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عقارات تورونتو: َتساُرع وتيرة َتراُجع المبيعات
تكّثف تعديل سوق العقارات في منطقة تورونتو 
الماضي،  )يوليو(  تموز  في   )GTA( الكبرى 
إذ انخفضت فيه المبيعات بنسبة 47% مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة %24 
)يونيو(. ويفيد  السابق، حزيران  بالشهر  مقارنة 
تقرير صدر اليوم عن الغرفة العقارية في منطقة 
من  مسكنًا   4.912 أّن   )TRREB( تورونتو 
مختلف الفئات بيعت في تموز )يوليو( الفائت 
في تورونتو الكبرى، أي أكثر بقليل من نصف 
المساكن الـ9.339 التي بيعت في تموز )يوليو( 

.2021
وهذا مؤشر على تباطؤ سوق العقارات في كبرى 
لوحظت  التي  المحمومة  الوتيرة  بعد  كندا  مدن 
في النصف األول من العام الحالي وفي أواخر 

العام الماضي.
وتعزو الغرفة العقارية والوكالء العقاريون جزءًا 
تكلفة  في  االرتفاع  إلى  التباطؤ  هذا  من  كبيرًا 
القروض العقارية بعد رفع بنك كندا )المصرف 
نقطة  بمقدار  األساسي  الفائدة  معدل  المركزي( 
مئوية كاملة، إلى 2.5%، في 13 تموز )يوليو( 

الفائت.
الفائدة  معدل  على  زيادة  أكبر  تلك  وكانت 
األساسي في كندا منذ آب )أغسطس( 1998، 
التفكير في نواياهم  الناس يعيدون  وهي جعلت 

المتعلقة بالسكن.
ينتظرون  المحتملين  الشارين  من  فالكثيرون 
حدوث المزيد من االنخفاضات في األسعار في 
الخريف، بينما ينتظر البائعون أن تتحول السوق 

لصالحهم مرًة ُأخرى.
إعالناتهم  يلغون  البائعين  بعض  أّن  حتى 
مفضلين االستفادة من سوق اإليجارات المزدهرة 
حيث تنخفض معدالت الشغور وترتفع األسعار.

ففي كانون الثاني )يناير( الماضي، عندما كانت 
سوق العقارات ساخنة، تّم إلغاء 380 إعالن بيع 
لشقق تمليك )كوندومينيوم( في منطقة تورونتو 
 )Strata( ’’ستراتا‘‘  شركة  وحسب  الكبرى. 
العقارية ارتفع هذا العدد إلى 2.822 في حزيران 

)يونيو(، أي بزيادة نسبتها %643.
لكّن االعتدال الظاهر في حجم المبيعات يتباطأ 

في االنعكاس على األسعار.

فمعدل سعر بيع المسكن من مختلف الفئات بلغ 
1.074.754 دوالرًا في تموز )يوليو( الماضي، 
بزيادة 1.23% عن مستواه البالغ 1.061.724 
بتراجع  )يوليو( 2021، ولكن  تموز  دوالرًا في 
6.22% عن مستواه البالغ 1.145.994 دوالرًا 
الغرفة  حسب   ،2022 )يونيو(  حزيران  في 

العقارية.
المنفصلة  المنازل  بيع  سعر  معدل  وتراجع 
)detached houses( بنسبة 3% خالل سنة 
الماضي،  الشهر  دوالرًا   1.362.598 ليبلغ 
مع تراجع مبيعات هذه الفئة من المنازل بنسبة 

.%46
semi-( المنفصلة  شبه  المنازل  أسعار  لكّن 

المتالصقة  والمنازل   )detached houses
المتشابهة في الشكل )townhouses( وشقق 
التمليك )condominiums( ارتفعت بين %5 

و7% خالل سنة.
للبيع  حديثًا  المعروضة  المساكن  عدد  وبلغ 
12.046 الشهر الفائت، مسجاًل تراجعًا سنويًا 

بنسبة %4.

وترى الغرفة العقارية أّن السوق الحالية تتطلب 
تدخاًل حكوميًا، ال سيما لتحفيز المعروض من 

المساكن ومراجعة سياسات الرهن العقاري.
الكبرى  تخطط أسر عديدة في منطقة تورونتو 
عدم  من  حالة  حاليًا  هناك  لكن  منزل،  لشراء 

اليقين بشأن االتجاه الذي ستأخذه السوق
التنفيذي  الرئيس  ميتشيلي،  نقال عن جون دي 

للغرفة العقارية في منطقة تورونتو
’’يمكن لصانعي السياسات المساعدة في تبديد 
دي  أضاف  هذا‘‘،  اليقين  عدم  من  بعٍض 
ميتشيلي الذي يوصي بأن تعيد الحكومة النظر 
في اختبار اإلجهاد الذي وضعه مكتب المشرف 

على المؤسسات المالية.
ويحدد االختبار اإللزامي معدل التأّهل للقروض 
مئويتْين  بنقطتْين  عليها  المؤمَّن  غير  العقارية 
أو  العقد،  في  المذكور  الفائدة  معدل  فوق 

بـ5.25%، مع اختيار األعلى بين االثنْين.
ويذهب رئيس الغرفة العقارية، كيفين كريغ، في 
أطول  فترات  الستكشاف  داعيًا  نفسه،  االتجاه 

الستهالك الرهن العقاري تصل إلى 40 سنة.
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عين على كندا 

لماذا قبلت إسرائيل أن تكون خيطًا في إصبع “حزب اهلل”؟

قطاع السيارات ومدد االنتظار الطويلة وحقوق المستهلكين

عودة معرض كندا الدولي في تورونتو بعرض جديد للطائرات بدون طيار بعد توقف دام عامين

د. نزيه خطاطبة 

قيادة  بين  لالدوار  تكامل  او  تبادل  في 
الصهيونية  واالذرع  االسرائيلي  االحتالل 
سارعت  كندا.  وخاصة  العالم  في 
المنظمات االصهيونية للتفاعل مع مطلب 
حكومة االحتالل وهجومها الشرس على 
لجنة التحقيق التابعة لألمم المتحدة التي 
َتشّكلت بعد عدوان االحتالل االخير على 
بـ»معاداة  اياها  متهمة   ، المحاصرة  غزة 
تستخدمها  التي  الذريعة  وهي  السامية« 
لمهاجمة ومواجهة كل من ينتقد االحتالل 
حيث  وشعبها.  فلسطين  مع  ويتضامن 
اللجنة  بحل  األحد  يوم  إسرائيل  طالبت 
في  تحقق  والتي  المتحدة  لألمم  التابعة 
عدوانها على عزة عام 2021 ، ونددت 
بتصريحات أحد أعضائها ووصفتها بأنها 

معادية للسامية.
وفي رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة 
وزراء  رئيس  أشار  جوتيريش،  أنطونيو 
تصريحات  إلى  البيد  يائير  االحتالل 
حقوق  مجلس  تحقيق  بلجنة  العضو 
ميلون  المتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسان 
كوثاري في مقابلة لموقع موندوويس في 

25 يوليو تموز والتي قال فيها  “نشعر 
التواصل  وسائل  من  كبيرة  أمل  بخيبة 
حد  إلى  عليها  يسيطر  التي  االجتماعي 
أو  اليهودي  اللوبي  كان  سواء  كبير، 
منظمات غير حكومية معينة. يتم إنفاق 
لتشويه  محاولة  في  األموال  من  الكثير 

سمعتنا”.
وقاطعت إسرائيل التحقيق ومنعت دخول 
محققي اللجنة. وقالت إن النتائج الجزئية 
يونيو  في  اللجنة  إليها  خلصت  التي 
من  سلسلة  في  األحدث  كانت  حزيران 

التقارير المنحازة.
الحرب  تكون  أن  يمكن  “ال  البيد  وقال 
ضد معاداة السامية بالكلمات وحدها، إنها 
تتطلب أيضا العمل. هذا وقت العمل. لقد 
اللجنة  اللجنة … هذه  الوقت لحل  حان 

ال تؤيد فقط معاداة السامية بل تغذيها”.
المتحدة  األمم  باسم  المتحدث  يرد  ولم 
لكن  للتعليق.  طلبات  على  الفور  على 
رئيسة  نشر رسالة من  موندوويس  موقع 
اللجنة نافي بيالي، قالت فيها إن تعليقات 

كوثاري انتزعت عمدا من سياقها.
وعلى الرغم من أن اللجنة تشكلت للتحقيق 
في حرب غزة التي استمرت 11 يوما في 
مايو 2021 ، فإن تفويض التحقيق يشمل 
وممارسات  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
االحتالل قبل ذلك وبعده إضافة للتحقيق 
ان  ومع  للتوتر.  الجذرية  األسباب  في 
التي  اللجنة  قاطعت  االحتالل  حكومة 
من  اعضائها  ومنعت  بيالي  ترْأسها 
دخول البالد اال ان اللجنة تواصل جمع 
وخاصة  العدوان  ضحايا  من  الشهادات 
دون  من  منازلهم  استهدفت  الذين  أولئك 
المراكز  فيه  تستكمل  وقت  في  سبب، 

الشهادات،  إعداد  القطاع  في  الحقوقية 
بعدما قّدمت سلسلة تقارير توثيقية حول 
دون  من  المدنية  المنازل  قصف  جرائم 
سابق إنذار، ما أدى إلى وقوع عدد من 

المجازر. 
البيد،  رسالة  وصفت  حماس  حركة 
على  »دلياًل  إّياها  عاّدًة  بـ»الوقحة«، 
تهرُّب االحتالل الدائم من المساءلة عن 
جرائمه بحّق شعبنا الفلسطيني«. ودانت 
بدورها،  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة 
على  التضليلي«  التحريضي  »الهجوم 
بحّلها  البيد  مطاَلبة  أن  معتبرًة  اللجنة، 
المبني  اإلسرائيلي  للغرور  »انعكاس 
على االستخفاف باألمم المتحدة وهيئاتها 
غياب  من  والناتج  وقراراتها،  المختلفة 
الشرعية  تنفيذ قرارات  الدولية في  اإلرادة 
الهجوم  في  الوزارة  ورأت  الدولية«. 
للتغطية  مفضوحة  »محاولة  اإلسرائيلي 
على العراقيل التي تضعها دولة االحتالل 
مقّدمها  وفي  التحقيق،  لجان  جميع  أمام 
من  )المستهَدفة(  اللجنة  أعضاء  منع 
دخول األراضي الفلسطينية المحتّلة للقيام 

بمهامهم«. 
 .

ولتعزيز موقف حكومة االحتالل والدفاع 
الشعب  بحق  االجرامية  ممارساته  عن 
الفلسطيني سارعت المنظمات الصهيونية 
بريث   بيناي  منظمة  وخاصة  كندا  في 
و  الكندية  للحكومة  الدعوة  توجيه  الى 

الحكومات الغربية 
الحل  الى   B‘nai Brith Canada
الفوري للجنة التحقيق  حيث تقول بيناي 
بريث انها بعثت برسالة إلى بوب راي ، 
سفير كندا لدى األمم المتحدة . رددت فيها 

ما جاء في بيان حكومة االحتالل وزادت 
نافي  التحقيق،  لجنة  رئيسة  باتهام  عليه 
إلسرائيل  كراهيتها  بانهاالتخفي   ، بيالي 
 ،  2021 يونيو  في  عريضة  ووقعت 
للمقاطعة  إفريقيا  جنوب  تحالف  نظمها 
وسحب االستثمارات والعقوبات ، بعنوان 
»عقوبات الفصل العنصري في إسرائيل! 
فيها  محاضرات وصفت  بيالي  ألقت   «
الوحيدة  الديمقراطية  الدولة   ، إسرائيل 
الفصل  »دولة  بـ   ، األوسط  الشرق  في 
العنصري« متهمة اعضاء اللجنة بافتقار 
والعدائية  العلنية  لمواقفهم  الموضوعية 

ضد إسرائيل 
وحسب مارفن روتران . احد مدراء بيناي 
الخلل  تعكس  التحقيق  لجنة  فان  بريث  
الذي أصاب مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم المتحدة ، والذي يتألف من العديد 
في  اإلنسان  حقوق  منتهكي  أسوأ  من 
العالم. ربما تم طرد روسيا من عضويتها 
األيديولوجيين  العديد من حلفائها  لكن   ،
باقوا. ليس من المستغرب أن تكون هذه 
اللجنة المزعومة ، كما هو متوقع ، أكثر 
وغيرها  لحماس  مكبر صوت  من  بقليل 

من الجماعات اإلرهابية المحظورة.
المنظمات الصهيونية والتي يتلقى غالبها 
الكندية  الحكومة  من  والتمويل  الدعم 
الكنديين  الضرائب  دافعي  جيوب  ومن 
ما  كل  ومتابعة  مراقبة  عن  تتورع  ال 
ينشر في وسائل االعالم المحلية الكندية 
وتشن هجوما الناشطين والمتضامنين مع 
االسرائيلي  لالحتالل  وانتقادهم  فلسطين 

تحت نفس الحجة معاداة السامية .  

اللوبي الصهيوني في كندا يتجند للدفاع عن االحتالل االسرائيلي
 في مواجهة لجنة التحقيق بيالي الدولية

إلى تورونتو  الكندي  الوطني  المعرض  يعود 
الشهر المقبل بعد توقف دام عامين حيث من 

املقرر عقده بني 19 أغسطس و 5 سبتمبر
يقول منظمو CNE إنه سيكون هناك العديد 
إلى  باإلضافة  الجديدة  الجذب  عوامل  من 

المفضلة المألوفة.
تشمل الميزات الجديدة عرًضا ليلًيا للطائرات 
الطعام  شاحنات  ومهرجان  طيار  بدون 

السلتي.

تقول ادارة المعرض  إنها تعمل أيًضا على 
مطبخ  مثل  سابًقا  الشهيرة  األحداث  إحياء 
عام  في  مرة  آخر  جرت  والتي   ، المشاهير 

.2017
الدولي في عام 1879 ويقول  تأسس املعرض 
زائر  مليون   1.4 حوالي  اجتذب  إنه  املنظمون 

في عام 2019.

صناعة  في  األخيرة  السنوات  فوران  تسّبب 
المستهلكين  من  للكثيرين  بصداع  السيارات 
الكنديين. فهم يواجهون تأخيرات كبيرة ونقصًا 
انتهاك حقوقهم من قبل  إلى  هامًا باإلضافة 

بعض التجار.
حماية  مكتب  يحرص  الوضع،  هذا  إزاء 
المستهلكين  إبالغ  على   )OPC( المستهلك 
انُتهكت  حال  في  لهم  المتاحة  الوسائل  عن 

حقوقهم.
من  المكالمات  من  متزايدًا  عددًا  ’’نتلقى 
مع  التعامل  كيفية  عن  يتساءلون  أشخاص 
على  جديدة،  سيارة  لشراء  بالنسبة  الوضع. 
عليها  بالحصول  ُتوَعدون  الخصوص،  وجه 
ما  غالبًا  ولكن  أشهر،  بضعة  غضون  في 
يتم تأجيل موعد التسليم. وإذا كنتم تنتظرون 

فقد  بعد،  تصل  ولم  إجازتكم  لقضاء  سيارة 
يتسبب لكم ذلك بالكثير من اإلزعاج‘‘، يقول 
المتحدث باسم مكتب حماية المستهلك، شارل 

تانغي.
نرى أيضًا أّن شروط الشراء تتغير في بعض 
زيادة  تتّم  قد  المثال،  سبيل  على  األحيان. 

السعر عليكم.
نقال عن شارل تانغي، المتحدث باسم مكتب 

حماية المستهلك في كيبيك
وقد يحدث حتى أن يقّدم التجار للمستهلكين 
في  طلبوها  التي  تلك  عن  مختلفة  منتجات 

البداية.
يمكن أن يحدث التأخير )في التسليم( لجميع 
أنواع األسباب، ولكن هذا ليس بالضرورة من 

مسؤولية المستهلك.

نقال عن شارل تانغي، المتحدث باسم مكتب 
حماية المستهلك في كيبيك

أنه  على  المستهلك  حماية  قانون  ’’ينّص 
جيد  بشكل  بيع  عقد  وجود  عدم  حال  في 
للمستهلك االنسحاب من وعد  وسليم، يجوز 
بالوفاء  التاجر  المقابل، على  )بالشراء(. في 

بوعوده. هناك ميزة للمستهلك لسنا على علم 
بها دومًا‘‘، يضيف تانغي.

ومع ذلك، يقترح مكتب حماية المستهلك أن 
يحاول المستهلكون الذين يواجهون مثل هذا 
الوضع إيجاد أرضية مشتركة مع البائع قبل 

اتخاذ إجراءات قانونية.

رشيدة طليب تتغلب بسهولة على منافسيها 
في االنتخابات التمهيدية بوالية ميشيغان

فلسطيني،  أصل  من  التقدمية  النائبة  فازت 
االنتخابات  في  بسهولة  طليب،  رشيدة 
التمهيدية للحزب الديمقراطي بوالية ميشيغان 
على ثالثة منافسين رئيسيين، حيث حصلت 
على 66.5 في المئة من األصوات في وقت 

مبكر من صباح األربعاء.
كاتبة  وينفري،  جانيس  على  طليب  وتغلبت 
 18.4 على  حصلت  التي  ديترويت،  مدينة 
قرية  عمدة  جاريت،  وكيلي  األصوات  من 
ونائبة   10.2 على  حصل  الذي  التروب، 
الوالية السابقة شانيل جاكسون، التي حصلت 

على 4.9 في المئة من األصوات.
لقد   ”: تويتر  تغريدة على  في  وقالت طليب 
أظهرنا للناس أن مليون دوالر من اإلعالنات 
 ” وأضافت  توقفنا”،  أن  يمكن  ال  الهجومية 

حركتنا متنامية، هذه الفتاة من جنوب غرب 
ديترويت لن تذهب إلى أي مكان”.

الكونغرس  انتخابات  في  طليب  فازت  وقد 
 ،2018 عام  في  الكونغرس  في  مرة  ألول 
في  أمريكية  فلسطينية  امرأة  أول  لتصبح 
كانت  عمر،  إلهان  النائبة  ومع  الكونغرس، 
واحدة من أول امرأتين مسلمتين في مجلس 

النواب األمريكي.
التقدمية كوري بوش  النائبة  إلى ذلك، فازت 
من   69.5 بنسبة  التمهيدية  االنتخابات  في 
األصوات على السيناتور من والية ميسوري 
ستيف روبرتس، الذي حصل على 26.6 من 

األصوات.

بقلم: سارة هعتنسي كوهن
إسرائيل اليوم

في  تقدم  طرأ  أنه  األخير  اليوم  في  نشر 
ولبنان  إسرائيل  حكومتي  بين  المفاوضات 
في موضوع تنقيبات الغاز الطبيعي. القصة 
المعقدة هي كاآلتي: في الحدود بين إسرائيل 
ولبنان، في مكان ما قرب رأس الناقورة، يوجد 
المياه  في  وهو  كاريش،  األول  غاز:  حقال 
ولكنه  كامل،  بشكل  اإلسرائيلية  االقتصادية 
محاذ للحدود؛ واآلخر حقل صيدا- قانا، وهو 
في  بيقين  بعضه  الحدود.  خط  طرفي  بين 
الجانب  في  بيقين  وبعضه  اللبناني،  الجانب 
خط  خالف.  محل  آخر  وقسم  اإلسرائيلي، 
يهم  لم  ولبنان  إسرائيل  بين  البحري  الحدود 
الغاز هذا، كون  اكتشف حقل  أن  إلى  أحدًا 
الحديث يدور عمليًا عن مليارات الدوالرات. 
الغاز الطبيعي ليس مسـألة محلية بين إسرائيل 
ولبنان. في الواقع الجغرافي السياسي العالمي 
روسيا  بين  المستمرة  الحرب  واقع  لعصرنا، 
فإن  أوروبا،  في  كبرى  وأزمة طاقة  وأوكرانيا 
توريد الغاز من هذين الحقلين كفيل بأن يجعل 
إسرائيل قوة عظمى ويرفعها إ إلى مكانة عالية 
العالم.  في  االستراتيجية  القوى  مصاف  في 
الكل يضغط قبيل الشتاء القادم وأزمة الطاقة 
المتحدة  الواليات  وكذا  أوروبا  دول  الناشئة. 
الستخراج  توافقات  إلى  للوصول  يضغطون 

الغاز بالسرعة الممكنة من بطن البحر.
أتعرفون لماذا “طرأ تقدم مهم” في المفاوضات، 
لتنظيم  أخرى  مرة  استسلمت  إسرائيل  ألن 
تجري  المفاوضات  هللا”.  “حزب  اإلرهاب، 
منها  يسرب  ما  كان  إذا  لكن  تام،  بهدوء 
على  وافقت  إسرائيل  أن  فيبدو  صحيحًا، 

بل  األصلي،  مطلبهم  اللبنانيين  إعطاء 
لألراضي.  تبادل  كبير:   – صغير  وفائض 
كونوا معي للحظة: نحو ربع حقل الغاز الذي 
موجود  قانا،   – صيدا  خالف،  موضع  هو 
بيقين في األراضي اإلسرائيلية. دولة إسرائيل، 
وفقًا لتلك التقارير، وافقت على منح لبنان كل 
حقل غاز “قانا” بما في ذلك القسم اإلسرائيلي 
وأنتم  لألراضي”.  “تبادل  مقابل  الطفيف، 
تعرفون ما قيمة تبادل األراضي في البحر، 
صحيح؟ دولة إسرائيل تعطي أرضًا مع حقل 

غاز غني، وتتلقى أرضًا مع بحر.
هللا  نصر  عن  اقتبس  أسابيع،  بضعة  قبل 
“يرفعون  إنهم  قال  حين  مغلقة  أحاديث  في 

مسألة  في  إسرائيل  تستسلم  كي  المستوى 
أطلق  تموز  بداية  في  يذكر،  وكما  الغاز”. 
“حزب هللا” ثالث مسيرات نحو طوافة الغاز 
كاريش، التي يفترض أن تبدأ إسرائيل إنتاج 
الغاز منها في أيلول المقبل. يفهم نصر هللا 
اللعبة وخريطة المصالح العالمية؛ فقد قال إن 
“أهمية المعادلة اليوم تكمن في حاجة أوروبا 
للنفط والغاز. وإال فإن سكان القارة سيواجهون 
بروسيا”.  متعلقون  وهم  حقيقية،  مصيبة 
تجثم  وقت  في  المسيرات  بتلك  بعث  وعليه، 
يدرك  هللا  نصر  ركبتيها.  على  أوروبا  فيه 
اللعبة بل ويتحكم بها أيضًا، يطلق تهديدات 
تحقق إنجازات سياسية واقتصادية. “نـأمل أال 

نطلق رصاصة أو صاروخًا ويتراجع عدونا. 
شيء”.  لكل  ومستعدون  التطورات  ننتظر 
اتفاق  على  وستوقع  استسلمت،  وإسرائيل؟ 
مع  يبدو  ما  على  يتعلق  بالمصائر،  محمل 
انتقالية عديمة  القانون األساس، في حكومة 
المنفلت،  األوسط  الشرق  في  المسؤولية. 
إسرائيل  هي  ها  أكثر،  تطالب  أن  من  بداًل 
المفاوضات.  في  اللبنانية  لألحابيل  تستسلم 
وجه  في  حديدي  حائط  نصب  من  وبداًل 
هربت  اللبنانية،  المس  ومحاوالت  التهديدات 
وانثنت. وبداًل من أن تحرص على المصالح 
البعيد،  المدى  في  والسياسية  االقتصادية 

نعزز قوة الوحش من الشمال.
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االحتالل االسرائيلي يستجدي الوَسطاء الِمصريين والقطريين للتهدئة في ِقطاع غزة
ويواصل االستنفار بفعل تحذيرات الجهاد االسالمي بعد اعتقال السعدي

تعطيل الدستور العراقي للخروج من السيناريو األسوأ

1 اغسطس يوم التحّرر: 
نحو اعتذار عن عبودية السود في كندا؟

البابا فرنسيس يصف ممارسات الكنيسة 
بحق سكان كندا األصليين باإلبادة الجماعية

قال بابا الفاتيكان، السبت، إن مأساة المدارس 
الداخلية للسكان األصليين في كندا ترقى إلى 
طريق  في  وذلك  جماعية«،  »إبادة  كونها 
عودته من هناك بعد رحلة استمرت 6 أيام، 
رأى في ختامها أن عليه أن يدخر قواه، أو 

يتنحى.
مدرسة  بين  المجتمعة  الحشود  أمام  وقال 
وملعب لكرة السلة على بعد أمتار قليلة من 
العائالت،  »فككت  والبحر:  أجراف صخرية 
وحل  محيطهم،  عن  بعيدا  األطفال  واقتيد 

الشتاء على الجميع«.
البابا  قادت  التي  التوبة«  »رحلة  وخالل 
فرنسيس من غرب كندا إلى كيبيك، وصوال 
إلى المنطقة القطبية الشمالية في البالد، طلب 
البالد  سكان  من  عدة  مرات  الصفح  البابا 
األصليين على هذا النظام الذي قضى فيه ما 
ال يقل عن ستة آالف طفل بين نهاية القرن 

الخامس عشر وتسعينيات القرن الماضي.
وقال خالل مؤتمر صحافي في الطائرة التي 
تقله إلى روما: »لم أتلفظ بهذه الكلمة )اإلبادة 
قدمت  ذهني.  على  ترد  لم  ألنها  الجماعية( 
العملية  هذه  الصفح عن  وطلبت  اعتذاراتي، 
أطفال،  خطف  جماعية.  إبادة  هي  التي 
وتغيير  العقلية،  وتغيير  الثقافة،  وتغيير 
التقاليد، وتغيير العرق، تغيير ثقافة برمتها«، 
ألطفال  الداخلية  المدارس  إلى  إشارة  في 

السكان األصليين.
مصطلح  هي  جماعية  »إبادة  وأضاف: 
ببالي.  يخطر  لم  ألنه  أستخدمه  لم  تقني. 
اإلبادة  مستوى  إلى  يرقى  ما  وصفت  لكني 

الجماعية، وهذا صحيح«.
البابا  قال  الزيارة  انتهاء  بعد  تصريح  وفي 
الوجه‘‘  على  كـ’’صفعة  تلقى  إنه  فرنسيس 
كندا  سكان  من  العنف  ضحايا  شهادات 
األصليين في المدارس الداخلية التي أدارتها 
األسبوع  كندا  إلى  رحلته  خالل  الكنيسة 

الماضي.
المدارس  هذه  إلى  طفل  ألف   150 وأدخل 
النتهاكات  منهم  الكثير  وتعرض  بالقوة، 
بعدما  منهم  الكثير  جسدية وجنسية، وقضى 

وقعوا ضحايا أمراض وسوء تغذية وإهمال.

آالما  يعاني  الذي  سنة(   85( البابا  وقال 
على  التنقل  على  ترغمه  الركبة  في  مبرحة 
كرسي متحرك: »ال أعتقد أنه يمكنني اإلبقاء 
على وتيرة السفر نفسها. أعتقد أنه في عمري، 
ومع هذه المحدودية )بسبب الركبة(، يجب أن 
أدخر قواي قلياًل ألتمكن من خدمة الكنيسة، 
العكس من ذلك، أفكر في إمكانية  أو على 
سجلها  التي  السابقة  غرار  على  التنحي«، 
سلفه بنديكتوس السادس عشر عام 2013.

وتابع البابا العائد من رحلته الدولية السابعة 
والثالثين منذ توليه منصبه أمام الصحافيين: 
»بكل صدق هذه ليست كارثة. يمكن تغيير 
البابا. إنها ليست مشكلة. لكنني أعتقد أنني 
القول  مكررا  جهودي«،  من  أحد  أن  يجب 
إن الباب يبقى »مفتوحا« الحتمال انسحابه، 
وأوضح »لكن حتى اآلن لم أدفع هذا الباب«، 
مؤكدا أنه يريد االستمرار بالسفر، وإن بوتيرة 

أقل.
عاصمة  إيكالويت  في  األخيرة  المحطة  في 
نونافوت في القطب الشمال الكندي، استقبل 
البابا بأناشيد وسط المنازل الملونة. وتطرق، 
في هذه المدينة البالغ عدد سكانها نحو سبعة 
آالف نسمة ويمكن الوصول إليها جوا فقط، 
قاساها  التي  الكبيرة«  »المعاناة  إلى  مجددا، 

مدارس  في  بالقوة  وضعوا  الذين  األشخاص 
قلب  في  الهندي  »قتل  أجل  من  داخلية 

الطفل«.
البابا، تحدث السكان األصليون  طوال رحلة 
كالم  عند سماعهم  للعواطف«  »تحرير  عن 
الروحي  الزعيم  الكاثوليكية،  الكنيسة  رئيس 
لنحو 1.3 مليار شخص. لكن في كل محطة 
أو  الناجين  بعض  ذكر  زيارته  محطات  من 

أفراد من عائالتهم أنهم ينتظرون المزيد.
قضايا وناس

السكان  ألطفال  بالمليارات  تعويضات 
األصليين وعائالتهم في كندا

للسكان  فنية  قطع  بإعادة  البعض  وطالب 
األصليين محفوظة في متاحف الفاتيكان منذ 
عقود، وفتح محفوظات المدارس الداخلية، كما 
طالبوا البابا بإلغاء مراسيم بابوية صادرة في 
القرن الخامس عشر، تسمح للقوى األوروبية 

باستعمار أراضي الشعوب غير المسيحية.
البابا إن »عقيدة االستعمار هذه سيئة  وقال 
وظالمة. هذه العقلية، التي تقول إننا متفوقون 
لهم، خطرة.  األصليين ال شأن  السكان  وإن 
االتجاه،  بهذا  العمل  علينا  ذلك،  أجل  من 
العودة إلى الوراء وتصحيح كل خطأ ارتكب، 
مع إدراكنا أيضا أن االستعمار نفسه ال يزال 

قائما«.
منظمة  رئيسة  بينهم  ومن  البعض،  واعتبر 
إينويت  تمثل  التي  تونغافيك«  »نونافوت 
»اعتذارات  أن  كابلونا،  كيليكفاك  نونافوت، 
مباشرة  يتطرق  لم  إذ  كاملة«.  ليست  البابا 
إلى »االعتداءات الجنسية« التي تعرض لها 

سكان أصليون.
ورّدًا على أسئلة الصحافيين على متن طائرته 
العائدة إلى روما، من رحلة استغرقت أسبوعًا 
في كندا، بعد معلومات عن حصول »إبادة 
للسكان  الداخلية  المدارس  في  جماعية« 
البابا: »ال  البلد، أضاف  هذا  في  األصليين 
أعتقد أّن بوسعي االستمرار في القيام برحالت 

باإليقاع نفسه كما كان الحال من قبل«.
وأردف: »أعتقد أّنه في سني ومع هذا العجز، 
يجب أن أحافظ على نفسي قلياًل حتى أتمكن 

من خدمة الكنيسة، أو أن أقرر التنحي«.
واستعان البابا فرنسيس، خالل األشهر القليلة 
بسبب  عصا  أو  متحرك  بكرسي  الماضية، 
صغير  كسر  عن  ناجمة  الركبة  في  آالم 

والتهاب في األربطة.
إلى سكان كندا  البابا فرانسيس اعتذاره  وقدم 
الثقافية«  الجماعية  »اإلبادة  عن  األصليين 
الرومانية  الكاثوليكية  الكنيسة  مارستها  التي 
في إدارة المدارس الداخلية، التي تحّولت إلى 
أماكن انتشرت فيها االنتهاكات، وال سيما في 
عن  األصليين  السكان  أطفال  فصل  قضية 

أسرهم وتعريضهم للجوع والضرب.
من  أكثر  حينذاك،  الكنيسة،  وفصلت 
150.000 طفل من السكان األصليين عن 
أسرهم، وأحضرتهم إلى مدارس داخلية على 

مدار أكثر من قرن.
وذكرت تقارير، تعليقًا على قضية العنف في 
المدارس الداخلية، أّن االعتداءات خّلفت كثيرًا 
من الصدمات في صفوف السكان األصليين.

 2020 العام  في  المتحدة  األمم  ونددت 
يستهدف  الذي  األشكال  المتعدد  بالعنف 
السكان األصليين ومن منعهم من الحصول 
على مياه الشرب، ومن التمييز ضد األطفال 
الذين يقيمون في المحميات، وبعضهم اآلخر 

في السجون.

أن  اإلسالمي”  “الجهاد  حركة  استطاعت 
أوساط  في  والقلق  الرّعب  من  حالًة  َتُبّث 
والعلني  الّصريح  بتهديدها  اإلسرائيليين، 
تابعة  وَحدات  إلقدام  “صاروخيًّا”  باالنِتقام 
جنين  مخّيم  اقِتحام  على  اإلسرائيلي  للجيش 
أبرز  أحد  السعدي  بسام  الشيخ  واعِتقال 
زُعمائها في الضّفة الغربّية وُمساعده أشرف 
الجدع الذي ُيّتهم بأّنه جاِمع التبرّعات للحركة 
في جنين وُمُدٍن ُأخرى في الضّفة، واسِتشهاد 
الحركة  كوادر  أحد  الكفريني  ضرار  الّشاب 

أثناء االقِتحام للُمخّيم.
الشيخ السعدي ُأصيب بُجروٍح أثناء اعتقاله، 
نشر  إلى  اإلسرائيلّية  الّسلطات  واضطّرت 
ُصَوٍر له لُتثِبت أّنه ما زال على قيد الحياة، 
السّيد  أقسم  الِجهاد حيث  خوًفا من صواريخ 
ألّي  فورًا  بالّثأر  الحركة  زعيم  النخالة  زياد 
شهيد من قادة الحركة يجري اسِتهدافه بعملّية 

اغتيال.

المناطق  جميع  أغلق  اإلسرائيلي  الجيش 
حالة  وأعلن  غزّة،  بِقطاع  الُمحيطة  والمعابر 
الُمحيطة  الُمستوطنات  في  الُقصوى  التأّهب 
ًبا  َتَحسُّ الُمحتل،  الِفلسطيني  الّشمال  في  به 
لِتكرار عملّية االنِتقام الغِتيال بهاء أبو العطا 
حيث  غزّة،  ِقطاع  في  الميداني  الحركة  قائد 
الجهاد 420 صاروًخا وقذيفًة  أطلقت حركة 
على أهداٍف في عسقالن وأسدود، وسيدروت، 
أحدثت أضرارًا مادّيًة ونفسّيًة ضخمة، ودفعت 
كان  انتخابّي  تجّمٍع  هلًعا من  للفرار  ِنتنياهو 

يخطب فيه.
“الُوَسطاء” من ِمصر وقطر تدّفقوا إلى ِقطاع 
غزّة ُحضورًا، أو من ِخالل االّتصاالت الهاتفّية 
الِجهاد  وقادة  الِقطاع،  في  الُمقاومة  بزُعماء 
خاّصة، تلبيًة لطلٍب إسرائيلّي للّتهدئة، ولكّن 
اإلسالمي  الجهاد  حركة  أن  ُتؤّكد  معلوماتنا 
أّكدت لهؤالء الوسطاء أّن األمر الوحيد الذي 
يحول دون انتقام الحركة هو اإلفراج الفورّي 

وإال  الُمعتقلين،  ورفاقه  السعدي  الشيخ  عن 
فالّصواريخ جاهزٌة واألصبع على الزّناد.

الشيخ  إن  تقول  ُمؤّكدة”  “غير  تقارير  ُهناك 
الُمقاومة  فصائل  مع  ق  الُمَنسِّ كان  السعدي 
ُشهداء  كتائب  ًة  وخاصَّ الضّفة،  في  األخرى 
األقصى الفتحاوّية، وأحد أبرز الّداعمين لها، 
وعملّياتها العسكرّية ضّد االحِتالل اإلسرائيلي 

بالوسائل كاّفة.
اإلسالمي  الِجهاد  تنظيم  النخالة زعيم  السّيد 
ُيدير المعركة من ِطهران التي يزورها حاليًّا، 
لهذه  أّكد  بيروت  في  منه  الُمقرّبين  وأحد 
الميدانّية  ِقياداته  أّن  اليوم”  “رأي  الّصحيفة 
ويتمّسكون  للُوَسطاء،  تنازالت  أّي  ُيقّدموا  لم 
السعدي،  الشيخ  الفورّي عن  اإلفراج  بحتمّية 
من  ضخًما  تضامًنا  الموقف  هذا  ووجد 
في  ًة  وخاصَّ والِقطاع،  الضّفة  في  الفصائل 

نابلس )جبل الّنار( وجنين.
ُركَبٍة  على  يقف  الذي  اإلسرائيلي  االحِتالل 

وِنصف قلًقا ورُعًبا من تهديداٍت في الّشمال 
من السّيد حسن نصر هللا، أمين عام حزب 
على  المسروق  غازه  منّصات  بقصف  هللا، 
هو  ها  الُمحتل،  الِفلسطيني  الّساحل  ُطول 
ُيواِجه خطرًا انتقاميًّا باَت جاهزًا في الجنوب 
مسألة  بات  واالنِفجار  الُمحتل،  الِفلسطيني 
الِجنرال  وتهديدات  معدودة،  أّيام  أو  ساعات 
خرية  بالسُّ ُقوِبل  غزّة  باقِتحام  كوخافي  إفيف 
بل  الُمقاومة،  وفصائل  الِقطاع  أبناء  من 
االجِتياح  بهذا  بالّتعجيل  ُيطالب  من  ُهناك 
ألنه  ذروته،  في  لمواجهته  االستعداد  حيث 
ليس هناك ما يخسره هذا الِقطاع الُمحاَصر 
العيش،  وسائل  أبَسط  من  المحروم  الُمجوّع 
هَزموا  الذين  أبنائه  من  ِمليونين  من  وأكثر 
على  وأجبروه  وُمقاومتهم  بُصمودهم  شارون 
االنِسحاب ذلياًل هو وُمستوطنيه في ليلٍة ليس 

فيها ُضوء قمر.

يحيى الكبيسي

دخول  إن  الماضي  األسبوع  مقالة  في  قلنا 
يوم  الخضراء  المنطقة  اقتحام(  )وليس 
األربعاء 27 تموز/ يوليو، لن يكون األخير 
بعد  لدخولها  الصدريون  عاد  فقد  بالتأكيد، 
مبنى  داخل  ليعتصموا  فقط،  أيام  ثالثة 
»الدخول«  هذا  وأن  العراقي.  النواب  مجلس 
السلطة  وأن  السياسي،  للسياق  يخضع  إنما 
ضمني،  أو  مباشر  بشكل  تحدد،  التي  هي 
يتحول  ومتى  »طبيعيا«  الدخول  يكون  متى 
أيضا  وقلنا  مفرطة.  بقوة  يقابل  اقتحام  إلى 
إن السيد مقتدى الصدر لن يسمح بأي حال 
اإلطار  يشكلها  حكومة  بتمرير  األحوال  من 

التنسيقي، وأنه سيمنع ذلك بكل الوسائل.
األزمة،  تفاقم  مؤشرات  كل  من  الرغم  وعلى 
سلطات  أو  السياسية،  القوى  عن  يصدر  لم 
مجلس  رئيس  او  الجمهورية  )رئيس  الدولة 
تكون  أن  يمكن  حقيقية  مبادرة  أي  الوزراء( 
صدر  ما  فكل  األزمة،  لحل  طريق  خارطة 
كان إنشاءات لغوية تنتهي بدعوة إلى الحوار، 
مع أن هذا الحوار استمر تسعة أشهر دون 
أوصل  الذي  هو  الفشل  هذا  وأن  جدوى، 

األمور إلى ما وصلت اليه!
وبالفعل فقد رفض السيد مقتدى الصدر فكرة 
التجربة  أن  متلفز  وقال في خطاب  الحوار، 
الحوار  من  ترتجى  فائدة  »ال  أن  أثبتت 
معهم« ودعا ضمنيا إلى حل البرلمان وإجراء 
سماه  ما  عن  تحدث  حين  مبكرة  انتخابات 
وعملية  سلمية،  ثورية  ديمقراطية  بـ»عملية 

ديمقراطية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي«.
لكن الواقع أن هناك معضلة تواجه فكرة حل 
البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهي 
أن اآلليات الدستورية المتعلقة بذلك ال تحل 

األزمة، بل تزيدها تعقيدا!
لحل  محددة  آلية  رسم  العراقي  فالدستور 
تجعل  منه،   64 المادة  في  النواب  مجلس 
هذا الحل قرارا حصريا لمجلس النواب نفسه 
لعدد األصوات )165 أو  المطلقة  باألغلبية 
166 صوتا وفقا للتأويالت المختلفة(. وهكذا 
آلية تجعل إمكانية الحل الذاتي مستحيلة دون 
معه،  والمتحالفين  التنسيقي  اإلطار  موافقة 
النواب  العديد من  إقناع  فضال عن صعوبة 
بذلك لمعرفتهم اليقينية أن ال ضمانة لعودتهم 

إلى مجلس النواب ثانية!

رئيس  دعوة  عن  تحدث  الدستور  أن  كما 
مدة  خالل  عامة  النتخابات  الجمهورية 
وهذه  الحل،  تاريخ  من  يوما  ستين  أقصاها 
رئيس  ألن  اليوم  إنفاذها  يمكن  ال  المادة 
يملك  وال  الوالية،  منتهي  الحالي  الجمهورية 

صالحية إصدار هكذا دعوة من األصل!
والجميع يدرك أنه ال إمكانية إلجراء انتخابات 
مبكرة في العراق خالل هذه المدة التي حددها 
الدستور، ألن مفوضية االنتخابات في العراق 
كانت تضع دائما جدوال زمنيا ال يقل عن ستة 
دائما  تقول  وهي  االنتخابات،  إلجراء  أشهر 
الجدول  هذا  زمن  تقليص  بإمكانها  ليس  أن 

مطلقا!
باإلضافة إلى ذلك ثمة اعتراضات على قانون 
االنتخابات،  مفوضية  وعلى  االنتخابات، 
جديدين  قانونين  تشريع  يتطلب  الذي  األمر 
منع  بسبب  متاح  غير  وهذا  الصدد،  بهذا 
مجلس  عودة  عن  حديث  ألي  الصدريين 
القوى  عالقات  ان  السيما  لالنعقاد،  النواب 
داخل هذا المجلس ليست في مصلحة التيار، 
التشريعان ضدهما  يكون  أن  يمكن  وبالتالي 

بشكل مباشر!

كل هذا يجعل فكرة تعطيل الدستور للذهاب 
الضرورية  المقدمة  هي  انتقالية  حكومة  إلى 

لألزمة  حل  إلى  للوصول  منها  بد  ال  التي 
القائمة في العراق اليوم

واالنتخابات  البرلمان  حل  عن  والحديث 
حكومة  على  اإلبقاء  أيضا  يعني  المبكرة 
تصريف  حكومة  الكاظمي/  مصطفى  السيد 
االعمال التي يتهمها اإلطار التنسيقي بتزوير 
الصدريين،  من  قريبة  وانها  االنتخابات، 

وبالتالي لن يسمح باإلبقاء عليها!
في سياق هذه الحلقة المفرغة، وحفاظا على 
السلم األهلي، ومصالح الجمهور، التي يجب 
أن تبقى هي الحاكمة بعيدا عن أي نصوص 
ناظمة، بما فيها النص الدستوري نفسه. ليس 
سياسي  اتفاق  إلى  الوصول  سوى  حل  ثمة 
لتعطيل بعض مواد الدستور لمدة عام كامل 
)تحديدا المواد 54، و64/ ثانيا، و76/ أوال 
وثانيا وثالثا وخامسا( فضال عن تعطيل عمل 
المحكمة االتحادية للمدة نفسها )إال فيما يتعلق 
الحكومة  وإجراءات  قرارات  على  بالطعون 
السياسي  االتفاق  هذا  يمر  وأن  االنتقالية(. 
عبر قرار يصدر عن مجلس النواب. صحيح 
إن هاتين الخطوتين ليستا دستوريتين، ولكن 
الجميع يعرف أن هذه ليست المرة األولى التي 
سيتم فيها كسر قارورة الدستور! فقد تواطأت 
الطبقة السياسية، وسلطات الدولة، والمحكمة 

االتحادية، مرات عديدة من قبل على انتهاك 
الدستور لتجاوز أزمة ما، أو إنفاذ صفقة ما، 
واألزمة الحالية هي األخطر، وقابلة لالنزالق 
الى مواجهة مسلحة، وهي تتطلب بالضرورة 
اتفاقا آخر )غير دستوري( من أجل حل هذه 

األزمة!
تعطيل هذه المواد الدستورية هو وحده الذي 
سيتيح تشكيل حكومة انتقالية لمدة عام كامل 
صالحية  تعطى  أن  على  سياسي،  باتفاق 
انتخابات  قانون  لتشريع  حصرية  تشريعية 
جديد، وتشكيل مفوضة انتخابات جديدة. وهو 
لحل  حقيقية  إمكانية  هناك  يجعل  ما  وحده 
انتخابات مبكرة  إلى  النواب والذهاب  مجلس 

خالل عام واحد في النهاية!
إن تعطيل العمل بالوثيقة الدستورية، كليا او 
أحد  فهو  بدعة،  ليست  محددة،  لمدة  جزئيا 
حاالت  في  اليها  اللجوء  يتم  التي  الحلول 
الدول  دساتير  وتتضمن  الخطيرة،  األزمات 
المادة 16  الديمقراطية هذه اإلمكانية )راجع 
من الدستور الفرنسي( على سبيل المثال ال 
الحصر( وهو ما لم يلتفت اليه المشرع العراقي 
الطوارئ،  حالة  إعالن  لموضوع  تقنينه  عند 
مجلس  رئيس   9  /61 المادة  خولت  فقد 
تنظم  أن  يفترض  كان  صالحيات  الوزراء 
بقانون تقاعست مجالس النواب المتعاقبة عن 
تشريعه، إال أنه قيد هذه الصالحيات بحيث 

ال تتعارض مع الدستور.
في العراق اليوم ثمة تعطيل كامل لسير العمل 
فرئيس  العامة،  الدستورية  للسلطات  المنتظم 
الجمهورية قد انتهت واليته بموجب الدستور 
)المادة 72/ ثانيا/ 1( واستمراره بأداء مهامه 
تتيح  ال   73 المادة  في  عليها  المنصوص 
الوزراء  ومجلس  أوال،   /76 المادة  إنفاذ  له 
اليومية  األمور  بتصريف  يقوم  وهو  مستقيل 
حصرا، ومجلس النواب ممنوع من االجتماع، 
بل قام رئيسه بتعليق أعماله دون أن يمتلك 
والمحكمة  األصل،  من  لذلك  صالحية 
متهمان  األعلى  القضاء  ومجلس  االتحادية 
من قطاعات عديدة بالتسييس وبأنهما أصبحا 

طرفا مباشرا في الصراع السياسي!
كل هذا يجعل فكرة تعطيل الدستور للذهاب 
الضرورية  المقدمة  هي  انتقالية  حكومة  إلى 
لألزمة  حل  إلى  للوصول  منها  بد  ال  التي 

القائمة في العراق اليوم!

كاتب عراقي

إّن  ديفيس  هاردينج  إليز  المؤرخة  تقول 
الكندي  البرلمان  في  باإلجماع  التصويت 
يومًا  )أغسطس(  آب  من  األول  إلعالن 
لم  إذا  يعني شيئًا  العبودية( ال  )من  للتحّرر 

تعتذر الحكومة الفدرالية عن العبودية.
وترى هاردينغ ديفيس، األمينة السابقة لمتحف 
 Amherstburg( أمهيرستبورغ  في  الحرية 
اإلعالن  أّن   ،)Freedom Museum
االعتراف  أشكال  من  شكل  هو  الحكومي 
بالكنديين السود جراء  التي لحقت  باألضرار 

العبودية وبآثارها الجانبية.
أّن  ديفيس  هاردينغ  البروفيسورة  وتضيف 
على  الثناء  أيضًا  يتيح  رسمي  اعتذار  تقديم 

مساهمة السود في تاريخ كندا.
ويحيي يوم التحرر ذكرى إلغاء العبودية عام 
البريطانية،  المستعمرات  معظم  في   1834
بما فيها األراضي التي شّكلت كندا في وقت 

الحق.
الذهنية  الحالة  بأّن  المؤرخة  تذّكر  ذلك  ومع 
بممارسة  سمحت  التي  االجتماعية  والبنى 

الِرق ال تزال قائمة.

من جهتها، تطالب أفوا كوبر، أستاذة التاريخ 
نوفا  مقاطعة  في  دالهاوسي  جامعة  في 
سكوشا، الحكومَة الفدرالية باعتذار رسمي منذ 

أّن الحكومة  إلى  عام 2007. وتشير كوبر 
أصدرت اعتذارات لمجموعات ُأخرى مختلفة 

منذ ذلك الحين.

مشروع  في  الرئيسيين  الباحثين  من  وكوبر 
أّن  تعتبر  وهي  كندا‘‘،  في  السود  ’’تاريخ 
شكٌل  هو  االعتذار  الفدرالية  الحكومة  رفض 

من أشكال العنصرية ضد السود.
ويوم التحّرر هو في عامه الثاني فقط. ُيذكر 
أنه في 24 آذار )مارس( 2021 ، صّوت 
أعضاء البرلمان باإلجماع إلحياء يوم التحّرر 

في األول من آب )أغسطس(.
وتجدر اإلشارة إلى أنه كان يتّم إحياء الذكرى 
الجالية اإلفريقية  قبل  المذكور من  اليوم  في 
الكندية منذ زمن بعيد، حتى قبل أن تبصر 

االتحادية الكندية النور عام 1867.

مجلس  عضوة  دعت  متصل،  سياق  وفي 
الشيوخ الكندي واندا توماس برنارد يوم السبت 
تجديد  إلى  سكوشا  نوفا  مقاطعة  حكومَة 
األجيال  بين  العبودية  أضرار  عن  اعتذارها 

والسعي إلى اإلنصاف.
وبرنارد هي أّول امرأة سوداء من نوفا سكوشا 

ُتعيَّن عضوة في مجلس الشيوخ الكندي.
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أمر قضائي لـ’’رويال بنك‘‘ 
بالكشف عّمن يقف خلف 97 حسابًا في جزر البهاما

من ربح أو خسر من زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان؟

حتى ال يظل تغيير الحال من المحال

جمال زقوت

بقلم جمال زقوت
 

األزمة  من  للخروج  االجتهادات  تعددت 
أدوات  وفشل  االنقسام  عن  الناجمة  الوطنية 
هناك  وبالتأكيد  أهدافها،  بلوغ  في  الصراع 
عوامل خارجية وداخلية لسنا بصدد الحديث 
عنها هنا . وربما بفعل تعقيدات المأزق ذاته 
فإننا نحتاج إلى حلول غير معقدة وبسيطة، 
وتراهن على العامل الذاتي ومتطلبات تصليبه 
أكثر من أي شئ آخر، ببساطة ألن المهمة 
الصمود  بناء  في  تتلخص  الراهنة  المركزية 
ميداني  صمود  حالة  إلى  المستند  السياسي 
وشعبي متماسكة وغير قابلة للتفتيت أو تشتيت 
مكامن قوتها  . إذا أردنا أن نتحدث بوضوح 
تشكل رأس  أن  ُيمكن  التي  األداة  شديد عن 
فإنها  لتوفير  متطلبات هذا الصمود،  قاطرة 
الحكومة،  مسؤولية  اطار  في  تأتي  بالتأكيد 
ولكن ليست سوى حكومة وحدة وطنية قوية 
وقادرة على أن تعيد األمل للناس، فاألمل هو 
والسياسي  الميداني  للصمود  الصلبة  القاعدة 

معًا.

نحن  الذي  المفتاحي  االستحقاق  هذا  أمام 
بصدده، ويمكن أن يشكل أداة عملية ومدخاًل 

ملموسًا لمعالجة الواقع الكارثي، والمتمثل فعليًا 
شامل  تدمير  من  االنقسام  حالة  أفرزته  بما 
والهيمنة  بالتفرد  واستبدالها  المؤسسات  لدور 
والشخصية،  الفئوية  والمصالح  واإلقصاء، 
والمفاوضات  والقضاء  التشريع  تشمل  وبما 
مناحي  ومختلف  واألمن  والمال  واالقتصاد 
اإلدارة الحكومية التي لم يعد المواطن يراها، 
وبما يشمل كذلك ركنًا أساسيًا من أركان الحكم 
متمثاًل بالسلطة القضائية، وما يحدث فيها من 
فوضى عارمة جراء سلسلة القرارات بقانون و 
مدروسة،  غير  بأنها  األقل  على  تشي  التي 
وتهدف للسيطرة على المجتمع والناس، وليس 
تعزيز شراكتهم في تحمل المسؤلية، كما أنها 
تقوض سلطة القضاء بصورة غير مسبوقة، 
المحامين  أجبرت  عوامل  مراكمة  إلى  وأدت 
قطاع  النقاذ   محاولة  في  اإلضراب  على 

العدالة من االنهيار .

والخط  األمن  على  ينطبق  ذاته  األمر 
االحتالل  مع  العالقة  وشكل  السياسي، 
من  وغيرها  التصفوية،  مخططاته  ومواجهة 
خلية  قبل  من  جميعها  تدار  والتي  القضايا، 
مرجعية  أي  دون  الرئيس،  مع  تعمل  ضيقة 

سياسية في هيئات المنظمة أو السلطة .
 

للمعالجة  كمدخل  األمر  هذا  معالجة  إن 
الشاملة المتدرجة، بتوفير أجواء تفتح خاللها 
على  التركيز  يتطلب  األخرى،   تلو  الخطوة 
ضرورة توفير متطلبات االتفاق العاجل على 
اشتراطات  أي  دون  وحدة  حكومة  إنشاء 
مسبقة سوى االلتزام بالمصالح العليا للشعب 
والتوافق  االجماع  بإرادة  وتتمتع  الفلسطيني، 
الوطنيين، وتعمل وفق الصالحيات المحددة 
لها في القانون األساسي الذي يعيد للحكومة 
وتفتح  منها،  المصادرة  الكاملة  صالحياتها 
القوى  لجميع  المباشرة  المشاركة  خالل  من 
في  لعملها  الباب  فيها،  لالنخراط  المستعدة 
في  بما  المحتلة،  الفلسطينية  األرض  مجمل 
ذلك قطاع غزة، وهذا ما يمكن اعتباره خطوة 

مفتاحية يمكن البناء عليها لالسهام في تغيير 
الواقع، عبر معالجة ملفات وقضايا االنقسام 
والتقرير بشأنها توافقيًا داخل الحكومة ذاتها، 
وتتحمل أيضًا، أي الحكومة، مسؤولية القيام 
القرارات  كافة  إللغاء  فوري  استثنائي  بجهد 
والقوانين بقرارات والتي سبق واستهدفت عرقلة 
يضمن  وبما  والتعبير،  الرأي  حرية  وتقييد 
صون الحريات العامة، و الحق في التنظيم 
واالحتجاج السلمي والتظاهر، وإطالق فضاء 
واسع لحياة سياسية جادة تعيد للبلد والمجتمع 
قضايا  في  السياسية  المشاركة  سبل  والناس 
الشأن العام المحتكرة من قبل تلك المجموعتين 

االنقساميتين المهيمنتين على المشهد العام.
 

بهذا تكون الحكومة الجديدة قد وضعت البلد 
تهيئ  ملموسة،  إنقاذ  سكة  أمام  والمجتمع 
ما  أو  عامين،  أو  عام  مدة  خالل  األجواء 
تتفق عليه وتقره الهيئات الوطنية التي يشارك 
انتخابات شاملة رئاسية  بها الجميع، إلجراء 
يكون  حيثما  الوطني  وللمجلس  وتشريعية، 
واقع  أمام  نكون  الخطوة  بهذه  ممكنًا.  ذلك 
يشمل معالجة ما يزيد عن ثالثة أرباع األزمة 
وحدة  حكومة  بإنشاء  والمتمثلة  الوطنية، 
ووقف  االنقسام  قضايا  لمعالجة  عليها  متفق 
سطوة الخلية المهيمنة على قضايا ومقدرات 
السلطة، والتقدم بجدول زمني إلعادة القضية 
الوطنية لمسؤولية الشعب والمواطن من خالل 
توفير متطلبات تعزيز صموده، وتمكينه من 
قيادته،  بانتخاب  الدستوري  حقه  استعادة 
الحق  لممارسة  أساسيًا  مكونًا  ذلك  باعتبار 
ادراجه  يمكن  كله  وهذا  تقريرالمصير،  في 
تحت مفهوم اإلصالح الممأسس الذي يؤدي 
وهو  ديمقراطي،  إطار  في  المتراكم  للتغيير 
الوطني  القرار  هيئات  بناء  إعادة  يستثني  ال 
يمكن  ما  وفق  التحرير  منظمة  إطار  في 
تعيد  التي  التوافقية  بالديمقراطية  تسميته 
عملها  وبرنامج  وهيئاتها  ودورها  للمنظمة 
الطابع اإلئتالفي الجبهوي التي تشكل ركيزة 
الكفاح الوطني لمتابعة إنجاز التحرر الوطني 

واالجتماعية  السياسية  القوى  كل  بمشاركة 
الشابة  واألجيال  النساء  مقدمتها  وفي  الحية 
بصدورهم  يواجهون  الذين  األرض  وحراس 

العارية مخططات االستيطان والتهويد.
 

هنا يبرز سؤال جوهري وهو »هل أبواب هذا 
ليس  والجواب  ؟!«،  وممكنة  مفتوحة  الخيار 
ومنطقيته  واقعيته  بفعل  ولكنه،  بالضرورة، 
الشعبية  الحاجة  حيوية  واألهم  وبساطته 
فإنه  المستحكم،  الفشل  بفعل  إليه  الملموسة 
يستحق من كل المخلصين توحيد وتركيز كل 
المفتاحي،  الهدف  هذا  إنجاز  على  جهودهم 
والذي يؤسس أيضًا لتحدي اللعبة اإلسرائيلية 
من  لمزيد  التدخل  وتواصل  تسعي  التي 
فرض  ومحاولة  الفلسطينية،   الحالة  تفتيت 
نظرياتها لتبريد أو تقليص أو تأجيل الصراع. 
يتطلب  فهو  جادًا،  يكون  ولكي  الجهد،  هذا 
حاضنة شعبية واسعة تشارك فيها كل الفئات 
المتضررة، ويمكن التأكيد أن الفئات الشعبية 
اإلنسانية،  كرامتها  في  متضررة  بأكملها 
من  قلقة  وجميعها  أبنائها،  عيش  لقمة  وفي 
باتت  منها  واسعة  فئات  إن  بل  المستقبل، 
نمتلك  نعد  لم  أننا  وقت  في  بالهجرة،  تفكر 
ونحتاج  الوقت،  من  المزيد  إهدار  ترف 
األمل  من  بشيئ  واليأس  اإلحباط  الستبدال 
قرار  إلى  يحتاج  ولكنه  ممكن،  التغيير  أن 
سياسي يتوائم مع المتطلبات الشعبية، ويراكم 
أنماط جديدة من الثقة البديلة في العالقة مع 
الشعبي حول هدف  االلتفاف  فبقوة   ، الناس 
أكبر،  بالتأكيد  تحقيقه  فرص  ستكون  محدد 
وإذا لم يتحقق وظلت األطراف المهيمنة على 
المشهد االنقسامي متمترسة خلف مصالحها، 
تكون  االجتماعية  بالثورة  التغيير  أبواب  فإن 
متراسًا  وشكلت  لألمام  خطوة  تقدمت  قد 
كارثة  وجه خطر  في  منيعًا  سدًا  وربما  بل، 
الدموي  الصراع  وربما  والفوضى،  االنهيار 
الشعب  مصالح  حساب  على  السلطة  على 

وقضيته ومستقبله في هذه البالد.

مصرف  الفدرالية  المحكمة  من  قاٍض  أمَر 
’’رويال بنك‘‘ )RBC( الكندي بالكشف عن 
في  مسجلة  مؤسسة  لـ97  الفعليين  المالكين 
جزر البهاما ولجأت إلى خدمات المصرف.

لماذا  يتساءل  المجال  هذا  في  خبيرًا  لكّن 
 ARC /( الكندية  الدخل  وكالة  استغرقت 
للتحرك ومحاولة كشف  وقتًا طوياًل   )RCA

عمليات احتيال ضريبي محتملة.
في  مسجلة  المعنية  الـ97  الشركات  وجميع 
وتّم  ضريبي.  مالذ  هي  التي  البهاما  جزر 
ست  قبل  الشركات  أسماء  عن  الكشف 
سنوات من ضمن تسريب وثائق مالية ُعرفت 
 Bahamas( البهاما‘‘  جزر  بـ’’تسريبات 

.)Leaks
الشركات  معظم  إّن  الدخل  وكالة  وتقول 
استخدمت تكتيكات ’’إلخفاء هوية األشخاص 
الكيانات  هذه  على  بالفعل  يسيطرون  الذين 

والذين هم مالكوها الحقيقيون‘‘.
الكندية التحقق مما  وتريد سلطات الضرائب 
إذا كان المالكون الحقيقيون مواطنين كنديين 

يخفون أموااًل في مالذات ضريبية.
عام  في  البهاما‘‘،  ’’تسريبات  أعقاب  وفي 
2016، كشف راديو كندا أّن ثالثة مصارف 
كندية قّدمت خدمات لما يقرب من 2.000 
عام  منذ  البهاما  جزر  في  مسجلة  شركة 

.1990
ُيشار إلى أنه ليس من غير القانوني أن يكون 
للكنديين حسابات أو شركات في الخارج، لكن 
يجب عليهم اإلبالغ عن أّي أصول يملكونها 
وعلى  دوالر.   100.000 عن  قيمتها  وتزيد 
مهما  دخل،  بكّل  التصريح  أيضًا  الكنديين 

كانت قيمته، ألغراض ضريبية.
في  القضاة  أحد  الفدرالية  الحكومة  وأقنعت 
أواخر أيار )مايو( الفائت بأن يأمر مصرف 
لألوراق  الفرعية  وشركته  بنك‘‘  ’’رويال 
 )RBC Dominion Securities( المالية 
تساعد  أن  شأنها  من  معلومات  أّي  بتقديم 
وكالة الدخل الكندية على معرفة هوية مالكي 
الشركات الـ97 في جزر البهاما. ولم يعترض 

البنك على طلب الحكومة.
مصرف  أّن  المسربة  الملفات  وأظهرت 
شركة  لـ847  َكوكيل  عمل  بنك‘‘  ’’رويال 
في جزر البهاما مدرجة في البيانات الُمسرَّبة. 
 )CIBC( ‘‘أّما مصرف ’’سي آي بي سي
فكان وكياًل لـ632 شركة فيما كان مصرف 
وكياًل   )Scotia Bank( بنك‘‘  ’’سكوشا 

لـ481 شركة.

أكبر  من  هي  المذكورة  الثالثة  والمصارف 
المصارف الكندية، و’’رويال بنك‘‘ هو أكبر 

المصارف الكندية بحجم الودائع.
مصرف  وال  الكندية  الدخل  وكالة  ال  لكن 
عدد  انخفض  كيف  أوضحا  بنك‘‘  ’’رويال 

الشركات المعنية من 847 إلى 97.
ح أن يكون هذا الفارق عائد جزئيًا  من المرجَّ
إلى أنه، حتى في عام 2016، كان نصف 
هذه الشركات تقريبًا غير نشط أو قد تّم حّله.
الدخل  وكالة  تكون  أن  أيضًا  الممكن  ومن 
الكندية قد خلصت إلى أّن العديد من الشركات 
ليس لديها مساهمين كنديين أو روابط أخرى 
بكندا يمكن أن تؤدي إلى التزامات ضريبية.

في سجالت  يشير  ما  هناك  ليس  ذلك  ومع 
الدخل  وكالة  أّن  إلى  الفدرالية  المحكمة 
أيٍّ  ضد  قضائية  دعوى  رفعت  قد  الكندية 
من الشركات المدارة من قبل ’’سي آي بي 

سي‘‘ أو ’’سكوشا بنك‘‘.
قد  الدخل  وكالة  تكون  أن  الممكن  ومن 
حصلت على معلومات بشكل مباشر وسري 
صالحيات  باستخدام  المصرفْين  هذين  من 
هذه  أّن  إاّل  الدخل،  ضريبة  قانون  بموجب 
عن  اإلفصاح  عدم  آثرت  الفدرالية  الوكالة 

ذلك.

يقول بيان وكالة الدخل الكندية ان وكالة الدخل 
الكندية ال تكشف بشكل عام عن معلومات 
متعلقة بنهج االمتثال لدينا، إذ يمكن أن يوفر 

ذلك خارطة طريق لعدم االمتثال.

’’أمر ُمحِبط جدًا‘‘
يقول توبي سانجر، مدير ’’كنديون من أجل 
إّن  ضغط،  جماعة  وهي  ضريبية‘‘،  عدالة 
هذا النقص في الشفافية يعطي االنطباع بأّن 
وكالة الدخل الكندية تقوم بالتركيز أكثر على 
األهداف السهلة وعلى األفراد الصغار، بداًل 
الضريبي  التهّرب  حاالت  على  التركيز  من 

األكبر واألكثر تعقيدًا في الخارج.
بعد  أعلنت،  الكندية  الدخل  وكالة  أّن  ومع 
 Panama( بنما‘‘  ’’وثائق  مثل  تسريبات 
 Paradise( الجنة‘‘  و’’وثائق   )Papers
Papers(، أنها كانت تتخذ إجراءات صارمة 
ال  فهي  الخارج،  في  الضريبية  الخدع  ضد 
سجالت  على  للحصول  سعيها  سبب  تفّسر 
الملكية العائدة لـ97 شركة خارجية فقط اآلن، 
الضوء  دائرة  دخولها  من  سنوات  ست  بعد 

بسبب ’’تسريبات جزر البهاما‘‘.
ويمتلك األفراد والشركات الكنديون 23 مليار 
دوالر من األموال الُمبلغ عنها بصورة رسمية 

في جزر البهاما، أي أكثر من فرنسا وإسبانيا 
والبرتغال مجتمعة.

وتشير دراسة أجرتها وكالة الدخل الكندية عام 
2018 إلى أّن الكنديين يمتلكون ما بين 76 
مليار و241 مليار دوالر ُأخرى، غير ُمعلن 
عنها، في المالذات الضريبية المختلفة، لكن 

لم تفّصلها حسب البلد.
الكشف  تّم  التي  بنما‘‘  ’’وثائق  حالة  وفي 
تقّدم وكالة  لم  أيضًا،  عنها في عام 2016 
الدخل الكندية بعد أّي تهمة جنائية ضّد أّي 
شخص ورد اسمه في هذه التسريبات، على 
بالفعل  وّجهت  قد  ُأخرى  دواًل  أّن  من  الرغم 

مئات التهم وأصدرت إدانات.
وقالت وكالة الدخل الكندية األسبوع الماضي 
لديها خمسة  إنه في وقت من األوقات كان 
بـ’’وثائق  تتعلق  مفتوحة  جنائية  تحقيقات 

بنما‘‘، لكنها أسقطت فيما بعد ثالثة منها.
تحقيق  هما  المتبقيتْين  القضيتْين  أّن  ويبدو 
جاٍر بشأن تهّرب ضريبي مزعوم بقيمة 77 
فانكوفر وتحقيق مع  مليون دوالر في مدينة 

ممّول في قطاع النفط في مقاطعة ألبرتا.

تقرير لزاك دوبينسكي على موقع  )نقاًل عن 
سي بي سي‘‘

للوهلة األولى، وحتى الثانية، تعرضت الصين 
صارم  برد  الوعيد  كل  بعد  مذلة،  لهزيمة 
تفعل الصين شيئا على  فلم  وإجراءات جذرية. 
اإلطالق لوقف الزيارة، وتضررت سمعة الصين 

بشدة.
نصر  هو  هذا  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  لكن، 

مكّلف للواليات المتحدة األمريكية.
فالصين، وخاصة النخبة الصينية، منقسمة على 
نفسها. وعلى الرغم من نمو الطموح والوطنية 
من  كبيرا  جزءا  أن  إال  الصيني،  المجتمع  في 
أي  الراهن،  الوضع  على  الحفاظ  يؤيد  النخبة 
مع  العالقات  في  األصغر  الشريك  مكانة 
واشنطن، ما يسمح لكثيرين بكسب أموال جيدة 

من التجارة مع الواليات المتحدة األمريكية.
بشكل  الصين،  تدفع  الشديد  اإلذالل  وتجربة 
كبير، نحو إجماع وطني على ضرورة المواجهة 
وتضامن  األمريكية،  المتحدة  الواليات  مع 
الصين في  انخراط  الصيني، وتسريع  المجتمع 
عدد من األنشطة المعادية للواليات المتحدة في 

العالم.
بيلوسي  استفزاز  كان  فقد  أخرى،  ناحية  من 
فوضويا إلى حد ما، غير معد وغير محسوب. 
الشخصية،  الدوافع  من  العديد  لرحلتها  وكان 
في  تتنامى  سمة  وهي  والتهور،  والمغامرة، 
فإن  ذلك،  ومع  األمريكية.  الخارجية  السياسة 
االستراتيجي  الخط  مع  تماما  تنسجم  الزيارة 
المنافس  لتدمير  األمريكية،  للمؤسسة 
االستراتيجي متمثال في الصين. وال عجب أن 

مايك بومبيو والجمهوريين اآلخرين أيدوا الزيارة 
بالكامل، بمعنى أنه ال يمكن القول إن كل ما 

حدث ما كان ينبغي أن يحدث.
المتحدة  الواليات  فإن  مرارا،  أسلفت  وكما 
موقعهما  يخسران  األمريكي  والدوالر  األمريكية 
الريادي في العالم، وهو ما يهدد الواليات المتحدة 
بزعزعة االستقرار والتفكك الداخليين. والفرصة 
هي  األمريكية  المتحدة  الواليات  لنجاة  الوحيدة 
الوسائل  باستخدام  عمليا  منافسيها  بتدمير 
المستحيالت  رابع  من  أصبح  حيث  العسكرية، 
أسرعت  وكلما  أخرى.  وسيلة  بأي  ذلك  تحقيق 
زادت  كلما  بذلك،  القيام  في  المتحدة  الواليات 

فرص النجاح.
بيلوسي  وزيارة  أوكرانيا،  في  الحرب  من  وكل 
إلى تايوان هما خطوتان في هذا االتجاه، حيث 
تحاول الواليات المتحدة األمريكية إثارة الحرب، 
ويفضل أن تكون بالوكالة، إال أنها لن تتوقف إذا 
ما تطورت الحرب إلى المشاركة المباشرة. وعلى 
المواجهة  تأجيل  طال  فكلما  ذلك،  من  العكس 
من  األمريكية  المتحدة  الواليات  بين  المباشرة 
اآلخر،  الجانب  على  والصين  وروسيا  جانب، 
كلما زاد احتمال فوزهما، حيث تضعف الواليات 
المتحدة كل يوم، وقد بدأ اقتصادها بالفعل في 

االنزالق نحو الهاوية.
عام  أوكرانيا،  في  األمريكي  االنقالب  وعقب 
2014، عانت روسيا زهاء 8 سنوات من القصف 
المدفعي األوكراني اليومي على دونباس، وجرائم 
الخطف على األراضي الروسية، واالستفزازات 

األوكرانية.  األمن  أجهزة  قبل  الحدود من  على 
إشراك  من  النهاية  في  تمكنت  واشنطن  لكن 
روسيا في الصراع، وعلى خلفية الهجوم الوشيك 
للقوات األوكرانية على دونباس، اضطر بوتين 
األوكرانية على  القدرة  لتقليل  تدابير  اتخاذ  إلى 
في  دونيتسك.  على  االستيالء  ومنع  القتال، 
الوقت نفسه، وكما نرى أمامنا، وعلى الرغم من 
أوكرانيا،  في  عسكرية  عملية  لشن  االضطرار 
فقد جّمد بوتين الصراع عمليا، حتى عاد تقريبا 
العسكرية  األعمال  نفس مستواه من حيث  إلى 
التي استمرت 8 سنوات في دونباس. فهو يلعب 
على الوقت، ما يسمح للغرب أن يزداد ضعفا.

 بناء على ذلك، فإن زيارة بيلوسي إلى تايوان 
له  من  حول  الصراع  من  األولى  الجولة  هي 
الحق في تحديد أين ومتى تبدأ الحرب األمريكية 

الصينية، وبشكل مباشر أو بالوكالة.
تخسر،  لم  الصين  فإن  المستوى،  هذا  على 
المباشرة مع  المواجهة  تجنب  انتصرت في  بل 
الواليات المتحدة األمريكية. وعلى الرغم من أن 
خسارة السمعة هو أمر غير سار قطعا، إال أن 
وكلما  أهمية،  أكثر  نفسها  الحرب  في  النصر 
كلما  الحرب،  هذه  دخول  في  الصين  تأخرت 

كان أفضل.
بالنسبة للواليات المتحدة، لم تجلب زيارة بيلوسي 
أي فوائد طويلة األمد، بل إن العكس صحيح: 

الخسائر واضحة.
ضد  الصين  وتعبئة  تضامن  إلى  فباإلضافة 
في  هناك،  فإن  أسلفت،  كما  المتحدة  الواليات 

التي  السيناريوهات  من  نوعا  المتواضع،  رأيي 
ستتحقق ذاتيا في المستقبل، عندما تبدأ أوساط 
انتظارا  الجانبين،  كال  من  التجارية  األعمال 
للعقوبات المتبادلة، في تقليص حجم العالقات 
وانخفاض  الصينية.  األمريكية  التجارية 
اإلمدادات الصينية لن يؤدي سوى إلى تسريع 
عليه  هو  مما  أكثر  الغرب  في  التضخم  نمو 
األموال  خروج  من  ذلك  سيسرع  كما  بالفعل. 
الصينية من السندات األمريكية، ومن المحتمل 
على  الصينية  السيطرة  بسط  وتيرة  تتسارع  أن 
إلى  أميل  ال  أنني  من  الرغم  على  تايوان، 
االعتقاد بأن هذا سيحدث خالل العام الجاري. 
إال أنه، وبطبيعة الحال، فإن تصاعد المواجهة 
بين الواليات المتحدة األمريكية والصين يصب 

في مصلحة روسيا.
باختصار، يسير كل شيء حتى اآلن في إطار 
توقعاتي، بينما تقترب الحرب الصينية األمريكية 
أن  حقيقة  االعتبار  في  األخذ  ومع  تدريجيا. 
هائلة  لصدمات  سيتعرض  األمريكي  االقتصاد 
األمريكية  االستفزازات  أن  أعتقد  المقبل،  العام 
ستزداد، فلم يعد لدى واشنطن وقت لالنتظار، 
نشهد  أن  المحتمل  ومن  اإلسراع.  عليها  يجب 
من  بدعم  تايوان  باستقالل  لالعتراف  محاولة 
الواليات المتحدة األمريكية في وقت الحق من 

هذا العام أو العام المقبل.
حينها سوف تتسارع األحداث...

 زيارة وفد مشترك من »شرطة تورنتو » ومن »المجلس التربوي لمدارس تورنتو« 
 TDSB

إلى اسرائيل بدعوة من »مركز أصدقاء سيمون ويزنثال«
كتب االستاذ في مدارس تورونتو  فارس بدر 

على صفحته على الفيسبوك : 
الزيارة تتعارض مع الموقف المعلن للسياسة 
الخارجية الكندية، وتعكس استخفافًا واستهتارًا 
الجالية  وأبناء  الفلسطينيين  الطلبة  بمشاعر 

العربية بشكٍل عام.  
الزيارة التي حصلت مؤخرًا إلى إسرائيل مرورًا 
سيمون  أصدقاء  مركز   « من  بدعوة  ببولندا 
ويزنثال« في تورنتو والتي شارك فيها عشرة 
تورنتو  في  الشرطة  »دائرة  يمثلون  أشخاص 
تورنتو«  لمدارس  التربوي  المجلس  و«   «
توقيتها،  في  للنظر  ملفتة  جاءت   TDSB
القطاعين  من  واضحًا  استخفافًا  وتعكس 
واسعة  قطاعات  لمشاعر  والتربوي  األمني 
طالبية وشعبية في أوساط الجالية الفلسطينية 

والعربية بشكل عام. 

بولندا  وارصو/  في  الزيارة  من  األول  القسم 
التي  والتعديات  اإلنتهاكات  على  للتعّرف 
ما  أوروبا  في  اليهودية  الجالية  لها  تعّرضت 
تعني  األولى،  العالمية  الحرب  وخالل  قبل 
والمشاركين  الدعوة  أصحاب  مباشر  بشكل 

فيها وال تعليق على ذلك. 
غير أّن الجزء الثاني من الزيارة إلى مناطق 
واقعة تحت اإلحتالل اإلسرائيلي ومنها القدس 
فاضحًا  تعارضًا  ُل  ُيشكِّ الجوالن  ومرتفعات 
مع السياسة الخارجية الكندية في موقفها من 
اإلحتالل اإلسرائيلي ويوّجه رسالة غير وّدية 
على اإلطالق لمشاعر الجهات المتضّررة من 
اإلحتالل ومن انتهاكاته لحقوق الفلسطينيين 

في إقامتهم وتنقًلهم وحياتهم اليومية. 
أسماء  أّن  السياق  هذا  في  ذكره  والجدير 
القطاعين  من  الرحلة  هذه  في  المشاركين 

بداية  في  أعلنت  والتي  والتربوي  األمني 
الرحلة اختفت عن صفحات مواقع التواصل 
اإلجتماعي التي غّطت هذه الزيارة ، وجاءت 
الجهات  من  الفعل  وردود  التعليقات  تغطية 

المشاركة بدون ذكر األسماء. 
يعنيه  من  أمام  ماثاًل  التالي  السؤال  يبقى 

األمر: 
أمنية  ِمرجعيات  توجهها  أن  تريد  رسالة  أي 
المدينة  لسكان  تورنتو  مدينة  في  وتربوية 
للطالب  األمر  وأولياء  وألبناء  عام  بشكل 
الذين يتعلمون في مدارس مجلس التربية في 
المدينة وهم المنتشرون في كل أنحائها ؟؟؟ 

فهل ستشارك هذه المرجعيات التربوية باإلشادة 
في » إنجازات اإلحتالل » على مدى أربعة 
وسبعين وعامًا وتطلب مت جهازها التعليمي 
إحتالاًل   ، اإلنجازات  هذه  عن  يتحّدث  أن 

وانتهاكات  وتوّسعًا  واستيطانًا  وتنكياًل  وقمعًا 
يومية لحياة أهل البالد وسّكانها األصليين ؟؟ 
أهالي  من  اإلدانة  حمالت  ستنتظر  أّنها  أم 
تقديم  على  واإلصرار  وذويهم  الطالب 
مشبوهة  لزيارات  والداعية  الموجبة  األسباب 
من هذا النوع وال تعود بأي نفع على القطاع 
التربوي في المدينة بأي شكل من األشكال. 

النوع  إّن عدم الصمت عن زيارات من هذا 
رسالة  يوّجه   ، أهدافها  فضح  إلى  والتداعي 
جريئة إلى كافة العاملين في أي من الحقول 
أي  ويضع   ، والتربوية  واألمنية  اإلجتماعية 
في  مسؤولياتها  أمام  المرجعيات  هذه  من 
من  مشبوهة  دعوات  لتلبية  اإلنسياق  عدم 
هذا النوع تعّرض مجتمعنا الكندي إلى مزيد 
من اإلنقسامات واإلنشطارات التي هو بغنى 

عنها.
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لماذا يناصر الشباب األميركي القضية الفلسطينية بعد عقود من دعمه إسرائيل ؟

انفجار مرفأ بيروت: لماذا ال ُتعلن الحقيقة؟

محمد المنشاوي
على مدار عقود حافظ الشعب األميركي على 
تأييده إلسرائيل، لكن هذا التأييد بدأ التراجع 
-مقابل  وارتفعت  الماضية،  السنوات  في 
بين  الفلسطينية  للقضية  الدعم  نسبة  ذلك- 
الشباب األميركيين، ال سيما طلبة الجامعات.

ولم تعد شعارات »حق إسرائيل في الوجود«، 
السامية«  و«معاداة  اإلرهابيين«،  و«ضرب 
بدال  األميركي، وحلت  المشهد  تسيطر على 
منها شعارات »الفصل العنصري«، و«سرقة 
األراضي«، و«التطهير العرقي« في أوساط 

الشباب األميركي.
فريدمان  توماس  الكاتب  حذر  أسابيع،  وقبل 
القيادة اإلسرائيلية من تبعات استمرار تبنيها 
حل  بمقتضاها  ترفض  يمينية  سياسات 

الدولتين.
وشدد فريدمان على أن إسرائيل بدأت خسارة 
الرأي العام بين طالب الجامعات األميركية، 
في  الطالبية  االتحادات  بمقاومة  مستشهدا 
أغلب الجامعات األميركية استضافة مسؤولين 

إسرائيليين رسميين للحديث داخل أسوارها.
جانبي  إلى  األميركيون  المواطنون  وينظر 
أكثر  بشكل  الفلسطيني  اإلسرائيلي  الصراع 
إيجابية، مقارنة بما كانوا عليه قبل 3 سنوات، 
مركز  أجراه  للرأي  حديث  الستطالع  وفقا 
»بيو« لألبحاث خالل الفترة من 6 إلى 13 
مارس/آذار الماضي على 10 آالف و400 

أميركي.
مشاعر  األميركيون  يحمل  عام،  وبشكل 
من  كثيرا  أكثر  اإلسرائيليين  تجاه  إيجابية 
األمر  أن  إال  الفلسطينيين،  تجاه  مثيالتها 
اختلف في السنوات األخيرة، وتطور الموقف 
تجاه الفلسطينيين بين الشباب األميركي )بين 
18 و29 عاما( بصورة كبيرة، إذ ينظر %61 
منهم بإيجابية إلى الفلسطينيين، في حين تبلغ 

النسبة 56% تجاه اإلسرائيليين.
الشباب  من   %35 ينظر  ذاته،  الوقت  في 
الفلسطينية،  للقيادة  بإيجابية  األميركي 
الحكومة  تجاه   %34 النسبة  تبلغ  حين  في 

اإلسرائيلية.
تغيرات مهمة

السفير  ذكر  نت،  الجزيرة  مع  حديث  وفي 
األميركي  الخارجية  وزير  نائب  ماك  ديفيد 
السابق لشؤون الشرق األوسط -الذي سبق له 
العمل في القنصلية األميركية بالقدس الشرقية 
عقب حرب 1967- أن هناك تغيرات مهمة 
تشهدها الساحة األميركية بخصوص مستقبل 

الصراع العربي اإلسرائيلي.
االستطالع  هذا  نتيجة  أن  ماك  وأضاف 
استطالعات  تظهره  كانت  عما  تختلف  ال 
شركة  أو   )AAI( األميركي  العربي  المعهد 
الرأي، واستطالعات  »زغبي« الستطالعات 
البروفيسور شبلي تلحمي في جامعة ميريالند، 
لكن -وبسبب كونهم عربا- لم يكترث كثيرون 
اختلف مع توصل  لكن األمر  النتائج،  بهذه 

استطالع معهد »بيو« للنتائج نفسها.
وكشف االستطالع كذلك عن أن الرأي العام 
األميركي تجاه طرفي صراع الشرق األوسط 
االنتماء  على  اعتمادا  كبيرا  اختالفا  يختلف 

السياسي الحزبي.
شملهم  ممن   %78 قال  الجمهوريين  فبين 
نظر  وجهات  يحملون  إنهم  االستطالع 
تجاه  ما«  إلى حد  إيجابية  أو  »إيجابية جدا 
يحملون  فقط  بـ%37  مقارنة  اإلسرائيليين، 

وجهة نظر مماثلة تجاه الفلسطينيين.
وعلى النقيض من ذلك، يحمل الديمقراطيون 
وجهات  الديمقراطية  الميول  ذوو  والمستقلون 
تجاه  المساواة  قدم  على  إيجابية  نظر 
من  فحمل %64  والفلسطينيين؛  اإلسرائيليين 
الديمقراطيين رأيا بين »إيجابي جدا أو إيجابي 
إلى حد ما« تجاه الفلسطينيين، مقابل %60 

لإلسرائيليين.
ورأى السفير ماك أن استمرار الدعم الواسع 
في  -خاصة  المتشددة  اإلسرائيلية  للتيارات 
الرئيس  إدارة  أثناء  ظهر  وكما  الكونغرس، 
األقوى  هو  يزال  ال  ترامب-  دونالد  السابق 
والمسيطر على توجهات السياسة األميركية.

األقل  األميركيين  بين  التأييد  أن  ماك  وأكد 

للكنائس  المنتمين  أولئك  -خاصة  تعليما 
المسيحية اإلنجيلية اليمينية التي تحالفت مع 
المرشحين السياسيين الجمهوريين اليمينيين- 

يذهب إلسرائيل.
وليس من المستغرب أن يكون لدى األميركيين 
األكبر سنا نظرة أكثر إيجابية إلسرائيل ألن 
العداء  تواجه  التي  القديمة إلسرائيل  الصورة 
من جيرانها قبل عام 1967 ال تزال راسخة 
في أذهانهم، خاصة بين هؤالء الذين توقفوا 
الخارجية  إسرائيل  سياسة  تطور  متابعة  عن 

وقوتها العسكرية مقارنة بجيرانها.
انقسام فلسطيني

داخل  االنقسام  استمرار  ماك  السفير  وانتقد 
الجانب  يضعف  ما  وهو  الفلسطيني،  البيت 
إن  قائال  األصعدة،  كل  على  الفلسطيني 
قيادتهم  توحيد  إلى  يحتاجون  »الفلسطينيين 
السياسية وتجديدها، وهذا من شأنه أن ُيمكنهم 
من التفاعل مع االتجاهات والتغيرات الدولية 
للتفاوض  واالستعداد  والمتسارعة،  الجديدة 

الجاد مع الجانب اإلسرائيلي«.
على  بالفشل  الفلسطيني  الجانب  ماك  واتهم 
مع  التواصل  في  الماضية  السنوات  مدار 
عملية  أجل  من  المحتملين  الدوليين  الحلفاء 
من  فئات  بين  ذلك  في  بما  متجددة،  سالم 
الرأي العام األميركي، ومع إدارة الرئيس جو 

بايدن.
الفلسطينيون  فشل  فقد  ماك،  للسفير  ووفقا 
اليهودية  الجماعات  تحالفات مع  في تشكيل 
الكنائس  ممثلي  مع  أو  التقدمية،  األميركية 
تفضل  التي  المعتدلة  األميركية  المسيحية 
عملية سالم متجددة على أساس حل الدولتين.

وأرجع عدم وجود دعم واسع لحركة مقاطعة 
رغبة  سببه  فهم  سوء  إلى   )BDS( إسرائيل 
إسرائيل  على  عقوبات  فرض  في  النشطاء 
على  للعقوبات  مماثلة   1967 عام  قبل  ما 
األراضي  في  اإلسرائيليين  المستوطنين 
الداعمة  اإلسرائيلية  الحكومة  وعلى  المحتلة 

لتوسيع هذه المستوطنات.
أسباب التغيير

ماك  السفير  قال  نت،  للجزيرة  حديثه  وفي 
إن موقف األميركيين األصغر سنا -خاصة 
طلبة  من  تعليما  األفضل  األميركيين  بين 
الجامعات، أو طالب الدراسات العليا- يتحول 
رئيس  اغتيال  منذ  اإلسرائيلية  الحكومة  ضد 
لعملية  الدعم  وانهيار  رابين  إسحاق  الوزراء 
السالم العربية اإلسرائيلية في ظل الحكومات 
التي خلفته، خاصة في عهد رئيسي الوزراء 

أرييل شارون وبنيامين نتنياهو.
هذا  نتيجة  أن  إلى  كذلك  ماك  وأشار 
في  بالتغير  وتتصل  جدا  مهمة  االستطالع 
رؤى شباب اليهود األميركيين التي ال تختلف 
كثيرا في مجملها عن بقية الشباب األميركي.

وأرجع ماك هذه التغيرات في جانب إلى ما 
أكبر  انخراط  من  العرب  األميركيون  ُيظهره 
في الحياة السياسية األميركية، لكن ال ُيلتفت 
الميل  بعُد بسبب  إلى وجهات نظرهم بجدية 
العتبار آرائهم متحيزة بسبب خلفيتهم العرقية.

من  إعالمية  أميركية  شخصيات  وتلعب 
أو  الدين،  محيي  أيمن  -مثل  أصول عربية 
البريطاني المسلم مهدي حسن- دورا متزايدا 
للصراع  األميركي  الشارع  فهم  تغيير  في 
برامجهما  خالل  من  اإلسرائيلي  العربي 
التلفزيونية التي يتابعها الماليين، خاصة بين 

شباب الجامعات.
والفلسطينيين  العرب  من  كثير  نجح  كما 
في  السياسيين  المحللين  من  األميركيين 
والوصول  األميركي  اإلعالم  حواجز  اختراق 
وتظهر  فيهم،  والتأثير  المشاهدين  لماليين 
األصول  ذات  األميركية  األكاديمية  الناشطة 
األميركي  والباحث  عريقات  نورا  الفلسطينية 
الخبير  الجندي  خالد  المصرية  الخلفية  ذو 
في  متكررة  بصورة  األوسط  الشرق  بمعهد 

اإلعالم األميركي.
ويدفع كل ما سبق إلى تسرب خطاب نقدي 
التحالف  حتمية  مقوالت  يفند  وقوي  جديد 
المشروط  غير  الكامل  والدعم  األميركي 

إلسرائيل.

بفعل تهديدات حزب اهلل 
االحتالل االسرائيلي يتحدث ألول مرة عن تقديم تنازالت مقابل االتفاق 

مع لبنان حول ملف الحدود البحرية ومقترح جديد على الطاولة
ذكر موقع “وااله” اإلسرائيلي، اليوم األربعاء، 
أّن إسرائيل قّدمت أمس الثالثاء إلى الواليات 
مفاوضات  بشأن  محّدثًا  اقتراحًا  المتحدة 

الحدود البحرية مع لبنان.
“الموقف  إّن  إسرائيليان  مسؤوالن  وقال 
قبيل  األبيض  البيت  إلى  ُنقل  اإلسرائيلي 
وصول المبعوث األميركي عاموس هوكستاين 
إلى لبنان األسبوع المقبل، في إطار الوساطة 

التي يقوم بها بين الطرفين”.
الرئيس  إدارة  تأمل  “وااله”،  موقع  وبحسب 
اإلسرائيلية  والحكومة  بايدن  جو  األميركي 
والحكومة اللبنانية أن تؤدي زيارة هوكستاين 
على  وذلك  اتفاق،  نحو  انفراج  إلى  لبيروت 
العام  األمين  أطلقها  التي  التهديدات  خلفية 
بأنه  الماضيين،  األسبوعين  في  هللا  لحزب 
حقوق  على  الحفاظ  يتم  لم  إذا  حربًا  سيفتح 

لبنان في المفاوضات.
حسن  السيد  هللا،  لحزب  العام  األمين  وكان 
نصر هللا، هّدد “إسرائيل”، في حواره األخير 
مع قناة الميادين، مؤكدًا أن الصواريخ الدقيقة 
لحزب هللا تطال كل األهداف اإلسرائيلية، برًا 

وبحرًا.
وأشار الموقع إلى أّن مستشار األمن القومي 
إيال حوالتا ورئيس فريق التفاوض اإلسرائيلي 
الثالثاء، محادثة  أمس  أجريا،  أديري،  أودي 

وكبير  هوكستاين  األميركي  المبعوث  مع 
الشرق  لشؤون  بايدن  الرئيس  مستشاري 
المفاوضات  بشأن  ماكغورك  بريت  األوسط 

مع لبنان.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إّن “الغرض 
اإلسرائيلي  الموقف  نقل  هو  المحادثة  من 
المحّدث حتى يتمكن هوكستاين من إيصاله 
أّن  مضيفين  بيروت”،  في  محادثاته  في 
تأكيد  هو  إسرائيل  قّدمته  الذي  “الموقف 
استعدادها لتقديم تنازالت في ما يتعلق بمنطقة 
الخالف مع لبنان، لكنها لن توافق على أي 

تنازل خارج منطقة النزاع.
“تل  فإّن  اإلسرائيلية،  اإلعالم  وسائل  ووفق 
أبيب” أوضحت أّن لها حقوقًا اقتصادية في 
أّي حقل غاز يتم اكتشافه في المنطقة المتنازع 
عن  للتنازل  مستعدة  لكّنها  لبنان،  مع  عليها 

توزيع األرباح المحتملة.
أّن  إلى  كبار  إسرائيليون  مسؤولون  ولفت 
لـ  مخططًا  المتحدة  للواليات  قّدمت  إسرائيل 
أي  من  المحتملة”  لألرباح  العادل  “للتوزيع 
المتنازع  المنطقة  اكتشافه في  يتم  حقل غاز 

عليها.
وتحّدثت وسائل إعالم إسرائيلية يوم االربعاء 
عن »اجتماع أمني حصل  لنقاش االتصاالت 
مع لبنان بخصوص المياه اإلقليمية ومنصة 

الغاز كاريش«، وأّكدت أنه »تّم إبالغ الوزراء 
يتأجل  أن  الممكن  من  أن  الكابينت  في 

استخراج الغاز من منّصة كاريش«.
»حصل  اإلسرائيلية:   13 الـ  القناة  وقالت 
عرض طويل جدًا لتهديدات حزب هللا بشأن 
منصة كاريش واالتصاالت من أجل االتفاق 
ولبنان.  إسرائيل  بين  البحرية  الحدود  على 
التاريخ المفترض الستخراج الغاز من كاريش 
لهم  قيل  قلنا،  كما  لكن  أيلول/ سبتمبر،  هو 
المؤكد  من  ليس  إنه  النقاش،  خالل  هناك 

حدوث ذلك في شهر أيلول/سبتمبر«.
وبحسب القناة، »جرى هناك أيضًا نقاش مهم 
بشكل  التطرق  عليها  إسرائيل  أن  هل  حول 
مختلف إلى لبنان، كما تم التطرق إلى حزب 
لبنان  بين  التفريق  عليها  يجب  أي هل  هللا، 

وحزب هللا؟«.
واالستخبارات  الجيش  قادة  حّذر  وقد  هذا 
أنه  من  اإلسرائيلي  األمني  الوزراء  مجلس 
»إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان، فمن 

المحتمل حدوث تصعيد مع حزب هللا«.
إلبرام  واشنطن  على  »إسرائيل«  وتضغط 

اتفاق مع لبنان قبل االستخراج من كاريش.
وجود  عن  إسرائيلية  إعالم  وسائل  وتحدثت 
تفاؤل لدى االحتالل بشأن مفاوضات ترسيم 
»في  وأضافت:  لبنان،  مع  البحرية  الحدود 

الجدول:  على  أيضًا.  متفائلون  هم  إسرائيل 
من جانب، تهديدات األمين العام لحزب هللا 
حسن نصر هللا بأنه سيبدأ بالحرب إذا لم يتم 
الحفاظ على حقوق لبنان، ومن جانب آخر، 
المتحدة  الواليات  على  التي تضغط  إسرائيل 
للتوصل إلى اتفاق قبل البدء باستخراج الغاز 
من  األخير  الفصل  في  كاريش،  حقل  من 
هذا العام )أيلول/سبتمبر حتى كانون األول/

ديسمبر(«.

رضوان مرتضى

التحقيقات في  أّن  القضاء واألمن  يؤكد كّل من 
انفجار مرفأ بيروت انتهت تمامًا. بات لدى هؤالء 
لما حصل: كيف وصلت شحنة  الكاملة  الرواية 
نيترات األمونيوم، وكيف ُخزِّنت، وكيف انفجرت، 
الكاملة. هل  ُيفرَج عن الرواية  لكن إلى اآلن لم 
عثمان«  »قميص  إلى  الجريمة  تحويل  الغاية 

عوضًا عن كشف الحقيقة؟
مّر عامان على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من 
آب. ال خبٌر جاء وال وحٌي نزل. لم يعرف أحد 
ماذا حصل في ذلك اليوم المشؤوم. ُنَتف رواياٍت 
تناقلها اإلعالم. تسريباٌت وتسريبات مضادة. كلٌّ 
يزعم أّن الحقيقة لديه متمسكًا بترويجها، لكّن أحدًا 
ال يعلم حقيقة ماذا حصل. هل هناك قاتٌل فعاًل 
أم أّن الجميع ضحايا بنسٍب متفاوتة؟ ال ينفي أحد 
اإلهمال الذي نتج منه جمع مكّونات قنبلة ضخمة 
في العنبر رقم 12 طوال سبع سنوات، ما أدى 
بيروت،  بنكبة  تسّبب  الذي  الهائل  االنفجار  إلى 

لكّن الحديث هنا عن فاعٍل خفي أشعل الشرارة!

ارتياب مشروع
في 4 آب 2020، هّز انفجار ضخم العاصمة 
بيروت متسّببًا بوفاة 232 شخصًا وجرح اآلالف. 
ليمكث  فادي صوّان محققًا عدليًا  القاضي  ُكلِّف 
ستة أشهر قبل أن ُينّحى من قبل محكمة التمييز 
علي  النائبان  به  تقّدم  الذي  المشروع  لالرتياب 
حسن خليل وغازي زعيتر في شباط 2021. لم 
ُيقّدم صوّان أي جديد على التحقيق الذي ُأجري في 
وسائل اإلعالم، محاواًل استرضاء الرأي العام. بل 
رفع سقف ادعائه ليحصره بالمسؤولين السياسيين، 
رغم أّن المسؤولية أمنية عسكرية بالدرجة األولى، 
لينال تصفيق الشارع مخفيًا أداءه المهزوز. طلب 
األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  إلى  االستماع 
حسن  علي  السابق  المال  ووزير  دياب  حسان 
خليل ووزيرَي األشغال السابقين يوسف فنيانوس 
وغازي زعيتر كمدعى عليهم، إضافة إلى المدير 
العام ألمن الدولة، اللواء طوني صليبا. كما سّطر 
في  المسؤولين  من  عدد  بحق  توقيف  مذكرات 

المرفأ من حراس وأمنيين وإداريين.

)هيثم الموسوي(

لم يستدع صوّان قائد الجيش السابق جان قهوجي؟ 
الذي  وليد سلمان  السابق  األركان  وكذلك رئيس 
نيترات  مقترحًا عرض  قهوجي  باإلنابة عن  وّقع 
تشتري  عّلها  الشّماس  شركة  على  األمونيوم 
صوان  َمَنَح  لقد  المرفأ؟  في  المحتجزة  البضاعة 
لهما  لما  السابقة والحالية  الجيش  لقيادة  حصانة 
للتحقيق  قاضيًا  كان  الذي  مونة عليه، وهو  من 
لم  سنوات.  عشر  طوال  العسكرية  المحكمة  في 
ُيفهم لماذا اختار صوّان رئيس حكومة حالي، و3 
الحالي  الحكومة  رئيس  كان  إن  سابقين.  وزراء 
يعني  ذلك  فإّن  ُمقّصرًا،  أو  مهماًل  أو  مرتكبًا 
مرتكبين  سيكونون  حكومته  في  وزراء  أّن  ُحكمًا 
ومقّصرين أيضًا. وإذا كانت المسؤولية تقع على 
رؤساء  استثنى  فلماذا  السابقين،  الوزراء  عاتق 

الحكومات السابقين؟

اّدعاء وأذونات مالحقة
المهم، ذهب صوّان ليخلفه المحقق العدلي طارق 
البيطار. اسمه اقترحته وزيرة العدل لينال موافقة 
مجلس القضاء األعلى. استبشر الجميع خيرًا في 
استقبال القاضي الذي لم ُيعَرف له لون سياسي، 
سوى انتماء قومي لعائلته العّكارية. كذلك األمر 
لجهة نظافة الكّف. لم يكن الرجل قد ُوِضع تحت 
سلوك  اثنين:  بين  بيطار  وُحِشَر  بعد.  المجهر 
حساب  على  ولو  الحجر  بتكبير  صوّان  مسلك 
الحقيقة، وخيار التحقيق بحثًا عن الحقيقة الكاملة 
ولو لم ُتعِجب أحدًا. لم يتوقع أحد المسار الذي 
التحقيق  على  القاضي  انكّب  البيطار.  سيسلكه 
عليهم.  والمدعى  الشهود  عشرات  إلى  ليستمع 
في  األولى.  المرحلة  لينهي  أشهر،  أربعة  مّرت 
تموز 2021، طلب بيطار أذونات لمالحقة قادة 
في  مشتبه  نواب  حصانات  ورفع  أمنية  أجهزة 
توّرطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، ما 
مجلس  إلى  كتابًا  ووّجه  االنفجار.  بوقوع  تسّبب 
النواب يطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كّل 

من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير 
الداخلية  ووزير  زعيتر  غازي  السابق  األشغال 
األول  كتاَبين،  وّجه  كما  المشنوق.  نهاد  السابق 
اإلذن  إلعطاء  بيروت  في  المحامين  نقابة  إلى 
بمالحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني 
إلى نقابة المحامين في طرابلس، إلعطاء اإلذن 
المحامي يوسف  السابق  بمالحقة وزير األشغال 
للشروع باستجواب هؤالء جميعًا  فنيانوس، وذلك 
وجنحة  القتل  لجريمة  االحتمالي  القصد  بجناية 
اإلهمال والتقصير. كذلك اّدعى على ضباط في 
القيادة السابقة والحالية للجيش، بينهم قائد الجيش 
المخابرات  ومدير  قهوجي  جان  العماد  السابق 
األسبق العميد كميل ضاهر، إضافة إلى المدير 
والمدير  إبراهيم،  اللواء عباس  العام  العام لألمن 
العام ألمن الدولة اللواء طوني صليبا. كما طلب 
التقصير  في  تورطهم  في  مشتبه  قضاة  محاكمة 
واإلهمال الذي أدى إلى وقوع االنفجار، لكنه لم 
يقترب من قائد الجيش الحالي جوزيف عون. كما 
حيَّد هيئة القضايا في وزارة العدل ووزراء العدل 

والدفاع جميعًا.

تهمة االستنسابية
هكذا رأى فريق من اللبنانيين مستهَدف باالدعاء، 
أّن االدعاءات لم تكن شاملة بل استنسابية، بعدما 
اقتصر االدعاء على شخصيات يحسب معظمها 
على طرف سياسي معين، وبعد استثناء غير مبرر 
لمسؤولين تعاقبوا على شغل المناصب نفسها مع 
أّن الحكم استمرارية بما ال ُيعفي المستبعدين من 
قيادة  تتحملها  األكبر  المسؤولية  المسؤولية، ألن 
الجيش والقضاء. كّل هذا عّزز االرتياب في أداء 
المحقق  أّن  البيطار. ولو  العدلي طارق  المحقق 
العدلي شملهم باالستجواب واالدعاء مع كل من 
تعاقبوا على المراكز األمنية والسياسية المسؤولة 
االستنسابية.  تهمة  كان سُيعفى من  المرفأ،  عن 
فالمسؤولية األمنية تحضر أواًل، لتليها المسؤولية 
المحقق  لكّن  فالسياسية،  القضائية  ثم  الوظيفية، 

العدلي بدأ بالعكس.
أّن  أم  بيروت  مرفأ  تفجير  تعّمد  من  هناك  هل 

اإلهمال تسبب بكارثة؟
الملف بطريقة  التعامل مع  بالقاضي  يجدر  كان 
أخرى، وأن ينظر بعيٍن واحدة إلى جميع من يعتبر 
أنهم مشتبه فيهم، وأن يحرص على التعامل مع 
بالحكم  نية درءًا التهامه  جميع األطراف بحسن 
ترافق  يحصل.  لم  ذلك  لكّن  عليهم،  المسبق 
عام  أمين  خرج  الشارع.  في  توّتر  مع  االرتياب 
حزب هللا السيد حسن نصرهللا ليتحدث عن تسييس 
المحقق العدلي للتحقيق وتوجيهه. طالب نصرهللا 
القضاء بإعالن النتائج األولية للتحقيق، لكن ذلك 
يكشف  قضائي  قرار  أي  يصدر  لم  يحصل.  لم 
ماذا حصل فعاًل على الرغم من أّن البيطار كان 
الفرنسيين  المحققين  من  الثاني  التقرير  تسلم  قد 
الذي خُلص إلى استبعاد فرضية استهداف المرفأ 
موقع  في  التربة  تحليل  إلى  باالستناد  بصاروخ، 
خارجي  عامل  وجود  عدم  بّين  الذي  االنفجار 
)سواء عبوة ناسفة أو صاروخ( تسببت باالنفجار.

انتقل االنقسام إلى الشارع ثم إلى العدلية. انقسم 
القضاة في ما بينهم. تحّول الكباش السياسي إلى 
كباش قضائي ليدخل بعدها ملف التحقيق مرحلة 
العرقلة. ُقّدمت طلبات تنحية وارتياب ومخاصمة 
كّل  وفي  عليهم.  المدعى  السياسيين  معظم  من 
ُيعاَجل  كان  الطلب،  برد  قرار  ُيّتخذ  كان  مرة، 
تسّبب  الستبعاده.  جديد  بطلب  العدلي  المحقق 
د المسار القضائي في  ذلك بشلل في الملف. ُجمِّ
الوقت الذي أصّر فيه المحقق العدلي على عدم 
التنحي. أعلن تمسكه بالملف حتى الرمق األخير. 
انقضت السنة الثانية على انفجار مرفأ بيروت. 
أنهى فرع المعلومات تحقيقاته وُرِسم مسار وصول 

النيترات مرورًا بتخزينها وصواًل إلى انفجارها، لكن 
القرار الظني لم يصدر بعد.

أمامه  العدلي  المحقق  وضع  التحقيق،  بدء  منذ 
عدة فرضيات من بينها فرضية االستهداف الجوي 
بقيت  الفرنسيين.  المحققين  تقرير  أسقطها  التي 
عملية  أثناء  خطأ  حصول  األولى:  فرضيتان، 
اندالع  إلى  أدى   12 الرقم  العنبر  باب  تلحيم 
الثانية  والفرضية  االنفجار.  وقع  ثم  الحريق، 
هي حصول عمل أمني أو إرهابي متعّمد داخل 
المرفأ تسّبب بالكارثة، سواء لجهة إدخال النيترات 

وتخزينها أو استغالل وجودها لتفجيرها.
بعد مرور سنتين، ال يوجد أمام المحقق العدلي 
طارق البيطار سوى خيار واحد هو أن يخرج على 
الناس ليخبرهم ماذا حصل. هل هناك من تعّمد 
تفجير مرفأ بيروت أم أّن اإلهمال تسبب بكارثة. 
انتظارها  لكن  هولها،  رغم  جدًا  بسيطة  اإلجابة 

طال كثيرًا.
طارق البيطار: حّيد قائد الجيش فقتل التحقيق

توّلى القاضي طارق البيطار مهام المحقق العدلي 
في انفجار مرفأ بيروت خلفًا لسلفه القاضي فادي 
صوّان الذي أطاحت به محكمة التمييز العسكرية. 
اسٌم لم يلبث أن ذاع صيته ليصبح األكثر شهرة 
على  العام  الرأي  جرّاء غضبة  لبنان  قضاة  بين 
ما  بكل  بالتوّرط  أركانها  واتهام  السياسية  الطبقة 
أصاب اللبنانيين. هكذا تحّول البيطار جراء توّليه 
التحقيق في أكبر انفجار في تاريخ لبنان إلى رأس 
حربة ضد الطبقة السياسية ورمزًا للمتظاهرين في 

الشارع.
البيطار ابن 47 عامًا من بلدة عيدمون العكارية، 
المحاماة،  في  تدّرجه  بعد  القضاء  بسلك  التحق 
ليكون بين األوائل في معهد الدروس القضائية. 
تنّقل بين عدد من المراكز القضائية قبل أن يعّين 
رئيسًا لمحكمة الجنايات في بيروت عام 2017 
حتى تعيينه محققًا عدليًا بناء على اقتراح وزيرة 
العدل السابقة ماري كلود نجم. شغل البيطار قبلها 
منصب المحامي العام االستئنافي في الشمال، ثم 

تولى منصب قاض منفرد.
عدليًا  محققًا  ليكون  ُطرَِح  أن  سبق  البيطار  اسم 
صوّان،  تكليف  قبل  آب  من  الرابع  انفجار  في 
لكن مجلس القضاء األعلى استعجل عدم الموافقة 
عليه، بذريعة أّنه »ال ُيريد توّلي التحقيق ألسباب 
خاصة، قبل أن يتبّين أّنه كان موافقًا على القيام 
بالمهمة إنما التباسًا قد وقع جراء سوء فهم لدى 
أّن  فهموا  الذين  األعلى  القضاء  مجلس  أعضاء 
أجابته تعني »ال«. ولم يكن انفجار مرفأ بيروت 
البيطار  توّلى  الذي  الوحيد  للجدل  المثير  الملف 
التحقيق فيه. فقد أصدر حكمه ضد طارق يتيم 
في جريمة قتل جورج الريف. كذلك أصدر حكمًا 
أطرافها  ُبِترت  التي  طّنوس  إيلال  الطفلة  لصالح 
مماثاًل  حكمًا  وأصدر  األربعة جراء خطٍأ طبي. 
على محمد األحمر في جريمة قتل روي حاموش.

لم  البيطار  القاضي  عليه  الذي حصل  اإلجماع 
الشارع وصل حد  انقسامًا في  يلبث أن استحال 
الطيونة  مجزرة  في  سقطوا  لبنانيين  دماء  سفك 
أثناء  اللبنانية  القوات  من  عناصر  أيدي  على 
كبير  قسم  اعتبر  أدائه.  على  احتجاجية  تظاهرة 
التحقيق  سلكه  الذي  المسار  أّن  اللبنانيين  من 
األكثر  المسألة  ولعّل  كبيرًا.  ارتيابًا  لديه  خلق 
الحالي  الجيش  قائد  تحييد  على  إصراره  فجاجة 
وقراره الواضح بعدم توقيف أحد من قيادة الجيش 
السابقة والحالية، مع أّن المسؤولية األساسية في 
الجيش،  يتحملها  تحديدًا  األمونيوم  نيترات  ملف 

بحسب قانون األسلحة والذخائر.
ونقل  رّد  أكثر من 30 طلب  البيطار  بحق  ُقدِّم 
لما  الكاملة  الرواية  يتنّح.  لم  لكنه  ومخاصمة، 
تزال  ال  لكنها  المحققون،  إليها  توّصل  حصل 
حبيسة األدراج. لم يصدر القرار الظني بعد جراء 

القاضي  إصرار  مع  ذلك  يترافق  عدة.  عراقيل 
ُيسّجل  عناٌد  بالملف.  التمّسك  على  البيطار 
عشرات  وجود  ظّل  في  عليه  ويؤخذ  للقاضي 
الموقوفين الذين أصبح توقيفهم جميعًا ظلمًا الحقًا 
بحقهم وحق عائالتهم. ال سيما أّن سيف العدالة 
بالتساوي،  الجميع  ُيسلط على  الذي ال  المسلول 
متسببًا  يطمسها  إنما  الحقيقة  إلى  يوصل  ال 
المرتقبة  الحقيقة  ستكون  بالتالي،  كبير.  بظلٍم 
ناقصة في ظّل استنسابية المالحقة. هكذا يطول 
لن  لها  التوّصل  تّم  التي  الحقيقة  فيما  االنتظار 

تروي العطشى لها.

فادي صوّان: محقق عدلي فاشل
اقترحت وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم اسم 
مجلس  على  بعبدا  ابن  صوّان  فادي  القاضي 
القضاء األعلى في الخامس عشر من آب عام 
مرفأ  انفجار  في  عدليًا  محققًا  ليكون   2020
بيروت. صوّان الذي كان مقرّبًا من حزب الكتائب 
اللبنانية شغل مناصب قضائية عدة قبل أن ينتهي 

به األمر قاضيًا للتحقيق العسكري األول اليوم.
من قاٍض لإليجارات وقاٍض منفرد في قصر عدل 
الجديدة لبضع سنوات إلى منصب محاٍم عام، ثم 
لم  قاضي تحقيق في بعبدا لنحو عشر سنوات. 
يكن القاضي الذي تنّقل بين عدد من المراكز على 
مستوى التوقعات. توّرط في لعبة اإلعالم ليسير 
الرأي  يتأثر بضغط  كان  إيقاعه.  بالتحقيق على 
فيّتخذ  قراره  ينتقد  صحافي  ظهور  لمجّرد  العام 
زمالؤه  يلّقبه  الذي  القاضي  لسابقه.  مغايرًا  قرارًا 
بـ»اليميني المتطّرف« لشدة تعّصبه المذهبي كان 
به على غرار  ُعِرَف  أمٌر  المواجهة وهو  يخشى 
إليه  ما حصل في حادثة قبرشمون عندما حّول 
الملف كقاض عسكري باإلنابة، لكّنه نفذ ما طلبه 
منه الوزير السابق سليم جريصاتي لُيسلَِّم الملف 

إلى القاضي مارسيل باسيل.
في  للثقة  ضربة  وّجه  صوّان  القاضي  أداء 
التحقيقات. تعامل مع الملف بخّفة غير مسبوقة 
طوني  اللواء  الدولة  أمن  عام  مدير  أّن  لدرجة 
صليبا  عمد  فقد  به.  اإليقاع  من  تمكن  صليبا 
المحقق  أمام  استجوابه  إلى تسجيل وقائع جلسة 
العدلي، حيث ظهرت عدم حيادية صوان ووجود 
تقّدم صليبا  للتحقيق. بعدها  حكم مسبق وتوجيه 
بثالث شكاوى ضد صوان. األولى شكوى تشهير، 
المحقق  رّد  طلب  والثانية  بتعويض.  مطالبًا 
في  التمييز  محكمة  أّن  من  الرغم  على  العدلي، 
في  دّونها  صليبا  لكّن  تدوينها،  رفضت  البداية 
محكمة االستئناف ليؤخذ بها الحقًا. أما الشكوى 
الثالثة، فكانت بشأن االرتياب المشروع التي ضّم 
استند  التي  الدولة  أمن  في  العنصر  إفادة  إليها 

إليها قرار محكمة التمييز أيضًا.
أثار أداء صوّان الكثير من الضجيج ليرمي ورقته 
وزراء  مع  التحقيق  البرلمان  من  بطلبه  األخيرة 
مخالفات  بارتكابهم  لالشتباه  وسابقين  حاليين 
االدعاء  وطلب  باالنفجار  صلة  على  جرائم  أو 
حسان  األسبق  الحكومة  رئيس  من  كّل  على 
خليل  حسن  علي  السابق  المالية  ووزير  دياب 
غازي  األسبقين  والنقل  العامة  األشغال  ووزيري 
زعيتر ويوسف فنيانوس »بعد التثبت من تلقيهم 
في  المماطلة  من  تحّذرهم  خطية  مراسالت  عدة 
بيروت،  مرفأ  حرم  في  األمونيوم  نترات  إبقاء 
وعدم قيامهم باإلجراءات الواجب اتخاذها لتالفي 

االنفجار المدّمر وأضراره الهائلة«.
في 18 شباط 2021، صدر قرار عن محكمة 
في  التحقيق  ملف  بنقل  قضى  الجزائية  التمييز 
انفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي القاضي 
بسبب  آخر،  عدلّي  محقق  إلى  صوّان  فادي 
الظهور  صوّان  حاول  المشروع«.  »االرتياب 
بمظهر »البطل« لكن أخطاءه الجسيمة أطاحت 

به.
سّجل  الكنيسة  من  بقربه  ُيعَرف  الذي  صوّان 
حيفا  أبرشية  راعي  عن  المحاكمة  بمنعه  سابقة 
على  البطريركي  والنائب  المقدسة  واألراضي 
المارونية  للطائفة  الفلسطينية  واألراضي  القدس 
المطران موسى الحاج في فضيحة غير مسبوقة 
نقل  قد  المطران  أّن  تبين  بعدما  طمسها  جرى 
توّرط  لعسكري  دفعات  ثالث  على  مالية  مبالغ 
في التعامل مع العدو اإلسرائيلي ليعتبر أّن األمر 

ليس من اختصاص المحكمة العسكرية.
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الفلسطينية الغزاوية تمام أبو حميدان رئيسة مجلس بلدي بالسويد

لماذا تشعل الواليات المتحدة األمريكية النار في العالم اآلن؟
الواليات المتحدة األمريكية كلب مسعور، يتعين إطالق النار عليه، قبل أن يقتل العالم كله.

تايمز: أميركا سئمت الحرب في أوكرانيا

هل فعال قتلت الواليات المتحدة الظواهري
وماذا يضيف قتل زعيم تنظيم القاعدة

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

دوي  ُيسمع  الكوكب  من  مختلفة  أجزاء  في 
صفارات اإلنذار تحذيرا من الغارات الجوية. 
النقاط  جميع  في  الوحيد  المشترك  والعامل 
الواليات  مشاركة  هو  العالم  حول  الساخنة 

المتحدة األمريكية.
بعد أيام من زيارة وزير الخارجية األمريكي، 
بلينكن، إلى كوسوفو، شنت سلطات  أنتوني 
على  هجوما  بها،  المعترف  غير  كوسوفو، 
الصرب الذين يعيشون في المنطقة الشمالية 
في محاولة لعزلهم عن بقية صربيا، ما ينذر 

بحرب أخرى جديدة في أوروبا.
المتحدة  الواليات  تجري  وحولها،  تايوان  في 
األمريكية وحلفاؤها والصين بالتوازي تدريبات 
فيه رئيسة  الذي قررت  الوقت  عسكرية، في 
نانسي  بالكونغرس األمريكي،  النواب  مجلس 
حامالت  بصحبة  تايوان  زيارة  بيلوسي، 
الطائرات، ما قد يثير صداما عسكريا صينيا 

أمريكيا مباشرا.
أعلنت إسرائيل عن استعدادها لضرب إيران، 
معربة عن استيائها من التقدم في حل قضية 
حرب  نشبت  وإذا  اإليراني.  النووي  البرنامج 
كذلك  تطال  أن  المرجح  فمن  الخليج،  في 

الدول العربية المجاورة.
أوكرانيا،  تجاهل  يمكننا  ال  الحال،  وبطبيعة 
تتمكن  حتى  باألسلحة  الغرب  يدججها  التي 
مع  الغرب  أثارها  التي  الحرب  مواصلة  من 

روسيا.
من جانبها، تقوم أذربيجان، مرة أخرى، بنقل 
األسلحة الثقيلة إلى قره باغ، وربما يندلع في 

األيام المقبلة تفاقم جديد لألزمة.
خلفيته  الصراعات  تلك  من  صراع  لكل 

الخاصة، وربما أكثر من سبب للتصعيد.

ليست  الساخنة  النقاط  تلك  فكل  ذلك،  ومع 
الشاملة  العملية  من  وجزء  تفاصيل،  سوى 
لزعزعة استقرار الكوكب، التي تنفذها الواليات 

المتحدة األمريكية عن عمد.
كل  بعد  الواضح،  من  ذلك؟  يحدث  لماذا 
كانت  المتحدة األمريكية  الواليات  أن  شيء، 
في  بنته  الذي  النظام  من  الرئيسي  المستفيد 
المتمحورة حولها. لذلك، ومن  العولمة  إطار 
المتحدة  الواليات  ستكون  النظرية،  الناحية 

الخاسر األكبر من انهيار ذلك النظام.
يعد  ولم  تحول،  قد  النظام  هذا  أن  الحقيقة 

األمريكية،  المتحدة  للواليات  بالنسبة  مربحا 
النظام  هذا  تدمير  مهمة  أمامها  وأصبح 
باعتباره السبب في الخسائر، ولكن القيام بذلك 
على نحو يجعل الدول األخرى تخسر أكثر 
تدمير  بغرض  نفسها،  المتحدة  الواليات  من 
هذه الدول، بينما تظل الواليات المتحدة على 
حالها، كما حدث في الحرب العالمية الثانية، 
في  األمريكية  للهيمنة  أساسا  أصبحت  التي 

العالم على مدار السبعين عاما التالية.
االتجاه  هذا  في  األولى  الخطوة  رأينا  وقد 
السابق،  األمريكي  الرئيس  رغبة  في  متمثلة 
إضافية،  رسوم  فرض  في  ترامب،  دونالد 
إلى  الشركات  وإعادة  للعولمة،  حد  ووضع 

األراضي األمريكية.
كيف  األول،  البياني  الرسم  في  نرى،  وكما 
منذ  األمريكية،  المتحدة  الواليات  كانت 
الماضي،  القرن  من  السبعينيات  منتصف 
التجاري  وعجزها  تنتج،  مما  أكثر  تستهلك 
الخارجي آخذ في االزدياد، حيث بدأت دول 
المتحدة  الواليات  وكساء  إطعام  في  أخرى 

األمريكية وتزيد السيارات األمريكية بالوقود.
في ذلك الوقت، قام البنك المركزي األمريكي 
طباعة  في  وبدأ  بالذهب،  الدوالر  ربط  بفك 
الدوالرات الورقية، لشراء السلع والمواد الخام 

من الدول األخرى حول العالم.
المغطاة،  غير  الورقية  النقود  طباعة  لكن 
األمريكية،  للثروة  فقط  واحدا  مصدرا  كانت 
وفي  الثاني،  المصدر  هو  الدين  كان  بينما 
الرئيسي.  المصدر  كان  األولى  المرحلة 
أنه،  كيف  الثاني،  البياني  الرسم  في  ونرى، 
سبعينيات  منتصف  من  الوقت،  نفس  ومنذ 
القرن الماضي، بدأ الدين األمريكي في النمو، 
إلى ما يقرب من 30.6  اليوم  والذي وصل 

تريليون دوالر.
الصعب  من  أصبح  الديون،  هرم  نمو  مع 
طباعة  دور  نما  لذلك  بقائه،  على  الحفاظ 
النقود الورقية غير المغطاة أكثر فأكثر، منذ 

أزمة عام 2008.
إال أن ذلك أدى إلى تأخير االنهيار، وزيادة 
األول  البياني  الرسم  إلى  انظر  االختالالت. 
لترى إلى أي مدى بدأ عجز التجارة الخارجية 
التعمق أكثر  المتحدة األمريكية في  للواليات 
عام 2020.  منذ  السالبة  القيم  المنطقة  في 
لذلك، وعندما شن دونالد ترامب حربا تجارية 
األمريكي  التجاري  العجز  كان  الصين،  مع 
يساوي  مليار دوالر، وهو  الصين 250  مع 

النظام  تجاوز  لقد  دوالر.  مليار   450 اآلن 
الفدرالية تحفز  النقود  تعد طباعة  نفسه، ولم 
تحفز  ما  بقدر  األمريكية  المتحدة  الواليات 

الصين، وهكذا دواليك.
النقود  طباعة  بدأت  فقد  ذلك،  على  عالوة 
الورقية غير المغطاة منذ صيف عام 2020 
في  أوكرانيا(  في  الحرب  بداية  منذ  )وليس 
تسريع التضخم العالمي، وبدأت أسعار المواد 
الغذائية والبنزين ترتفع أسرع وأسرع. وهو ما 
القراء األعزاء له، قبل عام من  لفتت عناية 

اآلن، في هذه المقالة.
الضروري  من  التضخم،  نمو  وإلبطاء 
ينجح،  لن  ذلك  أن  إال  النقود.  وقف طباعة 
ركود،  حالة  في  بالفعل  الغربي  فاالقتصاد 
ليس  طباعة  الضروري  من  منها،  وللخروج 
مئة  أو  عشرة  وإنما  النقود،  من  مزيدا  فقط 
ضعف من كم النقود التي تتم طباعتها اآلن، 
في  سيبدأ  اآلخر  هو  التضخم  أن  يعني  ما 

النمو بجنون، وبأضعاف األضعاف.
)طباعة  المصدر  هذا  يعد  لم  باختصار، 

النقود الورقية غير المغطاة( موجودا.
في الوقت نفسه، لم يعد المصدر الثاني، نمو 

الديون، هو اآلخر موجودا.
فأوال، كان المانح الرئيسي القتراض الواليات 
واألعضاء  حلفاؤها  هو  األمريكية  المتحدة 
المتميزون في نظام العولمة األمريكي: أوروبا 
وقد  الصين.  قريب،  وقت  وحتى  واليابان، 
إال  األمريكية.  الخزانة  اشتروا معظم سندات 
أنه، وبسبب التضخم، وارتفاع أسعار المواد 
أوروبا،  وخاصة  البلدان،  هذه  فقدت  الخام، 
الميزان اإليجابي للتجارة الخارجية، فقد فقدوا 
في  يستخدمونها  كانوا  التي  الزائدة،  األموال 

االستثمار في السندات األمريكية.
وبعد أن كان لدى السندات األمريكية مشتر 
واحد متبقي، وهو البنوك المركزية في الغرب، 
التي تطبع الدوالرات )اليورو والين( وتقرضها 
أشرنا  كما  المصدر  هذا  اختفى  للحكومات، 

سابقا.
قبل  من  فنزويال  على  السطو  بعد  وثانيا، 
يعد  لم  لروسيا،  الغرب  ونهب  بريطانيا، 
استثمار  أداة  األمريكية  والسندات  الدوالر 
موثوقة، وبدأت معظم دول العالم في سحب 
المتحدة  الواليات  من  تدريجيا  احتياطياتها 

األمريكية.
األمريكية  المتحدة  الواليات  وأصبحت 
وعجز  الموازنة،  في  هائل  عجز  من  تعاني 

تجاري هائل، وال توجد أموال لتغطيتها. كما 
مستوى  على  الحفاظ  الممكن  من  يعد  لم 
معيشي مرتفع، وبدأ االقتصاد األمريكي في 
التفكك، ولن يتوقف الركود وال التضخم، بل 

سيواصالن االزدياد.
عالوة على ذلك، ومن أجل مكافحة التضخم، 
رفع  إلى  الغربية  المركزية  البنوك  تضطر 
أسعار الفائدة، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف 
خدمة الدين، دون أن يكون هناك ما يغطي 
إفالس  قضية  وأصبحت  النفقات.  هذه  كل 
والمستهلكين  الغربية  والشركات  الحكومات 

الغربيين مسألة عدة أشهر ال أكثر.
الواليات  تحولت  الظروف،  هذه  ظل  في 
البشر،  للحوم  آكلة  إلى  األمريكية  المتحدة 
تأكل حلفاءها، كطريقة وحيدة لتأجيل االنهيار 
لفترة أطول قليال، بإغراق العالم المحيط في 
فوضى دموية، بحيث تهرب رؤوس األموال 
من جميع أنحاء العالم إلى الواليات المتحدة، 
والتي ال يزال كثيرون يعتبرونها »مالذا آمنا«.

فالواليات  تأجيل،  لكن هذا هو اآلخر مجرد 
باالنهيار،  عليها  محكوم  األمريكية  المتحدة 
ال  ذلك،  ومع  للحياة.  قابل  غير  واقتصادها 
يعني ذلك أن األمر سيكون سهال على بقية 
العالم، فالحديث يدور حول انهيار اقتصادي 

عالمي.
األمريكية  المتحدة  الواليات  لدى  أن  إال 
فرصة للنجاة بتدمير كل مراكز القوة البديلة 
هذه  تمنحها  لربما  الكبيرة،  واالقتصادات 

المحاولة فرصة لبدء الدورة مرة أخرى.
المتحدة  الواليات  تريد  اآلن:  نراه  ما  وهذا 
األمريكية إجبار أوروبا على القتال مع روسيا 
ساكسون  واألنغلو  الجنوبية  وكوريا  واليابان 
انهيارها  ليكون  الصين.  مع  عمرا  األصغر 

بعد ذلك أقل وطأة.
بدأت  األمريكية  المتحدة  الواليات  أن  حقيقة 
بنشاط، وبشكل متزامن، في زعزعة استقرار 
انهيار  أن  على  دليل  أبلغ  منافسيها،  جميع 
عدة  بعد  على  أصبح  قد  العالمي  االقتصاد 

أشهر، ولم يعد من الممكن تأجيل ذلك.
مسعور،  كلب  األمريكية  المتحدة  الواليات 
يتعين إطالق النار عليه، قبل أن يقتل العالم 

كله.

 )Times( »تايمز«  بصحيفة  مقال  يكشف 
واالنتخابات  المتعثر،  االقتصاد  أن  البريطانية 
المتزايدة  للكونغرس، والتوترات  النصفية الوشيكة 
مع الصين؛ أمور تقّوض الدعم األميركي للحرب 

ضد روسيا.
ويوضح المقال الذي كتبه الصحفي جيرارد بيكر 
الروسي  للرئيس  الحاسمة  العسكرية  الميزة  أن 
بأوكرانيا ستكون عدم  في حربه  بوتين  فالديمير 
الثبات والصبر الضعيف والتعب العام لخصومه 

والمباالتهم.
نتيجة  أن  إلى  المقال  يشير  عديدة،  نواح  ومن 
القوات  استنزاف  بين  سباقا  دائما  كانت  الحرب 
الناتو  في  أوكرانيا  حلفاء  واستعداد  الروسية 
لمواصلة إمداد كييف بالمواد والدعم السياسي. وال 
تزال شجاعة الجيش والسكان المدنيين في أوكرانيا 

تثير اإلعجاب المطلق.
ما  هو  المقال-  اآلن -وفق  المعروض  والسؤال 
إذا كانت إرادة الفوز غير متكافئة، وما إذا كانت 
رغبة الناتو في دعم كييف محدودة بوقت، مضيفا 

أن المؤشرات ليست مشجعة.
صور الحرب فقدت بريقها األول

ولفت الكاتب االنتباه إلى أن الصور من أوكرانيا 
وُتبقي  واألوروبيين  األميركيين  انتباه  تثير  كانت 
تلك الحرب على رأس اهتمام الجمهور، أما اآلن، 
وبعد ما يقرب من 6 أشهر ومع وجود أدلة وفيرة 
األوكراني  الرئيس  يضطر  الحرب،  تعثر  على 
فولوديمير زيلينسكي -وهو اإلعالمي البارع- إلى 
وسائل أكثر جاذبية من أي وقت مضى لجذب 
انتباه مواطني الغرب، الذين يتأثرون بشكل متزايد 
بمصاعبهم الخاصة. لكن وسائل زيلينسكي لم تعد 

تثير إال السخرية واالزدراء في بعض األحيان.
وقال بيكر إن الرياح السياسية تتغير في واشنطن، 
بروز  من  األخرى  الملحة  القضايا  تقلل  حيث 

الحرب بالنسبة لصانعي القرار السياسي.
تدهور االقتصاد والصراع مع الصين

وأصبح القلق األساسي هو أن االقتصاد األميركي 
األشهر  في  تقلص  حيث  الركود.  إلى  ينزلق 
الثالثة األخيرة حتى يونيو/حزيران الماضي وفقا 

الثاني  الفصلي  االنكماش  وهو  جديدة،  لبيانات 
على التوالي، وأصبح المناخ االقتصادي يتدهور 
بسرعة. ومع التضخم الذي وصل إلى ما يقرب 
من 10%، فإن مستويات معيشة األميركيين تتآكل 
بسرعة. وسترتفع أصوات من كانوا يجادلون بأن 
أميركا ال ينبغي أن تستمر في ضخ موارد هائلة 

في حرب بالوكالة على بعد 5 آالف ميل.
المتزايد  التهديد  الكاتب-  -يستمر  أيضا  وهناك 
الرئيس  أن  ورغم  الصين.  مع  المباشر  للصراع 
األميركي جو بايدن تحدث الثالثاء الماضي ألول 
جين  شي  الصيني  الرئيس  مع  شهور  منذ  مرة 
إلى  وصلت  البلدين  بين  التوترات  أن  إال  بينغ، 
ذروة جديدة. وأعربت بكين عن غضبها من زيارة 
من  المقبل  أغسطس/آب  في  تايوان  إلى  مقررة 
إلى  بيلوسي،  نانسي  النواب  مجلس  رئيسة  قبل 
القيادة  تكره  إذ  الكونغرس،  كبير من  وفد  جانب 
للجزيرة  األميركي  الدعم  مظاهر  دائما  الشيوعية 
رفعت  المناسبة،  هذه  في  لكنها،  »المتمردة«، 
إذا  مضادة«  »تدابير  بـ  ووعدت  بحدة،  خطابها 

تم تنفيذ الزيارة.
نزاعان كبيران أمام أميركا

أن  من  واشنطن  في  متزايدة  مخاوف  وهناك 
التوترات بشأن تايوان ستتصاعد أكثر وأن بكين 
طموحاتها  لتعزيز  أوكرانيا  في  الحرب  تستغل 
والمحيط  آسيا  منطقة  في  المتزايدة  »العدوانية« 
الهادي. ولم تعد أميركا تمتلك القدرة اإلستراتيجية 
للتعامل مع نزاعين كبيرين في قارتين منفصلتين.
وهناك أيضا، كما يقول الكاتب، عامل السياسة 
على  أشهر   3 سوى  اآلن  يتبق  فلم  الداخلية. 
للكونغرس.  الحاسمة  النصفي  التجديد  انتخابات 
السيطرة  الديمقراطيون  يفقد  أن  المرجح  ومن 
من  وذلك  النواب.  مجلس  على  األقل-  -على 
أوكرانيا  في  الحرب  دعم  على  يؤثر  أن  شأنه 
بطرق متعددة. وسيكون هناك المزيد من التدقيق 
في بايدن نفسه، خاصة األنشطة الغامضة البنه 
هانتر، الذي يبدو أنه قضى سنوات في بيع اسم 
والده بماليين الدوالرات من الشركات والحكومات 

في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوكرانيا.

أيمن  القاعدة  تنظيم  زعيم  قتل  يضيف  ماذا 
بالنسبة  الحياة،  قيد  بقائه على  أو  الظواهري 
ان  سوى  االن.  االمريكية  المتحدة  للواليات 
اإلدارة االمريكية أدخلت نفسها في مشكلة مع 
أفغانستان  على  تسيطر  التي  طالبان  حركة 
وضربت مصداقية االتفاق بينها وبين الحركة 
والذي  قطر،  مع  وتنسيق  بواسطة  تم  التي 
ينص على امتناع الواليات المتحدة عن شن 
لخطر  تتعرض  مالم  أفغانستان  غارات على 
داهم ومباشر. وطالما سارعت حركة طالبان 
اعتداء  واعتبرته  الظواهري  باستهداف  للتنديد 
على سيادة البالد، فان ذاك االتفاق المعروف 
باتفاق “الدوحة” بات على المحك وقد ينتهي 

من طرف حركة طالبان.
رواية االغِتيال وتفاصيلها لم َتصُدر إال من 
األمريكي، وألسباٍب  جانِب طرٍف واحد وهو 
مصدر  جعلها  الذي  األمر  ِصرَفة،  دعائّية 
لم  ُأخرى  روايات  ِمثل  الّشكوك  من  العديد 
يتم التأّكد من صّحتها، ِمثل رواية اغِتيال بن 
البحر، ونجله حمزة، وبعد  الدن  ودفنه في 
الدولة  تنظيم  زعيم  البغدادي،  بكر  أبو  ذلك 
هؤالء  فجميع  وخليفته،  )داعش(،  اإلسالمّية 
اغتيلوا في ُظروٍف غاِمضة، ولم يتم الكشف 
ُمغتاليهم  ِقَبل  من  جثامينهم  عن  اآلن  حّتى 

األمريكان.

عن  اآلن  حّتى  ُتعِلن  لم  طالبان  فحركة 
إّنه  بالقول  الظواهري، واكتفت  الدكتور  مقتل 
أحياء  أحد  في  مهجور  منزل  قصف  جرى 
لم  القاعدة  تنظيم  أن  كما  كابول،  العاصمة 
ُيصِدر أّي بيان موثوق ُيؤّكد اغِتيال زعيمه، 
وُهناك معلومات تقول إن الدكتور الظواهري 
يكون  أن  الُمسَتبعد  غير  ومن  مريًضا،  كان 
قضى نحبه قبل سنوات، بينما تقول ُأخرى إنه 
يتواجد في َدولٍة ُمجاورة في منزٍل سرّي ُيعَتقد 

أنها إّما إيران أو باكستان.
فخم  ُشرفة منزل  في  يجلس  كان  إنه  فالقول 
في أحد أحياء كابول الدبلوماسّية الرّاقية من 
الّصعب الُقبول به أو تصديقه، فالّرجل ُمطارٌد 
األمريكّية  الُمخابرات  أجهزة  من  العديد  من 
والغربّية، ليس على هذه الّدرجة من الّسذاجة 
رفة  الشُّ في  قهوته  يحتسي  لكّي  األمنّية 
انِتظارًا لوصول صواريخ الُمسّيرات األمريكّية 

القِتناصه.

االستنتاج المباشر لخلفية هذه العملية يؤشر 
الى رغبة إدارة بايدن استعادة هيبتها وترميم 
والفوضوي  المذل  االنسحاب  بعد  صورتها 
اإلنجاز  هذا  من  واالستفادة  أفغانستان.  من 
امام خصومه مع اقتراب االنتخابات النصفية 
الرئيس  شعبية  تراجعت  حيث  للكونغرس 
بايدن، ما جعل اغلب الخبراء يتوقعون هزيمة 
االنتخابات  في  الديمقراطي  للحزب  بينة 

المقبلة.
محليين  وقادة  وزعماء  للقاعدة  أجنحة  ثّمة 
الساحل  “في  إفريقيا  مثل  مختلفة  بلدان  في 
وجنوب  وجيبوتي”  الصومال  في  االفريقي 
من  وتهديدا  ونشاطا  فعالية  اكثر  اسيا  شرق 
أفغانستان  في  التنظيم  وفرع  الظواهري  ايمن 
الذي فقد الكثير من فعاليته ونشاطه الخارجي 
للمصالح  االستهداف  عمليات  كليا  واوقف 
االمريكية  اإلدارة  ان  يبدو  لكن  االمريكية. 

اإلعالمية  والضجة  الرمزية  عن  بحثت 
ايمن  باعتبار  واالنجاز،  النصر  وصورة 
العالمي،  للتنظيم  الروحي  الزعيم  الظواهري 
ومن القيادات التاريخية لتنظيم القاعدة. هذا 
اإلنجاز قد يعتقد الرئيس بايدن بانه التعويض 
فقد  المنطقة.  في  جولته  فشل  عن  المعنوي 
حاول الرئيس بايدن انتزاع ورقة انجاز توسيع 
السعودية  دفع  ثمار  وقطف  ابراهام  اتفاقات 
لم  هذا  لكن  إسرائيل،  مع  الكامل  للتطبيع 
يتم. وحاول انتزاع تنازالت من ايران النجاز 
اتفاق جيد يقيد البرنامج النووي إليران وفشل. 
ورقة  انه  يعتقد  ما  بايدن  الرئيس  أخيرا  وجد 
يمكن استثمارها داخليا لتحسين موقع الحزب 

الديمقراطي.
االغتيال  لهذا  سلبية  لتداعيات  احتمال  ثّمة 
وعلى حركة  أفغانستان  داخل  القاعدة  لزعيم 
طالبان تحديدا. فالواليات المتحدة أوال خرقت 
اتفاق الدوحة الذي التزمت به حركة طالبان 
المتحدة  للواليات  تهديد  أي  فعليا  ومنعت 
انطالقا من األراضي األفغانية. وهذا سيكون 
الواليات  وثانيا  طالبان.  لقيادة  جدا  محرج 
المتحدة غادرت كليا البالد وليس لها سفارة أو 
قوات أو قواعد أو رجال استخبارات أمريكيين، 
ما يعني أن أمريكا حصلت على المعلومات 
جهة  من  الظواهري  ايمن  مكان  الدقيقة عن 
محلية أفغانية عليمة وعلى اطالع على مكان 
ووجود وتحرك زعيم القاعدة الظواهري، وهو 
ما سوف يلقي بظالل الشك داخل األجنحة 
في حركة طالبان، وسوف يلقي مسؤولية على 

قيادة الحركة.
تنظيم القاعدة وفق التقديرات لن يكون قادرا 
مصالح  واستهداف  العسكري  الرد  على 
زعيمه،  الغتيال  لالنتقام  المتحدة  الواليات 
فليس خافيا أن التنظيم فقد الكثير من قدرته 

وفعاليته وقياداته التاريخية.
المطلوبين  قتل  أمريكا  رؤساء  يفّضل  لماذا 

وليس اعتقالهم؟
أو  تاريخية  كانت  سواء  تفسيرات  من  هل 

سياسية أو نفسية أو عقائدية؟
السفير عبد هللا األشعل مساعد وزير الخارجية 
المصري األسبق يرى أن هناك تفسيرين لذلك: 
األول انعكاس للروح األمريكية المتجسدة في 
السوبر مان، الفتا إلى أن إسرائيل تسير على 

ذات النهج.
وأضاف أن أمريكا نشأت على إبادة أصحاب 
األمريكي  الشعب  أن  مؤكدا  األرض. 
خصوصا البيض يميلون إلى أعمال اإلبادة.

هناك  أن  اليوم”  “رأي  لـ  األشعل  ويضيف 
السياسي  بالمزاج  متعلقا  هامشيا  تفسيرا 
للرؤساء االمريكيين الذين لديهم مشكلة نفسية 
شوّه  شخصا  يقتل  أن  القربان،ومعناه  تسمى 
سمعته متصورا أنه بطل يستحق ثقة الشعب 

األمريكي.
األمريكي  المجتمع  إن  األشعل  السفير  وقال 
ليس مجتمعا واحدا بل يضم فسيفساء من كل 
بعدم  إحساسا  هناك  أن  إلى  الفتا  األعراق، 
األمان، لذلك انتشرت ظاهرة اقتناء السالح.

ويرى أن هناك 3 أشياء تهدد أمريكا: الميل 
الكامل إلسرائيل.

التناقض بين الديمقراطية والحاجة للديكتاتورية 
لصهر المجتمع وقمعه، والمغامرات الخارجية.

وخلص إلى أن أمريكا ستظل في حرب دائمة 
الفتا إلى أن إسرائيل تسير على ذات النهج 
، مطالبا بتفكيك إسرائيل الذي لن يتم إال بعد 

تفكيك أمريكا.
أين الجثث؟

الغالبية العظمى من المتابعين أجمعت على 
للمطلوبين  لكسب  األمريكيين  الرؤساء  قتل 
جماهيرية قبل االنتخابات النصفية، ال أكثر 
لم  قتلهم  تم  من  كل  أن  إلى  أقل،الفتين  وال 
 CIA نشاهد جثثهم، مما يدل على أنها لعبة

تطبقها استغالاًل لسذاجة الجماهير.

أْو  مبتذلًة،  فكرًة  ليست  الحدود،  السماء هي 
تقليدّيًة أْو نمطيَة، وعلى نحٍو خاصٍّ عندما 
يتعّلق األمر بشابٍة فلسطينّيٍة خرجت من حجم 
العزّة،  غزّة  من  الحصار،  وأسوار  المعاناة 
وعاشت تفاصيل نكبة شعبها، لتختِرق الطوق 
د لكّل من في رأسه عينان  وتُشّق الحظر وتؤكِّ
أّنها أنموذًجا ساطًعا من شعٍب لم ينكِسر ولن 
حميدان  أبو  تمام  الفلسطينّية  إّنها  يخضع: 
)34 عاًما(، التي بعد 8 أعوام، من مغادرتها 
قسرًا غزّة المحاصرة، وهي أكبر وأفظع سجن 
في العالم، استطاعت أْن تفوز برئاسة مجلس 
لمقاطعة  التابعة  )أولوفستروم(  منطقة  بلدي 

)بليكينج( في السويد.
 وأبو حميدان، حققت الحلم ووصلت لهدفها، 
الطموح  عن  تتوّقف  ولن  تتوّقف  لم  ولكْن 
فرضت  حميدان  أبو  األهداف،  وتحقيق 
نفسها على األجندة، ألّنها نجحت في كسر 
القواعد حتى في الغرب الـ”متحّضر”، وها هي 
تقريرًا  تنشر عنها  العبرّية  )هآرتس(  صحيفة 
ومن  حميدان،  أبو  من  “إعجابها”  فيه  ُتبدي 
العبرّي  اإلعالم  أّن  ذلك  بالسويد،  نجاحاتها 
الفلسطينّي،  شيطنة  على  توقٍف  دون  يعمل 
وتصويره لإلسرائيليين والعالم بأّن الفلسطينّي 
وما  مغتصب،  مجرم،  مخّرب،  قاتل،  هو 
إلى ذلك من صفاٍت سلبيٍة نابعٍة من الحرب 
النفسّية ضّد هذا الشعب الذي يّئن منذ 74 
عاًما تحت نير االحتالل، وهذه الحرب تعتِمد 
وحّقه  إنسانيته  بنزع  الفلسطينّي  تنميط  على 

بالعيش بكرامٍة كباقي شعوب العالم.
ومن الُمفيد اإلشارة إلى أّن الصحيفة العبرّية لم 

تنشر مقابلًة مع أبو حميدان، ولكّنها اعتمدت 
على النشر في اإلعالم العربّي الُمهاِجر أْو 

أكثر تدقيًقا الُمهّجر.
فلسطين”،  “الترا  لموقع  قالت  حميدان  أبو 
في  أسرتها  مع  السويد  إلى  هاجرت  إّنها 
التي  الصعبة  الظروف  بسبب  عام 2014، 
يعيشها قطاع غزة، لتبدأ من هناك رحلتها في 
في  كان  لها  عمل  أول  أّن  مضيفًة  السويد، 
مطعٍم للبيتسا، وذلك بعد أسبوع من وصولها 

السويد.
الفلسطينية الشاّبة تطرّقت في حديثها للطريقة 
غير السهلة لالندماج في السويد، مشيرًة إلى 
العمر  من  تبلغ  طفلة  مع  إليه  وصلت  أّنها 
من  مسارها  بدأت  لكّنها  حينه،  في  عامْين 
على  للحصول  والسعي  اللغة  تعلم  خالل 
من  شهرين  بعد  اكتسبتها  التي  اإلقامة 

وصولها.
الـ”مهاجرة” من غزّة، والتي تستحضر غزيتها 
االنخراط  قررت  باستمرار،  وفلسطينّيتها 
أّنها  إلى  إشارتها  مع  السياسي،  العمل  في 
درست الصحافة واإلعالم في قطاع غزة قبل 

مغادرتها.
دفعتها  السياسية،  الممارسة  في  الرغبة 
الديمقراطي  العمال  حزب  في  لالنخراط 
فتحت  هناك  ومن  السويدي،  االشتراكي 
طريقها نحو العمل العام في السويد، وكانت 
لـ”الترا  ذكرت  كما  الحزب  في  األولى  فترتها 
باجتماعات  مشاركتها  في  تتمثل  فلسطين”، 
الحزب، قبل تكليفها بمهام مؤقتة في المجال 
ستروم  أولوف  منطقة  لبلدية  التابع  التعليمي 

إلى أن تم اختيارها كعضٍو دائٍم في اللجنة.
كانت هذه المهمة فاتحًة لعملها في المجلس 
أصبحت  حتى  الحًقا  تدرجت  فقد  البلدي، 
نائبة رئيس المجلس البلدي لمدة عامين، قبل 
أعضاء  قبل  من  باإلجماع  انتخابها  ْيتم  أن 
التحدي  أّما  البلدي،  المجلس  لتولي  الحزب 
فهو  عينيها  نصب  وضعته  الذي  القادم 
انتخابات البرلمان السويدي، التي من المزمع 
إجراؤها الشهر القادم، أيلول )سبتمبر( إْذ أّنها 

ستكون مرشحة عن حزب العمال الديمقراطّي 
أّن  إلى  عينه  الوقت  في  ُمشيرًة  االشتراكّي، 
إجمااًل،  الفلسطينية  للقضية  داعم  الحزب 
وبطبيعة الحال ُتواِجه أبو حميدان موجًة من 
التحريض من قبل األحزاب اليمينية المتطرفة 
والداعمة إلسرائيل، من خالل وصفها بمعاداة 
السامية، وهو األمر الذي لم تأِت على ذكره 
صحيفة )هآرتس( العبرّية في تقريرها عن أبو 

حميدان.
حديثها  في  القول  إلى  خُلصت  حميدان  أبو 
لموقع )ألترا فلسطين(:”أنا بنت فلسطين وأرى 
للدفاع عن قضية فلسطين  في نفسي صوًتا 
العادلة، وسأسعى دائًما إليصال هذا الصوت 
إلى كّل العالم ومخاطبته باللغة التي يفهمها”، 
مؤّكدًة في ذات الوقت “حلمي أشوف فلسطين 
موحدة في ظّل حكومة ديمقراطية، وأْن نبدأ 
دولة مؤسسات على أسس سليمة،  بناء  في 
فقضيتنا كبيرة وعادلة، ويجب أْن ندافع عليها 
حّد  موحدين”، على  ونحن  بطريقة صحيحة 

قولها.
وجديٌر بالذكر أّنه يسكن في المنطقة التابعة 
لبلدية أولوفستروم نحو 13 ألف نسمة، ويحكم 
الديمقراطّي  االشتراكي  الحزب  البلدية  هذه 
بالتعاون مع حزب اليسار والحزب المسيحّي 
الديمقراطّي، وأبو حميدان ترى أّنه يتعيَّن على 
وال  السياسية،  العملية  في  المشاركة  الجميع 
ُتمثِّل  التي  الشخصيات  هناك  تكون  أْن  بد 

السويديين من أصوٍل أجنبّيٍة مهاجرٍة.
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الحفل العائلي السنوي لنادي النيل في تورونتو 

»قسد« التي تخسر نفسها دائمًا

 35 ال  للسنة  باونتاريو  النيل  نادى  نظم 
الباربكيو العائلى فى تورونتو يوم السبت 23 
يوليو وحضر العديد من االسر المصرية من 
العديد  اللقاء  شهد   . تورونتو  انحاء  مختلف 
تسلية  ألعاب  منها  االجتماعية  االنشطه  من 
المجانية.  والمشويات  المأكوالت  لألطفال. 
وكان  شخص.   200 ال  قرابة  وحضره 
الهجرة،   لخدمات  جرانت  كندا  مكتب  برعاية 
ابتهال وهدان الوكيل العقارى، دكتور محمد 
حنفى الوكيل العقارى، مطعم عروسة البحر 
ذبيحة  وشركة  البحرية  والمشويات  للمقاوالت 
الشركة  منتجات  بعض  قدمت  التى  حالل 
مجانا.   من ناحية أخرى شارك نادى النيل 
بانتاريو فى مهرجان مأكوالت الشرق االوسط 
من 22 إلى 24 يوليو 2022 فى احد أكبر 
الميادين فى تورونتو. وتعدى الحضور 50 
للحضور  طيبة  فرصة  وكان  شخص.  الف 
تم  وإنجازاته.   النادي  بنشاط  للتعريف 
استضافة خالل المهرجان » متحف انتاريو » 
الذى قام بدوره بالدعاية عن أنشطته وتوزيع 

بعض المطبوعات.  
غير  جمعية  النيل  نادى  إن  بالذكر  الجديد 

هادفة للربح ولديها 5000 اسرة مع االعضاء 
 35 بمناسبة  كبرى  احتفالية  تجهيز  وجارى 

سبتمبر  منتصف  فى  تأسيسها  على  عاما 
.2022

نظام مارديني

 يعيد تهديد الجيش التركي بالتمدد في شمال 
سوريا ذكرى توغله في مدينة رأس العين في 
األمور  تتكّشف  حيث  سوريا،  شرقي  شمال 
ترسيم خريطة  أنقرة الستكمال  استعداد  على 
الجسد  حساب  على  السورية  الديموغرافية 
»السوري«، بعدما تماهت ميليشيات »قسد« 
خطأ  وتكرارها  األميركي،  االحتالل  مع 
التي  عفرين  في  الكردية«  الحماية  »وحدات 
رفضت تسليم مناطق سيطرتها للدولة السورية، 
المناطق  تلك  تركيا  احتالل  إلى  أدى  ما 
حلب.  لمحافظة  والتابعة  الشاسعة  الخضراء 
وكعادته، سيفاجئ األميركي، كما في السابق، 
هؤالء المغفلين فقط من الميليشيات واإلدارات 
أمام  وكشفهم  عنهم  تخّليه  وسيأتي  الوهمية، 
في  عنهم  لتخّليه  تكرارًا  التركية  الرصاصة 
المصري  األديب  قول  نستعيد  وهنا  عفرين. 
الراحل توفيق الحكيم: »يستطيع الشيطان أن 
يكون مالكًا، والقزم عمالقًا، والخفاش نسرًا، 
لكن أمام الحمقى والسذج فقط«. ولن يكون 
بالوساطة  ومطالبتها  »قسد«  صراخ  مهمًا 
في  دمشق  مع  تواصل  قنوات  لفتح  الروسية 
كما  أهلنا،  رقبة  إلى  السكين  وصول  لحظة 
ورأس  ومنبج  وجرابلس  عفرين  في  حصل 
وهنا  السورية.  األراضي  من  وغيرها  العين 
ال ينفع التناقض الداخلي األميركي بالحديث 
عن »الحلفاء األكراد«، كما لم ينفع االرتباك 
األوروبي وخوفه من حالة نزوح كبيرة تخلق 
من  األخرى  الضفة  في  داخلية  مشكالت 

المتوسط.
لتركيا هدفان رئيسيان في شمال شرقي سوريا: 
عن  الكردي«  »المشروع  إبعاد  هو  األّول 
الحدود، إذ تعتبره خطرًا على الداخل التركي، 
السورية  وإنشاء منطقة آمنة داخل األراضي 
يمكن فيها توطين مليوَنْي الجئ سوري تقول 

إنها تستضيفهم في الوقت الراهن.
طبعًا اختراق األراضي السورية من جديد من 
قبل القوات التركية ومرتزقتها، وصواًل إلى تل 
يأتي تحت الفتة تحريرها من تنظيم  رفعت، 
»وحدات الحماية الكردية«، ولكن »الماسك« 
األساس هو حزب الـ »PYD«، الذي يضّم 
وكانتون  ذاتية  إدارة  قيام  بوهم  »أكرادًا« 
فيدرالي في شمال شرقي سوريا، وصواًل إلى 

المتوسط كهدف بعيد.
المقبل  التركي  العدوان  دالالت  كانت  وإذا 
ألي  كسرًا  يعتبر  السورية  األراضي  على 
حلم بقيام كانتون فيدرالي في سوريا يالمس 
نتذكر  أن  فلنا  ذلك،  في  تركيا«  حلم »أكراد 
األميركي  الرئيس  أطلقه  الذي  التصريح  هنا 
باراك  للرئيس  نائبًا  كان  عندما  بايدن،  جو 
أوباما في أنقرة، عشية العدوان على عفرين، 
بالقول إن الواليات المتحدة لن تقبل بـ»كيان 
أن  يؤكد  ما  التركية،  الحدود  على  كردي« 
اإلدارة األميركية الحالية ستقف متفّرجة على 

ما ستواجهه »قسد« في منبج وتل رفعت.
»الحساب  على  األميركي  الدوران  هذا 
و»األكراد«  عقود  ومنذ  أنه  يؤكد  الكردي« 
تغّير.  شيء  ال  األمم.  لعبة  في  خاسرون 
فهم ال يدرون أين هي الخطوط الحمر وأين 
ستمضي لعبة المصالح الدولية واإلقليمية بهم 
»قسد«،  ميليشيات  هي  وها  المستقبل.  في 
مع  الفوري  التواصل  بعدم  غبائها  وبسبب 
التركي وإرهابييه من  العدو  دمشق، يمنحون 

المرتزقة قبلة الحياة في المنطقة من جديد.
آن األوان لـ»قسد« أن تدرك أن الرهان على 
السيادة  وأن  خاسر،  رهان  هو  األميركي 
لتمركز  يسمح  كأن  انتقائية  ليست  السورية 
مقدسًا  وجودًا  واعتباره  األميركي  االحتالل 
شيء  السيادة  التركي.  االحتالل  ورفض 
مقّدس وهي يجب أن تكون بمواجهة االحتالل 
األميركي كما بمواجهة االحتالل التركي، وأن 
أوصال  بتقطيع  والقبول  الذاتية  اإلدارة  أوهام 
االنتحار  إلى  بأصحابها  ستؤدي  سوريا 
مواقف  هي  األخالقي.  والسقوط  السياسي 
غرائزية، وثأرية، حيال سوريا والسوريين، فهل 

تدرك »قسد« أن للسذاجة حدودًا؟
يحاول  سوريا  على  العدوان  بداية  منذ 
راهن  السوري.  الشمال  »تتريك«  إردوغان 
تنظيم  على  ثم  المسلمين«  »اإلخوان  على 
النصرة«  »جبهة  على  واآلن  »داعش«، 
وفصائل أخرى كـ»الجيش الوطني«، ما يعنيه 
السوريين،  وأرواح  السوريين،  عظام  اختراق 
استطاع  فهل  »الكرد«.  مواجهة خطر  بزعم 
إردوغان أن يتخّطى دور الثعلب، وشخصية 
الثعلب، في دفع التراجيديا السورية إلى تخوم 

العدم؟
إذا تكرر االجتياح التركي في الشمال السوري 

فإن هذا لن يكون احتالاًل لألرض فقط، بل 
احتالاًل للناس أيضًا وتحويلهم »دمى عثمانية« 
بل و»دمى إردوغانية« يراد لمواطني الشمال 
حضرة  في  بشريًا  حطبًا  يكونوا  أن  السوري 

الباب العالي وضد »إخوانهم الكرد«.
الخوف أن يبقى بعض الكرد ضحايا السراب. 
جميعًا،  يقتلونكم  األميركيون  »أشقاؤكم« 
مفتونون أنتم بخدمتهم و… يقتلونكم برصاص 

االحتالل التركي!
للقيادي الوطني الكردي السوري الراحل عبد 
الحميد درويش، رسالة ذات داللة لميليشيات 
»قسد«  قوات  درويش  طالب  حيث  »قسد«، 
باالنسحاب الفوري من المناطق الحدودية في 
شمال شرقي سوريا، وإفساح المجال النتشار 
الجيش السوري على طول الشريط الحدودي 
يرأس  كان  الذي  درويش،  وقال  تركيا.  مع 
أقدم حزب  التقدمي«،  الديموقراطي  »الحزب 
سوري كردي تأسس عام 1957، إن موقف 
حزبه الوطني معروف منذ بداية عملية اجتياح 
الجيش التركي لمدينة عفرين، موضحًا »وقتها 
طالبنا بضرورة تدخل الجيش السوري وتسليم 
المنطقة لقيادته العسكرية حفاظًا على أرواح 
ووحدتها«،  السورية  األراضي  وعلى  الناس 
لكن تعّنت ميليشيات »قسد« كان وراء خسارة 
الوطن السوري مدينة استراتيجية مثل عفرين 

في ريف حلب.
المثير  المشهد  ذلك  »قسد«  تتذكر  لو  نوّد 
مطار  من  العالم  تابعه  الذي  ذاك  للدهشة، 
كابول في صيف 2021، ذلك المشهد إنما 
للمتعاونين  القلق  أنواع  أشّد  على  باعثًا  كان 
مع االحتالل األميركي، فهو مشهد يكّرر ما 
حصل لدى هزيمة األميركان في فيتنام ولكن 
بطريقة أبشع. لقد كان مشهدًا مهينًا للعمالء 
يتراكضون  وهم  كابول  مطار  في  والخونة 
للحصول على فرصة التعلق بالطائرات، قبل 

أن ُيلقى القبض عليهم.
تصريحات  جّيدًا  تتذكر  أن  »قسد«  على 
روبرت  سوريا  في  السابق  األميركي  السفير 
األوسط(  )الشرق  سعودية  لصحف  فورد 
 ،2017 آب  في  ناشيونال(،  )ذا  وإماراتية 
التي أكد فيها انتصار الرئيس السوري بشار 
سوريا  في  الصمود  عن  بالده  وعجز  األسد 
وطالب قواته باالنسحاب من هناك كما فعلت 
عام 1982 في بيروت، والحقًا في العراق. 

رسم  هذه،  تصريحاته  في  فورد،  أن  ويذكر 
صورة قاتمة لمستقبل »أكراد سوريا« وعالقتهم 
مع بالده. وقال إّن »األكراد« يرتكبون خطًأ 
فظيعًا إن اعتقدوا أّن الواليات المتحدة سوف 
نقوم  ما  أّن  »أعتقد  مضيفًا:  إلنقاذهم،  تأتي 
بل  سياسيًا،  غباًء  فقط  ليس  األكراد  مع  به 
األكراد  استخدموا  األميركيون  أخالقي.  غير 
حسين.  صدام  حكم  خالل  طويلة  لسنوات 
االتحاد  سيعاملون  األميركيين  أّن  تعتقد  هل 
بشكل  الشعب  حماية  ووحدات  الديموقراطي 
األكراد  مع  كيسنجر  هنري  عن  مختلف 
بصراحة،  عنهم(.  تخلى  )عندما  العراقيين 
األكراد  أميركيون…  مسؤولون  ذلك  لي  قال 
السوريون يقومون بأكبر خطأ في وضع ثقتهم 

باألميركيين«.
األكراد« خدمة  إذًا، هو مصطلح »استخدام 
أن توضع  ُيراد  كان  إذ  األميركية،  للمشاريع 
بعيد  حّد  وإلى  الطاولة،  على  خريطة سوريا 
استعادت خريطة الجنرال غورو ودوله األربع، 
وكأّن المشكلة كانت في الدولة الخامسة، أي 
»كردستان سورية« التي قال عنها زعيم حزب 
العّمال الكردستاني عبدهللا أوجالن يومًا أن ال 
وجود لها على أرض الواقع. ويعتبر مراقبون 
أّن قيام »كردستان السورية« بعد »كردستان 
العراقية/ الشكلية« كان سيجعل لعبة الدومينو 
تتواصل. فأي جزيرة، وروح الجزيرة السورية، 
إلى  تحويلها  األميركي  االحتالل  أراد  حين 

شظايا عرقية وطائفية وعشائرية ومناطقية؟
على »قسد« أن تراقب المواجهة القائمة بين 
روسيا وأميركا في أوكرانيا وتتذكر عبارة أن 
التي  الخدمة«  نهاية  فترة  اليأس من  »رُهاب 
تبدو  محنة  وهي  األيام  هذه  أميركا  تعيشها 
حقيقية بالفعل، بحيث ال يمكُن االستهانة بها 
أبدًا. األميركيون يعتبرون أن »لعبة األمم هي 
اختصاصهم وحدهم. هم يعبثون بكل شيء«. 
تكفيكم  أوكرانيا:  من  الروس  عليهم  فيرّد 
الرقصة الطويلة، والدموية، مع… الهباء! من 
اذهبوا  لـ»قسد«:  أخيرة  بنصيحة  أتوجه  هنا 
الدائمين،  ومالذكم  عاصمتكم  فهي  لدمشق 

قبل أن تغدر بكم واشنطن.
* كاتب سوري
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نصف األمريكيين مستعدون لحرب أهلية جديدة ماذا تدبر )اسرائيل( لمصر؟ )تقرير موثق(

األزمة الحقيقية بشأن تايوان ستبدأ بعد عودة بيلوسي إلى أميركا

نصف  أن  صادمة  دراسة  نتائج  كشفت 
أهلية  حرًبا  يشهدوا  أن  يتوقعون  األمريكيين 
غضون  في  المتحدة  الواليات  في  ثانية 
سنوات، ويقول خمسهم تقريًبا إنهم يمكن أن 
بسبب  بالسالح  مواجهة  في  ما  يوًما  يكونوا 

السياسية.
كاليفورنيا  جامعة  في  باحثون  وكشف 
حول  للقلق  مثيرة  جديدة  دراسة  نتائج  عن 
المتحدة،  الواليات  في  العميقة  االنقسامات 
حيث قالوا إنها أظهرت مستويات غير مبشرة 
العنف  إلى  اللجوء  إلى  المتزايد  الميل  بشأن 
في جميع  مؤخرًا  أجروه  استطالع  في  وذلك 

أنحاء أمريكا.

وقال أكثر من ثلثي المستطلعين إنهم يرون 
 %50.1 وأجاب  للديمقراطية  خطيرًا  تهديًدا 
حرب  هناك  سيكون  هل  سؤال:  على  بنعم 
أهلية في الواليات المتحدة في السنوات القليلة 

المقبلة؟
خطر  هناك  الرأي،  استطالعات  حسب  و 
الواليات  في  حقيقية،  أهلية  حرب  اندالع 

المتحدة.
فوفقا لصحيفة ديلي ميل، وجد باحثو جامعة 
للقلق  مثيرة  مستويات  ديفيس  في  كاليفورنيا 
من »الشعور بالغربة« و«عدم الثقة« والميول 

المتزايدة للعنف في دراسة استقصائية حديثة 
شملت 8620 بالغا في جميع أنحاء الواليات 

المتحدة.
الزعيم القوي أفضل من الديمقراطية

وجود  إن  المائة  في   40 من  أكثر  وقال 
الديمقراطية،  من  أهمية  أكثر  قوي«  »زعيم 
البيض«،  السكان  يزيحون  »المهاجرين  وإن 
»نظرية  باسم  ُيعرف  عنصري  اعتقاد  وهو 
االستبدال العظيم«، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

بين  متزايدة  نزعة  الباحثون  وجد  كما 
السياسية  الخالفات  لتسوية  األمريكيين 
أن  المستجيبين  ُخمس  يستبعد  فلم  بالعنف. 
»يتسلحوا بسالح ناري« في حال اندالع نزاع 
يستبعد 4  المقبلة، ولم  السنوات  سياسي في 
في المائة منهم أن »يستخدموا السالح ضد 

خصومهم«.
صفحة   42 من  المؤلف  التقرير  يصف 
في  الثقة  وانعدام  بالغربة  الشعور  »استمرار 

المجتمع الديمقراطي األمريكي ومؤسساته«.

كما سجلت دراسة مماثلة أجراها مركز تولشين 
الشهر  الفقر،  مكافحة  ومركز  لألبحاث 
الماضي، أن 44 في المائة من األمريكيين 
يجدون أن الواليات المتحدة تتجه نحو حرب 

أهلية جديدة.
وكشف استطالع أجرته YouGov األسبوع 
لتفكك  متزايدة  دعوات  عن  أيضا  الماضي 
الرئيس  أنصار  ثلث  فقال  المتحدة.  الواليات 
إنهم  الجمهوريين  من  ترامب  دونالد  السابق 
سيكونون »أفضل حاال« إذا انفصلت والياتهم 

وأصبحت دوال مستقلة.
الحرب األهلية األمريكية 

جندي  ألف   600 من  أكثر  لقي  قد  وكان 
األمريكية  األهلية  الحرب  خالل  مصرعهم 
وذلك   ،1865 إلى   1861 من  الفترة  في 
عندما واجه فيها االتحاد )الواليات المتحدة( 
إحدى عشرة والية جنوبية،  في  االنفصاليين 
الواليات  لتكون  ذلك  بعد  مًعا  لتجتمع 

الكونفدرالية األمريكية.
األهلية  بالحرب  االتحاد  حينها  فاز  وقد 
األمريكية التي ما زالت تعّد األكثر دموية في 

تاريخ الواليات المتحدة.

محمد سيف الدولة 
الكتاب  من  عدد  قام  الماضية  القليلة  االسابيع  فى 
االسرائيليين واالمريكيين بكتابة ونشر عدد من المقاالت 
وبالتحديد ضد  مصر،  تحرض ضد  التى  والدراسات 
ضرورة  الى  وتدعو  سيناء،  فى  العسكرية  انشطتها 
به  تقوم  التوقف عما  المصرية بضرورة  االدارة  انذار 
من زيادة وجودها العسكرى فى سيناء، والى التراجع 
والقيود  للترتيبات  بالمخالفة  اآلن  به حتى  قامت  عما 
كامب  اتفاقيات  فى  مصر  على  المفروضة  االمنية 
المصرية  القوات  وضع  بان  إبالغها  يتم  وان  ديفيد، 
بموافقة  اآلن  القائم  وتسليحها  وتحصيناتها  وانتشارها 
)اسرائيل( أو بدونها، يجب أن يعود الى ما كان عليه 

بعد القضاء على االرهاب.
المصادر  اربعة من  يلى ما ورد فى  فيما  وسأعرض 
الوارد  المصدر  هو  أخطرها  واالسرائيلية،  االمريكية 
تحت البند رابعا، والذى يتضمن فيديو اسرائيلى تحليلى 
»الوقحة«  االسرائيلية  واالدعاءات  الرؤية  يكشف 
سيناء  ارض  فى  المصرى  العسكرى  الوجود  بتنامى 

»المصرية«!

***
موقع  فى  المنشور   )1( شينكر«  »ديفيد  مقال  ـ  أوال 
معهد دراسات الشرق األدنى بتاريخ 3 يونيو 2022، 
ُتفّجر  قد  مصر  في  سيناء  عسكرة  »إعادة  بعنوان 
الوضع في المستقبل« )2( وكان مما ورد فيه ما يلى:

من الضروري أن تسمع القاهرة من إسرائيل والواليات 
أن  والمراقبين«  الجنسيات  المتعددة  و«القوة  المتحدة 
انتهاكاتها األمنية تقّوض السالم بين مصر وإسرائيل.

 فعلى مدى 45 عامًا تقريبًا، أدت القيود التي فرضتها 
المعاهدة على الوجود العسكري المصرى في سيناء)3( 
إلى تعزيز السالم. وإذا لم يتم التراجع عن االنتهاكات 
االتفاقية  في  األساسية  األحكام  تهدد  فقد  المصرية 

وتعّرض سالمة المعاهدة للخطر مع مرور الوقت.
إبقاء  وهو:  المحدد  هدفها  األمنية  البنود  حققت  لقد   
جيَشْي الطرفين بعيَدين عن بعضهما البعض، وتوفير 

إسرائيل بالعمق االستراتيجي واإلنذار المبكر.
 وعلى الرغم من أن العسكرة الحالية لسيناء تأتي في 
وقٍت تسود فيه عالقات ممتازة بين مصر وإسرائيل، إاّل 

أن التاريخ يشير إلى أن ذلك قد يتغير بسرعة.
معاهدة  في  األمني  الملحق  من  الغرض  كان  لقد   
السالم هو توفير جدار حماية ضد أي تحّول سلبي 
المعادية  الثورة المصرية  غير متوقع مثلما حدث في 

إلسرائيل.
تنشر مصر اليوم في سيناء وبموافقة اسرائيل، ضعف 
على  السالم  معاهدة  في  به  المسموح  القوات  عدد 
محظورة.  مناطق  في  هؤالء  نصف  ويعمل  األقل، 
وهؤالء الجنود مجهزون بالمدفعية والمركبات التي ال 

تسمح بها المعاهدة.
 ومع ذلك، هناك سبب وجيه يدفع إلى الحيلولة دون 
غدًا  سيتسبب  أمٍر  إلى  اليوم  القائم  التعاون  تحّول 
المصرية  القوات  بقاء  مدة  طالت  فكلما  بالمشاكل. 
اإلضافية في سيناء، ستزداد صعوبة العودة إلى القيود 

التي فرضتها المعاهدة.
ما  هو  وأبرزها  للقلق  مثيرة  أخرى  تطورات  هناك  أن 
فعلته مصر من دون موافقة إسرائيل، بما في ذلك بناء 

قواعد ومطارات عسكرية.
ان مصر تفرض على األرض في سيناء حقائق سيكون 

من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إبطالها.
 من الضروري أن تسمع مصر من إسرائيل والواليات 
أن  والمراقبين«  الجنسيات  المتعددة  و«القوة  المتحدة 
انتهاكاتها األمنية تقّوض اتفاقية السالم، وانه يتوجب 

عليها الكف عن بناء قواعد إضافية تنتهك المعاهدة.
 كما ان على الواليات المتحدة وإسرائيل أن تحّثا مصر 
على تقليص وجود قواتها في سيناء لتبلغ المستويات 

التي تتماشى مع المعاهدة. 
***

ثانيا ـ ولقد عاد ذات الكاتب لتكرار تحريضه فى مقال 
آخر بتاريخ 7 يوليو 2022 فى موقع معهد واشنطن 
لدراسات الشرق األدنى، بعنوان »التوصل إلى اتفاق 
بين إسرائيل والسعودية بشأن تيران وصنافير«)4( كان 

مما ورد فيه ما يلى:
على اإلدارة األمريكية أن تحرص على ضمان محافظة 

البالغة  الترتيبات األمنية  اتفاق مع الرياض على  أي 
معاهدة  في  عليها  المنصوص  المنطقة  في  األهمية 

السالم بين مصر وإسرائيل.
وواشنطن  وإسرائيل  مصر  في  المسؤولون  ويناقش   
والرياض  والمراقبون«  الجنسيات  المتعددة  و«القوة 
أفضل السبل لنقل الجزيرتين إلى عهدة السعودية دون 
المنصوص  إلسرائيل  األمنية  بالضمانات  المساس 

عليها في اتفاقيات كامب ديفيد.
»القوة  تزويد  مصر  من  تطلب  أن  واشنطن  على 
وأشكال  بالتصاريح  والمراقبون«  الجنسيات  المتعددة 
في  مراقبة  نقطة  إلقامة  الضرورية  اللوجستي  الدعم 

جنوب سيناء تطل عبر المضيق باتجاه السعودية.
 ان المجتمع الدولي ال يزال يشعر بأنه ملزم بمراقبة 
نزع السالح في سيناء وحرية المالحة عبر المضيق. 
ووفقًا لذلك، تمركزت عناصر عسكرية ومدنية من 12 
دولة في كل من شبه الجزيرة وتيران تحت رعاية »القوة 

المتعددة الجنسيات والمراقبون«
لتجديد  أيضًا  فرصة  المتغير  الراهن  الوضع  ويمثل   
الجنسيات  المتعددة  »القوة  بـ  المتحدة  الواليات  التزام 
والمراقبون«، التي عززت الثقة في معاهدة السالم بين 

مصر وإسرائيل ألكثر من أربعة عقود.
من  أفضل  والقدس  القاهرة  بين  العالقات  تكن  لم   
األمنية  البنود  تقويض  بإمكان  لكن  أي وقت مضى، 
مصر  عسكرة  تزايد  بسبب  المستقبل  في  للمعاهدة 
لسيناء، من بينها تواجد قوات ومعدات وأنشطة البناء 
»اتفاقيات  لـ  األمني  الملحق  تنتهك  التي  العسكرية 

كامب ديفيد«.
تنظيم  عناصر  محاربة  إلى  الجهود  هذه  وتهدف   
في  فعالية مصر  زيادة  مع  لكن  اإلسالمية«  »الدولة 
أن  واشنطن  على  سيناء،  في  اإلرهاب  تهديد  احتواء 
تحث القاهرة على إعادة نشر القوات والمعدات الزائدة 

غرب قناة السويس.
 فمنذ ما ال يزيد عن عقد من الزمن، تعرضت معاهدة 
أدى  عندما  لالختبار  وإسرائيل  مصر  بين  السالم 
»الربيع العربي« إلى انقسامات دبلوماسية خطيرة بين 

البلدين.

***
ثالثاـ  وفى ذات االتجاه كتب »اسحاق ليفانون« السفير 
اإلسرائيلى األسبق في القاهرة من نوفمبر 2009 حتى 
االسرائيلية  معاريف  بجريدة  مقاال   ،2011 ديسمبر 
هكذا  أواًل:  »سيناء  بعنوان  يونيو 2022  بتاريخ 18 
تقضم مصر اتفاق السالم مع إسرائيل« )5(، كان مما 

ورد فيه ما يلى:
على الرغم من التعاون الممتاز بين إسرائيل ومصر، 
جزيرة  شبه  في  اليوم  نشأ  الذي  العسكري  الواقع  فإن 
مع  يتعارض  هناك،  اإلرهاب  مكافحة  بهدف  سيناء 

تفاصيل اتفاقية السالم الموقعة بين البلدين.
 العالقات الجيدة جًدا القائمة اليوم بين إسرائيل ومصر 
التي  العسكرية  االنشطة  الجمهور  أعين  عن  تُّغيب 
تقوم بها القاهرة في شبه جزيرة سيناء. يتم تنفيذ هذه 
االنشطة بموافقة إسرائيل وأيًضا بدون موافقتها. حقائق 
ال  أنه  الكثيرين  ويعتقد  األرض،  على  خلقت  جديدة 

يمكن العودة عنها.
 في اتفاق السالم بين البلدين، وضع الملحق العسكري 
لالتفاق قيودا على حجم القوات على الحدود بالقرب 
من إسرائيل واقتصر االنتشار على وجود قوة شرطية 
 2011 عام  المصرية  الثورة  بعد  التسليح.  محدودة 
طلبت  سيناء،  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  وانتشار 
اإلرهاب.  لمحاربة  العسكرية  القوات  تعزيز  مصر 

واسرائيل وافقت.
 بحسب رئيس األركان المصري )6(، فإن قرابة 24 
ألف جندي يحاربون اإلرهاب في شمال شرق سيناء. 
ولكن هناك 20 ألف آخرين منتشرين في جميع أنحاء 
على  الحصول  مصر  طلبت  أن  منذ  الجزيرة.  شبه 
موافقة إسرائيل على إرسال قوات إلى سيناء لمحاربة 
اإلرهاب، قبل أكثر من عقد من الزمان، بدأت الطلبات 
الطلبات  هذه  جميع  على  اسرائيل  وافقت  تتضاعف. 
ألنها تريد الهدوء على حدودها الجنوبية وعلى حدود 

غزة.
 لقد تم انتهاك الملحق العسكري التفاقية السالم لعام 
فتحه  دون  من  ولكن  اسرائيلية  بموافقة  فعليا   1978

واعادة التفاوض حوله.
 وينبع عدم رغبة إسرائيل في فتح الملحق، من موقف 

واضح بأنه ال يزال قائما وملزما وساري المفعول.
 عندما يسمح واقع الحرب على اإلرهاب اإلسالمي، 

سنعود إلى تطبيق الملحق.
 إن مصر تعزز من قواتها. والسؤال هو ما إذا كان 
هذا الوضع الذي نشأ على األرض قابل للعودة عنه؟

صحيح أن مصر حرصت على الحصول على موافقة 
إسرائيل على هذه اإلجراءات، لكن هناك اجراءات لم 

تطلب اإلذن اإلسرائيلي من أجلها.
مطارات  ببناء  لمصر  ُيسمح  الملحق،  وبحسب   
مدنية، لكن مصر قامت ببناء ثالثة مطارات عسكرية 
تخدم سالحها الجوي في سيناء باإلضافة إلى قواعد 
عسكرية. إذا أضفنا إلى هذا حجم القوات الذي أشار 

والطائرات  الدبابات  المصري،  األركان  رئيس  إليه 
عن  البعد  كل  بعيدة  صورة  على  نحصل  المقاتلة، 

مضمون وروح الملحق العسكري.
 كما ذكرنا، فإن العالقات بين البلدين هي في أفضل 
بينهما  والتقارب االستراتيجي  حاالتها على اإلطالق، 

يمكن رؤيته بسهولة، لكن ذلك غير مضمون لالبد.
 عندما طلبت مصر إرسال قوات لمحاربة اإلرهاب، 
في  أننا  للجانبين  الواضح  من  كان  إسرائيل،  ووافقت 
نهاية المهمة سنعود إلى الوضع الذي كان قائما من 
قبل. واآلن بعد أن نجحت مصر جزئيًا في استئصال 
من  قواتها  تقليص  في  تفكر  أن  عليها  اإلرهاب، 
نفس  وينطبق  العسكري.  الملحق  على  الحفاظ  اجل 
الحكم ينطبق على أنواع األسلحة والمطارات والقواعد 

العسكرية.
القوات  تعزيز  اعادة  اخرى  مرة  االمر  تطلب  إذا 
المصرية في سيناء بسبب اإلرهاب، فستستطيع القاهرة 
دائًما اللجوء إلى إسرائيل، وفي ظل العالقات المفتوحة 
والعميقة بينهما، فإن إسرائيل ستوافق على طلب مصر 
أن  التوضيح  المهم  من  لذلك  حاليا.  الحال  هو  كما 
قابلة  مسالة  سيناء  في  المصرية  العسكرية  العمليات 

للعودة عنها دائًما، بطبيعة الحال.
انه  البلدين، اال  الممتاز بين  التعاون  على الرغم من 
يقوض فعليا اتفاق السالم شيئا فشيئا والذي له قيمة 

مهمة للغاية في حد ذاته.

***
رابعا ـ وأخطر ما قمت باالطالع عليه فى ذات االتجاه 
من المصادر الصهيونية، كان الفيديو التحليلى الذى 
تحت  ديكل«  »ايلى  المتقاعد  االسرائيلى  المقدم  اعده 
عنوان »هل تهدد مصر اسرائيل؟ لماذا يتكثف الجيش 
الحشد  كان  اذا  ما  فيه  يناقش  والذى  المصرى؟« 
ورابط  السرائيل.  تهديدا  يشكل  المصرى  العسكرى 
وانصح كل   ،)7( المقال  فى هوامش  منشور  الفيديو 
المرفق  الوصف  بمشاهدته. وفى  والمهتمين  المعنيين 

بالفيديو جاء ما يلى:
))خدم ديكل في فرع المخابرات في الجيش اإلسرائيلي 
لمدة 20 عاًما، وتخصص في االستخبارات الجغرافية، 
التي تبحث في أنظمة البنية التحتية العسكرية والمدنية 
وتحلل أهمية تطوير البنية التحتية المتزامنة من حيث 
حالة األمة. في المناقشة التالية، يرسم »ديكل« صورة 
عامة للجيش المصري، مستعرًضا التعزيزات العسكرية 
التركيز  التحتية منذ عام 2007، مع  البنية  وتطوير 
بشكل خاص على صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلى السلطة في عام 2013. يحلل »ديكل« من بين 
تسريع  التالية:  التحتية  البنية  أنظمة  أخرى،  أمور 
السويس.  قناة  منطقة  في  واألنفاق  الجسور  تطوير 
إنشاء شبكة طرق سريعة في سيناء. توسع كبير في 
اإلطار اللوجستي في سيناء؛ إنشاء احتياطيات وقود 
توسيع  السويس؛  قناة  منطقة  في  سيما  وال  للطوارئ، 
المطارات والموانئ العسكرية واألنفاق المحفورة لتخزين 
أنظمة األسلحة االستراتيجية على طول قناة السويس.

البنية  أنظمة  وتطوير  العسكرية  الحشود  تحليل  يقود 
التحتية في سيناء وجبهة القناة »ديكل« إلى استنتاج 
مفاده أن تركيز الجيش المصري ينصب على إعداد 
النقيض  على  سيناء.  في  إسرائيل  مسرح حرب ضد 
في  منخرط  بالكاد  المصري  الجيش  فإن  ذلك،  من 
مثل  فاعلة  جهات  من  محتملة  لتهديدات  االستعداد 

ليبيا وإثيوبيا، تركيا وإيران.
وراء  الكامنة  األسباب  ندوته  في  »ديكل«  يشرح 
إسرائيل،  مع  العسكري  للصراع  مصر  استعدادات 
موجة  أعقاب  في  طورتها  التي  القدرات  ويناقش 
التحتية  البنية  أنظمة  وتطوير  العسكري  العتاد  شراء 

العسكرية.((
***

تساؤالت ومالحظات:
ذات  من  ويقرأون  اللحن،  ذات  يعزفون  جميعا  انهم 
ذات  ويستخدمون  الحجج  ذات  ويكررون  الكتاب، 

المفردات!
 فماذا تدبر )اسرائيل( لمصر، والى ماذا تمهد؟ ولماذا 

اآلن؟
خاصة ان العالقات بين القاهرة وتل ابيب فى أفضل 
حاالتها منذ توقيع المعاهدة )8( باجماع كافة القيادات 

والمحليين االسرائيليين.
ناتو  لتأسيس  االمريكى  بالمشروع  عالقة  لذلك  هل 
عربى اسرائيلى ومحاولة الضغط على الدولة المصرية 
مقابل  فيه،  واالنخراط  معه  التجاوب  على  واجبارها 

التساهل االسرائيلى مع ما يجرى فى سيناء؟
 وهل التسريب »المقصود« لخبر المحرقة الصهيونية 
التى تمت للجنود المصريين عام 1967، جاء بهدف 
ممارسة الضغط على االدارة المصرية واحراجها امام 
الراى العام المصرى، كنوع من انواع التلويح والتمهيد 
بامكانية  التهديد  للضغط فى هذا االتجاه، من خالل 
نشر مزيد من االسرار المماثلة المحجوبة من الصندوق 

االسود للعالقات المصرية االسرائيلية؟
م ماذا؟

 ال نعلم على وجه اليقين، فكلها تكهنات وافتراضات ال 

امكانية لتأكيدها أو نفيها.
االسرائيلية  المصرية  العالقات  ملف  وأن  خاصة 
وكواليسه محجوب تماما عن الرأى العام المصرى منذ 

توقيع االتفاقيات 1978ـ 1979.
على العكس تماما من االوضاع داخل دولة االحتالل، 
بكل  )االسرائيلى(  العام  الراى  اطالع  يتم  حيث 
يتسرب  ما  يكون  غالبا  والتى  بأول.  أوال  المستجدات 

منها الينا هو مصدرنا الوحيد للمعلومات.

***
على العموم وأيا كانت الخلفيات والنوايا والمخططات 
ديفيد  كامب  سيناء  فان  تتوقف  ال  التى  االسرائيلية 
ستظل هى نقطة الضعف الرئيسية فى األمن القومى 
المصرى، واألداة األقوى فى محاوالت كسر واخضاع 

االرادة المصرية على امتداد الـ 45 عاما الماضية.
هى  بل  فحسب،  )اسرائيلية(  أداة ضغط  ليست  وهى 

باالساس أداة ضغط أمريكية.
والوقائع  االثباتات  مئات  وربما  عشرات  وهناك   
وتوظيف  استخدام  وتاريخ  حقيقة  عن  والتصريحات 
أمريكا و)اسرائيل( لـ »ورقة سيناء« فى الضغط على 
وزير  ديختر«  »آفى  وصفها  والتى  المصرية،  الدولة 
بقوله  الداخلى االسرائيلى االسبق عام 2008  االمن 
))لقد انسحبنا من سيناء بضمانات أمريكية للعودة اليها 
صالح  لغير  مصر  فى  النظام  تغير  اذا  أخرى  مرة 
ثلثى  سالح  نزع  هى  الضمانات  هذه  وان  اسرائيل، 
بنفسها  المتحدة  الواليات  تولى  الى  باالضافة  سيناء 

مهمة مراقبة القوات المصرية فى سيناء((.
 وقبل ذلك كانت مذكرة التفاهم االمريكية االسرائيلية 
الموقعة فى 25 مارس 1979 والتى تضمنت تهديدا 
ضد  االمريكى  العسكرى  بالتدخل  صريحا  امريكيا 

مصر ان هى قامت بأى انتهاك لالتفاقية.
الدائمة على امتداد  التهديدات االمريكية  ومنها ايضا 
تقم  لم  اذا  االمريكية،  المعونة  بقطع  عقود  اربعة 
الحدود مع )اسرائيل(، وردم  تأمين  مصر بدورها فى 
السالح  تهريب  ومنع  المعابر  وضبط  االنفاق، 

للفلسطينيين.
حتى انه قد قيل فى ربيع عام 2012 أن 

السبب الذى دفع المجلس العسكرى لالفراج 
عن المتهمين االمريكان فى قضية المعهد 

الجمهورى والتمويل االجنبى لجمعيات 
اهلية مصرية، كان هو التهديد األمريكى 

بعمليات عسكرية اسرائيلية فى سيناء! )الى 
هذه الدرجة والى هذا المستوى المتدنى من 

المشاكل واالحداث، يتم توظيف جروح 
سيناء وقيودها فى الضغط على االرادة 

المصرية الرسمية(
واالمثلة كثيرة.

***
 فى ختام هذا السطور تجدر االشارة انه اذا 

صح ما تناولته هذه المصادر االسرائيلية 
من جهود ومحاوالت مصرية حثيثة على 

تحسين شروط كامب ديفيد وتدعيم اوضاعنا 
العسكرية فى سيناء، فانها تستحق كل 

التثمين والتقدير، وتضفى بعض الطمأنينة 
على قلوبنا، التى ُأرهقت كثيرا وطويال من 

هذا االختالل العسكرى الهائل والظالم الذى 
فرضته علينا اتفاقيات كامب ديفيد.

 ولكننا نعيد التأكيد والتذكير بأن المبدأ او 
الثابت او الهدف الوطنى واألمنى الرئيسى 

كان هو على الدوام تامين مصر من 
التهديدات االسرائيلية المحتملة والكامنة ومن 

االطماع االستيطانية العدوانية التى هى 
صفة لصيقة بهذا الكيان المسمى باسرائيل 

القابع على حدودنا الشرقية.
 وهو ما ال يمكن ان يتحقق بدون استرداد 

السيادة الكاملة وحق االنتشار والتسليح 
الكامل الحر للقوات المسلحة المصرية 

فى سيناء والتحرر التام من اى شروط او 
قيود او موافقات اسرائيلية فرضتها علينا 

المعاهدة.
وهى معركة طويلة ومصيرية، تحتاج 

لتضافر كل الجهود وتوظيف كل االمكانيات 
وكشف كل الحقائق للرأى العام المصرى من 
أجل اشراكه فى هذه المعركة، ألنه السالح 
األمضى واألكثر تأثيرا وفاعلية فى مواجهة 

أى ضغوط خارجية مهما بلعت شدتها.

عموده  في  روجين  جوش  الكاتب  يرى 
 )Washington Post( واشنطن  بصحيفة 
أن التأثير األكبر لزيارة رئيسة مجلس النواب 
األميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان سيظهر 
بعد عودتها إلى أميركا وسيستمر على مدى 
وتيرة  أن  وأضاف  وسنوات.  وشهور  أسابيع 
وشدة المنافسة بين الواليات المتحدة والصين 
إلى  العالقة  يغير  مما  محالة،  ال  سترتفع 

األبد، مع وقوع تايوان في المنتصف.

مسؤولي  كبار  محاوالت  إلى  الكاتب  وأشار 
األمن القومي األميركي إلقناع بيلوسي بتأجيل 
الثأر الصيني ال  رحلتها، بحجة أن مخاطر 
هذا  في  المستوى  رفيعة  زيارة  فوائد  تستحق 
الوقت. وألمح إلى أن أولوية اإلدارة األميركية 
العاجلة هي تقليل خطر أي سوء تقدير يمكن 
من  نفسه  الوقت  وفي  مواجهة،  يشعل  أن 
المحتمل أيضا أن يحاول قادة الصين تجنب 
األقل  على  تايوان،  بسبب  عسكرية  مواجهة 

في الوقت الحالي.

بحسب عدة مصادر  بكين،  رد  أن  وأضاف 
في اإلدارة، سيأتي على مراحل وليس بشكل 
أساسي في المجال العسكري، وهو ما يمكن 
أن يغير العالقة بين البلدين إلى األبد ويعرض 

تايوان أللم طويل األمد.

رد بكين على زيارة بيلوسي لتايوان، بحسب 
سيأتي  األميركية،  اإلدارة  في  مصادر  عدة 
على مراحل وليس بشكل أساسي في المجال 
العسكري، وهو ما يمكن أن يغير العالقة بين 
البلدين إلى األبد ويعرض تايوان أللم طويل 

األمد

المصادر ترى أن  تلك  فإن  الكاتب  وبحسب 
المرجح  القريب من  المدى  انتقام بكين على 
أن يستهدف اقتصاد تايوان، وهو ما ظهرت 
قبل  الصينية  الحكومة  أعلنت  عندما  بوادره 
أكثر  على  حظر  فرض  عن  بيلوسي  هبوط 

من 100 سلعة تصدير تايوانية.

وعلى المدى الطويل، من المرجح أن تستغل 
في  تغييرات  إلجراء  كذريعة  الزيارة  بكين 
يوسع  مما  تايوان،  تجاه  العسكري  موقفها 
التفوق العسكري الصيني عبر مضيق تايوان. 
ويمكن أن تكثف الصين هجماتها أيضا على 
تايوان في  المعلومات على  اإلنترنت وحرب 
مجاالت الحرب السيبرانية والمعلوماتية، مما 
الصين  أغلقت  كما  السكان.  تهديد  من  يزيد 
أمس تطبيق التواصل االجتماعي »ويبو« في 

تايوان.

وعلى الصعيد الثنائي، يمكن لبكين اآلن أن 
الحالي  العرض  لرفض  ذريعة  الزيارة  تتخذ 
على  حماية«  »حواجز  لوضع  بايدن  إلدارة 

المنافسة بين الواليات المتحدة والصين.

ربما  الصينية  القيادة  أن  إلى  الكاتب  ولفت 
رفضت هذه الفكرة على أي حال، وقد تكون 
فإن  ذلك  ومع  مناسبا.  مبررا  بيلوسي  زيارة 
مبادرة إدارة بايدن األخيرة للعالقة الثنائية تبدو 

اآلن أقل احتماال للنجاح.

وصفه  ما  إلى  باإلشارة  مقاله  الكاتب  وختم 
بالجانب المشرق في األمر، وهو أن رد فعل 

يؤدي  قد  بيلوسي  زيارة  على  المفرط  بكين 
إلى قيام تايوان ودول أخرى بتسريع خططها 
الخاصة لتقليل اعتمادها على الصين. ومن 
لإلكراه  بكين  استخدام  يرتفع  أن  المتوقع 

االقتصادي والعدوان العسكري بمرور الوقت، 
ولذلك يجب زيادة الجهد الدولي لدعم تايوان 

عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا وفقا لذلك.
المصدر : واشنطن بوست
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ال يشاهدون التلفاز ويتبعون قاعدة الـ5 ساعات.. 
عادات إيلون ماسك وبيل غيتس

»زيلينسكي تحت إيلينا«.. 
الرئيس األوكراني يشرف على جلسة تصوير مع زوجته لمجلة فوغ لألزياء

قصة نجاح 

النجاح.. أنه مجرد حظ!

الرئيس األوكراني فالديمير زيلينسكي  شارك 
وزوجته، إيلينا، في جلسة تصوير لمجلة فوغ 
قبل  من  الزوجين  تصوير  وجرى  لألزياء، 

المصورة األمريكية الشهيرة، آني ليبوفيتز.
وكتبت مجلة فوغ على حسابها في »إنستغرام« 
تقول بهذه المناسبة: »للحصول على غالف 
إيلينا  ليبوفيتز،  آني  صورت  خاص،  رقمي 
زيلينسكايا هي وزوجها... وتحدث فالديمير 
عن  دوناديو  راشيل  الكاتبة  إلى  زيلينسكي 
مستقبل  حول  وأحالمهما   ... زواجهما 

أوكرانيا«.
وُتظهر اللقطات المختارة من جلسة التصوير 
في  يشارك  وهو  زيلينسكي  فالديمير  أن 
مع  مختلفة  أوضاعا  وأخذ  للتصوير  اإلعداد 

زوجته أمام الكاميرا.
كما يبين الفيديو كيف تستعد إيلينا زيلينسكايا 
زيلينسكي،  مكتب  اختيار  وتم  للتصوير. 
غوستوميل  في  أنتونوف  مطار  وكذلك 
الجنود  مع  زوجته  كانت  حيث  )بأوكرانيا(، 

األوكرانيين، كخلفية اللتقاط الصورة.
قد  كانت  ليبوفيتز،  المصورة  أن  إلى  يشار 
الجمعية  من  المئوية  الميدالية  على  حازت 
لندن،  في  الفوتوغرافي  للتصوير  الملكية 

الذي  واآلداب  الفنون  وسام  إلى  باإلضافة 
أشهر  بين  ومن  الفرنسية.  الحكومة  تمنحه 
أعمال ليبوفيتز صور إليزابيث الثانية، وديمي 
مور، وووبي غولدبرغ، وصورة مشتركة لجون 
الشخصيات  والعديد من  أونو،  ويوكو  لينون 

األخرى.
الروسية  الخارجية  باسم  المتحدثة  وتطرقت 
»تلغرام«  في  حسابها  على  زاخاروفا  ماريا 

لزوجة  الغربية  اإلعالم  وسائل  تلميع  إلى 
في  أوكرانيا  رئيس  وظهور  زيلينسكي، 
زوجته. صورة  خلفية  على   مقابالت 

»هل  تقول:  عن ذلك  زاخاروفا   وكتبت 
اإلعالم  وسائل  تروج  كيف  الحظتم 
للواليات  زيارة  زيلينسكي؟  لزوجة  الغربية 
تصوير  جلسة  المجالت،  أغلفة  المتحدة، 
يجري  أوكرانيا  رئيس  حتى  القبو.  في 

زوجته«. خلفية  على  مقابالت   اآلن 
الروسية  الخارجية  باسم  المتحدثة  ورأت 
فزيلينسكي في  »تافه،  ذلك  في  السبب  أن 
إليه  ينظر  يعد  لم  العالمي  والجمهور  ملل، 
الكفاية«. فيه  بما  أطعموا  لقد  اآلن،   بعد 

يمكن  »ال  تقول:  السياق  هذا  في  ومضت 
صورة  تغيير  يمكن  ال  الصورة:  تغيير 
صورة  أي  إلى  العسكرية  شبه  القوات 
فشلوا  لقد  مستحيل.  انتصار  دون  أخرى 
للتواصل«. جديد  شكل  ابتكار  في   أيضا 

زيلينسكي  »موارد  أن  إلى  زاخاروفا  ولفتت 
بشكل  فاسدة  والصورة  تماما،  مستنفدة 
دون  من  تقدم  تعد  لم  لذا  منه،  ميؤوس 
لألطعمة  السياسية  القائمة  في  اآلن  توابل. 
إيلينا(«. تحت  )زيلينسكي  الطبق   يسمى 

في  المتخصصة  فوغ  مجلة  أن  إلى  يشار 
لزوجة  وفيديو  صورا  مؤخرا  نشرت  األزياء، 
زيلينسكي في جلسة تصوير، وشارك الرئيس 
في  وظهر  التصوير  جلسة  في  األوكراني 
تحدق  وعيونهما  بها  متمسسكا  معها  مكتبه 
زوجة  إيلينا  ظهرت  فيما  الكاميرا،  بؤرة  في 

زيلينسكي في لقطات محاطة بجنود.

عام   »NIKE« الشهيرة  الماركة  انشاء  عند 
›1971‹ كانت االوضاع المادية لِـ صاحبها 
يكن  لم  انه  درجة  لِـ  صعبة  نايت«  »فيليب 
ليبتكر  محترف  شخص  توظيف  يستطيع 
فن  في  بطالبة  استعان  فـَ  للماركة  لوغو  له 
الغرافيك كي تقوم بالمهمة النها هي فقط من 

قبلت باجرة دوالرين للساعة.
أستغرقت الطالبة »كارولين« طالبة الغرافيك 
›17‹ ساعة لِـ تخرج بالنهاية ِبـ رمز الفاصلة 
االجرة ›34‹  باجمالي  هذا  الشهير  االيقوني 
دوالر وكان اجرا مبالغًا فيه بالنسبة لِـ فيليب 
تعمدت  انها  كارولين وظن  من  استاء  الذي 
النه  ليس  اجرتها  رفع  لِـ  العمل  في  االبطاء 

لِـ  المال  يملك  يكن  لم  بخيل ولكن النه حقا 
درجة انه اعطاها شيك بالمبلغ وترجاها ان ال 

تصرفه حتى يسمح لها بذلك النه كان دون 
رصيد .

اصبحت  ان  وبعد  سنوات  عشرة  مرور  بعد 
ماركة  واضخم  اهم  هذا  برمزها   »NIKE«
بالمليارات  رياضية وبعد ان صارت االرباح 
ان  وقرر  كارولين  المبدعة  فيليب  ينسى  لم 
استدعاها يومًا لحفلة  فـَ  يكافئها كما تستحق 
الجميع  امام  الشركة على شرفها شكرها  في 
اللوغو  يحمل  االلماس  من  خاتمًا  اهداها  و 
عندما  اندهشت  ظرفًا  اعطاها  ثم  الشهير 
فتحته اكتشفت انه اهداها اسهما في الشركة 
بقيمة مليون دوالر تعود عليها ِبـ ارباح دائمة، 

ما جعلها تبكي من الفرح ...

زيد شحاثة

كنت طالبا »شاطرا« كما يقال. خالل سنوات 
الدرجات  المولى  لكن والدي أسكنه  دراستي. 
خلفي.  من  كالصقر  كان  جنته.  من  العليا 
يرعى ويدعم ويتابع وكذلك يراقب ويحاسب.. 

ويسمع لي.
قليال.  تلكأت  أو  تراخيت  يجدني  عندما كان 
أو نلت درجات ليست جيدة ضمن اإلختبارات 
جميع  مستوى  بان  ذلك  له  وأبرر  الشهرية. 
الطالب كان كذلك في اإلمتحان. كان يقول 
طالب  أي  وأسال  صادق.  أنت  نعم  لي« 
مجرد  والنجاح  كالمك.  سيؤيد  »راسب« 
حظ« بطريقة فيها شيء من التهكم.. لم ولن 
أن  دوما  علمتني  فهي  الكلمات.  تلك  أنسى 
المبررات وان صدقت. ال تنفي وجود المشكلة 

أو التقصير.
العام  بعد  ما  على مر سني عمر حكوماتنا 
2003. التي تكاد تبلغ العشرين. كانت دوما 
أكثر من  في  وتأخرها  لفشلها  المبررات  تجد 

وتدخلها  الجوار  ودول  اإلرهاب  فمن  ملف. 
إلى  السياسيين.  الخصوم  إلى صراع  السيئ. 
الحكومة.  وقوانين  لمشاريع  البرلمان  عرقلة 
مفاصل  أغلب  في  المستشري  الفساد  إلى 
وعشرات  مستوياتها..  وبجميع  الحكومة. 
شكل  استواء  عدم  وأغربها..حتى  المبررات 

األرض كان منها!
في  ففشلها  حاال.  بأحسن  برلماناتنا  تكن  لم 

يبرر  كان  والتشريعي.  الرقابي  دوره  أداء 
استجابة  أو عدم  تشكيلته مرة.  انسجام  بعدم 
السياسية  الظروف  أو  أخرى.  في  الحكومة 
عدم  أو  تنتهي..  ال  التي  والحساسة  الدقيقة 
تيار  أو  حزب  رئيس  ألن  النصاب  اكتمال 
استواء  عدم  ننسى  ال  وطبعا  »زعل«.  قد 

األرض!.
تقدم  المرجعية.  كانت  إنتخابات  كل  قبل 

عامة.  مواصفات  وتضع  للمواطنين  نصحها 
ليكونوا  لهم.  والتصويت  إختيارهم  يجب  لمن 
ممثلين لهم في أعلى سلطة تشريعية. يفترض 
التي  القوانين. وتشكل الحكومة  بها أن تسن 
تنفذها. ولكننا كنا نتغافل عن تلك التوصيات.. 
وتعود بعد اإلنتخابات لتنصح وتحذر الساسة. 
وترسم لهم خارطة الطريق تلو األخرى. لكن 

دون جدوى. فال من مستمع وال من مجيب!
من لديه الرغبة بالنجاح سيحاول خلق األسباب 
له.  المتيسر  بالقدر  ولو  لنجاحه  والمبررات 
وأمثلة.  نماذج  وعندنا  الظروف  كانت  مهما 
على قلتها.. ومن ال يملك الرغبة أو القدرة. 

فسيجد هو أو أتباعه ألف مبرر للفشل.
فهمنا  اختالف  على  كفكرة  موجود  الحظ 
ثانوي جدا..  ولكنه عامل  لمعناها.  وتفسيرنا 
ذكية  علمية  وخطط  واضحة  رؤيا  فالنجاح 
لها  وعملية.  محسوبة  وخطوات  متخصصة. 
أهداف واضحة. يقودها تصميم وعزم وإرادة.. 

بأدوات واقعية.

قال رجل األعمال جون رامبتون »أكثر الناس 
نجاحا على هذا الكوكب هم األشخاص الذين 

يخصصون ساعة يوميا للقراءة والتعلم«.

»إنتروبرونر«  موقع  نشره  مقال  في  وكتب 
أكثر  إن  األميركي   )Entrepreneur(
وقت  يقضون  العالم  في  نجاحا  األشخاص 

فراغهم في التعلم.

سحر الكتب الصوتية
وأضاف أن توماس كورلي وجد خالل دراسته 
من  أكثر  على  سنوات-   5 استمرت  -التي 
يشاهدون  ال  أنهم  عصامي،  مليونير   200
منهم   %86 ادعى  ذلك،  من  وبدال  التلفاز، 
فحسب،  المتعة  أجل  من  ليس  يقرؤون  أنهم 
كما أشار 63% منهم إلى أنهم استمعوا إلى 
الكتب الصوتية في أثناء تنقالتهم الصباحية.
ونسب إلى خبيرة اإلنتاجية شونسيه مادوكس 
يقرؤون،  الناجحين  األشخاص  إن  قولها 
كتابين  منهم  الواحد  يقرأ  المتوسط  وفي 
الجميع  على  تقترح  لذلك،  شهريا.  أكثر  أو 
اإلخبارية، واألدب  والمواقع  المدونات،  قراءة 
الخيالي وغير الخيالي في أثناء فترة التوقف 
كنتم  وإذا  المعرفة.  من  بمزيد  لالستمتاع 
تتنقلون كثيرا، فاستمعوا إلى الكتب الصوتية 

أو البودكاست.
للجلوس  الوقت  لديه  من  رامبتون:  وتساءل 
والقراءة؟ بين العمل واألسرة، يكاد يكون من 
المستحيل إيجاد وقت فراغ، قائال إنه -بوصفه 
ولكن  يتحدث،  أن  يمكنه  وأًبا-  أعمال  رائد 
كان  إذا  شيء،  كل  بعد  فقط.  ما  حد  إلى 
البيت  أثناء وجوده في  يقرأ في  أوباما  باراك 

األبيض، فما العذر الذي لديك؟
الوحيد  الزعيم  ليس  أوباما  األسبق  الرئيس 
الذي ينسب نجاحه إلى القراءة؛ فكل من بيل 
غيتس مؤسس مايكروسوفت، وجيف بيزوس 
مؤسس أمازون، ووارن بافيت، وأوبرا وينفري، 
وإيلون ماسك، وجاك ما، ومارك كوبان قراء 
»نيويورك  لصحيفة  قال  غيتس  شرهون. 
تايمز« )New York Times( »القراءة هي 
تعلمتها منذ أن  التي  الرئيسية  الطرق  إحدى 

كنت طفال، وال تزال«.

قاعدة الساعات الخمس
إنهم  يوميا؟  للقراءة  الوقت  يجدون  فكيف 

يلتزمون بقاعدة الـ5 ساعات.
سيمونز،  مايكل  ساعات  الـ5  قاعدة  صاغ 
مؤسس إمباكت، الذي كتب عنها على نطاق 
النظر  بغض  للغاية:  بسيط  المفهوم  واسع. 
عن مدى انشغال األشخاص الناجحين، فإنهم 
يوميا  ساعة  عن  يقل  ال  ما  دائما  يقضون 
التعلم أو  -أو 5 ساعات في األسبوع- في 
التدريب. ويفعلون ذلك طوال حياتهم المهنية.
بنجامين  إلى  الظاهرة  هذه  سيمونز  يتتبع 
فرانكلين العالم األميركي متعدد المواهب ورجل 
الدولة والدبلوماسي والناشر والفيلسوف، الذي 
فكان  باستمرار.  للتعلم  وقتا  يخصص  كان 
فرانكلين يفعل هذا بشكل عام في الصباح، إذ 
أهدافا  للقراءة والكتابة، ويضع  يستيقظ مبكرا 
شخصية ويتتبع نتائجها. وأنشأ ناديا للحرفيين 
والتجار ليجتمعوا معا لمتابعة تحسين الذات، 
ويطرح  الجديدة  معلوماته  يجرب  ظل  كما 

أسئلة كل صباح ومساء.
األجزاء الثالثة لقاعدة الـ5 ساعات

فرانكلين  قاعدة  اليوم  الناجحون  القادة  تبنى 
القاعدة  بقضاء 5 ساعات من خالل تجزئة 

إلى 3 مجموعات، كما يلي:
1- القراءة:

فيهم  بمن  العصاميون،  الماليين  أصحاب 
كليفالند  مالك  غيلبرت،  ودان  كوبان  مارك 

و3  ساعة  بين  ما  يقرؤون  كافالييرز، 
ساعات يوميا. وتعلم إيلون ماسك كيفية بناء 
إكس«  »سبيس  إلى  تؤدي  التي  الصواريخ، 

)SpaceX(، عن طريق القراءة.
يقول  معرفتك،  نطاق  توسيع  إلى  باإلضافة 
بابا«  لـ«علي  المؤسس  -الشريك  ما  جاك 
تمنحك  أن  للقراءة  »يمكن   -)Alibaba(
بداية جيدة؛ هذا غالبا ما ال يستطيع أقرانك 
الحصول عليه. مقارنة باآلخرين، من المرجح 
وتكتيكات  إستراتيجيات  القراء  يعرف  أن 

الصناعات األخرى«.
ويحث الكاتب القراء قائال »حتى إذا كنت ال 
القراءة  من  أكثر  أو  بساعة  االلتزام  تستطيع 
كل يوم، فابدأ بـ20 إلى 30 دقيقة«، مشيرا 
لذا عندما  لديه دائما كتاب بجانبه،  أنه  إلى 
االنتظار  غرفة  في  أو  اجتماع  لبدء  ينتظر 
من  بدال  القراءة  يمكنه  الطبيب،  بعيادة 
يمكنك  الذكي.  الهاتف  على  الوقت  إضاعة 
أيًضا تجربة الكتب الصوتية في أثناء تنقالتك 

اليومية أو في أثناء ممارسة الرياضة
2- التأمل:

التفكير  أيضا  ساعات  الـ5  قاعدة  تتضمن 
في  التحديق  مجرد  هذا  يكون  قد  والتأمل. 
على  والتركيز  أفكارك.  تدوين  أو  الحائط 
األخطاء  للتعلم من  فرصة  يعطيك  الماضي 
بشكل  فعلته  ما  تقييم  وكذلك  ارتكبتها،  التي 
مالءمة  أكثر  ستكون  لذلك،  نتيجة  صحيح. 

لتحقيق أهدافك وتحسين حياتك.
في عام 2014، وجدت دراسة أجرتها جامعة 
يحسن  والتفكير  العقلية  الراحة  أن  تكساس 

التعلم.
ويقول الكاتب -بشأن جدولة وقت التفكير- 
إنه وجد أن حجز فترة من 15 إلى 20 دقيقة 
بعد الغداء أمر مثالي، ألنها تأتي بعد الخروج 
من فترة الركود التي أعقبت الغداء، وينصح 
بالبدء بوقت قصير: 5 أو 10 دقائق يوميا، 

ثم واصل طريقك حتى ال تشعر باإلرهاق.
وتعرف على األسئلة التي تريد طرحها. التزم 
اليوم  ذلك  على  تركز  فقط   3 أو  بسؤالين 
حضرت  إذا  المثال،  سبيل  على  المحدد. 
الرئيسية؟«  النقاط  »ما  فاسأل،  مؤتمرا، 

و«كيف يمكنني تطبيق هذا على عملي؟«

3- التجربة:
السريع،  التجريب  هو  واألخير  الثالث  الجزء 
فإن فرانكلين وتوماس إديسون أصبحا من رواد 
المخترعين والمفكرين بسبب تجاربهم. وأشار 
 )Gmail( »رامبتون إلى أن اختراع »جي ميل
تم ألن شركة »غوغل« )Google( سمحت 

للموظفين بتجربة أفكار جديدة.
حقائق  لديك  أن  هو  التجارب  فائدة  سبب 
ينجح.  ما  لك  توضح  افتراضات-  -وليس 
أخطائك والحصول على  التعلم من  ويمكنك 
أن  األمر  في  ما  وأفضل  اآلخرين.  آراء 
معظم  في  طويال.  وقتا  تستغرق  ال  التجربة 
نفسها  األنشطة  خالل  من  تختبر  األوقات، 

التي تؤديها من دون اختبار.

حتى أن جاك ما يوصي بتطبيق المعرفة التي 
تعلمتها على سيناريو من واقع الحياة. على 
التعاون  عن  كتاب  قراءة  بعد  المثال،  سبيل 
والعمل الجماعي، يمكنك القيام بعمل تطوعي 

جديد الستخدام هذه المعرفة.
أن  المرجح  فمن  عادة،  التعلم  تجعل  عندما 
مجاالت  في  وإنتاجية  نجاحا  أكثر  تكون 
مختلفة من حياتك. ومن خالل االستثمار في 
تنمي  أنك  من  التأكد  يمكنك  القراءة،  عادة 

نفسك -وشركتك- كل يوم.

أعظُم إنتقاٍم إلمرأٍة عاشقٍة في التاريخ ..
في  قسوًة  األكثر  ُيَعُد  الذي  اإلنتقام  إنه 

صفحاِت التاريِخ جميعها ..
 Revenge of( األوكرانية   أولجا  إنتقاُم 

..) Olga
تم إغتياُل األميِر )إيجور روريك( أمير كييف 
علي   ، م  عام 945  اآلن  أوكرانيا  عاصمة 
يِد قبيلٍة تعيُش في شرق أوروبا تسمي قبيلة 

)الدريفليان(،
تقابالتا، ومن  بثني شجرتين حتي  قاموا  فقد 
وهذا  الشجرتين،  أفلتوا  ثم  بينهما،  ربطوه  ثم 
قد أدي إلي إنشطاِر جسده نصفين، وتناثرت 

دماؤه
بعد إغتياله ..

بعده،  الحكم من  أولجا  األميرة  تولت زوجته 
وقامت حينها قبيلة الدريفليان بإرساِل أفضل 
من  بالزواج  يقنعوها  كي  أولجا  إلى  رجالها 
كييف  حكم  إلي  يطمح  كان  الذي  أميرهم 
والسيطرة علي عرشها وليس هيامًا بجمالها ..
الرجاِل  هؤالء  ودفنت  لزوجها  أولجا  إنتقمت 
عندها  من  رسواًل  أرسلت  ثم  أحياًء،  الرسل 
لألمير )مال( زعيم قبيلة الدريفليان لتبلغه أنها 

وافقت علي الزواج منه ..
ليتجولوا  أنها إحتجزت أفضل رجاله  وإدعت 

بين شعبها بالشوارع تمهيدا لخبر زواجها منه، 
وتريد المزيد من رجال الدريفليان الشجعان ..
قلعة  إلي  كييف،  مدينتها  الي  رجاله  وصل 
الملكة التي رحبت بهم وأكرمتهم ثم حبستهم 

بقلعتها، وأنهت حياَتهم حرقًا أحياء  ..
مهيٍب  لعزاٍء  أولجا  خططت  الوقت  هذا  في 

لزوجها، والذي دعت إليه الكثيَر من الدريفليان 
و جنودهم ..

إنقض جنودها علي الدريفليان وذبحوا 5000 
جندي من الذين شاركوا في العزاء . .

رجال  أفضل  على  أولجا  قضت  وبهذا 
لغزو  بجيوشها  إستعدت  ثم  الدريفليان، 

الدريفليان لتقضي علي بقيتهم، وقامت بالفعل 
بحصارهم ..

وأثناء الحصار توسلها أهل الدريفليان لتتركهم 
وكانوا  العسل  من  إنتاجهم  مقابل  أحياًء 

مشهورين بتربية النحل و جمع العسل ..
من  حمامات   3 مقابل  عنهم  العفو  قررت 
كل منزل حتي يدوم ذكرها في الدريفليان بما 
فعلته في أسيادهم بعد قتل إيجور زوجها علي 

يدهم ..
وافق أهل الدريفليان على هذا الشرط وإندهشوا 

له .. لكن لم يدم إندهاشهم طوياًل ..
بربط  جنودها  قام  الطيور  تسليمها  فبعد 
قطعة قماش مشتعلة مغطاة بمادة الكبريت، 
أقداِم  الشئ في  مربوطة بخيط طويل بعض 
الطيور وتركتهم ليعودوا ألعشاشهم في بيوت 
المزارعين بالمدينة لتحرقها و تحرقهم بالكامل 

..
وأثناء هروب أهل المدينة أمرت أولجا جنودها 
وبعضهم  ُقتل  بعضهم  عليهم،  بالقبض 

أصبحوا عبيدًا ..
إنتقاما  كاملة  قبيلة  أولجا على  وبهذا قضت 
صفحاُت  تروي  كما  عشقته  الذي  لزوجها 

التاريخ ..
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فوز ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022

عالمات ال تتجاهلها ألن حرقة المعدة عارض منذر لخطر اإلصابة بمرض قاتل

Engler on Farber
فازت ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال  لبنان  
لعام 2022، من بين 17 مشتركة، وتوجت 
مايا أبو الحسن وصيفة أولى وجاسينتا راشد 

وصيفة ثانية.
وبعد أكثر من ثالث سنوات على غياب سهرة 
انتخاب  ملكة جمال لبنان ، عاد هذا الحدث 
الجمالي الثقافي والفني الذي انتظره اللبنانيون 
يل على تمسكهم  لفترة طويلة من جديد، كدل
من  بالرغم  تقدم  وال لبنان  في  األمل  بوجود 

المشاكل االقتصادية واألزمات.
تجدر اإلشارة الى أن حفل ملكة جمال لبنان 
كان قد غاب بسبب ثورة 17 تشرين وفيروس 
ملكة  السنوات  ذه  ه خالل  وبقيت  كورونا، 
جمال لبنان  مايا رعيدي  تتربع على العرش 

منذ عام 2018.
»إلى  وغنت  الحفل،  عجرم  نانسي  وأحيت 
بيروت األنثى«، أغنيتها الجديدة التي أطلقتها 
مع الموزع العالمي مارشميلو »صح صح«، 

وأغنية »سالمات«. 
الـ17  الجميالت  إن   »LBCI« قناة وذكرت 
واألسئلة،  الجمال،  الطلة،  المتحان  خضعن 
من  تألفت  متخصصة  تحكيم  لجنة  أمام 
ممثلة وزارة السياحة ملكة جمال لبنان للعام 
 IP« ومدير شركة يا شدراوي،  ساما  1993
الحفل  إنتاج  في  الشريكة   »STUDIOS
الحالية  العالم  جمال  وملكة   ، يحيي محمد 
لجريدة  العامة  والمديرة  بياالوسكا،  كارولينا 
النهار والنهار العربي نايلة تويني، والمؤلف 
الموسيقي اللبناني ميشال فاضل، واإلعالمية 
مسرح  ومخرج  خليفة،  هيلدا  برامج  ال ومقدمة 
على  العالمية  والمؤثرة  كركال،  ان  إيف كركال 

مواقع التواصل االجتماعي كارن وازن. 
هذا وتجدر اإلشارة الى أن لبنان سُيشارك في 
 »Miss World مسابقة »ملكة جمال العالم
 Miss الكون  جمال  »ملكة  ومسابقة 

.»Universe
زيتون،  ياسمينا  لبنان،  جمال  كة  مل ونشرت 
تقول  »انستغرام«  في  حسابها  لى  ع منشورا 
وقد ظهرت  لي«  مقابلة  هزة ألول  فيه: »جا
تفاصيل  فما  رأسها،  على  التاج  تضع  وهي 

التاج الذي خطف قلوب الجميع؟
طالبة  به  تزينت  الذي  الماسي  اج  الت وجذب 
واإلعالم  الصحافة  بكلية  ثالثة  ال السنة 
كسروان،  بمنطقة  اللويزة«  سيدة  « بجامعة 
تنفيذه،  ودقة  الشديدة  ألناقته  جميع  ال أنظار 
المجوهرات  دار  توقيع  التاج  يحمل  حيث 

Zoughaib & Sons، التي تأسست على 
إرثا  وتعد  عام 1981م،  زغيب  يد جوزيف 
عام  منذ  لبنان  في  المجوهرات  وم  مفه غّير 
1981، مع التركيز على اإلبداعات الجميلة 

المتجذرة في األناقة والعاطفة.
عيار 18  األبيض  الذهب  من  ج  التا صمم 
قيراطا، وقد زين بأحجار األلماس المرصوفة 
فيما  بالكامل،  األبيض  الذهب  غطت  التي 
عشر  مع  مستديرة  ألماس  ار  بأحج رصع 
أوراق  من  مستوحى  وهو  اللؤلؤ،  من  حبات 

الشجر والزهور .
للحياة،  ُمِحبٌّ  شعٌب  بأنهم  للبنانّيون  ا ُيعَرف 
ويستطيع العيش تحت أّي ُظروف سياسّية، 
الظروف  هذه  لكن  وحربّية،  ة،  واقتصادّي
هذه  اللبنانيين  على  الّضاغطة  ّية  االقتصاد
المرّة، مع تدهور الليرة اللبنانّية أمام الدوالر، 
وارتفاع األسعار، قّسمت الشارع اللبناني حول 
إقامة سهرة انتخاب ملكة جمال لبنان، وفي 
ظل تلك الظروف العصيبة التي تمر بها بالد 

األْرز.

الثغرات  إيجاد بعض  اللبنانيين  حاول بعض 
ُمبهجًا  الذي عّدوه  الحفل  بّية في ذلك  اإليجا

ثالث  بعد  ُأقيم  أنه  ًة  وخاصَّ لّشقاء،  ا وسط 
سنوات من الغياب، ألسباب تظاهرات شعبّية 
وتفّشي  تشرين(،   17 )ثورة  للشارع  خرجت 
فيروس كورونا، األمر الذي أبقى ملكة جمال 
لبنان مايا رعيدي ُمترّبعة على عرش جمال 

بالدها ثالث سنوات ُمنذ العام 2018.

ليس  للحفل  توالت  االنتقادات  لُمقابل،  ا في 
إقامته من عدمها وفي ظل  فكرة  فقط حول 
كاريش  غاز  حقل  حول  الُمتبادلة  هديدات  الّت
حالة  أو  وإسرائيل(،  هللا،  )حزب  لبنان  بين 
اللبنانيين  وحال  القائمة،  الرسمّية  اوض  التف
االقتصادي البائس، بل ما تضّمنه الحفل من 
مواضع ُمثيرة للجدل، وصل بعضها للّسخرية 

والتنّدر.

الُمتسابقات  على  عديدة  أسئلة  طرح  جرى 
الّضعيفة  أجوبتهن  وكانت  شاركات،  الُم
موضع انتقاد، فمن ضمن األسئلة كانت ماذا 
اللبنانّية  الجمهورّية  لرئيس  تقولي  أو  بين  تطل
للبنان رئيس جديد في  الجديد حيث سيكون 
الفترة الُمقبلة، فما كان من الُمتسابقة إال أن 
المدني  الزواج  الجديد  الرئيس  من  ت  طلب

االختياري الذي ُيعّزر وفق ما قالت “الميزانّية 
وهي  بعضهم  من  الناس  وُيقّرب  مصرفّية”  ال
وُسؤاٌل  والّسخرية،  للتهّكم  عّرضتها  ابة  إج
لبنان،  في  للسياحة  الترويج  كان هدفه  آخر 
فأّي مدينة ستقومي بدعوة السّياح والُمغتربين 
لزيارتها، وهو الّسؤال التي كانت إجابته بدعوة 
تنحدر  التي  مدينتها  لزيارة  السّياح  ُمتسابقة  ال
لبنان  إجابات شخصّية ال تخدم  ها، وهي  من

بأكمله وفق ُمعّلقين.

وتعّرضت إحدى الُمتسابقات الُمشتركات )17 
تنّمٍر  إلى  هللا،  حّب  دالل  وُتدعى  شتركة(  ُم
حيث  األسمر،  بشرتها  لون  بسبب  نصرّي  ُع
وال  إفريقي،  شكلها  إن  اللبنانيين  بعض  ل  قا
مثل  انتشار  نشطاء  انتقد  فيما  لبنان،  مّثل  ُي
تلك الثقافة العنصرّية فبلدهم ُمتنوّع الثقافات، 
ولون  بتوّجه،  حصره  يجوز  وال  ألجناس،  وا
بشرة، كما أن الجمال ال ينحصر بأصحاب 
الّسابقة  لبنان  جمال  كملكة  البيضاء  بشرة  ال
أوروبّية،  أمها  باألصل  التي  رعيدي  يا  ما
لم  الملكة وإن  البعض أن دالل هي  واعتبر 

ُتتوّج، وهي اآلتية من مدينة صور اللبنانّية.
وفي حين ال يجد بعض اللبنانيين ُقوت يومه، 
التاج  على  اللبنانّية  المنّصات  أنظار  نت  كا
الفائزة  الجمال  الذي تزّينت به ملكة  ماسي  ال
ياسمينا زيتون، وهو  باللقب 2022  جديدة  ال
ُمصّمم من الذهب األبيض عيار 18 قيراطًا، 
وزّين بأحجار األلماس مع عشر حّبات من 
التي  لؤلؤ، هذا عدا عن 100 ألف دوالر  ال
في  جامعّية  طالبة  وهي  الملكة،  بها  زت  فا
واإلعالم،  الصحافة  تخّصص  الثالثة  سنة  ال
وهو رقم جائزة كبير وجد نشطاء بأنه ُيمكن 
ُينقذ لبنان من بعض مشاكله الُمتراكمة،  أن 
األزمة  في  الُمسابقة  به  ُتقام  توقيٍت  ي  وف

االقتصادّية.

وأحيت حفل ملكة جمال لبنان، الفنانة اللبنانّية 
نانسي عجرم، والتي أثارت تفاعاًل مع قيمة 
فساتينها الثالثة التي أطلت فيهم، حيث وصل 

أحد تلك الفساتين إلى 5061 دوالرًا.
بأن  إسالمّيات،  لبنانّيات  ناشطات  وقالت 
لبنان ال يحتاج ملكة للجمال، بل يحتاج ملكة 
لألخالق، وملكة الفضائل، والقيم، والمبادئ، 
التي  النسائّية  القامات  من  العديد  وُهناك 
يحتاجها لبنان في ِمثل تلك األزمات الّصعبة.

الهضم  عسر  أو  المعدة،  حرقة  تعرف 
وسط  بالحرقان  إحساس  بأنها  الحمضي، 
حالة  وهي  البطن،  وسط  أعلى  أو  الصدر 
الحياة  سير  تعطل  قد  أنها  لدرجة  مزعجة 

اليومية.
ورغم أن الحالة قد تكون ناتجة عن ارتجاع 
حمض المعدة، إال أن األمر قد يصبح أكثر 
أن  يمكن  أنه  األبحاث  تظهر  حيث  جدية، 
يزيد من خطر اإلصابة بمرض قاتل يصعب 

اكتشافه.
وفي حين أن نوبات حرقة المعدة ال تثير القلق 
كانت  إذا  تجاهلها  ينبغي  ال  أنه  إال  عادة، 
متكررة، فهي ليست قابلة للعالج فحسب، بل 

يمكن أن تقينا من العواقب الوخيمة.
مليون  نصف  على  أجريت  دراسة  ووجدت 
شخص بالغ أن الذين يعانون من حرقة المعدة 
أو  المريء  بسرطان  لإلصابة  عرضة  أكثر 

الحنجرة في حياتهم بأكثر من الضعف.
هذه  من   %17 نحو  إن  الباحثون  وقال 
تتراوح  الذين  األشخاص  لدى  السرطانات 
مرتبطة  تكون  قد  و70   50 بين  أعمارهم 

باالرتجاع الحمضي.
بغض  الناس  بين  المخاطر  ارتفاع  ولوحظ 
أو  يدخنون  كانوا  سواء  جنسهم،  عن  النظر 
األخرى  الخطر  وعوامل  الخمر،  يشربون 

لبعض أنواع السرطان.
محتمال  سببا  فقط  ليست  المعدة  وحرقة 
األعراض  من  أيضا  ولكنها  للسرطان، 

الرئيسية لسرطان المريء.
الذين  أولئك  ألن  المرض  ُتخفي  أن  ويمكن 
قد ال  المعدة  مع حرقة  العيش  على  اعتادوا 
يفكرون بأنها قد تكون عارضا لحالة صحية 

أخرى أكثر خطورة.

عالمات ال يجب أن تتجاهلها

ينقل  مجوف  أنبوب  عن  عبارة  المريء 
وتقول  المعدة.  إلى  الفم  والسائل من  الطعام 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية )NHS( إن 
األعراض الرئيسية لسرطان المريء يصعب 
للغاية اكتشافها. وهي شائعة جدا في الحياة 
كنا  إذا  خاصة  نتجاهلها،  قد  لكننا  اليومية، 

معتادين على ارتداد الحمض.
الفحص  إجراء  المهم  »من  الهيئة:  وحذرت 
من قبل طبيب عام إذا تغيرت األعراض أو 

ساءت أو لم تشعر أنك طبيعي«.
وتتضمن األعراض:
- حرقة من المعدة
- مشاكل في البلع
- الشعور بالمرض

- عسر الهضم
- التجشؤ كثيرا

األعراض  من  الموسعة  القائمة  وتشمل 
المحتملة:

- سعال أجش ال يتحسن
- فقدان الشهية أو فقدان الوزن

- الشعور بالتعب
- ألم في الصدر

هل حرقة المعدة لديك خطيرة؟
تستمر  التي  المعوية  الحموضة  على  ُيطلق 
في الحدوث مرض االرتجاع المعدي المريئي 
ألن  الحالة  تحدث  وباختصار،   .)GERD(
من  الطعام  بتدفق  تسمح  التي  العضالت 

المريء إلى المعدة ال تعمل كما ينبغي.
المريء  إلى  التسرب  المعدة  حمض  ويدير 
أي  يصيب  أن  ويمكن  تهيجا.  يسبب  حيث 
يتم تشخيصه  المرجح أن  شخص ولكن من 
عند األشخاص المصابين بالسمنة أو الحوامل 
أو المدخنين أو الذين يتناولون أدوية معينة. 
عن  باإلقالع  دائما  األطباء  ينصح  ولذلك، 

السجائر وفقدان الوزن )إذا لزم األمر(.
األطعمة  بتجنب  أيضا  الخبراء  ويوصي 
والمشروبات التي تزيد من سوء المشكلة، مثل 

القهوة والطماطم والكحول والتوابل.
مثل  بأدوية  المريء  ارتجاع  عالج  ويمكن 
يصفها  التي  البروتون  مضخة  مثبطات 

الطبيب العام.
وتتمثل األعراض الرئيسية في ألم حارق في 
أو  والفواق  الفم،  في  مزعج  وطعم  الصدر، 
التجشؤ، وصوت أجش، ورائحة الفم الكريهة 

أو االنتفاخ.
تناول  بعد  أسوأ  يكون  أن  إلى  يميل  وهذا 

الطعام، خاصة إذا كنت جالسا أو مستلقيا.
المصدر: ذي صن

Many North American Jews have had 
to deal with the lies they were fed in 
schools. synagogues and summer 
camps.The words ”Palestine“ and 
”Nakba“ were never uttered.To their 
credit many embraced teshuvah. 
repentance and moved beyond 
tribalism to the universal values 
inherent in Judaism. Sadly many  
were stuck in a worn-out Zionism

Yves Engler‘s latest column

Time to acknowledge hateful leader 
of ”anti-hate“ group
What do you call an ”antiracist“ 
group led by an open ethnic/religious 
supremacist?
Last year Israeli human rights group 
B‘tselem published ”A regime of 
Jewish supremacy from the Jordan 
River to the Mediterranean Sea: 
This is apartheid“. The landmark 
report provides mainstream Jewish 
Israeli endorsement of what‘s long 
been clear to Palestinians and the 
internationalist minded: Zionism is a 
supremacist movement/ideology. As 
Osgoode Hall law Professor Faisal 
Bhabha put it in a 2020 debate 
with Bernie Farber. Zionism ”is the 
suppression of Palestinian human 
rights for the purpose of ensuring 
Jewish supremacy.“
Farber is an unapologetic Jewish 
supremacist. Recently I discovered a 
video of a 2010 speech he delivered 
Jewish after Israeli troops killed 10 
international activists challenging the 
brutal siege of Gaza. In it. Farber 
celebrates Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu‘s participation 
in Toronto‘s Walk for Israel and 
labels the apartheid moniker — 
now adopted by Amnesty. Human 
Rights Watch and the UN Special 
Rapporteur — a ”disgusting tissue of 
lies“. Farber describes the Turkish 
activists murdered by Israeli troops 
on the Mavi Marmara as ”thugs“ 
who engaged in ”savagery“. But 
Israeli commandos killed 10 when 
they boarded a humanitarian ship 
in international waters to enforce an 
illegal blockade of a small strip of land 
largely populated by Palestinians 
ethnically cleansed from their homes 
in 1948.
In a unique twist on the age-old 
tradition of colonizers justifying their 
violence by claiming victimhood. 
Farber frames opposition to Israeli 
racism as a bid to subjugate Jewry. 
”Nor will we accept the implicit 
notion that the only good Jew is a 
subservient one or dead one“. he 
tells the cheering United Jewish 
Appeal Toronto audience.
In concluding the warlike speech 
Farber declares we must ”stand in 
support of Jewish honour and most 
important my friends we must stand 
today and always for Israel.“
A regime of Jewish supremacy from 
the Jordan River to the Mediterranean 
Sea: This is apartheid

Farber worked at the now defunct 

Canadian Jewish Congress )CJC( 
between 1984 and 2011. He 
repeatedly labelled supporters of 
Palestinian rights as racist. After 
the Canadian Union of Public 
Employees )Ontario( passed a 
2009 motion in support of the 
Palestinian led Boycott. Divestment 
and Sanctions )BDS( movement 
Farber claimed. ”anti-Semitism 
is once again amongst us.“ For 
Farber the resolution was ”bigoted 
and discriminatory and anti-Jewish“ 
because only one country was 
targeted. ”The sole target is Jews. is 
Israel.“ he said.
In a 2010 letter to the Toronto 
Star denouncing Israeli Apartheid 
Week. CJC‘s CEO wrote. ”Anything 
that promotes the destruction. 
demonization and delegitimization of 
Israel. the world‘s only Jewish state. 
is inherently anti-Semitic. To falsely 
accuse Israel. and by extension the 
vast majority of the world‘s Jews 
who support the Jewish state. of 
’apartheid.‘ is a form of anti-Semitic 
bullying.“

When the Israeli military killed 1.400 
Palestinians. including 345 children. 
over 22 days in 2008 and 2009. 
Farber denounced those protesting 
the slaughter across the country 
for their purported ”vile. disgusting. 
hateful rhetoric of the kind that 
should be absolutely frightening to 
Canadians.“ Further stoking anti-
Arab and anti-Muslim sentiment. 
he labeled the protests ”uncivil. un-
Canadian. that demonize Jews and 
Israelis.“
In 2003. Farber lobbied for noted 
Islamophobe and anti-Palestinian 
activist Daniel Pipes to speak at 
York University. ”It would have set 
a very. very unacceptable precedent 
to cancel it because of students who 
didn‘t like or what he had to say.“ 
said the then-executive director 
of CJC Ontario. In 1996. Pipes 
asserted that Islam ”would seem 
to have nothing functional to offer“ 
and six years earlier said: ”Western 
Europeansocieties are unprepared 
for the massive immigration of 

brown-skinned peoples cooking 
strange foods and maintaining 
different standards of hygiene … 
All immigrants bring exotic customs 
and attitudes. but Muslim customs 
are more troublesome than most.“ 
The year before speaking at York 
University. Pipes launched Campus 
Watch. which created ”dossiers“ on 
professors and academic institutions 
viewed as critical of Israel.
Farber certainly didn‘t support Pipes 
as a principled defender of free 
speech. In fact. Farber repeatedly 
promoted hate speech restrictions 
and a few years later the CJC 
pressured the York administration 
against holding an academic 
conference entitled Israel/Palestine: 
Mapping Models of Statehood 
and Paths to Peace. Farber also 
applauded the Stephen Harper 
government‘s 2009 move to block 
former British MP George Galloway 
from speaking in Canada.
Farber attacked the United Church 
of Canada for supporti
ng Palestinian rights and 
Independent Jewish Voices )IJV(. 
Amidst an aggressive campaign 
targeting the United Church. the CJC 
head opined. ”that a mainstream 
Christian faith group would provide 
funding to create an anti-Zionist. 
and anti-Jewish group is absolutely 
astounding.“
Farber has repeatedly denigrated 
IJV. which supports the Palestinian 
civil society‘s call to put economic 
and diplomatic pressure on Israel. 
He called IJV a ”small. radical rump 
group.“ ”a rump on the edge of 
Jewish society.“ a ”fringe group“ that 
spews ”vile. anti-Zionist“ rhetoric. ”a 
minuscule. fringe group“ that backs 
the ”anti-Semitic“ claim that Israel 
practices apartheid. etc.
At the same time that he disparaged 
IJV. Farber gave political cover 
to the Jewish Defence League 
)JDL(. which recruited in Jewish 
high schools and participated in 
Toronto‘s Annual Israel Walk. 
According to Andy Lehrer. JDL head 
Meir Weinstein spoke glowingly of 
Farber. After being asked to do so 

for years. Farber finally distanced 
himself and the CJC from the JDL 
in 2011. Highlighting the tension 
between those who back its anti-
Palestinian posture. but oppose the 
JDL‘s alliances with fascist and white 
supremacist organizations. Farber 
denounced the group after it rallied 
in support of Britain‘s extremist 
English Defence League.
Farber hasn‘t apologized for his 
decades of anti-Palestinian racism. 
In fact. Farber‘s Mosaic Institute 
co-hosted a 2015 event with the 
Consulate of Israel in Toronto. he 
supported the exclusion of IJV 
from a 2017 Ontario antisemitism 
committee and he called on the 
2018 NDP convention to oppose a 
resolution that called for boycotting 
products from illegal Israeli 
settlements. In a 2020 debate Farber 
argued in favorof the International 
Holocaust Remembrance Alliance‘s 
anti-Palestinian definition of 
antisemitism and he contributed to 
the Zionist lobby‘s campaign to shut 
down left-wing Toronto sandwich 
shop Foodbenders for standing with 
Palestinians. Farber regularly tags 
Canada‘s leading apartheid lobbyists 
on Twitter and the Canadian Anti-
Hate Network collaborates with UJA 
Toronto. Canada‘s leading promoter 
of apartheid.
Canadian Anti-Hate Network 
practises what might be labeled 
’associational politics‘. criticizing 
politicians for meeting with 
objectionable characters or protests 
that include a few odious signs. 
Following that standard. everyone at 
Canadian Anti-Hate Network ought 
to answer for Farber‘s supremacism. 
Yet the Canadian Anti-Hate Network 
has failed to release a statement 
distancing itself from Farber‘s anti-
Palestinianism.
Are those  who work for/with 
Canadian Anti-Hate Network okay 
with Farber‘s racism? If not. why 
haven‘t they spoken out against it?
What do you call an ”antiracist“ 
group led by an open ethnic/religious 
supremacist?
Not an antiracist group.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

يقول أحد املغتربني  .....
العمل جاء  أغترب من أجل  أن  عندما قررت 

أبي ليودعني، ودعا لي بالتوفيق والسداد .
وبعد سنتني من الغربة كان أبي وأمي خارج 
الدار في زيارة لبعض أقربائنا في قرية أخرى 

فجاء حرامي وسرق احلمار من الدار..
بعد يومني ذهب السارق إلى السوق فحّمل 
واخلضروات  الفواكه  أصناف  كل  من  احلمار 

وَ. وضعها فوق احلمار الذي سرقه من أبي 0
احلمار  فمشى  الزحام  في  السارق  انشغل 
حتى وصل إلى بيتنا فقد كان يعرف الطريق؛ 
وصل احلمار وحاول أن يدخل من الباب ولكنه 
صوت   : والدي  سمع  وعندما  يستطع  لم 
وهو  باحلمار  وإذا  فتحه  الباب  عند  الضجة 
ألمي  فصرخ  والفواكه؛  باخلضروات  محمل 

وقال لها :
يومني  ؛غاب  احلمار  اطلعي شوفي  يا حاجة 
صارلو  ابنك  و  لعندنا  السوق  وجايبلنا 

سنتني مسافر وما بعتلنا ولو حبة بندورة

ام العبد قررت تعمل رجيم !! 
أجيب  ماما   : بنتها  لها  بالسهرة  قالت 

العشاء ؟؟ 
 قالت لها : ال يا مامي ،،، 

ألن الدكتور منعني من العشاء
 سخني الغداء وهاتيه !! 

أول ريجيم أقتنع فيه صراحة !! 
ممنوع  لي  قال  الريجيم  دكتور  ما  وقت  من 

تتعشي و تروحي ع تختك ....
صرت إتعشى و نام بالصالون ع الصوفايه...
احلمدهلل حاسه حالي بلشت أضعف شوي

وصلت كمية الرز إلى االستهالكية ركضت 
املوظف:  سألت  حصتها.  لتأخذ  فادي  ام 
دخيلك يا خالتي تبعكم قصير وال طويل؟؟ 

اجابها املوظف: يا خالتي هذا تبع احلكومة 
وال طويل  وانت ساكتة قصير  تاكليه  بدك 

!!؟؟

عندما يتغلب الغش على مجتمع منافق
مبياه  والبصل  واخليار  البطيخ  الفالح  سقى 
غير صاحلة للشرب ليبيعها وقبض أرباحها.
ومن أرباحها يشتري من عند مربي الدواجن 
املادة  »الدمييتري‘»  مبادة  روميا مت حقنه  ديكا 

املسمنة سريعا املسرطنة.
عند  مهروال  يذهب  الدواجن  مربي  وبدوره 
جزار لشراء حلم خروف وهو ال يأكل الدواجن 

ألنه يعرف كيف يتم تسمينها
هو  ونفخه  تسمينه  مت  اخلروف  هذا  لكن 

االخر مبادة »الكورتيكويد«.

دواجن  مربي  كان  أنه  وبحكم  اجلزار  إن  ثم 
بعد  املدينة  سمك  سوق  إلى  جريا  يذهب 
بيع خرافه في السوق لشراء بعض السردين 
الطبيعي  الوحيد  اللحم  أنه  أساس  على 
فيشتري سمكا مت صيده باملتفجرات ومعه 
رأس بصل وخيار من عند الفالح األول فيكون 

من الطبيعي أن يتسمم.
عن  الغائب  الطبيب  عند  الثالثة  فيلتقي 

العمل.
مكسور  ميكانيكيا  يصادفون  وهناك 
األطراف ألن سيارته فقدت توازنها في طريق 
مت تصميمها عوجاء لسرقة جزء من أموال 

املشروع.
أما مهندس تلك الطريق فهو نفسه معهم 

مكسور الوجه
امليكانيكي  أن  سببه  حلادث  تعرض  حيث 

غش في تثبيت مسمار في سيارته سابقا.
مبرض  ومصاب  مطعم  صاحب  يعمل  وآخر 

معدي وخطير
ألن احلالق الذي قصده لم يعقم أدواته.

إثر  متسمما  جاء  نفسه  فهو  احلالق  أما 
املطعم  صاحب  نفس  عند  غداء  استراحة 
العاملية  احلرب  منذ  أدواته  يغسل  لم  الذي 

األولى.
عن  الغائب  الطبيب  عند  االنتظار  وأثناء 
العمل تبدأ محاضرة طويلة بني األشخاص 

السبعة ومناقشة ساخنة عنوانها
هذة بالد ليس بها ضمير.

زعيم  أي  مثل  عادي  شخص  فرعون  كان 
عربي وهامان ذكي جداً مثل أي وزير خارجية 
عربي وكلما ودف فرعون في توديفة يخارجه 

منها هامان ..
تريد من فرعون  األيام جاءت عجوز  أحد  في 
إحياء عنزتها امليتة ألن فرعون كان يدعي أنه 

إله ويحيي ومييت ..
التي  عنزتها  عن  بدالً  عنزة  أعطاها  هامان 
االن  مشغول  فرعون  أن  متحججاً  ماتت 

بخلق اإلبل..
في نهاية اليوم سأل فرعون هامان عن يومه 
تطلب  جاءت  التي  العجوز  بقصة  وأخبره 

إحياء عنزتها امليتة ففزع فرعون..
عنزة  أعطيتها  فقد  إطمئن  هامان  له  قال 
وقلت لها أنك خالل هذه الفترة تخلق اإلبل..

هنا قال فرعون :
خلق  صعب  هو  كم  هامان  يا  تعلم  لو  آه 

اإلبل ..
هنا قال هامان قولته املشهورة :

*على هامان يا فرعون*
اليوم الشعب يشكو لهامان موت أبنائهم 
اجلوع  من  وأمهاتهم  وآبائهم  وأطفالهم 

واخلوف واملرض ..الخ 
فرعون  كون  بالصبر  يقنعهم  وهامان 
شركاؤه  من  شديدة  لضغوط  يتعرض 

وحلفاؤه بسبب محاولته إحياء أمواتهم..
والشركاء  واحلاشية  وفرعون  هو  بينما 
واحللفاء غارقون في النعائم واملغامن واألموال 
التي يعجزوا عن حصرها بفضل إبقاء ذلك 

الشعب جائع خانع ..

حكمة

ليس ثقيال انه اخي
الولد  هذا  كان  احلـ.ــرب  أثناء  اليابان،  في 
ليدفنه،  ظهره  على  املّيت  أخاه  يحمل 
هذا  يرمي  أن  منه  وطلب  جـ.ـندّي  الحظه 

الّطفل املــ.ـّيت حّتى ال يتعب، رّد عليه: 
هو ليس ثقيال، هذا أخي! 

فهم اجلـ.ـندي وأجهش بالبكاء.
رمز  الّصورة  أصبحت هذه  الوقت  ذلك  منذ 

الوحدة في اليابان.«
ليته يصبح شعارنا: 

»ليس ثقيال إّنه أخي ... إّنها أختي«.
إذا وقع ارفْعه، 

وإذا تِعب اساعْده، 
و إذا ضُعف أسنْده، 
واذا أخطأ أسامحه 

ظهري  فوق  أحمله  عنه  العالم  تخلى  واذا 
فهو ليس ثقياًل 

إنه أخي..

االعتماد على اآلخرين يدمر الذات 
تم وضع فأر فوق برطمان مليئة بالحبوب 

، وكان سعيًدا جًدا ألنه وجد الكثير من 
الطعام حوله وهو اآلن سعيد ألنه ال 
يحتاج إلى الجري للبحث عن الطعام.

 أثناء االستمتاع بالحبوب ، في غضون 
أيام قليلة ، وصل إلى قاع البرطمان.  

اآلن هو محا.صر ، ال يستطيع الخروج 
، اآلن هو يعتمد على شخص ما يرمي 

له المزيد من البثور من أجل البقاء.  ليس 
لديه خيار ، سوف يستقبل فقط ما يقرره 

المحسن. إليكم 4 دروس من هذا الموقف:
 1.يمكن أن تؤدي الملذات قصيرة المدى 

إلى كارثة طويلة األمد.
2. إذا أصبحت األمور سهلة وأنت تشعر 
بالراحة ، فإنك تتعثر في وضع البقاء على 

قيد الحياة.
3.عندما ال تستخدم إمكاناتك ، فإنك 

تفقدها.
4.إذا لم تتخذ الخطوات الصحيحة في 

الوقت المناسب ، فسوف ينتهي بك األمر 
بما لديك ولن تكون في وضع يسمح لك 

بالخروج من التبعية.

حكاية اليوم

الزوج و الزوجه واحلماه و الصيدالني:
زوجها  مع  للعيش  وذهبت  تزوجت_فتاة... 

وحماتها
ال  أنها  اكتشفت  قصير  وقت  وبعد   ..
تستطيع التعامل مع. حماتها ، فقد كانت 
األخيرة تنتقدها و تثير غضبها.. ولم يتوقفا 

يوما عن اجلدال والصراخ،
كان الزوج بدوره يعانى أحزاناً ومشقة.. ولم 

يعد في استطاعة الزوجة التحمل أكثر..
لصيدلي   ( فذهبت   .. شيئا  تفعل  أن  قررت 
الوضع  له  عائلتها..شرحت  صديق   .)
بالتفصيل وسألته أن ميدها ببعض العقاقير 
إلى  حماتها  من.  تتخلص  حتى  السامة 

األبد..
فكر الصيدلي ثم دخل غرفة التحضير دقائق 
ثم خرج ومعه زجاجة صغير مزودة بقطارة 
وقال : ليس من احلكمة أن تستخدمي سما 
سريَع املفعول وإال ثارت حولك الشكوك، لذا 
تدريجيا  الذي يعمل  العقار  سأعطيك هذا 

وببطء ،
طعاما  يومني  كل  لها  جتهزي  أن  وعليك 
نقاط  عليه  وتضعني  اللحم  أو  الدجاج  من 
األثناء  هذه  وفى   ، بالقطارة  السم  هذا  من 

عامليها بلطف وتودد ..
كانت  مهما  أبدا  معها  تتشاجري  ال 
الظروف.. عامليها كما لو كانت امك حتى 
إذا انقضت أيام عمرها لم يشك فيك أحد..

إلى  وأسرعت  احلل  بهذا  الزوجة  سعدت 
املنزل لتبدأ التنفيذ على الفور ..

على  حترص  وهى  والشهور  األيام  مضت 
قاله  ما  دائما  وتذكر  دقة  بكل  التنفيذ 

في  فتحكمت  االشتباه،  لعدم  الطبيب 
طباعها وأطاعت حماتها وعاملتها كما لو 

كانت أمها..
متاما،  األسرة  جو  تغير  أشهر  ستة  بعد 
بقوة  طباعها  في  حتكمها  الزوجة  مارست 
بينها  والصداقة  احلب  من  نشأ جو  وإصرار، 
وبني حماتها التي تغيرت هي األخرى وصارت 
الزوج  ابنها..أصبح  لزوجة  احلنون  كاألم 
سعيدا مبا طرأ على جو األسرة وهو يالحظ 

كل ما يحدث..
للصيدلي  الزوجة  ذهبت  املدة  هذه  بعد 
فضلك  من  له:  لتقول  املرة  هذه  ولكن 
ساعدني ألمنع السم من قتل حماتي ، فقد 
صارت جدا لطيفة وأنا أحبها اآلن مثل أمي.، 

أرجوك ال أريدها أن متوت..
ابتسم الصيدلي وهز رأسه وقال يا بنيتي:

أنا لم أعطك سما قط ،
لقد كان احمللول الذي بالزجاجة ماء !

.أما السم الذى أوشك أن يقتلك فقد كان 
هلل  واحلمد  تأكدت  واآلن   ، عقلك  في  قابعا 

أنك برئِت منه !
به  يعاملوك  ان  حتب  ما  مبثل  الناس  عامل 

...وادفع بالتي هي أحسن..
وسايس الناس باملعروف..

وال تتسرع باالحكام !
البعض يُفسر األدب خوفاً !

ألنه لم يتربى على األحترام بحياته
والبعض يفسر الطيبة غباء

ألنه لم يعتاد إال على سواد القلب

اإلغراق اإلعالمي.. تصنيع الكذب والتضليل
حسن العاصي

باحث وكاتب فلسطيني مقيم في الدانمرك

األكثر  القوى  ترتيب  يتوافق  أن  المصادفة  من  ليس 
يعد  فلم  إعالميًا.  األقوى  الدول  ترتيب  مع  فاعلية 
أصبح  بل  ثقافي،  أو  سياسي  خطاب  مجرد  اإلعالم 
ويقوم  العالمية.  األحداث  صناعة  في  رئيسيًا  شريكًا 
ويصحح  واألفعال  األحداث  هذه  تطورات  بمتابعة 

اتجاهاتها.
بالرغم من أن العالقة بين الحقيقة واإلعالم هي عالقة 
جدلية تبادلية، إذ في الوقت الذي تسهم فيه الحقائق 
فإن اإلعالم  بارز وناجح ومؤثر،  في صناعة إعالم 
ويعززها  ويثبتها  الحقائق  يكشف  أن  بدوره  يمكن 
وينشرها أو يغيرها، أو ينقلها من مكانها، أو يوظفها 
المقدرة  تلك  لإلعالم  إن  حقيقية.  غير  سياقات  في 
الكبيرة على تدوير الحقائق لتصب في مصلحة جهة 
تلك  بالعقول. حتى  التالعب  ما، من خالل  دولة  أو 
التأثير العميق  المثقفة والنخبوية ال تنجو من  العقول 
وأفكار  خيارات  على  الموجه  اإلعالم  يحدثه  الذي 

ومواقف وقناعات الناس.
إن من يتوقع الحصول على الحقيقة من خالل وسائل 
وسائل  هدف  أن  ذلك  واهم،  شك  ال  فإنه  اإلعالم 
اإلعالم المتعددة هو إنتاج منظومات فكرية تقوم على 
خالل  من  المتلقين،  واذواق  ومفاهيم  أفكار  صياغة 
تتكرر  ومصطلحات  ورموز  وصور  إعالمية  رسائل 
حتى تتحول إلى بديهيات ومسلمات في ذهن المتلقي، 
وتوظفها  جانب،  من  متطلباته  على  تسيطر  كي 
وتستثمرها من جانب آخر. ويمكن لإلعالم أيضًا أن 
يكون صانعًا لنماذج بشرية ذات نفوذ مجتمعي، تقوم 
بالتأثير على الناس لخدمة مصالح سياسية لطرف او 
شديد  بخبث  الدور  بهذا  تقوم  اإلعالم  ووسائل  غيره. 
بصورة  صغيرة  وتفاصيل  جزئيات  إظهار  خالل  من 
مكثفة واختزالية وبسيطة في ذات الوقت، كي يسهل 
تسللها إلى وعي المتلقي، ومن ثم تصبح شيئًا مسلمًا 

به موجود في العقل البشري، يصعب تفكيكه.

الناس تميل لمتابعة األخبار الكاذبة

الدنماركي  البروفيسور  أجراها  أخرى  دراسة  في 
أستاذ   Andreas Birkbak بيركباك«  »أندرياس 
 Aalborg Universitet »الفلسفة في جامعة »آلبورغ

في عام 2018
من أهم النتائج التي ذكرتها الدراسة أن معظم الناس 
فإنهم  ما،  قضية  عن  معينًا  تصورًا  لديهم  ألن  نظرًا 
ال يميلون تماًما للسماح لآلراء الموضوعية بتصحيح 
الحقائق  بمراجعة  يقومون  العكس  على  بل  المفاهيم، 
الدراسة  بينت  كما  الخاطئة.  مفاهيمهم  مع  لتتناسب 
أو ألي  ما  أشخاص  أو  ما  لمواقف  الناس  تحيز  أن 
بل  والمواقف،  المفاهيم  تحريف  إلى  يقودهم  شيء 
حين  األمور  وتسوء  خاطئة،  معلومات  يخلقون  إنهم 
يعتقد الناس أن عليهم نقل هذه المعلومات الخاطئة. 
فالقصص الكاذبة تنتقل بخصائص جديدة عبر وسائل 

االتصال والتواصل وبين الجموع.
األمريكي  المعهد  أجرى  فقد  آخر  جانب  من 
 Massachusetts Institute ماساتشوستس” للتقنية“
of Technology مؤخرًا دراسة شملت حوالي 130 
ألف خبرًا كاذبًا وإشاعة على موقع “تويتر”، وتوصلت 
إلى  باحثون متخصصون  التي أشرف عليها  الدراسة 
من  كثيرًا  أسرع  بصورة  تنتشر  الزائفة  األخبار  أن 
الناس يبحثون عنها وأن  الحقيقية، وأن  تلك األخبار 
مستخدمي تويتر أعادوا تغريد األخبار الكاذبة بصورة 
الزائفة  األخبار  أن  إلى  ربما  يعود  وذلك  فيها،  مبالغ 

عادة ما تكون غير مألوفة.

الالفت في هذه الدراسة أن أكثر األخبار الزائفة كانت 
قضايا  تلتها  ثم  كبيرة،  بصورة  سياسية  قضايا  حول 
مرتبطة بالمال واألعمال ثانيًا، ثم نلتها قضايا العلوم 
وتوصلت  واإلرهاب.  الطبيعية  الكوارث  ثم  والترفيه، 
تنتشر  واإلشاعات  الزائفة  األخبار  أن  إلى  الدراسة 
وأن  الحقيقية.  األخبار  من  مرات  أسرع ست  بصورة 
بعشرة  أكثر  الكاذبة  األخبار  لهذه  المتابعين  نسبة 

أضعاف من الذين يتابعون األخبار الحقيقية.

اإلعالم األسود

تحول قطاع اإلعالم إلى مشروع سياسي واقتصادي، 
مكاسب  تحقيق  بهدف  العام  للرأي  صناعة  وإلى 
سياسية واقتصادية وفكرية وتجارية. إن صناعة الكذب 
المطبوعة،  الصحافة  مع ظهور  تزامنت  اإلعالم  في 
بتطور وسائل اإلعالم. وهي صناعة على  وتطورت 

درجة عالية من الخطورة الستهدافها العقل البشري.
هناك  أن  المتلقين  تقنع  أن  إعالمية  لوسيلة  يمكن  إذ 
مؤامرة كونية ضدهم من خالل البث المتكرر المدروس 
الملفقة. كما  الكاذبة والصور  لبعض الفقرات والجمل 

خالل  من  البشري  السلوك  يغير  أن  لإلعالن  يمكن 
إدراكه  طرق  وتبديل  ورغباته،  متطلباته  على  التأثير 
للوقائع واألشياء المحيطة به، من خالل وسائل متعددة 
المستهلك  بسلوك  للتحكم  النفس  علم  بتوظيف  تقوم 

وعاداته، وتوجيهه إلى ناحية دون أخرى.
إنه اإلعالم األسود الذي يستطيع تحويل إنسان مغمور 
والكذب  التدليس  إلى شخصية شهيرة جدًا من خالل 
المتلقي  الملفقة، وخلق وقائع مزيفة، وإيهام  والبيانات 
تشويه  يستطيع  كما  حقيقة.  هو  يقرأه  أو  يراه  ما  بأن 
نشر  عبر  ومتميزة،  ناجحة  جهة  أو  إنسان  صورة 

األكاذيب وإطالق اإلشاعات حولها.
اإلعالم األسود يقوم بحجب الحقائق واستبدالها بمواد 
يرغب بها المتلقي حتى لو كانت أشياء ساذجة. هو 
إعالم كيدي أيضًا يهدد االستقرار المحلي واإلقليمي في 
عالم تشهد صراعات متزايدة. اإلعالم األسود تستخدمه 
الدول، أيضًا عبر أدوات خبيثة، فعلى سبيل الذكر ال 
لتنفيس  ميدان  إلى  قدم  كرة  مباراة  لتحويل  الحصر، 
غضب الناس واحتقانهم السياسي واالجتماعي نتيجة 
األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، في بلدان 
تحكمها أنظمة قمعية استبدادية. ومن خالل مثل هذه 
السياسات اإلعالمية القذرة يتم قياس سلوك المواطنين 
لكي  تلفزيونية،  دارات  عبر  األمنية  األجهزة  قبل  من 

تحدد أساليب التعامل األمني معهم الحقًا.

صناعة المصطلحات

اإلعالمية  الوسائل  تستخدمها  التي  المصطلحات 
المختلفة، عبارة عن كلمة، أو جملة مركزة مصنوعة 
فائقة، بهدف جعلها تعبير  بعناية  بدقة ويتم اختيارها 
مكان  في  أو حدث محدد،  لقضية  ومرادف مالصق 
ويستهدف  محددة،  زمنية  فترة  وفي  معين،  جغرافي 
قطاع ما وفئة ما. الغاية من هذا المصطلح اإلعالمي 
هو تسليط الضوء على حقيقة ما، أو العكس إخفاءها. 
وسيلة  قبل  من  محدد  مصطلح  الستعمال  ويمكن 
أو  ما  فئة  ومواقف  ميول  لتغيير  يسعى  أن  إعالمية 
شعب أو أمة. كما يمكن للمصطلح أن تكون له غايات 
مواقف  لكسب  قرار  صناع  على  التأثير  مثل  أخرى 

دولية أو إقليمية.
يستطيع المصطلح عبر استخدامه في وسائل اإلعالم 
أن يصنع صورة نمطية عن أحد أو شيء، أو التأثير 
عقول  على  السيطرة  بهدف  الجمعي،  الوعي  على 
الناس، ومحاولة سلب إرادتهم، وبالتالي صناعة رأي 
عام يتوافق مع مصالح من يصنع هذا المصطلح ومن 

يسّوقه.
فصناعة المصطلحات واحدة من األدوات الهامة التي 
وتمرير  االفكار  لتسويق  اإلعالم  وسائل  تستخدمها 
المعلومات بطريقة تحقق أهداف جهة ما أو دولة ما. 
حيث يتلقى القارئ أو المستمع أو المشاهد مصطلح ما 
يوسم حدث محدد أو يتم وسم قضية معينة بمصطلح 
ما، يصبح هذا الوسم هوية لهذه القضية وشخوصها 
ومكانها وزمانها، وهكذا تصبح كافة القضايا المتشابهة 
لدى  مقاربة  موضع  اإلعالم  وسائل  تتناولها  والتي 
المتلقي بالمصطلح السابق، ويظل الناس يتذكرون هذه 
الحوادث والقضايا كلما تم استخدام المصطلح من قبل 
وسائل اإلعالم. هذا هو التأثير السياسي واالجتماعي 
الذي تخلفه صناعة المصطلحات في الغرف المغلقة 
أو  تخدم جهة  تكون  ما  عادة  التي  اإلعالم،  لوسائل 

دولة.
وإعادة  استخدام  خالل  من  اإلعالم  وسائل  تسعى 
عقل  على  التأثر  إلى  المصطلحات  هذه  استخدام 
المتلقي لتوجيه اهتماماته نحو قضية معينة، أو لجعله 
يتقبل فكرة كان يرفضها سابقًا ولتبديل مواقف المتلقي 
وافكاره يجري ربط المصطلح بواقعة ما، تجعل اإلنسان 
في  المصطلح  تكرر  كلما  الحدث  أو  الواقعة  يتذكر 

وسيلة إعالمية.

وتكنولوجيا  تقنيات  حققته  الذي  الهائل  التطور  مع 
يصبح  المعلومات،  ونقل  والتواصل  االتصال 
للمصطلح تأثيرًا بالغًا في منطقة تشتعل بنيران متعددة 
السياسية  المصالح  تتقاطع فيه  الذي  المنشأ. وبالقدر 
واالقتصادية واألمنية إقليميًا ودوليًا، فإن المصطلحات 
المستخدمة في وسائل اإلعالم تتوالد وتتكاثر وتتباين 

لمواكبة تطور األحداث.
وال يقتصر غزو المصطلحات الجوانب السياسية، بل 
ابتدعت وسائل  الحياة. فقد  يمتد ليشمل كافة مناحي 
فعل  عن  بداًل  “المثلية”  مصطلح  العربية  اإلعالم 
الشذوذ الجنسي، وظهر مصطلح “التحرش الجنسي” 
منها  الغاية  وهي مصطلحات  االغتصاب،  عن  بداًل 

تشذيب السلوك وجعله أكثر قبواًل.

التضليل اإلعالمي

يهدف إلى عكس الوقائع وقلب الحقائق، ويسعى إلى 
توجيه عقل المتلقي من خالل استهدافه بحرب نفسية 
ال  لمعلومات  الترويج  بواسطة  عليه،  تأثير  إلحداث 
ترتبط بالحدث، أو باستعمال وسائل اإلعالم لمفردات 
إلى  المطاف  نهاية  في  تؤدي  بعينها  ومصطلحات 
إصدار أحكام ما في قضية ما، أو من خالل انتقائية 
تقدم  أن  فتختار  ما،  إعالمية  وسيلة  تنتهجها  متحيزة 

شيء للمتلقي وإخفاء اشياء أخرى.
وهي  الكذب،  وصناعة  العقول  غسيل  سياسة  إنها   
العقل  تستهدف  إنها  الخطورة، حيث  غاية  في  حرب 
البشري والتشويش على صحة قناعاته وأفكاره، ثم تأثر 
وجود  ال  وهمية  وقائع  من  بدافع  موقفه  لتغيير  عليه 
لها، وإقناع المتلقي على أنها حقائق، وهذا الفعل بدوره 
التشكيك  ويبدأ  المعاش،  الحقيقي  الواقع  حقيقة  يمس 
أم  المتلقي -فردًا كان  بشأنه، حتى يصبح في وعي 

جماعة- شيئًا غير موجود.
خدمة  اإلعالمي  التضليل  إلى  الدول  تلجأ  ما  وعادة 
المعارضة  تجاه  أو  أخرى  دولة  تجاه  لسياساتها 
التي  ذاتها  الكذب  صناعة  هي  الداخلية.  السياسية 
العرب،  لبعض  صديقة  دولة  “إسرائيل”  من  تجعل 
اإلعالمية  الوسائل  بعض  في  الفلسطينيين  وتشيطن 
الذي يجعل وسائل  التضليل اإلعالمي  العربية، وهو 
إعالمية عربية أخرى تقدم تبريرات للحرب الصهيونية 
على قطاع غزة، بحجة أن إسرائيل فقط تقصف مواقع 
إعالم  وسائل  تعتبره  فيما  “اإلرهابية”،  حماس  حركة 

غربية أنه “دفاع مشروع عن النفس«
السياسي  السم  مفعول  تؤدي  التي  الكذب  صناعة 
والفكري. صناعة التضليل اإلعالمي هي أخطر قطاع 
عناصر  بكافة  تتعلق  ألنها  اإلطالق،  على  صناعي 
وإعادة  الواقع،  هذا  وتزييف  نعيشه،  الذي  الواقع 
تقف  التي  الجهة  أو  الدولة  تخدم  بمؤثرات  صناعته 
والتقليل  التافهة  التفاصيل  تضخيم  خالل  من  خلفه، 
تربك  ما هو مهم مفاعل، في سياقات  من شأن كل 
عقل المتلقي، وتفصله عن واقعه البغيض الذي عادة 
ما يكون سببًا في حراك جماهيري مثاًل أو سببًا في 
احتجاجات ومطالبات حقوقية أو سياسية. إنها عملية 

لعب جماعي بالعقول وتزييف وعيها.

مثقفو ورجال دين ميديا

حتى  التضليل  وصناعة  اإلعالم  حمى  تستثني  لم 
المثقفين الذين وظفهم اإلعالم بهدف التبرير السياسي 
للسلطات المتنفذة في عدد من الدول، ذلك أن بعض 
كسلعة  المعرفية  مقدراتهم  استخدموا  قد  المثقفين 
من  اإلعالمي  السوق  لمقتضيات  خاضعة  تجارية 
إعالمي  تسويق  ألي  جاهزون  فهم  وطلب.  عرض 
وتقبيح  تشويه  أو  ما،  جهة  وتجميل  بتبييض  يقوم 
المثقف من صانع لألفكار  جهة أخرى. وهنا يتحول 
على  تقوم  براغماتية  أيديولوجيا  صانع  إلى  والتنوير، 

خلط األوراق وإرباك المتلقي باستخدام خطاب تبريري 
بعض  حتى  أنه  األمة  هذه  حظ  ولسوء  تحليلي.  ال 
رجال الدين ليسوا خارج هذا التصنيف، فيما يجب أن 
يكون رجال الدين ينتمون إلى شريحة المثقفين الذين 
البشرية،  المجتمعات  وتحديث  تغيير  مهمة  بهم  تناط 
قد  العرب  الدين  رجال  من  قلياًل  ليس  عددًا  أن  نجد 
وتزييف  الكذب  وصناعة  اإلعالم  لعبة  في  انخرطوا 
الفتاوي وإطالق الخطب  الحقائق، من خالل إصدار 
التي تخدم جهة دون أخرى، وتشوه صورة طرف دون 
آخر، عبر االقتصار فقط على إظهار التفسير الديني 
الضيق الخالي من االجتهاد ألسباب تتعلق بمصالح 
إلى  الحال  الذي يؤدي كما هو  جهات ودول، األمر 
العربي،  الواقع  في  معرفي  ديني  ثقافي  فكري  انسداد 
بتكييف فقهي  يقوم  الديني في منطقتنا  الخطاب  ألن 
ينسحب  وهذا  منها،  االستبدادية  حتى  الظواهر  لكافة 
الفكرية والسياسية واالجتماعية،  القضايا  على مجمل 
الفلسطيني  الذكر ال الحصر إن الصراع  فعلى سبيل 
الصهيوني ليس صراعًا دينيًا، فال الفلسطينيين يهدفون 
إلى إدخال اليهود في الدين اإلسالمي، وال الصهاينة 
سياسي  صراع  هو  إنما  الفلسطينيين،  تهويد  ينشدون 

على األرض من أجل الوجود.
لهذه  دعائية  أبواق  إلى  المثقفين  بعض  تحول  إن 
ما  تمزيق  في  يساهمون  بذلك  فإنهم  تلك  أو  الجهة 
ظل من األواصر التي تجمع بين أبناء البلد الواحد، 
مثقفي  بينهم.  فيما  العربية  البلدان  مواطني  بين  وما 
وإرباك  بالنابل،  الحابل  خلط  على  يعملون  الميديا 
فيها  تنتشر  التي  الفوضى  من  نوع  وإحداث  المتلقي 
ثقافة االستغباء، وبناء ثقافة تقوم على الظن واالنفعال 

وليس على الوعي المعرفي.
عندما ينجح اإلعالم في تحويل المفكر والمثقف ورجل 
الدين إلى تجار، وتتحول األفكار والمواقف والخطابات 
إلى سلع تشترى وتباع، فإن هؤالء يتحولون إلى تجار 
الخطير  جهل وشقاء واستبداد لألمة، ذلك إلسهامهم 
في تكريس الواقع المريض وإعادة إنتاجه بكامل علله.

إلى اين نمضي؟

المعلوماتي،  اإلغراق  في  فورة  الحالي  عصرنا  يشهد 
من  مرعبة  كميات  وطأة  تحت  نرزح  أصبحنا  بحيث 
واألخبار  المضللة،  والمعلومات  اإلعالمية،  الفبركات 
الكاذبة، والبيانات المزيفة، والصور المركبة، وحمالت 
المهم، حمالت عدائية  التافه وتسطح  دعائية تضخم 
أخالقه  من  وتنال  معين  طرف  وصورة  سمعة  تشوه 
أستوديوهات  في  تصويرها  يتم  فيديوهات  وذمته، 
أنها في ميدان معركة  للمتلقي على  متخصصة تبث 
أو مظاهرة أو حدث ما في مكان ما. كل هذا تطالعنا 
وإذاعات  مطبوعات  من  المتعددة  اإلعالم  وسائل  به 
مواقع  وعبر  اجتماعي  تواصل  ومنصات  وفضائيات 
بها  تراق  ال  ناعمة  إعالمية  حروب  إنها  االنترنت. 
بأدوات  خاللها،  من  العقول  غسل  يجري  بل  دماء، 
تربك  ومتعددة،  مختلفة  بطرق  وأدواتها  أذرعها  تبسط 
من  نوعًا  وتحدث  الواقع،  وتزيف  والمشهد،  العقل 

الفوضى االجتماعية والسياسية واألمنية.
المجتمعية،  الوحدة  يهدد  خطر  الكاذبة  األخبار 
السلم  العنف ويزيد من االنقسامات، ويقوض  ويغذي 
العرقية  المكونات  جميع  بين  والتعايش  االجتماعي 
واالثنية والمذهبية. هذا دفع دول مثل االتحاد األوروبي 
إلصدار حزمة من القوانين في مواجهة التأثير المتزايد 

لشبكات التواصل االجتماعي.
شديدًا  احتقانًا  من  تعاني  التي  العربية  منطقتنا  في 
واستعصاًء متعددًا في معظم قطاعات الحياة، وتعاني 
قوى  تبرز  كبيرة،  واقتصادية  سياسية  ضغوط  من 
ولها  المنطقة،  مقدرات  على  الهيمنة  تحاول  وأطراف 
مصالح في إضعاف العرب. هذه القوى تمتلك وسائل 
إعالمية خطرة موجهة لمخاطبة المتلقي العربي، تقوم 

سياستها اإلعالمية على الكذب وتزوير الوقائع.
كورونا  فيروس  انتشار  ومع  الماضية  األسابيع  في 
لمواجهته، وتقليل حجم  العالم  المستحد، وتأهب دول 
بشرية  متعددة،  جبهات  في  يحدثها  التي  الخسائر 
ظهر  وفلسفية،  واجتماعية  وسياسية  واقتصادية 
المرعب  الطوفان  هذا  في  تجلت  التي  الكارثة  حجم 
الملفقة  والصور  الكاذبة  واألخبار  المعلومات  من 
وانتقالها  تداولها  يجري  التي  المفبركة،  والفيديوهات 
للبشرية، اختلط  الناس، في معركة شقاء حقيقي  بين 
بالنابل، وأثارت رعبًا غير مسبوق وسط  فيها الحابل 

البشرية.
بغياب استراتيجية عربية تتصدى لهذا الغول اإلعالمي 
وتفضحه وتعريه، وعدم وجود مؤسسات إعالمية عربية 
تساهم في بناء الوعي الجمعي للمتلقي العربي ليكون 
الحقيقي  بين  والسمين،  الغث  بين  التمييز  قادرًا على 
تتخيل  أن  العزيز  القارئ  أيها  لك  يمكن  والمزيف، 

القادم.
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إيطالي يضرب مهاجرا حتى الموت..
 ما سر المباالة المارة؟

ماذا تعرف عن قرية العم وأوالد األخ في العراق؟
حتّرم الصيد ومتنع التدخني وتربية الكالب واحلمير

أقدم  المارة  هواتف  وكاميرات  أعين  مام 
إيطالي على ضرب مهاجر نيجيري  مواطن 
حتى الموت، من دون أن يتدخل أحد إلنقاذ 
المهاجر، وهو من ذوي االحتياجات الخاصة، 

حتى فارق الحياة أمام الجميع.
»بالوحشي«-  ُوصف  -الذي  االعتداء  هذا 
وقع الجمعة الماضي في شارع تسوق رئيسي 
في بلدة »تشيفيتانوفا ماركي« التي تقع على 
ساحل البحر األدرياتيكي، واستمر أكثر من 

4 دقائق.
وحسب ما أوردته الصحف والمواقع اإليطالية 
التواصل  مواقع  على  نشر  وما  واألجنبية، 
مصحوبا بالفيديو الذي يوثق الحادث، الذي 
المهاجر  ُقتل  فقد  المرات؛  آالف  نشره  أعيد 
النيجيري ليكا أوغورشوكو )39 عاما( بعدما 
إيطالي  مواطن  قبل  من  للضرب  تعرض 
بالعكاز حتى الموت، في وقت بقي فيه شهود 
يتدخل  أن  دون  من  الواقعة  يشاهدون  عيان 

أحد.
باتريك  وصف  هكذا  مخز«،  أمر  »إنه 
جوباديا نائب سكرتير جمعية تمثل النيجيريين 
في إيطاليا الحادث، مضيفا »لندين الحقيقة 
نفسها وسلوك األشخاص الذين وقفوا متفرجين 
واكتفوا  بعكازه  ُيقتل  معوقا  شخصا  وشاهدوا 

بالتصوير« بدل التدخل.
السابق  الوزراء  رئيس  ليتا  إنريكو  وكتب 
على  اليساري  الديمقراطي  الحزب  ورئيس 
الحادث  على  معلقا  الماضي  السبت  تويتر 
»انتشار الالمباالة، ال يمكن أن يكون هناك 

مبرر«.
وبغض النظر عن أسباب االعتداء ومالبساته 
بأنها  اإليطالية  للشرطة  بيان  وصفها  التي 
»ربما تكون تافهة«؛ تثار عالمات االستفهام 

سلوك  تفسير  يمكن  فكيف  واالستنكار. 
شاهدوا  الذين  المارة  جانب  من  الالمباالة 
ساكنا  أحدهم  يحرك  أن  دون  من  الحادث 

ليساعد هذا الرجل وينقذه من الموت؟

متالزمة جينوفيزي
كيتي  تعرضت   ،1964 مارس/آذار  في 
شقتها  خارج  الموت  حتى  للطعن  جينوفيزي 
في حي »كيو جاردنز« بنيويورك، ونقل تقرير 
الجريمة في صحيفة نيويورك تايمز إحساس 
يقدموا  لم  الذين  الجيران  من  المباالة  عدم 
المساعدة، ويقال إن 38 شخصا رأوا الحادثة 

أو سمعوا الهجوم ولم يستدعوا الشرطة.
هذا الحادث وغيره أثار الحقا أبحاثا أصبحت 
تعرف باسم »تأثير المتفرجين« أو »متالزمة 
اجتماعية  نفسية  ظاهرة  وهي  جينوفيزي«، 
أي  تقديم  عن  الشخص  امتناع  إلى  تشير 
حاضرون  هناك  كان  إذا  للضحية  مساعدة 
آخرون، إذ إن احتمال المساعدة يرتبط عكسيا 
مع عدد المتفرجين، فكلما زاد عدد المتفرجين 

نقصت نسبة أن يقدم أحدهم المساعدة.

مساعدة عبر التصوير
تفسير آخر يطرحه لينوس أندرسون المحاضر 
بجامعة  واالتصال  اإلعالم  دراسات  في 
التصوير  أن  »يبدو  قائال  بالسويد  هالمستاد 
طريقة فورية جدا للتعامل مع حدث ما؛ فهو 
يمنحك اإلحساس بفعل شيء ما، وبدال من 
أن تكون سلبيا تصبح نوعا ما شاهدا نشطا«.

عندما  بديال  األشخاص  التصوير  يمنح  كما 
راغبين  غير  أو  قادرين  غير  بأنهم  يشعرون 

في التدخل وتقديم يد المساعدة.
األستاذ  أجراه  بحث  التفسير  هذا  ويعزز 
بالجامعة  التنظيمي  النفس  المساعد في علم 
عام  بوميل  فان  ماركو  هولندا  في  المفتوحة 
الكاميرات  وجود  تأثير  كيفية  حول   2013
على المتفرجين، حسب تقرير سابق للجزيرة 

نت.
وابتكر بوميل وزمالؤه موقفين: أحدهما سرق 
فيه شخص أمواال من شخص آخر بحضور 

أمواال من  فيه شخص  المارة، واآلخر سرق 
شخص آخر بحضور المارة وكاميرات أمنية، 
وأظهرت نتيجة البحث أن الناس كانوا أكثر 

مساعدة عند وجود الكاميرات.
يقول بوميل إنه لم يتم إجراء أي بحث مباشر 
بتوثيق  قرارا  األشخاص  اتخاذ  سبب  حول 
هناك  ولكن  التدخل،  بدل  والجرائم  الحوادث 
نظريتين جيدتين؛ إحداهما أن الناس يشعرون 
العيان  شهود  ألغراض  مهم  التصوير  بأن 
بشكل أساسي، أي مساعدة الشرطة في تعقب 

المجرم.
أن  وهو  مهم  آخر  عنصر  أيضا  وهناك 
األشخاص الذين يعانون من التوتر والصدمة 
وما إلى ذلك قد يحتاجون إلى تخفيف ذلك 
مع  وتجاربهم  مشاعرهم  مشاركة  خالل  من 

أصدقائهم من خالل الفيديو الذي صوروه.

أين »السامري الصالح«؟
الواليات  جانب  -إلى  إيطاليا  أن  الغريب 
تطبق  أخرى-  أوروبية  دول  وعدة  المتحدة 
قانونا يطلق عليه اسم »السامري الصالح«، 
المتطوع  للشخص  الحماية  تأمين  ومهمته 
بتقديم المساعدة، إذا نتج عن إغاثته إصابة 
وذلك  الإرادي،  قتل  حتى  أو  آخر  شخص 
المساعدة  تقديم  في  الموجودين  تردد  لتقليل 

خوفا من العقوبات.
ففي فرنسا، ُيعد أي شخص ال يقدم المساعدة 
لشخص معرض للخطر مسؤوال أمام المحاكم 
المدنية والجنائية، وعقوبة هذه الجريمة السجن 
والغرامة، وقد تصل إلى دفع تعويضات مالية 

للضحايا، وكذلك األمر في ألمانيا.

الُمميزة  القرى  من  تاوك«  »كاني  قرية  تعّد 
العراقية األخرى بسبب  القرى  والُمختلفة عن 
ابتكارها سلسلة قوانين مستوحاة من العادات 
البيئة  حماية  منها  الهدف  القديمة،  والتقاليد 
والدفاع عنها والتحفيز على التعّلم والدراسة، 
قرٍن من  أكثر من  منذ  أفرادها  وُتطبق على 
الزمن، وهذا ما انعكس إيجابا على سكانها.

لمن  والفتة  غريبة  القوانين  هذه  تكون  وربما 
العصر  تطّور  مع  سيما  وال  عليها،  يطلع 
من  فريدة  تظل  لكنها  التكنولوجيا،  وانتشار 
نوعها لمساهمتها في نشر التعليم في القرية، 
الشهادات  حاملي  من  سكانها  جميع  وكون 

الجامعية أو ما يعادلها.
»باسرمه«  ناحية  في  الواقعة  القرية  تسكُن 
أربيل  محافظة  في  شقالوة  قضاء  ضمن 
عدد  ويبلغ  عائلة،   37 العراق  بكردستان 
أفرادها نحو 200 شخص، ويعود عمرها إلى 
الزمن، وجميعهم من جدٍّ  أكثر من قرن من 
واحد اسمه أحمد آغا شيخر المولود في نهاية 
ولهذا   ،1975 عام  والمتوفى  الـ19  القرن 
وأوالد  »العم  قرية  اسم  أيضا  عليهم  أطلق 

األخ«.

باإلضافة إلى أن ُسكان هذه القرية ال يربون 
قوانينها  فإن من  األغنام والمواشي واألبقار، 
وتربية  التدخين  ومنع  الصيد،  تحريم  أيضا 
الكالب  وتحديدا  فيها،  المنزلية  الحيوانات 
شخص  أي  إجبار  إلى  باإلضافة  والحمير، 
يبلغ الـ18 عاما على تعّلم السياقة والحصول 

على رخصة.
منع  إن  آغا  الرزاق  القرية عبد  يقول مختار 
التدخين صدر بتوجيه من والده كاكو أحمد 
آغا شيخر )1928-1996( الذي كان ُيدخن 
يوميا نحو 3 علب سجائر لكن بعد اكتشاف 
أضرارها، نصح أوالده وأحفاده بعدم التدخين 
أبدا، وأصبح ذلك ما يشبه أمرا لسكان القرية.
الزراعة  يعتمدون على  القرية  رغم أن ُسكان 
بنسبة عالية جدا، وانشغال رجالها في تأمين 
لقمة العيش، فإن القوانين فيما يتعلق بالتعليم 
منع  في  أسهمت  بهما،  واالهتمام  والدراسة 

انتشار اأُلمية فيها.
في  الصيد  تحريم  تم  إنه  المختار  ويقول 
قريتهم بهدف التمسك بالطبيعة والحفاظ عليها 

وحمايتها، متسائاًل في حديثه للجزيرة نت » 
اإلنسان من اصطياد  يستفيد  أن  ُيمكن  ماذا 
ويزيد  الطبيعة  في جمال  ُيسهم  بسيط  طائر 

من سحرها؟!«.
القرية  سكان  على  السارية  القوانين  وتفرض 
إكمال الدراسة وعدم تركها لحين نيل شهادة 
ما  أو  معهد  من  أو  كانت  جامعية  سواء 
من  أفرادها  جميع  جعل  ما  وهذا  ُيعادلهما، 
حاملي الشهادات، ومنهم ما زال في الدراسة.

كان  أن  منذ  عاما(   48( كاكو  يتذكر رشيد 
كبار  من  النصائح  يتلقى  كان  كيف  صغيرا 
قريته، وهذا ما جعله بحالة غامرة من السعادة 
القوانين  هذه  تطبيق  أن  ويؤكد  باستمرار، 
البيئة والطبيعة، ما جعلها  ساعد في حماية 

مميزة وُمختلفة عن القرى األخرى في البالد.
كما »وّسعت هذه القوانين دائرة الحب والسالم 
دوائر  وضيقت  السكان  بين  والوئام  واألمان 
في  ُيشير  الذي  لكاكو  وفقًا  والخداع«،  الشر 
إلى  ينظرون  أنهم  إلى  نت  للجزيرة  حديثه 
كأنهم  نظرة صدق وإخالص  بعضا  بعضهم 

من عائلة واحدة.
التآخي  من  المرتبة  هذه  إلى  القرية  وصول 
والمعرفة، دفع كاكو إلى أن يزيد من طموحه 
بضرورة أن ُتطبق القرى األخرى في العراق 
بحماية  يتعلق  فيما  سيما  وال  القوانين  نفس 
المساحات  وزيادة  عليها  والحفاظ  البيئة 

الخضراء في مناطقهم.
ورغم أن القرية تعود في جذورها لجدٍّ واحد، 
فإن كاكو ينفي أن تكون الزيجات محصورة 
مع  بالزواج  ُيسمح  إنه  ويقول  فقط،  بينهم 

المناطق والقرى األخرى.
مواكبة التطور

فيها  المعمول  واألعراف  القوانين  وحّفزت 
االستمرار  على  الشباب  من  الكثير  بالقرية 
مع  الحال  كما  تركها  وعدم  الدراسة  في 
إن  رشيد  ويقول  عاما(.   20( رشيد  هلكوت 
هذه األعراف مهمة لبرمجة حياتنا الشخصية 
والعامة وال سيما فيما يتعلق بالجانب العلمي.

في  أولى  مرحلة  طالب  -وهو  رشيد  وُيشير 
منقطعة  غير  القرية  أن  إلى  القانون-  كلية 
العالم  يعيشه  الذي  التكنولوجي  التطّور  عن 
اليوم ومواكبة له رغم تمسك سكانها باألعراف 

والتقاليد واعتزازهم بها.
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من أجل حاضر مضيء

رشدي الماضي 
حيفا 

فيها  نريدها، مدينة، عربية جديدة - كل ما 

وكذلك  رفات  والشٌّ طوح  والسُّ النوافذ  حتى 
نظيفة  القمر…  ّمار تحت ضوِء  السُّ مجالس 
هذا  العنف.  مظاهر  كل  من  وخالية  نظيفة 
الورم الخبيث الذي استوطن فينا وأخذ يأكل 

كياننا لبنًة لبنة.
..رب ما أقوله هو نوع من االوتوبيا الموجودة 
في الخيال الجامح، او أنَُّه بحث عن َسراٍب 

سميناه » المدينة الفاضلة«.!!!
أو لعلَّني أحلُم؟! فنسيُت نفسي وأرخيُت لهذا 
الحلم الجميل أطول ِعنان، وِلَم ال ؟! ألم َيُقْم 
في الماضي طائُر الرّعد من تحت رماد هموم 
عوب وشقائها ليسّجَل لها أروع انتصارات  الشُّ

الحياة!!
لماذا أقول قولي هذا؟!

علينا  ُيحّتم  زمن  الى  اليوم  وصلنا  ألّننا 
الكفر  مهنة  بالقول  ال  بالفعل  نمارس  أن 

بالمستحيل واستبدالها بمهنة اإليمان بحدوث 
المعجزات…

فمصابنا َجَلٌل واسِتشراؤه يتنامى فينا ويبني له 
جديدة  أعشاشا  بالجراح،  المثخن  جسمنا  في 
وداء  كل يوم.. فصورة العنف بكل ألواِنِه السَّ
يتكرر  مأساوي  مشهد  الى  تحولت  والحمراء 
والقرية  والحمولة  االسرة  داخل  سريعة  بوتيرة 

والمدينة العربية و. و. و…
في  عاليا  يجلجل  النَّشاز  الصوُت  هو  فها 
ومتنزهاتنا  ومجتمعاتنا  ومدارسنا  احيائنا 
ومدننا وقرانا وحتى في »َأِسرّة المتعة« التي 

تضمنا!!!
فالمرأة تبقر والفتاة تغتصب!! الصديق الذي 
أن  العم  ابن  وعلى  يطعن!!  الرأي  يخالفني 
يطلق الرصاص!! اما »دار عدوي السياسي« 
تلقى  ساحاتها  وعلى  بالصواريخ  فتقذف 

القنابل!!!
وعنفا  ضراوة  تزداد  عربية  عربية  تراجيديا 
يتَّسع  َحّيزَُها  مأساويا يوما بعد يوم، وها هو 
ِمساحًة ليوقع في براثنه المميتة شرائح جديدة 
أّيها  هذا  وفي  واالوالد..  الشباب  جيل  من 
األخوة يْكُمن الخطر الكبير فهو تهديد مدمر 

ومباشر لمستقبلنا نحن العرب!
إذًا قارئاتي/قرّائي: بقي أْن َأصرخ:-

يضيء  أن  يجب  الجنائزي،  الواقع  هذا  َأنَّ 
أمامنا كل األضواء الحمراء ويدق أكبر نواقيس 
الخطر حتى نصحو قبل فوات االوان، نحن 
الكبار لنوقف تدفق هذا النزيف القاتل الذي 
ُه يتغلغل في شرايين اجيالنا القادمة. اخذ ُسمُّ

قصة قصيرة: الطاووس األبيض

عن الثقافة العربية وكيفية احياء دورها الحضاري

طارق عباس زبارة
كاتب من اليمن

 – وزير  نائب  برتبة   – عماد  المهندس  كان 
مسؤوال في إحدى الوزارات عن إدارة القروض 
السلم  على  الدرجة  هذه  له  منحت  الدولية. 
بل  العملي،  كفاحه  بسبب  ليس  الوظيفي 
الوساطات  نظام  في  عائلته  تغلغل  بسبب 
– الحكم المؤسسي الحقيقي للبالد. ومع أن 
من  بامتياز  وخريجا  ذكيًا  رجاًل  كان  عماد 
برتبته  فخورًا  كان  أنه  إال  بريطانية،  جامعة 
الوظيفية أكثر من شهادته العلمية التي نالها 

بعرق جبينه.

كان لعماد مكتب كبير. وكان يحرص على 
أن يكون مكتبه فخما والئقا بمنصبه. وكون 
المكاتب،  ترميم  بنفقات  تتكفل  لم  الوزارة  أن 
اضطر عماد أن ينفق على ترميم مكتبه من 
من  دخل  أي  له  يكن  لم  إذ  الخاص،  ماله 
أي رشاوى أو أي عموالت من صفقات. من 
تقاضي  عن  يمتنع  عماد  كان  المبدأ  حيث 
إنسانًا  لكونه  ليس  هذا  والعموالت.  الرشاوى 
شريفًا، بل بسبب عدم ثقته بأحد، وخوفه من 
أن تتاح الفرصة ألحد بالوشاية به، التي قد 

تؤدي إلى خسارته لمنصبه وسلطته.

كان عماد كثير الحضور، متواجدًا دائمًا في 
عمله يراقب كل الموظفين محاواًل أن يمسك 
مما  يستفيد  كي  ويجمعها،  أخطاءهم  عليهم 
جمع في يوم من األيام. وبسبب تصرفاته هذه 
يزداد  ذاته،  الوقت  في  ومهابًا  مكروهًا  كان 
حذرًا كل يوم، ويراقب الموظفين أكثر وأكثر. 
إعطائه  وعدم  المسؤولية  من  خوفه  وبسبب 
الصالحيات الضرورية لموظفيه لم ُيتخذ أّي 
قرار أو ُينجز أّي عمل في الوزارة التي كانت 

قليلة اإلنتاج أصاًل.

كثيرة،  أمطار  نزول  بعد  نيسان،  شهر  وفي 
وغرقت  السدود  أحد  انفجر  كارثة:  حدثت 
من  الكثير  ومات  قرى  ثالث  ذلك  نتيجة 
في  اإلداري  اإلهمال  كان  غرقًا.  سكانها 
سبب  هو  السد  لمحابس  والصيانة  التشغيل 
نفقة  السد كان على  هذا االنفجار. ومع أن 
كاملة من الجهة الخارجية الممولة، بحيث لم 
تكمن المشكلة في عدم توفر النقود، إال أن 
إلدارة  يخضع  كان  الغيار  قطع  شراء  قرار 

تحت سيطرة عماد، الذي تأخر في الموافقة 
على الشراء. بذل عماد وعائلته كل جهودهم 
في أن يبعدوا التهمة عن ابن عشيرتهم “نائب 
عديدة  ورشاوى  كثيرة  والئم  وبعد  الوزير”. 
تمكن عماد من البقاء في منصبه. أّثر ذلك 
أكثر  صار  إذ  عماد،  شخصية  في  بالطبع 

حذرًا وخوفًا من اآلخرين.

في يوم من األيام وجد عماد امرأة عجوزا في 
مكتبه، كانت في انتظاره جالسة على األريكة 
المخصصة للزوار المهمين. لم يعرف كيف 
فورًا  بالخروج  أمرها  أدخلها.  ومن  دخلت 
تقتضي موعدًا  التي  الزيارة  بمراسيم  وااللتزام 
سبب  عن  تفصح  أن  المرأة  حاولت  مسبقًا. 
مجيئها، إذ كانت من المتضررين من انهيار 
مدير  أمر  بل  إليها،  عماد  يصِغ  لم  السد. 
قبل  المكتب.  من  فورًا  يخرجها  أن  مكتبه 
“أنت  له:  وقالت  المرأة  إليه  التفتت  خروجها 
اختفت  أبيض…”.  مجرد طاووس! طاووس 
بعد  به.  دخلت  الذي  الغموض  بنفس  المرأة 
خروجها انتبه عماد إلى وجود شق على رخام 
تمامًا  مستقيما  الغامض  الشق  كان  البالط. 
ال يتجاوز عرضه ميليمترا وكأنه حفر على 
البالط بدقة ليفصل مكتبه عن بقية الغرفة. لم 
يشغل عماد ذهنه أكثر بموضوع المرأة والشق 

وواصل عمله.
وبعد عدة ساعات، أحس عماد بحّكة غريبة 
عند عصعصه. تحسسها بيده وأدرك أن شيئا 
ما ينمو هناك وكأنه شعر كثيف. ذهب فورًا 
إلى البيت ليتفحص األمر. وبعد وصوله وخلع 
أصبحت  شعيرات  كان  ما  أن  أحس  ثيابه، 
حزمة كثيفة. اتصل فورًا بزوجته، لكن هاتفها 
المتنقل كان مغلقًا. عادت زوجته إلى البيت 
بعد وهلة قصيرة بدت لعماد ساعات طويلة. 
فتحت زوجته الباب ودخلت والحارس وراءها 
وصلت  أن  وبعد  مشترياتها.  أكياس  يحمل 
إلى غرفة الصالون وجدت زوجها جالسًا على 
األريكة بمالبسه الداخلية شاحب الوجه صامتًا 
الحارس أن  العرق. طلبت من  يتصبب منه 
يضع األكياس على األرض وأن يغادر فورًا.

سألت زوجها: “ما بك يا عماد؟ لماذا عدت 
لم  “انظري”.  وقال:  عماد  استدار  مبكرًا؟”. 
من  خرجت  فقد  رأت.  ما  زوجته  تصدق 
عشرة  بطول  أبيض  ريش  حزمة  عصعصه 
يا  هذا  “ما  صرخت:  تقريبًا.  سنتيمترات 

اليوم  جاءت  أدرى.  “ال  أجابها:  عماد؟”.  
امرأة مجنونة إلى المكتب ولقبتني بالطاووس 
األبيض. ومن ذلك الوقت والريش يظهر في 
عصعصي”. قالت زوجته: “دعني أرى عن 
قرب… يا وياله… هذا فعاًل ريش. هيا بنا 
“لن  عماد:  أجاب  المستشفى”.  إلى  لنذهب 
الحال.  هذا  على  وأنا  مكان  أي  إلى  أذهب 
الوزير  نائب  المستشفى؟  في  سنقول  ماذا 
سأصبح  طير؟  إلى  يتحول  أن  طريقه  في 
آخر”.  نجد حاًل  أن  يجب  العالم.  أضحوكة 
قالت زوجته: “أقترح إذًا أن نسافر فورًا إلى 
بريطانيا ونجد هناك أخصائيا كتوما يعالجك 
“هذا  عماد  أردف  إعالمية”.  شهرة  أي  دون 
هذا  مهم  التزام  لدّي  إذ  اليوم  ممكن  غير 
هذه  “في  عنه”.  الغياب  أستطيع  ال  المساء 
الحالة سأحضر مقصًا كي أقص الريش حتى 
ونسافر  اليوم  المراسيم  حضور  من  تتمكن 
حتى  الريش  وقّلمت  زوجته،  أجابت  غدًا” 
المنتفخ  يخفي عصعصه  أن  عماد  استطاع 

في ثيابه.
متجهًا  سيارته  في  البيت  من  عماد  خرج 
كان  المدينة.  في  الفاخرة  الفنادق  أحد  إلى 
مدعوًا من أحد المانحين في ندوة ليلقى كلمة 
افتتاحية. ومع أن الوقت بات مساء، لم تخف 
زحمة السيارات في المدينة. جلس عماد على 
الكرسي قلقًا، إذ كان يشعر بنمو الريش في 
قبل  الفندق  إلى  أن يصل  تمنى  عصعصه. 
كانت  الزحمة  لكن  أخرى.  مرة  الريش  نمو 
أغلقت  ما  مهرجان  بسبب  العادة  من  أكثر 
بسببه الطرق. سيصل عماد إثر ذلك متأخرًا. 
االفتتاح  قبل  يهرب  أن  الفرصة  له  تتاح  لن 
ما  “اللعنة.  ريشه.  ويقلم  المياه  دورة  إلى 
السائق  من  طلب  نفسه.  في  فكر  العمل؟” 
أن يقف السيارة بجانب المسجد على اليمين. 
دخل عماد على عجل الي دورة مياه المسجد. 
إلى  قلم ريشه، وركض عائدًا  أخرج مقصه، 

السيارة.
وصل عماد إلى الفندق متأخرًا قلياًل. هرول 
بابها.  وفتح  للندوة  المخصصة  القاعة  إلى 
رحب  إذ  دخوله،  عند  الجالسين  كل  التفت 
منظم الندوة به علنًا. عادة كان عماد يحب 
هذا النوع من الترحيب واالحترام الزائد لمكانته 
ريشه  هّم  يحمل  وهو  اليوم  لكن  ومنصبه. 
على عصعصه كان يتمنى أن تنشق األرض 

وتبتلعه.
االفتتاح  مراسيم  بتغيير  الندوة  منظم  أخبره 

وتأخير بداية الندوة. كان ذلك بسبب تأخير 
أحد الشخصيات المهمة، التي وافقت أن تلقي 
األخيرة.  اللحظة  في  شرف  كضيف  كلمتها 
غضب عماد في داخله أنه لم يكن على علم 
تقليم ريشه  إلى  أنه اضطر  إذ  بذلك مسبقًا، 
في دورة مياه المسجد القذرة، بدل من حمام 
الفندق الفاخر. لكنه – وعلى عكس عادته – 
لم يوبخ أحدًا. أحس بنمو ريشه وهو يجلس 
إلى  ليتوجه  الفور  على  نهض  المقعد.  على 
دورة المياه مرة أخرى ليقلم ريشه، كي ال ينبت 
أثناء إلقائه لكلمته. لكن في تلك اللحظة دخل 
ضيف الشرف – أحد سفراء الدول المانحة. 
أّي  من  المانحة  الدولة  هذه  خوف  وبسبب 
دخول  بعد   – اُغلقت  رعيتها،  على  اعتداء 
القاعة  أبواب   – معه  الذي  والحشد  السفير 
الندوة. ما أربك  بأحكام على المشتركين في 
عماد أيضًا هو دخول الوزير مرافقًا للسفير. 
سيتغير  الكلمات  إلقاء  ترتيب  أن  يعني  هذا 
وأنه، كنائب الوزير، لن يتحدث أواًل. ومع أن 
عماد كان يكره أن تؤخذ منه األضواء، غير 
أن أّي تغيير في ترتيب القاء الكلمات، اليوم 
الوقت  طال  إن  له  كارثة  سيشكل  بالذات، 
ونبت ريشه أثناء ذلك. ومن سوء حظ عماد، 
من  أكثر  فعاًل،  الكلمات  إلقاء  وقت  طال 
العادة. كانت األجواء مرحة والوزير والسفير 
يتبادالن الفكاهات أثناء إلقاء الكلمات، وريش 
عماد ينمو وينمو حتى وصل إلى حجم من 
إلى  بإمعان  أحد  الصعب تجاهله. وإن دقق 
ظهر عماد لوجد قميصه منتفخًا من الخلف 
وكأنه يخفى طائرة ورقية كبيرة خلف ظهره. 
إلى  ذهب  كلمته،  ليلقى  دوره  جاء  عندما 
أحد  يرى  لكيال  الخلف  إلى  ماشيًا  المنصة 
وقد  جبينه  من  يتصبب  العرق  كان  ظهره. 
تكونت تحت إبطه بقع عرق عريضة.  قال 
ستذوب  رجل،  يا  سترتك  “اخلع  الوزير:  له 
كالبوظة في الشمس”. عندما سمع عماد ذلك، 
كره اليوم الذي ولدته فيه أمه. لعن في سره 
بلهاء.  بابتسامٍة  مرغما  سترته  وخلع  الوزير 
في  بعينيه  حدق  المنصة،  على  وقوفه  بعد 
الحاضرين. تجمدت أنفاسه عندما رأى المرأة 
العجوز واقفة عند باب القاعة المغلق. غمزته 
عندما التقت أعينهما. في تلك اللحظة تمزق 
قميص عماد وظهر ريش أبيض منشورًا إلى 
نحو  في شكل مروحة جميلة طولها  الخلف 

خمس مرات طول جسمه.

صادق جواد سليمان

أحدهما  متواصالن:  لكنهما  متمايزان،  معنيان  للثقافة 
عام واآلخر ذو مدلول محدد. في المعنى العام نقصد 
والموروثة:  الحاضرة  المجتمع،  خبرة  عموم  بالثقافة 
أي النمط الكامل لحياة المجتمع، بما في ذلك لغته، 
ترتيبه  االجتماعي،  نمط عيشه، سلوكه  فنونه،  أدبه، 

ألولوياته، وطريقة تعامله مع قضاياه واهتماماته.
مجتمع  كل  أن  القول  نستطيع  العام  المعنى  بهذا 
به،  خاصة  ثقافة  يعيش  صغير،  أو  كبير  وطني، 
بصرف النظر عن جدارة ثقافته، وأن هناك مئاتا من 
الثقافات عبر العالم تتمايز عن بعضها في الموروث 
من الخبرات والعقائد واألعراف، وتتفاوت في حاضرها 
السياسي،  نضجها  االجتماعي،  استقرارها  بمقدار 
انضباطها الخلقي، ومحصولها من المعرفة ومهارات 

التنظيم واإلنتاج.   
المكونات  أهم  أحد  الثقافة  تشكل  أيضا  المعنى  بهذا 
الخمس لهوية المرء، إلى جانب الوطن، الدين، العرق، 
التخصص المهني.  على أن الثقافة والعرق هما األدل 
فقد  تكوينها،  في  جذرا  األعمق  كونهما  الُهوية،  على 
بدين،  دينا  إذا ما شاء، وطنا بوطن،  امرؤ،  يستبدل 
أو  ثقافته  ينسلخ من  يملك أن  لكنه ال  مهنة بأخرى، 

عرقه بمجرد أن يريد.
نصيب  على  تحديدا  فيدل  للثقافة  اآلخر  المعنى  أما 
ما  به شخص  يتحلى  والتهذيب،  المعرفة  من  موفور 
فنقول عنه أو عنها أنه أو أنها شخص مثقف.  في 
النسق نفسه، عندما نعهد في شخص ما  تميزًا معرفيا 
وخلقيا، نقول أنه أو أنها على ثقافة عالية. من ذلك 
تتضح لنا مفارقة ظريفة: مع أننا بالمعنى العام للثقافة 
نستطيع القول أن لكل مجتمع ثقافة، في المعنى اآلخر 
ال نستطيع القول أن كل فرد ضمن أيما  ثقافة شخص 
مثقف.  هذه الثنائية في معنى الثقافة نجد ما يوازيها 
خبرة  تعني    culture فكلمة   اإلنكليزية:  اللغة  في 
والصقل  المعرفي  الوفر  تعني  كما  ككل،  المجتمع 

الخلقي على صعيد األفراد.
*من هو المثقف؟

هو الشخص الذي يمتلك قدرا وافيا من المعرفة بقضايا 
العصر، وطنية وعالمية، بحيث يستطيع أن يكّون رأيا 
حصيفا إزاء ما يهمه منها، وأن يعبر عن رأيه ويدعو 
المثقفون بالضرورة  إذا شاء.  ال يكون  اليه اآلخرين 
على توافق في آرائهم، كما ال يكون جميعهم على نفس 
درجة االهتمام وااللتزام بالقضايا العامة.  ال ضير وال 
واحد  كأي  والمثقف  رؤاهم،  فللناس  ذلك،  في  غرابة 
منهم، مواطن حر، إذا شاء أسهم في قضايا مجتمعه، 

وإذا  شاء عزف.

*ما عالقة الثقافة بالحضارة؟
من نظرنا في التاريخ ال نجد حضارة إال أنها  نشأت 
بمراس  معرفي،  بتقدم  ذاتيا  استثرت  حية  ثقافة  وليدة 
على التنظيم، بوفر في اإلنتاج، وبرقي في األخالق.  
البنت  نجد  لكننا  الحضارة،  أم  الثقافة  المعنى،  بهذا 
َسرعان ما تتفوق على األم عندما الحضارة، بأفق أوفى 
وأشمل نظرا في الشأن اإلنساني، تتجاوز إطار الثقافة 
تحصل  هكذا  األمر.  بادئ  رحمها  من  خرجت  التي 
الثقافة  عندما تحضرت  اإلسالمية  العربية  الخبرة  في 
حضارات  معارف  استقبلت  والحقا  باإلسالم،  العربية 
أخرى، معاصرة وسابقة.  هكذا تعدت الثقافة العربية 

حدود ذاتها وأنجبت حضارة اإلسالم.

*ما العالقة بين الثقافة العربية والقومية العربية؟

العروبة قومية ثقافية بقدر ما هي ثقافة قومية، لذا نفي 
أحيانا  ذلك  ادعاء  نسمع  كما  العربية،  القومية  وجود 
العربية  الثقافة  لوجود  نفي  الحقيقة  في  البعض،  من 
التي ارتبطت بها وال تزال هوية اإلنسان العربي، داخل 

الوطن العربي وفي المهجر.
في واقع الحال المتشخص بالقومية العربية متشخص 
بالثقافة العربية، والعكس صحيح، بصرف النظر عن 
ذلك  وطني.   منشأ  أو  لون  أو  دين  أو  عرق  فارق 
أن العروبة يوم أن تحضرت باإلسالم خفضت العرق 
الخلق، شجبت  الدين والتماثل في  وأعلت األخوة في 
التمايز  وباركت  والسلطة،  والجاه  بالمال  التفاضل 
أعلن  مكة،  فتح  إثر  الناس.   وخدمة  والعلم  بالتقوى 
المؤكد  الجاهلي  الماضي  بين  الفصم  العربي  النبي 
كرامة  المؤكد  اإلسالمي  والحاضر  العرق،  عصبية 
بالنسب،  االستعالء  ترك  إلى  قومه  فدعا  اإلنسان، 
وأّصل بينهم المساواة. قال مخاطبا قوما ما عرفوا قباًل 
سوى العصبيَة القبلية قاعدًة للحياة: »يا معشَر قريش: 
إن هللا قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها باآلباء.  

الناس من آدم وآدم من تراب«. 
بذلك أخرج نبي اإلسالم قومه من عروبة عرق ونسب 
عالمية  مع  متوائمة  رحبة،  ثقافة  عروبة  إلى  قبلي 
اإلسالم وإنسانية مقاصده.  بذلك أّهل العروبَة لتكون 
الثقافة المركزية في اإلسالم، لتكّون أمة وسطا شهيدة 
على نفسها وشاهدة على الناس، ولتسلك بذلك مسلَك 
القدوة بين األمم.  قبل ذلك وصف القرآن الكريم نفسه 
بثقافٍة  اتصافًا  وإنما  لعرق،  انتسابًا  ال  بعربي،  مكررا 

شرحة بليغة خيرة.
*هل نحتاج الستراتيجية ثقافية؟

يعني  لنا  بالنسبة  الثقافة  حفظ  ذلك ألن  نحتاج.  نعم 
حفظ الهوية الوطنية والقومية بسواء.  من هنا ضرورة 
أن يكون لدينا عمال نشطا وهادفا ألجل تعزيز االرتكاز 
الثقافي وتوطيده.  من أهم استحقاقات المرحلة الراهنة، 
على ما أرى، تأصيل ثقافة المعرفة في خبرتنا الوطنية، 
بمعنى إحداث حراك ثقافي يعّرض أفقنا الفكري، ينّمي 
العملية، ويمكننا من  قدراتنا  المعرفي، يطور  رصيدنا 
إنجاز تقدم كمي ونوعي معا في ترادف واتساق.  ذلك 
التي  القيم  المعرفة كقيمة متصدرة بين  يعني تأصيل 
نعتد بها، نحتكم إليها، ونستبصر بمعطاها في تدبير 
ما يعنينا من شؤون عامة وخاصة.  بذلك نولي ثقافتنا 
الوطنية - الموصولة طبعا بالثقافة العربية عبر الوطن 
العربي الكبير - وجهة معرفية تتطور بها مع الزمن 
إلى ثقافة معرفية بامتياز، قادرة على دعم تنمية وطنية 
يكون  أن  أرى  إجماال،  ومستدامة.  جامعة  إنسانية، 

التركيز الثقافي، وطنيا وعربيا، على األبعاد التالية:

البعد الفكري:      ألجل ضمان سالمة منهجية التفكير
البعد المعرفي:    ألجل إنماء ثقافة المعرفة

البعد االقتصادي: ألجل زيادة اإلنتاج وعدالة التوزيع 
بترادف واتساق

البعد الخلقي:     ألجل تأكيد ضرورة االستقامة في 
الحياة

اإلصالحي  التوجه  تفعيل  ألجل  اإلصالحي:  البعد 
كواجب وطني مستدام

البعد العروبي:   ألجل تعزيز الثقافة العربية بمضمونها 
الحضاري

البعد اإلنساني:  ألجل تأكيد المشترك اإلنساني عالميا
في  األبعاد  هذه  تفعيل  ألجل  العمل  يتطلب  *ماذا 

الثقافة العربية؟ 
يتطلب وعيا جماهيريا بأهمية الثقافة كحاضنة جامعة 
ترتبط بها الهوية الوطنية والقومية معا.  يتطلب رعاية 
الثقافي.   النماء  ممكنات  توفير  حيث  من  الدولة  من 
يتطلب إسهاما فاعال من المثقفين من خالل أعمالهم 
يتطلب  المدنية.   نشاطاتهم  والمعرفية وعموم  األدبية 
غرسا مبكرا من خالل المناهج التعليمية لتنشأ األجيال 
تاريخيا  شكلت  التي  اإلسالمية  العربية  ثقافتها  مثمنة 
وال تزال إحدى أثرى الروافد في تنظيم الشأن اإلنساني 

وترشيده عبر العالم.     
* ثورة ثقافية؟

للتعامل  نوع  الثورة من أي  إلى خيار  أراني مائال  ال 
تكون  قلما  الثورة  وطني.   شأن  أيما  مع  تصحيحيا 
مما  أكثر  تتلف  األعم  في  إنها  بل  العواقب،  مأمونة 
أما  سهل،  اإلتالف  أن  ذلك  للتعمير.   مجاال  تفتح 
العربي  العالم  تجارب  ومكلف.   فشاق  اإلعمار 
األخيرة.   الحقب  امتداد  على  ومخيبة  مريرة  بالثورات 
اإلصالح  مسار  على  بإصرار  نثابر  أن  األجدى 
بمنهجية مؤسسية تطويرية مستدامة.  خير أن نتقدم 
حثيثا ضامنين سالمة ما ننجز من أن نخاطر بفورة 
التحكم في مسارها ودرء ما قد تحدث  ثورية يصعب 
من تلف.  من دروس التاريخ الحديث: الثورة الثقافية 
في الصين على امتداد عقٍد بين الستينات والسبعينات 
من القرن الماضي ألحقت بالبالد أفدح األضرار.  من 
بعدها نهجت الصين نهجا تطوريا في اإلصالح.         

التطور  سياق  في  المختلفة  الثقافات  وتأثر  تأثير   *
المرتقب

في سياق التطور الحضاري الذي أرصده عبر العالم 
الحكم  مؤسسات  مماثلة  نحو  متسارعا  توجها  أرى 
وأطر حقوق اإلنسان واستحقاقات المواطنة من جهة، 
ومماثلة أنماط العيش واإلدارة واإلنتاج والتجارة والتعليم 
وسواها من مرافق الحياة، من الجهة األخرى: اجماال، 
أرى عولمة بامتياز.  من ذلك أستشرف تبلور حضارة 
موحدة،  إنسانية  ومواصفات  معايير  ذات  عالمية 
تتناغم تحت سمائها سائر الثقافات بفاعليات متفاوتة 
بمقدار ما تمتلك كل ثقافة من عناصر التقدم وقدرات 
الثقافات،  أمام مختلف  التأثير.  من هنا أرى فرصة 
من خالل إسهامات إيجابية وفاعلة، أن تجعل حضارة 
الغد حضارة جامعة، راسية في مبادئ وقيم أخالقية 
عالمية، وملتزمة بمقاصد عليا تخدم الشأن اإلنساني 

بأسره، كما في مجاالت ضمان حقوق اإلنسان، حفظ 
حفظ  المعيشي،  اليسر  تحقيق  العلم،  نشر  األمن، 
من  وسواها  الصحية،  العناية  توفير  الطبيعية،  البيئة 
األمور الحيوية التي تسعى لتحقيقها في أوطانها سائر 

الشعوب.
إنسانية  الغد حضارة  أرى حضارة  أن  أطمح  إجماال، 
لتنوع خبرات  بامتياز: رحبة ونبيلة، مستوعبة وراعية 
حال  في جوهره  اإلنساني  الحال  أن  فمع  الشعوب.  
الناس عليها، حال  التي فطر هللا  الفطرة  واحد، وهو 
مهما  األسباب  بذات  ويفسد  األسباب  بذات  يصلح 
كانت الفوارق الثقافية، إال أن خبرات الشعوب تتنوع، 
يحققه  أن  يمكن  ما  لخير  إفراز  تكامليا  التنوع  وفي 
اإلنسان على مدرج االرتقاء.  إن تاريخ الحضارات، 
من حيث نهوض كل حضارة بدفع من حضارة سبقتها 
أو زامنتها، يشهد لمثل هذا التدافع اإليجابي المستدام 

بين األمم.

الثقافة العربية، بمركزية موقعها في حضارة اإلسالم، 
رافدا  تشكل  أن  يؤهلها  وفير  بمخزون حضاري  تأتي 
عظيما من روافد حضارة الغد الجامعة، لكن هذا لن 
يتأتى من حال الركود العربي الراهن. لكي يكون للثقافة 
العربية إسهام جدير في حضارة الغد ال بد  ألهلها أن 

يحدثوا أوال تحوال ذاتيا في ثالثة أمور حيوية:
عربيا  مجتمعا  فيطوروا  يتضامنوا  أن  عليهم   -
متواصال، متكامال ومتعاونا في تفعيل شتى إمكانات 
إنسانية  تنمية  ينجزوا  أن  ثم  ومن  اإليجابية،  الحياة 

شاملة ضمن األوطان وعبر الوطن العربي الكبير.
- عليهم أن يرتقوا إلى نظام ديمقراطي واف وشفاف، 
نظاٍم قائم وضوحا على مبدأ المشاركة العامة في صنع 

القرار العام.
إنماؤها  ثم  ومن  العصر،  معارف  اقتباس  عليهم   -
ذاتيا، وانتهاج المنهج المعرفي في تدبير الشأن الوطني 
والقومي بأفضل ما يستطاع، وعمل هذا كله بتواؤم مع 
المشترك اإلنساني الذي ينبغي أن تنتهي إليه وتصب 
في إنمائه اإلسهامات البناءة من نتاج جميع  الثقافات.

* دور المثقفين العرب في إحياء الثقافة العربية
إصالح  إطار  خارج  يكون  ال  أمة  أيما  ثقافة  إحياء 
يأتي شقا حيويا  تلك األمة ككل، وإنما  وإنماء وضع 
تراجع  جاء  لقد  واإلنماء.   اإلصالح  برنامج  من  
الخبرة  تراجع  ضمن  ثقافتها  وانحسار  العربية  األمة 
الوطن،  بتجزؤ  بأربع:  ُمسَببا  اإلسالمية عامة، وجاء 
المعرفي،  االجتهاد  عن  باالنصراف  الشورى،  بهجر 
وباالختصام الداخلي. إعادة بناء وضع األمة وإحياء 
يتطلب  تلك:   التراجع  لعناصر  نقضا  يتطلب  ثقافتها 
التضامن  وجهة  ككل  واألمة  األوطان  توجيه  تحديدا 
والحوكمة الرشيدة والتقدم المعرفي والوئام االجتماعي.  
المثقفين  من  فائقة  تاريخية  ريادة  يتطلب  بدوره  ذلك 
والصبر  الصدق  في  شجاعا  وتثبتا  بل  العرب، 
والالعنف، مع االستعداد طردا لبذل جهد جهيد ومديد. 
كثيرًا  أكثر  سمين  طيها  في  خيرة:  ثرٌة  ثقافٌة  العروبُة 
من زبد، طيب أكثر كثيرًا من غث، صالح أكثر كثيرًا 
من طالح.  حرٌي بهذا السميِن والطيِب والصالِح أن 
الزَبَد  يَدعوا  أن  العصر  هذا  بعرب  وخليق  ُيستظهر، 
ال  ويفيد.   يصلح  بما  تحديدا  وُيعنوا  والطالح  والغث 
تتجاوز سلبيات  أن  تتعافي، دون  ثقافة، بل ال  تتقدم 
ماضيها، ودون أن تستحضر إيجابياٍت انبنْت فيها من 
قديٍم، فتحي تلك من جديد.  ولو أن كل جيل آثر قعودا 
قي ماضيه على نهوض في حاضره وطموِح صعوٍد 

في مستقبله، لما خطت أمٌة خطوًة إلى األمام.

خاطرة: أحبك

راوية الوادي 
تورونتو

مغمضَة  أنا  و  وأراك  الصوِر،  كِل  في  أراك 
ما  كِل  في  و  الورِد،  في  أراك  و  العنين، 
في  نبتت  الذي  الرجُل  أنت  و  أخضر،  هو 
اللوز  ومروُج  الليمون  و  البرتقاِل  مزارُع  قلبِه 
أنت  و  الزيتون،  حقول  و  العنب  عرائِش  و 
الفالُح الذي أحَب كل ما ينبُض بالحياِة، و 
في  أراَك  و جميل.  ملون  هو  ما  كل  عشَق 
أجنحِة الطيِر المحلقِة في الغدو و اإلبكاِر .. 
و التي لم تكْن أنشط منك يومًا ... و أنت 
في  أراك  و  الندى.  شقيُق  و  الصبِح،  رفيُق 
قمِر الليِل سميِر الساهرين، و قد أكبرِت حلو 
آمنت  و  الشعراِء،  قصائِد  ترنمَت  و  الكالِم 

بمنطِق العقِل و صدق العمِل.

 أراك في وضوِح شمِس النهاِر، و لم تخَش 

قد  و  جهارا،  حقًا  تراه  ما  تقوَل  أن  يومًا 
استحضرَت دومًا المثل حين قال :)الكلمة في 
وقتها بجمل( . قالوا أن أبي رحَل الى دياٍر 
نفسي:  أساءُل  تركوني  و  عوٌد،  منها  ليَس 

تفارْق  ال   .... حاضرًا  أراَك  زلُت  ال  كيَف 
لحظٍة  الذكريات  كل  معي  تعيش  و  خيالي، 

بلحظة!
 أشتاُق لك و أنت معي في ذاكرِة الحاضِر و 

الماضي. . ال تفارقني، و أفتقدَك . و أعلم أنك 
لست معي سوى في قلبي في ذاكرة الحاضر 
و أعلم أنك تركَت األحياَء في سراديَب األياِم 
نهايَة  ال  التي  و  اتسعت-  أن  -و  الضيقِة 
ما  التي  أقفالها  و  أشغالها  لهم  وتركت  لها، 
أثقلَت منك الهمَم يومًا، و ال أعجزتَك نوائبها 
و  أحاجيها  من  الصعَب  تُحَل  أن   .... أبدًا 
طالسمها. تركت لنا الذكرياِت ... نسترجعها 
و نتذوَق حالوتها التي أعتدناها حيَن كنَت ال 
زلَت هناك تراقبنا من بعيٍد بقلبِك و رضاك و 

دعائِك الدائم لنا بالتيسيِر و البركَة.  
أحبك يا أبي مْذ كنت طفلًة ال ترى من الرجال 
من هو أكبُر وال أعظُم منك، و أحبك اليوَم 
أكثُر، و أنت سيُد الرجاِل و إن رحلت فليس 
هناك من يقوُل هذا الرجل قد رحل ... فال 
زال على هذه األرِض من يمشي على خطاك 

يحمُل راياتّك المعطرِة بالعطاء.
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