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تحسين برنامج العمال األجانب المؤقتين ضروري بنظر الحكومة الفدرالية

في  والمواَطنة  والالجئين  الهجرة  وزير  يعتقد 
الحكومة الفدرالية شون فرايزر أّن هناك ضرورة 
األجانب  العمال  برنامج  في  تغييرات  إلجراء 
المؤقتين من أجل تجنيب العمال سوء المعاملة.

وكان الوزير فرايزر يعّلق على مزاعم عن سوء 
في مؤسسة  أجانب  لها عمال  تعرض  معاملة 
زراعية في جزيرة األمير إدوارد في شرق كندا.

)القسم  سي‘‘  بي  ’’سي  محطة  وعلمت 
الكندية( أّن ما ال  اإلنكليزي في هيئة اإلذاعة 
أجنبيًا مؤقتًا من مؤسسة  يقّل عن 22 عاماًل 
عمل  تصاريح  على  حصلوا  واحدة  زراعية 

مفتوحة.
عام  المفتوح  العمل  تصريح  برنامج  وُأطلق 
بمغادرة  األجانب  للعّمال  للسماح   2019
في  أنفسهم  وجدوا  إذا  الكفيل،  العمل  صاحب 
لدى  عمل  عن  للبحث  معاملة،  سوء  حالة 

شخص آخر.
واآلن يجب محاسبة أصحاب العمل المخالفين، 
إذا   « ويقولة  والالجئين  الهجرة  وزير  يرى 
العمل ال يعامل موظفيه بكرامة  كان صاحب 

أّن  من  التحقق  بالتأكيد  علينا  يجب  واحترام، 
بإمكان هؤالء الموظفين الحصول على العمل 
إصدار  ويعود   . آخرين«  عمل  أرباب  لدى 
تصاريح العمل المفتوحة للعمال المكفولين من 
قبل المؤسسة الزراعية المشار إليها في جزيرة 
وفقًا  لكن،   .2020 عام  إلى  إدوارد  األمير 
العمال، ال يوجد  الدفاع عن حقوق  لجماعات 
تداعيات  أّي  عانت  المؤسسة  أّن  على  دليل 
إذنًا  العمال  من  الكبير  العدد  هذا  منح  بسبب 

بمغادرتها.
 Service( الكندية  الخدمة  وكالة  وتقوم 
التي  العمل  بأماكن  قائمة  بنشر   )Canada
مؤسسة  وآخر  التفتيش.  عمليات  في  فشلت 
فشلت في عملية تفتيش في جزيرة األمير إدوارد 
كانت شركة تصنيع أدوية بيطرية، وحدث ذلك 

عام 2018.
مخالفات  عن  االدعاءات  في  التحقيق  ويتم 
الحدودية  الخدمات  وكالة  قبل  من  خطيرة 

.)ASFC / CBSA( الكندية
بي  ’’سي  إلى  اإللكتروني  بالبريد  وفي رسالة 

ممارساتها  من  ليس  إنه  الوكالة  قالت  سي‘‘، 
تأكيد تفاصيل التحقيقات الجارية أو نفيها.

’’ما يمكنني قوله هو أنه، استنادًا إلى األدلة 
المصلحة  من ضمنها  ُأخرى  وعوامل  المتاحة 
الحدودية  الخدمات  وكالة  ُتجري  قد  العامة، 
أّن  يتبين  عندما  جنائية  تحقيقات  الكندية 
تحايلوا  قد  المنظمين  و/أو  العمل  أصحاب 
عمدًا )على قانون الهجرة وحماية الالجئين(‘‘، 

أضاف المرِسل.
في  الكندية  الحدودية  الخدمات  وكالة  وقالت 
وقت سابق من هذا األسبوع إنها تجري تحقيقًا 
في أحدث المزاعم بشأن ما حصل في المزرعة 

التي غادرها 22 عاماًل أجنبيًا مؤقتًا.
من جهته يضيف الوزير فرايزر في هذا الصدد 
أّن الحكومة الفدرالية تعمل على تعزيز عمليات 

التفتيش في أماكن العمل.
اتخاذ  لضمان  بروتوكول  وضع  تّم  وأيضًا 
ساعة   48 غضون  في  المالئمة  التدابير 
العمال  صحة  فيها  تكون  التي  الحاالت  في 

وسالمتهم في خطر.

لكن ال يوجد حاليًا خطط لعمليات تفتيش مفاجئة 
في أماكن العمل، يقول فرايزر. وهذه مشكلة في 
نظر منظمات تدافع عن حقوق هؤالء العمال، 
إذ يمكن ألصحاب األعمال االستعداد لعمليات 

التفتيش هذه التي يتّم إبالغهم عنها مسبقًا.
إعداده  تم  النظام  أّن  فرايزر  الوزير  ويوضح 
إلخراج العّمال من الحاالت اإلشكالية بسرعة، 
لكّن األمر يستغرق وقتًا أطول لترتيب عمليات 
تفتيش وفرض أّي عقوبات استنادًا إلى ما يكون 

قد ُوجد في موقع العمل.
العامل  نقل  بين  زمني  فارق  هناك  ’’سيكون 
إلى وضع يمكنه فيه إعالة نفسه والبدء بتحقيق 
مناسب ووضع آلية إنفاذ ضّد صاحب العمل‘‘، 

يضيف فرايزر.
العمل  تصاريح  إصدار  يتم  المقابل،  في 
أسبوع،  غضون  في  غالبًا  بسرعة،  المفتوحة 

يؤكد وزير الهجرة والالجئين والمواَطنة.
سي بي سي



3www.meshwarmedia.com AUG 19, 2022, Issue 315  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664

M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

2www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         AUG 19,2022, Issue 315



M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

45 www.meshwarmedia.comwww.meshwarmedia.com لالعالن 3027664-416لالعالن 416-3027664 meshwarmedia@hotmail.com         meshwarmedia@hotmail.com         AUG 19,2022, Issue 315AUG 19,2022, Issue 315

مشوار
Meshwar

جريدة فنية ثقافية 
اجتماعية نصف شهرية 

توزع مجانا في كندا

   Our Address:
PO BOX 51053
1 - 70 EGLINTON SQUARE , 

SCARBOROUGH, ON M1L 4T2

 cell:(416)302-7664 

      Publisher            
MESHWAR  MEDIA

  لالعالن
Cell:416-302-7664

meshwarmedia@hotmail.com

رئيس التحرير 

Editor - in - chief
 NAZIH KHATATBA 
  Design التصميم الفني

 Meshwar Media

عين على كندا 

جواز السفر الكندي في 10 أيام في أربعة مكاتب إضافية

مشروع قانون في اونتاريو لتعزيز صالحيات الُعمدات بحجة تسريع بناء المساكن
فيما تعتبره المعارضة هجوم على الديمقراطية 

د. نزيه خطاطبة 

عباس   محمود  الفلسطيني  الرئيس 
ورفضه  المرة   هذه  الحقيقة  اصاب 
االعتذار عن مقتل 11 رياضيا إسرائيليا 
يد مجموعة  ميونخ على  أولمبياد  في 
فدائية فلسطينية )ايلول األسود( ورده 
بان االحتالل االسرائيلي ارتكب  50 
حق  في  “هولوكوست”  و50  مجزرة، 
الشعب الفلسطيني كان صائبا ويمثل 
الماليين من أبناء الشعب الفلسطيني 
الهولوكوست  يعاني من  الذي ما زال 
بحقه  االحتالل  قوات  ارتكبته  الذي 
الجرائم  ابشع  وممارسة  ارضه  وسرقة 

واالضطهاد العنصري. 
خالل المؤتمر الصحفي مع المستشار 
دار  في  شولتس  أوالف  األلماني 
المستشارية، قال عباس يوم الثالثاء: 
 1947 عام  منذ  ارتكبت  “اسرائيل 
حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا 
 50 مجزرة   50“ وأردف  فلسطينيا” 

هولوكوست”.
كان الصحفي سأل عباس حول ما إذا 
كان سيعتذر إلسرائيل بمناسبة الذكرى 
الفلسطيني  للهجوم  الخمسين  السنوية 
في  اإلسرائيلية  الرياضية  البعثة  على 
عباس  رد   ،1972 ميونخ  أولمبياد 
يسقطهم  قتلى  يوميا  هناك  إن  قائال 
أردنا  إذا  نعم،   ” اإلسرائيلي  الجيش 
ولم  الماضي”،  في  النبش  مواصلة 
يتطرق عباس في إجابته إلى الهجوم 
اإلسرائيلية,  األولمبية  البعثة  على 
االمر الذي اثار غضب قادة االحتالل 
في  الصهيونية  واذرعه  االسرائيلي 
الذي  شولتس  غضب  واثار  العالم 
الرئيس  اتهام  بعبارات واضحة  رفض 
لوصفه  عباس  محمود  الفلسطيني 
السياسة االسرائيلية بانها ابارتهيد فصل 
عنصري واتهامها  بارتكاب “محرقة/

هولوكوست/” بحق الفلسطينيين. وفي 
األلمانية،  “بيلد”  لصحيفة  تصريحات 

قال شولتس يوم الثالثاء:” أي تهوين 
ال  أمر  هو  الهولوكوست  شأن  من 
يمكن احتماله وال قبوله بالذات بالنسبة 

لنا نحن األلمان”.
تصريح عباس أثار موجة من االستياء 
دفع  ما  وألمانيا  إسرائيل  من  كل  في 
وزراء  برئيس  لالتصال  الشيخ  حسين 
االحتالل يائير البيد ودفع وكالة االنباء 
توضيح  اصدار  الى  وفا   الفلسطينة 
جاء فيه  إن »الرئيس محمود عباس 
الهولوكوست  أن  على  التأكيد  يعيد 
تاريخ  في  حدثت  التي  الجرائم  أبشع 
يكن  لم  أنه  مؤكدا  الحديث،  البشرية 
المقصود في إجابته إنكار خصوصية 
الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن 
الماضي، فهو مدان بأشد العبارات«. 
بالجرائم  »المقصود  أن  البيان  وتابع 
محمود  الرئيس  عنها  تحدث  التي 
ارتكبت  التي  المجازر  هي  عباس، 
النكبة  منذ  الفلسطيني  الشعب  بحق 
وهي  االسرائيلية،  القوات  أيدي  على 

جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا«. 
او   , يعتذر  حتى  يخطئ  لم  عباس 
يتم اصدار بيان اعتذار باسمه , فهو 
ينكرها  ولم  المحرقة  عن  يتحدث  لم 
وانما  ضحاياها  عدد  من  يقلل  او 
في حق  المجزرة  ارتكب  ادانها, ومن 
الرياضيين اإلسرائيليين في ميونخ ليس 
أيلول  مجموعة  وال  عباس،  الرئيس 
األسود، وإنما فرقة الموساد اإلسرائيلي 
والشرطة األلمانية التي اقتحمت مكان 
كانت  المجموعة  فهذه  احتجازهم، 
تريد مبادلة هؤالء باإلفراج عن أسرى 
االحتالل.   سجون  في  فلسطينيين 
ليس لنا كفلسطينيين اي مصلحة في 
انكار المحرقة,  فنحن لم نرتكبها ولم 
ارتكبها  التي  والجريمة   , بها  نشارك 
هو  االحتالل  قادة  نظر  في  عباس 
بحق  ارتكبت  التي  الجرائم  تشبية 
االن  حتى  والمتواصلة  الفلسطينيين 
الفلسطينيون  الهولوكوست.  بالمحرقة 
لم يرتكبوا مجازر بحق اليهود ولم يكن 
حدثت  التي  بالمحرقة  ضلع  اي  لهم 
تنفيذها  قرار  اصدر  ومن  المانيا,  في 
والذي  هتلر  السابق  االلماني  الرئيس 
يهودية   دماء  بعروقه  تجري  كانت 
اكد ذلك الفروف وزير  من جده كما 
الفلسطيني  الشعب   . روسيا  خارجية 
يعتبر ضحية من ضحايا هذه المحرقة 
االالف  مئات  هجرت  سرعت  فهي 

اليهود الى فلسطين سرعان ما ارتكبوا  
وما زالوا بحق شعبها مجازر,  يتوالى 
الكشف عنها من قبل منظمات وباحثين 

اسرائيليين, ال تقل عن المحرقة . 
الصهيونية  والمنظمات  االحتالل  قادة 
الذين سارعوا الى تحريف تصريحات 
االكاذيب  واطالق  وتضخيمها  عباس 
والتركيز  الفلسطينيين  سمعة  لتشوية 
كلهم  أيديهم  المحرقة,   على  فقط 
ملطخة بدماء الفلسطينيين ليس اخرهم 
الصحفية شيرين عاقلة والمئات خالل 
فيهم  بما  فقط  الماضيين  الشهرين 
حوالي 16 طفال في حرب غزة األخيرة 
,حيث اعترفت قيادة االحتالل بارتكابها 
مجزرة جباليا التي سقط فيها 5 اطفال 
بعد ان حاولت اتهام الجهاد االسالمي 
بها, فهم آخر من يجب أن يتحدث عن 
جرائمهم  وكل  والنساء،  األطفال  قتل 
موثقة. لم نسمع عن اي ادانة المانية 
التي  والجرائم  للمجازر  امريكية  او 
يرتكبها االحتالل وتحاول تبريرها بكل 
الوسائل الممكنة فيما تنهال االتهامات 
فلسطيني  مقاوم  عمل  واالدانات الي 
المقاومة  وكأن   , االحتالل  يستهدف 
حالل  اوكرانيا  في  يدعمونها  التي 
لالحتالل  الفلسطينية  المقاومة  بينما 

االسرائيلي حرام وغير شرعية . 
قاعدة  على  تقوم  الصهيونية  العقيدة 
في   . والعرب  الفلسطينيين  ابادة 
مايو/أيار  لشهرَْي  الصادر  عددها 
مجلة  نشرت   ،2009 ويونيو/حزيران 
اليهودية   )Moment( »موِمنت« 
األميركية حوارا مع الحاخام الصهيوني 
الطريقة  حول  فريدمان«  »مانيس 
المثلى لتعامل اليهود بفلسطين المحتلة 
مع جيرانهم من العرب، وقد أتت إجابة 
أومن  »إنني ال  »فريدمان« صريحة: 
باألخالقيات الغربية، بمعنى أن عليك 
وأال  األطفال،  أو  المدنيين  تقتل  أال 
تقاتل  وأال  المقدسة،  األماكن  ر  ُتدمِّ
تقصف  وأال  الدينية،  المناسبات  في 
المقابر، وأال ُتطلق النار قبل أن يطلقها 
عليك اآلخرون.. إن الطريقة الوحيدة 
الطريقة  هي  أخالقية  حرب  لخوض 
المقدسة،  أماكنهم  ر  دمِّ اليهودية: 
وأطفالهم  ونساءهم  رجالهم  واقتل 
ومواشيهم«. وقد علَّل »فريدمان« ذلك 
بأنه الرادع الوحيد والحقيقي للتخلُّص 
ومقاومتهم  الفلسطينيين  ثبات  من 
التوارة  قيم  هي  تلك  وأن  المستمرة، 

التي ستجعل اإلسرائيليين »النور الذي 
يشع لألمم التي تعاني الهزيمة بسبب 
رة  الُمدمِّ )الغربية(  األخالقيات  هذه 
 Manis([ اإلنسان«.  اخترعها  التي 
 Friedman, ”How Should
 Jews Treat their Arab
Neighbors?“ Moment )May-

 ) 2009 )June

واذرعه  االحتالل   وادوات  صهيون  احفاد 
الخارج   في  الصهيونية  بالمنظمات  المتمثلة 
الفتاوى  توزيع  عن  تتورع  ال  كندا,  ومنها 
واالتهامات بمعاداة السامية لكل المتضامنين 
مع فلسطين وكل من يتجرأ على انتقاد هذا 
االحتالل ويدعو لمواجهته , ونشرت مؤخرا 
 )honestreporting_canada بوستر) 
يتهمني شخصيا  كرئيس تحرير جريدة مشوار 
يتهمني بمعاداة السامية مع اننا اكدنا ونؤكد 
ننكر  وال  للسامية  معادين  لسنا  اننا  مجددا 
االسرائيلي  االحتالل  نعادي  وانما  المحرقة 
وجرائمه وممارساته العنصرية والفاشية , كما 
لالعراف  مخالف  البوستر  نشر  ان  نعنبر 
والقوانين الكندية ونطالب المؤسسات الكندية 
بالتحرك وتحميل المسؤولية لهذه المنظمات 

عن اي عمل قد يرتكب بحقنا . 
استخدام  الفلسطيني  الشعب  حق  من 
االحتالل  لمواجهة  المقاومة  اشكال  كافة 
االسرائيلي وحماية نفسه وارضه والتحرر من 
هذا االحتالل البغيض بغض النظر اعجب 
ذلك شولتس وبادين ام ال . لن تسكتوا صوتنا 
باتهاماتكم , والمصيبة ان من يتهمنا بمعاداة 
السامية هو اصال غير سامي فاصله 
وجذوره من منطقة الخزر في جنوب 
روسيا وال يمت بصلة الى سام وابراهيم 
وموسى وغيرهم , بينما جذورنا تنمتد 

في اعماق فلسطين والمنطقة . 

عباس لم يخطئ حتى يعتذر لالحتالل وااللمان !

البلدية  الشؤون  وزير  االربعاء  اليوم  قّدم 
واإلسكان في حكومة أونتاريو، ستيف كالرك، 
إضافية  صالحيات  يمنح  قانون  مشروع 

لرؤساء بلديات المدن الكبرى في المقاطعة.
البلديات  ’’رؤساء  من  النظام  هذا  ومع 
التقدمي  الحزب  حكومة  تعتزم  األقوياء‘‘، 
المحافظ برئاسة دوغ فورد تسريع عملية بناء 
على  النقض  حق  واعطاء  جديدة   مساكن 
اللوائح التي تتعارض مع أولويات المقاطعات 

، مثل بناء المساكن. 
ويقول دوغ فورد إنه يريد إنشاء نظام ’’رؤساء 
لكّل من تورونتو وأوتاوا  البلديات األقوياء‘‘ 
هذه  نطاق  توسيع  إمكانية  يدرس  وإنه 

الصالحيات اإلضافية إلى مدن أخرى.
قرارات  اتخاذ  دعم  إلى  حكومتنا  »تحتاج 
محلية فعالة لتسريع الجداول الزمنية للتنمية. 
الروتين  لتقليص  البلديات  على  نعتمد  نحن 
تتمكن  حتى   ، أسرع  بشكل  المساكن  وبناء 
ملكية  حلم  تحقيق  من  العائالت  من  المزيد 

المنازل.«
لرؤساء  القانون  مشروع  سيسمح  له  ووفقا 
بتجاوز موافقة  المدينتين  البلديات في هاتين 
تقسيم  الئحة  مثل   ، الئحة  على  المجلس 
تعرقل  أن  شأنها  من  والتي   ، المناطق 
سيتم  التي  اإلقليمية  األولويات  مجموعة من 

تحديدها الحًقا في اللوائح.

قدمها  التي  األولويات  على  األمثلة  لكن 
بناء  هدف  تشمل  الحكوميون  المسؤولون 
1,5 مليون منزل في 10 سنوات وبناء البنية 

التحتية الحيوية.
وتورونتو هي عاصمة أونتاريو وكبرى مدن 
كندا، وأوتاوا الواقعة في أونتاريو هي عاصمة 

كندا الفدرالية.
العرش  خطاب  في  فورد  حكومة  وقالت 
البلديات  ’’رؤساء  نظام  إّن  الثالثاء   يوم 
المهل  تقصير  للبلديات  يتيح  األقوياء‘‘ 
الزمنية لتخطيط مشاريع سكنية جديدة وتوحيد 
زيادة  تعيق  التي  الحواجز  وإزالة  اإلجراءات 

المعروض من المنازل.
ويشّكل خطاب العرش برنامج عمل الحكومة، 
في  بالثقة  لتصويت  تخضع  أساسه  وعلى 

الجمعية التشريعية.

وفي هذا النظام المقترَح من ’’رؤساء البلديات 
األقوياء‘‘ سيكون دعم ثلثي أعضاء المجلس 
البلدي ضروريًا إللغاء قانون مقترَح من قبل 
رئيس البلدية، وفقًا للتفاصيل التي قّدمها فورد 

سابقًا.
البلدية  رئيس  نقض  تجاوز  للمجلس  يمكن 

بأغلبية ثلثي األصوات.
البلديات  رؤساء  أيًضا  التشريع  سيعطي 
 ، ووضعها  مدينتهم  ميزانية  إعداد  مسؤولية 
إداري  مسؤول  وتعيين   ، المجلس  من  بداًل 
 ، وإقالتهم  األقسام  رؤساء  وتعيين   ، كبير 
باستثناء التعيينات القانونية مثل المدقق العام 

أو قائد الشرطة أو رئيس اإلطفاء.

تورنتو  بلديات  رؤساء  مواقف  في  اختالف 
وأوتاوا

تورنتو  عمدة  قال  اإلعالن   هذا  على  وردًا 
جون توري إنه سيراجع التشريع ، لكنه يؤيد 
الفكرة. »أرغب دائًما في التأكد من أن مجلس 
للمقيمين  أكبر  وفعالية  بكفاءة  يعمل  المدينة 
والشركات في تورنتو وأننا نجعل من السهل 
قدر اإلمكان إنجاز األمور وهذا ما سأبحث 
عنه عندما أقرأ التشريع المقترح ،« قال في 

بيان مكتوب.
لكن في أوتاوا ، كان االستقبال مختلًفا تماًما, 
حيث اعلن رئيس البلدية جيم واتسون ، الذي 
ال يسعى إلعادة انتخابه ، إن أوتاوا ال تحتاج 

إلى تلك الصالحيات ، ولم يطلبها.
وأحّث  السلطات  من  المزيد  أبدًا  أطلب  لم 
من  العنصر  هذا  تنفيذ  عدم  على  الحكومة 

النظام  أّن  واتسون  ويرى  العرش.  خطاب 
الحالي يوّفر توازنًا للقوى بين رؤساء البلديات 
والمجالس البلدية. ’’رؤساء البلديات الضعفاء 
أّكد  السلطات‘‘،  المزيد من  يريدون  هم من 

عمدة أوتاوا.
قال  اليوم  معه  ُأجريت  مقابلة صحفية  وفي 
من  بكثير  أكبر  مدينة  تورونتو  إن  واتسون 
مثل  لتطبيق  أسباب  هناك  تكون  وقد  أوتاوا 
أّن  يعتقد  ال  أنه  وأضاف  فيها،  النظام  هذا 
’’لم  مؤكدًا  النظام،  هذا  إلى  بحاجة  أوتاوا 

أفّكر به قط‘‘.
وقال في مقابلة »ال أفهم تماما كيف سيساعد 
بناء  في  الصالحيات  من  المزيد  إعطائي 

المزيد من المنازل«.
من  األموال  من  مزيد  إلى  بحاجة  »نحن 
 ، أموااًل  تكلف  المنازل  ألن   ، المقاطعة 
القواعد  في  المرونة  من  مزيد  إلى  ونحتاج 
الشامل ، مما يسمح  المناطق  تقسيم  ، مثل 

بمزيد من الكثافة في مناطق معينة.«
كاثرين  أوتاوا  بلدية  لرئاسة  المرشحان  قال 
ماكيني ومارك ساتكليف إن المدينة ال تحتاج 

إلى »رئيس بلدية قوي«.
يمكن إضافة المزيد من المدن الحًقا

األخرى  الكبرى  المدن  بلديات  أعرب رؤساء 
وترك   ، السلطات  هذه  بمثل  اهتمامهم  عن 
من  المزيد  إلضافة  مفتوًحا  الباب  كالرك 

البلديات إلى التشريع في وقت الحق.
خارج  األخرى  البلديات  إلى  »رسالتي  قال: 
تورنتو وأوتاوا هي أنك بحاجة إلى أن تكون 

قادرًا على وضع مجارف في األرض«. »أنت 
بحاجة إلى أن تكون ملتزًما بالنمو وبتقليص 

الروتين«.
وشرح واتسون بأّن نظامًا كالذي يقترحه فورد 
البلدي  المجلس  أعضاء  أدوار  ’’يهّمش‘‘ 
ومسؤولياتهم، وأشار إلى أنه تمكن من تمرير 
والياته  خالل  التصويت  عمليات  من   %98
الثالث كعمدة من خالل العمل مع األعضاء.

ُيذكر أّن دوغ فورد لم يكشف عن رغبٍة في 
إدخال نظام ’’رؤساء بلديات أقوياء‘‘ خالل 

حملته االنتخابية األخيرة.
وفاز فورد بحكومة أكثرية ثانية على التوالي 
 2 في  جرت  التي  العامة  االنتخابات  في 

حزيران )يونيو( الفائت.
 المعارضة ترفص التشريعوتعتبره هجوم على 

الديمقراطية المحلية
وحزب  الديمقراطي  الوطني  الحزب  قال 
الخضر إن األمر يرقى إلى تدخل فورد في 
في  البلدية  االنتخابات  قبل  البلديات  سياسة 

أكتوبر.
في  الخضر  زعيم حزب  شراينر  مايك  وقال 
بيان: »تبدأ فترة والية دوج فورد الثانية كرئيس 
آخر  بهجوم  األولى -  الطريقة  بنفس  وزراء 
تورنتو  وسكان  المحلية  الديمقراطية  على 
لعام  فورد  تحرك  إلى  إشارة  في   ، وأوتاوا« 
2018 لخفض عدد اعضاء مجلس تورنتو.

»هذه المرة تأتي مقنعة كإستراتيجية لحل أزمة 
اإلسكان في المحافظة«.

يأتي التشريع بعد أن أشار كالرك في وقت 
كبيرة  خطوات  التخاذ  جهوده  أن  إلى  سابق 
تعرقلها  المساكن  من  المعروض  لزيادة 

البلديات.
الربيع  في  تشريًعا  الحكومة  أصدرت 
لتعزيز  الموافقة في محاولة  لتبسيط عمليات 
إلى  تفتقر  لكنها   ، المساكن  من  المعروض 
التدابير الرئيسية التي حث عليها المدافعون 
والخبراء منذ فترة طويلة ، بما في ذلك تغيير 
ببناء  للسماح  البلدية  المناطق  تقسيم  قواعد 
منازل  عن  بعيًدا  المساكن  أنواع  من  المزيد 

األسرة الواحدة .

للحصول  بطلب  التقدم  اآلن  باإلمكان  بات 
على جواز سفر كندي واستالمه في غضون 
الخدمة  وكالة  مكاتب  في  عمل  أيام   10
مدينة  في   )Service Canada( الكندية 
تروا ريفيير في مقاطعة كيبيك ومدينة سولت 
سانت ماري في مقاطعة أونتاريو ومدينة ريد 
تاون،  شارلوت  وفي  ألبرتا  مقاطعة  في  دير 

عاصمة جزيرة األمير إدوارد.
وزيرة  لسان  على  ذلك  عن  اإلعالن  وجاء 
في  اإلجتماعية  والتنمية  واألطفال  األسرة 
مؤتمر  في  غولد،  كارينا  الفدرالية،  الحكومة 

صحفي عقدته اليوم في تروا ريفيير.
وقالت الوزيرة غولد إنها قادرة على ’’ضمان‘‘ 
فترة 10 أيام بين تقديم الطلب واستالم جواز 
المذكورة  األربعة  الخدمة  مراكز  في  السفر 

أعاله.
سفر  لجواز  يحتاجون  الذين  األشخاص  أّما 
ساعة،  و48   24 بين  أي  عاجل،  بشكل 
مكاتب  إلى  التقّدم  في  االستمرار  فعليهم 

جوازات سفر محدَّدة.

إلعادة  به  القيام  يجب  عمل  لدينا  يزال  ال 
الصحيح،  المسار  إلى  السفر  جواز  برنامج 
االتجاه  في  خطوة  هو  اليوم  إعالن  لكن 

الصحيح. تقول الوزيرة. 
تواجه  وزارتها  تزال  ال  التي  غولد،  وكانت 
على  الحصول  طلبات  من  كبيرًا  تراكمًا 
جوازات سفر، قد أعلنت الشهر الماضي عن 
افتتاح خمسة مراكز جديدة لمعالجة الطلبات: 
في مدينة بوانت كلير في جزيرة مونتريال وفي 
الكبرى  تورونتو  منطقة  في  برامبتون  مدينة 
وفي  أونتاريو  جنوب  في  ويتبي  مدينة  وفي 
مدن  كبرى  كالغاري،  في  ساندانس  ضاحية 
فانكوفر  في  ريتشموند  مدينة  وفي  ألبرتا، 

الكبرى.
أّنه سيتّم قريبًا توسيع  إلى  وكّل شيء يشير 
نطاق خدمة االستالم هذه ضمن مهلة 10 
تدرس  وزارتها  إّن  قالت  غولد  فالوزيرة  أيام، 
مكاتب   10 أو   9 ’’في  توفيرها  إمكانية 
ُأخرى‘‘. وفاجأ ارتفاع الطلب على جوازات 
كوفيد-19  جائحة  من  عامْين  بعد  السفر 

أوتاوا،  في  الليبرالية  ترودو  حكومَة جوستان 
ما أدى إلى تأخيرات إدارية كبيرة.

أساءت  الحكومة  بأّن  غولد  الوزيرة  وأقرت 
تقدير رغبة الكنديين في السفر خارج البالد.

في  زيادة  هناك  سيكون  أنه  دومًا  نعلم  كنا 
الطلب )على جوازات السفر( بعد رفع بعض 
مدى  نتوقع  لم  لكننا  الصحية،  اإلجراءات 

ارتفاعها.
نقال عن كارينا غولد، وزيرة األسرة واألطفال 

والتنمية اإلجتماعية في الحكومة الفدرالية
قّدم أكثر من نصف مليون شخص طلباتهم 
ونيسان  )مارس(  آذار  في  نفسه  الوقت  في 
طلبات(  )معالجة  نظام  كان  إذا  )أبريل(. 
جوازات السفر قادرًا على تلقي هذا الكّم من 
الطلبات على مدى أشهر وتلقيناها كلها في 
ازدحام‘‘،  إلى  ذلك  فسيؤّدي  نفسه،  الوقت 
أضافت الوزيرة غولد في مؤتمرها الصحفي.

المنشورة على موقع  البيانات  وحسب أحدث 
وكالة الخدمة الكندية، أصدرت وزارة التوظيف 
قرابة 750,000 جواز  االجتماعية  والتنمية 

يزيد  ما  أصل  من   ،  2022 عام  في  سفر 
قلياًل عن مليون طلب. وكارينا غولد هي أحد 

الوزراء المسؤولين عن هذه الوزارة.
ُيذكر أنه في ذروة األزمة، في حزيران )يونيو( 
الماضي، لم يجد كثيرون من الناس حاًل سوى 
الخدمة  وكالة  مكاتب  خارج  لياًل  االنتظار 
التمكن من  الكندية، وأحيانا أليام، من أجل 

استالم جوازات سفرهم.
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 التقرير الشهري للسوق العقاري لشهر تموز 2022

تطبيع في طابور الشاورما«.. 
سخرية إسرائيلية من السفير البحريني بعد مشاهدته في مطعم بالقدس

أنقرة - دمشق: بداية تطبيع صعب

هل رضخت حماس لقيادة االخوان؟
تعطل المصالحة بين حماس وسوريا وتبادل االتهامات مهند يونان

وكيل عقارات\ تورونتو 

صدر في تورونتو أونتاريو في 4 آب 2022 
والمسجلة  بيعها  تم  التي  البيوت  عدد   -
بلغت  العقاري  تورونتو  مجلس  نظام  خالل 
4,912 في شهر تموز 2022 - بانخفاض 
بمتابعة  بتموز 2021.  مقارنة  بنسبة %47 
اتجاهات المؤشرات الموسمية, فإن المبيعات 
ايضا انخفضت مقارنة مع شهر حزيران لهذه 
السنة. لقد انخفضت عدد العروض الجديدة 
للبيع بالمقارنة السنوية لشهر تموز من السنة 
اعتداال  أكثر  االنخفاض  كان  وأن  السابقة 
بنسبة 4% فقط. من المتوقع أن يستمر اتجاه 
الجديدة  العروض  عدد  في  بالتوازن  السوق 
المواكبة مع أعداد المبيعات, وذلك يعني انه 
ليس متوقعا ارتفاع عروض البيع في الوقت 
مع  المبيعات  فيه  تنخفض  والذي  الحاضر 
دخولنا في النصف الثاني من سنة 2022 و 

انتقالنا لسنة 2023.
بقيت ظروف  الماضية  السنة  بالمقارنة مع   
السوق أكثر توازنا خالل شهر تموز 2022. 
أكثر  السنوية  االسعار  نمو  معدل  كان  و 
المستثمرين في  استفادة  استمرار  اعتداال مع 
المؤشر  للشراء.  المتعددة  الخيارات  توفر 
البيوت  ألسعار   HPI المركب  المعياري 
على نظام MLS كان مرتفعا بنسبة %12,9 
سعر  معدل  ارتفع  الماضية.  بالسنة  مقارنة 
تموز  شهر  مع  مقارنة   %1,2 بنسبة  البيع 
الى  البيع  سعر  معدل  وصل  حيث   2021
كلفة  االقل  البيوت  شهدت   .$1,074,754
باالسعار, حيث  اقوى  نمو  الشقق  وبضمنها 
ان عدد أكبر من المشترين اتجهوا لشراء هذه 
للمساعدة  اسعارا  االقل  العقارات  من  األنواع 

بتخفيف تأثير ارتفاع كلفة القروض.

» إن استمرار النمو السكاني لمنطقة تورونتو 
الكبرى GTA, و قلت توفر األيدي العاملة ) 
انخفاض مستوى البطالة(  سوف يساعد على 
تحرك النمو  في السوق العقاري الى األمام. 
يتخذوا  ان  القرارات  صانعي  على  يجب 
وحدات  توفير  لتعزيز  الالزمة  االجراءات 
السكاني  النمو  مع  يتالئم  بما  جديدة  سكنية 
وعلى المدى البعيد ,بغض النظر عن التوازن 
الحالي الحاصل في وضع السوق العقاري و 
الناتج عن الزيادة السريعة في أسعار الفائدة 
مجلس  وضع  وقد  هذا  العقارية.  للقروض 
تورونتو العقاري حلول منطقية على الطاولة 
لمعالجة التحديات الحالية المتمثلة في النقص 
الحاصل بتوفير الوحدات السكنية. مع ارتفاع 
االدخار, و بقاء معدالت البطالة منخفضة, 
و  التأقلم  من  البيوت  مشتري  يتمكن  سوف 
يكون  وعندما  القروض.  كلف  ارتفاع  تحمل 
كافة  انسيابية  الى  نحتاج  كذلك,  الوضع 

سوف  اال  و  والمتاحة.  المتوفرة  بالعروض 
عليه  كانت  ما  الى  السوق  ظروف  تعود 
محلل  قول  حسب  اخرى.«  مرة  باالرتفاع 

السوق جايسن ميرسر
العقاري الحكومة بكل  دعى مجلس تورونتو 
السياسات  تقييم  وإعادة  لتوضيح  مستوياته 
خطط  وكذلك  العقارية  بالقروض  المتعلقة 

تنمية اإلسكان.

» تنوي العديد من االسر في منطقة تورونتو 
الكبرى GTA شراء مسكن في المستقبل, لكن 
هنالك وفي الوقت الحاضر عدم وضوح في 
بأستطاعة  يتجه.  سوف  وأين  السوق  وضع 
تهدئة  أن يساعدوا  على   القرارات  صانعي 
الوضع  وتقليل الشك و عدم الوضوح الحالي 
في السوق. بتأثير ارتفاع كلفة القروض على 
سوق العقارات, يعتقد مجلس تورونتو العقاري 
بوضع  النظر  إعادة  بوجوب   ,TRREB

اختبار الكفاءة عند الحصول على القروض 
 , )STREET TEST )OSFI و المعروف
وخصوصا في مثل الظروف الحالية للسوق » 
حسب قول المدير التنفيذي لمجلس تورونتو 

العقاري جون ديمتشل 
الفائدة  سعر  لمعدالت  الكبيرة  الزيادة  مع   «
قصيرة,  فترة  خالل  و  العقارية  للقروض 
وليس  المشترين,  رأي  في  تحول  هناك  كان 
الحكومة  على  السوق.  وضع  أساسيات  في 
الثقة  لتعزيز  فقط  ليس  مسؤولية,  الفيدرالية 
بالنظام المالي, ولكن بغرس الثقة في نفوس 
من  يتمكنون  سوف   بأنهم  المساكن  مالكي 
البقاء في منازلهم و بغض النظر عن ارتفاع 
كلفة القروض. يجب بحث تمديد مدة القروض 
العقارية عند تجديدها الى 40 سنة و ايجاد 
حلول اخرى ايضا و مناقشتها » حسب قول 
رئيس مجلس تورونتو العقاري كيفن كريكر 

بات في حكم المرجح أن العالقة بين الجناح 
السياسي في حركه حماس والحكومة السورية 
مما  مجددا  والتأزيم  التوتر  حاله  في  دخلت 
التي  المبادرات  مساحات  تقليص  فيه  ساعد 
السورية  الدولة  بين  لمصالحة  تدعو  كانت 

وحركة حماس.
بين  االتصاالت  مشهد  في  يوحي  ما  وثّمة 
الماضية  الثالثة  األسابيع  خالل  الجانبين 
وإكمال  ونموها  العالقات  تطوير  فرصة  بأن 
وساطة بدأ بها حزب هللا اللبناني تحت عنوان 
في  للغاية  صعبا  مشوارا  بات  المصالحة 
بعد  ظهرت  التي  والتعقيدات  الخالفات  ظل 
المواجهة األخيرة لثالثة أيام بين حركة الجهاد 

االسالمي والعدو اإلسرائيلي.
بأن  في حركة حماس  قيادات  هنا  والحظت 
الحكومة السورية الرسمية تحت عنوان “عدم 
األخيرة”  العسكرية  المواجهة  في  المشاركة 
الحركة  تنتقد  بيانات  إلصدار  رسميا  لجأت 

وتّتهمها.
المواجهة  بعد  ما  مرحلة  أن  الواضح  ومن 
اإلتصاالت  تراجع  من  حالة  تشهد  األخيرة 

لمصالحة.  الساعية  المبادرات  تقلص  بل  ال 
وهي مصالحه كانت قد تبرمجت على أعتاب 
للحرس  وايضا  اللبناني  هللا  لحزب  مبادرة 
عوده  لفكره  دعم  اطار  في  اإليراني  الثوري 
الجمود  وكسر  السوري  الحضن  الى  حماس 
بين الجانبين. لكن هذه العملية توقفت اآلن 
ب”خيانه  رسمية  سوريه  بيانات  صدور  بعد 
النغمات  وفي ظل صعود  للمقاومة”  حماس 
السياسية او التكتيكات السياسية في خطاب 
توتر  على  اإلضافي  والدليل  حماس.  حركه 
بين  العالقات  وإنعاش  المصالحة  محور 
االنتقادات  هو  السوري  والجانب  الحركة 
سياسيين  مسؤولين  لسان  على  وردت  التي 
مسار  دمشق من  لموقف  في حماس مؤخرا 

األحداث األخيرة.
داخل  أيضا  ظهرت  التي  الخالفات  وبعض 
قطاع غزة مع حركه الجهاد االسالمي بسبب 
المواجهة األخيرة، وهي خالفات تم إستدراكها 
بين  اليوم  تماما  العالقة متصدع  لكن جدار 
السياسي  الجناح  أن  بداللة  وسورية  حماس 
اتصاالت  أي  السوريين  وبين  بينه  يوجد  ال 

وبداللة ان حزب هللا أبلغ قيادات في حماس 
تم  المصالحة  مساعي  نحو  مبادرته  بأن 
يستعد  الحركة  من  وفد  بأن  علما  تجميدها 
إسماعيل  برئاسة  طهران  إلى  مهمة  لزياره 
الهدف منها تأسيس حوار  هنيه، وهي زيارة 
اإليرانيين وإستعراض  ومصارحة حقيقيه مع 
بعيدا  العالقات  لتطوير  للخالفات واإلمكانية 

عن التجاذب السياسي أيضا.
أن  السياق  نفس  في  أيضا  المرجح  ومن 

فرصة تطوير العالقات والمصالحة أصبحت 
أصعب بعد تخّلي الطرفين اللبناني واإليراني 
ومبادرة  جهود  وعن  المساحة  هذه  عن 
خصوصا  االتصاالت  وتطوير  المصالحة 
وأن المسؤول في حماس عن مكتب الشؤون 
لديه  مشعل  خالد  البارز  والقيادي  الخارجية 
انتقادات مستمرة للموقف السوري من الحركة 
ويعتبر من الشخصيات التي ال ُتريد دمشق 
انعكس  من  وهو  معها،  والتعاون  التعامل 
حتى  حماس  إتصاالت  بعض  على  مؤخرا 
بحزب هللا اللبناني، وهذا الملف يبحث بكثافه 
اآلن واالعتقاد سائد بأنه تأّثر بمجمل تطّورات 
مؤخرا  حماس  حركه  في  السياسي  الخطاب 
بين  ثالث  طرف  عبر  جرت  وباتصاالت 
الدوائر  وبعض  الحركة  في  سياسية  قيادات 
األوروبية واألمريكية واتصاالت أخرى قيل إن 
لها عالقة بملف تطوير العالقات بين حركه 

حماس والسعودية وبرعاية قطرية.

ال يبدو أن التصعيد التركي األخير في الشمال 
السوري، سيفضي إلى عرقلة المسار الهادف إلى 
رغم  على  ودمشق،  أنقرة  بين  العالقات  تطبيع 
ممانعة األطراف الموالية لألولى الدْفع بهذا المسار 
والظاهر،  طريقة.  بأّي  عرقلته  ومحاولتها  ُقُدمًا، 
على ضوء مسارعة تركيا إلى قمع أّي دعوات إلى 
عملية عسكرية جديدة في سوريا، وحرص األخيرة 
الثالثاء  مساء  جرى  ما  إبقاء  على  المقابل  في 
مضبوطًا بسقف واطئ، أن ثّمة إرادة مشتركة في 
إبقاء نواة التفاهمات حّية، وإن كانت رهانات كّل 
طرف بخصوص ما ستؤول إليه متباينة. وبحسب 
ملّف  ترحيل  تعرض  أنقرة  فإن  المعلومات، 
انسحاب قوّاتها من األراضي السورية إلى ما بعد 
التوّصل إلى اّتفاق بين النظام والمعارضة، التي 
ممّثاًل  بوْصفه  »االئتالف«  تصدير  األولى  تريد 
عنها، لكن دمشق ال تزال تمانع تجميد هذا الملّف 
بينما يتّم العمل على تطبيع العالقات. وعلى رغم 
استمرار الخالفات حول نقاط كثيرة، إاّل أن الملّف 
اإلنساني، والذي َيظهر أن ثّمة توافقًا على فصله 
عن بقّية الملّفات األكثر تعقيدًا، سيشّكل بالفعل 
تركي،   - سوري  جزئي  لتعاون  مضمونة  نافذة 
عّدة،  بمخاطر  محفوفًا  ذلك،  رغم  على  يظّل، 
على رأسها محاوالت العرقلة األميركية، واحتمال 
محصورًا  إردوغان  طيب  رجب  سلوك  يكون  أن 
في إطار المناورة السياسية التي تستهدف كْسب 
استحقاق  قبل  المعارضة  أحزاب  بعض  تأييد 
االنتخابات. وبينما تْدفع روسيا - ومعها إيران - 
في اّتجاه إصالح العالقات التركية - السورية ِلما 
يعنيه من مصلحة لكال طرَفيها، فإن سوريا تميل 
حتى اآلن إلى الحذر الشديد، إن لم يكن التشاؤم 

بما يمكن أن تفضي إليه الديناميات الحالية
بدء  نّيتها  نْفي  إلى  الخميس،  يوم  أنقرة  سارعت 
السورية،  األراضي  في  برّي  عسكري  عمل  أّي 
الميدان في مناطق  بعدما ارتفعت نسبيًا سخونة 
االحتكاك في الشمال، على خلفّية قصف طائرة 
بـ»استشهاد  تسّبب  السوري،  للجيش  نقاطًا  تركية 
ما  وفق  آخرين«،  سّتة  وجرح  عسكريين  ثالثة 
أنه  الوزارة  وأكدت  السورية.  الدفاع  وزارة  أعلنت 
»مع تزايد حّدة االستفزازات التي يمارسها النظام 
مناطق  على  المتكّررة  واالعتداءات  التركي، 
مختلفة من األراضي السورية، نؤكد أن أّي اعتداء 
المسّلحة سيقابله  لقوّاتنا  نقطة عسكرية  أّي  على 
الرّد المباشر والفوري على الجبهات كافة«. لكن 
على  رّدًا  جاء  بأنه  هجومها  بّررت  التي  تركيا، 
تسّبب  بما  الحدود  قرب  لجيشها  نقاط  قصف 
بمقتل وإصابة عدد من ضباطها وجنودها، عادت 

وخرجت بتصريحات لتهدئة األوضاع، خصوصًا 
بعدما ظهرت مالمح انفالت ميداني على خلفّية 
المناطق  في  تركية  مساجد  أطلقتها  دعوات 
إلى  لجرابلس،  المقابل  الطرف  على  الحدودية 
عسكرية  لعملية  تمهيدًا  منازلهم  المواطنين  التزام 
تركية، ليخرج بعدها مسؤولون أتراك، وينفوا وجود 
تحقيق  فْتح  ويعلنوا  النوع،  هذا  من  عملية  أّي 
السياق  الدعوات. وفي  تلك  للوقوف على خلفّية 
ذاته، لوحظت محاولة »قسد« استثمار األحداث 
كبيرة  خسائر  حول  أخبار  نشر  عبر  األخيرة، 
الدفاع  وزارة  لكّن  السوري،  الجيش  صفوف  في 
السورية بادرت إلى إيضاح حقيقة هذه الخسائر، 
األمر الذي أعاد السكون النسبي إلى الميدان، من 

دون أّي تغيير في خريطة السيطرة.
وبحسب مصادر ميدانية تحّدثت إلى »األخبار«، 
عسكريون  ضّباط  عقده  عاجاًل  اجتماعًا  فإن 
وأمنيون أتراك مع عدد من قادة الفصائل المعارضة 
والرقة،  حلب  ريَفي  مناطق  بعض  في  المنتشرة 
حّذر فيه األّولون، األخيرين، من االنزالق إلى أّي 
مشّددين  السوري،  الجيش  مع  عسكرية  مواجهة 
لتبديل خريطة السيطرة،  على منع أّي محاوالت 
إضافة إلى ضبط األمن الداخلي على خلفية تزايد 
التظاهرات المناوئة ألنقرة خالل األيام الماضية، 
والتي تّم على إثرها اعتقال أكثر من 150 سوريًا 
حتى اآلن. ويأتي التسخين التركي المحدود على 
إطار  في  السوري،  الشمال  في  المحاور  بعض 
أنقرة  بدأتها  التي  الجوي  االستهداف  عمليات 
أخيرًا ضّد مواقع كردية، تريد إبعادها من خريطة 
التفاهمات  مشروع  إطار  في  الحدودية  المناطق 
الشريط  السوري  الجيش  يتسّلم  بأن  تقضي  التي 
الحدودي. ويعني ذلك أن هذا النوع من العمليات 
قابل لالستمرار بشكل حذر، حتى ال يفضي إلى 
تركيا  ترغب  الذي  السوري  الجيش  مع  مواجهة 

يتوافق  بما  الحدود  على  انتشاره  يتابع  أن  في 
الحديث عن  يجري  والتي  أضنة«،  »اتفاقية  مع 
تناسب  جديدة  بصيغة  والخروج  تعديلها  إمكانية 

األوضاع الحالية.

لتعاون  مضمونة  بوّابة  تمّثل  الالجئين  مسألة 
جزئي سوري - تركي

وبالتوازي مع العمل الميداني، ثّمة جهود عديدة 
وموسكو  طهران  تقودها  متوازية  مسارات  ضمن 
وْسط  وأنقرة،  دمشق  بين  المغَلقة  األبواب  لفتح 
انفتاح تركي واضح ومدفوع بالرغبة في التخّلص 
»عبء  ومن  جهة،  من  األكراد«  »خطر  من 
االنتخابات  قبيل  أخرى،  جهة  من  الالجئين« 
الرئاسية المقرَّرة العام المقبل. وبحسب المعلومات، 
»االئتالف  شرعية  تثبيت  تحاول  تركيا  فإن 
السوري« كممّثل عن المعارضة، تمهيدًا لدخوله 
حوارات مع الحكومة السورية، تستهدف التوّصل 
إلى اتفاق سياسي تتعّهد أنقرة أن يتبعه انسحاب 
الطرح  هذا  لكن  السورية.  األراضي  من  قوّاتها 
قوبل برفض من دمشق، التي شّددت على ضرورة 
وقف الدعم التركي للفصائل المعارضة، وانسحاب 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  من  التركية  القوّات 
كشرط لالرتقاء بمستوى العالقات مع تركيا. في 
التقاء مصالح حول ملّف  المقابل، يبدو أن ثّمة 
من  التخلُّص  في  أنقرة  ترغب  الذين  الالجئين، 
عبئهم، فيما تسعى الدولة السورية إلى رفع وتيرة 
مخّطط  الجوار، ضمن  دول  جميع  من  إعادتهم 
األردن،  أو مع  لبنان  مع  العمل عليه سواًء  يتّم 
وتريد تركيا أن تكون جزءًا منه، خصوصًا أن هذه 
وفي  دمشق.  من  شروط  بأّي  تقاَبل  لم  القضية 
بعض  بدأت  التي  التسريبات  تأتي  السياق،  هذا 
التركية المحسوبة على حزب »العدالة  الصحف 
بإعادة  البدء  نّية  حول  نشرها،  الحاكم  والتنمية« 

حلب  بينها  من  عّدة،  محافظات  إلى  النازحين 
وحمص الخاضعتان لسيطرة الحكومة السورية.

العالقة  للملّفات  واضحًا  فصاًل  َتقّدم  ما  ويعني 
الذي  األمر  بعض،  عن  بعضها  البلدين  بين 
يبدو مقبواًل لدى الجميع، وُمساِوقًا لمصلحة تركيا 
التي تريد إغالق ملّف الالجئين في أسرع وقت، 
عليها،  المتزايدة  االقتصادية  الضغوط  ظّل  في 
التركي  الشارع  في  »الكراهية«  معّدالت  وارتفاع 
ضّد السوريين، واستثمار األحزاب المعارضة هذا 
الملّف في السباق االنتخابي، باإلضافة إلى عدم 
أنقرة  تتوّلى  الذي  الطوب«  »مدن  مشروع  كفاية 

تنفيذه في مناطق حدودية، بتمويل قطري.
حلحلة  خّط  على  التركية  التحّركات  شأن  ومن 
االعتقاالت  حملة  تفّسر  أن  اإلنساني،  الملّف 
مؤّثرة  شخصيات  ضّد  المتصاعدة  والترحيل 
إعالميًا، وذلك لضمان عدم تعكيرها األجواء، أو 
عرقلتها جهود أنقرة، والتي تتوّقع مصادر مّطلعة 
مع  قريبة، خصوصًا  فترة  ُأُكلها خالل  تؤتي  أن 
استمرار الحكومة السورية في العمل على إعادة 
في  المتضّررة  المناطق  في  التحتية  البنى  تأهيل 

حلب وحمص وغيرهما، بدعم روسي واضح.
بوّابة  تمّثل  الالجئين  مسألة  أن  رغم  وعلى 
مضمونة لتعاون جزئي سوري - تركي، إاّل أن 
جهود حلحلتها ُتواجه تحّديات عديدة، لعّل أبرزها 
المحاوالت األميركية المستمرّة لعرقلة هذا المسار 
وإبقاء الوضع الراهن في سوريا على ما هو عليه. 
الحديث  إعادة  في  المحاوالت  تلك  آخر  وتتجّلى 
سيطرة  لمناطق  اقتصادي  إنعاش  عمليات  عن 
الفصائل المدعومة تركيًا في ريَفي حلب والرقة، 
مناطق  وبين  بينها  اقتصادي  النفتاح  تمهيدًا 
بعض  في  المتزايدة  التسريبات  وفق  »قسد«، 
وسائل اإلعالم التركية، والتي تتحّدث عن عرض 
واالنفتاح  تركيا  عن  بالتخّلي  للفصائل  أميركي 
في  نفت،  معارضة  مصادر  لكّن  »قسد«.  على 
حديث إلى »األخبار«، صّحة تلك األنباء، معتبرة 
المضاّدة  التركية  الدعاية  سياق  في  تأتي  أنها 
التركية  التوافقات  للمساعي األميركية إلى عرقلة 
- اإليرانية - الروسية، موضحًة أن هذا الطرح 
في  تركيا،  موافقة  دون  من  للتطبيق  قابل  غير 
ظّل التركيبة البنيوية للجماعات المعاِرضة، والتي 
يمنعها  مطلق،  شبه  بشكل  أنقرة  بها  تتحّكم 
حتى من مجّرد التنسيق مع واشنطن ميدانيًا 

بشكل منفصل.

أثارت صور ُتظهر وقوف سفير البحرين 
لدى إسرائيل في طابور داخل محل بيع 

الشاورما في مدينة القدس المحتلة سخرية 
على منصات التواصل بإسرائيل.

ونشر مراسل قناة كان اإلسرائيلية أوريا 

ألكايم، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، 
صورتين يظهر فيهما السفير البحريني 

في إسرائيل خالد الجالهمة، وكتب عليهما 
»ماذا يعني التطبيع إن لم تقف في طابور 

الشاورما مع السفير البحريني؟!«.

وأضاف في تغريدة ثانية »بينما نحن في 
الطابور فوجئنا بمعرفة أنه سفير، اعتقدت 

أنه عضو كنيست لم أره من قبل«.
وعّلق السفير البحريني في تغريدة »لقد 

تم اإلمساك بي وأنا أتناول ألذ شاورما في 
المدينة«.

وفي سلسلة تعليقات، ذكر المراسل 
اإلسرائيلي أن السفير قّدم أحد العمالء 

األكبر سنا درجة، وعّلق »هذا السفير يثبت 
نفسه، صدقوني«.

وعّلق المراسل اإلسرائيلي على اللقطة 

المفاجئة للسفير ساخرا »لديه ذوق جيد هذا 
الرجل )..( ماذا أخذ: عجال أم ديكا روميا؟ 

سأستمر في التحديث إن لزم األمر«.
وعّلقت الناشطة السياسية اإلسرائيلية وعضو 
حزب ميرتس اإلسرائيلي شانا أورليك، »بعد 

التطبيع، يجب أن يأتي السالم أيضا«.
وباإلضافة إلى ذلك، حظيت صور السفير 
بسخرية في تعليقات المغردين اإلسرائيليين
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األزمة تتعقد في العراق والخالفات تتصاعد.. 
التيار الصدري يرفض نتائج الحوار الوطني ويتهم الحضور بالسعي للبقاء على الكرسي

ال تجاره بمعاناة الفلسطينيين.. 
مطار رامون في سياقه السياسي.. هل لفلسطينيي الشتات من دور عملي؟

رفضه  الخميس،  العراق،  في  الصدري  التيار  أعلن 
نتائج اجتماع للحوار الوطني ُعقد األربعاء، معتبرا أنها 
“ال تسمن وال تغني من جوع”، ومتهما أغلب الحضور 

بالسعي إلى “البقاء على الكرسي”.
وغاب التيار الصدري عن هذه الجلسة التي دعا إليها 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضرها قادة قوى 
منذ  مستمرة  سياسية  ألزمة  حل  عن  للبحث  سياسية 
حكومة  تشكيل  دون  حال  ما  أشهر  عشرة  من  أكثر 

جديدة.
واعتبر صالح محمد العراقي، المعروف بـ”وزير” زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، أن الجلسة “لم تسفر 
من  تغني  وال  تسمن  ال  التي  النتائج  بعض  عن  إال 
جوع”، واتهم أغلب الحضور بالسعي إلى “البقاء على 

الكرسي”.
السرّية هذه ال  “جلستكم  بيان:  في  العراقي،  وأضاف 
سوى  أمثالكم  من  يريد  ال  و”الشعب  بشيء”،  تهّمنا 

التنحي”.
في  شارك  والكاظمي،  السياسية  القوى  قادة  وبجانب 
اجتماع الحوار كل من الرئيس العراقي ورئيسي مجلس 

األمم  مبعوثة  بحضور  األعلى،  والقضاء  النواب 
المتحدة إلى العراق جينين بالسخارات.

التيار  دعوة  أبرزها:  نقاط  بخمس  االجتماع  وخرج 
للحل  آليات  لوضع  بالحوار  االنخراط  إلى  الصدري 
الشامل، واالتفاق على استمرار الحوار لوضع خريطة 
الراهنة،  األزمة  لمعالجة  ودستورية  قانونية  طريق 

ووقف كل أشكال التصعيد الميداني أو اإلعالمي أو 
السياسي.

وأبدى ائتالف الوطنية، برئاسة إياد عالوي، الخميس 
“أسفه” لعدم دعوته وقوى سياسية أخرى إلى اجتماع 

الحوار الوطني.
“استثنى  االجتماع  إن  بيان،  عبر  االئتالف،  وقال 

واالجتماعية  السياسية  الوطنية  األطراف  غالبية 
والمهنية وممثلي التظاهرات”.

واعتبر أن االجتماع خال من أي قرارات عملية ذات 
ولم  المتصاعدة،  الحالية  األزمة  مسار  على  تأثير 
يخرج بنتائج عملية بمستوى خطورة المرحلة ما أضاع 

“فرصة للخروج من األزمة”.
ومسؤولة  حاسمة  قرارات  “اتخاذ  ضرورة  على  وشدد 
مشتركة  وطنية  أرضية  على  متبادلة  تنازالت  وتقديم 
تفرضها خطورة المرحلة ودواعي الحفاظ على الوحدة 

الوطنية”.
التنسيقي  وبموازاة تصعيد متبادل بين تحالف اإلطار 
والتيار الصدري الشيعيين، تتكثف دعوات من قيادات 
سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة والحوار بين 
حيث  األزمة،  لحل  الوحيد  السبيل  باعتباره  الفرقاء 
تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزالق العراق 

نحو الفوضى.
وتصطدم هذه الدعوات بإصرار اإلطار التنسيقي على 
شياع  محمد  مرشحه  يرأسها  “أغلبية”  حكومة  تشكيل 
السوداني، بينما يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان 

وإجراء انتخابات مبكرة.

االحتالل االسرائيلي يعترف رسميا بمسؤوليته 
عن مجزرة قتل 5 أطفال في غارة على مقبرة في جباليا شمال غزة

 5 مقتل  عن  بمسؤوليتها  إسرائيل  اعترفت 
أطفال فلسطينيين في غارة جوية على مقبرة 
الفالوجة في بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، 
في 7 أغسطس/آب الماضي، بعد أن قالت 
إنهم قتلوا نتيجة سقوط صاروخ أطلقته حركة 

الجهاد اإلسالمي.
اإلسرائيلية،  “هآرتس”  صحيفة  وقالت 
إسرائيل  أن  أمنيون  مسؤولون  “أكد  الثالثاء: 
مسؤولة عن مقتل خمسة قاصرين، ُقتلوا في 
اليوم األخير من األعمال العدائية األخيرة مع 

حركة الجهاد اإلسالمي، هذا الشهر”.
وأضافت: “خُلص تحقيق للجيش في الحادث، 
مقبرة  في  أغسطس/آب   7 في  وقع  الذي 
القاصرين  مقتل  إلى  جباليا،  شرقي  الفالوجة 
عدة  أكدت  حسبما  إسرائيلية،  جوية  بغارة 

مصادر دفاعية”.
وتابعت: “مباشرة بعد وفاتهم، قال العديد من 
كبار الضباط إن الخمسة قتلوا على األرجح 

بصاروخ غير مالئم للجهاد اإلسالمي”.
أن  إلى  الصحيفة  أشارت  فقد  المقابل،  وفي 
والضحايا الخمسة هم: جميل نجم الدين نجم 
)3 أعوام(، وجميل إيهاب نجم )13 عاما(، 
وحامد  عاما(،   16( نجم  صالح  ومحمد 
كرش  أبو  ونظمي  عاما(،   16( نجم  حيدر 

)15 عاًما(.
الالجئين  لمجلس  “وفًقا  هآرتس:  وأضافت 
النرويجي، فقد شارك ثالثة منهم في السابق 
في برنامج دعم لضحايا الصدمات في غزة”.

اإلسرائيلي  الجيش  عن  الصحيفة  ونقلت 
الجيش  “هاجم  بقوله:  الغارة  على  تعليقه 
قطاع  في  اإلسالمي  للجهاد  عسكرية  أهداًفا 
غزة، خالل عملياته، بذل الجيش اإلسرائيلي 
يلحق  الذي  الضرر  لتقليل  معقول  جهد  كل 
بالمدنيين والممتلكات المدنية قدر اإلمكان”.

وأضاف أن “الجيش ُيحقق في جميع أعماله 
في  جاريا  التحقيق  يزال  وال  العملية،  خالل 

حادثة المقبرة”.
 7 وحتى   5 )من  أيام  ثالثة  مدار  وعلى 
اإلسرائيلي  الجيش  شن  الجاري(  أغسطس 
غارات على قطاع غزة، أسفرت، بحسب وزارة 
الصحة الفلسطينية عن استشهاد 49 شخصا 
اصابة  و360  سيدات  و4  طفال   17 بينهم 

بجراح مختلفة.

في  موظفيها  اكبر  احد  تقيل  المتحدة  االمم 
القدس الدانتها الصواريخ الفلسطينية

عبرّية،  تقارير  كشفت  متصل  صعيد  على 
عن إقالة سارة موسكروفت أحد أبرز موظفي 
األمم المتحدة في فلسطين، على خلفية إدانتها 
)الجهاد  حركة  قبل  من  الصواريخ  إطالق 
العسكرية على  العملية  أثناء  في  اإلسالمي( 
وقالت  “بالعشوائي”،  وصفته  والذي  غزة، 
إّن  العبرّية،  أحرونوت(  )يديعوت  صحيفة 
سفير الكيان في األمم الُمتحّدة، غلعاد أردان، 

أنطونيو  للمنظمة،  الّعام  األمين  إلى  توّجه 
عن  العدول  رسمًيا  منه  وطلب  غوتيريش، 
العمل،  إلى  فورًا  وإعادتها  الموظفة  إقالة 
هي  اإلقالة  أّن  الصحيفة،  بحسب  زاعًما، 
الفلسطينيين،  لتهديدات  بمثابة خضوٍع كامٍل 
وحتى  بمكيالْين  الكيل  سياسة  من  تخلو  وال 

ُمعاداة السامّية، على حّد تعبيره.
لموقع  المتحدة  األمم  باسم  متحدث  وقال 
)تايمز أوف إسرائيل( إّن “األمم المتحدة أقالت 
الفلسطينيين  تخدم  التي  مكاتبها  أحد  رئيسة 
أدانت  )تويتر(  على  تغريدة  نشرت  أْن  بعد 
الفلسطينّي(  اإلسالمّي  )الجهاد  إطالق  فيها 
العسكرية  العملية  العشوائية خالل  الصواريخ 

األخيرة على غزة”.
التي  موسكروفت،  أن  العبرّي  الموقع  وأّكد 
كان مقر عملها في القدس الشرقية، تعرضت 
مؤيدين  نشطاء  من  جًدا  كبيرٍة  النتقاداٍت 
للفلسطينيين قالوا إّنها تلوم الفلسطينيين على 
تحّمل  لم  وإّنها  العنف،  من  جولة  أحدث 

إسرائيل المسؤولية.

منظمة فلنكسر الصمت تكشف عن ممارسات 
فاشية لجنود االحتالل

نشاطها  الصمت”  “فلنكسر  منظمة  بدأت 
في كشف شهادات مقززة عن وحشية جنود 
األراضي  في  خدمتهم  خالل  االحتالل 
من  عقٍد  حوالي  قبل  الُمحتّلة  الفلسطينّية 
الزمن، وعلى الرغم من الُمضايقات اإلسرائيلّية 
الرسمّية وغير الرسمّية، استمّرت المنظمة وما 
ممارسات  تفضح  التي  نشاطاتها،  في  زالت 
أّنها  من  أهميتها  وتنبع  االحتالل،  جيش 
قبل ضّباٍط وجنود خدموا  وُتدار من  أسست 
في الجيش وأحّسوا بتأنيب ضميٍر، ولذا قرروا 
إخراج الشهادات إلى العلن، وذلك من خالل 
اإلسرائيليين  الجنود  لعدد من  معرض صور 
الذين أدوا خدمتهم العسكرية في مدينة الخليل 

إبان االنتفاضة الفلسطينية الثانّية.
المنظّمة، التي ُتحاربها إسرائيل بكّل ما أوتيت 
من قوٍّة، وُتحاِول الحّد من نشاطاتها، كانت قد 
أصدرت كتاًبا تحت عنوان:” احتالل المناطق، 
فيه  شهادات جنود 2000- 2010  كسر 
الصمت،  حاجز  اإلسرائيلي  االحتالل  جنود 
وتحولنا  ودّمرنا  وعّذبنا  قتلنا  “هكذا  وتحّدثوا: 
إنسانّية”.  ليست  آلة  في  برغي  مجّرد  إلى 
وكان مركز )مدار(، وهو مركز بحثّي مستقل 
متخصص بالشأن اإلسرائيلّي، قد نشر قراءًة 

للكتاب، ُنوِرد فيما يلي مقتطفاٍت منها.
شهادات جنود االحتالل كما وردت في الكتاب

الثالثة فجرًا اقتحمنا طوباس  شهادة 1: “في 
القنابل  برمي  وبدأنا  نابلس(،  )محافظة 
ما  المدينة.  شوارع  في  بالعشرات  الصوتية 
من هدف محّدد سوى تخويف الناس، وتأكيد 
أّن الجيش اإلسرائيلي موجود هنا. كنا نشاهد 
أصوات  على  مذعورين  يفيقون  السكان 
القنابل. قال لنا الضّباط إّن تلك القنابل تساهم 
كالم  وهذا  المحتملين…  المخربين  فرار  في 
وكانوا  ليلة،  كل  ذلك  نفعل  كنا  لكننا  فارغ! 
يهنئوننا ويقولون لنا إنها كانت عمليات جّيدة، 

ولم نكن نفهم لماذا”.
لنابلس،  مجاورة  بلدة  يهاجمون  المستوطنون 
منازل  على  ويهجمون  مسلحون  إّنهم 

الفلسطينيين بالحجارة والعصي والسالح
شهادة 2: “لم نكن نعرف أّن هناك تقليًدا معيًنا 
يقضي  رمضان  شهر  خالل  المسلمين  لدى 
على  يقرع  وهو  الشوارع  في  أحدهم  بتجوال 
الطبل عند الرابعة فجرًا لتنبيه الناس إلى وقت 
السحور. وهكذا فإنه في إحدى ليالي رمضان 
في نابلس شاهدنا مسحراتي فصرخنا به كي 
يقف، وعندما بدأ بالهرب شرعنا بإطالق النار 
القواعد العسكرية  عليه حتى أرديناه، مع أن 
الحاالت، كان يجب  إّنه في مثل هذه  تقول 
علينا أْن ننذره أواًل وندعوه إلى التوقف، وإذا 
بين  ثم  الجّو  في  رصاصة  نطلق  يمتثل  لم 

الرجلين. لكن لم يتبع أحد تلك القاعدة وكنا 
نقتل فورًا. وهكذا اغتلناه بسبب جهلنا بتقاليد 

الفلسطينيين المحلّية”.
)اليهود(  المستوطنون  “قرر   :3 شهادة 
إنهم مسلحون  لنابلس.  بلدة مجاورة  مهاجمة 
بالحجارة  الفلسطينيين  منازل  ويهجمون على 
والعصي والسالح. وقد تم إرسالنا إلى هناك. 
كنا  ولذا  المستوطنين.  حماية  مهّمتنا  كانت 
ُنزّج بين السكان العرب المرعوبين والمصابين 
من  مستوطنين  وبين  الهجوم  جراء  بالدهشة 
أحد  ردع  أحدنا  يحاول  حمايتهم.  واجبنا 
طلقات  وتسمع  فيتلّقى ضربات  المستوطنين 
نار، ويسود جّو من الذعر والفوضى وتخرج 
األمور عن سيطرتنا، وتنتهي الحادثة بجرح 

عدد من السكان الفلسطينيين”.
أهمية  فإّن  الكتاب  على  القيمين  رأي  وفي 
الشهادات كامنة في أنها تسرد بتفصيل غير 
في  اإلسرائيلية  السياسة  “مبادئ”  مسبوق 
المناطق الفلسطينية المحتلة، وما تسفر عنه 
من نتائج حقيقية في الميدان. وهم يتطلعون 
إلى أْن يكون في وسعها أن “تطلق جداًل جاًدا 
اإلسرائيلي”،  الجيش  أداء  حول  إسرائيل  في 
اإلسرائيليين  الجنود  رأس  “في  أن  مؤكدين 
وهذا  الفلسطينيين،  حول  عديدة  كليشيهات 
في  عمياء”،  ممارسات  ارتكابهم  إلى  يؤدي 
وال  المدني  المجتمع  وال  الجيش  “ال  وقت 
السياسيون في إسرائيل يريدون رؤية الحقيقة 
ومواجهة الواقع”، على الرغم من تسببهم كلهم 

بـ “إيجاد وحش اسمه االحتالل”.
كما أشير إلى أّن منظمة “فلنكسر الصمت” 
قامت بالتحقق من الوقائع الواردة في جميع 
وفي  بغربلتها،  قامت  ثم  ومن  الشهادات، 
نهاية األمر تم نشر 183 شهادة من بين ما 
يقارب 700 شهادة جرى جمعها في مجرى 

التحضير لهذا الكتاب.

فؤاد البطاينة
إذا كان كل المتعاونين مع الكيان الصهيوني 
من  التخفيف  إلى  وأفعالهم  قراراتهم  ينسبون 
أالم الفلسطينيين في غياب مطلق لمصطلح 
تلبية  الى  ينسبها  الكيان  فإن  التحرير، 
الحاجات اإلنسانية للفلسطينيين والتي تطور 
السالم  وسائل  الى  القرن  صفقة  بعد  اسمها 
الفلسطينية  للقضية  طمر  في  اإلقتصادي 
كقضية احتالل وتجاهل لكون كل الصعوبات 
الفلسطيني  الشعب  يواجهها  والتي  بأنواعها 
تحت اإلحتالل أصلها هو اإلحتالل وتداعياته 
المتعاظمة كلزوميات لهذا اإلحتالل. واإلشارة 
بالسماح  األخير  “اسرائيل”  لتوجه  هي  هنا 
لخارج  رامون  مطار  باستخدام  للفلسطينيين 
األراضي المحتلة. وهو المطار الوحيد الذي 
لقانون  مخالف  بناؤه  وكان  االحتالل،  بناه 
الطيران الدولي لخطورة قربه من مطار الملك 
حسين في العقبة، وهناك من المختصين من 
يشير إلى أن المطار بني على اراض أردنية 
احتلت من خالل رسم خط الهدنه بين الكيان 

واالردن.
الخطوة “االسرائيلية” جاءت تتوكأ على ذرائع 
على  الفلسطينيين  معاناة  من  التخفيف  منها 
بكل  صنعتها  التي  العذاب  ورحلة  الجسور 
مضنية  محطات  ثالث  خالل  من  فصولها 
ومكلفة، ومذلة عندما نعرف بأن هذا يحدث 

لهم في وطنهم.
التوجه  على  المالحظات  أو  االعتراضات 
ومن  هللا  رام  سلطة  من  جاءت  االسرائيلي 
األردن  في  العاملة  األهلية  السياحة  شركات 
كناقل للقادمين من الضفة الى عمان ثم للدول 
المقصودة، وبتجاهل رسمي أردني. وليس من 
بعمقه  الحدث  مع  تعامل  من  األطراف  هذه 
بل كل من زاوية مصلحته. وربما  السياسي 
أن سلطة رام هللا تنبهت الى انكماش دورها 
السياسي في عملية التحول هذه ال سيما من 
حيث تقليص دورها في عملية تنقل السكان 
على  االغطية  من  غطاء  عنها  ينزع  مما 
أمني لإلحتالل. ال شك  كونها مجرد مخفر 
المطار  هذا  تحيي  اإلسرائيلية  الخطة  بأن 
مطار  عن  البديل  ليكون  أعد  والذي  الفاشل 
اللد أو بن غوريون من ناحية، وليأتي بمردود 
الطيران  أرباح شركات  من  يقضم  اقتصادي 
األردن.،  في  سيما  ال  المنطقة  في  العربية 
ولكنه أيضا ال ُيغير من معاناة الفلسطينيين 
الذين سينتقلون مخفورين في رحلة قد تتجاوز 
ست ساعات يتخللها ست ساعات أخر في 
للطائرة.  وصواًل  األمنية  التجمع  محطات 

فاألهداف اإلسرائيلية ليست مدفوعة باألساس 
بالعامل اإلقتصادي على أهميته. الكيان يعلم 
لهم  الفلسطينيين  بأن  والسلطة  االردن  وكذا 
مطاراتهم الوطنية على أرضهم، فهناك مطار 
القدس )قلنديا( الذي ضمته سلطة االحتالل 
تمتلكه  الذي  غزة  ومطار   ،1981 عام  في 
خروجها  قبل  الفلسطينية  السلطة  وتديره 
اإلداري من غزة والذي عطل االحتالل مرافقه 

ودمره على مراحل.
 ما أريد قوله انه من قواعد سياسة كيان سلطة 
هي  التطبيع،  ودول  فلسطين  في  اإلحتالل 
األمنية  أنواعها وخاصة  المشاكل على  خلق 
واإلقتصاديه وما تتسببه من ضغوطات نفسيه 
إلى  وتعظيمها  المستهدف  للشعب  ومعيشية 
فتبادر  دوليًا،  ومعروفة  مستعصية  تبدو  أن 
إما لتعقيدها أو لوضع الحلول لها وفرضها. 
طبيعتها  لكن  جنسها  من  عادة  ظاهرها 
هذا  مالحظة  ويمكن  سياسي.  دائمًا  وهدفها 
على  الجسيمة  المشاكل  صنع  في  بجالء 
انواعها في األردن وحلها بالخيار االسرائيلي. 
فالضغوطات على الفلسطينيين هدفها سياسي 
انتهى باإلفصاح عنه في صفقة القرن. ونحن 
تفاصيل هذه  نعيش  في رامون وغير رامون 
فلسطينية  قضية  وجود  تنسخ  التي  الصفقة 
احتاللية وتصورها كقضية اقتصادية وتطرح 
عنوانا جديدا للسالم هو السالم االقتصادي.

ال خطاب مع الكيان الصهيوني المحتل في 
هذا أو ذاك، فهو عدو صاحب مشروع في 
بالدنا، وليس من لغة واعية أو مقبولة معه من 
دون أن تكون هذه اللغة منتجًا للغة المقاومة 
رام  لنظامي  الخطاب  لكن  والسالح.  والقوة 

عالقات  في  المتغوصتين  وهما  وعمان  هللا 
المصلحة  باسم  المحتل  الكيان  مع  هدامة 
ال  النظامين  أن  في  والمصيبة  الفلسطينية. 
يبصران في كل مسعى لهما سوى االحتفاظ 
بالسلطة، وال يستغالن أو يستخدمان في هذا 
سوى المطلوب منهما للعدو كضامن ومهدد 
الوطن  فأصبح  السلطة.  لهذه  الوقت  بنفس 
البضاعة  بسعر  تجارة  عندهما  والقضية 
هما  هل  ندري  وال  األسعار.  المحروقة 
حالة  يعيشون  العرب  حكام  من  وغيرهما 
الواحد منهم  بين  العضوي  الربط واإللتصاق 
أم  اإلحتالل،  بخلود  يؤمنون  ام  والكرسي؟ 
أنهم أسرى بملفات ابتزازية معينة أم بملفات 
انتمائية موروثة ال ُيفصح عنا، ؟. ومهما كان 
للعدو  قدموا  ومهما  أنهم  الواقع  يبقى  أمرهم، 
العدو،  هذا  يقررها  بمرحلة  مرهون  فوجودهم 

وينتهوا بانتهائها وعلى يد شعوبهم.
رامون  مطار  خطة  بأن  أقول  ذلك  ومع   
وقضم  تهزيئ  فيه  للفلسطينيين  السماح  في 
تكريس  وفيه  األوسلوي،  ووجودها  للسلطة 
إللغاء المطارين الوطنيين ووضع البديل في 
سياق إخالء األراضي المحتلة عا67 من أي 
الفلسطينية،  الدولة  معالم  من  معلم  أو  رمز 
في  التراكمية  لجبل  الخطوة  هذه  وستنضم 
فإسرائيل  والفلسطيني.  العربي  الواقعين  ظل 
منذ احتالل عام 1967 تعلن أمام المحافل 
أحزابها  أدبيات  وفي  المتحدة  واألمم  الدولية 
تترك  الغربية وبأنها لن  الضفة  بأنها حررت 
مفاوضات  وجوًا.  وبحرًا  برا  عليها  السيادة 
على  حربا  كانت  ومعاهداته  اإلستجداء 
القاصمة  ضْربتها  وكانت  والعرب  فلسطين 

العربي  الحضن  من  القضية  بانتقال  األولى 
نبذ  ثم  وحدهم  الفلسطينيين  قضية  لتصبح 
تم  غطائها  وتحت  وشيطنتها.  مقاومتهم 
المستوطنات وقضم األراضي  وبناء  التطبيع 
وتهجير الفلسطينيين بالتضييق عليهم. وحل 
الدولتين الذي تبنته الرباعية الدولية كان من 
باب تبرئة الذمة الدولية وليس أكثر. وتمكنت 
“اسرائيل ” من خالل إغداق األنظمة العربية 
بداًل  معها  االستراتيجي  التعاون  في  عليها 
من استخدام الضغوطات عليها من القضاء 
على أدنى مقومات قيام دولة فلسطينية على 
األرض. ولم يبق من يتكلم بهذا الحل ويثيره 
وحيد  كمبرر  وأوسلو  عمان  نظامي  سوى 
أمام  اإلحتالل  كيان  مع  األعمق  لسلوكهما 

شعبيهما بل وتبريرًا لوجودهما.
الشعب  بأن  بالمقابل  لديهم  معلوم  وليكن   .
األرض  على  ستبقى  عينه  الفلسطيني 
الفلسطينية الوطن كله، حتى لو كان فارغا من 
كل مقدراته.. وليس أمام الشعب الفلسطيني 
على المدى المنظور إاّل تحدي كل الظروف 
والصمود والمقاومة الموحدة. فأمريكا في أسوأ 
حالتها والكيان الصهيوني بات يحكمه رعيل 

المغامرين والمنتفعين وإلى زوال مبكر.
وبذل  الدم  كانت ضريبة  إذا  هنا،  وكلمتي   
والمباشرة  الرهيبة  والمعاناة  واألرواح  النفوس 
الفلسطينيين  على  قدر  الساعة  مدار  على 
الصامدين والمقاومين تحت اإلحتالل، أليس 
لفلسطيني الشتات من دور أو واجب. فمنهم 
التأثير،  وقوة  العالم  نخب  من  عالية  نسبة 
على  والعرب  العالم  تواطؤ  ويشاهدون 
القضية وتجاهل اإلستفراد والفتك الصهيوني 
ضوابط  دون  اإلحتالل  تحت  بالفلسطينيين 
وحرمانهم من كل الحقوق التي أقرها القانون 
الدولي لهم من خالل اتفاقيات جينيف التي 
أقر مجلس األمن بانطباقها عليهم، ويشاهدون 
إخوتهم في األراضي المحتلة من كل الفئات 
العمرية يعيشون ويقاومون من داخل محرقة. 
كل  في  الشتات  فلسطينيي  من  فالمطلوب 
أرض أو دولة أن ينتقلوا لدائرة الفعل وتحمل 
المسؤولية مع اخوتهم ونصرتهم بما يملكون 
من طاقات وفرص، ويرفعوا صوتهم ويوحدوا 
جهودهم في قوالب بمختلف األشكال القانونية 
واإلعالمي  المالي  الدعم  لتأمين  المتاحة 
ومقاومته  الفلسطيني  للشعب  والسياسي 
لضغوطات  يخضعوا  ال  وأن  الداخل.  في 
لمواجهتهم  سندًا  يجعلونها  بل  الصهيونية 

بالحقائق.
كاتب وباحث عربي

إسرائيل شيء آخر: لماذا ال يلوم أحد إسرائيل على قتل المدنيين؟

إيفانوف،  غليب  كتب  أعاله،  العنوان  تحت 
في »أرغومينتي إي فاكتي«، حول ازدواجية 
التعامل مع عملية إسرائيل في  المعايير في 

غزة مقارنة بعملية روسيا في أوكرانيا.
إسرائيل  عملية  استمرت  المقال:  في  وجاء 
أيام،  عدة  الفلسطينيين  ضد  غزة  قطاع  في 
وُقتل خاللها عشرات المدنيين الفلسطينيين.. 
من  أحد  يقتل  لم  الرسمية،  األرقام  وبحسب 

اإلسرائيليين.
دعمت الواليات المتحدة العملية اإلسرائيلية. 

أبيب  تل  ضربات  على  بايدن  جو  وعلق 
»تملك  إسرائيل  إن  بالقول  للفلسطينيين، 

الحق« في ذلك.
بالمسؤولية عن  المتحدة  األمم  ألقت  بدورها، 
تجنب  الجانبين. وحثت على  التصعيد على 
مزيد من التصعيد. ولم يعلق الفنانون الروس 
الذين غادروا روسيا للعيش في إسرائيل بعد 
أوكرانيا  في  الخاصة  الروسية  العملية  بدء 

على العملية اإلسرائيلية.
إسرائيل  عملية  على  فعل  ردة  تصدر  ولم 

العسكرية من الشركات العالمية، فها هي ال 
تسارع إلى االنسحاب من الدولة التي شنت 

العملية، على غرار ما فعلته بروسيا.
فالداي،  نادي  في  البرامج  مدير  قال  وكما 
فاكتي«  إي  لـ«أرغومينتي  بارابانوف،  أوليغ 
:«األمر كله يتعلق بكيفية تقديم هذا الصراع. 
هناك لوبي قوي مؤيد إلسرائيل في الواليات 
وجه  لتبييض  شيء  كل  يفعل  المتحدة، 
السلطات  تصرفات  فإن  لذلك،  أبيب.  تل 
اإلسرائيلية ال يدعمها السياسيون فحسب، بل 

تدعمها الصحافة أيضا«.
بارابانوف، في عهد ترامب، دعمت  لـ  ووفقا 
الواليات المتحدة إسرائيل دون قيد أو شرط. 
أما في ظل الزعماء الديمقراطيين الذين تضم 
النشطاء  أو  المسلمين  من  العديد  أحزابهم 
أكثر  تقليديا  أبيب  تل  دعم  فكان  اليساريين، 
تحفظا. ومع ذلك، ال تزال الواليات المتحدة 
ُتعّد إسرائيل حليفها األهم في الشرق األوسط، 
ولم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة ضد إسرائيل 

في الواقع.



M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

1415 www.meshwarmedia.comwww.meshwarmedia.com لالعالن 3027664-416لالعالن 416-3027664 meshwarmedia@hotmail.com         meshwarmedia@hotmail.com         AUG 19,2022, Issue 315AUG 19,2022, Issue 315

دخلوا الى البيت بالخطأ واعدموا شابا بتهمة محاولة طعن!!!!
قوات االحتالل االسرائيلية ُتعدم فلسطينيا بدم بارد في القدس

»فتح« الطاردة... »فتح« المطرودة.. »فتح« الغافلة

النصر في أوكرانيا يبدأ من شواطئ لبنان .. 
أّم المعارك االسرائيلية تنتظر

نارام سرجون

اسمه  اختبار  أنبوب  في  نعيش  كنا  اذا 
منذ  وتحديدا  عقود  عدة  منذ  األوسط  الشرق 
المنطق ان  فان من  العالمية االولى  الحرب 
نصبح خبراء بكل التفاعالت والعناصر التي 
تدخل في أي قضية .. ولذلك فان تضخيم 
الى  العراقية  الشامل  الدمار  أسلحة  قضية 
سيتم  العراق  ان  يعني  كان  االسطورة  حد 
بين  الخالف  تضخيم  تم  وعندما   .. اغتياله 
الحريري وسورية كان من الواضح ان هناك 
عملية اغتيال لسورية عبر قصة اسلحة دمار 
هو  الحريري  اغتيال  وكان   .. اخرى  شامل 
القصة الموازية تماما ألسلحة الدمار الشامل 
الجيش   .. ذاتها  الذريعة  قوة  ولها  العراقية 
الحرب  الستئناف  مستعدا  كان  األمريكي 
فضل  ولكنه  الحريري  بذريعة  سورية  ضد 
للقيام  باسرائيل  يدفع  ان  سياسية  العتبارات 
لبنان  من  السوريون  انسحب  عندما  بالمهمة 
محكمة  فظهرت  الحريري  ذريعة  وسحب 
المديد  التفتيش  لعبة  نفس  وهي  الحريري 
التي  الشامل  الدمار  أسلحة  عن  ولسنوات 
أسرت العراق لسنوات قبل اسقاطه .. اللعبة 
بنفس التكتيك ولكن بيسناريو معاكس .. في 
العراق تفتيش لسنوات حتى ارهاقه ثم ذريعة 
ذريعة  .. وفي  الشامل  الدمار  اسلحة  اخفاء 
سنوات  كأنها  محكمة  وبعدها  الحريري  قتل 
التفتيش على أسلحة دمار شامل .. ولم يكن 
االمريكي قادرا على االنتظار فهو مستعجل 
لبناء الشرق االوسط .. فقرر تكليف اسرائيل 
بانهاء المهمة ألن األمريكي أراد ان يبدو أنه 
ليس من هواة الحروب بعد ان أحرجته حرب 

العراق قليال ..
عن  نسأل  ان  دوما  حقنا  من  ان  يعني  هذا 
لتتحرش  اليونانية  السفينة  تحريك  توقيت 
لحظة  في  بسورية  التحرش  وتواتر  بلبنان 
يبدو  حيث   .. الفاصلة  االوكرانية  الحرب 
التسير  االوكرانية  الحرب  أن  الواضح  من 
الروس  ان  ظنت  والتي  أميريكا  توقعت  كما 
الشهرين  بعد  اقتصاديا  باالنهيار  سيبدؤون 
االوليين وعندها سيأتي دور الحساب وانهاء 
أوروبة ألن  اقتصاد  في  الروسي  الغاز  دور 
ناتوي  وكمين  فخ  في  نفسها  ستجد  روسيا 
التقدر على الخالص منه بسهولة اال بثمن 

باهظ ..
ألن  الماحقة  الهزيمة  منها  تقترب  اوكرانيا 
خطط  كما  منها  سقط  االوكراني  الشرق 
تحطيمه  تم  االوكراني  الجيش  والن  الروس 
تماما فقد قرراالوكرانيون االعتراف ان الحرب 
كلفتهم 10 االف مقاتل وهذا يعني ان الرقم 
الذين  اكبر من ذلك بكثير كما ان  الحقيقي 
ومفقودين  كجرحى  الحرب  من  اخراجهم  تم 
 %50 ان  يعني  وهذا  ذلك  أضعاف  وأسرى 
من القوة البشرية تم تحييدها فيما ان السالح 

االوكراني احترق بنسبة تزيد عن %70 ..
لم تعد اميريكا قادرة على الرهان على حرب 
اوكرانيا .. ولكن مشكلة الغاز لم تحل ويبدو 
أن علماء بوتين يتوقعون ويتنبؤون ان الشتاء 
القادم في اوروبة سيكون شتاء سيبيريا عنيفا 
الغاز  اال  السيبيري  الجليد  من  ينقذها  ولن 
الروسي .. ومن الصعب القبول بهذه الهزيمة 
المنكرة التي ستحول بوتين الى أيقونة عالمية 
وقد يغري ذلك بوتين بدخول كل اوكرانيا او 
ولذلك   .. بولندة  او  السويد  او  فنلندة  تأديب 
فان الحل هو الحصول على الغاز من شرق 
ولتحقيق   .. اسرائيل  ستتواله  الذي  المتوسط 
ذلك يجب كسر عقدة حزب هللا وسورية وارغام 
المتوسط  شواطئ  تسليم  على  ايران  محور 
االسرائيلي  الغاز  يمر  كي  اسرائيل  لسيطرة 

نحو تركيا واوربة .. وهذا سيغني اوروبة عن 
ألن  قطر  غاز  لمرو  السورية  االرض  ممر 
اسقاط سورية صار مستحيال .. والحل الوحيد 
لتمرير  للمتوسط  الشرقي  الساحل  تأمين  هو 
غاز اسرائيل )الغاز الفلسطيني المسروق( .. 
نحو اوروبة ولو عبر البحر او نقله بالسفن 
الى  باالنابيب  نقله  ثم  اليونان  او  تركيا  الى 
من  البحرية  الرحلة  ان  يعني  وهذا  اوروبة 
المتوسط الى اليونان قد تستغرق ساعات او 
يومين بدال من رحلة بحرية من الخليج الى 
وهذا   .. اسبوعبن  ستستغرق  التي  المتوسط 
يزيد كلفة النقل ويطيلها جدا واليحل المشكلة 
االوروبية .. واذا نجح مشروع نقل الغاز من 
المتوسط الى اوروبة فسييصبح بوتين وكأنه 
وضع أقدامه في الفراغ بكسب حرب اوكرانيا 
وسورية ألن غاز روسيا سيموت او سيتعفن 
الى االسواق وسيحل  آباره ألنه لن يمر  في 
محله الغاز االسرائيلي وغاز شرق المتوسط 
في  اميريكا  تماطل  لماذا  نفهم  هنا  ومن   ..
أنها  حيث  االيراني  النووي  االتفاق  توقيع 
المتوسط  شرق  الغاز  معركة  نتيجة  تنتظر 
ومن   .. وايران  روسيا  مصير  ستحدد  التي 
العربي  اصراع  ومصير  وحلفاءها  سوريا  ثم 

االسرائيلي كله ..
بوتين وحلفاؤه كانوا يتوقعون وربما ينتظرون 

قد  الروس  كان  ولذلك   .. الغربية  الخطوة 
دعوا وفدا من حزب هللا منذ أشهر قليلة الى 
االيراني  للرئيس  دعوة  ذلك  وتال  الكرملين 
الدفاع  لوزير  عاجلة  زيارة  ثم  موسكو  الى 
االيام  في  االسد  للقاء  دمشق  الى  الروسي 
االولى لحرب اوكرانيا .. ويبدو هذا كله تنبؤا 
لحركة امريكية اسرائيلية شرق المتوسط النقاذ 
وصلت  ولذلك   .. االسرائيلي  الغاز  انبوب 
سفينة استخراج الغاز اليونانية االسرائيلية الى 
حقول غاز لبنان وهي تريد ان تثبت معادلة 
الغاز  ستمرران  واميريكا  اسرائيل  ان  مفادها 
وتريدانها  بل   ..  .. للحرب  مستعدتان  وهما 
وتسعيان اليها فيما يبدي الطرف االخر صبرا 
التحرشات  على  التحمل  طاقة  حدود  فوق 
مدمرة  مصيرية  لمعركة  انتظارا  االسرائيلية 
من  ماادخره  وكل  ذخيرته  كل  فيها  سيصب 
المشروع االميريكي االسرائيلي  صبر لسحق 

..
بالشك  سينفجر  المشرقي  االختبار  أنبوب 
مرة  ككل  ليس  المرة  هذه  انفجاره  ولكن   ..
حرب  في  سيستميتان  النزاع  طرفي  ألن   ..
البقاء وصراع البقاء .. فانتصار مشروع الغاز 
ايران  بعدها  ومن  روسيا  سيهزم  االسرائيلي 
وسورية .. وحرمان اوروبة واميريكا من بديل 
االقتصادية  االزمة  سيجعل  الروسي  الغاز 
استقرار  وتهدد حتى  للغاية  االوروبية عميقة 
وهذا   .. والناتو  بأميريكا  وعالقتها  اوروبة 
ماسيدفع محور روسيا كله نحو صعود كبير 

في العالم على حساب الغرب كله ..

وبيد   .. المنطقة  هذه  بيد  العالم  مصير  ان 
هللا  حزب  وسيكون  يالذات  المقاومة  محور 
رأس الحربة فيها .. ولكن الشك ان مصير 
اسرائيل ايضا سيتحدد في هذه المعركة التي 
فانها ستخسر وظيفتها ومهمتها  ان خسرتها 
التي وجدت ألجلها .. وعندما تنتهي الحاجة 
لها فان مبرر وجودها ومنطقيته ستتراجعان .. 
وكما انتهت داعش عندما فشلت في مهمتها 
عندما  ستنتهي  اسرائيل  بني  داعش  فان 
تلحق بها نكسة كبيرة وتفشل في تحقيق اهم 
مهمة لها منذ والدتها .. انها بالنسبة اليها أم 

المعارك االسرائيلية ..*

في فلسطين ال تقفل األبواب بإحكام، يتركها 
أصحابها جاهزة ألي اقتحام محتمل، حاضرة 
عمرك  يبدأ  منها  االقتراب  عند  للدمار، 
حتف  نحو  مباشرة  متوجه  فأنت  بالتناقص، 
مؤكد، تتمنى في لحظة وعي ان يكون هذا 
الخطر وهمًا، وان اغتيالك ما هو اال كابوس 

لحظة الفجر.
من  قوة  قامت  االولى  الفجر  ساعات  مع 
عقب  كفر  بلدة  اقتحام  في  االحتالل  جيش 
المحتلة، وداهمت منزل عائلة  القدس  شمال 
الشحام، وبمجرد أن فتح الشاب محمد الشحام 
باب منزلهم باغته الجنود بإطالق النار عليه 
ينزف حتى  وبقي  مباشرة من مسافة صفر، 

استشهد.
قتل بالخطأ

الشهيد أن االحتالل تعّمد تصفية  يؤكد والد 
عن  العبرية  المواقع  تداولته  ما  نافيا  نجله، 
صورة  ناشرة  الجنود  طعن  محمد  محاولة 
لسكين داخل البيت. ويرد األب المكلوم قائال 
»قال الجنود لي بعد إعدامه، إن ذلك حدث 
بالخطأ وإن بيتنا ليس المستهدف، ثم تفاجأنا 
ليغطي  هذا  كل  الطعن،  بمحاولة  باتهامه 
لشاب  يمكن  كيف  جريمته،  على  االحتالل 
بسكين  لطعنه  بيته  طارق  يستقبل  أن  نائم 

فواكه؟«.
عام  اللد  مدينة  من  الشحام  عائلة  ُهّجرت 
شمال  قلنديا  مخيم  إلى  ولجأت   ،1948
القدس، ليسكن بعدها إبراهيم داخل بيت في 
حي المدارس ببلدة كفر عقب قرب المخيم، 

ذوي  من  أكفاء  منهم   3 الستة،  أبنائه  مع 
االحتياجات الخاصة.

صفوا دمه على المغسلة
يجلس الوالد إبراهيم في مقر اللجنة الشعبية 
ويستقبل  لإلعالم  يتحدث  قلنديا،  بمخيم 
المعزين بنجله الشهيد الذي لم يستطع وداعه 
أو دفنه، بعد أن احتجز االحتالل جثمانه في 

مكان غير معلوم للعائلة.
يحبس الرجل دموعه ويعيد تفاصيل الجريمة 
نائما  »كنت  يقول  حيث  سأله،  من  لكل 
فسمعت طرقا شديدا على الباب، كان محمد 
أشقائه  بقية  ألن  الباب  نحو  المتقدمين  أول 
بدأ  مقدمات  ودون  فجأة  يرون،  ال  أكفاء 
وأبنائي،  أنا  اختبأت  النار،  بإطالق  الجنود 
بدؤوا  رأسه،  في  محمد  الرصاص  وأصاب 
بعدها بضربنا وداسوا على ابني الكفيف، ثم 

رفعوا قدمي محمد قرب المغسلة لتصفية دمه 
. وتابع: »كنت بطلب النجدة من الناس حتى 
يسعفوا ابني لكي ال يستشهد لكن الجيش كان 
مسيطر على المنطقة جميعها ولم يتمكن أحد 
بعد  مضيفا:  وانقاذه«.  لمحمد  الوصول  من 
بالعودة  لنا  دقيقة سمح االحتالل  مرور 40 
الى المنزل وكان ابني ممد غارق بدمه يشهق 

انفاسه األخيرة.

يزال  ال  نجله  جثمان  أن  إلى  الوالد  ونوه 
سبب  يعلم  أحد  وال  االحتالل  لدى  محتجز 
احتجازه، مضيفًا »محمد شب يبلغ من العمر 
21 وهو محبوب بين سكان المنقطة خلوق 
ويساعد من يحتاج المساعدة، ناهيك عن انه 

سند اخوته الضريرين وعكازهم«.
ونفى الوالد رواية االحتالل التي زعم فيها أن 

الشهيد كان يحمل سكينًا صغيرًة، مؤكدا أن 
ابنه كان آمنًا في منزله، ولم يتعرض لجنود 

االحتالل، بل هم من جاؤوا إليه.
وقالت والدة الشهيد »ام سند« الشحام لـوطن، 
ان محمد كان نائما، فاعتقد محمد أن هناك 
ليتأكد  المنزل  باب  نحو  فتوجه  لصوص 
بإطالق  قام  االحتالل  أن  اال  الصوت  من 
رصاصتين على رأسه مباشرة واسقاطه ارضا 

ليرتقي شهيدا.
قتلو  انهم  ابلغوها  الجنود  ان  الوالدة  وقالت 
ابنها بالخطأ وانهم جاءوا الى البيت بالخطأ . 
الشهيد لوطن:  وقالت ريماس الشحام شقيقة 
»انها استفاقت على صوت الصراخ وصوت 
جاء  بعدها  الشتائم  يطلقون  الذين  الجنود 
ولم  واستشهد  اخي أصيب  أن  واخبرني  ابي 
أدري ماذا أفعل من هول الخوف، واحتضنت 

شقيقتي وقمت باالختباء تحت الفراش«.
وال تزال قوات االحتالل تحتجز جثمان الشهيد 
الشهيد  والد  ابن عم  وقال  اآلن.  لديها حتى 
لـوطن »لقد ُأبلغنا أواًل باستشهاد محمد، لكننا 
لم نبلغ بعد بموعد تسلم الجثمان ليصار إلى 

تشييعه«.
وفي أعقاب الجريمة، شهدت بلدة كفر عقب، 
عنيفة  مواجهات  قلنديا،  لمخيم  مجاورة  وهي 
بين الشبان وجنود االحتالل خالل انسحابهم، 
من  لوابل  العسكرية  الدوريات  وتعرضت 
أسطح  من  عليها  »الطوب«  وإلقاء  الحجارة 

البنايات العالية.

نبيل عمرو 

األمر  أولو  يملك  التي  هي  الطاردة  »فتح« 
فيها قرار فصل أّي عضو مهما كانت رتبته.

و«فتح« المطرودة هي كّل الذين صدر قرار 
مطبوعة  عناوين  ألنفسهم  وأّسسوا  بفصلهم 

بختم »فتح«.
أّما »فتح« الغافلة فهي التي تشاهد بأّم العين 
فيما  وتمضي  والقضّية،  الوطن  حال  تدهور 
هي عليه من تصارع واحتراب داخلي، ومن 
دون أن تقدم على مبادرة ولو من أجل وقف 

التدهور.
خالفّية  قضّية  فيه  وتظهر  إال  يوم  يمّر  ال 
حاّدة داخل جسم »فتح«، بالتزامن مع حاالت 
في  وتذّمرات  وتظاهرات  اضطرابات  تنتج 
المجتمع الفلسطيني، بحيث يبدو حاضره بالغ 

الصعوبة ومستقبله شديد الغموض.
»فتح« هي منّظمة التحرير، أو كما ُوصفت 
عن حّق عمودها الفقري، و«فتح« هي السلطة 
الوطنية حتى لو رغب كثيرون من أهلها في 

فصلها عن أخطائها مع التنّعم بمزاياها.
وثوري  وقومي  ووطني  تاريخي  كنز  »فتح« 
وتحّرري. بهذه الصفات مجتمعة وما حملته 
دخلت  مهّمات  من  وأّدته  مسؤولّيات  من 

السياسة  على  مشروعها  وفرضت  التاريخ 
كّل  عن  المسؤولة  هي  و«فتح«  والجغرافيا, 
السياسية  الحياة  في  الرسمية  المؤّسسات 
المجلسين  رئيسة  فهي  بإجمالها،  الفلسطينية 
والدولة  المنّظمة  ورئيسة  والمركزي،  الوطني 
والسلطة، ورئيسة الحكومة، ورئيسة المجلس 
التشريعي قبل الجائحة التي ألّمت به وأسفرت 

أخيرًا عن حّله.
وحين تكون مسؤولة بالفعل عن كّل ذلك فبأّي 
مسوّغ ُتعفي نفسها من مسؤولية إخراج نفسها 
وشعبها ومؤّسساتها من الحالة الكارثية التي 
الفلسطيني  المأزق  أّن  صحيح  إليها؟  آلت 
نتيجة  هو  بل  منفردًا،  فتحاوّيًا  نتاجًا  ليس 
أجندات  ذات  عديدة  ومؤّثرات  قوًى  تضافر 
متباينة، أّولها االحتالل، وليس آخرها كّل من 
الصالح  الفلسطيني  البيت  في  له مرقد عنزة 
لالستثمار. غير أّن مسؤولية الخروج من هذه 
الحالة تقع على عاتق »فتح« أواًل ما دامت 
تحتّل كّل هذه المواقع وتقدِّم نفسها على أّنها 
مؤّسسة المشروع الوطني وقائدة كفاحه حّتى 

الحرية والتحرير.
وثوري  وقومي  ووطني  تاريخي  كنز  »فتح« 
وتحّرري. بهذه الصفات مجتمعة وما حملته 
دخلت  مهّمات  من  وأّدته  مسؤولّيات  من 
السياسة  على  مشروعها  وفرضت  التاريخ 
والجغرافيا. صّدقها الناس حين قاتلت بكفاءة 
واعتنقوا  فاوضت،  حين  وصّدقوها  عالية، 
في  حدث  كما  ملتبسًا  كان  لو  حتى  وعدها 
الناس  يتخلَّ  لم  بعد.  فيما  أوسلو  ثّم  مدريد 
عنها، وحتى الفصائل التي بدت كما لو أّنها 
منافسة قالت على لسان جورج حبش عميدها 
ياسر  وقائدها  لـ«فتح«  خطابه  في  الكبير 
عليك«.  نختلف  معك وال  »نختلف  عرفات: 

الرائدة  للحركة  ثمين  تتويج  بمنزلة  فكان هذا 
وطنيًا وتزكية لها إقليميًا وعالميًا.

»فتح« ووقائع اللحظة السياسية
كان ذلك في الماضي. أّما في الحاضر وأمام 
فينبغي أن تتوّقف »فتح« ملّيًا  الذي يجري، 
اآلن وليس غدًا أمام حالتها الراهنة، ليس من 
الخروج  أجل  من  وإّنما  معها،  التكّيف  أجل 
منها، وليس بالبحث عن خطط واصطفافات 
في صراعها الداخلي المرير، وإّنما من أجل 
إنجاز وحدة داخلية فيها أواًّل، ثّم في الوطن 
تاليًا، وينبغي على »فتح« أن تدرك أّن الزمن 
غّير الواقع الفلسطيني والعربي والدولي، فما 
كان أّيام صّفق العالم وقوفًا لعرفات وهو يلقي 
خطاب فلسطين التاريخي أمام الجمعية العاّمة 
دخل  الذي  الخطاب  ذلك  المتحدة،  لألمم 
الغصن  تسقطوا  الخالدة »ال  بعبارته  التاريخ 
األخضر من يدي«، ذلك العام بما له أكثر 
فلسطينيًا  ال  اآلن،  قائمًا  يعد  لم  عليه،  مما 
بلغ حّد االنفصال، وال عربيًا  حيث االنقسام 
حيث التطبيع المباشر والعلنّي وغير المباشر 
والسرّّي، وال من حيث المجتمع الدولي الذي 
وآخرها  واألوبئة،  والنزاعات  الحروب  شّتتته 
الروسية  البؤرة  من  المنطلقة  الكونية  الحرب 

ـ األوكرانية.
هذا هو عالم اليوم الذي تجاهد فيه القضية 
الفلسطينية بصعوبة بالغة كي ُتذَكر أو يجري 
على  المحافل  في  بآخر  أو  بشكل  تداولها 

مختلف أنواعها.
والعربي  الفلسطيني  الوضع  هذا  يتطّلب  أال 
»فتح«  قبل  من  وفّعااًل  جّدّيًا  عماًل  والدولي 
أساسًا لمواجهة هذه التطّورات االنقالبية؟ أال 
يتطّلب هذا الوضع وقف العبث الذي عنوانه 

»فتح« الطاردة والمطرودة والغافلة؟
أو  المستحيل  إلى حّد  بعد  لم يصل  الوضع 
إلى ما  أّنه سيصل حتمًا  الميؤوس منه، إال 
ما  على  الحال  ظّل  لو  ذلك  من  أفدح  هو 
هو عليه اآلن. فالتدهور إّما أن يوَقف عند 
نقطة معّينة تعد بإمكانّية النهوض، وإّما أن 

يتواصل إلى ما ال نهاية.
كّل  في  كثر  وهم  »فتح«،  على  الحريصون 
ما  ومرارة:  بحرقة  يتساءلون  ومكان،  زمان 
الداخلية  »فتح«  وحدة  إعادة  من  يمنع  الذي 
بين  البائس  االنقسام  مواصلة  دون  من 
استعادة  يمنع  الذي  ما  طاردين ومطرودين؟ 
والواسعة  والعميقة  القديمة  لعالقاتها  »فتح« 
مع الشعب الفلسطيني أينما وجد، إذ ال معنى 
لهذه الحركة العظيمة من دون عمقها الشعبي، 
ذلك أّن »فتح« هي الحركة الثورية التي يبلغ 
أعضائها.  عدد  زائد  اآلالف  مئات  أنصارها 
إلى  »فتح«  تعود  أن  من  يمنع  الذي  ما  ثّم 
ديمقراطية صناديق االقتراع في داخلها وفي 
التي  البنادق  ديمقراطية  مرحلة  بعد  الوطن، 

حمتها زمن المنفى؟
تكون  حين  عكسها  إلى  الديمقراطية  تتحّول 
جدوى  ال  والديمقراطية  وموسمية،  انتقائية 
منها إن لم تبدأ من »فتح«، ثّم تمتّد لتشمل 

المجتمع كّله داخل الوطن وخارجه.
والوطن  »فتح«  يواجهه  خطر  أكبر  إّن 
القرار  اقتناع أصحاب  في  يكمن  الفلسطيني 
الرغم  على  األمور  بأّن  والوطن  »فتح«  في 
من هول كّل ما يجري من تراجعات وانهيارات 

هي في أفضل حال.
هكذا يقول كثيرون منهم، وما داموا مقتنعين 
بذلك أو يتظاهرون باالقتناع فال أمل برؤية 

خطوة واحدة في االّتجاه المطلوب.

نهاية الغموض األميركي: الرئيس التونسي سعيد يستعيد بريقه
»حليف«  لتستغني عن  واشنطن  تكن  لم  إذ 
يمّكنها من إبقاء رقابتها مسّلطة على الحوارات 
الليبية - الليبية، ويفتح لها بوّابة باتجاه الجار 
قيس  يبدو  فال  اليوم،  أّما  بسهولة.  الجزائري 
سعيد، إلى اآلن، ورقة تمكن المراهنة عليها، ال 
لرفضه االستجابة لتوصيات السفارة األميركية 
الرئيس  من  لقربه  أيضًا  وإّنما  بحذافيرها، 
الجزائري عبد المجيد تبون الذي ُيظهر حاليًا 
انزياحًا إلى روسيا؛ ولصياغته رؤية خاصة 
الليبي؛ فضاًل عن  بالملّف  يتعّلق  به في ما 
عالقة الصداقة التي تجمعه بالقيادة اإليرانية، 
على رغم أن تلك المحّددات ال َتظهر مندرجة 
في إطار استراتيجية واضحة المعالم، بقْدر ما 

ال تزال تكتيكات ارتجالية غامضة.
والظاهر أن مبالغة سعيد في اعتماد خطاب 
األجنبي  التدّخل  ورفضه  الوطنية،  السيادة 
عبر  عنه  تسّرب  وما  التونسي،  القرار  في 
مديرة ديوانه السابقة نادية عكاشة، من رغبة 
السابق  األميركي  السفير  طرد  في  محمومة 

كّلها  مستشاروه،  أوقفه  أن  لوال  البالد  من 
لن  الرئيس  بأن  واشنطن  أفهمت  مؤّشرات 
يكون سهل الِمراس تجاهها. ومن هنا، اتخذت 
كانت  التي  السماح«  »مهلة  بإنهاء  قرارها 
منحته إياها، وعادت إلى تصعيد خطابها في 
وجهه، في ظّل حديث بدأ يسري في تونس 
عن احتمال تدبير انقالب داخلي على سعيد، 
اخترقتها  كانت  التي  األمنية  القيادات  عبر 
وزارة  مسؤولية  توّليها  خالل  »النهضة« 
تلك  عّزز  ما  ولعّل  مرّة.  من  أكثر  الداخلية 
التقديرات هو رد فعل الحركة على التصريحات 
األميركية، حيث دعت بعض قياداتها الجيش 
باالستفادة  المبادرة،  زمام  أخذ  إلى  التونسي 
مّما عّدته »ضوءًا أخضر« أميركيًا، علمًا أن 
عبر  كبيرة،  جهودًا  بذلت  كانت  »النهضة« 
أجل  من  واشنطن،  في  الضغط  مجموعات 
يجري  مّما  األميركية  اإلدارة  موقف  تعديل 
الدعوة خطورة  تلك  تستبطن  وإذ  تونس.  في 
كبيرة، كونها تعني الحّض على الصدام بين 

حتى  أو  المدنية  والقوى  العسكرية  المؤّسسة 
العام  »االتحاد  بدا  فقد  األمنية،  المؤّسسة 
التونسي للشغل« متنّبهًا إلى هذه الخطورة؛ إذ 
اّتهم »النهضة« وحلفاءها بالرغبة المحمومة 
ظهر  على  كان  وإن  الُحكم  إلى  العودة  في 
للبالد،  واسع  خراب  ومقابل  أميركية  دبابة 
واصفًا تصريحات أوستن بـ»التهديد الصريح 
المعارضة  وحتى  للتونسيين«.  والواضح 
الوسطية االجتماعية لم تحتِف بالتصريحات 
األميركية، بل اعتبرتها مؤّشرًا إلى حراك خفي 
استدراج  بهدف  الداخلية  األطراف  لبعض 
الوقت  في  سعيد  وطالبت  أميركي،  تدّخل 
وبالتوازي  سياسية.  إصالحات  بإدخال  نفسه 
الفرنسي  الرئيس  مكالمة  جاءت  ذلك،  مع 
لتنبئ  التونسي،  نظيره  ماكرون مع  إيمانويل 
بتوّسع جبهة الضغط الخارجية على األخير، 
تقديم  مقابل  في  باإلصالح  مطالبته  عبر 
مع  مفاوضاتها  في  تونس  لصالح  ضمانات 

»صندوق النقد الدولي«.

أّما داخليًا، فقد أحدث قرار المحكمة اإلدارية 
إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 45 قاضيًا من بين 
57، جداًل واسعًا. إذ اعتبر مناصرو سعيد أن 
المحكمة تعاكس جهود اإلصالح؛ باعتبار أن 
جزءًا من هؤالء القضاة مشتبه فيهم في قضايا 
فساد ورشوة، فيما دافع عنها المعارضون بأنها 
والمؤّسسات  للديموقراطية  األخير  »المعقل 
ُيطرح  لتعليمات سعيد«. وإذ  الخاضعة  غير 
تساؤل عّما إذا كان هذا القرار سيشّكل بوابة 
لسعيد للخروج من مأزق إعفاء القضاة، أم أنه 
سيمضي في تصعيد خطواته تجاه األخيرين، 
فإن ما جرى ُيظهر ضعفًا كبيرًا في منظومة 
إلى أن  بالنظر  الرئيس ومستشاريه ووزرائه؛ 
الحاالت  أغلب  في  كان  قراراته  إبطال  سند 
غياب ملّف فساد واقتصار األمر على شبهة 
أو تقارير أمنية، وهو ما يسّهل عملية إلغائها.
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US student, Israel lobby groups behind McGill lawsuit

حقائق يجب معرفتها عن الهجمات على محطة زابوروجيه النووية

فرايد جونا  أطلق   ، الماضي  األسبوع   في 
جامعة طالب  جمعية  ضد  قضائية   دعوى 
 ومنظمة التضامن من ، )SSMU( ماكجيل
الفلسطينية اإلنسان  حقوق   )SPHR( أجل 
مسؤولون أنهم  يدعي  وهو  ماكجيل.   وإدارة 

.عن التمييز والمضايقة
 وأعلنت مجموعة الضغط والتمييز العنصري
 الكندية الرائدة بناي بريث أنها ستمول الدعوى
انها تدعي  التي  المؤسسة  تمتلك    القانونية. 
 خيرية و الثرية المدعومة من الحكومة قسًما
للقضايا كبير  حد  إلى  مخصًصا   قانونًيا 

.المناهضة للفلسطينيين
 ليس من الواضح ما إذا كان »بناي بريث«
ولكن  ، العكس  أو  »فرايد«  مع  تواصل   قد 
الخطوة ليست  هذه  أن  هو  واضح  هو   ما 
لدعم الرابعة  السنة  لطالب  األولى   القمعية 
الطالب أن يصوت  قبل  العنصري.   الفصل 
 على سياسة التضامن مع فلسطين في مارس
للحصول التصويت. سعى  منع  فرايد   حاول 
القضائي ل المجلس  أمر قضائي من   على 
SSMU الستبعاد القرار ، مستشهدا بجهود 
االقتراحات لحظر  سابقة  إسرائيلية   لوبي 

.BDS الداعمة لحركة
Yves Engler
Last week Jonah Fried launched 
a lawsuit against the Students 
Society of McGill University 
)SSMU(, Solidarity for Palestinian 
Human Rights )SPHR( and 
McGill‘s administration. He is 
alleging that they are responsible 
for discrimination and harassment.
Leading Canadian apartheid lobby 
group B‘nai Brith announced it 
would finance the legal action. 
The wealthy, government-
subsidized charity has a legal 
department largely devoted to 
anti-Palestinian cases.
It‘s unclear if B‘nai Brith reached 
out to Fried or vice versa, but 
what is clear is that this isn‘t 
the fourth-year student‘s first 
repressive move in support of 
racial apartheid. Before students 
voted on a Palestine Solidarity 
Policy in March Fried tried to 
block the vote. He sought an 
injunction with SSMU‘s Judicial 
Board to disqualify the resolution, 
citing an earlier Israel lobby effort 

to outlaw motions supporting the 
BDS movement.
But the vote went ahead and 
71% of McGill undergraduates 
supported boycotting 
”corporations and institutions 
complicit in settler-colonial 
apartheid against Palestinians.“
In response to the overwhelming 
vote of fellow undergraduates, 
Fried sought to have SSMU‘s 
Judicial Board annul the 
democratic will. Amidst extreme 
pressure from the university 
administration, B‘nai Brith 
and others, SSMU‘s board of 
directors struck down the already 
adopted resolution. But that 
wasn‘t enough for Fried. He now 
wants a provincial court to block 
McGill students from being able to 
collectively take action in support 
of Palestinian rights. In other 
words, the New York transplant 
wants Québec‘s Superior Court 
to prevent McGill students from 
exercising their democratic rights 
in the hopes this will further 
protect a violent, colonial, system 
in the Middle East.
Fried is a fellow with the Committee 
for Accuracy in Middle East 
Reporting and Analysis. CAMERA 
fellows receive $1,500 and are 
asked to carry out a number of 

activities on campus including 
”monitoring of the campus media, 
classrooms/professors, and anti-
Israel events.“
A rabidly pro-apartheid ‘flack’ group, 
CAMERA says university “campuses are 
the scene of propagandistic assaults 
on Israel”. The group monitors Israel 
discussion on campus and calls for 
“tracking all relevant class curriculum 
offered at your university.” According to 
the Jewish Forward, CAMERA is “known 
for intimidation and smear campaigns 
against scholars and students whose 
views they oppose.”

The Boston-based group had a 
$5.7 million budget in 2020. Though 
the organization tries to keep its 
donors anonymous, a 2016 Haaretz 
investigation found CAMERA received 
more than $1.5 million from Seth Klarman, 
a billionaire hedge fund manager who 
cofounded The Times of Israel, was a 
board member and major donor to the 
anti-Muslim The Israel Project, as well 
as providing funds to NGO Monitor and 
illegal West Bank settlements. Haaretz 
also found that CAMERA received 
hundreds of thousands of dollars from 
now deceased Republican mega-
donor Sheldon Adelson. According 

to the Jewish Forward, CAMERA was 
one of the “organizations aligned with 
right-wing and hawkish political views” 
that presented at the 2015 Adelson-
sponsored Campus Maccabees summit, 
which raised at least $20 million and 
maybe as much $50 million to attack 
critics of Israel.

In addition, CAMERA fellows are paid 
to write anti-Palestinian articles, which 
indirectly subsidizes a number of pro-
apartheid media outlets. Fried has 
written for arch-Zionist Algemeiner, 
The Suburban and Jerusalem Post. 
Last year he published “An anti-Israel 

professor teaches at McGill”, which 
sought to intimidate Rula Jurdi Abisaab 
and criminalize her Palestine solidarity 
as “supporting terrorism”.
Distorted Definition: Silencing Advocacy 
for Palestinian Rights — Palestine  Legal

Seeking to intimidate professors, 
labeling opposition to apartheid as 
“antisemitism” and suing your peers 
is a tacit admission that you’ve failed 
to make the case for Israel. Unable to 
win the argument, the apartheid lobby 
increasingly relies on smears and legal 
action. But anti-democratic maneuvers 
can only stunt Palestine solidarity for so 
long and in many ways will achieve the 
opposite effect.

بقصف  االتهامات  وروسيا  اوكرانيا  تبادلت 
مخاوف  اثار  ما  النووية  زباروجية  محطة 
العالم من انتشار االشعاعات النووية والتذكير 
فالينتين  وكتب  جديدة.  تشيرنوبل  بحادثة 
ألفيموف، في »كومسومولسكايا برافدا«، حول 
خصوصية  عن  معرفتها  يجب  التي  النقاط 
المحطة النووية في زابوروجيه وهدف أوكرانيا 

من قصفها، والعواقب الكارثية المحتملة.
1. ماذا تعني محطة زابوروجيه النووية؟ هذه 
المحطة هي األكبر في أوروبا. وفي 4 مارس 
الروسية  العسكرية  العملية  أثناء   ،2022
الخاصة، أصبحت معظم منطقة زابوروجيه، 
تحت  النووية،  الطاقة  محطة  ذلك  في  بما 

سيطرة القوات الروسية؛

عضو  قال  وبماذا؟  يقصفها  من   .2
والمدنية  العسكرية  لإلدارة  األعلى  المجلس 
روغوف،  فالديمير  زابوروجيه،  لمنطقة 
لـ«كومسومولسكايا برافدا«: »القوات المسلحة 
ترسانة  ويستخدمون  تضربها،  األوكرانية 
إلى  البسيطة  الهاون  قذائف  من  متنوعة، 
الصواريخ  إطالق  وأنظمة  المسيرة  الطائرات 

المتعددة؛
أوال،  أوكرانيا؟  إليه  تسعى  الذي  ما   .3
سيكون  شرف«.  »مسألة  المحطة  استعادة 
مقارنته  يمكن  ألوكرانيا،  انتصار  أكبر  هذا 
هناك  وثانيا،  سيطرتها.  إلى  دونباس  بعودة 
التي  الطاقة  من   %20 اقتصادية:  فائدة 
التدفق  عن  قريبا  ستتوقف  المحطة  تولدها 

إلى أوكرانيا، ألن السلطات الروسية مستعدة 
إلعادة توجيه التيار من المحطة إلى روسيا؛

4. ما حاجة أمريكا إليها؟ ال شيء شخصيا، 
أنه  المتحدة  الواليات  تدرك  بزنس.  مجرد 
الشتاء.  في  أوكرانيا  إطعام  عليها  سيتعين 
جيد  توفير  البالد  طاقة  من   %20 الـ  وهذه 
جدا. وباإلضافة إلى ذلك، منذ عدة سنوات، 
بدأ نقل تشغيل المحطة إلى الوقود األمريكي. 
من  الماليين  بمئات  العقود  حجم  ويقدر 
الدوالرات سنويا. ال أحد يريد أن يخسر هذه 

األموال ببساطة؛
ذلك  بدا  مهما  تحتاجه روسيا؟  الذي  ما   .5
الهدوء.  إلى  شيء  كل  قبل  تحتاج  غريبا، 
أكثر  ستوجعنا  نووية  كارثة  أن  الواضح  من 

إلى  أواًل  السحابة  تتجه  فسوف  الجميع.  من 
المناطق الجنوبية من روسيا؛

6. إلى أين تتطلع أوروبا؟ يقول رئيس مركز 
والسياسية،  االجتماعية  للبحوث  »آسبكت« 
المؤسسة  »تخضع  فيدوروف:  غيورغي 
األوروبية أحيانا ألفكار ومبادرات مجنونة«؛

ثانية؟  تشيرنوبيل  تحدث  أن  يمكن  هل   .7
بهذه  ليست  األمور  لكن  نعم.  واحدة،  بكلمة 
البساطة. لدينا مجموعة معتبرة لضمان األمن 
هناك، من الدفاع الجوي والصاروخي، وهناك 
أيضا وحدات تحمي المحطة من المخربين. 
ولكن، حتى لو تم صد 95% من الضربات، 

فإن 5% سوف تصل إلى الهدف.

ماذا يدور في رأس الزعيم اللبناني وليد جنبالط… 
االنعطاف السياسي ام قرع الطناجر للفت انتباه الحلفاء؟

االردن ممتعض فهل تواطأت السلطة مع االحتالل االسرائيلي 
فيما يخص مطار رامون؟

بسلطة  المختّصة  األردنية  السلطات  تمتنع 
عن  السياسي  الجانب  في  وحتى  الطيران 
إسرائيل  بقرار  عالقة  له  تعليق  أي  إصدار 
بالّسماح  مرّة  وألّول  األول  أمس  المٍتخذ 
السفر  الغربية  الضفة  أبناء  من  للفلسطينيين 
إلى تركيا أوال والحقا الى غيرها عبر مطار 
يالصق  الذي  المحتلة  إيالت  في  رامون 
ويجاور مطار الملك األردني الراحل الحسين 

بن طالل في مدينة العقبة.
 ثّمة أسطر مخفّية ُتثير نقاشا صاخبا وخالفا 
مرّة  ألّول  الفلسطينية  والسلطة  األردن  بين 
األردنية  السفارة  اعتراض  عن  أنباء  حيث 
في رام هللا على صمت السلطة إزاء اإلجراء 
اإلسرائيلي الذي يؤثر سلبا على عوائد وحركة 
السياحة والنقل والطيران في مطارات عمان 
الفلسطينيين  المواطنين  وأن آالف  خصوصا 
وفي كل المواسم يستخدمون مطارات عمان 
إلى  وتحديدا  الخارج  إلى  السفر  في  حصرا 

تركيا.
جمعية  االسرائيلي  اإلجراء  على  اعترضت   

تمثل مكاتب وكالء السياحة االردنية وتحّدث 
خسائر  عن  عمان  في  محليون  مستثمرون 
بالماليين لهم في وقت صعب وحّساس إذا لم 
تتدخل حكومتهم وتحول دون تطبيق اإلجراء 
أردنيون  وزراء  سأل  فيما  الجديد  اإلسرائيلي 
غير  بصفة  الفلسطينية  السلطة  في  نظرائهم 
وافقت  نفسها  السلطة  كانت  إذا  عما  رسمية 

وتواطأت خلف الستارة مع اإلسرائيليين.
 بالخصوص قالت تقارير صادرة عن الطاقم 
بأن  هللا  رام  في  المملكة  سفارة  في  األردني 
مكاتب سياحة فلسطينية تعلن منذ 3 أسابيع 
السفر  اجراءات  لتسهيل  خاصة  برامج  عن 
رامون  مطار  عبر  الغربية  الضفة  ابناء 
الترتيبات  من  األدنى  وبالحد  اإلسرائيلي 

األمنية.
ومكتب  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  وكان   
الموافقة  أعلنا  قد  تحديدا  فيه  العام  المنسق 
مطار  من  األقل  على  رحلتين  تسيير  على 

رامون أسبوعيا إلى إسطنبول وأنتاليا.
 اإلجراء تعترض عليه سلطة الطيران المدني 

األردنية وجمعية وكالء مكاتب السياحة.
 لكن االعتراض ال قيمة له اطالقا إذا لم تتبّناه 
السلطة الفلسطينية التي يبدو أنها وافقت سرا 
وبصفقة خاصة مع اإلسرائيليين على السماح 
بسفر أبناء الضفة الغربية إلى تركيا وغيرها 

وعبر مطار رامون وألّول مرّة تماما.
السلطة  في  المختصة  الجهات  أبلغته  ما   
خطيا  توافق  لم  أنها  هو  اآلن  حتى  لعمان 
السلطة  كانت  الحقيقة  في  لكن  ذلك،  على 
ترفض هذا المقترح قبل الموافقة عليه تحت 

ذريعة غامضة.
 وفي الحقيقة تعلن مكاتب سياحة فلسطينية 
السفر  برامج  حزمة  عن  اسابيع   3 منذ 
والسياحة في تركيا عبر مطار رامون دون أن 
تعترض السلطات التابعة لرام هللا  حيث يوجد 
يمنح تراخيص  بالنقل ومكتب  ادارة مختصة 

لوكالء ومكاتب السياحة.
ويرتاب األردنيون بتواطؤ السلطة في السياق.

الكواليس  وخلف  اإلسرائيلي  الجانب  لكن   
نفسها يبلغ األردن بُخبث بأن هدف االجراء 

في موسم الصيف السياحي تسهيل إجراءات 
على  اإلزدحام  وتخفيف  للفلسطينيين  السفر 
الجسور والمعابر بعدما تسبب هذا اإلزدحام 
السفارة  تدّخل  تطّلبت  بإشكاالت  مؤخرا 
له  مشهد  في  والمغرب  عمان  في  األمريكية 
أوراق  خلط  إلى  يؤدي  وقد  سياسية  دالالت 
سياسية  وألغراض  والمعابر  الجسور  ملف 

أيضا.
تركيا  إلى  رامون  مطار  عبر  السفر  إجراء 
ُيؤذي القطاع السياحي األردني وُيثير نقاش 
وجهات  الفلسطينية  السلطة  مع  خالفيا 
لـ”رأي  أّكدت  األردني  الطيران  في  مختصة 
الفلسطيني  الجانب  بأن  أخرى  مرًّة  اليوم” 
من  عامين  منذ  غامضة  ألسباب  يتهّرب 
توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكوالت لها عالقة 
ببرامج السفر للفلسطينيين إلى تركيا أو غيرها 

وبمكاتب السياحة.
راي اليوم

استقبل رئيس الحزب التقدمي االشتراكي في 
لبنان وليد جنبالط وفدا من حزب هللا، ضم 
المعاون السياسي لألمين العام للحزب حسين 
خليل، ومسؤول وحدة االرتباط والتنسيق وفيق 
صفا. وأفاد موقع “النشرة” اللبناني بأن اللقاء 
وليد  االشتراكي    التقدمي  حزب   رئيس  بين 
جنبالط  ووفد  حزب هللا ، تناول عدة استحقاقات 
أهمها ملف  ترسيم الحدود البحرية ، والحرب، 

والكهرباء، وانتخاب رئيس للجمهورية.
بيك  يد  ول لمختارة  ا زعيم  ن  ع ادر  ص كالم 
جنبالط صدم الجميع في لبنان والحلفاء قبل 
لبنانية  سية  يا س أوساط  واعتبرته  األصدقاء 
قفزة من جنبالط نحو ترك موقعه  ل تحضيرا 
في صفوف الالعبين األساسيين المنخرطين 
في نهج تشكيل جبهة مهمتها التصويب على 
حزب هللا وتحميله مسؤولية االنهيار المالي 
لسياسي واتهامه  ا ء  واالقتصادي واالستعصا
مباشر  بدعم  وحكمها  الد  الب ى  عل بالسيطرة 
 من الواليات المتحدة وبعض الدول الخليجية.

غير أن جنبالط لم يفعل. بل، على العكس 
المعاكس. كالمه  االتجاه  من ذلك، راح في 
بأن  حسم  مؤخرا،  األردني،  التلفزيون  إلى 
مع  انقطع  ما  وصل  إعادة  ُتريد  المختارة 
اآلن،  الصعوبة،  من  كاَن  وإن  حارة حريك، 
ُيريد  التي  لالتجاهات  واضحة  مالمح  رسم 
التي  التناقضات  وسَط  جنبالط،  يسلكها  أن 
المؤكد أن خلفية  عادة ما تسم مواقفه. لكن 
مع  المفتوح  ِعراكه  تتخّطى  األخير  موقفه 
جعجع،  سمير  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
جبهة  تصّدر  إلى  دفعته  التي  األسباب  وأن 
أكبر من  الحوار مع حزب هللا  إلى  الداعين 
ذلك بكثير، وستبدأ بالظهور ِتباعًا بعد اللقاء 
وعلمت  هللا.  حزب  من  بوفد  سيجمعه  الذي 
جنبالط  بين  جرى  اتصااًل  أن  »األخبار« 
الحزب  في  والتنسيق  االرتباط  هيئة  ورئيس 
وفيق صفا لتحديد الموعد على ان يتم اللقاء 
إمكان  إلى  على »مستوى رفيع«، في إشارة 
الخليل  حسين  الحاج  الحزب  وفد  يرأس  ان 
هللا. لحزب  العام  لألمين  السياسي   المعاون 
جعلت  دخان  قنبلة  المختارة  زعيم  رمى 
امام ضبابية االحتماالت  لبنان  الكثيرين في 
الحياد  مبدأ  جنبالط  رفض  فقد  والتساؤالت، 

في لبنان بشكل صريح وواضح، وهو الشعار 
الذي رفعه بطرك الموارنة ” مار بشاره بطرس 
عليه  وصادقت  جه حزب هللا  في   ” الراعي 
للحزب  المناوئة  اللبنانية  السياسية  القوى 
متهمة حزب هللا بإدخال لبنان في صراعات 
محيطه  مع  لبنان  عالقات  تؤذي  خارجية 
السياسية  الحياة  على  سلبا  وتنعكس  العربي 
جنبالط  يكتف  ولم  االقتصادية.  والحالة 
أسباب  مفسرا  ابعد  ذهب  بل  الحياد  برفض 
اطالق هذا المبدأ قبل عشر سنوات مع بداية 
الحرب في سورية بالقول “أننا اخترعنا النأي 
بالنفس عندما طلبنا من  حزب هللا  عدم التدخل 
في سوريا فتدخل وفشلنا. لكن، أن نكون على 
حياد، والعدو اإلسرائيلي على األبواب، فهذا 
في  فارقة  ال قطة  الن لكن  سياسية”.  هرطقة 
حديث زعيم المختارة هو اإلعالن عن نيته 
عقد لقاء مع قيادة حزب هللا للحوار من اجل 
تذليل بعض العقبات بشأن الكهرباء والنفط، 
كبرى  شريحة  ل  ث يم الحزب  جنبالط  واعتبر 
من اللبنانيين ويقول جنبالط في هذا الصدد ” 

حزب هللا لم يأت إلى لبنان من القمر بل أتى 
اإلسرائيلي  الغزو  نتيجة  بظروف موضوعية 
وهو ليس مكون من أجانب بل يمثل شريحة 
كبرى من اللبنانيين وأي رئيس سيأتي يجب 
هللا  حزب  مع  ر  ا للحو برنامج  يضع  أن 
و”الحقًا” وضع أولوية كيف يمكن استيعاب 
الدفاعية.  سالح الحزب ضمن االستراتيجية 

وحول الحوار يقول جنبالط ” الواليات المتحدة 
تحاور إيران “بالواسطة” والسعودية تحاور إيران 
حول موضوع اليمن أال يحق للحزب التقدمي 
اإلشتراكي أن يحاور “الجار” الذي هو حزب 
 هللا حول بعض األمور “شو هالمنطق هيدا؟”.

وقد خاض الحزب التقدمي االشتراكي بزعامة 
االنتخابات  القريب  باألمس  جنبالط  وليد 
داخليا  المنسقة  الحملة  ضمن  النيابية 
حزب  على  الهجوم  على  القائمة  وخارجيا 
االشتراكي  التقدمي  الحزب  تناغم  وقد  هللا 
في  جعجع  سمير  بزعامة  القوات  حزب  مع 
وتسريبات  تقارير  ان  وحتى  المضمار،  هذا 
ما قبل االنتخابات النيابية ذهبت لإلشارة ان 

قيادة سمير  تحت  جنبالط  الرياض وضعت 
هللا.  حزب  على  الهجوم  جبهة  في  جعجع 
يخرج  األخيرة  تصريحاته  في  جنبالط  لكن 
عن هذا االطار ويمايز نفسه جعجع ويعتبر 
المختلفة. ونظرته  سياسته  منهما  لكل   ان 

هذه  خالل  من  االستنتاج  يمكن  باختصار 
جعجع  عن  ابتعد  جنبالط  ان  التصريحات 
واقترب من حزب هللا في إشارة اعتبرها البعض 
بداية تحرك من جنبالط نحو إعادة التموضع 
ان  وهو  اللبنانية،  السياسية  الخارطة  على 
انما  عابرا،  ليس  فاالمر  كذلك  فعال  كان 
مؤثر ومؤثر جدا في موازين القوى الداخلية، 
 والخارجية المنخرطة في لبنان على حد سواء.

لكن السؤال مثار الجدل في بيروت هو ماذا 
يدور في راس زعيم المختارة ؟ وماذا حدث 
عجالت  وفرمل  المسار  جنبالط  غير  حتى 
سياسته السابقة. بالطبع لم ينم جنبالط ويرى 
أسباب  ثمة  قاله.  ما  ليقول  ويستيقظ  حلما 
ودوافع. وفي البحث عن األسباب يبرز سؤال 
الجديدة  جنبالط  مواقف  هل   ” فحواه  مهم 
مبنية على قناعة وقراءة للمعطيات الداخلية 
واإلقليمية، ما هو متعلق منها االتفاق النووي 
الى  وصوال  اإليراني  السعودي  الحوار  الى 
عودة سورية لدورها العربي. ا ؟ ام ان جنبالط 
للفت  الطناجر”  القرع على  يمارس سياسية” 
دوره،  أهمية  الى  الخارج  في  الحلفاء  انتباه 
ووجوب اعطاءه ما يريد وعدم تجاهل مطالبه 
أي  في  لحسم  الهامة  اإلشارة  تكون  قد  ؟ 
المختارة  اتجاه سلك جنبالط هو رؤية زعيم 
ترجيح  يمكن  الجنوبية، عندها  الضاحية  في 
تكتيكيا. وليس  استراتيجيا  يغير  جنبالط   ان 

السفيرة  جعل  جنبالط  كالم  فان  كان  وايا 
االمريكية ” دورثي شيا ” والتي رفعت مؤخرا 
الحياة  تفاصيل  ادق  في  تدخلها  من مستوى 
وليد  للقاء  للمختارة  تهرع  اللبنانية  السياسية 
جنبالط ورغم ان ما خرج لالعالم عن اللقاء 
كان جملة مقتضبة تقول ان السفيرة االمريكية 
بحثت في المختارة المستجدات السياسية، اال 
ان هدف الزيارة واضح و هو إعادة العصفور 
القليل من الريش كي  الى القفص، او قص 

اليتمكن من الطيران بعيدا.
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الحزب الديمقراطي األمريكي يعود إلى مسار الحرب األهلية الضفة: خطر االستفراد
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

مستويات  وانخفاض  التضخم  ارتفاع  مع 
خسارة  احتمال  يزداد  لألمريكيين،  المعيشة 
الكونغرس  انتخابات  في  الديمقراطي  الحزب 

أوال في نوفمبر من هذا العام.

وهو ما قد يؤدي إلى خسارة مجلسي البرلمان، 
ثم خسارة االنتخابات الرئاسية، عام 2024.

األمريكية مسرح  النظامية  األزمة  لقد حولت 
العرائس إلى صدام حقيقي ليس بين حزبين 
الحياة.  وأساليب  المفاهيم  بين  وإنما  فقط، 
جهة  من  والمحافظين  االنعزاليين  ولدى 
ثانية  جهة  من  والليبراليين  العولمة  وأنصار 
تحقيقها  أن  إال  للطرفين،  حصرية  أهداف 
يمحو بالضرورة أسلوب الحياة وأساس وجود 

الطرف اآلخر.

للجمهوريين  االنتخابية  القاعدة  بدأت  فقد 
البيض  بدأ  حيث  تدريجيا،  تتالشى 
وحتى  الخمسينيات  مواليد  من  المحافظون، 
عالم  إلى  يرحلون  الماضي  القرن  سبعينيات 
آخر. أنصار الحزب الديمقراطي من الشباب 
الليبراليين البيض، وبخاصة األقليات العرقية، 
هم بالفعل في األغلبية االنتخابية، واالنخفاض 
يقلل من  البيض  السكان  نسبة  في  المستمر 
في  السلطة  إلى  الجمهوريين  وصول  فرص 

المستقبل إلى الصفر تقريبا..

ومع ذلك، فخالل فترة االنكماش االقتصادي، 
وبينما  بسرعة.  شعبيتها  دائما  الحكومة  تفقد 
 ،50/50 من  قريبا  القوى  ميزان  يزال  ال 
المتزايدة  الشديدة  االقتصادية  األزمة  تعطي 
الجمهوريين فرصة أخيرة للعودة إلى السلطة 
ومحاولة »إنقاذ« الواليات المتحدة األمريكية.

وما يزيد من تصميم وعزم القيادة الديمقراطية 
عدد  سيواجه  هزيمتها،  حالة  في  أنه  حقيقة 
منهم المحاكمة بسبب األفعال غير القانونية 

ضد ترامب.

للغاية،  الرهانات والمخاطر كبيرة  أن  بمعنى 
وعلى كال الجانبين، وتنتشر أجواء »المعركة 

األخيرة« أكثر فأكثر، النصر أو الموت.

في الوقت نفسه، يبدو السكان أكثر راديكالية 
إلحدى  ووفقا  أنفسهم.  السياسيين  من 
األمريكيين  نصف  يتوقع  االستطالعات، 
شملهم  ممن   %80 يعتقد  بينما  أهلية،  حربا 
لتحقيق  مبرر  العنف  أن  الرأي،  استطالع 

أهداف سياسية.

مكتب  تفتيش  عمليات  أن  الواضح  ومن 
التحقيقات الفدرالي لمقر إقامة دونالد ترامب 
الشتوي تهدف إلى منح الديمقراطيين فرصة 
عن  ترامب  إلبعاد  قانونية  طريقة  إليجاد 
ومن   .2024 لعام  الرئاسية  االنتخابات 
هذا  لمثل  الرسمية  الشرعية  أن  المفترض 
االستبعاد يجب أن تحافظ على رد من جانب 
القانوني، من  الجمهوريين كذلك في اإلطار 
النزاعات والدعاوى  خالل سنوات عديدة من 
أقل  على  الجمهوريين،  منع  أي  القضائية. 
على  أو  ترامب،  مصير  تغيير  من  تقدير، 
االنتخابات  في  الجمهوريين  فوز  منع  األقل 

الرئاسية.

ولدى الديمقراطيين أسباب لمثل هذه اآلمال، 
من  بالفعل  تمكنوا  األخيرة  االنتخابات  ففي 
المضايقات  بمساعدة  السلطة  إلى  الوصول 
والتالعب في وسائل اإلعالم والتقنيات القذرة 

والتزوير االنتخابي.

مناشدة  مرة  ذات  بالفعل  ترامب  رفض  وقد 
تحويل  أجل  من  تدعمه  التي  الجماهير 
الوضع إلى مواجهات عنيفة، ومراجعة نتائج 
إن  القول  يجب  عنه،  ودفاعا  االنتخابات. 
نخب الحزب الجمهوري انفضت عنه وهربت 
مثل الفئران من سفينة غارقة، ولم يدعمه في 

ذلك أيضا الجيش.

ذلك،  ومع  عنيد.  مقاتل  بالتأكيد  ترامب  إن 
أشك في أنه إذا تم تزوير نتائج االنتخابات 
لصالح الديمقراطيين، فيمكن لترامب محاولة 
االستيالء على السلطة بالقوة. لقد جادل لينين 
بحق بأن الحزب الثوري ضروري لالنتصار 
على  االعتماد  لترامب  يمكن  وال  الثورة،  في 
رأس الحزب الجمهوري، فهو ال يزال وحيدا.

الديمقراطيين،  لدى  لألمل  آخر  سبب  وهذا 
للسلطة  المحتمل  االغتصاب  يواجه  أال  في 
مقاومة منظمة وكافية من الحزب الجمهوري، 

إذا لم يتم انتهاك القانون رسميا.

الديمقراطي  الحزب  يسلك  أن  المرجح  من 
طريق إضفاء الشرعية على مكائده، إال أن 
قبل  الكونغرس  على  السيطرة  يستدعي  ذلك 

عام على األقل من االنتخابات الرئاسية.

على أي حال، فمن غير المرجح أن يساعد 
على  الديمقراطيين  لترامب  المحتمل  التحييد 
و2024.   2022 انتخابات  في  الفوز 
فاالستياء األمريكي من اإلدارة الحالية بسبب 
وسيزداد  بالفعل،  مرتفع  االقتصادي  الوضع 

أكثر كل يوم.

محتملة،  سيناريوهات   3 أمام  فنحن  وهكذا، 
مرتبة ترتيبا تنازليا، الحتمالية حدوثها:

االنتخابات، عالوة  في  الجمهوريين  فوز   )1
السلطة  إلى  ترامب  دونالد  وصول  أن  على 
ممكن في ظل ظروف األغلبية الجمهورية في 
الكونغرس. وبعد كل التخريب واالضطهاد من 
قبل الديمقراطيين، فإن الجمهوريين يشعرون 
األسوأ،  السيناريو  وهو  والراديكالية.  بالمرارة 
الديمقراطي  للحزب  إطالقا،  المقبول  وغير 

وأنصار العولمة.

لقد رأينا ما كان الديمقراطيون مستعدين لفعله 
خالل والية ترامب األولى، من شيطنة جامحة 
في وسائل اإلعالم، وأعمال شغب من حركة 
البالد  وكانت   ،BLM مهمة«  السود  »حياة 

على شفا حرب أهلية.

المرة،  هذه  في  الديمقراطيين،  أن  رأيي  في 
إلى  للذهاب  استعداد  على  يكونون  سوف 
أبعد من ذلك بكثير. وال أستبعد أن يتم تنظيم 
سيطرة  مع  ملونة«  »ثورات  سيناريوهات 

المتظاهرين على المباني اإلدارية.

2( فوز ديمقراطي جدلي غير متوقع مصحوب 
بفضائح وتالعبات في االنتخابات.

النظام  في  يثقون  الجمهوريين  معظم  يعد  لم 
االنتخابات.  بنزاهة  يؤمنون  وال  االنتخابي، 
وأعتقد أن الرد على تزوير االنتخابات سيكون 
أصعب مما كان عليه بعد هزيمة ترامب عام 

.2020

في كلتا الحالتين، يتم ضمان عملية الطعن 
وإعادة فرز األصوات في عدد من الواليات، 
االنتخابية  اللجان  على  الضغط  احتمال  مع 
من جانب حركة BLM، ومن الممكن حدوث 

اشتباكات بين األطراف والضحايا.

3( تحييد ترامب وانتصار الحزب الجمهوري، 
وانقسام الجمهوريين إلى معتدلين وراديكاليين.

حل  في  األمل  بعض  السيناريو  هذا  يعطي 
تطور  مع  أنه  إال  السلطة،  لقضية  سلمي 
التوصل  احتمالية  تقل  االقتصادية،  األزمة 

إلى نتيجة سلمية.

ومزايا  قوى  أن  حقيقة  تعقيدا  األمر  يزيد  ما 
نفس  نتائج  وأن  متكافئة،  ليست  األطراف 

اإلجراءات لألطراف ستكون مختلفة.

الديمقراطيون لديهم مشاة سهلة الحركة تتجسد 
في BLM، وراديكاليين من جميع المشارب، 
بها  والتالعب  ونشاط  بسرعة  تعبئتهم  يمكن 
بسهولة، لكنها غير قادرة على القيام بأعمال 
هادفة منهجية دون توجيه خارجي. في الوقت 
في  المركزية  المخابرات  وكالة  تقف  نفسه 
صف الديمقراطيين، وهي تتمتع بخبرة واسعة 
أن  يمكن  والتي  الملونة،  الثورات  تنظيم  في 
كبح  العكس،  على  أو،  تنشيط  على  تعمل 
قدرة  وتزيد  المؤيدين،  لدى  االحتجاج  جماح 
التحكم في هذه العملية من احتمالية تطبيق 

هذه التقنيات.

بالنسبة للجمهوريين، على العكس من ذلك، 
البيضاء  الوسطى  الطبقة  هو  ناخبهم  فإن 
التي تحترم القانون، لكنها مستقلة، ومتعلمة، 
ومسلحة جيدا، ولديها تاريخ غني في التنظيم 

الذاتي.

أي أن هؤالء الناس لن يخرجوا إلى الشوارع 
خرجوا،  إذا  لكنهم  عارض،  سبب  ألي 
الحزب  قيادة  بدون  قادرين،  فسيكونون 
تنظيم  على  لموقفه،  خالفا  أو  الجمهوري، 
عليها  ومسيطر  منسقة،  هياكل  في  أنفسهم 
ومسلحة جيدا من شأنها طرح مطالب سياسية 

على الفور، ولن يكون من السهل تحييدها.
المشكلة هي أن الخسارة من خالل اإلجراءات 
القانونية تدفع الديمقراطيين إلى تجاوز المجال 

القانوني واستخدام الغوغاء.
من  القانوني  المجال  خارج  الفعل  رد  لكن 
هذا  تنظيم  إلى  سيؤدي  خصومهم  جانب 
النضال، وستتجذر كل أنواع »الميليشيات«، 

لتصبح قوى مستقلة.
سيناريو  األهلية  الحرب  تصبح  ثم،  ومن 

محتمل للغاية.

السؤال اآلخر هو: متى؟
هو  الكونغرس  على  السيطرة  أن  لي  يبدو 
أمر حيوي لكل من الحزبين، إضافة إلى أن 
الشتاء،  هذا  أوروبا  في  االقتصادي  الوضع 
ثم في الواليات المتحدة، سيؤدي بالفعل إلى 
التطرف  يعني  ما  جماهيرية،  احتجاجات 

وتسريع جميع العمليات.
كبير  احتمال  هناك  أن  لي  يبدو  وبالتالي، 
أال يبدأ التفاقم نهاية عام 2024، ولكن بعد 
من  نوفمبر  في  المقبلة  الكونغرس  انتخابات 

هذا العام، وربما الشتاء المقبل.

لم تكد إسرائيل تنهي عدوانها على قطاع غزة، 
والذي َترافق أصاًل مع حملة تضييق واسعة 
انقّضت  حتى  الغربية،  الضفة  في  النطاق 
مقاوميها  من  ثالثة  ُمصفِّيًة  األخيرة،  على 
أّجج  الذي  التطّور،  هذا  وينبئ  المطاَردين. 
الغضب في الشارع الفلسطيني وأشعل العديد 
االحتالل  دولة  بأن  المواجهة،  نقاط  من 
حّققته  إنجاز  أنه  ترى  بما  مدفوعًة  ستعود، 
سياسة  تصعيد  إلى  األخيرة،  غزة  حرب  في 
»جّز العشب«، في إطار سْعيها الدؤوب منذ 
سنة إلى مْنع فصائل المقاومة في القطاع من 
ُتعّد  التي  الضفة،  في  يجري  ما  في  التدّخل 
الصهيوني.  االستيطاني  المشروع  »جوهرة« 
إبراهيم  اغتيال  أعقبت  التي  الفعل  رّدة  لكن 
جنين،  نموذج  بأن  تشي  ورفاقه،  النابلسي 
نابلس  مثل  أخرى  مدن  إلى  امتّد  والذي 
بات  الضفة  شمال  أن  حّد  إلى  وطوباس، 
ُيوصف بـ»قلعة الجهاد اإلسالمي«، لن يكون 
من السهل القضاء عليه، على رغم التعقيدات 
سياسة  وّلدته  الذي  الواقع  وصعوبة  الكثيرة 

»طنجرة الضغط« اإلسرائيلية

أحمد العبد
يوم  المحتّلة،  الغربية  الضفة  مدن  عاشت 
قوات  اغتيال  على  عاّمًا  حدادًا  الثالثاء، 
ورفيَقيه  النابلسي  إبراهيم  المقاِوم  االحتالل 
سالم صبوح وجمال طه، في مدينة نابلس، 
فيما اشتعلت حالة اشتباك واسعة من شمال 
الضفة إلى جنوبها. وجاءت عملية االغتيال 
على  العدوان  انتهاء  من  فقط  ساعات  بعد 
الفلسطيني،  الشارع  احتقان  من  لتزيد  غزة، 
الذي حسم خياره في موكب تشييع الشهداء، 
بتأييد  والهتاف  الكبيرة  المشاركة  خالل  من 
المقاومة وضرورة الرّد على جرائم العدو، في 
تصعيد  على ضرورة  الفصائل  شّددت  حين 

االشتباك في الضفة.

جريمة  كانت  )شمال(،  جنين  مدينة  في 
نابلس مناسبة لتجديد التمّسك بنهج المقاومة 
ومخّيمها  المدينة  اختارته  الذي  المسّلحة 

خرجت  مسيرة  عبر  فيها،  الفاعلة  والقوى 
المسّلحين  يتقّدمها عشرات  من مخيم جنين، 
وشهداء  نابلس،  شهداء  صور  رفعوا  الذين 
مؤكدين  األخيرة،  الساحات«  »وحدة  معركة 
الضفة والقطاع.  النهج في  ُمضّيهم في هذا 
التي خرجت  نابلس  في  المشهد  يختلف  ولم 
عن ِبكرة أبيها في تشييع الشهداء، في موكب 
نَدرت رؤيته في السنوات األخيرة. وبينما عّم 
اإلضراب الشامل مدن الضفة حدادًا، شهدت 
مواجهات  العسكرية  والحواجز  التماس  نقاط 
في  االحتالل،  وقوات  الشّبان  بين  عنيفة 
خاللها  استشهد  االحتكاك،  نقاط  عشرات 
متأّثرًا  سنة(   16( جابر  ياسين  مؤمن  الفتى 
الخليل،  في  العدو  جنود  برصاص  بإصابته 
وأصيب العشرات بجروح مختلفة بالرصاص 
الحّي والرصاص المطاطي في أكثر من 20 

نقطة مواجهة.
وأكدت »كتائب شهداء األقصى« أن »دماء 
للمواجهة  وقودًا  ستكون  نابلس  في  الشهداء 
والثورة«، وأن »ضرباتها سوف تستمّر في كّل 
اإلسالمي«  »الجهاد  اعتبرت  بينما  مكان«، 
أنه »ال عذر ألحد بعد اليوم، ما يجري في 
شعبنا  يترك  لن  االحتالل  أن  ُيظهر  نابلس 
صوره  بأبشع  إجرامه  وسيمارس  ومقاومتنا، 
»)أننا(  مضيفة  به«،  يقوم  ما  تمرير  تّم  إذا 
ِقَبل  أمام سياسة جديدة وتصعيد خطير من 
وقفة  الوقوف  مّنا  يتوّجب  االحتالل،  قوات 
)...( وأن  العدوان  جّدية وحقيقية لصّد هذا 
الثمن  االحتالل  وتدفيع  المقاومة  وتيرة  نرفع 
على هذه الجرائم«. ورأت حركة »حماس«، 
دخل  االحتالل  ضّد  »الصراع  أن  بدورها، 
نابلس  »اشتباكات  وأن  جديدة«،  مرحلة 
الصراع  أن  تؤكد  مقاومون،  فيها  ُقتل  التي 
يتصاعد يومًا بعد يوم«، بينما حّذرت الرئاسة 
إلى  االحتالل  توّجه  »مغبة  من  الفلسطينية 

مواجهة شاملة مع الشعب الفلسطيني«.
َترفع إسرائيل من وتيرة اعتداءاتها ومخّططاتها 
»طنجرة  مبدأ  وفق  الغربية،  الضفة  في 

الضغط«
اعتداءاتها  وتيرة  من  إسرائيل  وَترفع 

مبدأ  وفق  الغربية،  الضفة  في  ومخّططاتها 
العنان  أطلقت  فهي  الضغط«.  »طنجرة 
ع في كّل المناطق  للمشروع االستيطاني للتوسُّ
على حساب الفلسطينيين وأراضيهم، وأغلقت 
األبواب بشكل نهائي أمام أّي فرصة أو محاولة 
سياسة  واعتمدت  السياسي،  الملّف  لتحريك 
االمتيازات  تعزيز  عنوانها  ومباشرة  واضحة 
بمثابة  ُتعّد  والتي  االقتصادية،  والتسهيالت 
في  للفلسطينيين،  تقّدمها  التي  »الجزرة« 
والعسكرية  األمنية  الحلول  على  تعتمد  حين 
»جّز  بسياسة  الميدانية،  األوضاع  لمعالجة 
والنشطاء،  المقاومين  مالحقة  في  العشب« 
أو  واالعتقال،  المداهمة  عمليات  في  سواًء 
االغتياالت. وتنذر عملية االغتيال في نابلس 
بتصعيد ميداني في الضفة وغزة، بخاصة مع 
رغبة الفلسطينيين أكثر من أّي وقت مضى 
بعضها  المقاومة  ساحات  ربط  تكريس  في 
لكسره عبر  إسرائيل  تسعى  ما  ببعض، وهو 

تجزئة الساحات وجبهات القتال.
ومنذ معركة »سيف القدس« التي تجرّعت فيها 
إسرائيل مرارة الهزيمة، وهي تحاول تعويض 
ذلك في الضفة الغربية، بمزيد من العدوان. 
للمستوطنين  السماح  يفّسر  ما  هذا  ولعّل 
بممارسة ما يحلو لهم خالل اقتحام المسجد 
سابقًا،  يجري  كان  ما  عْكس  على  األقصى 
والتحريض على قتل الفلسطينيين، وحْصد الدم 
الفلسطيني الستخدامه في سباق االنتخابات 
قطاع  لعدوان جديد على  شّنها  وما  المقبلة، 
ما  في  الفصائل  ل  لتدخُّ حّد  لوضع  إاّل  غزة 
تقوم به في الضفة. ويعيش كيان االحتالل، 
منذ عام، على وْقع تحريض إعالمي وعسكري 
مرتفع على تنامي وتيرة المقاومة في الضفة 
الكتيبة  ونموذج  جنين  ومدينة  عام،  بشكل 
التي أّسستها بشكل خاص، وتحديدًا بعد أن 
انتقل ذلك النموذج إلى مدن أخرى مثل نابلس 
الضفة يوصف  بات شمال  وطوباس، حيث 
إلى  تحتاج  التي  اإلسالمي«  الجهاد  بـ»قلعة 

اقتالع، وفق سياسة »جّز العشب«.
المشروع  جوهرة  الغربية  الضفة  وتعّد 
الصهيوني االستيطاني. ولذا، تعمل إسرائيل 

السيطرة  إلحكام  ومتواصل  متسارع  بشكل 
عليها، ولن تتوانى من أجل ذلك عن ارتكاب 
كّل الجرائم واالعتداءات، بالتزامن مع إغالق 
ما  لعملية سياسية،  أّي فرصة  أمام  األبواب 
لإلبقاء  مبررات  أّي  الفلسطينية  السلطة  يفقد 
على االتفاقيات الُموقَّعة مع دولة االحتالل، 
وعدم تنفيذ قرارات »المجلس المركزي« بقطع 
»التنسيق  وْقف  يشمل  بما  معها،  العالقات 
بإسرائيل،  االعتراف  وسحب  األمني«، 
ويرى  الشاملة.  والمواجهة  المقاومة  وتأجيج 
أبراش،  إبراهيم  السياسي،  والمحّلل  الكاتب 
»إسرائيل  أن  »األخبار«،  إلى  تصريح  في 
حريصة على أن يبقى التوّتر في قطاع غزة 
الضفة  في  يجري  عّما  األنظار  ُتبعد  حتى 
واألساسية  الحقيقية  المواجهة  ألن  والقدس، 
هي هناك، ونحن كفلسطينيين يجب أن نرّكز 

جهودنا واهتمامنا عليها«.
الثوري  »المجلس  عضو  يعتقد  جهته،  من 
لحركة فتح«، جمال حويل، أن »ما يخّطط 
فمرّة  بالساحات،  االستفراد  هو  االحتالل  له 
ثالثة  ومرّة  جنين،  أخرى  ومرّة  غزة،  يهاجم 
فمرّة  بالتنظيمات،  االستفراد  وأيضًا  نابلس؛ 
ومرة  فتح،  أخرى  ومرّة  حماس،  يستهدف 
ثالثة الجهاد أو الجبهة الشعبية؛ وكذلك بات 
هذه  »استمرار  أن  معتبرًا  باألفراد«،  يستفرد 
عليها  بالتفرّج  واالكتفاء  اإلسرائيلية  السياسة 
من  التعلُّم  »علينا  أن  مضيفًا  أمر خطير«، 
قانون  الوطنية  »الوحدة  قاعدة  وفق  التاريخ، 
االنتصار، والمقاومة الشاملة بحسب المرحلة 
عدم  إلى  إشارة  وفي  والمكان««.  والزمان 
المواجهة، يتساءل: »ما  وجود خيارات غير 
هي الخيارات أمام الشعب الفلسطيني، بعد أن 
جّرب المفاوضات لمّدة 30 عامًا، ولم تقّدم له 
الوراء بما  إلى  القضية سنوات  شيئًا وأعادت 
كّرسته إسرائيل على األرض من زرع مليون 
جدار  وبناء  الغربية،  الضفة  في  مستوطن 
الفلسطينية،  فصل عنصري يقضم األراضي 
الفلسطينيين  مقّدرات  وسرقة  القدس  وتهويد 

والسيطرة على السماء والحدود؟«.

لماذا تركتم »الجهاد اإلسالمي« وحيدة؟

عيسى الشعيبي
الى  موجهًا  أعاله  العنوان  في  السؤال  يس 
بعينه  طرفًا  يخّص  وال  معلومة،  غير  جهاٍت 
من األطراف التي خاطبها العدوان أخيرًا على 
قطاع غزة أوائل شهر أغسطس/ آب الجاري، 
وإّنما هو تساؤل يطرح نفسه بموضوعية على 
الطبيعيين،  اإلسالمي  الجهاد  حركة  شركاء 
القطاع  داخل  السياسيين،  حلفائها  وعلى 
باسم محور  يعرف  ما  ذلك  بما في  وخارجه، 
أشهر  عدة  منذ  رفع  قد  كان  الذي  الممانعة، 
شعار وحدة الساحات في الرّد بصورة مشتركة 
على أي عدواٍن محتمل ضد أيٍّ من ساحاته، 
هذه  بإطالق  »الجهاد«  أغرى  الذي  األمر 
أيام  ثالثة  الممتدة  مواجهتها  على  التسمية 
متواصلة، فكان هذا الشعار الذي سقط في أول 
العدوان  ضحايا  من  ضحية  أول  له،  اختبار 

اإلسرائيلي الغادر.
حجم  معرفة  لدى  إلحاحًا  السؤال  هذا  ويزداد 
الضربة التي تلقاها الفصيل الذي يقيم أفضل 
مع  والرفاقية،  األخوية  الكفاحية،  العالقات 
التي  القوى  ذلك  في  بما  الفصائل،  جميع 
يخالفها الرأي، كما أّنه التنظيم الزاهد في الحكم 
أو  شرعية  على  ينافس  ال  واإلدارة،  والسلطة 
تمثيل أو يّدعي الصواب واألحقية، األمر الذي 

يستعصي على الفهم أكثر، ويضاعف من حّدة 
السؤال المحرج »لماذا ُتركت الجهاد اإلسالمي 
وحيدة، وتخّلى عنها أقرب األقربين في ساعٍة 
من ساعات الشّدة، وهي الفصيل الذي انخرط 
أي  مشاركاته  يرُج من  ولم  المعارك،  كّل  في 

منافع فئوية«؟
هذا  طرح  معرض  في  الذهن،  ينصرف  قد 
السؤال الجارح، إلى إخوة »الجهاد« في التراب 
حماس،  حركة  إلى  أي  والحصار،  والدماء 
ويّتجه باللوم المباشرة نحو الشريك األول، زمانًا 
تخلوا  الجميع  إّن  يقول  الواقع  أّن  إاّل  ومكانًا، 
عن الفصيل الذي أسقى عدوه كؤوسًا طافحاٍت 
بالدم، بما في ذلك حركة فتح والسلطة الوطنية 
ومنظمة التحرير والفصائل، ناهيك عن حزب 
عنه  تخلى  كما  إيران،  محور  في  وأترابه  هللا 
أيضًا النشطاء المدججون بلغة الوعيد والتهديد 
على الشاشات، وفوق ذلك الشارع الفلسطيني، 
الذي أخرج مظاهرة تضامنية صغيرة في رام 
ووقفتين  جنين،  في  منها  أصغر  وأخرى  هللا، 

متواضعتين في حيفا وأم الفحم.
أعلنه  الذي  النار  إطالق  وقف  بيان  ولعّل 
أمين عام حركة الجهاد اإلسالمي من طهران 
زياد النخالة كان معبرًا عن الشعور بالخذالن 
وكأنهم  بدوا  من  لدى  الرجاء  وخيبة  والترك 

برامكة هذا العصر، حيث شكر الرجل الممتلئ 
قلة  وهم  متضامنًا،  به  اتصل  من  كّل  مرارًة 
قليلة، من دون أن يأتي على ذكر جهة بعينها، 
بما في ذلك حركة حماس وحزب هللا، الحليفين 
المعّول عليهما، أكثر من الجميع، في مناسبٍة 
النفس، وضرورة  لوال عزة  أّنه  كهذه. وأحسب 
الخطوب،  أمام  والتجّلد  الجراح،  على  العّض 
لفاض لسان النخالة بما هو أكثر حّدة من اللوم 
والعتب، إزاء من تركوا رجاله يواجهون أقدارهم 

العمياء من دون عون أو مساعدة.
األولى  ليست  الثالثة  األيام  حرب  أّن  ومع 
التي انكسر فيها تقليد كفاحي فلسطيني راسخ، 
دون  من  البنادق،  كل  بموجبه  تنطلق  كانت 
تنسيق مسبق، ضد كّل من يعتدي على طرف 
بعينه، إاّل هذه الحرب التي قضت على الصف 
بينهم  الميدانيين،  »الجهاد«  قادة  من  األول 
القاعدة  تلك  كسرت  الثقيل،  الوزن  من  اثنان 
الذهبية إلى أجل غير معلوم، وأنهت الحديث 
ووحدة  الداخلية  الساحة  وحدة  عن  المرسل 
ساحات الممانعة الخارجية، ناهيك عن غرفة 
الترّهات  من  ذلك  وغير  المشتركة،  العمليات 
وزلزلة  والجهوزية  المدوية،  المفاجآت  عن 
األرض وشّد الرحال والنفير العام، وحّدث وال 

حرج عن إزالة إسرائيل من الخريطة.

وحسنًا أن توارى عن األنظار، بعد هذا العدوان 
اآلثم، كل الذين تنافخوا خاللها عبر شاشات 
الوطنية،  الوحدة  عن  الفارغ  بالكالم  التلفزة 
المعركة،  الَمضاء والكفاءة والفعالية في  وعن 
بل وراحوا  إسرائيلي واحد،  فيها  ُيقتل  لم  التي 
يحصون عدد الرشقات الصاروخية، ويثرثرون 
عن التنسيق من تحت الطاولة )بعضهم تحّدث 
عن مؤامرة الستدراج حركة حماس إلى الفّخ(، 
التسليم  مغزى  عن  أحد  يتحّدث  أن  دون  من 

باستفراد االحتالل بفصيل دون آخر.
وبقليل من الشك، يمكن رّد كّل هذا التخلي عن 
»الجهاد« إلى سببين رئيسين، أولهما أن هذا 
الفصيل المستعد لقتال العدو حتى يوم القيامة، 
قد ذهب بعيدًا في تماهيه مع طهران، إلى حد 
بدت فيه حركة الجهاد ورقة إيرانية أكثر من 
كونها ورقة فلسطينية، وهذا مأخذ استغلته دولة 
االحتالل وبنت عليه. أما الثاني فكان ماثاًل في 
تخلي حركة حماس وكتائب عز الدين القسام 
صدم  الذي  األمر  إليها،  األقربين  أقرب  عن 
عاّمة الناس، الذين تساءلوا: »ماذا في وسعنا 

إذا كان هذا موقف المجاهدين األشداء؟«.
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بغداد اختفت.. فال تبحث عن مجانينها

اكتشاف سر تشكل القارات على كوكب األرض!

لماذا تكون إطارات السيارات بلون أسود حصرًا؟ 
ولماذا ممنوع تغيير اللون في كل دول العالم؟.. إليك الجواب العلمي!

إقبال كبير في كندا على ورق تواليت متعدد االستخدام

منافس قوي لسامسونغ.. مواصفات هاتف Vivo الجديد

فاروق يوسف 
كان نهرها هو األثر الوحيد الذي ال يخطئ 
طريقه على الخارطة. صنمها الملهم الذي ال 
يصلح للعبادة، فما من معبد يرتاده المصّلون 
من أجل زائر هو من سّكان البيت المكتفي 
ترّد  لم  التي  الخير  دجلة  الضيافة.  بحسن 

التحّية. »حّييت سفحك عن بعد فحّييني«.
كانت بغداد مدينة عيش تتمّشى بين الظالل 
آب  لشهر  ليس  الحارقة.  لشمسها  تحاشيًا 
الجحيم  إلى  يفضي  واحد  باب  كثيرة.  أبواب 
أكثر سقاة  الوثنّيون  بالغفران.  من غير وعد 
لُيقطف  العنب ناضجًا  لم يكن  النبيذ شقاوة. 
ليس  بالخوف.  مسّيجة  الحقول  وكانت 
الورقية  الطائرات  يعّلقوا  أن  سوى  للصبيان 
في أعالي الشجر ليروا السماء وقد اخترقتها 
تحت  تقع  التي  المياه  إلى  وصواًل  أحالمهم 
السبعة  الجسور  تلّف  التي  النوارس  العرش. 
الصفقة  تلك  من  جزء  هي  أبيض  بوشاح 
الخيالية. ومنها لكي تكون بغدادّيًا عليك أن 
بالباميا وتشرب العرق المستكي  تتوّله غرامًا 
يراك  ال  أن  شئت  إن  ومنها  رياضية.  بروح 
أحد فما عليك سوى الذهاب إلى سوق الغزل 
لتدخل في حوار عبثّي حول مصير الطيور 
يجبرك  ما  هناك  ليس  باالنقراض.  المهّددة 
سوق  إلى  الهرج  سوق  من  االنتقال  على 
الصفافير سوى ولعك بالتيه ولكي تتأّكد من 

سالمة حواسك. 
المفتوحة.  المدن  من  ما  يومًا  بغداد  تكن  لم 

حين غزاها الريفيون سّيجوها مثل زّنار صدأ 
إلى أن بدأت حشودهم تمتّد إليها لتقف تحت 
جدارّية فائق حسن. أشبه بجيب سرّّي ُانُتزع 
بقصره  النضال  شارع  ولكّن  الخارطة.  من 
الشيخ  لشارع  امتدادًا  أبدًا  يكون  لن  األبيض 
عن  بعيدة  الحاتي  باجة  رائحة  بقيت  عمر. 
أنوف زوّار كنيسة األرمن البيضاء الذين لن 
وهما  كوبر  وغاري  النكستر  برت  يزعجهم 
النصر  سينما  في  الرصاص  رمي  يتبادالن 
واختفت  الرصاص  صوت  ظّل  الصيفّي. 

السينما.
المفتوحة.  المدن  من  ما  يومًا  بغداد  تكن  لم 
حين غزاها الريفيون سّيجوها مثل زّنار صدأ 
إلى أن بدأت حشودهم تمتّد إليها لتقف تحت 

جدارّية فائق حسن

حكام »تبغددوا«
يتمّكن  ولم  زفافها  ثوب  لّوثت  التي  اللطخة 
محرجة.  حقيقة  من  بدأت  إزالتها  من  أحد 
حّكامها لم يكونوا بغدادّيين. من الملك فيصل 
من  لكن  تبغددوا،  إلى صّدام حسين.  األول 
كانت  بالضرورة.  بغدادّيًا  يصبح  لن  يتبغدد 
عالقة مريرة طغى عليها سوء الفهم الذي كان 
أخيرًا سببًا في الهالك. هالك الصورة وهالك 
هلكت  لقد  هي.  ليست  اليوم  بغداد  المعنى. 
المدينة مثل كّل كائن حّي. حين فقدت لغتها 
مع االجتياح الريفي لم يجد ناظم الغزالي أحدًا 
يقاسمه االستفهام: »سمراء من قوم عيسى َمن 

أباح لها/ قتل امرئ مسلم قاسى بها ولها«، 
بلقيس  بغنج  يمشين  كّن  اللواتي  فالسمراوات 
والبتاوين  النصارى  عقد  أزّقة  زجاج  على 
وبارك السعدون صرن يتلّفتن هلعًا من غير 
أن يفهمن إن كانت تلك النظرة طائرًا مفتونًا 
أم رصاصة طائشة. لم يكن حدثًا خيالّيًا أن 
ترى ساقين من مرمر في الصدرّية. أما كان 
علينا أن نمّر بين ساقين بداًل من أن نشّق 
الطريق إلى نصب الشهداء، القّبة المقسومة 

نصفين كما لو أّن برقًا مّر من خاللها؟
إلى أين يمكن أن يهرب المرء بمدينة كانت 
يومًا تنام على السطح لخّفة هوائها؟ لن يعترف 
لبائعة السمك في الشواكة أّن بضاعتها المقبلة 
من النهر لتّوها مسمومة، كما أّن العابر من 
جانب الرصافة إلى جانب الكرخ إذا ما وجد 
ضمير.  بتأنيب  سيشعر  فإّنه  مسدودًا  زقاقًا 
ذلك ألّن اآلنسات الرقيقات حين ينمن يتركن 
الباب مفتوحًا. ستكون الزيارة مناسبة للخجل. 
العسس  يملك  ال  األسطوري  الليل  ذلك  في 
يمكننا  الفجر  صالة  إلى  تصوير.  عدسات 
أن ندور بين األزّقة ونحن نرّدد أشعار أبي 
في  يذوب  حلوى  قالب  بغداد  كانت  نؤاس. 

الفم. 
الشعراء  كان  المرايا قرب كهرمانة  في حانة 
وهزيمة  هزيمتهم  الهزيمة.  دفن  في  يرغبون 
أحفادهم الذين سيولدون وفي أفواههم مالعق 
ليس  »الخبز  أحدهم:  سيقول  تراب.  من 
مثل  دائرية  »الفكرة  الثاني:  فيجيبه  فكرة«، 

بغداد«، أّما الثالث فسيظّل صامتًا ألّنه يفّكر 
في البعد غير المرئي لخرافة أن يكون المرء 

حّيًا في مدينة تموت.

كّنا نضحك  ولكّننا  نسعد.  أن  علينا  كان  ما 
البالهة.  مّنا  تمّكنت  لقد  البالهة.  شّدة  من 
بلهاء وفالسفة أمّيين بل وهراطقة كّنا. يمكننا 
أن نقوم اآلن بنزهة خيالية في شوارع مدينة 
اختفت. بمكتبة النهضة يبدأ شارع السعدون. 
نزار  العقيدة ومطعم  ثانوية  تقع  اليمين  على 
في  األعظم  الرمز  هو  الذي  إبراهيم  ومقهى 
سّتينّيات  في  الحديث  العراقي  الشعر  سيرة 
ليت  المعّقدين.  مقهى  إّنه  الماضي.  القرن 

الشعراء بقوا معّقدين. 

هل ُظلمت المدينة ألّن خالصتها انتهت إلى 
مقهى؟ 

حين  الداخلية.  حروبها  للمقاهي  كانت  لقد 
وّدعتها آخر مرّة لم يكن هناك أثر لسركون 
الراوي  مؤيد  وال  العزاوي  فاضل  وال  بولص 
متأّثرًا  أستراليا  في  مات  الذي  دمو  جان  وال 
لم  السخرية.  من  عميق  نوع  هناك  بخوائه. 
تبحث  أن  ُيعقل  فهل  موجودة،  المدينة  تعد 

عن مجانينها؟ 

*كاتب عراقي

اكتشف خبراء جامعة كيرتن األسترالية، دليال 
يفيد بأن القارات على كوكب األرض تكونت 

نتيجة اصطدام نيازك عمالقة به.
والتكهنات  الفرضيات  هذه  مثل  أن  ويذكر 
كانت موجودة منذ عقود، ولكن لم تكن لدى 

أصحابها سوى أدلة بسيطة تدعمها.
الجامعة،  من  جونسون  تيم  الدكتور  ويقول 
الزركون  لبلورات  دراستنا  خالل  »عثرنا 
في  األرضية  القشرة  صخور  في  الصغيرة 
تعتبر  التي  أستراليا،  غرب  الواقعة  بيلبار 

على  لألرض،  القديمة  القشرة  بقايا  أفضل 
بكوكب  عمالقة  نيازك  اصطدام  عن  أدلة 

األرض«.
نظائر  لتركيب  دراستنا  كشفت  ويضيف، 
األكسجين في بلورات الزركون وجود عملية 
»تنازلية« بدأت من انصهار الصخور القريبة 
إلى الصخور األعمق،  من السطح وانتقالها 
الصطدام  الجيولوجي  التأثير  يطابق  وهذا 

األجرام السماوية باألرض.
وقد بدأت هذه العملية خالل أول مليار سنة 

األرض  عمر  )يقدر  األرض  كوكب  لنشوء 
التي  النيازك  بـ 4,5 مليار عام(، وإن حجم 
اصطدمت باألرض مماثل للنيزك الذي تسبب 

بإنقراض الديناصورات.
التطور  لفهم  إن  جونسون،  للدكتور  ووفقا 
المستمر لقارات األرض ونشوئها، أهمية كبيرة 
معظم  على  تحتوي  اليابسة  ألن  وحاسمة، 
الكتلة البيولوجية، وتقريبا على جميع مكامن 
معادن  فيها  بما  الكوكب،  على  الخامات 
العناصر  هذه  والنيكل.  والقصدير  الليثيوم 

ضرورية إلنتاج تقنيات صديقة للبيئة.
الخامات  مكامن  أصبحت  لقد  ويضيف، 
النتيجة النهائية لعملية تسمى »تمايز القشرة 
الكتل  تشكل  مع  بدأت  التي  األرضية«، 
المبكرة لليابسة. ويفترض، أن هذه المعلومات 
القارية  القشرة  مناطق  على  أيضا،  تنطبق 

القديمة األخرى على كوكب األرض.
المصدر: نوفوستي

أسود  بلون  السيارات  إطارات  تكون  لماذا 
كل  في  اللون  تغيير  ممنوع  ولماذا  حصرًا؟ 

دول العالم؟.. إليك الجواب العلمي!
ليست  إطارات  ذات  بسيارات  جميعنا  نحلم 
ونسأل  األسود  اليون  من  مللنا  لقد  سوداء 
أنفسنا لماذا ال تكون سياراتنا بإطارات ملونة؟

تصـادف  ان  يـمكن  هل  األهم  السؤال  ولكن 
الذهبية؟ كال، دائما  اطارات حمراء لسيارتك 
ستـجدها باللون االسـود الذي نعتقد انه يحتـمل 

االوساخ والمياه على الطـرقات،
اال ان الحـقيقة مخـتلفة عن ذلك. فتعـرف اليها 

عبر التالي:
إلطارات  األسـود  اللون  تغير  عـدم  سـر 

الـسيارات
الـعالم  تشتهر وتعرف اطـارات المركبات في 
وانـما  مطلية  ليسـت  انها  اال  األسود،  باللون 
مع  خلطـه  يتم  الذي  المـطاط  لون  هو  هذا 
السـولفار الرمادي من أجـل صنـاعة االطار.

مواد  من  يتكون  المطـاط  ان  الى  ويشار 
االسود  الـلون  في  تجعله  معقدة  كـيميائية 

كالــكربون الذي يعتبر العــنصر االهم.
اللـون  زاد  المادة،  هذه  كمية  ارتـفعت  وكلما 
االسود كسيارات السـباق التي تأتي باطـارات 
بلون داكن أكـثر من تلك المعـدة لالستـ.ـعمال 

العادي.
تأتي  القديمة  السيــارات  ان  بالذكر  والجـدير 
في  الــموجودة  تلك  من  أفتح  بلون  باطــارات 
أيامنــا هذه بفضل زيادة مـادة الكربون لتـعزيز 
على  المـعوقات  لجـميع  ومقـاومتها  مكانتها 

الطرقات.
وبالنـسبة للمنفعة من هـذه المادة التي تجـعل 
االطار باللون االسود، فكلـ.ـما ارتفعت جودة 

وكـمية الـكربون،
سـتزداد مساحة السـطح الخارجي مما يجعـله 
مستقبال للحرارة االمر الذي يجعله ذو ليــونة 

عالية ومخـففة لالحتكاك باالرض.
هذه  تطـوير  تم  أنه  إلى  اإلشـارة  وتجدر 
الطريقة لتصـنيع اإلطارات عام 1839 على 
يد تشـارلز غودييـر في الواليـات المـتحدة، وال 

تزال هذه الطريقـة تثبت فـعاليتها حتى اآلن.
السـيارات  حاالت  في  أنه  الخبـراء  وأوضح 

الكالسيكـية النادرة يتعـمد صناع السـيارات في 
لمزيد  األبيض  باللـون  اإلطار  جـوانب  طالء 
األسود  اللون  الحـفاظ على  التنـاسق مع  من 
المالمـس  االطـارات  سطـح  في  الكربوني 

لألرض.
ومن الـناحية التقنية أصبح الـيوم من الممكن 
إنتاج إطـارات ملونة أو على األقـل مطبوعة 

عليها ألـوان من الـجوانب،
غير أنـه يتم االعتماد على مثـل هذه اإلطارات 
الخاصة  والسـيارات  الُمعدلة  المـوديالت  في 

التي يـتم إنتاجـها بأعداد مـحدودة للغاية.
معـرفة عمر اإلطارات ومدى صـالحيتها

تعتبر سـالمة اإلطارات واحدًة من أهم األمـور 
الواجب التحقق منها بشـكٍل دائم فهي المسـؤولة 
عن سير المركـبة وثباتها على الـطرق فضاًل 

عن تأثيـرها المـباشر على فعالية المـكابح.
وقياسـات  أنواع  لإلطـارات  فإن  نعلم  كما 
مختلفة منها ما هو منـاسب لألجواء المـمطرة 

ومنها لألجواء الحـارة وغيرها العـديد،
لكن وعلى اخـتالفها هذا إال أنها تتشـابه في 
بعض الـخواص، مثل الخطوط واالنحـناءات 
عمر  علـى  منها  االسـتدالل  يمكن  التي 

وصـالحية اإلطار فهي المـسؤولة عن تمـاسك 
اإلطار واحتكاكه مع الشارع،

أعـددنا  الموضوع  هذا  ألهمـية  ونظرًا  لذلك 
لكم مقااًل يسـاعدك تعرف كيف تعرف عمـر 
تـغيير  إلى  بحاجة  كـانت  أن  وما  االطارات 

أم ال.
كيف تعـرف عمر االطـارات

إلى  بالنـظر  اإلطار  عمر  كم  معـرفة  يمكن 
إذ  الـخارجي،  جانبها  على  المـنقوشة  األرقام 

تحمل هذا األرقـام كّما كبيرًا من المـعلومات
وما يهمـنا هنا هو عمر اإلطـارات أي آخر 
وتاريخ صـنع  تعبر عن وقت  فـهي  أرقام   4
يعنـي  المثال “2215”  اإلطار، فعلى سـبيل 
األسـبوع  في  اإلطـار  هذا  صناعة  تمت  أنه 

22 من عام 2015.
معـرفة صالحية االطـارات

يتساءل الكثـيرون عن كيفية مـعرفة صالحيـة 
اطارات السـيارة وهل يجب اسـتبدالها اآلن أم 

ال،
االطـارات  عمر  تحديد  في  الرغبـة  وعند 
إلى  النظر عن قرب  يمكـنك  ومعرفة حالتها 
أو  بارزة  أسهم  أربعة  لتجـد  السيارة  إطـارات 

عـالمات TWI أو نقوشًا مطـاطية على كـل 
من جوانب اإلطار،

مع  الخـيوط  هذه  مستوى  يتـساوى  وعندما 
المـطاط تكون حينها اإلطـارات  مستوى بقية 
قد بدأت بالتآكل ووجب تغييـرها، وهذا يعطينا 
فكرة عـامة عن عمر اإلطـار وحالته العـملية.

 9 بعمق  الجـديد  اإلطار  على  النقـش  يكون 
إلى  ليصـل  عمقه  ويقل  فيتآكل  تقريبًا،  ملــم 
بفقدان  اإلطـار  يبدأ  عندها  ملم،   3 حوالي 

تماسـكه بالطريق،
يجب فحص  لذلك  االنـزالق،  أخـطار  وتزداد 
الخاص  القـياس  جهاز  باسـ.ـتخدام  اإلطار 

بذلك.
أعوام   5 فهو  االفتـراضي  االطـار  عمر  أما 
على  تـطرأ  تغييرات  عدة  مالحـظة  ويمكن 

اإلطار خـالل تلك الفـترة، ومنها:
عمق نقـشات اإلطار

بعمق  خارجيـة  بنقوش  اإلطار  صـناعة  يتم 
معين ومع كثرة االسـتهالك وتآكل اإلطار يقل 
عمق هذه النـقوش أو المداسات كما تسمى.

ويقل تمـاسك واحتـ.ـكاك اإلطار مع األسطح 
يقل عـمق  أال  الـعموم  الخارجية وينصح في 
النقشـة عن 1,5 ملم في كل األحوال، وعند 
على  تغيـيرها  يجب  الـحد  ذلك  إلى  وصـولها 

الفور.
تشـققات على جانب اإلطـار

تتسـبب كثرة السير على اإلطـارات وتعرضها 
اإلطارات  بتشـقق  الحارة  الشمـس  ألشعة 
الداخلية  الطـبقة  انفصال  وبالتـالي  وتآكلها 

لإلطار عن الخـارجية،
وهنا يصبح اإلطار معرضًا لالنفـجار في أي 

وقت ويجب استـبداله في أسـرع وقت.
الشـعور باهتزاز أثناء القيادة

عندما تـتآكل اإلطارات ويصبح سـطحها غير 
عند  وخاصة  هنا  السائق  يالحظ  متسـاو، 
الـسير على شوارع مسـتوية أن السـيارة تهـتز 

كثيرًا وتـستجيب بعنف ألي مـؤثر خارجي.

تحدث تقرير إعالمي عن إقبال كبير في 
كندا على ورق مرحاض متعدد االستخدام، 

 Net وقال التقرير إن شركة التصنيع الكندية
Zero Company قامت ببيع ما تملكه 
من هذه السلعة عبر موقعها اإللكتروني.

وقالت الشركة الكندية، إنه يتم قطع حوالي 
9,8 مليون شجرة كل عام لصنع أوراق 
المرحاض العادية، باإلضافة إلى أوراق 

المرحاض المبيضة )ورق التواليت المبيض( 
وهذا ما يسبب اطالق السموم في الهواء 
والماء، ما يضر باإلنسان والحياة البرية.

وفي ظل ذلك عرضت الشركة الكندية 
للبيع ورق تواليت متعدد االستخدام، وورق 
التواليت هذا مصنوع من القطن العضوي 
ومقدم بألوان مختلفة، وأشارت الشركة إلى 
أنه تم بيع جميع الكميات المتوفرة من هذه 

السلعة في الوقت الحالي.

صور  اإلنترنت  مواقع  بعض  سرّبت 
ومواصفات هاتف Vivo الجديد الذي سيكون 
منافسا قويا لهواتف سامسونغ المتوسطة الفئة 

من حيث المواصفات واألسعار.
ويأتي الهاتف بهيكل متين محاط بإطار من 
األلومينيوم، ومحمي من الماء والغبار، وزنه 

179 غ.
نوع  من  فستكون  الجهاز  شاشة  أما 
دقة  بوصة،   6,44 بمقاس   AMOLED
ترددها  بيكسل،   )1080/2460( عرضها 

120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م 
تقريبا.

البيانات  مع  عالية  بسرعة  الهاتف  وسيعمل 
 Mediatek معالج  بفضل   5G وشبكات 
Dimensity 900، وذواكر وصول عشوائي 
 256/128 داخلية  وذواكر  غيغابايت،   8
قابل  »أندرويد-12«  ونظام  غيغابايت، 
كاميرا  على  الهاتف  وسيحصل  للتحديث. 
 )2+8+50( بدقة  العدسة  ثالثية  أساسية 
الماكرو،  لتصوير  كاميرا  فيها  ميغابيكسل 

بدقة  العدسة  مزدوجة  أمامية  كاميرا  وعلى 
)50+8( ميغابيكسل.

وزودته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح االتصال، 
 ،USB-C ومنفذ 3,5 ملم للسماعات، ومنفذ
وشريحة NFC، وماسح لبصمات األصابع، 
تعمل  أمبير  ميلي   4830 بسعة  وبطارية 
الهاتف في  مع شاحن سريع، أما سعر هذا 
األسواق العالمية فيتوقع أن يكون نحو 250 

دوالرا.

األحزاب العراقية ولعبة الشارع
زيد شحاثة

بها  قام  التي  واألنتفاضات  الثورات  كثرة  رغم 
كانت  لكنها  والبعث,  صدام  نظام  ضد  العراقيون, 
قسوة,  وبكل  والتشريد  والتقتيل  والنار  بالحديد  تقمع 
ليتم  للنظام..  عربي  وحتى  وإقليمي  دولي  وبدعم 
اإلطاحة بالنظام في النهاية على يد أمريكا وبعض 
نظاما  تنشئ  أن  وتحاول  البلد  وتحتل  حلفائها, 

سياسيا وعملية ديمقراطية مليئة بالفخاخ..
هذا الوضع » كواقع حال« جعل التجربة الديمقراطية 
العراقية, تختلف كثيرا عن غيرها من أنظمة الحكم 
العربية, التي شهدت تحوالت ما بعد الربيع العربي.. 
ونتيجة لما شهدته التجربة التونسية مثال من تحوالت 
دراماتيكية أخيرة, لربما تفقدها صبغة الديمقراطية إال 
والصراع  الليبية  األهلية  الحرب  أو  شكلية,  بصورة 
تكاد  مصر..  لحكم  العسكر  وعودة  السلطة,  على 
العراقية, هي األكثر حيوية وحراكا  التجربة  تصبح 
والتأثيرات  والتدخالت  المشاكل  كل  رغم  وتفاعال, 
من  بعض  زال  ال  التي  والخبرة  واإلقليمية,  الدولية 
اإلنفعال  النزق  عن  ناهيك  يفتقدها,  العراق  ساسة 

والشخصنة في المواقف..
العراقية من طريقة  إليه األحزاب  أخر ما توصلت 

إلى  مؤيديها  إنزال  عملية  كانت  بينها,  للصراع 
الشارع, في بداية سعي لفرض أمر واقع, وهي خطوة 
لمعالجة  كمحاولة  أوال,  الصدري  التيار  إليها  لجا 
خطأه اإلستراتيجي بإجبار نوابه على اإلستقالة, رغم 
الكتلة األكثر عددا, وهي أيضا بطريقة  أنهم كانوا 
ما سعي واضح نحو إمتالك القرار الشيعي, وربما 

الوطني من خالل تحالفاته..
منافسوه السياسيون في اإلطار التنسيقي كانوا وكما 
بداية  في  معه  تعاملوا  فهم  منه,  دهاء  أكثر  يبدوا 
تصعيد  إلمتصاص  وسعوا  واضح,  بهدوء  األمر 
الصدر, بل وتناغمت تصريحاتهم كلهم في دعوته 
شيئا  الصدر  من  التأيد  بساط  سحب  مما  للحوار, 
إستعراض  من خالل  ذلك صعدوا  بعد  ثم  فشيئا.. 
أتباع الصدر,  التحشيد البشري, قبالة  قدرتهم على 
وليظهروا قدرتهم على جمع جمهور مؤيد لهم أكبر 
وتنتقد  القضاء  تدعم  شعارات  مع  جمهوره..  من 
الحكومة, وهي رسالة واضحة للسيد الكاظمي, الذي 
الصدري  التيار  موقف  مع  المتماشي  موقفه  كان 

واضحا..
فمهما  لعبة خطيرة,  والشارع  الجماهير  إلى  اللجوء 
تكن الجماهير متحكم بها, ورغم تأكيد الطرفين بعدم 
لكن حدثا صغيرا  الدماء,  بإراقة  لديهم  وجود رغبة 

تخرج عن  فتنة  يشعل  أن  يمكنه  ثالثا«  أو »طرفا 
في  العراق  وتدخل  وحساباتهم,  القادة  كل  سيطرة 
أتون وضع متفجر ال أحد يمكنه إدارته أو معرفة 
نتائجه, والخاسر األول واألكبر فيه سيكون المجتمع 
الطرفين  الن  فيه,  الشيعية  األغلبية  وخصوصا 

ينتميان له..
سياسيا لم يعد لدى الصدر أي أوراق يمكنه اللعب 
بها, أمام خصومه المتمترسين خلف قانون ودستور, 
ناهيك  واضح,  بشكل  والشرعية  األفضلية  يمنحهم 
عن شعارات ومقترحات ينادون بها, تدعوا للمراجعة 
تأييدا  أكسبهم  مما  العقالنية,  والمواقف  والحوار 
قانونيا وشعبيا محليا ودوليا, وخصوصا أنهم تفوقوا 
على الصدر بطريقتهم إلدارة األزمة, بهدوء وبعيدا 
عن التشنج والشخصنة والشعارات اإلنفعالية.. فماذا 

بعد تلك التظاهرات!
كثيرون يرون أن ال حل إال بواحد من خيارين, إما 
أو  مقبولة,  لخيارات  للوصول  الطرفين  بين  الحوار 
تعرف  لوضع خطير ال  البلد  سيدفع  مسلح  صدام 
بهذا  تدفع  وإقليمية  محلية  أطراف  وهناك  نتائجه, 
من  أنهم  رغم  يقبل  قد  األول  الحل  بقوة..  اإلتجاه 
ليس  زمن  وبعد  الصدري,  التيار  أن  يعتقد  يدعمه 
ببعيد سيتنصل منه ويتخذ موقف المعارض, بعد أن 

ينتفع من مخرجاته, وبنفس الوقت سيكون اإلطار 
التنسيقي قد شكل حكومة لكنها ستكون عرجاء لن 
تحقق شيئا, لكنه في األقل سيغير قانون اإلنتخابات 
نجاحا  حقق  قد  الطرفين  كال  ويكون  ومفوضيتها, 
من  شيء  يناله  لن  العراقي  الشعب  لكن  سياسيا, 
خدمات أو تحسين واقع حاله, وسيكون هو الخاسر 

بجميع األحوال.
من الواضح أن الصراع يرتكز على السلطة.. بين 
من يريد إدارتها أو إزالتها بطريقته, وبين من يريد 
أن يحافظ على النظام مع السعي لتعديل ما يمكن 
تعديله, والشعب ليس راضيا عن كال الطرفين.. فهو 
يرى وفرة مالية من أسعار نفط مرتفعة, وهو يعيش 

ظروفا حياتية صعبة وخانقة جدا..
الحل لن يكون سهال, ولن يكون مرضيا ألي طرف 
سياسي كان أو شعبي, لكنه في مختلف الظروف 
المنسحبين  وجه  ماء  يحفظ  مخرج,  هناك  سيكون 
بمكاسبهم  اإلحتفاظ  لهم  ويتيح  ماء,  بطريقة 
ال  نفسه  من  ينتظر  أن  الشعب  وعلى  ومناصبهم, 
من أحد أخر, أن يفهم ما جرى ويحسن اإلختيار في 

المرة القادمة, إن كانت هناك مرة قادمة!
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زرع قرنية اصطناعية لعشرين مريضا

الوقوف 10 ثوان على ساق واحدة..
 اختبار يتنبأ باحتمال الوفاة المبكرة

حرب جو بايدن السرية في أوكرانيا
لينتشوبينغ،  المكتب اإلعالمي لجامعة  أعلن 
أجروا  وإيران،  والهند  أوروبا  من  أطباء  أن 
اصطناعية  قرنية  زرع  عملية  مرة  ألول 
حاسة  لبعضهم  أعادت  مريضا،  لعشرين 

البصر وحسنت الرؤية لألخرين.
ويشير المكتب، إلى أن 14 مريضا من الذين 
البصر  فاقدي  كانوا  العملية  لهذه  خضعوا 
من  يعانون  كانوا  اآلخرين  والستة  تماما، 

ضعف البصر الحاد.
ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تحتل 
قائمة  في  الرابعة  المرتبة  القرنية  مشكالت 
أسباب فقدان البصر. ولكن في حوالي نصف 
الحاالت يمكن إعادة البصر عن طريق زرع 
العملية  أنه ال يمكن إجراء هذه  بيد  القرنية. 

للجميع لعدم توفر المتبرعين المناسبين.
ويذكر أن الباحثين يعملون منذ سنوات على 
تهدف  تجارب  في  المشكلة  لهذه  حل  إيجاد 
صناعيا.  مزروعة  قرنيات  على  للحصول 
بروتين-  من  القرنيات  هذه  نسيج  ويتكون 
من  عليه  الحصول  يمكن  الذي  كوالجين، 
جسم  من  استخراجه  أو  الجذعية  الخاليا 

اإلنسان أو الحيوان.
العلماء  ابتكر  التلف  من  البروتين  ولحماية 
القرنية  على  يوضع  ضوئيا،  بوليمير  طالء 
خالل عملية إنتاجها ويرفع أثناء عملية زرعها 
في عين المريض. باإلضافة إلى ذلك، عدل 
العلماء بنية خيوط الكوالجين بحيث ينقل هذا 
البروتين الضوء بنفس طريقة القرنية البشرية، 

وفي نفس الوقت زادت متانتها.
وفريقه  الغالي  البروفيسور  اختبر  أن  وبعد 
العلمي هذه القرنيات على الجرذان المخبرية، 
اختاروا 20 مريضا يعيشون في الهند وإيران، 
جميعهم يعانون من ضعف شديد في الرؤية 

أو عمى كامل ناجم عن تدهور وترقق القرنية.
ووفقا للباحثين، حسنت عملية زرع القرنيات 
المرضى،  جميع  لدى  الرؤية  االصطناعية 
بمن فيهم 14 كانوا يعانون من العمى التام.

يسمح  العملية،  هذه  نجاح  للباحثين،  ووفقا 
كبيرة  بكميات  القرنيات  هذه  مثل  بإنتاج 
لألطباء  يسمح  ما  طويلة،  لفترة  وتخزينها 
أي وقت،  في  القرنية  ترميم  بإجراء عمليات 
الناجم عن  العمى  في عالج  األمل  ويعطي 

تنكس القرنية.
tass :المصدر

على مدى السنوات الماضية، اكتشف خبراء 
أسباب  إلى  تشير  التي  العالمات  عشرات 
من  بدءا  الُمبكر؛  الموت  خطر  احتماالت 
عدم القدرة على التنفس عند صعود الساللم 
إلحدى  وفقا  اليد،  قبضة  قوة  ضعف  إلى 
الدراسات. عالوة على ذلك، اكتشفوا اآلن أن 
واحدة  ساق  على  التوازن  يستطيعون  ال  من 

لمدة 10 ثوان أكثر عرضة للموت.
من المعروف أن مشاكل التوازن سبب رئيسي 
لسقوط كبار السن؛ إذ »يتعرض 1 من كل 
4 أميركيين من الكبار سنا للتعثر كل عام، 
إلى كسر  السقوط  وتؤدي 20% من حاالت 
في العظام أو إصابة في الرأس«، وفقا لمراكز 
.)cdc( السيطرة على األمراض والوقاية منها
للشيخوخة«  الوطني  »المعهد  يقول  لذا، 
القدرة  بعدم  لشعورك  تكون  »قد  إنه   )NIA(

على التوازن على قدميك عواقب وخيمة«.

أحد مؤشرات تدهور الصحة
أواخر يونيو/حزيران الماضي، أشارت دراسة 
جديدة أجراها باحثون برازيليون إلى أن »نجاح 
كبار السن -ومن في منتصف العمر- في 
الوقوف على ساق واحدة بتوازن تام لمدة 10 
ثوان قد يكون مقياسا لمتوسط بقائهم المتوقع 

على قيد الحياة«.

الدكتور  للدراسة  الرئيسي  المؤلف  وقال 
التوازن  »َضعف  إن  أراوجو  جيل  كالوديو 
مرتبط بالتقدم في السن، حيث تضعف اللياقة 
العضلية تدريجيا؛ وهو ما ُيعد مؤشرا رئيسيا 

على تدهور صحة الفرد«.
قدرة  على  الحفاظ  »يمكن  أنه  أكد  لكنه 
الشخص على التوازن في العقد السادس من 
من  معقول  بمستوى  يتمتع  كان  إذا  العمر، 

اللياقة البدنية والمرونة، وقوة العضالت«.
إس  »يو  لصحيفة  حديث  -في  وأوضح 
كان  »إذا  أنه   -)usatoday( توداي« 
أن  المتوقع  فمن  أقل من 70 عاما،  عمرك 
 second-10( ُتكمل اختبار التوازن الثابت
OLS( بنجاح«. وبالنسبة لمن تزيد أعمارهم 
على 70 عاما، »إذا أكملوا االختبار، فسوف 
من  أفضل  ثابت،  توازن  حالة  في  يكونون 

نظرائهم في السن«.
وآمن،  وسريع  بسيط  التوازن  اختبار  وألن 
أوصى الدكتور أراوجو الجميع بأن »يجربوه 
الصباحي،  روتينهم  خالل  ثانية؛   15 لمدة 
بالفرشاة،  أسنانهم  بغسل  يقومون  عندما 
أن  اقترح  كما  للياقتهم«،  مقياسا  الستخدامه 
البدنية  االختبارات  في  منه  االستفادة  تتم 
الروتينية، لكبار السن، ولفئة منتصف العمر.

على  التوازن  على  »القدرة  إن  أراوجو  وقال 
ساق واحدة مهمة لكبار السن، كما أنها تعكس 
فنحن  األوسع؛  والصحة  اللياقة  مستويات 
نحتاج للوقوف على ساق واحدة بانتظام، من 
أجل الخروج من السيارة، أو الصعود والنزول 

على الَدرَج، وما إلى ذلك«.
بشكل  التوازن  تحسين  »يمكن  أنه  وأضاف 
كبير من خالل تدريب محدد«، ونصح من 
على  التوازن  على  قدرته  اختبار  في  يرغب 
ساق واحدة لمدة 10 ثوان، »بالوقوف بالقرب 
من الحائط أو الطاولة أو أي شخص آخر، 

لتفادي السقوط«.
تأثير السن

أجريت الدراسة بين عامي 2009 و2020، 
وكانت جزءا من مشروع بحثي أوسع، بدأ عام 
مشارك،   1702 الباحثون  فيه  تتبع   1994
تتراوح أعمارهم بين 51 و75 عاما، بمتوسط 
عمر 61 عاما؛ وجمعوا بيانات عن أوزانهم 
اختاروا  ثم  الجسم،  وقياسات  الخصر  وحجم 

من يمكنهم المشي بثبات.
وقف المشاركون على منصة مسطحة حفاة 
مع ارتداء القليل من المالبس، تحت إشراف 
دقيق من طبيب أو ممرضة، لمنع أي حاالت 
منهم  وُطلب  محتملة،  إصابات  أو  سقوط 
الجانب  على  القدمين  إحدى  باطن  وضع 
الداخلي أعلى الساق التي يقفون عليها، وأن 

نحو  ثابتة  وأعينهم  بجانبيهم،  أذرعهم  يبقوا 
األمام، قبل بدأ العد لمدة 10 ثوان.

وبعد حصول كل مشارك على 3 محاوالت، 
كانت النتيجة هي فشل 1 من كل 5 أشخاص 
في االختبار، وزيادة حاالت عدم القدرة على 
أولئك  أن  في حين  العمر،  تقدم  مع  التوازن 
الذين يعانون مشاكل الوزن أو مرض السكري 

كانوا أكثر عرضة للفشل.
وكان من بين أولئك الذين فشلوا في االختبار 
نسبة أعلى من المصابين بالسمنة، وأمراض 
غير  والدهون  الدم،  ضغط  وارتفاع  القلب، 
السكري  كان مرض  كما  الدم؛  في  الصحية 
لم  بين من  النوع 2، هو األكثر شيوعا  من 

يتمكنوا من إكمال االختبار.
ووجدت الدراسة أنه »بالنسبة ألولئك الذين لم 
يقدروا على إكمال اختبار التوازن، كان هناك 
خطر أعلى بنسبة 84% للوفاة«. كما أظهرت 
 10 خالل  الوفاة  خطر  أن  النهائية  النتائج 
المشاركين  لدى  1,84 ضعفا،  كان  سنوات 
من  مقابل  التوازن،  اختبار  في  فشلوا  الذين 

اجتازوه.
وحرص الباحثون على أن يأخذوا في االعتبار 
عوامل العمر والجنس، ومؤشر كتلة الجسم، 
الدم والسكري  القلب وضغط  وتاريخ أمراض 
واالستخدام  الضار،  الكوليسترول  وارتفاع 

المنتظم لألدوية.

اختبار عالمي لخطر الوفاة في المستقبل
نبه الدكتور أراوجو إلى أن »االختبار محدود 
في البرازيليين البيض؛ وبالتالي ربما ال تكون 
النتائج قابلة للتطبيق على نطاق واسع على 
األعراق واألمم األخرى«. كما أن الباحثين لم 
يتمكنوا من تحليل متغيرات أخرى مثل نمط 
والنظام  الرياضة،  وممارسة  البدني،  النشاط 
الغذائي، والتدخين، واستخدام األدوية التي قد 

تتداخل مع التوازن.
بجامعة  األستاذ  َسّتار،  نافيد  الدكتور  قال 
غالسكو، الذي لم يشارك في الدراسة -لموقع 
مثير  »البحث  إن   -)cnn( إن«  إن  »سي 
لالهتمام، وإن كان ليس نهائيا«، لكنه أوضح 
واحدة  ساق  على  الوقوف  ألن  »نظرا  أنه 
المخ،  بوظائف  يرتبط  جيدا،  توازنا  يتطلب 
يدمج  جيد،  دم  وتدفق  جيدة،  عضلية  وبقوة 
أنظمة العضالت واألوعية الدموية والدماغ؛ 
في  الوفاة  لخطر  عالمي  اختبار  فهو  لذا، 

المستقبل، حتى وإن كان واعدا«.
وأضاف أنه »إذا لم يتمكن أحد من اجتياز 
هذا االختبار، فليحاول إجراء تغييرات إيجابية 
وتناول  أكثر،  المشي  مثل  حياته؛  نمط  في 
كميات طعام أقل، واستشارة طبيبه الخاص، 
خاصة من لديهم عوامل خطر، مثل أمراض 

القلب واألوعية الدموية، ومرض السكري«.

فيليب إم جيرالدي*

األنجليزية  باللغة  أصاًل  المقال  هذا  *نشر 
 Joe Biden‘s Secret War تحت عنوان
 in Ukraine: American soldiers are

”already ”boots on the ground
ترجمة: عالء الدين أبو زينة

في  األوكرانيون  يبديه  الذي  العزم  يجيء 
دفاعهم إلى حد كبير نتاجًا للضمانات التي 
تقدمها الواليات المتحدة وأوروبا الغربية بأنهما 
ستفعالن كل ما هو ضروري لدعم زيلينسكي 
الحصول  إلى  مسبقًا  يسعى  الذي  ونظامه، 
من  كمساعدات  دوالر  مليار   750 على 
الخسائر  بدأت  وإذا  اإلعمار”.  “إعادة  أجل 
السطح،  الظهور على  الغربية في  العسكرية 
فإن الدعم السياسي للحرب األوكرانية سيبدأ 
بالتالشي في واشنطن وأماكن أخرى وستكون 
هناك عواقب في االنتخابات النصفية المقبلة 
في  إجراؤها  المقرر  المتحدة  الواليات  في 

تشرين الثاني )نوفمبر(”.
* * *

لن  أنه  األبيض إصراره على  البيت  يواصل 
مباشر  بشكل  أميركيين  جنود  بإشراك  يقوم 
اتخاذ  يواصل  لكنه  أوكرانيا،  الحرب في  في 
الخطوات التي ستؤدي حتًما إلى دور قتالي 
ضد  المتحدة  للواليات  النطاق  واسع  مفتوح 
التحركات  أحدث  من  واحدة  وفي  روسيا. 
بايدن  كشف  الكرملين،  على  الضغط  لزيادة 
في اجتماع قمة حلف شمال األطلسي “الناتو” 
التي ُعقدت في مدريد في 29 حزيران )يونيو( 
في  دائًما  مقرًا  ستنشئ  المتحدة  الواليات  أن 
وستبقي  الجيش،  من  الخامس  للفيلق  بولندا 
آالف  من  مكون  إضافي  تناوب  لواء  على 
انتشار  بتعزيز  وتقوم  رومانيا،  في  الجنود 
قواتها في دول البلطيق. كما ستتم زيادة عدد 
يقترب  الذي  أوروبا،  في  األميركية  القوات 
حالًيا من 100,000 جندي. كما ُسر بايدن 
عن  بالتخلي  أغريت  تركيا  أن  علم  عندما 
إلى  والسويد  فنلندا  انضمام  على  اعتراضها 

حلف “الناتو”.
في الطريق إلى قمة “الناتو” المذكورة، ومن 
مستشار  صرح  الرئاسة،  طائرة  متن  على 
بأنه  سوليفان،  جيك  لبايدن،  القومي  األمن 
“بحلول نهاية القمة، سيكون ما تشاهدونه هو 
قتالية،  ومصداقية  وفعالية  أكثر صالبة  قوة 
التهديد  لمواجهة  تصميًما  وأعلى  قدرة  وأكثر 
المفترض  ومن  حدة”.  يزداد  الذي  الروسي 
ُمعد مسبقًا،  يقرأ من نص  كان  أن سوليفان 
لكن الهدف بدا بالتأكيد أنه تصعيد التوتر مع 
موسكو بداًل من محاولة خفضه والتوصل إلى 

نوع من التسوية الدبلوماسية.
ينس  الناتو،  لحلف  العام  األمين  أدلى  كما 
ستولتنبرغ، بدلوه هو اآلخر. في عرض مذهل 
للمراءاة والنفاق، رّد بأن التزامات موقف القوة 
األميركية الجديد تدل على قيادة بايدن القوية. 
وكان ما لم يذكره ستولتنبرغ هو أن بايدن كان 
أفراد  وجود  بشأن  الوقت  بعض  منذ  يكذب 

عسكريين أميركيين في أوكرانيا.
السر قبل أشهر  الرئيس قد كشف عن  كان 
في آذار )مارس(، عندما قال للقوات التابعة 
والتي  بولندا  في  جوًا  المحمولة   52 للفرقة 
“سترون  أوكرانيا:  إلى  قريًبا  ستذهب  كانت 
هناك،  كان  وبعضكم  هناك،  تكونون  عندما 
القوات  بأن  اعتراًفا  ذلك  وكان  سترون-“. 
أوكرانيا،  داخل  بالفعل  موجودة  األميركية 
باحتواء  بسرعة  قام  األبيض  البيت  أن  ولو 
األضرار، مؤكدًا أن الرئيس ما يزال يعارض 
مشاركة الجنود األميركيين بشكل مباشر في 
المتحدة  الواليات  أن  بايدن  كما زعم  القتال. 
كانت تعمل على “منع استمرار المذبحة )في 

أخرى  اللغةمرة  وكانت  األوكرانيين(”.  حق 
بعض  أمام  المجال  إلفساح  بالكاد  مصممة 
على  للتفاوض  روسيا  مع  الممكنة  التهدئة 

إنهاء القتال.
“نيويورك  لصحيفة  تقرير  هناك  واآلن، 
الكوماندوز  قوات  من  “شبكة  بعنوان  تايمز” 
تنسق تدفق األسلحة في أوكرانيا، كما يقول 
قوات  فيها  تشارك  سرية  عملية  مسؤولون: 
العمليات الخاصة األميركية تلمح إلى حجم 
األوكراني  الجيش  لمساعدة  المبذولة  الجهود 
الذي ما يزال يعاني من نقص السالح )مقابل 

سالح الجيش الروسي(”.
ويصف المقال دورًا أميركًيا أكثر نشاًطا في 
أوكرانيا مما كانت إدارة بايدن على استعداد 
شباط  إلى  وبالعودة  علًنا.  به  لالعتراف 
في  قيل  أوكرانيا،  في  التدخل  قبل  )فبراير(، 
ذلك الوقت أن الواليات المتحدة سحبت 150 
مدرًبا عسكرًيا أميركيًا من البلد، وكان العديد 
منهم يدربون الجنود األوكرانيين على أسلحة 
ومع  حديًثا.  أوكرانيا  عليها  أميركية حصلت 
العسكرية  شبه  العناصر  بعض  فإن  ذلك، 
 )CIA( المركزية  المخابرات  لوكالة  التابعة 
خدمتهم  واصلوا  الخاصة  العمليات  وقوات 
تدفق  معظم  بتوجيه  وقاموا  سرًا،  البلد  في 
المعلومات االستخبارية التي تشاركها الواليات 

المتحدة مع القوات األوكرانية.
العمليات  جنود  كان  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الخاصة من حلفاء واشنطن في حلف الناتو 
أوكرانيا  إلى  والمعدات  األسلحة  نقل  يديرون 
ويقدمون بعض التدريب المتخصص. كما تم 
اإلبالغ عن قيام جنود كوماندوز بريطانيين، 
SAS، بحراسة الرئيس فولوديمير زيلينسكي. 
نقاًل عن  تايمز”،  “نيويورك  وذكرت صحيفة 
أن  آخرين،  وغربيين  أميركيين  مسؤولين 
المركزية  المخابرات  وكالة  وضباط  الجنود 
ال يتواجدون حالًيا في الخطوط األمامية مع 
التايمز  لصحيفة  ووفًقا  األوكرانية.  القوات 
الواليات  أن  من  الرغم  على  فإنه  أيًضا، 
المتحدة والدول األعضاء في الناتو لم تعترف 
بأدوار  العسكريين  شبه  أفرادها  بقيام  أبدًا 
وأجهزة  روسيا  فإن  أوكرانيا،  في  عملياتية 
العالم  أنحاء  جميع  في  األخرى  المخابرات 

على دراية بذلك.
صحيح  تايمز”  “نيويورك  تقرير  أن  يبدو 
يحذف  أنه  من  الرغم  على  عام،  بشكل 
بعض التفاصيل التي سمعُت بعضًا منها من 
زمالئي السابقين في أجهزة المخابرات. كان 

هناك تدريب علني كبير في قاعدة غرافنفوير 
رامشتاين  قاعدة  وكذلك  األلماني،  للجيش 
األوكرانيين  لتعريف  األميركية،  الجوية 
تشارك  كما  القادمة.  الجديدة  باألسلحة 
التدريب.  في  الناتو  حلف  من  أخرى  دول 
وجنود  كوادر  يرتدي  ال  نفسه،  الوقت  وفي 
الذين  المخابرات  وأفراد  الخاصة  العمليات 
يعملون بشكل أساسي في غرب أوكرانيا الزي 
العسكري، ويعمل العديد منهم تحت مسميات 
في  ذلك  في  بما  للتغطية،  مختلفة  مفتعلة 
فضفاضة  ارتباطات  خلق  األحيان  بعض 
مع سفارات أجنبية ومنظمات غير حكومية. 
وهناك أيًضا محطة تقليدية لوكالة المخابرات 
عناصر  من  ومجموعة  األميركية،  المركزية 
وكالة األمن القومي األميركية، ومكتب ملحق 
أعيد  التي  األميركية  السفارة  في  عسكري 

افتتاحها مؤخرًا في كييف.
يعني كل ما سبق أن بايدن والقادة الغربيين 
الخاصة  المعلومات  يخفون  كانوا  اآلخرين 
بين  الصراع  في  النشطة  بلدانهم  بمشاركة 
زالت  عن  النظر  وبصرف  وأوكرانيا.  روسيا 
لسانه المحتملة، لن يعترف بايدن بوجود جنود 
أوكرانيا،  في  مسبقًا  األرض  على  أميركيين 
لكنهم موجودون ويلعبون دورًا رئيسًيا في كل 
من تبادل المعلومات االستخباراتية واألعمال 
القاتم  الجانب  يظهر  أن  ويمكن  اللوجستية. 
هؤالء  بعض  ُيقتل  عندما  للرئيس  المحتمل 
من  األسوأ  أو  المدني،  اللباس  في  الجنود 
ذلك، أن يتم أسرهم ويبدأون في الحديث عن 

دورهم.
تالحظ اللفتنانت كولونيل المتقاعدة من سالح 
الجو األميركي، كارين كوياتكوفسكي، المحللة 
الدفاع األميركية، أن نشر  السابقة في وزارة 
أفراد غير نظاميين يمكن إنكارهم بشكل معقول 
األولية  للمراحل  تماًما  نموذجي  عمل  “هو 
لحرب طويلة مدعومة من الواليات المتحدة، 
على  المستهدف  بالبلد  السياسي  والتالعب 
المدى الطويل. هذا هو المستقبل الذي يتخيله 
واشنطن  في  الجدد  المحافظين  “استراتيجيو” 
وحلفاؤهم البريطانيون واألوروبيون ألوكرانيا. 
مع  تفاوضية،  نتيجة  إلى  التوصل  من  بداًل 
ومنتجة،  محايدة  كدولة  جديد  أوكراني  دور 
الروسية  السياسية  التأثيرات  عن  مستقلة 
المتحدة  الواليات  حكومة  ترى  واألميركية، 
رافد  أوكرانيا  أن  المركزية  المخابرات  ووكالة 
يمكن االستغناء عنه –لكنه مفيد مع ذلك في 

المنافسة مع االتحاد الروسي”.

المخابرات  وكالة  في  السابق  المحلل  يرى 
المركزية الري جونسون هذا النشاط بعدسات 
قاتمة عندما يعلق أيًضا بأن وكالة المخابرات 
المركزية لم تنتصر في أي حرب تمرد شبه 
سرية منذ أربعين عاًما. ويالحظ أن “أوكرانيا 
األمر  روسيا،  تدمير  يحاول  الغرب  وكيل؛ 
أن  لو  سيختلف  األمر  كان  البساطة.  بهذه 
وقمًعا  شرًا  األنظمة  أكثر  هي  كانت  روسيا 
واستبداًدا في العالم. إنها ليست حتى في أي 
أن  من  الرغم  على  ذلك.  من  قريب  مكان 
على  روسيا  تصوير  محاولة  يواصل  الغرب 
هذا النحو، فإن الحقيقة هي أن الغرب يريد 
السيطرة  ويريد  روسيا  تمتلكها  التي  الموارد 
على روسيا. )لكن( روسيا ليست على وشك 

أن تتم السيطرة عليها”.
إلى  واشنطن  تسعى  ربما  أخرى،  بعبارات 
وتحد  روسيا  فيها  تعلق  لها  نهاية  ال  حرب 
بايدن  إدارة  من خياراتها عالمًيا. وقد راهنت 
على  المحتمل  السياسي  ومستقبلها  بسمعتها 
البقاء من دون الخضوع  تمكين أوكرانيا من 
سياسة  وهي  الروسية.  اإلقليمية  للمطالب 
الخطورة،  وشديدة  بل  بالمخاطر-  محفوفة 
السياسية.  أو  العملية  الناحيتين  من  سواء 
في  األوكرانيون  يبديه  الذي  العزم  ويجيء 
دفاعهم إلى حد كبير نتاجًا للضمانات التي 
تقدمها الواليات المتحدة وأوروبا الغربية بأنهما 
ستفعالن كل ما هو ضروري لدعم زيلينسكي 
الحصول  إلى  مسبقًا  يسعى  الذي  ونظامه، 
من  كمساعدات  دوالر  مليار   750 على 
الخسائر  بدأت  وإذا  اإلعمار”.  “إعادة  أجل 
السطح،  الظهور على  الغربية في  العسكرية 
فإن الدعم السياسي للحرب األوكرانية سيبدأ 
بالتالشي في واشنطن وأماكن أخرى وستكون 
هناك عواقب في االنتخابات النصفية المقبلة 
في  إجراؤها  المقرر  المتحدة  الواليات  في 

تشرين الثاني )نوفمبر(”.
ثمة تعليق أخير على مقال “التايمز” والذي 
يأتي رًدا على السؤال عن سبب ظهوره في 
هذا الوقت من األساس. كانت وسائل اإلعالم 
للدعم  يهتف  تشجيع  فريق  مثل  الرئيسة 
وزيلينسكي،  ألوكرانيا  العدواني  األميركي 
هذا  عن  التراجع  في  اآلن  شرعت  لكنها 
الموقف، كما فعلت أيًضا صحيفة “الواشنطن 
بوست” ووسائل إعالم أخرى. ربما أصبحت 
التي  اللعبة  خطة  بأن  مقتنعة  الوسائل  هذه 
تروج لها واشنطن وحلفاؤها األوروبيون يغلب 
أن ال تنجح، وبتكلفة كبيرة على االقتصادات 

المعنية.
هذا  على  األمر  جونسون  الري  يلخص 
هذا  ظهور  من  الغرض  أن  “أعتقد  النحو: 
وضع  فقط  هو  إنما  الوقت  هذا  في  المقال 
-أو  نشر  على  قدرتنا  عدم  لسبب  األساس 
أننا لماذا يجب أن ننشر- المزيد من األفراد 
عناصر  حتى  أو  األميركيين،  العسكريين 
وكالة المخابرات المركزية داخل أوكرانيا، ألن 
داخل  أميركيين…  أفراد  نشر  في  استمرارنا 
بالمخاطر  محفوًفا  أصبح  للتدريب  أوكرانيا 
الذي تحققه روسيا في ساحة  النجاح  بسبب 
المعركة”. ويمكن للمرء أن يضيف أيًضا أن 
هذا سيكون خطيرًا للغاية، حيث يمكن لخطأ 
ما، أو حتى لحادث مصطنع مقصود يفتعله 
تتحول  الحرب  يجعل  أن  الجانبين  من  أي 

بسهولة إلى واحدة نووية.
---

 Philip M. جيرالدي  إم  فيليب  *الدكتور 
لـ”مجلس  التنفيذي  المدير  هو   :Giraldi
تعليمية  مؤسسة  وهي  الوطنية”،  المصلحة 
معفاة من الضرائب، تسعى إلى وضع سياسة 
في  المصالح  على  قائمة  أميركية  خارجية 

الشرق األوسط.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

سأل زوج شيخاً : 
ان زوجته توفيت وهي نصرانية فهل يجوز ان 

ندعوا لها بالرحمة ؟
فرد الشيخ: ال يجوز الدعاء للزوجة بالرحمة 

مهما كانت ديانتها.. 
مولعة معه الشيخ.

ال يجوز لإلنسان عند إختناق زوجته بالطعام 
، أن يضرب على ظهرها أو يشّربها املاء..وفي 
لعدم  ذلك  فأدى  ذلك وساعدها..  حال فعل 
موتها ، فيكون هذا إعتراض منه على قضاء 

اهلل وقدره...
صاحب الفتوى هو نفس الشيخ اللي فوق

سافر مع سكرتيرته و سألها  باألوتيل
حتبي احجزلك كمرتي وال كسكرتيرة  

قالته شو الفرق
قالها لو مرتي سويت وجازكوزي و هيك شي

ولو سكرتيرة غرفه عاديه
قالته خالص كمرتك

وال  كمرتي  اطلبلك  حتبي  قالها  العشا  فى 
كسكرتيرة

قالتله شو الفرق
وشاتوه  وجمبري  كافيار  مرتي  لو  قالها 

وستيك وهيك شي
لو سكرتيرة اكل عادي

قالتله خالص اطلب كمرتك
في السويت سألها حتبي تنامي كمرتي وال 

كسيكرتيرتي
خليها  هيك  على  وقفت  هي  يعني  قالتله 

كمرتك
قالها طيب تصبحي على خير

واحد بقول رحت اليوم اعمل مقابلة مشان 
اشتغل مندوب مبيعات

فتت عاملكتب لقيت واحد قاعد ورا الطاولة 
تقول وزير.. طلع الالبتوب من شنتته وحطه 
عالطاولة قدامي وقلي بنفسيه محمضة: 
وحاول  فوت  وارجع  لبرا  واطلع  الالبتوب  خذ 
بقدر  اذا  اشوف  عشان  اشتريه  إقنعني 

اوظفك، 
اخذت الالبتوب وطلعت من الشركة

علي  بتصل  هسا  حلد  يومني  من  وصارلو 
عليه  اهلل  مشان  وبقلي  ارجعه  وبترجاني 

شغلي ومستندات مهمة ال تخربلي بيتي
قلتلوا بتشتريه؟ قلي اه اكيد

الكالب   احد  دهس  جتنب   محاولتي  أثناء 
فقدت السيطرة على السياره فوقعت في 

حفرة على جانب الطريق. 
 وعندما زحفت  بصعوبه كبيره من احلفرة 
سيارتها  أوقفت  جميلة  امرأة  سألتني   ،

وجاءت ملساعدتي :
- ”هل أنت بخير«  -” أنا بخير على ما أعتقد 

،« أجبتها وأنا أحاول الوقوف.
قالت:- »تعال ، اركب سيارتي. سآخذك إلى 
بيتي الذي ال يبعد من هنا  سوى بضع دقائق. 
سأفحصك  ذلك  وبعد   ، التنظيف  ميكنك 

للتأكد من أنك لم تتأذى »أجبتها: 
-” هذا لطف منك ، لكن ال أعتقد أن زوجتي 

ستكون سعيدة إذا ذهبت معك !«
أصرت »هيا ، أنا ممرضة«. »نحتاج إلى معرفة 
ومعاجلتها  خدوش  أية  لديك  كان  إذا  ما 

بشكل صحيح.“..
، لقد كانت حًقا جميلة ولطيفة  - حسًنا 

جًدا... لم أستطع أن أقول لها  ال ، 
لكنني كررت ،:

  »أنا متأكد أن زوجتي لن تكون سعيدة إذا 
ذهبت معك.«

إلى منزلها وبعد تنظيفها جلروحي،  وصلنا 
إصابتي  عدم  من  للتأكد  بفحصي  قامت 
بأي إصابة كبيرة  ثم عرضت علي عصيرا«. 
كنت  الوقت  طوال  لكن  كأسني  تناولنا 
أشعر  انني  واخبرتها  بالذنب..  أشعر 
بتحسن كبير اآلن.. لكنني أعلم أن زوجتي 
أن  األفضل  لذا من  ستكون مستاءة حًقا… 

أذهب اآلن…
قالت بابتسامة:- ال تكن سخيفا ابق لفترة 
أي  زوجتك  تعرف  لن   ، لتتعافى  الوقت  من 

شيء فهي في املنزل أليس كذلك؟
- ال… أعتقد أنها ما زالت في احلفرة

حكمة

هذا قهر جمل« فكيف بقهر بشر؟؟؟
األيام  أحد  في  القصة   صاحب  }يقول 
اليوم  ذلك  في  يكن  لم   ، جمل  أغضبني 
وضربه  وإهانته  بتأديبه  وقمت   .. مطيعا 
حتى خر على األرض وبعد ذلك أخذت قليل 
من البعر وقمت بفركه ودعكه في أنفه ... 

يتبع.....
اجلمل  أصبح  ذلك  بعد  ثم   : الرجل  يقول 
معه  أتعامل  وكنت  أيام  عدة  جداً  مطيع 
بكل احلذر وال أغفل عنه ... في إحدى الليالي 
بعض  ومعي  أنا  منزلي  أمام  أجلس  كنت 
ذوي  من  وكان  أحدهم  لي  قال   ، األصحاب 

اخلبرة في تربيتهم للجمال -
غريبة  تصرفاته  الليله  بعيرك  ياصديقي 
وما تبشر بخير ، أراه كل فترة يناظرك وأنت 
خذ  ياصديقي   !! خارج  وأنت  للمنزل  داخل 
حذرك وانتبه لنفسك منه .. قلت له جزاك 

اهلل خير وإن شاء اهلل سآخذ حذري منه .. 
بعدها جهزت فراشي للنوم وكنت أنام أمام 

املنزل ومن غير ما يشعرالبعير
نومي  مكان  في  مسندا  بوضع  قمت 
الى  تسللت  ثم   ، الغطاء  عليه  ووضعت 
لكي  املنزل  سطح  إلى  وصعدت  املنزل؟ 

أراقبه ماذا سيفعل !!! بعدها شاهدته وهو 
نائم  أنني  يعتقد  الذي  الفراش  إلى  يتوجه 
بداخله ، وقد كان ميشي بخفة كي ال يحدث 
على  ينقض  أن  يريد  رجل  كأنه  صوت  أي 

صيده وبسرعة البرق إنقض على فراشي
صدره  مبقدمة  يدوسه  وأخذ  عليه  وبرك 

وميزقه بأنيابه !!! 

الفراش  بترك  البعير  وملا همَّ   : الرجل  يقول 
يلف  أخذ   ، شاهدني  فلما   !! عليه  ناديت 
ويدور مكانه ثم سقط على األرض من شدة 
احلياة  فارق  قد  وجدته  الصباح  وفي  القهر 

ولم يتحرك من مكانه !!
لهم  وقصصت  أصحابي  بعض  دعوت  ثم 
القصة ، وبعد ذلك قمنا بفتح صدره لكي 
أنهم  الرجل  أقسم  ؟؟  موته  سبب  نعرف 
بعد فتحهم لصدره وجدوا قلبه قد إنفجر 

من شدة الغيظ !!!

»هذا حيوان !! فما بالكم باإلنسان املقهور 
واملظلوم !!! 

حكاية اليوم

يحكى أن هناك كانت شجرة تفاح ضخمة 
...

هذه  حول  يلعب  صغير  طفل  هناك  وكان 
الشجرة كل يوم ..

من  ويأكل  الشجرة  أغصان  يتسلق  كان 
ثمارها ثم يغفو قليال لينام في ظلها ...

كان يحب الشجرة وكانت الشجرة حتب أن 
تلعب معه ..

مر الزمن... وكبر الطفل...
وأصبح ال يلعب حول الشجرة كل يوم...

في يوم من األيام ... رجع الصبي وكان حزينا!
فقالت له الشجرة: تعال والعب معي ..

أللعب  صغيرا  أعد  لم  أنا  الولد:  فأجابها 
معك..

...
النقود  بعض  وأحتاج  اللعب  بعض  أريد  أنا 

لشرائها...
فأجابته الشجرة: أنا ال يوجد معي نقود!!!

ولكن ميكنك أن تأخذ كل التفاح الذي لدي 
لتبيعه ثم حتصل على النقود التي تريدها...

الولد كان سعيدا للغاية...
التفاح  ثمار  كل  وجمع  الشجرة  فتسلق 

التي عليها وغادر سعيدا ...
لم يعد الولد بعدها ...

فأصبحت الشجرة حزينة ...
وذات يوم عاد الولد ولكنه أصبح رجال...!!!

كانت الشجرة في منتهى السعادة لعودته 
وقالت له: تعال والعب معي...

ولكنه أجابها:
أصبحت  فقد   .. للعب  لدي  وقت  يوجد  ال 

رجال مسئوال عن عائلة...
ونحتاج لبيت يأوينا...

هل ميكنك مساعدتي ؟
آسفة!!

أن تأخذ  فأنا ليس عندي بيت ولكن ميكنك 
جميع أغصاني لتبني بها بيتا لك...

فأخذ الرجل كل األغصان وغادر وهو سعيد...
سعيدا...  لرؤيته  مسرورة  الشجرة  كانت 

لكن الرجل لم يعد إليها ...
مرة  حزينة  و  وحيدة  الشجرة  فأصبحت 

أخرى..

وفي يوم حار من ايام الصيف...
منتهى  في  الشجرة  وكانت  الرجل..  عاد 

السعادة..
فقالت له الشجرة: تعال والعب معي...

السن..  في  تقدمت  لقد  الرجل  لها  فقال 
وأريد أن أبحر ألي مكان ألرتاح...

فقال لها الرجل: هل ميكنك إعطائي مركبا..
لبناء مركب... وبعدها  فأجابته: خذ جذعي 
ميكنك أن تبحر به بعيدا ... وتكون سعيدا...

مجموعة أيام البريدية
فقطع الرجل جذع الشجرة وصنع مركبا!!

فسافر مبحرا ولم يعد ملدة طويلة..
أخيرا عاد الرجل بعد غياب طويل .......

ولكن الشجرة قالت له: آسفة يا بني... لم 
يعد عندي أي شئ

أعطيه لك..
وقالت له: ال يوجد تفاح...

أي أسنان  يعد عندي  لم  لها: ال عليك  قال 
ألقضمها بها...

لم يعد عندي جذع لتتسلقه..
وال  عجوزا  أصبحت  لقد  الرجل  فأجابها 

أستطيع القيام بذلك!!
قالت: أنا فعال ال يوجد لدي ما أعطيه لك...

لدي جذور  تبقى  ما  تبكي.. كل  وهي  قالت 
ميتة.

مكان  هو  اآلن  أحتاجه  ما  كل  فأجابها: 
ألستريح فيه..

فأنا متعب بعد كل هذه السنني...
فأجابته: جذور الشجرة العجوز هي أنسب 

مكان لك للراحة...
تعال ... تعال واجلس معي لتستريح ...

جلس الرجل إليها.. كانت الشجرة سعيدة.. 
تبسمت والدموع متأل عينيها....

هل تعرف من هي هذه الشجرة؟
إنها اُمك

اُمك احلنونة التي ربتك وارضعتك وعلمتك 
وسهرت عليك

وحظنتك في احظانها

مسألة سلمان رشدي
 ال يمكن فيها اإلنصاف وال الحياد!

رضوان السيد

 1988 عام  علمية  بمنحٍة  بألمانيا  كنت 
»آيات  عندما صدرت رواية سلمان رشدي: 
شيطانية«. وسرعان ما دعتني سّت أو سبع 
للمحاضرة  ألمانية  واستشراقية  ثقافية  جهات 
ما  أّنني  مشكلتي  وكانت  الرأي.  وإبداء 
سبيل  بأّي  الرواية  على  الحصول  استطعت 
بسب  فيها  الرأي  وإبداء  قراءتها  من  ألتمّكن 
كثافة اإلقبال عليها، في حين كان المسلمون 
يتظاهرون في شّتى البلدان الغربية إلحساسهم 
بالمهانة واإلهانة ألّن األمر يتعّلق بشخصّية 

النبّي )ص( وأصول اإلسالم.

عنها  وحاضرُت  أخيرًا  الرواية  على  حصلُت 
كثيرًا، وكان األمر صعبًا جّدًا. صعب ليس 
لم  إلّي  استمعت  التي  المثّقفين  جمهرة  ألّن 
كانت  العكس  على  أدانتني.  أو  تفهمني 
األكثرية تعذرني باعتباري مسلمًا، إّنما كيف 
بين  والتوّسط  اإلنصاف  إلى  الوصول  يمكن 
في  المطلق  بالحّق  القائلة  الغربية  المقولة 
حرّّية التعبير، وعدم التعّرض باالزدراء لعقائد 

اآلخرين وأديانهم وثقافاتهم؟

إلّي  المستمعين  االستشراقية من  الثقافة  ذوو 
مهتّمين  كانوا  وفرانكفورت  بون  جامعتي  في 
الغرانيق  آليات  التاريخي  األصل  في  برأيي 
أّنها َقصٌص موضوع   المزعومة. وكنت أرى 
لدى  الجاذبّية  شديد  لكّنه  مفبركة(  )أحاديث 
من  وكان  والروائّيين.  المستشرقين  ري  مبشِّ
حسن الحّظ أّن البروفسور شتفان فيلد المعنّي 
بدراسة النّص القرآني )عقد عام 1996 مؤتمرًا 
عن القرآن بعنوان: »القرآن باعتباره نّصًا«(، 
واإلسالم  العربية  كرسي  أستاذ  وقتها  وكان 
فحاجج  ذاته  الرأي  له  كان  بون،  بجامعَتْي 
الضعيفة  األسانيد  إلى  استنادًا  َطَلَبته طوياًل 
المسألة  تبقى  لكن  الموضوع.  لمروّيات 
بالخيال  وتّتصل  التعبير  حرّية  قبل  األخرى 
تصوير  في  كثيرًا  يبالغ  لم  فرشدي  الروائي. 
البيئات الداعرة بمّكة، وإّن النبي )ص( كان 
جزءًا منها فقط، بل أدخل فيها أيضًا زوجات 
النبي، ومنهّن عائشة التي لم تكن قد ُولدت 
بعد! وهذا يعني أّنه تخّيل العكس تمامًا من 
الذي كان سائدًا بشأن  الـ Norm األخالقي 
بعاّمة،  قريش  لدى  والكرامة  والعّفة  الشرف 
ولدى بني هاشم بخاّصٍة. وهكذا فإّن الرواية 
تصوَّرها  التي  النبّي  لشخصّية  هدم  فيها 
غائصًة في كّل الموبقات، وهي هدٌم بالتالي 
لرسالة اإلسالم وأصوله التي تدعو إلى عكس 

مزاعم رشدي الروائية تمامًا.

ارتكاب سلمان رشدي  التخفيف من  أريد  ال 
التذكير  أودُّ  لكن  الفظيع.  الروائي  وخياله 
بمحاولة روائية ُأخرى عربية لنجيب محفوظ 

كتبها عام 1959 بعنوان: »أوالد حارتنا«

عقدة رشدي وأصوله

كانت عقدة سلمان رشدي في رواياته األربع 
الكتابية  وأعماله   1988 العام  قبل  الصادرة 
األفارقة  الروائّيين  عقدة  نفس  هي  األخرى 
والهنود والعرب: االستعمار، والديار المتروكة 
عنها  المستعمرين  جالء  بعد  وخرابًا  فقرًا 
)الهند، بلده األصلّي(، ثّم التمييز ضّده وضّد 
أمثاله من الذين هاجروا إلى بلدان مستعمريهم 
السابقين. وهي العقدة ذاتها لدى بول سوينكا 
اإلفريقي الحاصل على جائزة نوبل في اآلداب 
منذ مّدة، وكذلك عبد القادر فردح الزنجبارّي 

للعام  ذاتها  الجائزة  على  الحاصل  التانزانّي 
إلى  سلمان رشدي  تفكير  اّتجه  لقد   .2022
االنتقام من أصوله بعدما انتقم من مستعمري 
أّمته عندما كان يساريًا متحّمسًا. ووقتها كان 
االتحاد السوفياتي مّتجهًا نحو النهاية، وكان 
االعتزاز  شديدي  والبريطانيون  األميركيون 
ذات  الديمقراطية  انتصار  العظيم:  باإلنجاز 
الوقت  وفي  المسيحية.   – اليهودية  األصول 
األخير  الخصم  عن  الحديث  بدأ  نفسه 
النتصار الغرب: اإلسالم الذي يملك تخومًا 
هنتنغتون،  صامويل  تعبير  )بحسب  دموّيًة 
بعمله  أّنه  رشدي  اعتبر  ولذلك   .)1993
أصول  من  وهو  واإلسالم،  النبّي  ضّد  هذا 
إسالمية هندية، يحّرر نفسه من تلك األصول 
خدمًة  ويؤّدي  المشرِّفة،  غير  األسطورية 
للغرب الذي يرغب بشّدة باالندماج فيه، بدون 
تمييٍز وال تفرقة إثنية أو دينية. وقد نجح في 
األمرين: فالرواية لم يقرأها في طبعاتها العشر 
أكثر من ألف مسلم، لكْن قرأها أكثر من 2 
مليون غربي وآسيوي وإفريقي، وصار الرجل 
اليمين واليسار بعد  إلى كّل منتديات  مدعوًّا 
المسلمون  اعتمد  وإّنما  اختفائه.  من  خروجه 
الزعيم  فتوى  السلبي عليها على  في حكمهم 

الديني اإليراني بقتل رشدي.

باستحساٍن غربي هائل ومن  الرواية  حظيت 
وشعبّية  شعبّيتها  وزادت  اليسار.  قبل  اليمين 
رشدي بعد فتوى الخميني مطلع العام 1989. 
رشدي  سلمان  وبطلها  التعبير  لحرّية  صار 
جوائز،  عّدة  على  وحصل  المعلَّى،  الِقْدح 
وشرّفته ملكة بريطانيا. وكتب عرٌب كثيرون 
صار  الذي  الروائي  الفّن  لذاك  عارضين 
الطين  وزاد  االعتبارية«.  »الحقائق  ُيسّمى 
الجامعي  واألستاذ  المعروف  اليساري  ِبّلة 
الراحل صادق جالل العظم الذي أصدر كتابًا 
ضخمًا في ُنصرة رشدي استنادًا إلى أعماله 
تتضّمن  أّنها  بحّجة  الرواية  على  السابقة 
وليبرالّياته  وخطاباته  لالستعمار  شرسًا  نقدًا 
المزعومة. وحتى رواية رشدي اعتبرها العظم 
تحّررًا من األساطير الدينية. لكّنه مع ذكائه 
وثقافته الشاسعة لم يتنّبه إلى أّن رشدي في 
تلك الرواية يغيِّر اّتجاهه إلى العكس وينشد 
فعين  قبل.  من  أدانهم  الذين  إلى  االنضمام 
ذات  والليبرالية  كليلة.  عيٍب  كّل  الرضا عن 

وجٍه واحٍد وال تملك أوُجهًا متعّددة!

فتوى غير حكيمة

حكيمة  أو  مالئمة  الخميني  فتوى  كانت  ما 
ملزمين  لكّنا  وإاّل  مبّرراتها.  من  الرغم  على 
لديننا أو رسولنا وهم  بقتل كّل بارٍز تعّرض 
ال ُيحَصون عددًا اليوم. وهي تجافي الحكمة، 
على  السلبية  اآلثار  في  تنظر  ال  ألّنها 

المسلمين في الغرب.

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وتأّملوا 
الذي زعم يوم السبت في 2022/8/13 أّن 
رشدي يمّثله ويتوّحد معه في شخٍص واحد. 
أنت وشأنك يا رجل في كراهية اإلسالم، إّنما 
أنت  مسلم  فرنسي  ماليين  لسّتة  تقول  ماذا 
اإلسالموفوبيا  فإّن  وهكذا  دولتهم؟!  رئيس 
حتى  آخر  اعتباٍر  كّل  على  غالبًة  تزال  ما 
ضّد  المحاولة  وهذه  السياسية.  المصلحة 
أنصار  أحد  يبدو  فيما  بها  قام  التي  رشدي 
فتوى الخميني، ستزيد الُسعار والتسعير ضّد 

اإلسالم، وتعّصب المسلمين.  

ارتكاب سلمان رشدي  التخفيف من  أريد  ال 
التذكير  أودُّ  لكن  الفظيع.  الروائي  وخياله 
بمحاولة روائية ُأخرى عربية لنجيب محفوظ 
حارتنا«.  »أوالد  بعنوان:   1959 عام  كتبها 
وبعد نشر حلقتين في صحيفة األهرام ُأوقفت، 
العام  في  لكن  بيروت.  في  نشرها  جرى  ثّم 
الرواية  يقرأ  لم  متعّصب  شاب  قام   1993
العجوز  الشيخ  بالطبع بطعن نجيب محفوظ 
فكرة  حارتنا«  »أوالد  وموضوع  الهزيل. 
خالل  من  األجيال  عبر  وتطّوراتها  األلوهية 
أحياء  من  حيٍّ  في  متعاقبة  أجيال  عيش 
القاهرة الشعبية، كما في معظم روايات نجيب 
لكن  أحد  ما رآه  كبير  محفوظ، يحكمه شيٌخ 

كان الجميع على اعتقاٍد بوجوده وتأثيره.

انتشار الشذوذ الروائي

محفوظ  نجيب  َمَثل  إيراد  من  الغرض  إّن 
المشابه قوُل عّدة أشياء: إّن الشذوذ الروائي 
جميعًا  فيها  وإّنه  الثقافات،  كّل  في  موجود 
وقد  الجمهور،  يثيرون  محّرضون  يكون 

كاسر  بقتل  ألحد  يوحون  أو  أحدًا  يرسلون 
والروايات  الكتب  نماذج  وإّن  العين،  مزراب 
كان  مهما  معّين  ديٍن  لعقائد  تتصّدى  التي 
الكاتب كبيرًا تبقى غير مؤّثرة بتاتًا في جمهور 
جالل  صادق  زعم  ما  بعكس  الدين،  ذلك 
قرأت  فقد   .)!( نفسه  رشدي  وسلمان  العظم 
يقول  المسيح  حياة  عن  كتابًا  أسبوعين  قبل 
إّنه ال وجود تاريخيًا له، وإّنه هو الكتاب عن 
الموضوع الذي رقمه 1176، وهو كتبه ألّن 
عنده أدّلة نفٍي جديدة! وأنا أزعم أّنه مثل كل 
يؤّثر  لن  رينان،  أرنست  منذ  السابقة  الكتب 
في تصديق المؤمنين وإيمانهم، لكّنه يؤلمهم 

وُيشعرهم باإلهانة.

التوفيق  كيف  آِخرًا  وليس  أخيرًا  إّنما 
ومشاعر  التعبير  حرّّيات  بين  واإلنصاف 
جمهور المؤمنين؟! هناك من يريد بقاء هدوء 
عليه،  اعتاد  ما  إلى  وطمأنينته  الجمهور 
بعدم التعّرض لمقّدساته. وهناك من يرى أّن 
»اإلبداع« ولو كان عبثّيًا هو الكفيل بالتحّرر 

والتغيير!

وفي مثل هذه الحاالت، وسواء أكان القارئ 
يستطيع  ال  مؤمن،  غير  أو  مؤمنًا  المثّقف 
بحّجة  الصمت  التزام  أو  الحياد  على  البقاء 
المرّة األولى عام  أّنه غير معنّي. وكما في 
وكما  التعليق،  إلى  بالحاجة  شعرت   1988
ترون فقد عّلقت، لكّنني أعترف أّنني اعتمدت 
على الذاكرة، إذ لم أتحّمل قراءة الرواية من 
لقد  الزمان!  ذلك  من  أّنها عندي  مع  جديد، 
إّنما  ممكن،  غير  اإلنصاف  أّن  إلى  ذهبت 
تلّقي  الدائم على  الممكن أيضًا الصبر  غير 
إمكانّيٍة  دونما  مختلفة  جهاٍت  من  اللطمات 
بعّلة  العاجز  الغضب  إّنه  الدفاع.  أو  للرّد 
دونما  كّل صوٍب  من  علينا  تنصبُّ  واقعاٍت 
اهتماٍم ال بالمشاعر وال بالمصالح. لقد قال لنا 
مثّقفونا الكبار إّنه حيل بيننا وبين الدخول في 
الحداثة بسبب تشّبثنا بالموروث. لكْن أعداء 
الموروث مّنا ال أظّنهم كانوا مرتاحين آنذاك 
رفضًا  أو  قبواًل  الحداثة  ما عالقة  إذ  واآلن، 
بالصبر على التعّرض للكرامة، وبخاّصٍة إذا 

كانت دينية.
وقدِّروا إذا استطعتم التقدير!
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الحفل السنوي لكنيسة السيدة مريم العذراء 
في ميسيساجا

نظمت كنيسة السيدة مريم العذراء في مقرها 
في ميسيساجا  وعلى مدى 3 ايام حفلها 

السنوي بمحضور الالف العائالت العربية 
وشارك بالحفل مجموعة من المطربين فيما 
قدم المتطوعون انواع مختلفة من المأكوالت 

الشعبية . 

جمعية المحترفين الكنديين الفلسطينيين 
CPPF  انظم حفلها السنوي  لتمويل 

غرف طوارئ في مستشفيات ميسيساجا , 
يشار الى ان الجمعية ترعى تمويل تدريس 

عشرات الطالب الفلسطينيين المبدعين 
والمحتاجين في الوطن وفي مخيمات لبنان 

مهرجان الفيلم الفلسطيني في تورونتو نظم 
حفله السنوي في تورونتو بعرض مشوق 

لفيلم 200 متر والذي يروي معاناة االسر 
الفلسطينية جراء جدار الفصل العنصري 

الذي اقامه االحتالل وعزل من خالله االف 
االسر والمنازل عن بعضها , سبق العرض 

حفل فني وعروض للتراث . 

اركض من اجل فلسطين نظمت فعاليتها 
السنوية على بولفار تورونتو  بمشاركة 

العشرات من الشباب والطالب . 

وقفة اعتصام امام القنصلية االمريكية 
ومسيرة باتجاه قنصلية االحتالل في تورونتو  

احتجاجا على جرائم االحتالل بحق ابناء 
الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وتخليدا 

الرواح الشهداء شارك بها العشرات من 
المتضامنين مع فلسطين . 

فعاليات منوعة للجالية العربية في منطقة تورونتو 
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أيسلندا رفعت العلم الفلسطينّي وعوقبت ولّكنها لم تأبه.. 
علم  على  تكتب  بهنغاريا  عالميٍّ  بمهرجاٍن  إسبانّية  موسيقّية  فرقة 

الكيان: “إسرائيل غير موجودة” و”فلسطين حّرة”

»الحرية لفلسطين« تبكي بيال حديد 
في موقع تصوير مسلسل »رامي«

زهير أندراوس:
رغم الميزانيات الهائلة التي ترصدها إسرائيل 
لُمواجهة حملة المقاطعة العالمّية ضّدها، إاّل 
مجال  في  وتحديًدا  العالمّي،  الّعام  الرأي  أّن 
الفن، ما زال يميل لصالح القضية الفلسطينّية 
والشواهد على ذلك كثيرة، وفي هذا السياق، 
وجّهت مجموعة الراب اإلسبانّية )تريبيد(، في 
بودابست،  في  العالمّي  الموسيقى  مهرجان 
وتفتخر  لها  مقرًا  برشلونة  من  تتخذ  والتي 
بنشاطها االجتماعّي، وجّهت صفعًة ُمجلجلًة 
لدولة االحتالل، عندما كتبت عبارة )إسرائيل 
غير موجودة(، مع رسومات وصفها اإلعالم 
العبرّي بـ”غير الالئقة” على العلم اإلسرائيلّي 

في موقع المهرجان في هنغاريا.
 ووفق صحيفة )يسرائيل هايوم( العبرّية، فإّنه 
في مهرجان )Sziget( للموسيقى الشهير في 
اإلسبانّية  الراب  مجموعة  قامت  بودابست، 
مقاطع  بتحميل  )تريبيد(  الثالثية  النسائية 
فيديو لحفلتهم الموسيقية على موقع التواصل 
فيديو  مقطع  تالها  )انستغرام(،  االجتماعّي 
ودعًما  إسرائيل  ضد  تصريحات  يكتبن  لهن 

للفلسطينيين.
ُيظهر الفيديو أعضاء الفرقة بينما يسرن عبر 
استخدمها  المهرجان،  موقع  في  خيام  عّدة 
الحفلة  في  إسرائيليون  زوار  يبدو  ما  على 
الموسيقية، قبل أْن يصلوا إلى العلم الملصق 
ليكتبوا  السوداء،  التحديد  أقالم  ويسحبون 
ذلك:  في  بما  العلم،  على  مختلفة  عبارات 
الحرة”  و”فلسطين  موجودة”  غير  “إسرائيل 
الئق”،  “غير  رسم  جانب  إلى  هذا”  و”كلوا 

بحسب ما أفادت به الصحيفة العبرّية.
عام  تأسست  )تريبيد(  فرقة  أّن  إلى  ُيشار 
أعضاء:  ثالثة  وتضم  برشلونة  في   2017
اللواتي  لوال،  وماسيفا  الور،  سومبرا  بيتاه، 

.DJ Big Mark يقدمن عروضهن مع

وفي مقابلة مع موقع MadameRAP في 
بأنها  الفرقة موسيقاها  عام 2019، وصفت 
“مزيج من الرسائل التي يوصلنها عبر كلمات 
عن  ويعبرن  مظهرهن.  ومن خالل  األغاني 

الثقافة والمقاومة والموسيقى الحضرية”.
ارتبطن  أنهن  قلن  المقابلة،  نفس  في 
العابرة  التي تشمل جميع الهويات  بـ”النسوية 
ومعادية  العنصرية  مناهضة  أفكار  ظّل  في 

للرأسمالية”.
لهذا   Sziget مهرجان  قائمة  وتضمنت 
العام بعًضا من أكبر األسماء في الموسيقى 
 ،Arctic Monkeys مثل  الحالية  الشعبية 
تايم امباال، دوا ليبا، كالفين هاريس، جاستن 
بيبر، و- Kings of Leon. كما شارك في 
مارش  ولوال  اإلسرائيلية  إيريز  نوجا  العرض 

وإيكو.

إّن وزارة  أزرائيل(  أوف  )تايمز  وقالت مجّلة 
الخارجّية في دولة االحتالل نددت في بياٍن 
رسميٍّ بالحادث وقالت إّنها ستطلب توضيًحا 
من منظمي الحدث ومتابعة األمر، الفتًة في 
رفضت  )تريبيد(  فرقة  أّن  إلى  الوقت   ذات 
على  التعليق  طلبات  على  الرّد  الفور  على 
اإلعالم  قبل  من  توجيهها  تّم  والتي  الواقعة، 

اإلسرائيلّي.
الفرق  من  العديد  أّن  بالذكر  الجدير  ومن 
من  لضغوط  تعّرضت  الدولية  الموسيقية 
حملة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض 
العقوبات )BDS( ضد إسرائيل في السنوات 
األخيرة، وألغى البعض الحًقا العروض التي 

حجزوها بالفعل في كيان االحتالل.
فرقة  ألغت  الماضي،  )يونيو(  حزيران  ففي 
الروك المستقلة Big Thief ومقرها الواليات 

إسرائيل،  في  ولد  أعضائها  أحد  المتحدة، 
مواجهة  بعد  أبيب  تل  في  القادمة  عروضها 
موجة من الضغط من حركة المقاطعة. تشمل 
األمثلة األخرى موسيقيين مثل لورد والنا ديل 
إللغاء  الصحف  عناوين  احتلتا  اللتان  راي، 

العروض في إسرائيل في السنوات األخيرة.
وكانت صحيفة “جيروزاليم بوست” اإلسرائيلية 
قد ذّكرت بمشاركة فرقة )هاتاري( األيسلندية 
أبيب  تل  في  يوروفيجن 2019  مسابقة  في 
للعلم  المناهضة إلسرائيل ورفعها  ومطالباتها 
الفلسطيني، والتي تّم تغريمها من ِقبل اتحاد 
اإلذاعات األوروبية )EBU(. وعقدت أيسلندا 
مسابقة تحضيرية الختيار ممثلها إلى مسابقة 
“يوروفيجن” عام 2020 في أمستردام. خالل 
كضيف،  )هاتاري(  فرقة  حضرت  العرض، 
حيث جعلت الفرقة من بشار مراد، أحد سكان 

القدس الشرقية، ضيفًا في الحفل.
فرقة  كانت  بينما  مراد  بغناء  العرض  وبدأ 
“هاتاري” تقف وراءه. وفي الخلفية، كان العلم 

الفلسطيني يظهر على الشاشة.
أيسلندا  وممثل  العرض  في  الفائز  وكان 
 Daði هو   ”2020 “يوروفيجن  بطولة  إلى 
فرقته  مع  بيترسون  فريير  داوي   Freyr

“غاغناماغنيو”.
فريير  داوي  إن  بوست”  “جيروزاليم  وقالت 
وقع عريضة في عام 2019، داعًيا أيسلندا 
أبيب  تل  في  المنافسة  من  االنسحاب  إلى 
وغّرد  اإلسرائيلي.  االحتالل  ضد  كاحتجاج 
)تويتر(  الفرقة على  فريير من على صفحة 
المشاركة  نتخيل  أْن  قائاًل: “ال يمكننا  آنذاك 
في المتعة وهي )يوروفيجن( بضمير مرتاح 
بينما تستخدم الدولة والجيش اإلسرائيليان مثل 
هذا العنف الرهيب ضد الشعب الفلسطينّي”، 

على حّد تعبيره.

لخوض  حديد  بيال  األزياء  عارضة  تستعد 
»رامي«  مسلسل  في  كممثلة  تجاربها  ُأولى 
الذي سيعرض على منّصة هولو األميركية، 

بحسب ما أفاد به موقع »باز فيد«.
المهاجرين  حياة  يتتبع  الذي  العمل  ويساعد 
عارضة  المّتحدة،  الواليات  في  المسلمين 
استكشاف  على  األصل  فلسطينية  األزياء 

عالقتها أكثر بالثقافة العربية واإلسالمية. 
األزياء  عارضة  هما  ألبوين  حديد  ولدت 
األعمال  ورجل  حديد،  يوالندا  الهولندية 
الفلسطيني محمد حديد. وقالت بيال في مقابلٍة 
اتصال  كيو«: »كنت على  مع مجلة »جي 
في  نسكن  كّنا  حين  الفلسطينية  عائلتي  مع 
بعد  منها  انُتزعت  وقد  العاصمة،  واشنطن 

انتقالنا إلى كاليفورنيا«.
في  حديد  نشأت  فقد  فيد«،  »باز  وبحسب 
مدينة سانتا باربرا في كاليفورنيا، حيث عادًة 
ما كانت الفتاة العربية الوحيدة في الصفوف، 
لممارسات  عرضًة  جعلها  الذي  األمر  وهو 
عنصرية في سن المراهقة. وفي هذا السياق، 
َقّط من رؤية نفسي  تقول حديد: »لم أتمكن 
الجلوس  حاولت  لذلك  آخر،  شيء  أّي  في 
فقط. لفترة طويلة كنت أفتقد هذا الجزء مني، 

وقد جعلني ذلك حزينًة ووحيدًة جدًا«.

الرابعة  في  كانت  عندما  حديد  والدا  انفصل 
بعد  وقتها  معظم  قضت  حيث  عمرها،  من 
تقول:  المرحلة  هذه  وعن  والدتها.  مع  ذلك 
أكون مع والدي  أكبر وأن  أن  أتمنى  »كنت 
كل يوم... وأن أكون قادرًة على العيش في 
ثقافة إسالمية، لكّنني لم أحصل على ذلك«.

بكت  »رامي«،  مسلسل  تصوير  موقع  في 
حديد بعدما فاجأها طاقم العمل بقميٍص كتب 
عليه: »الحرية لفلسطين«. قالت: »لم أستطع 
»لكوني  أضافت:  بمشاعري«.  أتحّكم  أن 
عربية، كانت هذه هي المرة األولى التي أكون 
مشابهة.  بطريقٍة  يفّكرون  أشخاص  مع  فيها 

تمّكنت من رؤية نفسي«.
في الحقيقة، سمحت لها صداقتها مع النجم 
رامي يوسف باستكشاف المزيد عن ثقافتها. 
قالت حديد: »في أحد أّيام شهر رمضان جاء 
تلك  كانت  معه.  بالصالة  لي  وسمح  رامي 

إحدى أجمل اللحظات في حياتي«.
العام، عّبرت حديد  في وقت سابق من هذا 
عن أسفها إلجراء عملية تجميل لألنف عندما 
كان عمرها 14 عامًا. قالت: »أتمّنى لو أّنني 
حافظت على أنف أسالفي، أعتقد أنني كنت 

سأعتاده«.
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قصة قصيرة: توت عن توت يفرقنهاية خائن

الكاتب البريطاني سلمان رشدي 
يتعرض لهجوم قبل محاضرة في والية نيويورك

شيرين استعادت نشاطها و هاني شاكر يغني في سوريا

خاطرة: قصة لوحة )1(
راوية الوادي 

تورونتو

أن  نادتني  التي  البيضاِء  َاللوحِة  أمام  وقفُت 
أنقذها من الوحدِة الكئيبِة حيُث تالشى وجودها 
بجانِب حائِط الغرفِة األبيض. أمسكُت  بيدي 
أرسمه،  أن  أريُد  لدّي شيٌء  ليس  و  الفرشاَة 
تاهت عيناّي من الذهاِب و اإلياِب بين زوايا 
علِب  َبجانِب  الفرشاة  ألقيُت  األربع.  اللوحِة 
األلواِن، و أدرُت ظهري للوحِة، و لكَن صوتًا 
ساخرًا من خلفي أجبرني على العودِة للغرفِة 
ثانيًة: كنُت أظن أّني وحدي من يعاني من 
.كالسحِب  فضاٌء  يملؤُه  من  وحدي  الفراِغ، 
البيضاِء … هي ظالٌل تحجُب زرقَة السماِء 

بال مطر
وقد   ..… هي   و  أنا  غيري  بالغرفِة  ليَس 
لست  ما  َعليها  أرسم  و  أعوَد،  أن  تحدتني 
صورة.  أو  فكرٌة  بخاطري  ليس  و  أدري، 
بها  صغيرًة  بحيرًة  و  وردًا  و  شجرًا  رسمُت 
بطٌة تسبُح مع صغارها الصفُر، و قد تماوَج 
سطُح البحيرِة حولهَن بدوائٍر صغيرٍة ... تكبرَُ 
بأمهَن كأنهَن  للحاِق  بالتجديِف  كلما سارعن 

زهُر البابونِج الراقِص على أنغاِم نسيمِ الربيع. 
ابتعدت عن اللوحِة، و أسندُت ظهري للحائِط 
ألرى الصورَة من بعيٍد، و أتاكَد من .األبعاد 
ِو الظالل ...... و فجأة بدأُت بالضحِك ألني 

تذكرُت أني قد رسمُت هذه اللوحَة من قبل
ليَس لديِك من جديٍد، و قد نضَب منِك المعين، 
قالت اللوحُة بلهجتها الساخرةِ ثانيًة. و إن يكن 
-قلت في نفسي- سأصحُح قلياًل في انعكاِس 
البطاِت الصغاِرو من ظالِل الماِء، و سأذهُب 

اللوحَة على األرِض،  و قد  للنوم. وضعُت 
تعبُت من الوقوِف أمامها للساعتيِن الماضيتين 
وقُت  حاَن   .. لها  أقوَل  أن  اردُت  كأني 
النوم…. و لكْن حيَن حملُت علبةَ األلواِن من 
على  اللوحِة  بجانِب  ألضعها  الطاولِة  على 
األرض، و كنُت قد نسيُت أن أحكَم اغالِق 
العلَب، فانسكبْت األلواُن على اللوحِة التي ال 
زالْت رطبة . لم أغضْب ..  بْل على العكِس 
كأنها  انسياباٍت  فيها  وجدُت   ..... ذلك  من 

لغٌة جديدٌة و أحسسُت بأني أفهمها و أحبها، 
و قد بدأْت معانيها تالمُس قلبي. بدأت أسكُب 
حملُت  و  فرشاٍة،  بدوِن  اللوحِة  على  األلواَن 
أمُه  تهدهدُه  .الذي  الصغيِر  كالطفِل  اللوحَة 
قبَل النوِم.  بدأْت األلواُن تتمايل على جسِد 
اللوحِة فاختفْت البحيرُة والبطُة و صغارها، و 

تالشْت الغابُة بكِل شجرها و وردها
لْم أرسم هذه  أني  أدركُت  قد  قلياًل و  توقفُت 
اللوحَة  الجديدَةْ، بْل األلواِن قْد خرجت عن 
أقبْل …  لم  الرسِم.  السيطرِة و خالفْت نظاَم 
و  سيطرتي  على  بالتعدي  لها  أسمَح  لن  و 
ألواني.  و  فرشي  و  فكري  على  سلطاني 
تلطخها  لم  التي  النظيفَة  الفرشاَة  أمسكُت 
األلواَن بعد- و لست أدري أغاضبٌة أم متعبٌة 
بدأُت   اللوحَة- و  ينقُص  أم هو ما كان   …
أدُوربالفرشاِة في نصِف اللوحِة برسِم دوائٍر و 
مداراٍت كتلَك التي كانت في رأسي الذي أثقلُه 
النوُم .و أتعبُه الهياُم في عالِم الِفَكر. تركُت 
الغرفَة..  و تركُت اللوحَة مثقلة باأللواِن … 

وال أظنها ستشكو من الفراغِ بعَد اآلن

رشدي  سلمان  البريطاني  الكاتب  تعرض   
اإلسالمية  الجمهورية  مؤسس  أصدر  الذي 
آية هللا روح هللا الخميني فتوى بهدر دمه عام 
الشيطانية”،  “اآليات  روايته  بسبب   1989
إللقاء  يستعّد  كان  قاعة  في  الجمعة  لهجوم 
محاضرة فيها بغرب والية نيويورك، على ما 

أفادت وسائل إعالم أميركية.
تعّرض  رشدي  أن  نيويورك  شرطة  وأعلنت 
قبيل  استهدفه  هجوم  في  العنق  في  للطعن 
توقيف  ومؤكدة  الجمعة،  محاضرة  إلقائه 

المشتبه به. 
وجاء في بيان للشرطة أن “مشتبها به هرع 
إلى المنصة وهاجم رشدي ومحاوره. تعّرض 
رشدي للطعن في العنق وتم نقله بالمروحية 
الشرطة  المنطقة.والقت  في  مستشفى  إلى 
بطعن  المتهم  مطر،  هادي  على  القبض 
هندي  البريطاني  الكاتب  رشدي،  سلمان 
األصل، مؤلف رواية »آيات شيطانية« التي 

تلقى تهديدات بالقتل بسببها منذ عقود.
من  عاما(،   24( مطر  هادي  به،  والمشتبه 
إلى  مؤخرا  انتقل  لكنه  كاليفورنيا،  مواليد 
 »nbcnewyork« نيوجيرسي، وفق ما نقلت
على  المطلعة  القانون  إنفاذ  مصادر  عن 

التحقيق.
على  تداولها  تم  فيديو  تسجيالت  وأظهرت 
أشخاصا  االجتماعي  التواصل  وسائل 

يسرعون لنجدته بعد تعّرضه لالعتداء.
وقال أحد الشهود على مواقع التواصل “حدث 
رهيب وقع للتو في مؤسسة تشوتوكوا، تعّرض 

سلمان رشدي العتداء على المنصة )…( تم 
إخالء المسرح”.

البريطاني  الكاتب  أعمال  وكيل  وكشف   
سلمان رشدي عن حالته الصحية، وقال إن 
للتنفس  ويخضع  جيدة،  غير  بشأنها  األنباء 
الصناعي، بعد تعرضه للطعن خالل مؤتمر 
بغرب والية نيويورك، في حين حددت الشرطة 

هوية المهاجم.
وقال وكيل أعمال الروائي سلمان رشدي إن 
من المرجح أن يفقد موكله إحدى عينيه، كما 
أنه يعاني من قطع في أعصاب إحدى ذراعيه 

وأضرار بالكبد
عاما   75 حاليا  البالغ  رشدي  صيت  وذاع 
بعدما أصدر روايته الثانية “أطفال منتصف 
الليل” في العام 1981 التي حازت تقديرات 
عالمية وجائزة بوكر األدبية. وتتناول الرواية 

إلى  البريطاني  االستعمار  من  الهند  مسيرة 
االستقالل وما بعده.

لكن روايته “آيات شيطانية” التي صدرت في 
اصدر  وقد  كبيرا  جدال  أثارت   1988 العام 
مؤسس الجهورية اإلسالمية آية هللا روح هللا 

الخميني فتوى بهدر دمه.
مسيئة  الرواية  أن  المسلمين  بعض  واعتبر 

للنبي محمد.
الهند  في  والمولود  الملحد  رشدي  واضطر 
للشعائر  ممارسين  غير  مسلمين  ألبوين 
الدينية إلى التواري بعدما رصدت جائزة مالية 

لمن يقتله، ال تزال سارية.
تحت  رشدي  البريطانية  الحكومة  ووضعت 
حماية الشرطة في المملكة المتحدة وتعّرض 

مترجموه وناشروه للقتل او لمحاوالت قتل.
وبقي رشدي متواريا نحو عقد وقد غّير مقر 

إقامته مرارا وتعّذر عليه إبالغ أوالده بمكان 
إقامته.

ورشدي مقيم حاليا في نيويورك وهو ناشط في 
الدفاع عن حرية التعبير، وقد دافع بشدة عن 
التي نشرت رسوما  إيبدو«  صحيفة »شارلي 
للنبي محمد صلى هللا عليه، وأثارت  مسيئة 

ردود فعل غاضبة في العالم اإلسالمي.
من جهتها  أبدت رابطة المؤلفين األمريكيين 
أمريكا”  في  القلم  “نادي  باسم  المعروفة 
السابق  رئيسها  على  الهجوم  بعد  صدمتها 

والمؤلف سلمان رشدي.
وجاء في بيان النادي الذي نشرته اليوم الجمعة 
رئيسته الحالية سوزان نوسل أن “نادي القلم 
أنباء  إثر  مروعة  بصدمة  أصيب  األمريكي 
الهجوم الوحشي المتعمد على رئيسنا السابق 
وحليفنا المخلص سلمان رشدي، الذي ورد أنه 
أثناء حديثه على  تعرض للطعن عدة مرات 
خشبة المسرح في معهد تشوتاكوا شمال والية 

نيويورك”.
وأضافت القول: “ال يمكننا إيجاد حالة مماثلة 
فوق  كاتب  على  كهذا  علني  عنيف  لهجوم 

التراب األمريكي”.
تعرض  رشدي  سلمان  أن  نوسيل  وتابعت 
للهجوم بسبب كلماته منذ عقود، لكنه لم يتأثر 
أبدا ولم يتردد أبدا، فقد عمل بال كلل لمساعدة 
والمهددين.  للخطر  المعرضين  اآلخرين 
ونادي القلم األمريكي تأسس في نيويورك عام 

1922 ويعد رشدي أحد أشهر أعضائه.

تعود شيرين عبدالوهاب إلى إصدار األعمال 
إثر  على  إنقطاع  فترة  بعد  قريبًا،  الفنية 
حبيب.  حسام  المغني  طليقها  مع  مشاكلها 
فقد أعلنت المغنية المصرية عن طرح أغنية 
صاحبة  ونشرت  »المترو«.  بعنوان  جديدة 
كاشفة  الجديد،  العمل  بوستر  »مشاعر« 
أن االغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان 

عمرو مصطفى.
إلى  عادت  قد  شيرين  تكون  الخطوة،  بهذه 
أنها  أشهر  قبل  إعالنها  بعد  الفني،  نشاطها 
الذي  طليقها  قبل  من  للتعنيف  تعرضت 

أجبرها على حلق شعرها.
على الضفة األخرى، تستعد المغنية المصرية 
إلحياء حفلة في تونس في اليومين المقبلين. 
لها  ثانية  أغنية  المتوقع أن تطرح  كذلك من 
مع  بالتعاون  الدنيا«  »عودتني  بعنوان  قريبًا 

الشاعر أحمد المالكي ولحنها تامر عاشور.
مع  طالقها  عام  قبل  أعلنت  شيرين  وكانت 
ثالث  قرابة  استمر  زواج  بعد  حبيب  حسام 

سنوات.
هاني شاكر يغني في سوريا

عادت األنشطة الفنية من مهرجانات وسهرات، 
من  ملحوظًا  إقبااًل  شهدت  التي  دمشق  إلى 
النجوم اللبنانيين والعرب هذه السنة. في هذا 
»قلعة  في  حفلة  كرم  نجوى  أحيت  السياق، 
ضخمة  إعالنية  حملة  مع  ترافقت  دمشق«، 

التي  اللبنانية«  االغنية  »شمس  بـ  وترحيب 
لبنان  ومن  الشام.  في  وشعبية  بشهرة  تتمتع 
إلى مصر، إذ لفتت المعلومات إلى أن الفنان 
»دار  في  حفلة  إلحياء  يستعد  شاكر  هاني 
االوبرا« في دمشق في منتصف شهر أيلول 
المغني  أّن  إلى  وأشارت  المقبل.  )سبتمبر( 
سوريا،  في  ثانية  حفلة  يحيي  قد  المصري 
الدين«، لكن لم  قد تكون في »قلعة صالح 
وأوضحت  تفاصيلها.  على  بعد  االتفاق  يتم 
مشجعة  ستكون  شاكر  حفلة  بأن  المصادر 
الى  والمصريين  العرب  الفنانين  باقي  لعودة 
الساحة الفنية السورية. ولفتت المعلومات إلى 
أّن الممثل عادل إمام قد يحضر حفلة شاكر 
في العاصمة السورية، لكن لم يتم التأّكد من 

المعلومة.

د. سامي الكيالني
ميسيساجا 

شجرة التوت التي اهتدينا إليها هذا العام في 
وزوجتي،  أنا  المعتاد،  الصباحي  مشوارنا 
على  نضعها  كنا  التي  تلك  عن  تختلف 
الموسم  هذا  في  الصباحي  المشوار  برنامج 
األشجار  الماضية.  الثالث  السنوات  خالل 
تمتد أغصانها  البيوت  المزروعة قرب سياج 
ممر  للشارع،  المحاذي  الممر  فوق  لتصبح 
عن  تفصله  الرصيف  في  للمشاة  مخصص 
الشجرة  خضراء.  عشبية  مساحة  الشارع 
تقاطع  على  يقع  بيت  حديقة  في  الجديدة 
يانعة  واي،  بارك  وسنترال  جون  شارعي 
وكثيفة األغصان واألوراق، أوراق كبيرة الحجم 
كأنها من توت بالدنا، على عكس األشجار 
إلى  واألقرب  الصغيرة  األوراق  ذات  األخرى 
األشجار البرية. هذه الشجرة اكتشاف يستحق 
الذكر، فقد وضع نفسه على مسار أي مشوار 
لنا بغض النظر عن المسار الذي  صباحي 
القول »كل  يمكن  المشوار، حتى  سيتضمنه 
المشاوير تقود إلى التوتة«، كما كان يقال كل

الطرق تؤدي إلى روما. 
يقارن  ال  بما  أكبر  أيضًا  الناضجة  ثمارها 
عليها  تعرفنا  التي  الشجرات  تلك  ثمار  من 
سابقًا، ولكن لإلنصاف ينبغي القول باستثناء 
الشجرات الثالث الموجودات في حديقة بيت 
المسنين في الطرف اآلخر للمدينة التي مررنا 
بها صدفة، شجرات يشبهن هذه الشجرة في 
كل المزايا، ولكن ذلك المكان بعيد وال يمكن 
دمجه في مشوار المشي الصباحي. صارت 
ترتفع  أن  قبل  نصلها  هدفنا،  الجديدة  التوتة 
أولهما  لسببين،  وذلك  النهار  حرارة  درجة 

تشكل  التي  البنفسجية  فوق  األشعة  لنتفادى 
الصلعة،  على  وخاصة  الجلد،  على  خطرًا 
شوب«  و«الدنيا  التوت  أكل  فإن  وثانيهما 
الناضجة  حباتها  نتناول  اإلسهال.  يسبب 
أصابعنا  أن  لدرجة  ناضجة  ثمارًا  الحلوة، 
لمس  بمجرد  يخرج  الذي  بعصيرها  تصطبغ 

بعض الثمار الناضجة جدًا.
وعاء  أحضر  أن  نفسي  راودتني  أيام  قبل 
البيت،  إلى  التوت  ببعض  ألعود  صغيرًا 
تتراوح  ألسباب  الفكرة  عن  تراجعت  لكنني 
صاحب  رآنا  إن  اإلحراج  من  الخوف  بين 
البيت من جهة، والعتبار ذلك ليس من حقنا 
ذلك  في  آخرين.  مارة  حقوق  على  واعتداء 
اليوم حين أقبلنا باتجاه الهدف، وخالل وقوفنا 
نحو  الشارع  لنقطع  الضوئية  اإلشارة  على 
انطالقًا  »توتنا«  نقول  أن  حقنا  فمن  توتنا، 
من حقوق االكتشاف، شاهدنا رجاًل على سّلم 
إنها  بالتراجع،  نفكر  لم  التوتة.  قصير تحت 
فرصة لمعرفة ردة فعله، لنعرف فيما إذا كان 
الناس  هؤالء  بأعراف  مستساغًا  به  نقوم  ما 
أم ال؟ حّضرت  القانون  وهل هو مقبول في 
نفسي لمرافعة تفصيلية، إن اعترض، مستندة 
خارج  األغصان  ثمار  بأن  أمي  تعاليم  إلى 
البستان  ثمار  وحتى  للمارة،  حالل  السور 
ال  ولكن  حاجته،  منها  يأكل  للجائع  حالل 
يحق له أن يقطف زيادة عّما يكسر جوعه. 
على  كبيرة  قماش  قطعة  يعلق  الرجل  كان 
لتتساقط  متباعدة  السفلية ألغصان  األطراف 
فيها ثمار التوت حين يهز األغصان. وصلنا 
وألقينا التحية ثم وقفنا تحت األغصان الممتدة 
خارج السياج والتقطنا بعض الثمار، نزل عن 
الثمار،  فيه  يجمع  الذي  الوعاء  وبيده  السلم 
رجل سبعيني بوجه بشوش، عالقته بالشجرة 
يوم  في  كان  أنه  أفترض  جعلتني  ومالمحه 
لتناول  ودعانا  التحية  رد  فالحًا،  األيام  من 
التوت من وعائه. أخبرناه أننا نمر من هنا في 
مشوار الصباح ونستمتع بمذاق ثمار شجرته، 
سرور.  بكل  ذلك  يتقبل  أنه  لنا  وأكد  فرحب 
خمنت أنه ال بد من بلدان حوض المتوسط 
ورجحت أن يكون يونانيًا. الكثير من الناس 
في هذا البلد ال يستسيغون سؤال »من أي بلد 
السؤال  هذا  وسألك  بادر  إن  ولكن  أنت؟«، 
له  قلت  بمثله.  بسؤال  ترد  أن  من  مانع  فال 

قماش  قطعة  الشجرة  تحت  نضع  بلدي  في 
أو بالستيك كبيرة ونهز الشجرة لنجمع التوت 
الناضج، فبادر بالسؤال »من أي بلد أنت؟« 
بأنه  فأجاب  وأنت؟«،  فلسطين،  »من  أجبته 

من البرتغال.
كانت ثمار »توتنا« هذا الصباح شهية، كانت 
هناك كمية كبيرة من الثمار السوداء الالمعة 
الحلوة، أكلنا نصيبنا منها، وزدنا بعض الثمار 
الحامض،  بطعمها  حمراء  زالت  ما  التي 
وتأكدنا أن الموسم ما زال يعد بثمار ناضجة 
تنضج  لم  كثيرة  ثمار  فهناك  القادمة،  لأليام 

بعد.
في طريق العودة، حين اقتربنا من شجرة كنا 
يشوبها  صغيرة  أوراقها  كانت  سابقًا،  نعرفها 
الثمار  بعض  وتلوح  االصفرار،  بعض 
الصغيرة السوداء، كان التباين بين هذه الثمار 
توتنا شاسعًا. هل كانت سابقًا هكذا،  وثمار 
أن  بعد  نظرنا  في  كذلك  أصبحت  أنها  أم 
عرفنا التوتة الجديدة؟ شعرت باألسى نحوها، 
وشعرت بالذنب، إنني أسيء إليها إن مررت 
عنها وكأنني ال أعرفها. سمعتها تعاتبني »يا 
ألم  سالم؟  دون  تمر  أهكذا  الجميل،  ناكر 
ما  بقديمه  له  ما  اللي  القائل  بالمثل  تسمع 
له بجديده؟«. اعتذرت لها، اقتربت وأمسكت 
مرتفع، شددته وقطفت بضع  بطرف غصن 
شكرًا.  وقلت  وأكلتها،  صغيرة  سوداء  ثمار 

رأيت الشجرة تضحك وسمعتها تسامحني.
أحمال  كاهلي  تثقل  قصيرة  بخطوات  مشيت 

صور تتوالد في الذاكرة، كل صورة منها تلد 
صورًا.

الثمار على  الذي يجمع  التوت والولد  موسم 
الندى مع أمه، أواًل من تحت التوتة البيضاء 
المفرود  القش  على  الثمار  لتقع  هزها  بعد 
تلك  جانب  إلى  سليمة  نظيفة  الشجرة  تحت 
ثم  الليل.  أثناء  ذاتها  تلقاء  التي سقطت من 
في  الموجودة  السوداء  التوتة  إلى  ينتقالن 
الجزء  تفصل  التي  الحجرية  السلسلة  حضن 
السفلي، مما  الجزء  البستان عن  العلوي من 

يجعل جمع ثمارها صعبًا.
الولد يركض نحو شجرة توت ضخمة، توتة 
أكبر من البيت، علقت بأحد أغصانها القوية 
أرجوحة بسيطة، مجرد حبل قوي توضع في 
جلس  أحيانًا،  قماش  قطعة  المستديرة  نهايته 
رجع  للحبل،  المستديرة  النهاية  في  الولد 
البقاء  إلى الخلف بقدر ما تمكنه ساقيه من 
بأقصى  نفسه  دفع  األرض،  على  ضاغطًا 

قوته ليطير إلى األعلى، يطير من الفرح.
مهرجان  في  يردد  الشاب  الحفل  عريف 
وطني كلمات توفيق زياد »عندما مروا عليها 
صباحًا، همست شجرة توت، العبوا بالنار ما 
منسق  من  ويطلب  يموت«،  حق  فال  شئتم 
فيصدح صوت  أغنية،  يشغل  أن  المهرجان 
الدار صبرك ع  أبو عرب »يا توتة  المغني 
الزمان اللي جار، ال بد ما نعود مهما طّول 

المشوار«.

يروى أن قرويًا صارت له عالقة صداقة مع 
دعا  االيام  من  يوم  وفي  المدينة  من  طبيٍب 
الطبيب صديقه القروي الى تناول الغداء في 
بيت  في مجلس  القروي  أستقر  أن  وما  بيته 
استغرابه حيث  أثار  الطبيب حتى رأى شيئًا 
رأى الطبيب يضع في حضنه طير )حجل ( 
ويعطيه كل إهتمامه ال يأكل حتى يأكل الطير 

وال يشرب حتى يشرب الطير
 مما دفع القروي أن يسأل الطبيب عن سبب 

اهتمامه بطير )الحجل ( 
فرد عليه الطبيب : 

سبب  ستعرف  الغداء  طعام  نتناول  ان  بعد 
اهتمامي بهذا الطير وبعد تناول طعام الغداء 
اصطحب الطبيب صديقه القروي الى مكان 

خارج المدينة
ووضعه  قفصه  من  )الحجل(  طير  واخرج   
على مكان مرتفع )تلة( وراح هذا الطير يطلق 
الحجل  طيور  فبدأت  صداها  عال  صيحات 
تتجمع بالقرب منه ولما تجمع عدد كبير منها
 اخرج الطبيب بندقتيه واطلق منها رصاصة 
بإتجاه جمع الطيور بعد عزل طيره الخاص 

عنها فقتل عددًا كبيرًا منها بإستثناء طيره 
وهنا التفت الطبيب الى صديقه القروي قائاًل 

 :
اهتمامي  سبب  صديقي  يا  االن  عرفت  هل 

بهذا الطير؟ 
فرد القروي :  نعم عرفت أريدك ان تبيعني 
إياه وأعطيك اي مبلغ تطلبه , فامتنع الطبيب 
في البداية  ولكن صديقه القروي أغراه بالمال 
فباعه إياه وما ان استلم القروي الطير حتى 
كما  اجربه  ان  أريد  الطبيب:   لصديقه  قال 

انت تفعل
 فرد الطبيب :  نعم هو اآلن طيرك  فافعل 
نفس  على  الطير  القروي  ،فوضع  تشاء  ما 
)التلة( وقبل ان يبدأ الطير بإطالق صيحاته 

مد البدوي يده الى البندقية واطلق النار عليه 
وقتله 

وهنا صاح الطبيب على صديقه القروي ماذا 
فعلت يارجل كيف يقتل مثل هذا الطير؟ ، 

فقال له القروي :  هذا الطير يجب ان يموت 
فموته  جلدته  ابناء  قتل  باب  لك  يفتح  ألنه 
يحفظ اآلخرين يا صديقي الطبيب المتحضر 
والطبيب  الحجل  طير  أمثال  هم  كم  .واليوم 
جلدتهم  ابناء  لقتل  الغرباء  بجلب  المتحضر 

سواء بسياسة التجويع
 او إعطاء خيرات بالدهم للغرباء...!!!!!
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