفض 
التهمة.  بنفس  هنا  هو  يعرفه.  ال  أحدًا  يتهم  أن 
االنتماء لجماعة محظورة، وتم تدوير قضيته بعد 

عامين أيضا.
المسجد  لم يحدث أن فعل أحد ذلك على جدران 
ليصير  كان  ما حدث  التالية، وكأن  السنوات  في 
هو كبش الفداء لالشيء. والذين يلتفون حوله منهم 
موظفون  كلهم  اليسار.  وما  اليمين  ما  يعرفون  ال 
في وزارات مختلفة راحوا ضحية تقارير أمنية من 
حبستهم،  في  مالذا  الدين  في  وجدوا  زمالئهم. 
وفي الشيخ يسري هاديا ومصدرا للصبر والرضا، 
ثم  ومن  هللا  رحمة  من  تقنطوا  ال  دائما  فشعاره 
زعيما  خلفه. صار  ويصّلون  إليه  ينصتون  راحوا 
للصابرين أكثر مما هو زعيم لليمينيين كما يسميه 
أجل. حتي وهم  حسام وبعض محبيه ضاحكين. 
يسمونه بذلك يضحكون فهم جميعا ضحايا. حتى 
لو انفعل يوما كان يعتذر إلى هللا وينهض بسرعة 
على  يتمدد  ثم  ليصلي  ويعود  يتوضأ  الحمام  إلى 
هادئ  بصوت  يردد  الجميع،  عن  شاردا  األرض 
الصغيرة  المسبحة  الحسني، ويده على  أسماء هللا 

يتحرك فوقها إبهامه في هدوء.
ليلتها أيضا لم يستطع مجدي أن ينام قبل أن ُيوِقظ 
حسام وهبان، ويخبره هامسًا بما رأى. أكمل حسام 
ترك  النهار  في  لكنه  يهتمُّ.  ال  وبدا  نومه،  وهبان 
بيده  وأمسك  يسري،  الشيخ  جوار  وارتمى  مكانه، 
ُيقبِّلها، ويقول “أرجوَك، سامحني، أنا ال ُأشكِّك في 
أقول  أن  أريد  فقط  أنا  ِدْين.  أيِّ  اإلسالم، وال في 
إننا كمصريِّْين نعرف هللا قبل أن يعرفه أحد، ثمَّ إن 
وجود هذه القصص في القرآن ال ُيقلِّل من شأنه، 
فالتوراة قبل اإلسالم مليئة باألساطير، وأوحى هللا 
بهذه القصص للنبيِّ محمَّد عليه السالم، ألن بدو 
ل، وإن  الصحراء كانوا ال يعرفون ذلك، فهم قوم ُرحَّ
واألقباط.  اليهود  بعضها من  يعرف  بعضهم  كان 
سيِّدنا محمَّد الذي كان يقطع رحلة في الشتاء إلى 
اليمن، وفي الصيف إلى الشام مع قريش في طريق 
اليهود،  ومعابد  المسيحيِّْين  كنائس  قابل  تجارتها، 
وهداه هللا إلى ِدين وسط، ليس فيه مادِّيَّة اليهود، 
بين  يجمع  ِدين  المطلقة.  المسيحية  روحانية  وال 
ُيحوِّل  ِدين  للناس.  األنسب  وهو  والروح،  المادَّة 
تبقَّى  ما  ُينهون على  مقاتلين،  إلى  الصحراء  بدو 
من إمبراطورية الُفْرس والروم ليس أمرًا عبثيًا، إنما 
هي بداية جديدة للعالم. ال تتضايق منِّي، يا شيخ 
يسري. أنا ُأحبُّ األديان، ولسُت مثل ما يقال عن 
ال  الدنيا،  لنعّمر  جاءت  األديان  لكنَّ  الشيوعيِّْين، 
بكلمات  وندافع عنهم  للُّصوص واألوغاد،  لنتركها 
نَّة،  السُّ عند  والصبر  األمر،  َوِليِّ  طاعة  مثل 
وانتظار المهدي المنتَظر عند الشيعة، ليمأل الدنيا 
الدِّين أفيون الشعوب  عداًل. هذا هو معنى عبارة 
التي قالها ماركس، وليس الدِّين نفسه. استخدامه 
من بعض الفقهاء هو األفيون. ولقد مرَّت أوروبا 
ا نحن فيه، ولهذا كان حديث كارل  بما هو ألعن ممَّ
بالدها  اإلسالم  دخل  التي  الشعوب  كلُّ  ماركس. 
لكنَّ  العدل،  عن  وتبحث  كبير،  ظلم  في  كانت 
الشيوخ تنسى ذلك، وُتبرِّر للظلم بالدِّين. أرجوَك، 
أنا يمكن أن أكون في صفَِّك، وهللِا”. وعاد يمسك 
فانفجر  رأسه،  قبَّل  ثمَّ  ُيقبِّلها،  يسري  الشيخ  بيد 
الموقف  تأثير  من  أخرى  مرَّة  يبكي  يسري  الشيخ 

الطيِّب لحسام وهبان الصغير.

بقلم: خالد الزبون

قرع جرس الهاتف..
السيد مهند ..

نعم ...
قد تم قبولك في وظيفة مدرب للتنمية 

البشرية التي تقدمت اليها وعليك مراجعة
اإلدارة لمقابلة رئيس المعهد الدولي في 
العباسية لمعرفة ما تكلف به من عمل

ومهمات.
اجتاحه شعور كبير من الفرح واألمل فهي 

وظيفة وحلم كبير قد تحقق فله أكثر من
عام بعد تخرجه في عداد جيش البطالة 

وشهادة فقط معلقة على الحائط، لم يتمالك
نفسه وهو يصرخ بأعلى صوته ويسير 
بأرجاء الغرفة ذهابا وإيابا، اتصل مع 

أصدقائه
وأخبرهم بأنه فاز في سباق الوظيفة ، والداه 

قد توفاهم هللا ولكنه يشعر في
أعماق قلبه أنهما يباركان له ويفرحان لفرحه 

، سعادة ال يكاد يخفيها ، يريد أن
يعلم العالم أنه سيكون في الصباح في 

مكتبه وأمامه يافطة صغيرة منقوش عليها
مهند ابو العسل، يا لها من لحظة ستغير 
مجرى حياته وأهدافه وافكاره، وبدأ يحدث

نفسه اليوم سٱخذ موعدا مع والد رباب ألتقدم 
لخطبتها فقد سبق أن حاول أكثر من

مرة لكنهم رفضوه بحجة عدم وجود راتب 
ودخل شهري يعيشان منه ، اليوم سأقول

لوالدها أنني استحقها وسأضع رجال على 
رجل وأتحدث بصوت ونبرة واثقة ، ٱه لكن
بحاجة إلى مالبس جديدة ، عامان من 

الجلوس في المنزل بعمل بسيط ال يكاد يسد
الرمق والكهرباء والماء، هناك ابو محمود 
الخياط سأشتري منه بدلة متوسطة السعر
،صحيح أنها رثة قليال لكنها تزيدني بهاء 

،أما ثمنها فسأدفعه من اول راتب
،والحذاء من أبي السعيد ، ال بأس أن 

اصرف نصف الراتب ، اريد أن أكون مهيبا 
عند

عائلتها ، وفي المساء يسير في الشارع 
مسرعا ومن أمام القهوة القديمة ينادي

عليه خليل
... تفضل اشرب الشاي وعلى حسابي ، ال 

تخف فقد عملت اليوم بأجر كبير وأريد أن
احاسب ،

..إنني مستعجل من أمري،
.. تعال يا رجل وما هذه البدلة؟

يبدو أنها من أحد األفالم العربية القديمة 
وهذا الحذاء لقد اضحكتني ،

وهما يشربان الشاي ومهند يتقلب كالجمر 
فموعده بعد نصف ساعة ، واذا بصوت 

يعلو
ويشتد إلى صراخ على لعبة زهر وفي لمح 

البصر ينتقل إلى شجار وعراك باأليدي
وتتطاير الكراسي والزجاجات الفارغة تتكسر 

ويحاوالن أن يقوما بدور المصلحين
فتتمزق مالبسه وتأتيه ضربة ينقل على 

إثرها إلى المشفى وتجرى له عملية طارئة
كسر في الحوض وبحاجة إلى ثالثة أشهر 
راحة ، يا لها من صاعقة،،، الوظيفة ورباب
.. يبدو أن الفقراء ليس من حقهم أن يفرحوا 

وشريط يمر أمام عينيه كلمح البصر ،
يزيده غصة وألما، وبينما هو يتمتم ويلعن 

فالن ويشتم وإذا بدقات وضربات كبيرة
على باب المنزل،
...افتح الباب ،

.. من هناك؟
..الشرطة

.. مطلوب للعدالة فلديك ثالث كمبياالت لم 
تدفعها وعليك المثول أمام القضاء...
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