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تراجع أسعار المنازل قد يبلغ %25 بحلول الربع األول من 2023
دومينيون‘‘  ’’تورونتو  لمصرف  جديد  تقرير  يفيد 
)’’تي دي بنك‘‘ TD Bank(, والذي يعتبر من 
المنزل  سعر  معدل  أّن  الكندية,  المصارف  أكبر 
في كندا قد ينخفض، بحلول الربع األول من عام 
الذي  بالسقف  مقارنة  و%25   %20 بين   ،2023

بلغه في وقت سابق من العام الحالي.
خالل  االنخفاض  في  بالفعل  األسعار  بدات  وقد 
الصيف، فيما ارتفعت أسعار الفائدة ومعدالت الرهن 
االنخفاض  يستمر  أن  الكثيرون  ويتوّقع  العقاري. 

حتى فصل الخريف، ال بل حتى فصل الشتاء.
للعقارات  الكندية  للجمعية  األخيرة  البيانات  وتفيد 
من  المنزل  سعر  معدل  أّن   )CREA / ACI(
تموز  في  دوالرًا   629,971 بلغ  الفائت  مختلف 
البالغ  مستواه  عن   %5 متراجعًا  الفائت،  )يوليو( 
العام  من  )يوليو(  تموز  في  دوالرًا   662,924

الفائت.
بنك‘‘  دي  ’’تي  لدى  االقتصادي  الخبير  ويقول 
االنخفاض  إّن  التقرير،  واضع  سوندي،  ريشي 
المتوقع في أسعار المنازل يمثل تراجعًا غير مسبوق 
منذ أواخر ثمانينيات القرن الفائت على أقرب تقدير، 

أي منذ أن بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة.
االنخفاض  أّن  إلى  تقريره  في  يشير  سوندي  لكّن 

المتوقَّع في األسعار يتبع أيضًا ارتفاعًا غير مسبوق 
ل خالل جائحة كوفيد-19. ُسجِّ

ويؤكد سوندي ان االنخفاض المتوقَّع في األسعار 
لة  الوطنية للمنازل سيقّوض فقط جزئيًا الزيادة المسجَّ

خالل الجائحة والبالغة نسبتها %46.
’’على هذا النحو، يمكن وصف توقعاتنا بشكل أدق 
بداًل من وصفها بشيء  للسوق،  تقويم  إعادة  بأنها 

أكثر صرامة‘‘.
أكثر  آثار  تجنب  المرجح  من  إنه  سوندي  ويقول 
في  تساعد  أن  شأنها  بسبب عدة عوامل من  شدة 
المساكن وتخفيض أسعارها،  الطلب على  تخفيف 
وهي أسرع دورة زيادة أسعار منذ عقود وزيادُة دخل 
المستهلكين والمدخراُت الزائدة وانخفاُض المخزونات 

في أسواق المنازل الجديدة وأسواق إعادة البيع.
توقعات  مع  لألسعار  سوندي  توقعات  وتتماشى 
’’ديجاردان‘‘  مجموعة  من  اقتصاد  خبراء  ثالثة 
المصارف  أحد   ،)Mouvement Desjardins(

الكندية الرئيسية.
ومارك  بيجين  وهيلين  بارليت  راندال  توقع  فقد 
ديزورمو في حزيران )يونيو( انخفاض معدل سعر 
بين سقفه في شباط  بنسبة %15  كندا  المنزل في 
ونهاية  دوالرًا،  البالغ 817,253  الفائت،  )فبراير( 

بسرعة  األسعار  تراجعت  أن  وبعد   .2023 عام 
خالل  توقعاتهم  بتعديل  قاموا  توقعوا،  مما  أكبر 
الشهر الحالي وباتوا يتوقعون انخفاضًا في األسعار 
يتراوح بين 20% و25% بحلول نهاية العام المقبل.

سنويًا  ارتفاعًا  للعقارات  الكندية  الجمعية  وتتوقع 
 %10,8 بنسبة  كندا  في  المنزل  سعر  لمعدل 
نهاية عام 2022  بحلول  ليبلغ 762,386 دوالرًا 

و786,252 دوالرًا بحلول نهاية عام 2023.
من جهتها تقول ميراي منصور، وهي وكيلة عقارية 
في تورونتو، إّن توقعات سوندي تبدو أكثر واقعية 

بناًء على ما رأته في األشهر األخيرة.
 )Beaches( ففي بعض أحياء تورونتو، مثل بيتشز
أّن  منصور  وجدت   ،)Leslieville( ولسليفيل 

األسعار قد انخفضت بالفعل بنسبة %10.
بعض  لكن  الفرصة،  ينتهز  حقًا  الذكي  ’’الشاري 
الشارين يفكرون في المزيد… يعتقدون أّن األسعار 

ستنخفض بعد أكثر بكثير‘‘، تقول منصور
ويتوقع سوندي في تقريره أيضًا أن يتراجع عدد 
مبيعات المنازل   بنسبة 35% بحلول الربع األول 

من عام 2023.
وحسب بيانات الجمعية الكندية للعقارات تراجعت 
مبيعات المنازل في تموز )يوليو( بنسبة %5,3 

عن مستواها في حزيران )يونيو(.
وبلغ العدد الفعلي للمبيعات في تموز )يوليو( 

الماضي 37,975، متراجعًا 29% عن مبيعات 
الشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى المدى الطويل يبقى مصرف ’’تورونتو 
دومينيون‘‘ إيجابيًا في توقعاته لسوق اإلسكان، 

ألنه يتوقع أن يظل النمو السكاني سليمًا، ما يدعم 
الطلب األساسي على اإلسكان.
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عين على كندا 

رئيس الحزب الديمقراطي الكندي 
يشجب صمت الحكومة عن ممارسات االحتالل االسرائيلي

ترودو يتعهد بانفاق أكثر من مليارْي دوالر لبناء 17 ألف مسكن، من بينها آالف ميّسرة
هدوء في سوق العقارات قبل الخريف لكّن األسعار لم تزل أعلى مما كانت قبل الجائحة

»ناسا« تكلف الفلسطينية نجود الفاهوم بمهمة إدارة مشروع »ارتيموس 1«

د. نزيه خطاطبة 

كندا  في  الصهيونية  المنظمات  تواصل 
مع  والمتضامنين  الناشطين  على  هجومها 
معاداة  ثوب  اسغالل  خالل  من  فلسطين 
السامية التي تتغطى به وتضغط من خالله 
وحتى  واالهلية  الحكومية  المءسسات  على 
الرهاب  االعمال  ورجال  الخاصة  الشركات 
وتشويه سمعة المناهضين لسياسة االحتالل 

االسرائيلي . 
في سابقة خطيرة  اتخذت الحكومة الفدرالية  
الكندية  منذ ايام قرارا بوقف تمويلها ’’مركز 
 ،)CMAC( ‘‘الدفاع عن اإلعالم المجتمعي
وهو مجموعة مناهضة للعنصرية، بحجة ان 
عضور مجلس االدارة  ليث معروف، وهو 
أحد كبار مستشاري المركز، نشر تغريدات 
االجتماعي  للتواصل  ’’تويتر‘‘  موقع  على 
انها  على  الصهيونية  المنظمات  صنفتها 

معادية للسامية.
أحمد  واالشتمال،  التنوع  وزير  أبدى  فقد 
المنشور  حسْين، سخطه من كالم معروف 
’’تويتر‘‘،  على  الشخصي  حسابه  على 
وطلب من وزارة التراث الكندي إجراء مراجعة 
لموضوع تمويل المركز المذكور الذي تلقى 
جوستان  حكومة  من  دوالر   133,800
ترودو الليبرالية لمكافحة العنصرية في البّث 

اإلذاعي.
ووصف الوزير حسين، الصومالي األصل، 
التغريدات التي نشرها معروف بأنها ’’ذميمة 
على  تغريدة  في  وأضاف  وشنيعة‘‘، 

عن  الدفاع  ’مركز  أبلغنا  ’’لقد  ’’تويتر‘‘: 
اإلعالم المجتمعي‘ بأّنه قد تّم قطع تمويله 

وتعليُق مشروعه‘‘.
ويقول الوزير حسين ال مكان لمعاداة السامية 
الدفاع  ’’مركز  أّن  البلد,مضيفا   هذا  في 
’’منظمة  هو  المجتمعي‘‘  اإلعالم  عن 
لمكافحة  مناصرة  أنها  على  نفسها  تقّدم 
العنصرية‘‘ وأنه سيتعّين عليه بالتالي تقديم 
توظيف  إلى  أدت  التي  العملية  عن  تقرير 
ليث معروف وعّما ينوي القيام به ’’لتصحيح 
المعادية  تعليقاته  طبيعة  إلى  نظرًا  الوضع 

للسامية ولألجانب‘‘.
بشأن  مناسبًا  ردًا  الصبر  بفارغ  ’’ننتظر 
الخطوات المقبلة وتحّماًل واضحًا للمسؤولية 

في هذه القضية‘‘، يقول الوزير حسين.
وكما في كل مرات سابقة وحتى قبل التاكد 
الى  اللجؤ  او  التغريدات  كجتوى  وفحص 
ترود  المندي  الوزراء  رئيس  وقف   القضاء 
ان  بالقول  قراره  مريدا  وزيره  جانب  الى 
الحكومة اوقفت التمويل عن المركز المذكور  
وتضع اجراءات للتأكد من عدم حدوث ذلك 
مرة اخرى » من غير المقبول اطالقا ابدا ان 
المجموعة  هذه  الى  الفدرالية  االموال  تذهب 
والعنصرية  االجانب  كراهية  اظهرت  التي 

ومعاداة السامية« 
الكندية  الحكومة  تقدمها  التي  وكأن االموال 
لدعم االحتالل االسرائيلي وتعاونها العسكري 
الفلسطينية  االرض  لسرقة  تستخدم  ال  معه 

وقمع الشعب الفلسطي !! 
’’مركز  في  رئيسي  مستشار  معروف  ليث 
الدفاع عن اإلعالم المجتمعي‘‘ وهو إحدى 
مكافحة  مشروع  في  البارزة  الشخصيات 
العنصرية في البث اإلذاعي الذي استثمرت 
الكندي من  التراث  الماضي وزارة  العام  فيه 
على  العنصرية  التعليقات  مكافحة  أجل 

موجات األثير الكندية.
تغريداته  احدى  في  كتب  قد  ليث  وكان 
العدوان  مواجهة  في  لفلسطين  المناصرة 
االخير على غزة , والذي قتل فيه مال يقل 
عن 64 من ضمنهم 16 طفال ,  كتب يقول« 

انت تعرف كل تلك االكياس الصاخبة من 
دعاة   باسم  ايضا  والمعروفة  البشري,  البراز 
التفوق األبيض اليهود. عندما نحرر فلسطين 
عليهم العودة من المكان الذي جاءوا منه , 
منخفضات  عاهرات  كونهم  الى  سيعودون 
الصوت لدى اسيادهم المسيحيين العلمانيين 

المؤمنين بتفوق البيض« 
قرار  على  التعليق  معروف  رفض  وفيما 
إّن  إليس  سيفن  محامية   طلب  فقد  الوزير 
موكله ليس معاديًا للسامية. وطلب إليس أن 
أجل  من  ’’حرفيًا‘‘  موكله  تغريدات  ُتذكر 
إلى  الواضحة  ’’إشارة معروف  بين  التمييز 
اليهود  وبين  اليهود‘  األبيض  التفوق  ’دعاة 
أو اليهود بشكل عام‘‘. مؤكدا أّن معروف 
اليهودي  الدين  تجاه  عداء  ’’أّي  يحمل  ال 

كمجموعة جماعية‘‘.
 B’nai Brith الصهيونية  المنظمة 
بوقف  سعادتها  عن  اعربت    Canada
تمويل البرنامج ونوهت الى ان معروف يتهم 
زورا حكومة االحتالل بقتل الصحفية شيرين 
العصابات  واتهامه  ذلك  مستنكرة  عقلة  ابو 
ضد  جماعية  ابادة  بارتكاب  الصهيونية 
الشعب الفلسطيني في العام 1948 وهو ما 
تؤكده وسائل االعالم والباحثين االسرائيليين 

انفسهم . 
 كما اثار قرار الوزير بوقف التمويل خالفا 
حادا بين انصار االحتالل واعدائه من اليهود 
كريس  الليبرالي  النائب  اجبر  حيث  انفسهم 
بيتل Chris Bittle   على االعتذار  عندما 
مايكل  أوتاوا  جامعة  في  البروفيسور  اتهم 
عنصرًيا  بانه    Michael Geist جيست 
قرار  حول  وجدل  تويتر  على  نقاش  خالل 

وقف التمويل وصوابه ام ال .
دعا   ، الخميس  يوم  تغريدات  سلسلة  في 
جيست ، حفيد احد الناجين من الهولوكوست 
الغاء  الى  رودريغيز  بابلو  التراث  وزير   ،
القرار وتحمل المسؤولية كون رودريغيز هو 
وليس  البرنامج  عن  النهاية  في  المسؤول 

الوزير حسين .

ردًا على ذلك ، اتهم بيتل جيست بالتضليل 
، قائاًل إن البرنامج يندرج تحت حقيبة حسين 
وأن الوزير اتخذ إجراءات واعتذر عن الجدل.

ولكن عند القيام بذلك ، بدا أن Bittle يشير 
إلى أن Geist كان مضلاًل عن عمد ألن 

حسين أسود
تضلل  اآلن  أنت   ، المرحلة  هذه  »في 
متابعينك عن عمد ... هل ذلك ألن الوزير 
المسؤول يبدو هكذا؟« كتب بيتل في تغريدة 

تضمنت صورة حسين اسود البشرة.
ورد جيست بانه »ذهل« لرؤية رد فعل بيتل 
وقال إنه »غير الئق لعضو في البرلمان«.

وقال جيست: »عندما يثير اليهود مخاوفهم 
بشأن معاداة السامية ... فإن االستدالل على 
أنهم أنفسهم عنصريون بطريقة ما أمر مقلق 

للغاية«.
لـ  اعتذارًا  التالي  اليوم  في    Bittle نشر 
Geist  كتب بيتل يقول : »باألمس ، في 
إشارة ضمنية حول  ، قدمت  لحظة غضب 
الصحة  من  أساس  لها  يكن  لم   ]Geist[
وغير مناسبة. ألتزم بمعايير أعلى للمنصب 

الذي أشغله وأعتذر للبروفيسور جيست«.
سنوات  ومنذ  الصهيونية  اللوبي  منظمات 
للتحالف  العملي  التعريف  استغالل  تحاول 
 )IHRA( الدولي إلحياء ذكرى الهولوكوست
في  بالقوة  فرضه  وتحاول  السامية  ومعاداة 
المجتمع الكندي والمجتمعات الغربية بحيث 
رقاب  على  مسلطا  وسيفا  تشريعا  يصبح 
الناشطين المناهضين لالحتالل االسرائيلي .

فصل  لدولة  التعرض  أن  الواضح  من 
حربة  وراس  للغرب  حليفة  عنصري  
لمشروعه االستعماري أمر مثير للسخط من 
قبلهم والمطلوب تعزيز جبهة الرافضين لهذا 
التعريف وسياسة االحتالل وممارسة الضغط 
لعدم  والمقاطعات  الفدرالية  الحكومة  على 
وحماية  الصهيوني   اللوبي  مواقف  تنبني 

الناشطين الذين يتعرضون لهجومهم . 

معاداة السامية بمثابة البقرة المقدسة التي تتغطى بها
 المنظمات الصهيونية في كندا لمواجهة الناشطين المتضامنين مع فلسطين

من  أكثر  ستنفق  إنها  الفدرالية  الحكومة  اعلنت 
مليارْي دوالر لبناء 17,000 مسكن، من ضمنها 
وجاء  المعقولة.  األسعار  ذات  المساكن  آالف 
جوستان  الحكومة  رئيس  لسان  على  اإلعالن 
على  الواقعة  كيتشنر  مدينة  في  الثالثاء  ترودو 
من  الغرب  إلى  كيلومتر   100 نحو  مسافة 
أونتاريو وكبرى مدن  مقاطعة  تورونتو، عاصمة 

كندا.
وزيُر  الليبرالية  الحكومة  رئيس  جانب  إلى  وكان 
اإلسكان والتنوع االشتمال، أحمد حسين. وكانا قد 
اجتمعا قبل اإلعالن بعدد من السياسيين المحليين 

ودعاة اإلسكان.
وقال ترودو إّن أسعار المساكن ارتفعت في جميع 
أاّل  الكنديين يخشون  العديد من  وإّن  كندا  أنحاء 
يكونوا قادرين على تحمل تكاليف السكن، سواًء 
إلى  يتطلعون  أو  مسكن  استئجار  يريدون  كانوا 

شرائه.
منازل  للناس  يكون  عندما   « انه  ترودو  وقال 
مستقرة، يمكنهم بناء حياة أكثر استقرارًا. يمكنهم 
بنائها.  وفي  المحلية  مجتمعاتهم  في  المشاركة 
ويمكنهم المساهمة بمهاراتهم في قطاع األعمال 
ونحن  اقتصادنا،  في  الناشطة  المنظمات  وفي 

جميعًا نستفيد من ذلك«.
اإلسكان  مبادرة  تمديد  أمس  إعالن  وتضّمن 
السريع )RHI / ICRL( لجولة ثالثة تشمل بناء 
سيكون  التكلفة،  ميسورة  سكنية  وحدة   4,500
تتوّجه  التي  اإلسكان  مشاريع  من  جزءًا  بعضها 
األشخاص  تستهدف  التي  تلك  ومن  النساء  إلى 

المتشردين أو المعّرضين للتشّرد.
وأطلقت الحكومة البرنامج المذكور عام 2020، 
لمساكن  السريع  البناء  إلتاحة  تموياًل  يوفر  وهو 
وحدات  إلى  لتحويلها  قائمة  مباٍن  وشراء  جديدة 

سكنية ميسورة التكلفة.
الجولتان  توجد  أن  المتوقع  من  إنه  ترودو  وقال 
األوليان من البرنامج 10,000 وحدة سكنية، أي 

ط  المخطَّ الـ7,500 وحدة  الثلث من  بنسبة  أكثر 
لها في األساس.

وسيتم بناء ما ال يقل عن 10,800 وحدة سكنية 
لإلسكان  االبتكار  صندوق  خالل  من  ُأخرى 
الميّسر )AHIF / FILA(، وستكون 6,000 من 

بينها وحدات سكنية ميّسرة.
برنامج  الفدرالية على وضع  الحكومة  تعمل  كما 
الستئجار الوحدات السكنية مدة خمس سنوات مع 
خيار بتملكها بهدف المساعدة في تطوير واختبار 

نماذج ومشاريع إيجار ينتهي بالتملك.
في  المشاريع  لهذه  التمويل  تخصيص  وتّم 
 2021 عامْي  المقّدمتْين  الفدراليتْين  الميزانيتْين 

و2022.
وانضم إلى ترودو وزير اإلسكان والتنوع والشمول 
أحمد حسين في إصدار اإلعالن كجزء من مبادرة 

اإلسكان السريع الحكومية.
 17000 عددها  البالغ  الوحدات  معظم  ستكون 
لكن   ، الجميع  متناول  في  بها  التعهد  تم  التي 
ترودو لم يستطع تحديد عدد الوحدات التي سيتم 

بناؤها بالضبط في منطقة واترلو وجويلف.
وجد إحصاء زمني تم إجراؤه في سبتمبر الماضي 
أن 1085 شخًصا كانوا بدون منزل في منطقة 
واترلو. كان بعضهم يعيش في مخيم على طول 
شارع فيكتوريا في كيتشنر كان يأوي 60 ساكًنا 

هذا الصيف ، وفًقا لتقرير إقليمي.
وقال »هذا المبنى السكني الداعم هو اآلن موطن 
أو  التشرد  لخطر  المعرضات  النساء  لعشرات 
الالئي كن يعانين منه حتى بناء هذه الوحدات«.
من  األوليين  المرحلتين  إن  الوزراء  رئيس  وقال 
عام  في  بدأ  الذي   ، السريع  اإلسكان  برنامج 
2020 ، عرضتا أكثر من 10000 وحدة - 41 
منها في مجمع طريق بلوكالين. وقال إنه سيتم 

بناء 4500 وحدة إضافية بأسعار معقولة.

انخفاض  ومواصلة  العقارات  سوق  في  هدوء 

االسعار 

االقتصاد  تأجيجها  وبعد  متصل  صعيد  على 
سوق  ُتظهر  كوفيد-19،  جائحة  خالل  الكندي 
العقارات عالمات ضعف، فأسعار المنازل تتراجع 

وحروب المزايدات لشراء العقارات تتبّدد.
وهذا خبر جيد للشارين المحتملين الذين يأملون 

في الحصول على سعر أفضل.
لكن، مع اقتراب فصل الخريف، يختلف الوكالء 
العقاريون مع خبراء االقتصاد حول مدة انخفاض 

األسعار وحجمه.
مستواه  من  أعلى  المنزل  سعر  معدل  يزال  وال 
الذي سبق وصول الجائحة إلى كندا قبل سنتْين 
ونصف. لكّن ارتفاع أسعار الفائدة، ومن ضمنها 
أسعار الرهن العقاري، والضغوَط التضخمية تؤثر 

على السوق.
آذار  في  البالد  الجائحة  ضربت  عندما  فمثاًل 
من  المنزل  سعر  معدل  كان   ،2020 )مارس( 
الكبرى  تورونتو  منطقة  في  الفئات  مختلف 
902,680 دوالرًا، وهو بلغ 1,074,754 دوالرًا 
الماضي، بزيادة 1,23% عن  في تموز )يوليو( 
تموز  في  دوالرًا   1,061,724 البالغ  مستواه 
عن   %6,22 بتراجع  ولكن   ،2021 )يوليو( 
حزيران  في  دوالرًا   1,145,994 البالغ  مستواه 

)يونيو( 2022.
 CREA /( للعقارات  الكندية  الجمعية  وتتوقع 
ACI( ارتفاعًا سنويًا لمعدل سعر المنزل في كندا 

بحلول  دوالرًا   762,386 ليبلغ   %10,8 بنسبة 
بحلول  دوالرًا  و786,252   2022 عام  نهاية 

نهاية عام 2023.
اقتصاد  خبراء  ثالثة  قال  أخرى،  ناحية  من 
 Mouvement( ’’ديجاردان‘‘  مجموعة  من 
Desjardins(، أحد المصارف الكندية الرئيسية، 
في حزيران )يونيو( إنهم يتوقعون انخفاض معدل 
سعر المنزل في كندا بنسبة 15% بين سقفه في 
شباط )فبراير(، البالغ 817,253 دوالرًا، ونهاية 

عام 2023.
وخبراء االقتصاد الثالثة هم راندال بارليت وهيلين 

بيجين ومارك ديزورمو.
مما  أكبر  بسرعة  تراجعت  األسعار  ألّن  ونظرًا 
في  توقعاتهم  بتعديل  الثالثة  الخبراء  قام  توقعوا، 
في  انخفاضًا  يتوقعون  وباتوا  )أغسطس(  آب 
نهاية  بحلول  و%25   %20 بين  يتراوح  األسعار 

العام المقبل.
’’ومع ذلك، لم نزل نعتقد أّن أسعار المنازل ستنهي 
عام 2023 فوق مستويات ما قبل الجائحة على 
الـ10‘‘،  المقاطعات  كافة  الوطني وفي  الصعيد 

قال االقتصاديون الثالثة.
تراجع المزايدات

األخيرة  األشهر  في  العقاريون  الوكالء  الحظ 
منهم  وتحسبًا  المحتملين،  الشارين  بعض  أّن 
النخفاض األسعار، يقفون جانبًا ويراقبون السوق، 
بينما يتقبل بعض الباعة واقعًا مفاده أّن منزلهم لن 
يجلب مقدارًا كبيرًا من المال كما كانت الحال 

في بداية العام.
المحمومة  الوتيرة  عن  تغييرًا  هذا  ويمثل 
للمبيعات وحروب المزايدات في األسعار بين 
الشارين التي تميزت بها السوق العقارية العام 

الفائت وفي وقت سابق من العام الحالي.

أعلنت وكالة أبحاث الفضاء األميركية »ناسا« 
نجود  األميركية  الفلسطينية-  تكليف  عن 
الفاهوم رئيسة مكتب تخطيط  االستكشاف في 
الوكالة، بمهمة إدارة مشروع »ارتيموس 1« 
الهادف إلى هبوط أول امرأة وأول »شخص 

ملّون« )إفريقي( على سطح القمر.
من  أميركية  طيران  مهندسة  الفاهوم  ونجود 
من  الخمسينات  في  فلسطيني،  عربي  أصل 
الفضاء، بدءًا  لديها خبرة في مجال  عمرها. 
من الحصول على إجازة في الهندسة ودرجة 
جامعتي  من  الفضاء  علوم  في  الماجستير 

واشنطن وهيوستن حيث تقيم حاليًا.
منشورًا   الفاهوم،  الفلسطينية  العالمة  ونشرت 

تتحدث فيه عن مهمتها الجديدة كعالمة فضاء 
أميركية  »كفلسطينية  فيه:  قائلة  فلسطينية، 

أفتخر أن أقود هذه المهمة«.
مدينة  إلى  تعود  الفاهوم  أصول  أن   يذكر 
المتحدة،  الواليات  في  ولدت  وهي  الناصرة، 
وزارت فلسطين عدة مرات، وتفتخر  بأصولها، 
حيث سبق أن ارتدت الزي الفلسطيني داخل 
مقر الوكالة للمرة األولى في تاريخها الدولي.

موقعها  قبل  الفلسطينية  العالمة  وعملت   
في  الفضائية  للمركبات  كمهندسة  الراهن، 

وكالة »ناسا« في والية هيوستن تكساس.

في رسالة جريئة لرئيس » الحزب الديمقراطي 
يشجب  سنغ  جاغميت   NDP ال   « الجديد 
خرق   « على  الكندية  الحكومة  فيها صمت 
إسرائيل للقانون الدولي، وانتهاكاتها المتمادية 

للحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني ».  
وقد جاءت الرسالة لتؤكد أّن المراقبين في ملف 
أّن  ُيجمعون على  الكندية  الخارجية  السياسة 
الموقف المتوازن الذي تتبّناه الحكومة الكندية 
على الورق ، ال ينسجم إطالقًا مع سياسات 

الدعم المطلق للممارسات اإلسرائيلية.
كذلك ورد في الرسالة دعوة ملّحة من جانب 
تتبّنى  كي  الجديد«  الديمقراطي  »الحزب 
في  وجّدية  عملّية  خطوات  الكندية  الحكومة 

موقفها من التطورات المتعلقة بهذا الملّف.
هذا وقد وردت بالتفاصيل ألّول مرّة ، وجاءت 

موزَّعة على النقاط الثالثة عشر التالية :
أواًّل:

التعاطي الجّدي مع تقارير المنظمات الدولّية 
الموّثقة والصادرة عن » منظمة العفو الدولية 
 HRW و » جمعية األمم المتحدة » وال «
والمنظمات غير الحكومية NGOs ، والعمل 

على تبّني تقاريرها.
ثانيًا:

إحالة مقتل الصحافية« شيرين أبو عاقلة » 
إلى  » المحكمة الجنائية الدولية ».

ثالثًا :
اإلسرائيلية  الحكومة  على  الضغط  ممارسة 
في  الدولي  القانون  انتهاك  مشاريع  لوقف 
عمليات التوّسع واإلستيطان الغير مشروعة.

رابعًا :  
إدانة عملّيات بناء المستوطنات الغير شرعّية 

وعمليات إخالء وتدمير بيوت الفلسطينيين.
خامسًا:

اإلقتالع  عمليات  وقف  إلى  إسرائيل  دعوة 
 Masafer والتهجير كما هو حاصل اليوم في

.Yatta
سادسًا :

المساهمة في زيادة تمويل مؤسسات اإلغاثة 
لغوث  واألونروا  المتحدة  األمم  في  الدولية 

الالجئين الفلسطينيين في مراكز الشتات.
سابعًا:

ديمقراطي  الغير  اإلسرائيلي  القانون  إدانة 

المعروف ب Nation -state Law والذي 
يعتبر أّن إسرائيل دولة لليهود فقط.

ثامنًا:
على  اإلسرائيلية  الحكومة  هجوم  إدانة 
الفلسطيني وآخرها  اإلنسان  مؤسسات حقوق 
سّت  على   « اإلرهاب   « تسمية  إطالق 

مؤسسات حقوق إنسانية فلسطينية.
تاسعًا :

والعمل  غزّة  لقطاع  المستمر  الحصار  إدانة 
لمّد  الضرورية  المستلزمات  توفير  على 
القطاع بالمساعدات واإلحتياجات الضرورية.  

عاشرًا :
لألطفال  العسكرية  اإلعتقاالت  إدانة 
بالمواثيق  اإللتزام  على  والتأكيد  الفلسطينيين 

الدولية لحماية األطفال.
حادي عشر :

دعوة للتصويت إلى جانب الحقوق الفلسطينية 
في األمم المتحدة.

ثاني عشر :
اإلقتصادي  والتعاون  التجارة  عملّيات  وقف 

مع المستوطنات غير المشروعة.
ثالث عشر :

تجارة  باتفاقيات  العمل  تعليق  على  العمل 
األسلحة على أنواعها مع الحكومة اإلسرائيلية 
الفلسطينيين  بحقوق  اإلعتراف  حتى 

المشروعة.
صادرة  أّنها  الرسالة  هذه  في  للنظر  الملفت 
مباشرًة عن رئيس »الحزب الديمقراطي الجديد 
»، في حين أّن الرسائل السابقة كان تصدر 
معّلقة   Heather Mc Pherson عن 

الشؤون الخارجية في الحزب.
والجدير ذكره في هذا السياق هو أهمية الموقع 
الجديد »  الديمقراطي  الحزب  الذي يحتّله » 
 ، الحاكم  الليبرالي  الحزب  مع  التحالف  في 
للحكومة  الضرورية  األغلبية  يوّفر  والذي 
اإلنتخابات  تاريخ  حتى  مواقعها  في  للبقاء 

المقبلة في العام 2025.  
هو  المشهد،  هذا  في  إليه  اإلشارة  يبقى  ما 
قبل  من  والعالقات  التواصل  إستمرار  أهمية 
المتعاطفين مع قيادة الحزب من أجل الضغط 
وإعطائه  الملّف  بهذا  المعنية  المراجع  على 

األهمّية التي يستّحق.
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راي  

%56  من الكنديين ال يستطيعون مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة

اتفاق كندي ألماني حول الهيدروجين والشحنات األولى عام 2025

ترودو دعا القادة الفيدراليين إلى العمل لكبح المضايقات العدوانية التي يتعرض لها السياسيين

سوريا تكشف حجم خسائرها بقطاعي النفط والغاز 
جّراء ممارسات االحتالل األميركي: دمار و107 مليار دوالر خسائر

بالمقاومة فقط ينتزع الفلسطينيون حقوقهم 

ثالث مفاجآت إيرانية ستضاعف رعب دولة االحتالل وتربك الحسابات النووية االمريكية

عبد الباري عطوان
معظم الحكومات العربية، وخاصة تلك التي 
بحمدها،  وتسبح  أمريكا  “تقّدس”  زالت  ما 
وتتعاطى  العالم،  تحكم  ما زالت  انها  وتعتقد 
مع ايران على طريقة النعامة التي تدفن رأسها 
يسرها هروبا  ما ال  ترى  الرمل حتى ال  في 
هجوما  وتشن  الواقع،  باألمر  االعتراف  من 
المزودة  االلكترونية،  جيوشها  عبر  عليها، 
الفتاكة  والسباب  الشتائم  وصواريخ  بمدافع 
على وسائط التواصل االجتماعي، وبالتنسيق 
األعلى  ومنسقها  قيادتها  وربما  نظيراتها  مع 

في فلسطين المحتلة.
ايران ال ترد على هؤالء باألسلوب نفسه، وانما 
بالتطور عسكريا ونوويا وأمنيا، والتحالف مع 
قوى عظمى صاعدة، ودعم اذرعها العسكرية 
وشرق  عربية  دولة  من  أكثر  في  الضاربة 
الكبرى مع دولة  للمواجهة  استعدادا  أوسطية 
وشيكة  باتت  والتي  اإلسرائيلي  االحتالل 

للغاية.
***

ثالث مفاجآت صادمة ألعدائها كشفت عنها 
ايران في األيام القليلة الماضية تؤكد ما قلناه 

آنفا:
المبسوطتان”  “اليدان  االول: نجاح مجموعة 
الهاتف  اختراق  في  لها  التابعة  االلكترونية 
للمرة  بارنيع  ديفيد  الموساد  لرئيس  المحمول 

الثانية، ونشر صور على حسابها على موقع 
عيادة  في  عالجها  اثناء  ألسنانه  “تليغرام” 
منها،  كبيرا  عددا  السوس  مأل  وقد  خاصة، 
يقدمها  التي  استمارته  عن  صورة  وكذلك 
موقع  حسب  وقالت،  الضرائب،  لمؤسسة 
اليه  هدية  تقدمها  انها  اإلسرائيلي،  “والال” 
“بوريم”  عيد  قدوم  بمناسبة  الموساد(  )رئيس 

او “المساخر” اليهودي.
الثاني: أجرت ايران مناورات عسكرية واسعة 
النطاق كشفت فيها، وحسب تقارير عسكرية 
من  مسيرة  طائرات  عن  متخصصة،  غربية 
نوع “كرار” الضاربة المزودة برشاش سداسي 
تطير  كيلو   400 وزنها  يبلغ  المواسير، 
بمحركات نفاثة من نوع “تربو” وتصل سرعتها 
900 كم في الساعة، وعلى ارتفاع 9000 
متر، ويبلغ مداها 1000 كم، ويتم استخدام 
أجهزة  عبر  ورشاشاتها  وقنابلها  صواريخها 

التوجيه االوتوماتيكية وباألشعة الحمراء.
الرد  عن  أسبوع  من  ألكثر  تلكؤها  الثالث: 
على  مقترحات  من  تضمنه  وما  األمريكي 
النووي  لالتفاق  األوروبية  النهائية  الصيغة 
شهرا   16 ثمرة  وجاء  أمريكا،  مع  المقترح 
فيينا،  في  المباشرة  غير  المفاوضات  من 
وتشير كل الدالئل ان الرد اإليراني سيتضمن 
طلب  أبرزها  الشروط  من  جديدة  مجموعة 
انسحاب  بعدم  القوية  الضمانات  من  المزيد 

مجددا،  االتفاق  من  قادم  امريكي  رئيس  أي 
الحالة،  هذه  في  خيالية  تعويضات  ودفع 
لجميع  الدولية  الذرية  الطاقة  وكالة  ووقف 
السياسية”  الدوافع  “ذات  ايران  في  تحقيقاتها 
سرية  مواقع  في  نووية  إيرانية  أنشطة  بشأن 
غير معلن عنها، وهذا يعني في رأينا كسب 
المطاف،  نهاية  في  التوقيع  وتجنب  الوقت 

فالوضع الحالي يناسب ايران اكثر.
أمريكا  اربكت  التي  الثالثة  اإلنجازات  هذه 
أوساط  في  منه،  المزيد  او  الرعب،  وبثت 
دولة  في  والعسكرية  السياسية  القيادتين 
الحكومات  الى  موجهة  ليست  االحتالل، 
العربية، وانما الى تل ابيب وواشنطن، فهذه 
دائرة  في  متدنية  مرتبة  تحتل  الحكومات 
العربية  الحكومات  فهذه  اإليراني،  االهتمام 
الحديدية  وقببها  ابيب  تل  الى  تتطلع  التي 
وتقف  التاريخ،  خارج  أصبحت  لحمايتها، 
معظم شعوبها على حافة الجوع ان لم يكن 
وفسادها  اإلداري  فشلها  بسبب  عمقه  في 
المالي، وعمرها االفتراضي اقترب من نهايته.

ليس هناك أي سبب او منطق من وراء هذا 
المقاومة  تزود  التي  إليران  “العربي”  العداء 
والتكنولوجيا  والذخائر  بالصواريخ  الفلسطينية 
العسكرية الحديثة، واذا أراد البعض المضي 
قدما في هذا العداء عليه ان يكون اهال له، 
والجيوش  بالشتائم،  ليس  إليران،  حقيقا  وندا 

عربي  مشروع  بتطوير  وانما  االلكترونية، 
وليس  العربية  المصالح  ولخدمة  مستقل، 

اإلسرائيلية واألمريكية.
***

أحسنت كل من دولتي االمارات والكويت في 
فهذا عين  الى طهران،  بإعادة سفيريها  رأينا 
االبتزازين  على  رد  واقوى  وأحسن  الصواب، 
دولة  تظل  فإيران  واإلسرائيلي،  األمريكي 
الذي  االسرائيلي  االحتالل  عدوها  مسلمة 
من  منعها  ويحاول  وحاول  علماءها،  اغتال 
الطاقة  امتالل  في  الشرعي  حقها  ممارسة 

النووية.
الموساد،  رئيس  لهاتف  ايران  اختراق 
وتطويرها مسيرّات حديثة تلغي التفوق الجوي 
اإلسرائيلي، وتتحدى الواليات المتحدة وترفض 
الرضوخ إلمالءاتها في ملف االتفاق النووي، 
بتحقيقها  ومسلمين  كعرب  لنا  مكاسب  كلها 
التوازن االستراتيجي الذي كنا نحلم بالوصول 

اليه لعقود.
حرب أوكرانيا غيرت وستغير العالم، وستضع 
حدا لهيمنة االستعمار الغربي، ونهبه ثروات 
يقول  ومن  تحديدا،  والعرب  الثالث،  العالم 
غير ذلك يعيش في زمن اهل الكهف سياسيا 

وعسكريا واقتصاديا.. واأليام بيننا.

 أعلنت سوريا، اليوم اإلثنين، أّن خسائرها 
في قطاعي النفط والغاز، من جراء 

ممارسات االحتالل األميركي، بلغت 
107,1 مليارات دوالر، خالل الفترة من 

2011 وحتى منتصف العام الجاري.
وقالت الخارجية السورية، في رسالتين بعثت 
بهما إلى األمين العام لألمم المتحدة ورئيس 

مجلس األمن، إّن “ممارسات الواليات 
المتحدة  الموجودة قواتها على األراضي 
السورية بشكل غير شرعي، إلى جانب 

عمليات السرقة واإلتجار غير المشروع التي 
تقوم بها المجموعات اإلرهابية وميليشيا 
قسد االنفصاليةـ، تسببت بخسائر ودمار 
كبير في قطاع استخراج وتوريد وتوزيع 

واستثمار النفط والغاز والثروة المعدنية منذ 

العام 2011، حيث بلغت الخسائر المباشرة 
وغير المباشرة حتى منتصف العام الجاري 

107,1 مليارات دوالر”.
وأضافت الخارجية السورية: “وفق أرقام وزارة 
النفط والثروة المعدنية السورية وإحصاءاتها 
الدقيقة، فإّن الخسائر المباشرة التي يتعرض 

لها هذا القطاع الحيوي الرئيسي بلغت 
24,2 مليار دوالر ناجمة عن سرقات النفط 

والغاز والثروات المعدنية التي ارتكبتها، 
وال تزال، المجموعات اإلرهابية وميلشيا 
قسد االنفصالية، التي تنتشر في شمال 

شرق سوريا تحت رعاية  القوات األميركية 
وحمايتها ودعمها، و الموجودة في سوريا 

بشكل غير شرعي”.
وتابعت في رسالتيها أّن “القيمة التقديرية 

لهذه الخسائر الناجمة عن االستخراج 
والتهريب واإلتجار غير المشروع بالنفط 
والغاز والثروات المعدنية السورية، بلغت 

حتى نهاية النصف األول من العام الجاري 
18,2 مليار دوالر، وال تزال ميلشيا قسد 
مستمرة في سرقة وتهريب النفط والغاز 

والثروات المعدنية السورية، واإلتجار غير 
المشروع بها تحت غطاء القوات األميركية 
وحمايتها،و الموجودة في سوريا بشكل غير 

شرعي”.
وأشارت الخارجية السورية إلى أّن “هذه 

الخسائر ناجمة أيضًا عن تخريب وسرقة 
منشآت استخراج ونقل النفط والغاز والثروات 

المعدنية السورية من قبل المجموعات 
اإلرهابية، حيث بلغت القيمة التقديرية 

للخسائر الناجمة عن هذه الجرائم 3,2 
مليارات دوالر، إضافًة إلى عمليات القصف 

والعدوان التي ارتكبها ما يسمى التحالف 
الدولي غير الشرعي على المنشآت النفطية 

والغازية السورية”.
وبحسب الخارجية السورية، فإّن القيمة 
التقديرية للخسائر الناجمة عن أعمال 

العدوان هذه “بلغت 2,8 مليار دوالر، أّما 
القيمة التقديرية للخسائر غير المباشرة حتى 

منتصف العام الجاري فقد بلغت 82,9 
مليار دوالر”.

 ال يستطيع أكثر من نصف الكنديين مواكبة 
تكلفة المعيشة الحالية وفقًا الستطالع كشف 

اليوم معهُد ’’أنغوس ريد‘‘ عن نتائجه.
أي  بالغًا،  كنديًا  االستطالع 2,279  وشمل 
بلغوا سّن الثامنة عشرة فما فوق، من أعضاء 
وأجراه  ريد‘‘،  بـ’’أنغوس  الخاص  المنتدى 
االستطالعات  في  المتخصص  المعهد  هذا 
ودراسات السوق بين 8 و10 آب )أغسطس( 

الجاري.
وقال 56% من المستطَلعين إنهم يكافحون من 
التضخم  معدل  في  االرتفاعات  مواكبة  أجل 
وسعر الفائدة التي تجبرهم على شّد أحزمتهم 

أكثر فأكثر.
وقال أربعٌة من أصل خمسة مستطلعين، أي 
80% منهم، إنهم خفضوا بعض اإلنفاق في 
منهم   %57 وأفاد  الماضية،  القليلة  األشهر 

أنهم قلصوا النفقات التقديرية.
وقال ثالثة أرباع المستطلعين إنهم يشعرون 

بالتوتر بسبب المال.
ففيما تراجع معدل التضخم السنوي في تموز 
)يوليو( ألول مرة خالل سنة ليبلغ 7,6% بعد 
ارتفاعه في حزيران )يونيو( إلى 8,1%، أعلى 
مستوى له في 39 عامًا، سجلت أسعار المواد 
الغذائية الشهر الماضي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 

نحو %10.

فقد قال 78% من المستطَلعين، وبغّض النظر 
عن توزيعهم الديموغرافي، إنهم يعتقدون بأّن 
نفي  من  الرغم  على  فعاًل،  يحدث  ما  هذا 
سالسل متاجر أغذية رئيسية مثل ’’إمباير‘‘ 
 )Loblaws( و’’لوبلوز‘‘   )Empire(

حصول ذلك.
الزيادات في  وتعزو سالسل متاجر األغذية 

أرباحها بشكل خاص إلى ما تعتبره تحسنًا في 
الفعالية والكفاءة.

أكثر  قال  الضروريات  توفير  من  وليتمكنوا 
من 40% من المستطَلعين إنهم أّخروا عملية 
شراء رئيسية وقّللوا من قيادة السيارة، فيما قال 
32% منهم إنهم ألغوا خطط السفر هذا العام 

أو قّلصوها.

ودومًا في سعيهم للتكيف مع غالء المعيشة، 
تقليص  المستطَلعين  ربع  من  أكثر  اختار 
التبرعات الخيرية، فيما قال 19% منهم إنهم 
قرروا تأجيل مساهماتهم في حسابات االدخار 
 )TFSA / CÉLI( الضرائب  من  المعفاة 

وفي خطط مّدخرات التقاعد.
في  يفعلونه  عّما  المستطَلعون  ُسئل  وعندما 
حال تلقوا هدية غير مشروطة بقيمة 5,000 
يستخدمونها  أنهم  منهم   %10 أجاب  دوالر، 
بينما  الفورية،  المالية  بااللتزامات  لإليفاء 
المبلغ  يستخدمون  إنهم  منهم   %38 قال 
 %43 وقال  األجل،  طويلة  احتياجات  لتلبية 
منهم   %9 اختار  فيما  يّدخرونه،  إنهم  منهم 
استخدامه إلجراء عملية شراء باهظة الثمن.

واضُطّر  العكس  حدث  ما  إذا  ولكن 
متوقعة،  غير  بنفقة  القيام  إلى  المستطَلعون 
قدرها 1,000 دوالر أو أكثر، فإّن نصفهم لن 
النفقة، حسب  تلبية هذه  قادرين على  يكونوا 

قولهم.
وقال 13% من المستطَلعين إّن أّي نفقة غير 

متوقَّعة ستكون ’’كبيرة جدًا‘‘ بالنسبة لهم.
االستطالع  ريد‘‘  ’’أنغوس  معهد  وأجرى 
فقط،  المقارنة  وألغراض  اإلنترنت.  على 
تحمل عّينة احتمالية بهذا الحجم هامش خطأ 

بنسبة 2%، 19 مرّة من أصل 20.

أّكدت كندا وألمانيا أّن اتفاقًا جديدًا إلمدادات 
إمداد  سلسلة  سيطلق  الخضراء  الطاقة 
ومن  األطلسي.  المحيط  عبر  بالهيدروجين 
في  األولى  الشحنات  تسليم  يتم  أن  المتوقع 

غضون ثالث سنوات فقط.
ووّقع رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو 
االتفاق  شولتس  أوالف  األلماني  والمستشار 
مقاطعة  في  الساحلية  ستيفنفيل  مدينة  في 
الشرق  أقصى  في  والبرادور  نيوفاوندالند 
حضرا  حيث  لكندا   زيارته  خالل  الكندي 
أوالف  يسعى  حيث  للهيدروجين.,  معرضًا 
زيارته  خالل  األلماني  المستشار  شولتس 
كبير  بشكل  التعاون  لتوسيع  كندا،   الى 
مجال  في  العالم  في  دولة  أكبر  ثاني  مع 
عقب  شولتس  وقال  الخام.  المواد  استخراج 
موارد  كندا  »تمتلك  مونتريال  إلى  وصوله 
االعتماد  ويمكن  روسيا  مثل  غنية  معدنية 
للتعاون،  جديدة  مجاالت  يفتح  وهذا  عليها، 
عندما  خاصة  وثيق  بشكل  نتعاون  أن  نريد 
يتعلق األمر ببناء اقتصاد الهيدروجين«.ومن 
المقرر  توقيع اتفاقية تعزز التعاون في إنتاج 

ونقل الهيدروجين.
نقل  سبل  استكشاف  إلى  الزيارة  تهدف  كما 
الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا واستخراج 
والكوبالت  النيكل  مثل  والمواد،  المعادن 
والليثيوم والجرافيت المتوفرة في كندا والمهمة 

إلنتاج البطاريات.
كناية  صفحات  خمس  من  المكّون  واالتفاق 
بين  تحالف  إلنشاء  نوايا‘‘  ’’إعالن  عن 

البلدْين يتعلق بالهيدروجين.
وستكون كندا مسؤولة إلى حد كبير عن زيادة 
إنتاج الهيدروجين، فيما ستركز ألمانيا بشكل 
لنقله عبر المحيط  أساسي على ممر بحري 

األطلسي.
وعلى الرغم من عدم ذكر روسيا في االتفاق، 
إلرسال  يهدف  ما  بقدر  بالطاقة  يتعلق  فهو 
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  إلى  رسالة 
مفادها أّن عصر بالده كقوة عظمى عالمية 

في مجال الطاقة في خطر.
وتبحث ألمانيا عن بدائل طاقية طويلة األجل 
للوقود األحفوري، من أجل الوفاء بالتزاماتها 
المناخية وأيضًا لتتيح لنفسها إنهاء اعتمادها 

على روسيا في مجال الطاقة.
جوستان  حكومة  في  الطبيعية  الموارد  وزير 
قال  ويلكينسون،  جوناثان  الليبرالية،  ترودو 
أّنه  في  شك  من  ما  إّن  مقابلة صحفية  في 
بسبب  اآلن  االتفاق  هذا  إلى  التوصل  تّم 

فالديمير بوتين وغزو جيشه أوكرانيا.
كنا، على أّي حال، سنجري هذه المحادثات 
الطاقي،  االنتقال  بسبب  الهيدروجين  حول 
لكن ما كّنا لنجريها بالسرعة نفسها.نقال عن 
الطبيعية  الموارد  وزير  ويلكينسون،  جوناثان 

الكندي
في  نراها  التي  المشاريع  جميع  ’’تقريبًا 
مقاطعات كندا األطلسية ظهرت بالفعل بعد 
لأللمان،  استراتيجية  من  جزء  إنه  الغزو. 
وفي النهاية ألوروبا بأكملها، أن يقولوا: ’لن 
نعتمد على روسيا مجددًا‘‘‘، أضاف الوزير 

ويلكينسون.
أّن  واأللمانية  الكندية  الحكومتان  وتدرك 
لدى  الفورية  الرغبة  يرضي  لن  االتفاق  هذا 
ألمانيا في إيقاف استهالكها من النفط والغاز 
للتهديد  نظرًا  ضروري  أمر  وهذا  الروسيْين، 
الذي تشكله الحرب في أوكرانيا على األمن 

الطاقي األوروبي.
أّي  حاليًا  تنتج  ال  كندا  أّن  من  الرغم  وعلى 
هيدروجين تقريبًا يلبي أهداف االتفاقية، يعتقد 
جديد  ممر  تشغيل  يمكن  أّنه  البلدْين  كال 
لتجارة الهيدروجين ’’قبل عام 2030 بوقت 
ممكنة  األولى  التسليم  وأّن عمليات  طويل‘‘ 

في عام 2025.
الكندية  المشاريع  مراجعة  يتطلب  وهذا 
إنتاج  تبدأ  وأن  وبناَءها  لها،  والترخيص 
الوقود، وتطويَر خيارات شحن ممكنة خالل 

السنوات الثالث المقبلة.
وال يحدد االتفاق كمية الهيدروجين التي تتوقع 

كندا وألمانيا شحنها بحلول عام 2025.
’’إنه طموح للغاية، لكّن جزءًا من األهداف 

المحددة هو أنه يجب أن تكون طموحًا لفرض 
العمل‘‘، قال الوزير ويلكينسون.

التي  للمشاريع  أّن  إلى  ويلكنسون  وأشار 
تستخدم طاقة الرياح البرية مهلًة أقصر من 
أقّر  لكنه  البحرية،  الرياح  تستخدم  التي  تلك 

بأّن اإلنتاج األولي سيكون منخفضًا جدًا.
يمكننا  إنه  القول  المعقول  من  أنه  ’’أعتقد 
تحقيق ذلك في غضون ثالث سنوات. ولكن 
 2025 عام  في  الهدف  إلى  نصل  لم  إذا 
وبلغناه عام 2026، فإّن تحديد عام 2025 
فيه  بما  طموحًا  هدفًا  يظل  زمني  كجدول 

الكفاية‘‘، قال ويلكينسون.
وُوقِّع االتفاق في ستيفنفيل حيث تخطط شركة 
محلية لبناء مصنع إلنتاج الهيدروجين بدون 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
وقال عمدة ستيفينفيل، توم روز، في مقابلة 
الموجودة  التحتية  والبنى  مدينته  إّن  صحفية 
فيها تشكل المكان المثالي لمثل هذا المشروع، 
أن  يمكن  المنطقة  أّن  يعتقد  أنه  مضيفًا 
أميركا  في  الخضراء  الطاقة  ’’قطب  تصبح 

الشمالية‘‘.

أعلن األسير الفلسطيني خليل عواودة مساء 
االربعاء إنهاء اضرابه عن الطعام الذي بدأه 
قبل نحو ستة أشهر، بعد التوصل التفاق مع 
السلطات اإلسرائيلية يتضمن اإلفراج عنه في 

تشرين االول/أكتوبر المقبل.
القدس”  “مهجة  مؤسسة  بثته  فيديو  وفي 
المتخصصة في شؤون األسرى والقريبة من 
عواودة  خليل  قال  اإلسالمي،  الجهاد  حركة 
“يتم اإلفراج عني في 2 أكتوبر وسأبقى في 
عافيتي  أسترد  أن  إلى  للعالج  المستشفى 

وأستطيع الوقوف والمشي”.
في  الخليل  سكان  من  وهو  عواودة  واعتبر 
االتفاق  أن  المحتلة،  الغربية  الضفة  جنوب 
“نصر مؤزر”، مضيفا “أشكر كل من آزرني 

وساندني ووقف معي”.
الطويلة  السوداء  اللحية  ذو  عواودة  بدا  وقد 

في الفيديو القصير نحيل الوجه، تظهر عليه 
عالمات اإلعياء.

وقال مصدر في حركة الجهاد لوكالة فرانس 
اليوم  “لقد أوقف األسير عواودة مساء  برس 
إضرابه عن الطعام المستمر منذ 172 يوما، 
بعد االتفاق على اإلفراج عنه في الثاني من 
اتفاق  من  “جزء  هذا  أن  موضحا  أكتوبر”، 
التهدئة” الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر 
بعد جولة تصعيد عسكري بين حركة الجهاد 

االسالمي وإسرائيل في قطاع غزة.
يشار الى ان اكثر من 1200 اسير فلسطيني 
المقرر  من  كان  الطعام   اضرابا عن  علقوا 
العقوبات  مواجهة  في  الخميس  به  يبدأوا  ان 
قبل  من  لها  يتعرضون  التي  القمع  وسياسة 
قوات االحتالل وادارة السجون بعد  التوصل 

الى اتفاق مع ادارة اسجون االحتالل . 

ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  حث 
القادة السياسيين الكنديين على  يوم األربعاء 
والترهيب  العدوان  ألعمال  القوية  اإلدانة 
أن تضطر  قبل  السياسيين -  الموجهة ضد 
التي  التفكير« في الطرق  البالد إلى »إعادة 
المنتخبين  للمسؤولين  خاللها  من  يمكن 

والجمهور التفاعل بأمان.
هول:  ريدو  خارج  للصحفيين  ترودو  وقال 

»نحتاج إلى أن نكون قادرين على أن يكون 
 ، به  افتخرنا  طالما  الذي  الرابط  هذا  لدينا 
بأن يكون الكنديون قادرين على االقتراب من 

أولئك الذين يمثلونهم«.
المليئة  والتكتيكات  العدواني  التنمر  »لكن 
بالكراهية لعدد صغير من الناس تدفعنا إلى 
إعادة التفكير في الحريات التي كنا نتمتع بها 

كأعضاء في البرلمان.«

وتأتي تعليقات ترودو بعد أيام فقط من توجيه 
كريستيا  الوزراء  رئيس  نائبة  إلى  االتهامات 
بلدية  قاعة  في  توقف  خالل  شفهًيا  فريالند 
خالل  البرتا  في   Grande Prairie مدينة 

عطلة نهاية األسبوع.
ُيظهر مقطع فيديو للحادث رجاًل يتتبع فريالند 
بـ  يصفها  كان  بينما  المصعد  دخولها  أثناء 
»الخائنة« و »العاهرة« ويطلب منها مغادرة 

المقاطعة. وقالت فريالند صباح األربعاء في 
تلقي  كالجاري: »حادثة واحدة غير سارة ال 
األشكال على دفء  بأي شكل من  بظاللها 

الترحيب الذي تلقيته«.
كيني  جيسون  ألبرتا  وزراء  رئيس  ووصف 
شرطة  وتقول  »مستهجن«.  بأنه  الحادث 
الخيالة الملكية الكندية إنها ستحقق في األمر.



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

1213 www.meshwarmedia.comwww.meshwarmedia.com لالعالن 3027664-416لالعالن 416-3027664 meshwarmedia@hotmail.com         meshwarmedia@hotmail.com         SEP 02,2022, Issue 316SEP 02,2022, Issue 316

مطار رامون اإلسرائيلي يواصل الضرب على األوتار الحساسة في األردن:
إستجواب لرئيسي الوزراء وهيئة الطيران

Anti-Palestinianism makes the misuse of ما هي خفايا وكواليس التصعيد ضد القوات االمريكية في سورية
antisemitism possible

يبدو ان ملف مطار رامون اإلسرائيلي يواصل 
سياسيا  الحساسة  األوتار  على  الضرب 
أسئلة  تطورت  فقد  االردن   في  وبيروقراطيا 
دستورية وجهها عضو البرلمان خليل عطية 
في  استجواب  الى  والمعابر  الجسور  حول 
آلية نادرة لكل من رئيس الوزراء ورئيس هيئة 
الطيران المدني تحت عنوان اسباب التقصير 
في التصدي لعمليات مطار رامون المضادة 

لمصالح األردن .
ساعة   24 نحو  بعد  االستجواب  هذا  برز   
من بيان لحزب جبهة العمل اإلسالمي طالب 
الصمت  بمالبسات  رجعي  باثر  بالتحقيق 
الحكومي والرسمي على تشغيل مطار رامون 
ومحاسبة المقصرين من المسؤولين السابقين.
وبعد توجيه 19 سؤاال للحكومة حول سياستها 
عطية  النائب  وجه  والمعابر  الجسور  على 
استجواب  الى  األسئلة  تطوير  بعد  نفسه 
عالقة  لها  تماما  جديدة  سؤاال   14 برلماني 
تشغيل  على  الصمت  اسباب  في  بالحفر 
مطار رامون اصال المالصق للحدود االردنية 
تنفيذ مشروع  استفسار عن  وفي االستجواب 
الحكومة  قررت  الذي  األردني  الغور  مطار 
اعتراض  بعد  اوقفته  ثم   2009 عام  انشاءه 

دولة االحتالل .
 وطالب النائب عطية بشرح الموقف االردني 
برسالة  وتزويده  االسرائيلي  اإلعتراض  تجاه 
امتناع  أسباب  عن  سال  كما  االعتراض 
تأسيس  ضد  ورقة  استخدام  عن  الحكومة 
مطار  بتنفيذ  االستمرار  عبر  رامون  مطار 

االغوار .

صرح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة  
االشقاء  عبور  بتسهيل  ملتزمة   بالده  بان 
وسأل  العالم   ثم  االردن  من  الفلسطينيين 
التي  التسهيالت  تلك  ماهية  عن  هنا  عطية 
رامون  مطار  استخدام  من  الفلسطيني  تمنع 
كبديل عن معبر الملك حسين وطالب بتزويده 
تنفيذ  على  المدني  الطيران  هيئة  باعتراض 
مطار رامون والرد االسرائيلي على االعتراض 

.
بها  تقدمت  شكوى  مصير  عن  سأل  ثم   
هيئة الطيران لدى المجلس التنفيذي لمنظمة 
وتزويده  وجدت  ان  الدولي  المدني  الطيران 

بصورة عنها وبالرد االسرائيلي عليها .
فنية   وتضمن اإلستجواب ألول مرة مسائل 
اسرائيل  مطالبة  مثل  بالطيران  مختصة 
بإجراءات تضمن سالمة المالحة الجوية في 
للمسافات  الحد االردني  االردن والتحقق من 
فضال  والهبوط   االقالع  طور  في  الفاصلة 
وسال  بالمعايير  اسرائيل  التزام  عدم  عن 
الطيران  هيئة  ردود  هي  ما   : االستجواب 
بتسهيل  االردنية  السيادة  خرق  حول  المدني 

اختراق مطار رامون .
 واشار االستجواب الى ان المجلس التنفيذي 
عام  قرر  الدولي   المدني  الطيران  لمنظمة 

2019 الغاء مطار رامون من خطة المالحة 
الطيران  العديد من شركات  والتزمت  الدولية 
اتفاقية  يخالف  المطار  الن  خالفا  االجنبية 
شيكاغو ثم سال ما هو موقف هيئة الطيران 
النائب  وتزويد  الخروقات  تلك  من  االردنية 

صاحب االستجواب بذلك الموقف.
الجانب  مع  الحكومة  فعلته  ما  سال عن  ثم 
الفلسطيني بخصوص حجب تراخيص تسيير 
الرحالت من المدن الفلسطينية وعن التنسيق 
قلنديا  مطار  تشغيل  واعادة  الفلسطينيين  مع 

في القدس  .
واستفسر االستجواب عن ما اذا كان للحكومة 
خطة لتعويض قطاع النقل والسياحة االردني 
بعد تفعيل مطار رامون وطالب بتزويد النائب 
باي خطط او ردود من شانها وقف رحالت 

مطار العدو .
ويعتبر هذا االستجواب هو األول من نوعه 
المختصة  وهيئتها  الحكومة  يطال  الذي 
بالطيران على هامش طرح ملفات التطبيع مع 
االسرائيليين حيث استمرت المؤشرات  على 
ان تشغيل مطار رامون برحالت للفلسطينيين 
واستفز  اغضب  الغربية  الضفة  ابناء  من 
الفعاليات الوطنية االردنية  فيما كان العميد 
المتقاعد من االمن االردني  زهدي جان بيك 
قد ادلى علنا بإفادات توحي بحصول تقصير 
عن  الدفاع  في  االردنيين  المفاوضين  من 
حقوق الطيران السيادية  االمر الذي يؤسس 
للقناعة بان قصة مطار رامون قد فتحت لكن 

يبدو انها تضرب بعض األوتار الحساسة .

كمال خلف
االحتالل  قوات  بين  التوتر  حدة  تصاعدت 
حيث  الفرات  شرق  سورية.  في  األمريكي 
قاعدة  محيط  وفي  االمريكية  القواعد  تنتشر 
“التنف” االمريكية. عند نقطة الحدود السورية 
المنضوية في  القوات  العراقية األردنية وبين 
فمنذ  المتمركزة في سورية..  المقاومة  محور 
مطلع شهر اب أغسطس كان عنوان المشهد 
الذي  المضاد.  والقصف  القصف  هناك 

ارتفعت وتيرته خالل اليومين الماضيين.
السائد  التحليل  مع  جذريا  اختلف  قد  وهنا   
والواليات  ايران  بين  الحاصل.  التصعيد  بأن 
المتحدة في سورية هو رسائل متبادلة بالنار 
االتفاق  لتوقيع  األخير  الساعة  بالربع  ربطا 
مراحل  في  حصل  بالنار  فالضغط  النووي. 
التفاوض خالل عام ونصف وانتهت وظيفته 
كتكتيك للتفاوض والحصول على تنازالت من 

الخصم.
الخطير  التصعيد  لهذا  األسباب  هي  ما  اذا 

ولماذا االن ؟
التطور،  هذا  في  السر  كلمة  ان  باعتقادي 
تظهر  باتت  التي  التحوالت  مجمل  في  بل 
بوادرها في الملف السوري بشكل عام، تكمن 
التركي “رجب طيب  الرئيس  قالها  في جملة 
يبدو  ولكن  الكرام  مرور  ومرت  اردوغان”، 
ان لها داللتها الخطيرة. حين أشار اردوغان 
تأتي الفشال  تجاه دمشق  الخطوات  ان  الى 
مخطط ومؤامرة أمريكية شمال سورية، وشرق 

الفرات.
 واذا صح ما سمعناه بأن الرئيس التركي كان 
سورية  لتقسيم  قائما  أمريكيا  مشروعا  يقصد 
عبر انشاء “دولة كردية”. شرق الفرات، حيث 
السوري  النفط  بسرقة  االمريكية  القوات  تقوم 

والقمح والقطن. من هذه المنطقة التي تعتبر 
الذي  الوقت  في  كلها،  لسورية  الغذاء  سلة 
مناطق  على  خانقا.  حصارا  فيه  تفرض 
سيطرة الحكومة السورية لتجويع الماليين من 
السوريين القاطنين فيها.. وكذلك انشاء” دولة 
سنية” شمال سورية حيث مناطق نفوذ تركية 

ومن خلف ظهر االتراك.
الدروز  لتهجير  المتصاعدة  الحمالت  ولعل 
عليهم  التضييق  خالل  من  الشمال  من 
والتنكيل بهم. وحتى قتل افراد منهم في جبل 
السماق علي يد جماعات الحزب اإلسالمي 
لتنفيذ  التمهيد  سياق  في  تأتي  التركستاني 
الخالية  الدولة  هذه  بإقامة  االمريكية  الوعود 

من األقليات..
جبهة  زعيم  الجوالني”  محمد  “أبو  ان  كما 
التشكيلي  للفن  معارض  يقيم  اخذ  النصرة، 
مرتديا  افتتاحها  ويحضر  ادلب.  في  مؤخرا 
لمغازلة  محاولة  في  العصرية،.  البدلة. 
الغرب،  مع  التقارب  في  الجديدة  التوجهات 
وعن  عنه  والتشدد  اإلرهاب  صفة  ونزع 

جماعته..
واذا كان الكيان الكردي المستقل شرق الفرات. 
واإليرانية  والسورية  التركية  المصالح  يهدد 
معا.، فان األخطر هو الكيان المستقل التابع 
فهذا  لتركيا.  الجنوبية  الحدود  على  المريكا 
تتجاوز سحب  استراتيجية  ابعاد  له  المشروع 
البساط وزمام القرار على الجماعات المسلحة. 
من تركية، الن قيام هذا الكيان يعني اغالق 
بالنسبة  كامال  الشرق  مع  التواصل  بوابة 
لتركية، أي اغالق الطريق االستراتيجي الذي 
عبره االتراك عام 2009 في اطار سياسية 
البوابة  التوجه شرقا، ومع اغالق  االنفتاح و 
الغربية سابقا. برفض قاطع النضمام تركية 

األمريكي  المشروع  فان  األوروبي،  لالتحاد 
الغربي، هو عزل تركية شرقا وغربا، وتحجيم 
فقط  الناتو  حلف  في  وظيفتها  بحدود  دورها 

ونقطة على السطر.
ومن المالحظ ان انقرة عقدت اجتماعا مفاجئا 
امس مع ثالثة ممن يمثلون دوليا. “الطرف 
الشرعي” للمعارضة، واجتمع وزير الخارجية 
التركية “جاويش اوغلو ” مع كل من. رئيس 
ورئيس  المسلط،  سالم  السوري”،  “االئتالف 
ورئيس  جاموس،  بدر  التفاوض”،  “هيئة 
الرحمن  عبد  المؤقتة”،  “الحكومة  تسمى  ما 
حول  بيان  أي  يصدر  ان  دون  المصطفى، 
ما جرى. في االجتماع.. في الظاهر قد يبدو 
حيال  السورية  المعارضة  لطمأنه  االجتماع 
وشرح  دمشق،  مع  التركي  التقارب  خطوات 
موقف انقرة وتأكيد التزامها بدعم المعارضة. 
ولكن ربما االمر اعمق من ذلك و يتعلق بسعي 
للمعارضة  الشرعي  بالرأس  اإلمساك  تركية 
لقطع الطريق تجاه أي مشروع امريكي احادي 
تجاه دمشق،  الشمال، ولتثبيت خطواتها  في 
في  لخيارتها  المعارضة  انضمام  وضمان 
المستقبل عند بداية تنفيذ ما أعلنته عن دور 
والحكومة  المعارضة  بين  الوساطة  في  لها 
أصوات  ارتفاع  بدء  مع  خاصة  السورية. 
من “هيئة تحرير الشام”. وغيرها تنتقد تركية 
“تحرير  في  العسكري.  القائد  وابرزهم  علنا. 
الشام” مّيسر الجبوري المعروف” بأبو ماريا 
في”تلغرام”،  تركية  اتهم  والذي  القحطاني” 
حساب  على  السورية  الدماء  بـ”استرخاص” 
الدعاية االنتخابية لحزب “العدالة والتنمية ” 
وكذلك فعل الشرعي العام في “تحرير الشام” 
مظهر الويس”. الذي انتقد دعوات التقارب. 

التركية مع دمشق.

الولوج لبعض  العرض يمكن  من خالل هذا 
الحاصل  للتصعيد  واالستنتاجات  التفسيرات 
بين القوات االمريكية في سورية وبين القوات 

المنضوية في محور المقاومة:
تأثيرات  عن  منفصل  التصعيد  ان  أوال:  ـ  
الى  واقرب  النووي،  الملف  مفاوضات 
في  االمريكية  القوات  اخراج  استراتيجية 
حالة  في  حاليا  األقل  على  وجعلها  سورية، 
شماال،  التمدد  من  لمنعها  استقرار  عدم 

والتفكير في مشاريع التقسيم.
ـ ثانيا: ان المصالح التركية السورية اإليرانية 
اخراج  أهمية  على  تلتقي  باتت  الروسية 
الدور  القوات االمريكية من سورية، وتحجيم 
األمريكي في الملف السوري سياسيا وميدانيا، 
األربعة  األطراف  بمصالح  يضر  بات  النه 
تقاطع  وعند  سورية،.  وشمال  الفرات،  شرق 

الحدود بين سورية والعراق واألردن.
عمليات  من  يجري  ما  ان  نعتقد  ثالثا:  ـ 
او  عابرا  ليس  االمريكية  القوات  تستهدف 
مؤقتا، انما سوف يستمر وقد يتصاعد حسب 

التقديرات الميدانية للقادة.
ـ رابعا: قدرة إدارة الرئيس بادين على تحمل 
بسبب  ضعيفة  العسكري  والضغط  الخسائر 
للكونغرس  النصفية  االنتخابات  اقتراب 
االستراتيجية  األهمية  مستوى  وانخفاض 
الى  بالنظر  سورية  في  التواجد  لمناطق 
والمناطق  العالمية  االمريكية  االستراتيجية 

الحيوية التي تمثل أولوية لها االن.
في سورية  كبيرة  تحوالت  على  مقبلون  نحن 

والمنطقة بشكل عام، وهللا اعلم.
كاتب واعالمي

BY MONA ABUAMARA

Anti-Palestinianism has been 
increasingly witnessed worldwide 
but especially within western liberal 
democracies. It presents itself in every 
attempt to portray any act carried by 
Israel and its lobby against Palestine, 
the Palestinians, and those advocating 
for Palestine, as inevitable for the 
protection of Jewish communities.

Antisemitism is a grave assault on 
humanity, and the world has witnessed 
firsthand its atrocious ramifications. 
But Never Again in no way contradicts 
striving for a free Palestine—if anything, 
these principles of universal rights, 
freedoms, and values go hand in hand. 
Using accusations of antisemitism to 
suppress voices advocating for the 
legitimate rights of the Palestinians 
dilutes the accusation of antisemitism 
and empowers real antisemites.

In the past few years, exploiting the 
working definition of the International 
Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA) for antisemitism has become one 
of the latest acts of subterfuge practiced 
by Israel and its lobby.
By employing its fluid, Israel-centered 
description, coupled with its vague 
language and the baseless association 
between Palestine advocacy and 
antisemitism, the Israel lobby used its 
newfangled definition to label and smear 
Palestine advocates, including Jews, as 
either antisemites or self-hating Jews.

Clearly, being exposed for being 
an apartheid state is disgruntling. 
But Israel’s supporters seem to be 
laboring under the delusion that the 
Palestinians will simply roll over and 
accept their lot and embrace their place 
within the apartheid system. All of this 
is to circumvent the bad press that 
might disrupt the charade of “the only 
democracy in the Middle East”

With the help of its lobby, Israel has 
been at work covering up its atrocities, 
weaponizing its distorted depiction of 
the IHRA definition of antisemitism to 
urge the international community to 
normalize discrimination and prejudice 
against the Palestinians. The act is both 
selfish and appalling.

Recently Maram Mansour, a Palestinian 

journalist, won a lawsuit against 
her wrongful dismissal by Deutsche 
Welle. Before her, Shahd Abusalama, a 
Palestinian associate lecturer at Sheffield 
Hallam University, was reinstated 
after being unlawfully suspended and 
investigated by her university. These 
cases only represent those who were 
able to successfully fight the injustices 
done to them. Unfortunately, there are 
countless other Palestinians and world 
activists who have and continue to be 
wrongly prosecuted. You might have 
heard of some of their agonizing tales, 
but there are so many that no one will 
ever encounter. 

They were acquitted of allegations that 

were clearly baseless and should never 
have been taken seriously in the first 
place, and they were reinstated into 
positions that should never have been 
stripped from them. Not your typical win.

Indeed, although Maram and Shahd were 
ultimately vindicated, they shouldn’t 
have been on the proverbial stand in the 
first place. Let us pause here to examine 
what they have theoretically won. They 
were acquitted of allegations that were 
clearly baseless and should never have 
been taken seriously in the first place, 
and they were reinstated into positions 
that should never have been stripped 
from them. Not your typical win.

Why were the attacks against them 
warranted to begin with? The answer, 
simply, is anti-Palestinianism. And of 
course, the fact that they eventually “won” 
doesn’t erase the damage that has been 
done, after the slander has been made 
public. Who will be held accountable for 
spewing such accusations? No one. A 
quiet settlement occurs, followed by a 
noiseless admission of the falsehood of 
those accusations. Little more.  

In a way, this shouldn’t be surprising, 
as the campaigns have by now become 
rather predictable—the goal was never 
about delivering a guilty verdict; the 
tortuous, punishing battle to overturn 
it was the whole point. These women 
persevered in the face of this adversity, 
but who else might balk in the face of a 
similar threat? Who might think twice, 
from now on, knowing that they may be 
put through the ringer like Maram and 
Shahd?

Israel and its lobby use the smear of 
antisemitism to defend their aggressions 
and to warrant their anti-Palestinianism. 

Of course, Israel has much to fear 
from people like Shahb and Maram. 
It needs shielding simply because 
these advocates have dared to stand 
with Sheikh Jarrah, Silwan, or Masafer 
Yatta—demanding a stop to the ongoing 
Palestinian Nakba. Israel is afraid 
when free voices call for the release of 
Palestinian political prisoners and for an 
end to the -15year blockade on Gaza. 

Jews have nothing to do with this, and 
none of the above is a threat to Jews. It 
is, however, a threat to the continuation 
of a brutal apartheid regime. 

Ask yourself: would the Palestinians 
have acted differently had the religion 
or nationality of their oppressor been 
different? Or maybe Palestinians, 
like any oppressed group, are simply 
demanding their legitimate rights?
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متى يظهر إسم حنا إلى جانب محمد ولماذا ال ترفع صورة الكنيسة
 إلى جانب المسجد في فعاليات دعم صمود القدس ؟

االمن االسرائيلي إسرائيلي يخفي وثائق تاريخية 
توثق قتل  وتهجير مدنيين فلسطينيين في النكبة

جدلية العالقة بين مشاريع التدويل والصهينة والتقسيم

صبحي غندو

المنطقة العربية مهّددٌة منذ مطلع القرن الحالي 
بثالثة مشاريع ُتكّمل بعضها البعض: مشروع 
التدويل ألزمات عربية داخلية، مشروع التقسيم 
والتفتيت ألوطان وشعوب المنطقة، ومشروع 
وما  الكبير«.  الصهيوني  األوسطي  »الشرق 
قامت به جماعات التطّرف الديني العنفي في 
الماضية  السنوات  العربية في  البلدان  بعض 
معًا في ظّل  »المشاريع«  بخدمة هذه  ساهم 

غياب »المشروع العربي الواحد«!.
ولعّل أخطر التوصيفات للحروب والصراعات 
دينية  أسماء  استغالل  يحصل  حينما  يحدث 
وخالفات  ونزاعات  حروب  لوصف  ومذهبية 
هي بواقعها وأهدافها سياسية محض، وهذا ما 
يجري عادًة في الحروب األهلية التي ُتسّخر 
الطائفية  سالح  فيها  بما  األسلحة  كل  فيها 
السياسية. فالفاعل اآلن في األزمات العربية 
والدولية  اإلقليمية  الجهات  من  مجموعة  هو 
تستفيد من  لكّنها  تتباين مصالحها،  قد  التي 
أبعادًا  تأخذ  الداخلية  العربية  األزمات  جعل 
طائفية ومذهبية وإثنية بحكم االرتباط الخارجي 
الكثير  يسعى  وبينما  تلك.  أو  الجهة  بهذه 
العربية  الصفة  لنزع  والمسلمين  العرب  من 
واإلسالمية عن جماعات التطّرف واإلرهاب، 
ال يجدون مشكلة في تعميم التسمية الطائفية 
أو المذهبية على أي خالف مع فريق سياسي 

محّلي أو بلد عربي أو إسالمي مجاور!.

على  ليست  هي  حاليًا  القائمة  المخاطر  إّن 
أتباع هذا الدين أو ذاك المذهب فقط، بل هي 
كّلها،  العربية  األوطان  بحّق  محدقة  أخطار 
والمكّونات  والحكومات  الشعوب  فيها  بما 
األزمات  فضحايا  فيها.  االجتماعية 
والعنف  واالجتماعية  والصحية  االقتصادية 
وأديان  ومناطق  ينتمون ألوطان  هم  المسّلح 

ومذاهب مختلفة.

أكثر من  في  الجارية  العربية  الداخلية  الفتن 
بسلسلة  مّتصلة  حلقة  هي  ومكان،  زمان 
مائة  مدار  على  العربي/الصهيوني  الصراع 
عام. فلم يكن ممكنًا قبل قرٍن من الزمن تنفيذ 
»وعد بلفور« البريطاني بإنشاء دولة إسرائيل 
دون تقطيع للجسم العربي ولألرض العربية، 
مع  البريطاني/الصهيوني  الوعد  تزامن  حيث 
باسم  المعروف  البريطاني/الفرنسي  االتفاق 
»سايكس- بيكو« والذي أوجد كياناٍت عربية 
للمصالح  وضامنة  الحدود،  على  متصارعة 
الغربية، ومسّهلة للنكبة الكبرى في فلسطين. 
فال فصل إطالقًا بين معارك التحّرر الوطني 
من المستعمر الغربي وبين الصراع العربي/

سعي  أيِّ  بين  أيضًا  فصل  وال  الصهيوني. 
الّتحاد أو تكامل عربي، وبين الصراع العربي/

الصهيوني.
إّن تراجع “الُهوّية العربية المشتركة” في العقود 
الثالثة الماضية أّدى إلى تفّكك مفهوم “الُهوّية 
الطائفية  التسميات  طغيان  وإلى  الوطنية” 

العربية،  المجتمعات  والمذهبية واإلثنية على 
ومن ثّم حدثت حاالت االنفجار الداخلي في 
“العروبة”  تصبح  وبذا  عربي،  بلٍد  من  أكثر 
ال مجّرد أساس لبناء مستقبل عربي أفضل، 
بل أيضًا سياجًا ثقافيًا واجتماعيًا ضّد التدّخل 
األجنبي، ولحماية الوحدات الوطنية في كّل 
بلد عربي، إذ عندما تضعف الُهوّية العربية، 
موّحدة  وطنية  ُهوّيات  ليست  بدائلها  فإّن 
للشعوب، بل انقسامات حاّدة تولِّد حروبًا أهلية 

وتؤّدي إلى تدويل وصهينة المنطقة كّلها.

محاوالت  العربية  األرض  امتداد  على  ونجد 
مختلفة األوجه، ومتعّددة المصادر واألساليب، 
حالة  ولجعلها  العربية،  الهوّية  معنى  لتشويه 
متناقضة مع التنوّع اإلثني والديني الذي تقوم 

عليه األّمة العربية منذ قروٍن عديدة.
أوطان  عّدة  في  اإلثنية«  »األقّليات  فمشكلة 
عربية ترتبط بالفهم الخاطئ للهويتين الوطنية 
والعربية، حيث يعتقد البعض بأّن الحّل لهذه 
كالتي  انفصالية  »حلواًل«  يقتضي  المشكلة 
حدثت في جنوب السودان وفي شمال العراق، 
وكالتي يتّم اآلن الحديث عنها لمستقبل عّدة 
بلدان عربية. وهذا األمر هو أشبه بمن يعاني 
من مرٍض في الرأس فُتجرَى له عملية جراحية 
لبتر أحد اطرافه!!. إذ أساس مشكلة غياب 
مفهوم  انعدام  هو  األقليات«  بعض  »حقوق 
الدستوري،  الوضع  ورداءة  السليمة  المواطنة 
وليس قضية »الهوّية«. ففي الواليات المتحدة 
األميركيين  عموم  لدى  كبيرًا  اعتزازًا  نجد 
بهويتهم الوطنية األميركية )وهي ُهوّية حديثة 
في  الحاصل  والتمايز  التباين  تاريخيًا(، رغم 
المجتمع األميركي بين فئاته المتعّددة القائمة 
وثقافية  ودينية  وإثنية  عرقية  أصول  على 
مختلفة. فمشكلة األقّليات موجودة في أميركا 
لكّنها ُتعالج بأطر دستورية، كما حدث أكثر 
من مرّة في مسائل تخّص مشاكل األقّليات، 
أميركا  لمشاكل  األميركي«  »الحّل  يكن  ولم 
وال  المشتركة  األميركية  الهوّية  عن  بالتخّلي 
تفتيت  أو  االنفصالية  النزعات  بقبول  أيضًا 

»الواليات المّتحدة«.

األميركية  اإلدارات  مارست  كيف  فعجبًا، 
سياسات  الغربية  الدول  وبعض  المختلفة 
خالصات  مع  تتناقض  العربية  المنطقة  في 
على  شّجعت  وكيف  الخاّصة،  تجاربها 
إضعاف  وعلى  واألوطان  الشعوب  تقسيم 
هذه  رفضت  بينما  عمومًا  العربية  الهوّية 
الدول دعواٍت انفصالية في مجتمعاتها، كما 
بريطانيا  في  وقبلها  إسبانيا  في  مؤّخرًا  حدث 
منطقة  مع  فرنسا  وفي  الشمالية،  إيرلندا  مع 
الباسك، وفي أميركا مع واليات جنوبية خالل 

حقبة الحرب األهلية األميركية!.
طبعًا لم يكن القصد البريطاني والفرنسي من 
رسم الحدود بين أجزاء األرض العربية، في 
مطلع القرن العشرين، مجّرد توزيع غنائم بين 
والذي  آنذاك،  األوروبيتين  اإلمبراطوريتين 
باسم  المعروفة  االتفاقيات  خالل  من  جرى 
»سايكس- بيكو«، بداللة أّن البلدان العربية 
تعّرضت  منهما  أيٍّ  لهيمنة  خضعت  التي 
تلك  األول من  فالهدف  للتجزئة،  نفسها  هي 
التجزئة كان إحالل هوّياٍت محّلية بدياًل عن 
الهوّية العربية المشتركة، وإضعافًا لكّل جزء 

بانقسامه عن الجزء العربي اآلخر.
النصف  من  الزمنية  الحقبة  هذه  ورافقت 
فرض  محاوالت  الماضي،  القرن  من  األول 
بأشكال مختلفة على عموم  الثقافي  التغريب 
البلدان العربية، والسعي لزرع التناقضات بين 
الهوّيات  وبين  المستحدثة  الوطنية  الهوّيات 
األصيلة فيها كالعروبة الثقافية، ثّم أيضًا بين 
الفكرية  الصراعات  أطر  في  والدين  العروبة 

والسياسية.

أي  الالحقة،  الزمنية  الحقبة  تمّيزت  وقد 
النصف الثاني من القرن العشرين، بطروحات 
فكرية وبحركات سياسية يغّذي بعضها أحيانًا 
والعروبة  الوطنية  عن  الخاطئة  المفاهيم 
والدين، أو ال تجد في فكرها اآلحادي الجانب 
التي تقوم عليها  للهوّيات األخرى  أيَّ مّتسٍع 
األمَّة العربية. فهوّية البلدان العربية هي مزيج 
مرّكب من هوّيات )قانونية وطنية( و)ثقافية 
حال  واقع  وهذا  دينية(.  و)حضارية  عربية( 
ملِزم لكل أبناء البلدان العربية حّتى لو رفضوا 
فكريًا االنتماء لكّل هذه الهوّيات أو بعضها.

إّن ضعف الوالء الوطني لدى بعض الناس، 
عن  يبحثون  جعلهم  حكوماتهم،  سؤ  بسبب 
الواحدة  المواطنة  لمفهوم  بديلة  فئوية  أطر 
أجل  من  العنف  الستخدام  ورّبما  المشتركة، 
يراهنون  من  نجد  كما  »الحقوق«،  تحصيل 
أو  العربية  الثقافية  الهوّية  أّن إضعاف  على 
إلى  سيؤّدي  عام،  بشكل  للعروبة  االنتماء 
يريدون  كالذين  أو  الوطني،  الوالء  تعزيز 
إضعاف التّيارات السياسية الدينية من خالل 

االبتعاد عن الدين نفسه!.
لكلٍّ  السليمة  والممارسة  الصحيح  الفهم  إّن 
العربية  المنطقة  في  الهوية«  »ثالثيات  من 
الغائب  الحلُّ  )الوطنية والعروبة والدين( هو 
يدعو  فالدين  العربية.  األمَّة  أرجاء  اآلن في 
إلى التوّحد ونبذ الفرقة. والعروبة تعني التكامل 
ورفض االنقسام. والوطنية هي تجسيد لمعنى 
المواطنة والوحدة الوطنية. فأين نحن من ذلك 

كّله؟.

دستوريًا  ح  ُيصحَّ الوطني  الوالء  ّضعف  إّن 
وعمليًا من خالل المساواة بين المواطنين في 
الحقوق السياسية واالجتماعية، وبالمساواة أمام 
القانون في المجتمع الواحد، وبوجود دستور 

يحترم الخصوصيات المكّونة للمجتمع.
كذلك هو األمر بالّنسبة للهوّية العربية، حيث 
وبين ممارسات  بينها  التمييز  الضروري  من 
أو  حكومات  قبل  من  جرت  سّيئة  سياسية 
كانت  وإن  أواًل  للعروبة  أساءت  منظمات 
ثقافية  هوّية  هي  فالعروبة  شعاراتها.  تحمل 
جامعة ال ترتبط بنظام أو حزب أو مضمون 
فكري محدد، وهي تستوجب تنسيقًا وتضامنًا 
ويصون  طاقاتهم  يوّحد  العرب  بين  وتكاماًل 

أوطانهم ومجتمعاتهم.
ما حدث ويحدث في العقود الثالث الماضية 
العربية،  الهويَّة  بنزع  األجنبي  الهدف  يؤّكد 
بل  أوسطية«،  »شرق  بهوّية  استبدالها  عبر 
حّتى نزع الهوّية الوطنية المحّلية واالستعاضة 
عنها بهوّيات ومذهبية وطائفية وإثنية، وفي 
لتشويه  محموم  سعٌي  األجنبي  التحّدي  هذا 
صورة اإلسالم والعروبة معًا، من أجل تسهيل 

السيطرة على األوطان العربية وثرواتها.
العربية  األرض  على  اليوم  يحدث  وما 
الماضية.  سنة  المائة  لحروب  تتويٌج  هو 
االعتراف  ثّم  بإسرائيل،  الدولي  فاالعتراف 
بعد  بها،  الفلسطيني  المصري/األردني/ 
معاهدات »كامب ديفيد« و«أوسلو« و«وادي 
الحكومات  بعض  »تطبيع«  ثّم  عربة«، 
العربية لعالقاتها مع إسرائيل، كّلها كانت غير 
كافية لتثبيت »شرعية« الوجود اإلسرائيلي في 
ومعظم  للقدس  المنشود  وللتهويد  فلسطين، 
تتطلب  »الشرعية«  فهذه  الغربية،  الضفة 
»إسرائيل«  محيط  في  أخرى  دويالٍت  قيام 
اآلن  هي  كما  أيضًا،  دينية  أسس  على 
مقولة »إسرائيل دولة لليهود«. وكّلما ازدادت 
على  واإلثنية  والمذهبية  الطائفية  الصراعات 
األرض العربية، كّلما اقترب الحلم الصهيوني 
الكبير من التحّقق في أن تكون إسرائيل هي 
قائمة على  األقوى في منطقٍة  الدينية  الدولة 
هي  اإلسرائيلية  فالمراهنة  طائفية.  دويالٍت 
بوجودها  التي  »الدويالت«،  هذه  على والدة 

مستقلة  فلسطينية  دولة  ال  هناك  تكون  لن 
من  الماليين  عودة  وال  القدس،  عاصمتها 
الالجئين الفلسطينيين إلى أرضهم المغتصبة، 
المستحدثة  »الدويالت«  في  لهم  توطيٌن  بل 
»داحس  حروب  في  سالحهم  وتوظيف 

والغبراء« الجديدة.!
إّن ما يحدث اآلن على األرض العربية ليس 
فيها،  تتدّخل  محلية  سياسية  متغّيرات  فقط 
وتتجاوب مع تفاعالتها، قوى إقليمية ودولية، 
فهذه المتغّيرات قد تكون قطعًة فقط من صورة 
وديمغرافي  جغرافي  لتغييٍر  مسبقًا  مرسومة 
الحرب  تكن  ألم  عديدة.  لدول عربية  منشود 
أفرزته  وما   ،2003 العام  في  العراق  على 
والشعب  للدولة  تقسيمي  حال  واقع  من 
والثروات، وما مّثلته هذه الحرب من تداخل 
والدولية،  واإلقليمية  المحلية  الصراعات  بين 
الخفي  الهدف  عن  نموذجًا  لتكون  كافية 
والتدّخل  األهلية  الحروب  مزيج  من  المرجو 
الخارجي؟! ثّم ألم يكن درس تقسيم السودان 
في مطلع العام 2011 مؤّشرًا عن المصير 
المرغوب ألوطان عربية أخرى؟! وهل كانت 
نتائج التدّخل الخارجي في ليبيا وسوريا ولبنان 
واليمن لصالح شعوب هذه األوطان ووحدتها 
قوى  بعض  استمّرت  ذلك  رغم  واستقرارها؟! 
دعم  على  بالمراهنة  العربية  المعارضات 
عربيًا  ويتواصل  الداخلية،  لمعاركها  الخارج 
العامل  وتجاهل  الفلسطينية  القضية  تهميش 
بعضهم  مع  العرب  حروب  في  اإلسرائيلي 
التطّرف  جماعات  نشأة  وفي  البعض، 

واإلرهاب بالمنطقة!.
فكم هو جهٌل مثيٌر اآلن للتساؤل حينما يتّم 
استبعاد الدور اإلسرائيلي في تفاعالٍت داخلية 
تحدث في عّدة أوطان عربية، وحينما ال ينتبه 
الكبرى في  المصلحة اإلسرائيلية  إلى  العرب 
تفتيت أوطانهم وفي صراعاتهم العنفية تحت 
أيِّ شعاٍر كان. فأمن إسرائيل يتحّقق )كما قال 
أحد الوزراء اإلسرائيليين بعد حرب 1967( 
من  أكثر  للعربي  العربي  كره  يكون  »حينما 
بمختلف  فإسرائيل  لإلسرائيلي«!.  كرهه 
عربيًا،  المجزّأ  تجزئة  على  راهنت  حكوماتها 
وشّجعت كل الحركات اإلنفصالية بالمنطقة، 
الشريط  على  الحر«  لبنان  »دولة  وأقامت 
الحدودي لها مع لبنان في ربيع العام 1979 
كمدخل لمشاريع التقسيم الطائفي الذي أعّدت 
له منذ حقبة الخمسينات من القرن الماضي.

األّمة  قَدر  هي  والتحّديات  الصراعات  إّن 
عليه  هي  بما  التاريخ،  مدار  على  العربية 
من  فيها  وبما  مهم،  إستراتيجي  موقع  من 
ثروات طبيعية ومصادر للطاقة، وبما عليها 
السماوية،  الرساالت  لكلِّ  مقّدسة  أماكن  من 
لكن ما يتوّقف على مشيئة شعوبها وإرادتهم 
هو كيفّية التعامل مع هذه التحّديات، ورّبما 
عربية  بلدان  عّدة  بين  مشتركة  سمٌة  هي 
المستعمر  مقاومة  في  نجحت  شعوبها  أّن 
بناء أوضاع  قياداتها في  ثّم فشلت  والمحتل 

داخلية دستورية سليمة.
فما يحدث اآلن في داخل أوطان من مشرق 
هو  اإلفريقي،  عمقها  وفي  ومغربها،  األّمة 
التي  القضايا  وحجم  نوع  على  هاّمة  داللة 
تعصف لعقوٍد طويلة باألرض العربية، وهي 
األوضاع  بين  الحاصل  الترابط  تؤّكد  كّلها 
بين  الخارجية،  التدّخالت  وبين  الداخلية 
فساد  وبين  واالقتصادية  االجتماعية  الهموم 
الداخلي  الضعف  بين  السياسية،  الحكومات 
هدم  في  األجنبية  المصالح  وبين  الوطني 
الصهينة  مشاريع  وبين  األوطان،  وحدة 
والتدويل والتقسيم التي تستهدف األمة العربية 

طيلة قرٍن من الزمن.
مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن

لماذا في االعالم وحصرا عندما يتعلق االمر 
بصمود اهل القدس ال يذكر اسم “حنا” الى 

جانب محمد؟.
رغم ان المسجد االقصى هو عنوان المواجهة 
القدس  كنائس  تظهر  ال  لماذا   .. االساسي 
في االدبيات والمؤتمرات الى جانب المسجد 

االقصى؟
لكن  ترديدها  المألوف  من  يكن  لم  اسئلة 
الموجهة  العتاب  حالة  في  استنتاجها  يمكن 
ينظمون  ولمن  واالعالميين  للمثقفين  حصرا 
العربي عند  العالم  في  القدس  مؤتمرات عن 
االب عطا  المطران  بتوقيع  نقاشات  التماس 
هللا حنا احد ابرز عناوين مواجهة االحتالل 
للشعب  بالنسبة  القدس  تهويد  ومخططات 

الفلسطيني.
قيادات  من  غيره  مثل  حنا  هللا  عطا 
في  وشارك  مؤخرا  عمان  زار  الفلسطينيين 
مؤتمر ما ثم استضافه عديدون ابرزهم عضو 
على  وبرزت  خوري  طارق  السابق  البرلمان 
المجالسات مع شخصية وطنية مثل  هامش 
معروفة  تكن  لم  معطيات  إما  حنا  المطران 
أسئلة  وطرحت  جديدة   معلومات  او  سابقا 
عنوان الجواب ممثلي كنائس المقدس العربية 

حصرا ” في الفم إبريق من الماء”.
افاد المطران حنا عمليا وابلغ عشرات االردنيين 
به  احاطوا  القدس  شباب  بان  التقاهم  الذين 
عندما استقبل جثمان الشهيرة شرين ابو عاقلة 
وبصورة تلقائية لحمايته جسديا دون معرفة ما 
اذا كان هؤالء الشباب بخلفية دينية مسيحية 
القدس  صورة  كانت  ويومها  اسالمية  او 
الحقيقية واهلها الصامدون من كل المكونات 

االجتماعية في مواجهة آلة العدو العاتية .
والعتب  الفلسطينية  القضية  عنوان  القدس 
التي  والمؤتمرات  االعالم  بيانات  شديد على 
تتجاهل كنائس القدس واجراسها واوقافها في 

العديد من المرات.
والتركيز على االوقاف االسالمية فقط وهي 
براي  وتشخيص  مراجعة  الى  بحاجة  مسالة 

المطران حنا الن مستقبل المواجهة والتصدي 
في  العدو  فرصة  بتفويت  مرتبطا  يكون  قد 
التفريق بين المسلمين والمسيحين مع التأكيد 
تشييع  مراسم  قالتها  التي  الرسالة  ان  على 
جثمان الشهيدة شرين هي رسالة نكاية بالعدو 
ومخططاته ال بل تعكس اهل حقيقة القدس 
الصامدون وراء قضيتهم ومقدساتهم بصرف 

النظر عن الهويات الفرعية والطائفية .
الدين  رجال  حديث  في  العتب  يخفى  ال 

المسيحي دون نقد او تجريح او تسييس.
اوساط  تكشفها  التي  المعطيات  تخفى  وال 
المطران  خطاب  عن  بعيدا  متابعة  مسيحية 
حنا الوحدوي فعدد المسيحين في القدس مثال 
كان عام 1948 ال يقل عن 35 الف مقدسي 
وعددهم االن جراء سياسات االحتالل وعوامل 
اخرى 8 االف فقط.. هذه ارقام  مرعبة ال 
بد من التفاعل معها وقراءتها بعيدا عن حتى 
وبوصلة  وحساباتها  العربية  الدول  مواقف 

الفصائل الفلسطينية  .
الدين  رجال  كان  المواجهات  إحدى  في 

المسيحي واإلسالمي معا في صحن المسجد 
فقط  فلسطين  علم  الجميع  رفع   .. األقصى 
وحمل الشباب بدون التدقيق بهوياتهم الدينية 
شيوخ المسجد االقصى ومنهم المطران عطا 
االعتراض  مسيرة  احدهم  اوقف   .. حنا  هللا 
ضد  خاطبا  وهتف  االحتالل  ضد  الوحدوية 
الشباب  ايدي  فعالجته  الكفرة  المسيحيين 
تبينت الحقا صالته  ثم  فورا  معه  وتصرفت 
باسم  يهتف  كان  انه  مع  االحتالل  بشرطة 

االسالم والمسلمين .
من  يعاني  االقصى  ومسجدها  القدس 

“إحتاللين”.
هذه عبارة ترددت بدون تفاصيل.

كنائس  بان  التذكير  عند  توقف  حنا  واألب 
من  مستهدفون  فيها  والمسيحيين  القدس 
االحتالل و العدو تماما كما المسجد االقصى 
يجب  المواجهة  وبالتالي  المسلمون  واهلها 
القدس  في  المسيحي  ويد  الجميع  تشمل  ان 
الصامد على الجمر ممدودة لشقيقه ولتأطير 
الوحدوية ال بد من خطاب  الرسالة  ومنهجة 

عربي اعالمي شامل وجذري  يضع الكنيسة 
والمؤتمر  الصورة  بنفس  المسجد  جانب  الى 
واي لقاء الن تلك حقيقة اهل القدس  الذين 
تجاوزوا في دفاعهم عن المقدسات ويتجاوزون 
والسياسية  الفصائلية  الحسابات  كل  يوميا 

والطائفية .
في  اعالميين  لنخبة  بوضوح  المطران  قالها 
حقا  معا  نعمل  ان  ..”علينا  خوري  ضيافة 

فعنوان المواجهة االعرض هو القدس”.
يأمل مسيحيون داعمون للمطران في االردن 
والمطبات  للمكائد  العربي  ينتبه االعالم  بان 
الثاني  الملك عبد هللا  لتوجيهات  إنفاذا  حتى 
بان  االجتماعات  كل  وفي  دوما  يذكر  الذي 
جانب  الى  المستهدفة  المسيحية  االوقاف 

االوقاف االسالمية .
اختصار  عملية  تتوقف  بان  هؤالء  ويأمل 
معركة القدس بالمسجد االقصى حصرا فهي 
أعمق وأبعد واكثر كما ان االمنيات واضحة 
من  القدس  بملف  المهتمين  عند  المالمح 
ابنائها  فهم راغبون حقا من اجهزة االعالم 
فلسطين  علم  يرفع  بان  المؤتمرات  ومنظمي 
القدس  لمساجد  االولى  دوما  صورتين  مع 
جذر  يشكل  ذلك  الن  لكنائسها  والثانية 
اعتبار  او  فقط  المعركة  اسلمة  المسالة والن 
ملف القدس مرتبط بقوى اسالمية فقط مهتمة 
حصرا بالمسجد االقصى هي بمثابة الخدمة 

األكبر لالحتالل .

في  اإلسرائيلية  »هآرتس«  صحيفة  كشفت 
وزارة  من  فرق  أن  اإلثنين،  ليوم  افتتاحيتها، 
األمن تمشط أرشيفات في أنحاء »إسرائيل« 
وُتخفي وثائق تاريخية الفرق نقلت إلى خزنات 
اإلسرائيلي  النووي  بالمشروع  تتصل  وثائَق 

والعالقات الخارجية لـ«إسرائيل«.
وتقول الصحيفة، إن »مئات الوثائق مع أدلة 
الجيش  في  ألوية  إفادات  بينها  النكبة،  على 
قرى،  وتدمير  مدنيين  قتل  عن  اإلسرائيلي 
وتوثيق لطرد، بدت كجزٍء من عملية منهجية 

إلخفاء أدلة على النكبة«. 
العملية  وراء  من  وقفوا  »من  أن  وأضافت 
هم عناصر جهاز »ملماب« )المسؤول عن 
جهاز  وهو  األمنية(،  المؤسسة  في  األمن 

سري عمله وميزانيته سريين«.
الصحيفة،  بحسب  التحقيق،  من  وتبّين 
أي  دون  من  »عملوا  الجهاز  عناصر  أّن 
من  جزٍء  في  أنهم  حتى  قانونية،  صالحية 
الحاالت أخفوا وثائق كانت الرقابة العسكرية 
قد سمحت بنشرها قباًل، بل وحتى أنهم نقلوا 
أحيانًا إلى خزنات وثائق مضمونها ُنشر على 

المأل«. 
لشؤون  الفرعية  اللجنة  رئيسة  الكشف،  وبعد 
الكنيست  وعضو  ووحداتها،  األمن  وزارة 

العام  في  عقدت  )ميرتس(،  روزين  ميخال 
تبين  الموضوع  في  جلسات  سلسلة  األخير 
إلى  بالفعل  وصلوا  الدولة  ممثلي  أن  فيها 
أرشيفات وخزنوا وثائق ليس عليها حصانة، 
دون  من  إخفائها  على  عمل  »ملماب«  وأن 

أي صالحية.
»روزين  أن  اإلسرائيلية  الصحيفة  وأكدت 

عضو  واألمن،  الخارجية  لجنة  ورئيس 
طلبا  عتيد(،  )يش  باراك  بن  رام  الكنيست 
كشف الوثائق التي ُأخفيت، لكن ممثلي وزارة 

األمن عارضوا«.
بموجبها  تقوم  تسوية  »تحققت  النهاية،  وفي 
األرشيفات  إلى  كتاب  بإرسال  الدولة  خازنة 
نشر  باإلمكان  كان  إذا  ما  فحص  وطلب 

الوثائق بالتنسيق مع أرشيف الدولة«.
خازنة  أرسلت  »مؤخرًا  لـ«هآرتس«،  ووفقًا 
الدولة، روتي أبروموفيتش، كتابًا إلى سلسلة 
بين  من   – العامة  األرشيفات  من  مقلصة 
مئات بحسب تقدير الخازن السابق، يعقوب 
 – »ملماب«  مّشطها عناصر  التي  لوزبيك، 
مع طلب نقل الوثائق لفحصها«، معتبرًة أنها 
صغيرة  لكنها  الصحيح  االتجاه  في  »خطوة 

جدًا وتعّبر عن إذعان أكثر من تسوية«.
وأشارت إلى أّن »إذا كانت الدولة قد اعترفت 
دون  من  ُأخفيت  الوثائق  أن  الجلسات  في 
فلماذا عدم اإلصرار على كشفها  صالحية، 
الدولة  اآلن  تقول  صالحية  وبأي  فورًا؟ 
للمعاينة،  المواد  بأن عليها جلب  لألرشيفات 
صالحية  لها  يكن  لم  الدولة  أن  حين  في 

إخفائها في المقام األول؟«.
»إسرائيل«  »تقوم  أن  على ضرورة  وشددت 
بالتخلص من العادة الملتوية التي كّيفت نفسها 
معها إلخفاء ماضيها عن الجمهور«، ويجب 
فورًا، معتبرًة  الخزنات  المواد من  إخراج هذه 
أنه »من حق الجمهور أن يعرف تاريخ الدولة 
التي يعيش فيها، وأيضًا اكتشاف جوانب أقل 

لطافة في ماضيها«.
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نحن والهولوكوست ... اياكم والوقوع في الفخ!

كيف لبايدن أن يحفظ ماء وجهه مع التراجع في أوكرانيا

بفعل تهديدات حزب اهلل.. 
قرار بتأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش حتى أكتوبر المقبل

الخطر يداهم العراق.. 
أنهار تبخرت ومدينة قديمة طفت والماء اختفى والجفاف بكل مكان

من وراء خطاب السيد الصدر وموقفِه الداعي النصاره باالنسحاب؟

سمير جبور
ميسيساجا 

الثانية )1945(  العالمية  الحرب  انتهاء  منذ 
وحتى ما قبل ذلك ،وآالالت الصهيونية لغسيل 
األدمغة لم تتوقف . اي منذ 77 عاما وابواق 
اغتصاب  تبرير  تحاول  الصهيونية  الدعاية 
المذابح  عشرات  من  رافقها  وما  قلسطين 
وتدمير مئات القرى والمدن الفلسطينية ،وما 
الجيء  مليون  نحو  نزوح  ذلك  عن  اسفر 
فلسطيني ال يزال معظمهم يقبع في المخيمات 
, باستخدامها أربع ذرائع في ظل فراغ اعالمي 
عربي وانحياز غربي وتقاعس او تواطؤ دولي 
)المحرقة  الهولوكوست   : هي  الذرائع  وهذه 
النازية( والعداء للسامية واإلرهاب الفلسطيني 
بالبعبع  التلويح  ذلك  األسالمي(.وقبل  )او 

الشيوعي.
ولكن البعبع الشيوعي لم يعد له وجود بانحالل 
األتحاد السوفياتي، وتهمة العداء للسامية في 
إذ اصبحت »اسطوانة  الى اإلفالس  طريقها 
ألن  بها،  المقتنعون  هم  مشروخة«.وقليلون 
هو  للسامية  بالعداء  الصهيونية  تتهمهم  من 
تعد  لم  »أإلرهاب«  وتهمة   . ساميون.غالبا 
مقنعة في ظل األعمال األرهابية التي ترتكبها 
الشعوب  ضد  العسكرية  الصهيونية  االلة 
الفلسطيني.  الشعب  ضد  سيما  وال  العربية 
ففي ظل تطور وسائل التواصل اإلجتماعي 
الصهيونية  الدعاية  مقدور  في  يعد  لم 
العدوانية  اعمالها  على  التغطية  الصاخبة 
وبطش  قتل  من  اإلحتالل  ممارسات  وعلى 
واعتقاالات تعسفية ؟ ولم يبق من أسلحة لدى 
اجهزة الدعاية الصهيونية سوى الهولوكوست 
على  األدمغة  غسيل  آالت  عملت  الذي 
في  الصهيونية  الهولوكوست  سردية  ترسيخ 

اذهان الماليين من البشر .
ما معنى عبارة هولوكوست؟

باديء ذي بدء ماهو معنى كلمة هولوكوست 
)باأللمانية:  هولوكوست  مصدرها؟  هو  وما 
اليونانية    من   (  )Der Holocaust
تعني   hólosحيث     :holókaustos
»محروق(«،  تعني   kaustósو »الكل« 
ُتعرف أيضًا باسم شوأه )عبرية: تلفظ هشوآء 
جماعية  »إبادة  هي  »الكارثة«(،  وتعني 
وقعت خالل الحرب العالمية الثانية ُقِتل فيها 
ما يقرب من ستة ماليين يهودي أوروبي على 
يد ألمانيا النازية وحلفائها ». بحسب التعريف 

الصهيوني.

وقع في الفخ محمود عباس
يتمحورموضوع هذا المقال حول كيفية المقاربة 
من  ضوء  في   ، الهولوكوست  نحو  العربية 
تعرض له الرئيس الفلسطيني ابو مازن خالل 
بين  وقارن  تجرأ  عندما  مؤخرا  لبرلين  زيارته 
الهولوكوست اليهودي والمذابح التي ارتكبتها 
ذلك  ،وبعد  العسكرية  الصهيونية  المنظمات 
الجيش األسرائيلي في فلسطين .علما انه لم 
ينكر » المحرقة النازية » ولم يعترض او يفند 
عدد ضحاياها: الماليين الستة التي تستخدمه 
جرائمها  على  للتغطية  الصهيونية  الحركة 
إسرائيل  أن  مذكرا  الفلسطيني.  الشعب  ضد 
 50 اليوم  حتى   1947 عام  منذ  “ارتكبت 
مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا” وأردف:” 50 
مجزرة 50 هولوكوست”، وذلك عندما سأله 
سيعتذر إلسرائيل  كان  إذا  ما  صحفي حول 
للهجوم  الخمسين  السنوية  الذكرى  بمناسبة 
اإلسرائيلية  الرياضية  البعثة  على  الفلسطيني 
في أولمبياد ميونخ 1972. وما ان أنهى ابو 
من  عليه  النار  فتحت  حتى  تصريحه  مازن 
كل حدب وصوب كما تعرض ايالف شولتس 
المستشار األلماني لوابل من اإلنتقادات من 
قبل انصار الصهيونية إلنه صدم وتاخر في 

الرد لليوم التالي.
السلطات  ان  الجهات  بعض  افاد  األلمانية 
الرئيس  تصريحات  تزال  ال  ث  القضائية 
حي  األلمانية  الساحة  على  تتفاعل  عباس 
الى  تسعى  قضائيا   .. منه  واإلقتصاص 
مالحقة عباس فقد أدانت فصائل فلسطينية، 
الرئيس  ضد  تحقيقا  ألمانيا  شرطة  فتح 
خلفية  على  عباس،  محمود  الفلسطيني 
تصريحاته التي شبه فيها ممارسات إسرائيل 
بمحرقة “الهولوكوست”.وكانت شرطة برلين، 
أكدت بحسب تقريرا لصحيفة “بيلد” األلمانية 
فتح »تحقيق في احتمال تحريض عباس على 
الكراهية بعد شكوى جنائية رسمية«. واعتبرت 
الخطوة  تلك  منفصلة،  بيانات  في  الفصائل 

بـ”االنحياز إلسرائيل”.
كما تعالت اصوات بقطع المساعدات األلمانية 
بقطع  والتلويح  الفلسطينية  السلطة  عن 
الفلسطيني  للشعب  األوروبية  المساعدات 

الواقع تحت اإلحتالل.
بالدعاية الصهيونية حتى الثمالة مخمورالشعب 

األلماني
تلقى  الستينات  من  األول  الربع  فخالل   .
اتحاد واجهته شخصيا قبل فترة طويلة. عند 
حدث شبيه هنا استطرادا اود ان اتوقف طلبة 
فلسطين بالقاهرة )الذي كنت عضوا فيه خالل 
الطلبة  اتحاد  من  دعوة  الجامعية(  دراستي 
 ) الزيارات  تبادل  برنامج  اطار  األلمان) في 
لزيارة المانيا وقد تم اختياري لإلنضمام للوفد 
. ففي البداية حظينا باستقبال الئق . وخالل 
اجتماعاتنا مع اعضاء الوفد األلماني تبادلنا 
الثانية  العالمية  الحرب  نتائج  حول  أآلراء 
بصورة  الفلسطينية  والقضية  عامة  بصورة 
خاصة . وعندما تحدثنا عن مشكلة الالجئين 
الفلسطينيين وشرحنا كيف ان يهود اوروبا وال 
الفلسطينيين  منازل  احتلوا  المانيا  يهود  سيما 

مسؤولين  لسنا  ونحن  النازية  المحرقة  بفعل 
الوفد  اعضاء  احد  ان  .بيد  لهم  حدث  عما 
األلماني قال محتدا ان هتلر حرق ستة ماليين 
يهودي في افران الغاز وهذه مأساة انسانية ال 
بمدى  لجهلنا   ، احدنا  ذكر  وعندما  تغتفر. 
هذا  ان  قلنا   ، أدمغتهم  بغسيل  األلمان  تاثر 
العدد مبالغ فيه وهو يستغل من اجل أإلبتزاز 
وتبرير  فلسطين  اغتصاب  على  والتغطية 
 . الصهيونية  المنظمات  قبل  من  احتاللها 
األلمان وصرخوا  الطلبة  اكفهرت وجوه  وهنا 
بصوت واحد : »هذا غير مقبول وانكار حجم 

المحرقة جريمة ال تغتفر...!«.
ممثلي  إلقناع  مجال  ال  انه  ادركنا  وعندها 
عمق  وأدركنا  نظرنا  بوجهة  األلمان  الطلبة 
الدعاية الصهيونية ومدى استغاللها لما حدث 
ان  وأدركنا  هتلر،  ايدي  على  المانيا  ليهود 
يشعر  الجديد  الجيل  األلماني وحتى  الشعب 
الدعاية  تاثير  تحت  لوقوعه  الذنب  بعقدة 
الصهيونية على مدى بضعة عقود. وغادرنا 

أألراضي األلمانية محبطين.
تجاه  الصحيحة  والمقاربة  العبر  استخالص 

الهولوكوست
في تقديري اننا مطالبون بانتهاج الحذرعندما 
لدى  سيما  وال  الهولوكوست  عن  نتحدث 
مخاطبة الراي العام الغربي . فقد استطاعت 
الدول  من  الكثير  اجبار  الصهيونية  الحركة 
تعاقب  قوانين  سن  على  الغرب  في  والسيما 
يشكك  او  النازية«  »المحرقة  ينكر  من  كل 
اقتضى أألمر او  اذا  بعدد ضحاياها .ولكن 
ألبداء  العرب  المتحدثين  احد  اضطر  اذا 
المفضل  من  ربما  الهولوكوست  في  الراي 

انتهاج المحاذير التالية:
اوال- تجنب إنكار حدوث » المحرقة » وعدم 
مقارنتها بالمذابح الصهيونية .، وال سيما اننا 
ادلة  يملك  احد  بالضبط وال  نجهل ما حدث 
 . قسوة  و  حجما  وقوعها  على  موضوعية 
ناهيك بان الهولوكوست اصبح يشكل حجر 
األساس في الدعاية الصهيونية اذ غدا حقيقة 

تاريخية راسخة.
ثانيا- ال مصلحة لنا في تفنيد عدد ضحايا 
الشواهد  او  األدلة  انعدام  بسبب  النازية 
ايقونة  اصبح  ماليين  ستة  والرقم  الملموسة 
جعلتها الصهيونية بقرة مقدسة من المحظور 

المس بها.
لمقاربة  األمر  اقتضى  ما  اذا  ثالثا- 

الحذق  استخدام  المفضل  من  الهولوكوست 
والقول »أننا نحن معشر العرب نتعاطف مع 
ما حل بيهود اوروبا من عذاب ومعاناة بغض 
النظر عن أرقام الضحايا واألحصائيات ،الن 
او  واحدا  بريئا  قتلت  فسواء  القتل  هو  القتل 
عرف  في  جريمة  ،فهذه  ماليين  او  آالف 
معشر  نحن  اننا  ناهيك عن  الشرائع.  جميع 
العذاب  طعم  نزال  وال  ذقنا  الفلسطينيين 
معاناة  نتحسس  يجعلنا  ما  وهذا  والمعاناة. 

يهود اوروبا.
من  فلسطين  احتالل  ان  نعتبر  اننا  رابعا: 
بذريعة  المسلحة  الصهيونية  المنظمات  قبل 
تجني  هو  الهولوكوست  من  نجا  من  ايواء 
على منطق العدل واإلنسانية . فلماذا يرتكب 
ندفع  ونحن  اليهود  بحق  المذابح  النازيون 
الثمن؟ فهل ارتكبت محرقة الهولوكوست على 
في  اليهود  حرقنا  الذين  نحن  وهل  ارضنا؟ 
افران الغاز ؟فما ذنبنا لنكون ضحايا اعمال 

غيرنا؟.
خامسا- كان حريا بالحكومة األلمانية وسائر 
الى  التعويضات  تدفع  ان  األوروبية  الدول 
ضحايا النازية ،وهم يستحقون ، بدال من ان 
الصهيونية  الحركة  الى  األموال  هذه  تذهب 
ضد  توجهها  فّتاكة  اسلحة  لشراء  تستخدمها 

ضحاياها.
كان  مهما  الهولوكوست  ان  القول  وخالصة 
حجمها ومهما كان عدد ضحاياها هي جريمة 
ان  ،بل  فحسب  اليهود  ضد  ليست  انسانية 
البشر،  من  أخرى  ابادوا مجموعات  النازيين 
اعتقلوا  كما  اإلعاقة.  وذوو  الغجر  فيهم  بما 
كالمثليين  أخرى  جماعات  حقوق  وانتهكوا 
والمعارضين السياسيين وغيرهم. الهولوكوست 
تعني  التي  الجماعية،  لإلبادة  مثااًل  كانت 
بسبب  عادة  البشر،  كبيرة من  قتل مجموعة 

إنتمائهم لجنسية أو عرق أو دين معين.
مآسي  استغلت  الصهيونية  الحركة  ان  إال 
اوروبا  ابتزاز  اجل  من  وعذاباتهم  اليهود 
لدفع تعويضات لم تصل الى ذوي الضحايا 
وانما انفقتها على انجاز المشروع الصهيوني 
بالمفكر  حدا  ما  وهذا   . فلسطين  إغتصاب 
كتاب  ينشر  ان  فنكلشتاين  نورمان  اليهودي 
كيفية  فيه  فضح  الهولوكوست«  »صناعة 
محرقة   « لـ  الصهيونية  الحركة  استغالل 
اليهود« من اجل تحقيق مشروعها اإلستعماري 

في فلسطين .

د. جواد الهنداوي
هذا  ضوء  وعلى  بخواتمها”،  االمور  “ُتقاس 
ُيثني وُيبارك  المقولة، ال يمكن للمرء ااّل أْن 
خطاب السيد مقتدى، بتاريخ 30/8/2022، 
والذي كان في مؤتمر صحفي. خطاب دعا 
المنطقة  من  االنسحاب  الى  انصاره  فيه 
الخضراء وانهاء التظاهرات واالعتصام امام 
لتنفيذ  دقيقة  ستين  وأمهلهم  النواب،  مجلس 

توجيهاته
خطاب ومواقف انهت حالة فوضى واشتباك 
مّسلح، داَم ما يقارب 24 ساعة، جعَل البالد 

على شفا حرب اهلّية.
أتخَذ السيد في خطابه ثالث مواقف: االول 
وقوله  السياسي،  االعتزال  على  تأكيده  هو 
اتباعه  الى  يشير  وكأنه  نهائي،  اعتزال  بأنه 
ومستمعيه، بأّن هذا االعتزال لن يْك كسابقِه 
اقرَن  السيد(  )اي  وانُه  كسابقاته، خاصة  او 

هذا االعتزال بالحكم الشرعي.
الحزبي،  العمل  بان  ربما،  السيد،  ادرَك 
والفساد   الريبة  بمخاطر  )غالبًا(  والمشوب 

وعدم رضا هللا وعبادِه ال تتناسب مع حكمة 
وورع رجل الدين، ووصايا أباءِه الُمتقين، لذا 
ربَط السيد مقتدى اعتزاله، هذه الّمرة، بالحكم 

الشرعي
دعوته  االساس،  وهو  الثاني،  الموقف 
الخضراء،  المنطقة  باالنسحاب من  النصاره 
وتدحرج  االقتتال  وايقاف  االعتصام،  وانهاء 

البلد وانزالقه نحو حرب اهلية،
كان  السيستاني  السيد  سماحة  بأنَّ  واعتقد 
بشكل او بآخر خلف هذا الموقف . ولطالما 
بدوره،  ُكرد  و  وُسنة  شيعة  العراقيون  تباهى 

ونعتوه ” بصمام االمان”.
وفي  للمرجعية،  الناعم  التدخل  أنَّ  وأّظُن 
الوقت المناسب جدًا، كان بصفة تدخل بين 
رجل دين )المرجعّية الرشيدة( وبين رجل دين 
“المرجعّية  بمثابة  وليس  الصدر(،  )السيد 
الرشيدة مع رجل سياسة و قائد تيار؛ مرِجْع 
ّظني هذا لسببّين : االول هو موقف سماحة 
الشؤون  في  التدخل  بعدم  السيستاني  السيد 
مع  واللقاء  التحدث  والسياسّية وعدم  الحزبية 

و  توّقع  وهذا   ( تدخله  كان  لذا  السياسيين، 
افتراض ( المباشر او غير المباشر مع السيد 
ومجتهد  دين  رجل  االخير  باعتبار  مقتدى 
باّن  مقتدى  السيد  وقول  تيار.  قائد  وليس 
يوحي  الشرع،  وبحكم  واخير،  نهائي  اعتزاله 

او  باالشارات  او  السيستاني  بالتدخل  تأّثره 
بالعبارات السيستانّية .

السيد  في خطاب  ورَد  الذي  الثالث  الموقف 
للشعب، مما يدلُّ على احساسه  هو اعتذاره 
وشعوره بخطأ مسار االحداث، والذي )واقصد 
المسار( هو من سلوك التيار وسرايا السالم. 
وهذا ما ّيفسر االنتقاد والتوبيخ القاسي الذي 
 ” بأنَّ  ووصفه  السالم،  لسرايا  السيد  وّجهه 
للسرايا  ووصفه   ” النار  في  والمقتول  القاتل 
السيد  اشاَد  وبالمقابل  الوقحة”.  بالميليشيا   ”
بانضباط قوات االمن والجيش، و اشاَد كذلك 

بالحشد الشعبي .
لغة  السيد  ومواقف  خطاب  عن  كليًا  غاَب 
الفساد  ومصطلحات  والثورة  والتهديد  الوعيد 
والمنطق  العقل  لغة  محلها  وّحَل  والتبعّية، 

والسالم والمصلحة الوطنية العليا.
االوربي  العربي  المركز  /رئيس  سابق  سفير 

للسياسات و تعزيز القدرات

قالت القناة 12 اإلسرائيلية، إن إسرائيل 
ولبنان يقتربان من اتفاق ترسيم الحدود 

البحرية بوساطة، وأنه تقرر تأجيل استخراج 
الغاز من منصة كاريش حتى أكتوبر القادم، 

بعد أن كان مقررا بداية شهر سبتمبر.
وبموجب االتفاقية التي يجري العمل عليها 

بوساطة الواليات المتحدة، سيتم إعادة 
ترسيم الحدود البحرية، بحيث سيتم إقامة 

منصتي غاز واحدة في لبنان واألخرى لدى 
االحتالل، وسيتواجد جزء من منصة الغاز 
اللبنانية داخل الحدود البحرية اإلسرائيلية، 

على أن يتم تعويض إسرائيل ماليا.
وبحسب االتفاق، سيتم إقامة المنصتين على 
بعد خمس كيلومترات من بعضهما البعض، 

لتحقيق “توازن الرعب”، الذي سيمنع 
مهاجمة المنصة اإلسرائيلية.

وأمس نشر “حزب هللا” اللبناني، “مقطعا 
مصورا جديدا يظهر رصده للسفينة 
المخصصة الستخراج الغاز لصالح 

إسرائيل، ضمن الحدود اللبنانية الجنوبية 
“خط كاريش”.

وهدد الحزب، في الفيديو الذي مدته 22 

ثانية، تحت عنوان “أنتم رهن األيام”، 
“إسرائيل” بأن “سفن استخراج الغاز لصالح 

الكيان الصهيوني تحت مرمى صواريخ 
حزب هللا”.

وتصاعدت التوترات في يونيو/ حزيران 
عندما وصلت سفينة إنتاج استأجرتها 

“إسرائيل” بالقرب من حقل غاز كاريش 
البحري، الذي يؤكد لبنان أنه داخل المياه 

المتنازع عليها.
وقالت إسرائيل في 2 يوليو/ تموز إنها 

أسقطت ثالث طائرات مسيرة أطلقها 

“حزب هللا” باتجاه كاريش، فيما قال أمين 
عام “حزب هللا”، حسن نصر هللا، في 9 

أغسطس/ آب، إن “اليد التي تصل إلى أي 
من هذه الثروة ستقطع”.

وتحاول إسرائيل ولبنان منذ عام 1996 حل 
التداخل بين المياه اإلقليمية للبلدين الواقعة 
على رواسب كبيرة من الوقود األحفوري. 

وبدأت المفاوضات بوساطة أمريكية في عام 
.2020

التغير  العالمية من  التحذيرات  تتواصل  فيما 
المناخي والجفاف الذي سيضرب قريبًا العديد 
ماليين  يظن  وبينما  العالم،  الدول حول  من 
الناس أنهم بمنأى عن تلك الكارثة، بدأ العديد 

من العراقيين يتلمسون هذا الخطر الداهم.
مناطق  من  التقطت  مروعة  وأظهرت صور 
أو محافظة  مختلفة سواء في دهوك)شمااًل( 
وتربة  قاحال  جفافا  البالد،  جنوبي  قار  ذي 

متعطشة، وأنهارا منحسرة.
مواقع  العراقيين على  من  العديد  تداول  فيما 
تلك  الماضية  الساعات  خالل  التواصل 
الصور المحزنة، والتي تدق ناقوس الخطر.

كما بين تصوير جوي بالقرب من سد دهوك، 
إلى  عادت  التي  كسروكة  غاري  قرية  بقايا 
إثر  بالمياه،  مغمورة  مؤخرًا  جزئًيا  الظهور 
بسبب  السد  منسوب  في  كبير  انخفاض 
الجفاف، بعد أن ُهجرت عام 1985، بحسب 

ما أفادت وكالة فرانس برس.
فقد استفحل الجفاف في أكثر من 70 قريًة 
دون  من  حار  صيف  وسط  العراق  جنوب 

مياه.
نهر  مياه  في  الكبير  االنخفاض  وتسّبب 
ثلث  وحرمان  روافده  بعض  بجفاف  الفرات 
محافظة الديوانية جنوبًا مما يكفيها من المياه 
عشرين  توقفت  فيما  اليومية  لالستخدامات 
أفاد  كما  العمل،  عن  للمياه  تصفية  محطة 

مسؤولون محليون.

بينما بات العديد من السكان في تلك القرى 
التابعة  الماء  صهاريج  مرور  ينتظرون 
األسبوع،  في  مرتين  أو  مرًة  للمحافظة، 
لتزويدهم بما يعّوض القليل من النقص الذي 

يعانون منه.

أكثر خمس دول تأثرًا في العالم
يشار إلى أن العراق أضحى بسبب االرتفاع 
نقص  وتزايد  الحرارة  درجات  في  المستمر 
المياه من عام آلخر، بين أكثر خمس دول 
المناخي،  التغير  لتأثيرات  العالم عرضة  في 

وفقا لألمم المتحدة.
انخفاضًا  مؤخرًا  الرافدين”  “بالد  واجه  كما 
والفرات،  دجلة  نهري  مياه  مستوى  في  كبيرًا 
سدود  إلى  العراقية  السلطات  تعزوه  ما  وهو 

تبنيها إيران وتركيا.
ويعبر  جاريًا  الفرات  نهر  يزال  ال  وفيما 
الديوانية، إال أن بعض “األنهر الفرعية التي 
ما  رهيب،  بشكل  الجفاف شحت  من  تعاني 
انعكس سلبا على عشرات القرى، كما أوضح 
مدير دائرة الماء في الديوانية المهندس حسن 

نعيم.
إلى ذلك، أصبحت “الهجرة المناخية أمرًا واقعًا 
لمنظمة  تقرير  أكد  ما  بحسب  البالد”،  في 

الهجرة الدولية نشر في آب/أغسطس.
أكثر  نزحت   ،2022 آذار/مارس  فحتى 
مناخية”  “عوامل  بسبب  عائلة   3300 من 
والجنوب،  الوسط  في  محافظات  عشر  في 

المرتفعة  الملوحة  أو  المياه،  “شّح  والسبب 
فيها، أو نوعية المياه السيئة”.

المحاصيل  إنتاج  المياه  قّلة  عرقلت  كذلك، 

مياه  إفسادها، وحّدت من وفرة  إلى  أدت  أو 
الشرب والغذاء للمواشي، كما أرغمت العديد 
من األعمال المرتبطة بالزراعة على اإلغالق

»فزغلياد«،  في  فخرالدينوف،  رفائيل  كتب 
بما  أوكرانيا  في  الصراع  تسوية  كيفية  حول 
كييف  دعم  عن  بالتوقف  لواشنطن  يسمح 
وجه  ماء  ويحفظ  روسيا،  مطالب  ويحقق 

بايدن.
واشنطن،  مع  الصراع  المقال:في  في  وجاء 
في  جديدان  حليفان  موسكو  لدى  سيكون 
وانتخابات  الشتاء  بدء  هما  المقبلة،  األشهر 

الكونغرس األمريكي النصفية.
ويرى مدير معهد الدراسات السياسية، سيرغي 

باإلضافة  العاملين،  هذين  أن  ماركوف، 
أوكرانيا،  في  الروسي  الجيش  نجاحات  إلى 
سيجبران بروكسل وواشنطن على اللجوء إلى 
الحالة،  هذه  وفي  تسوية.  أجل  من  موسكو 
ستبدأ واشنطن مفاوضات وراء الكواليس مع 
من  األوكرانية.  األزمة  تسوية  حول  موسكو 
هذه  في  الروسية  الدبلوماسية  أن  الواضح 
الحالة ستساعد الزعيم األمريكي، على األقل 
الواليات  داخل  سمعته  على  للحفاظ  جزئيا، 
المتحدة، وإال فلن يكون من الممكن التوصل 

إلى اتفاق.
ووفقا لماركوف، في المقابل، ستطالب موسكو 
بالتأكيد بتنازالت، والتي ستكون على أية حال 
علنية: تحويل أوكرانيا إلى فدرالية ومنح اللغة 
هناك.  للدولة  الثانية  اللغة  مكانة  الروسية 
وبالطبع، بعد إبرام اتفاقية مع روسيا، سيتعين 
األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  على 
والسياسي  والمالي  العسكري  دعمهما  وقف 

لنظام كييف.
على  القتالية  األعمال  تتوقف  ذلك  و«بعد 

أساس المبدأ الذي تم بموجبه تجميد الصراع 
في كوريا في بداية خمسينيات القرن الماضي. 
إبرام  فيتم  سالم.  معاهدة  أي  دون  من  أي 

اتفاقية هدنة مؤقتة فقط«.
يقاتل  الروسي  الجيش  أن  ماركوف  وأكد 
خالل العملية الخاصة ليس من أجل أراضي 
هناك  يكون  ال  »أن  أجل  من  إنما  أوكرانيا، 

عداء لروسيا على أراضي أوكرانيا«.
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موظفة يهودية في غوغل سعت إلجهاض صفقة مع إسرائيل
 الشركة ُتخرس األصوات المناهضة لالحتالل

علنت موظفة يهودية في شركة غوغل سعت 
عن  وإسرائيل  الشركة  بين  صفقة  إلجهاض 
استقالتها من منصبها، متهمة الشركة باتباع 
ممارسات عدائية ضد موظفيها الذين يعبرون 

عن آرائهم بشأن سياساتها.
تايمز«  »نيويورك  بصحيفة  تقرير  ووفق 
)The New York Times( األميركية، فقد 
التسويق في قسم  أرييل كورين مديرة  أعلنت 
مذكرة  -في  غوغل  في  التعليمية  المنتجات 
الشركة  مغادرة  نيتها  لزمالئها- عن  وجهتها 
ُتخرس  »غوغل  إن  وقالت  األسبوع،  نهاية 
بشكل ممنهج األصوات الفلسطينية واليهودية 
إزاء  بالقلق  تشعر  التي  والمسلمة  والعربية 
تواطؤ الشركة في االنتهاكات المتعلقة بحقوق 
اإلنسان الفلسطيني، إلى درجة االنتقام رسميا 
في  الخوف«  من  بيئة  وخلق  الموظفين  من 

الشركة.
الشركة  في  تعمل  -التي  كورين  بذلت  وقد 
منذ 7 سنوات- جهودا حثيثة خالل ما يربو 
مشروع  إتمام  على  لالعتراض  العام  على 
مليار   1,2 بقيمة  صفقة  وهو  »نيمبوس«، 
 )Google( غوغل  شركتا  عقدتها  دوالر 
لتزويد  إسرائيل  مع   )Amazon( وأمازون 
جيشها بأدوات الذكاء االصطناعي وخدمات 
يستخدم  قد  الذي  األمر  األخرى،  الحوسبة 
وفق  الفلسطينيين  بالمواطنين  األذى  إللحاق 

الصحيفة.
االلتماسات  توزيع  على  كورين  وعملت 
التأثير  إلى  وسعت  الصفقة،  إللغاء  الرامية 
إلى  تحدثت  كما  التنفيذيين،  المديرين  على 
لحمل  اإلعالمية ضمن جهودها  المؤسسات 

غوغل على إعادة النظر في الصفقة.
كورين  أن  إلى  تايمز  نيويورك  تقرير  وأشار 

قالت إنها تلقت إنذارا مفاجئا من إدارة غوغل 
في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 
بنقلها إلى ساو باولو في البرازيل في غضون 
17 يوما، مع التأكيد على إلزامية القرار، إذ 

ستفقد وظيفتها إذا لم توافق عليه.
أميركية-  يهودية  -وهي  كورين  وعارضت 
صفقة »نيمبوس« التي دخلت حيز التنفيذ في 
لمدة 7 سنوات  وتستمر  يوليو/تموز 2021 
بعد اإلعالن عنها في أبريل/نيسان 2021، 
الشركة  تكنولوجيا  أن  من  قلقة  كانت  ألنها 
يمكن أن تساعد الجيش اإلسرائيلي في مراقبة 

الفلسطينيين وإلحاق األذى بهم.
في  آخر  موظفا   15 أن  التقرير  وأوضح 
غوغل نشروا شهادات صوتية على يوتيوب 

أمس الثالثاء طالبوا فيها الشركة بعدم العمل 
للفلسطينيين  معاملتها  وانتقدوا  إسرائيل،  مع 
الذين  الموظفين  على  تفرضها  التي  والرقابة 
تزامنت  وقد  الفلسطينية،  القضية  يدعمون 
من  استقالتها  كورين  إعالن  مع  تصريحاتهم 

الشركة.
باسم  المتحدثة  نيوبيري  شانون  وقالت 
»غوغل« إن الشركة تحظر االنتقام في مكان 
التحقيق  تم  قد  الموظفة  دعوى  وإن  العمل، 
فيها بدقة كما تفعل الشركة عند إبالغها بأي 

مخاوف.
االتهامات  أن  تايمز  نيويورك  تقرير  وأوضح 
التي وجهتها كورين لشركة غوغل هي الحلقة 
اتهم  مماثلة  أحداث  سلسلة  في  األحدث 

خاللها موظفون الشركة باالنتقام منهم بسبب 
أنشطة تعترض على سياساتها، فقد استقالت 
موظفتان في عام 2019 إثر معاقبة الشركة 
لهما بعد تنظيم إضراب عن العمل في عام 
2018 لالحتجاج على سياسات سوء السلوك 

الجنسي فيها.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن سمعة غوغل 
المتزايدة في معاقبة الموظفين الذين ينتقدونها 
التي  سياساتها  في  ملحوظا  تغيرا  تعد  علنا 
لطالما أعلنت دعمها ثقافة الشفافية والصراحة 
الداخلي،  بالحوار  العمل، ورحبت  مكان  في 
قرارات  مناقشة  على  الموظفين  وشجعت 

المديرين التنفيذيين في االجتماعات.

عروس  عن  مقاال  التايمز  صحيفة  نشرت 
داعش “شميمة بيغوم” يكشف أنه تم تجنيدها 
من بريطانيا ونقلها إلى تركيا ثم سوريا عبر 
تركيا لالنضمام إلى تنظيم الدولة، عن طريق 

جاسوس كندي.
جاء  الذي  المقال،  في  كتاب  ثالثة  وشارك 
بعنوان “مطالبة بريطانيا بالكشف عن أسرار 
فضح  بعد  سوريا  إلى  بيغوم  شميمة  نقل 
عملية تجسس”، هم محررة األمن والجريمة، 
فيونا هاملتون، ومحرر التحقيقات، دومينيك 
كينيدي، والمحرر القانوني، جوناثان آميس.

بإخفاء  متهمة  بريطانيا  إن  الصحيفة  وقالت 
إلى  بيغوم  شميمة  التلميذة  تهريب  حقيقة 

سوريا.
وتعالت األصوات في بريطانيا بضرورة إجراء 
الشرطة وأجهزة  تحقيق مستقل في تصرفات 

المخابرات.
وأشار المقال إلى كشف صحيفة التايمز عن 
للبشر  تعلم أن مهربا  لندن كانت  أن شرطة 
يعمل لصالح المخابرات الكندية، كان مسؤوال 
صديقاتها  من  واثنتين  بيغوم  مساعدة  عن 
عام  في  سوريا  في  داعش  إلى  لالنضمام 

.2015
عميال  يعمل  كان  المهرب  هذا  أن  وتبين 
والمخابرات  داعش  من  كل  لصالح  مزدوجا 

الكندية.
ودافع جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي، 
عن الحاجة إلى أن تكون أجهزة االستخبارات 
عليها  يجب  إنه  قال  لكنه  ومبدعة”،  “مرنة 

االلتزام بقواعد صارمة.
حوادث  حول  أسئلة  هناك  أن  “أعلم  وقال: 

أو عمليات معينة في الماضي وسنتأكد من 
متابعتها. سنستمر في ضمان إجراء اإلشراف 
المناسب، وعند الضرورة، ننظر في مزيد من 

الخطوات”.
وجاءت القصة أيضا في كتاب جديد صدر 
للعيون  السري  “التاريخ  بعنوان  الثالثاء  يوم 
أمني  بقلم ريتشارد كرباغ، مراسل  الخمس”، 
وقال  تايمز.  صنداي  صحيفة  في  سابق 
داعش  مع  بدورها  اعترفت  كندا  إن  الكتاب 
نظرا للخوف من فضح أمرها، ثم نجحت في 

مطالبة بريطانيا بالتستر على دورها.
وتزعم شميمة، 23 عاما، المحتجزة في مخيم 
وهي  داعش.  إلى  تهريبها  تم  أنه  سوريا  في 
تستأنف حاليا قرار سحب الجنسية البريطانية 
عندما  عمرها  وكان   .2019 عام  منها 

غادرت لندن 15 عاما. بينما كانت صديقتها 
قديرة سلطانة في عمر 16 سنة، وقد ُقتلت 
في غارة جوية. أما صديقتها الثالثة فتدعى، 
العمر،  من   15 في  وكانت  عباسي،  أميرة 

وتزال مفقودة.
في  السابقة  المستشارة  خان،  رابينا  وجددت 
دعواتها  الفتيات،  فيها  تعلمت  التي  البلدة 
إخفاقات  بشأن  للتوضيح  والمجلس  للحكومة 
الحماية والسالمة العامة في القضية وكيفية 

ذهاب الفتيات إلى سوريا.
ووصفت رابينا المعلومات األخيرة بأنها كانت 
“مخزية تماما لهذا البلد والحكومة. يجب أن 
يكون هناك تحقيق عام في ما حدث. يجب 
الذين  األشخاص  أو  الكندية  الحكومة  على 
يتسترون في هذا البلد أن يكشفوا الحقيقة “.

وبحسب كتاب كرباغ ساعد عميل للمخابرات 
الكندية يدعى محمد الراشد، بيغوم وصديقاتها 
إلى  ثم  تركيا  إلى  بريطانيا  من  السفر  على 
مسؤولو  وزار  الراشد،  اعتقال  وتم  سوريا، 
عن  وكشفوا  بريطانيا  الكندية  المخابرات 
عالقتهم. وظلت كل األطراف صامتة حيال 

ذلك منذ ذلك الحين.
وقالت بيغوم لبي بي سي إن “كامل رحلتها” 
قالت:  الراشد.  نظمها  سوريا  إلى  تركيا  من 

“كنا نفعل كل ما يطلب منا القيام به”.
وقال خبراء قانونيون إن ما تم الكشف عنه قد 
يكون له تأثير كبير على قضية بيغوم عندما 
بالهجرة  الخاصة  االستئناف  لجنة  إلى  تعود 
في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأن المعلومات قد 

تكون في صالحها. )بي بي سي(

بريطانيا مطالبة بالكشف عن سر انتقال “عروس داعش” للقتال في سوريا 
ودور المخابرات الكندية في مساعدة بيغوم واثنتين من صديقاتها لالنضمام إلى داعش
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كيف أسست منظمة هيوفيل 
جسرا بين اإلنجيليين األميركيين والمستوطنات بالضفة المحتلة؟ الخيبة الفرنسية في مالي.. انسحاب بطعم الهزيمة

جالل الورغي

هل كان متعمدا أم صدفة أن يتزامن انسحاب 
آخر جندي فرنسي من مالي مع مرور عام 
أميركي  جندي  آخر  انسحاب  على  بالضبط 
الوجود  نهاية  كانت  فقد  أفغانستان؟  من 
أغسطس/  15 في  أفغانستان  في  األميركي 
آب 2021، بينما سحبت فرنسا آخر جندي 
لها من مالي في 15 أغسطس/آب 2022. 
الهادئة  بالطريقة  الفرنسي  اإلعالم  تفاخر 
التي اتسم بها االنسحاب، مقارنا بينها وبين 
الفوضى التي صاحبت االنسحاب األميركي 
األلمان  الشركاء  وصفه  الذي  عام،  قبيل 
لن  النظر  تعميق  عند  لكن  العار.  بوصمة 
التدخلين  حصيلة  في  كبيرة  اختالفات  تجد 
األميركي  الجيش  غادر  وباماكو؛  كابل  في 
القادم قبل 20 عاما من وراء المحيطات إلى 
كمهمة  طالبان  بحركة  لإلطاحة  أفغانستان، 
السلطة  وتتسلم  تعود  ليراها  وغادر  أساسية، 

في اليوم الثاني من انسحابه.
الرئيس  حققه  الذي  الوحيد  النجاح  يبدو  قد 
الفرنسي »الجامح« أنه استفاد من »فضيحة« 
أفغانستان،  الصاخب من  األميركي  الهروب 
وأّمن »هروبا« هادئا من دون صخب أمني 
وسائل  في  يذكر  يكاد  ال  حتى  وإعالمي، 
اإلعالم، وبدا أنه انسحاب أشبه بالتسلل لواذا.
ترسانتها  تستجمع  وهي  األخرى  هي  فرنسا 
التي  العسكرية  قواعدها  وتفكك  العسكرية 
عندما  بمالي،  حيوية  مناطق  في  أقامتها 
القضاء  بهدف  أعوام   10 قبل  بها  حلت 
التي  المسلحة  اإلسالمية  الجماعات  على 
مالي  على  سيطرتها  تبسط  أن  توشك  رأتها 
ومنطقة الساحل؛ غادرت هي األخرى وخّلفت 
وراءها قيادة مالي معادية لها، ونحو 3 أرباع 
المجموعات  البالد تحت سيطرة  من مساحة 
البالد  الروس  دخول  عن  فضال  المسلحة، 
الحكم  مع  متعاونين  »فاغنر«،  مرتزقة  عبر 

العسكري المسيطر على البالد.

الرئيس  حققه  الذي  الوحيد  النجاح  يبدو  قد 
أنه  »الجامح«  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
األميركي  الهروب  »فضيحة«  من  استفاد 
»هروبا«  وأّمن  أفغانستان،  من  الصاخب 
هادئا من دون صخب أمني وإعالمي، حتى 
أنه  وبدا  اإلعالم،  وسائل  في  يذكر  يكاد  ال 

انسحاب أشبه بالتسلل لواذا.
هذا  في  الخالصات  أهم  إجمال  ويمكن 
والذي  مالي،  من  الفرنسي  »االنسحاب« 
يحمل أبعادا إستراتيجية إقليميا ودوليا في ما 

يلي:

أوال: عسكريا
المسلحة  المجموعات  وإنهاء  التصدي  أثناء 
في مالي والساحل، وباستثناء تصفية بعض 
فرنسا  فإن  الجماعات،  لتلك  القليلة  الرموز 
غامرت بتدخل عسكري من دون رؤية واضحة 
في التعاطي مع حقائق المنطقة وتعقيداتها؛ 
مقاربتها  مختزلة  للمنطقة  فرنسا  اندفعت  إذ 
أي  غياب  في  العسكري،  األمني  البعد  في 
مبادرات لالستثمار أو إطالق مشاريع تنموية 
بلد  في  االقتصادية  الصعوبات  حدة  تخّفف 
من أفقر دول العالم. وبعد سنوات من التدخل 
انتهت فرنسا؛ فال هي حققت هدفها العسكري، 
المنطقة. سحبت  وال هي عززت نفوذها في 
باريس آخر جندي لها من مالي في منتصف 
أغسطس/آب 2022، تاركة 3 أرباع مساحة 
المسلحة،  المجموعات  سيطرة  تحت  البالد 
عسكري  حكم  سيطرة  تحت  اآلخر  والربع 

يحمل عداء سافرا لباريس.

فرنسا  فشلت  التدخل،  من  سنوات  فبعد 10 

في إحالل السالم في مالي ومنطقة الساحل. 
وخالل هذا التدخل ُقتل 5622 من المدنيين 
في النيجر، و8200 في بوركينا فاسو، و12 
ألفا و143 في مالي، وواجهت القوات الفرنسية 
الخطأ،  سبيل  على  مدنيين  بقتل  اتهامات 
كما واجهت اتهامات بتسليح جماعات قبلية 
انتهاكات  فارتكبت  عسكريا؛  بها  لالستعانة 
جسيمة في حق السكان، واستمرت الهجمات 
بعد إعالن االنسحاب في مالي وفي المنطقة. 
جدية  مخاوف  عن  المتحدة  األمم  وعبرت 
حاضنة  إلى  مجددا  المنطقة  تحول  إلعادة 
إلعادة تجمع العناصر والجماعات المتشددة، 

وقاعدة انطالق لتنفيذ هجمات إرهابية.

ثانيا: سياسيا
التدخل  في  متكاملة  رؤية  غياب  انعكس 
العسكري الفرنسي في مالي ومنطقة الساحل 
سلبا على نتائج وحصيلة هذا التدخل؛ فبقدر 
ما حّيدت القوات الفرنسية بعض القيادات في 
المنطقة المحسوبة على الجماعات المسلحة، 
فإنها ظلت تتخبط في إدارة وجودها العسكري 
األمنية  فالمقاربة  التعقيد؛  شديدة  منطقة  في 
التي تستعيد الروح الفرنسية االستعمارية أّشرت 
في  العسكرية  المغامرة  إلى فشل  البداية  منذ 
مالي والساحل. ففي وقت اقتنعت فيه حكومة 
كيتا  بوبكر  إبراهيم  الرئيس  عهد  في  باماكو 
جماعات  مع  حوار  وفتح  للتواصل  بالحاجة 
متمردة، لم تستطع فرنسا التفكير خارج نطاق 
الحكومة  العسكرية، فضغطت على  المقاربة 
المالية لثنيها عن المضي في مبادرة الحوار، 
بوصفه  والعسكري  األمني  بالخيار  متمسكة 

سبيال للتعامل مع تلك الجماعات.
وغضب  انتقاد  أثار  الفرنسي  الموقف  وهذا 
كثير من الماليين، ورأى كبير األئمة في مالي 
أن  كيتا-  من  -القريب  ديكو  محمود  الشيح 
الموقف الفرنسي تدخل سافر في شؤون بالده، 
والتوافق  المصالحة  بعرقلة  باريس  واتهم  بل 
من  كثير  يرى  كان  حين  في  الماليين.  بين 
الماليين أن أي طريق إلنهاء الصراع الداخلي 
-ال سيما الحل السلمي- هو أمر أكثر من 
مطلوب. وقاد اإلمام المذكور آالف الماليين 
الفرنسي،  بالتدخل  تندد  شعبية  مسيرات  في 
رافضين فرض فرنسا رؤيتها لحل األزمة في 

بالدهم.
وتعّمقت الخيبة الفرنسية عندما أطاح انقالب 
إبراهيم  باريس  من  القريب  بالرئيس  عسكري 
 ،2020 أغسطس/آب  في  كيتا  بكر  أبو 
انقالب  وأعقبه  العسكري،  الحكم  وإعالن 
رئيس  نائب  نفذه  مايو/أيار 2021  في  ثان 
مّثل  مما  كويتا،  أسيمي  العسكري  المجلس 

انتكاسة كبيرة لألجندة الفرنسية.
الفرنسيين  بين  الخالفات  تصاعد  ومع 

قوميا  خطابا  العسكريون  تبنى  والعسكريين، 
مناهضا للوجود الفرنسي في البالد وتدخله في 
الشؤون الداخلية، واتهم كويتا فرنسا بالنفاق، 
انقالبات  وترعى  تدعم  أنها  اعتبار  على 
عسكرية في دول الجوار في القارة، كما في 
بوركينا فاسو وتشاد وحفتر، بينما تقّدم نفسها 

مناهضة لالنقالبات العسكرية في مالي.

ثالثا: دبلوماسيا
المشهد الالفت أن فرنسا دخلت »منقذة« في 
2013 فخرجت مطرودة في 2022. طبعا 
في  ضدها  المتصاعد  العداء  باريس  فسرت 
العداء  تغذية  في  للروس  خفي  بدور  مالي 
ضدها؛ ففي بداية العام الجاري قررت باماكو 
طرد السفير الفرنسي، خاصة بعد تصريحات 
غير  مالي  في  الحكم  أن  اعتبرت  فرنسية 
شرعي، واضطر الرئيس الفرنسي في فبراير/

االنسحاب  عن  لإلعالن  الماضي  شباط 
التداعيات  من  وللتقليل  مالي،  من  العسكري 
إعادة  بصيغة  القرار  ماكرون  قدم  السلبية 
الساحل.  الفرنسية في منطقة  للقوات  انتشار 
بيد أن التصعيد المالي ضد فرنسا الذي بدأ 
عداء بطرد السفير الفرنسي من باماكو، وصل 
المطلب  عبر  األخيرة  األسابيع  في  ذروته 
الذي تقدمت به باماكو لمجلس األمن الدولي 
بانتهاكاتها  إياها  متهمة  باريس،  لمحاسبة 
المسلحة.  الجماعات  ودعم  البالد،  لسيادة 
اتهامات عكست انتكاس العالقة بين البلدين 
بقوة  وتعكس  بينهما،  مسبوق  غير  لمستوى 
الفشل الفرنسي في تأمين العالقة بين البلدين، 
رغم ما يربطهما من عالقات تقليدية تاريخية.

رابعا: إستراتيجيا
جاء التدخل الفرنسي في مالي بعد أن أغراها 
الناتو  بليبيا في إطار حلف  دورها العسكري 
دور  تصفيته.  ثم  القذافي  بنظام  لإلطاحة 
اعتقدت باريس أنه تمكين إستراتيجي لها في 
ليبيا والمنطقة ككل، وأنه أعطاها الريادة واليد 
العليا في المنطقة، في ظل إستراتيجية أميركية 
الخلف«.  من  بـ«القيادة  يعرف  ما  اختارت 
ذلك الدور المتقدم لفرنسا لم ينظر له القادة 
األفارقة في المنطقة باالرتياح المتوقع، وإنما 
كان محل انتقاد وتحفظ شديدين، ووّلد مخاوف 
كثيرة من استعادة فرنسا إرثها االستعماري في 

فرض معادالت الحكم الداخلية.
عن  تحدثت  محلية  فرنسية  إعالم  وسائل 
وجود قلق أمني في البالد، عقب االنسحاب 
األجهزة  ورفعت  بل  مالي،  من  العسكري 
في  األمنية  اليقظة  حالة  الفرنسية  األمنية 
البالد، في ظل المخاوف من عبور متشددين 
من منطقة الساحل لفرنسا عبر الهجرة غير 

النظامية النشطة في المنطقة

فرنسا بدت كأنها مستعدة للتخلي عن أي زعيم 
في المنطقة، بل واالنقالب على كل تحالفاتها 
التقليدية، إذا تغّيرت المعطيات على األرض 
الحقيقة  ذلك.  الجديدة  المعادالت  واقتضت 
سيما  ال  أفريقيا،  في  »الجامحة«  فرنسا  أن 
انقالب  من  أكثر  وراء  بالوقوف  اتهمت  وقد 
عسكري أو رعايته، تباينت حتى مع شركائها 
في االتحاد األوروبي وواشنطن وحتى األمم 
حد  إلى  أحيانا  وصل  التباين  هذا  المتحدة، 
إيطاليا  مثل  المتبادلة؛  واالتهامات  االشتباك 
التي خرج قادتها أكثر من مرة للتحفظ، ونددوا 
وحتى  بل  االستعمارية،  فرنسا  بسياسات 

المتسببة في الفوضى في القارة األفريقية.

كما ذّكرت ألمانيا ماكرون المرة تلو األخرى 
بأن التعاطي مع أفريقيا يجب أن يكون في 
إطار رؤية متكاملة، تتجاوز البعدين األمني 
والعسكري. وال يبدو توجه القارة مستغربا في 
مع  عالقاتها  الدول  من  العديد  تخّفض  أن 
وتركيا  الصين  شطر  وجهها  وتولي  باريس، 
الطلبة  عدد  يتجاوز  مرة  فألول  وروسيا؛ 
األفارقة الذين يدرسون في الصين العدد الذي 

يدرس في فرنسا، رغم تحدي اللغة.
انسحبت القوات الفرنسية من مالي منتصف 
بطعم  مخيبا  انسحابا  وكان  أغسطس/آب، 
خالل  الفرنسي  الرئيس  حاول  إذ  الهزيمة؛ 
الماضي  يوليو/تموز  نهاية  األفريقية  جولته 
فرنسا على  مشددا على عزم  منه،  يقّلل  أن 
منفردة  األفريقية،  القارة  في  تعزيز حضورها 
من  العديد  لكن  األوروبي،  االتحاد  وعبر 
الزعماء األفارقة يدركون أن ما يقوله ماكرون 
ال ينعكس في صورة مبادرات على األرض. 
المتحدة  األمم  أن  إلى  دولية  تقارير  وتشير 
والواليات المتحدة وحتى الشركاء األوروبيين 
فرنسا  إدارة  لطريقة  بسلبية  ينظرون  لفرنسا 
الساحل  ومنطقة  مالي  في  العسكري  تدخلها 
انسحابا مرتبكا  لقرار االنسحاب، بوصفه  ثم 
قد يخّلف فراغا ومخاطر كبيرة، بسبب نشاط 

تهديدات الجماعات المسلحة في المنطقة.
عن  محلية  فرنسية  إعالم  وسائل  وتحدثت 
االنسحاب  البالد عقب  في  أمني  قلق  وجود 
األجهزة  ورفعت  بل  مالي،  من  العسكري 
في  األمنية  اليقظة  حالة  الفرنسية  األمنية 
البالد، في ظل المخاوف من عبور متشددين 
من منطقة الساحل لفرنسا عبر الهجرة غير 
النظامية النشطة في المنطقة. وتدرك فرنسا 
جيدا أن منطقة الساحل أشبه بمثلث برمودا 
عليها  تنطوي  التي  المخاطر  حيث  من 
نظامية،  غير  وهجرة  متشددة،  جماعات 
وتهريب المخدرات، وزاد مستوى المخاطر في 
المنطقة بسبب الرخاوة األمنية والوضع غير 
المغربي  الخالف  وتعّمق  ليبيا  في  المستقر 

الجزائري.
في  العسكرية  الفرنسية  التدخالت  ناهز عدد 
الماضية،  عاًما   50 خالل  مرة   40 أفريقيا 
متعددة،  خاللها  المعلنة  الدوافع  وكانت 
استعماري؛  شك  وال  األساسي  محركها  لكن 
والتنافس  الداخلية،  االقتصادية  فالتحديات 
الحنين  عن  فضال  والنفوذ،  الطاقة  على 
لتجدد  محفزات  كلها  االستعماري؛  للميراث 
تتسرّع  فرنسية  مغامرة  أفريقيا،  في  المغامرة 
التحوالت  قراءة  في  الغالب  في  اليوم 
الجيوسياسية العميقة وتوازن القوة في العالم.

مالحظة أخيرة تتعلق بفكرة التدخل العسكري 
التدخل األميركية  إذ تنهض مغامرتا  نفسها، 
في أفغانستان والفرنسية في مالي لتكونا مثالين 
صارخين على حجم مخاطر ومآزق الخيارات 
وأشد  تشابكا  أكثر  بات  عالم  في  العسكرية 
بالتحكم  للمغامرين  مطلقا  يسمح  وال  تعقيدا، 

والسيطرة على قواعد اللعبة واالشتباك.

مسيحية  )إنجيلية  »هيوفيل«  منظمة  أطلقت 
حملة  األخيرة  األيام  في  أميركيون(  يديرها 
حتى  شجرة  آالف   3 لزراعة  األموال  لجمع 
نهاية 2022، على أراض فلسطينية صادرها 
االحتالل في الضفة الغربية، بعد أن استجلبت 
في السنوات الـ15 األخيرة آالف المتطوعين 

لزراعة األشجار في المستوطنات.
وصف المكتب الوطني للدفاع عن األرض، 
اإلسهام  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التابع 
االستيطان  في  أميركيين  لمواطنين  المباشر 
اإلسرائيلي بالضفة الغربية بـ«النشاط الهدام«.

المكتب  في  والتوثيق  البحث  مديرة  وقالت 
األميركية  »اإلدارة  إن  األعرج  مديحة 
أميركية  منظمات  تمويل  الطرف عن  تغّض 
لنشاطات استيطانية غير شرعية في األراضي 

الفلسطينية المحتلة«.
وأضافت األعرج -للجزيرة نت- أن ما يقوم 
خالل  من  المسيحيون«  »اإلنجيليون  به 
على  مشاريع  وتمويل  »َهيوفيل«  منظمة 
أراض فلسطينية تمت مصادرتها »نشاط هّدام 
يستمّد مسوغاته غير العقالنية من األساطير 

والخرافات«.
االحتالل  صادر  بالمكتب،  المسؤولة  ووفق 
الفلسطينيين  أصحابها  من  األراضي  هذه 
على مدى عقود، بخاصة في محافظة نابلس 
األعرج  ودعت  الغربية(.  الضفة  )شمالي 
هذه  مع  »التعامل  إلى  األميركية  اإلدارة 
المنظمة والمنظمات الشبيهة كما تتعامل مع 

منظمات تقدم مساعدات غير مشروعة«.
مساعدات  »تقدم  المنظمات  هذه  إن  وقالت 
لمواطنيها،  وليس  االحتالل  دولة  لمواطني 
ويفترض أنها تخضع للقوانين وتطبق عليها«.

واحدة من منظمات عدة
ووفق مسؤول ملف االستيطان بشمال الضفة 
جمعية  إعالن  فإن  دغلس،  غسان  الغربية 
إنجيلية مسيحية دعمها علنا لجسم غير شرعي 
ما  االستيطان،  هو  الدولية-  القوانين  -وفق 
أميركي  أخضر  ضوء  وجود  لوال  ليتم  كان 
نرويجية  منظمات  تمارس  حيث  ونرويجي، 

إعالمية نشاطا مشابها.
وأضاف دغلس -في حديثه للجزيرة نت- أن 
األميركية  المنظمة  من  المستهدفة  األراضي 
غالبا  بالعنب  مزروعة  واسعة  مساحات  هي 
في أحواض بلدة بورين )جنوبي نابلس(، ُمنع 
الفلسطينيون من دخولها منذ نحو  أصحابها 

عقدين.
بدوره، يقول محمد إلياس الباحث المتخصص 
السابق  والمستشار  االستيطان،  بقضايا 
إن  واالستيطان،  الجدار  مقاومة  هيئة  في 
تنشط  عدة  منظمات  من  واحدة  »هيوفيل« 

لمصلحة االحتالل في األراضي المحتلة.
ومن تلك المؤسسات »كيرن كييمت« المسجلة 
بصفتها مؤسسة غير ربحية في أميركا وكندا، 
وأقامت مدينة استيطانية على أراضي 3 قرى 
فلسطينية دمرها االحتالل عام 1967؛ هي 

عمواس ويالو وبيت نوبا.
أن  نت-  للجزيرة  حديث  -في  إلياس  ويرى 
المنظمات  هذه  لمواجهة  المبذولة  الجهود 
غير كافية، منتقدا غياب »خطوات فلسطينية 
قائمة  أو  المنظمات  تلك  لمواجهة  مبرمجة 
بالشركات المتورطة في البناء بالمستعمرات، 

ومراجعة دولها لمحاسبتها«.
األرض  إن  الفلسطيني  الباحث  وقال 
المستهدفة من قبل جمعية »هيوفيل« إما أن 
تكون مصنفة بأنها أراضي دولة، أو أمالك 
غائبين، أو أرض خاصة تم االستيالء عليها.

حملة جديدة وآالف المتطوعين
وأطلقت منظمة »َهيوفيل« )إنجيلية مسيحية 
األموال  لجمع  أخيرا حملة  أميركيون(  يديرها 

 ،2022 نهاية  حتى  شجرة  آالف   3 لزراعة 
على أراض فلسطينية صادرها االحتالل في 

الضفة الغربية.
وسبق أن زرعت المنظمة غابة في مستوطنة 
»هار براخا« المقامة على أراضي المواطنين 
في قرية بورين )جنوبي مدينة نابلس(، بتمويل 
من إذاعة نرويجية، وأعلنت عزمها زراعة 20 
»هآرتس«  صحيفة  وفق  سنويا،  شجرة  ألف 

اإلسرائيلية.
المنظمة  إن  الخميس،  الصحيفة،  وقالت 
األميركية استجلبت في السنوات الـ15 األخيرة 
من  بخاصة  اإلنجيليين،  المتطوعين  آالف 
وأقامت  المستوطنات  إلى  المتحدة،  الواليات 

مجمعا في مستوطنة »هار براخا«.

مطالبة بسحب تراخيصها
من جهتها، طالبت السلطة الفلسطينية، على 
لسان وزارة خارجيتها، اليوم االثنين، بسحب 
الداعمة  والجمعيات  المنظمات  تراخيص 

لالستيطان، وفرض عقوبات عليها.
هذه  به  تقوم  ما  للوزارة  بيان  ووصف 
إنها  المعادية«، وقال  بـ«األنشطة  المنظمات 
مسجلة في عدد من الدول األجنبية، وتجمع 
التبرعات  العالقات  من  واسعة  شبكة  عبر 
لبناء مزيد من الوحدات االستيطانية أو إقامة 
أو  للمستوطنات،  شوارع  وشّق  تحتية  ُبنى 
أو  األراضي،  من  واسعة  مساحات  تشجير 
المستوطنين  لمصلحة  مثمرة  أشجار  زراعة 
وجمعياتهم، »كما هو حال منظمة هيوفيل.. 
وغيرها من المنظمات العاملة في عدد آخر 
من الدول تنتهك بأنشطتها وتبرعاتها الداعمة 
جنيف  واتفاقيات  الدولي  القانون  لالستيطان 

واالتفاقيات الدولية«.
تلك  »تورط«  بمتابعة  الوزارة  وتوّعدت 
المركبة،  االستيطان  جريمة  في  المنظمات 
القانونية«  وغير  »العدائية  أنشطتها  وتوثيق 
بما  المستويات،  كل  في  لمساءلتها  توطئة 
لألمم  الخصوص  بهذا  تقارير  رفع  ذلك  في 
مجلس  ومنها  ومجالسها،  وهيئاتها  المتحدة 
حقوق اإلنسان »كي تتحمل جميع األطراف 

الدولية المسؤولية في وقف أنشطتها«.

منظمة معفاة من الضرائب
على مدار 18 عاما، أرسلت »هيوفيل« أكثر 
من 3200 أميركي للمشاركة في دعم أنشطة 
أقامتها  قانونية  الزراعة في مستوطنات غير 
إسرائيل فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ويترأس المنظمة القس تومي والر الذي سافر 
أول مرة إلى إسرائيل في عام 2004 بمهمة 
وحيدة تتمثل في كيفية اكتشاف طريق لخدمة 
على  التركيز  إلى  به  األمر  وانتهى  اليهود، 

الزراعة.

وبدأ والر وعائلته رحالت سنوية إلى إسرائيل 
اليهود في موسم حصاد  المزارعين  لمساعدة 
رسميا  المنظمة  أسس  ثم  العنب،  محصول 
موظفا،   14 اليوم  بها  ويعمل   ،2006 عام 
وتتخذ من مدينة غرينفيل بوالية ميسوري مقرا 

لها.
المتحدة  الواليات  في  مسّجلة  و«هيوفيل« 
رسميا كمنظمة غير ربحية، والتبرعات التي 
الضفة  في  االستيطاني  لمشروعها  تتلقاها 

الغربية معفاة من الضرائب.
سلطات  إلى  قدمتها  التي  للوثائق  ووفقا 
الضرائب األميركية، ُتعّرف »هيوفيل« نفسها 
والمساعدات  الخدمات  »تقدم  منظمة  بأنها 
إن  والر  ويقول  إسرائيل«،  في  للمزارعين 
لربط  جسر  توفير  في  ترغب  منظمته 

اإلنجيليين بإسرائيل.
ُولد هذا الرجل في عائلة إنجيلية جنوبية شديدة 
التدين، فهو حفيد أحد القساوسة المعروفين. 
)ُتقّدر  األميركيين  اإلنجيليين  أغلب  ويؤمن 
أعدادهم بـ50 مليون شخص( بضرورة »عودة 
في  الموعودة«  أرضه  إلى  اليهودي  الشعب 
ُيمّهد  فيها  يهودي  »كيان  وإقامة  فلسطين، 
للعودة الثانية للمسيح وتأسيسه مملكة األلف 

عام«.
تاريخيا  وعدا  يعّدونه  بما  كذلك  ويؤمنون 
مقدسا بأن من يدعم اليهود اآلن سينال بركة 
الرب. من هنا، لم يكن مستغربا أن يحصد 
ترامب أصوات 81% من الناخبين اإلنجيليين 
في انتخابات 2016، ولم يحدث تغّير كبير 

في توجهاتهم في انتخابات 2020.

جمع األموال بكل الوسائل

وأرسلت منظمة »هيوفيل« أخيرا إلى مؤيديها 
لجمع األموال من أجل زراعة 3 آالف شجرة 
حتى نهاية العام الحالي على أراٍض فلسطينية 
محتلة بالضفة الغربية، كما نشرت إعالنات 
عبر صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل؛ أنها 
ستعمل على زراعة 20 ألف شجرة سنويا في 
مساحة ألف دونم استولى عليها المستوطنون 

في أنحاء الضفة.
»اجعل  مشروع  ضمن  األنشطة  هذه  وتأتي 
زراعة  إلى  يهدف  الذي  خضراء«  إسرائيل 
االستيالء  تم  التي  األراضي  على  األشجار 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  من  عليها 

المحتلة.
تكلفة  تغطية  في  التبرعات  هذه  وُتستخدم 
استضافة المتطوعين المسيحيين من الواليات 

المتحدة وجميع أنحاء العالم.
ويمكن للمتبرعين تحديد كيفية إنفاق أموالهم 
سواء بشراء معّدات للعمل الزراعي، أو زراعة 
األشجار، أو دعم نفقات شخص محدد. وتقبل 
»هيوفيل« التبرعات غير النقدية، بما في ذلك 

السيارات والشاحنات ومركبات الكارافان.
نوعها  من  األولى  المنظمة  هذه  وأصبحت 
اإلسرائيلية  الداخلية  وزارة  لها  تصدر  التي 
تأشيرات تطوع للعمل في مستوطنات الضفة 

الغربية المحتلة.
لمتطوعين  السفر  تكاليف  دفع  عن  وفضال 
لمن  يمكن  المستوطنات،  مزارع  في  للعمل 
هذه  في  االشتراك  اإلنجيليين  من  يرغب 
لقضاء  دوالر   1200 تكلف  التي  الرحالت 
 1600 إلى  الرقم  ويرتفع  هناك،  أسبوعين 
دوالر لـ3 أسابيع، وال تشمل تلك التكلفة رحلة 

الطيران.
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ما يمنعه على الفلسطينيين يحله لألوكرانيين.. 
موقع أميركي يكشف ازدواجية المعايير لفيسبوك

يبعد 100 سنة ضوئية.. 
اكتشاف كوكب خارجي صالح للحياة يغطيه محيط مائي واحد بالكامل

مصر تقترب من إنشاء أكبر مصنع من نوعه في العالم

هل الهنود الحمر استوطنوا أمريكا قبل 18ألف عام؟

جامعة  من  علماء  بقيادة  بحثي  فريق  تمّكن 
جديد  كوكب  اكتشاف  من  الكندية  مونتريال 
يشبه األرض في موقعها من الشمس، لكنه ال 
يحتوي على أي يابسة، بل هو بكامله محيط 

مائي واحد ضخم متالطم األمواج.
في  نشرت  التي  النتائج،  تلك  إلى  وللتوصل 
 The( جورنال«  أسترونوميكال  »ذا  دورية 
استخدم   ،)Astronomical Journal
المرصد  من  عليها  بيانات حصلوا  الباحثون 
لوكالة  التابع   )TESS( »تيس«  الفضائي 

الفضاء والطيران األميركية )ناسا(.
عن  للبحث  مصمم  مرصد  هو  و«تيس« 
كواكب خارج المجموعة الشمسية، في منطقة 
أوسع بحوالي 400 ضعف من سابقه كبلر. 
عامين  وخالل   2018 عام  في  انطلق  وقد 
فقط تمكن الباحثون من خالله من اكتشاف 
ما يزيد على 20 ألف كوكب خارج المجموعة 

الشمسية.

عبور الكواكب
بيانات  على  بناًء  فإنه  الدراسة،  وبحسب 
»تيس«، ظهر أن هناك انخفاضا طفيفا في 
سطوع نجم صغير جدا مقارنة بالشمس يسمى 
»توي-TOI( »1452-1452(، يحدث كل 
بأن  للتنبؤ  الباحثين  دفع  ما  وهو  يوما،   11

من   %70 بحوالي  الحجم  في  أكبر  كوكبا 
األرض، يدور حوله.

كرة  بتمرير  تقوم  أنك  تخيل  الفكرة  ولفهم 
في  مضيء،  مصباح  أمام  صغيرة  حديدية 
أثناء مرور الكرة بينك وبين المصباح سوف 
تقل كمية الضوء القادمة منه إلى عينيك، هذا 
العلماء  يوجه  حينما  يحدث  ما  بالضبط  هو 
في  طويلة،  لمدة  ما  نجم  إلى  تلسكوباتهم 
النجم  سطوع  كم  أن  يجدون  محددة  فترات 
أخرى،  مرة  يرتفع  ثم  محددة  لمدة  ينخفض 
يحدث ذلك ألن كوكبا مر أمام النجم، مثلما 

حدث مع الكرة الحديدية.
لكن »تيس« وحده لم يكف للتعرف على كتلة 
ولذلك  الماء،  من  ومحتواه  الجديد  الكوكب 
خاصة  كاميرا  من  بيانات  الباحثون  استخدم 
 Mont( مركبة على مرصد مونت ميجانتيك
الكندي   )Mégantic Observatory
مطياف  وكذلك  مونتريال،  لجامعة  والتابع 
سبيرو )SPIRou spectrograph( التابع 
لنفس الجامعة. وقد كّون ثالثتهم معا صورة 

قريبة للكوكب الجديد.
عالم عجيب

بي«  »توي-1452  الجديد  الكوكب  سمي 
على  األرض  من  ويقع   ،)b 1452-TOI(
مسافة 100 سنة ضوئية، وقد أظهرت أرصاد 
 Water( محيطي«  »عالم  أنه  الباحثون 
World(، لكن مع مزيد من البحث وجدوا أن 

األمر أعمق من ذلك.
وكشفت أبحاث هذا الفريق أنه كوكب صخري 
مسافة  على  نجمه  من  ويقع  األرض  مثل 
على  بالوجود  السائل  للماء  تسمح  متوسطة 
يشكل  ال  األرض  على  الماء  لكن  سطحه، 
سوى جزء ضئيل من كتلتها، حوالي %0,05 
بي«  »توي-1452  حالة  في  بينما  فقط، 
أظهرت الدراسة أن الماء قد يشكل ما يصل 

إلى 30% من كتلته.
أثار ذلك انتباه العلماء بشكل كبير، ألن هذه 
النسبة تماثل تلك الموجودة في بعض األقمار 
أقمار  مثل  الشمسي،  نظامنا  في  الطبيعية 
زحل  وأقمار  وكاليستو،  جانيميد  المشتري 

تيتان وإنسيالدوس.
ولذلك يقترح هذا الفريق البحثي، بحسب بيان 
صحفي رسمي صدر من جامعة مونتريال، 
مثالي  مرشح  هو  بي«  »توي-1452  أن 
لمزيد من المراقبة باستخدام تلسكوب جيمس 
النماذج  أفضل  أحد  يعد  إذ  الفضائي،  ويب 

على العوالم المحيطية المعروفة إلى اآلن.

للغزل  أكبر مصنع  إنشاء  تقترب مصر من 
والنسيج في العالم، مشيرة إلى أنه من المتوقع 
للمصنع  اإلنشائية  األعمال  من  االنتهاء 
مطلع النصف الثاني من العام المقبل,  في 
وقت تواصل زيادة المساحات المزروعة من 
المحصول االستراتيجي، بما يزيد عن %90 

في الموسم الماضي.
إجمالي  فإن  الزراعة،  وزارة  بيانات  وبحسب 
صادرات مصر من القطن بلغت 1761 ألف 
نهايته  حتى  الموسم  أول  من  متري  قنطار 

سبتمبر/ أغسطس 2021، مقابل 874 ألف 
قنطار متري سبتمبر/ أغسطس 2020 بنسبة 

زيادة %101,5.
بلغت  إذ  القطن،  من  اإلنتاج  كمية  وزادت 
2,3 مليون قنطار عام 2021 بنسبة زيادة 
33,3% عن عام 2020، وكانت الهند أكثر 
الدول استيرادًا للقطن المصري بـ1,5 مليون 

قنطار متري بنسبة 87,3% من اإلجمالي.
بصناعة  للنهوض  المصرية  الدولة  وتخطط 
الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري 

سابق عهده، خاصة أنها تعد من الصناعات 
كثيفة العمالة، وتعمل الدولة حاليا على إنشاء 
أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة، 
متر  ألف   62 مساحة  على  المصنع  ويقع 
أحدث معدات وآالت في هذا  مربع، ويضم 

المجال.
أستاذ  الدين  نور  الحكيم  عبد  الدكتور  وقال 
لكلية  السابق  العميد  الزراعي  االقتصاد 
القلعة  إحياء  إن  الزقازيق،  جامعة  الزراعة 
الكبرى سيضع مصر  المحلة  الصناعية في 

أن  خاصة  المصنعة،  الدول  مصاف  في 
على  تعتمد  وأمريكا  األوربية  الدول  بعض 
الدول  وبعض  ومصر  آسيا  وشرق  الصين 
األفريقية في صناعة النسيج، وهنا أصبحت 
الفرصة سانحة أمام مصر للدخول بقوة في 
المصرية  المنتجات  أن  خاصة  الصناعة، 
تتمتع بجودة عالية باإلضافة إلى أن استخدام 
الصناعة،  في  التكنولوجية  األساليب  أحدث 
يسهم في عمليات خلط بين القطن واأللياف 

الصناعية يكون أكثر مرونة ونعومة.

 )The Intercept( »أورد موقع »ذا إنترسبت
المشرفين  األميركي أن شركة فيسبوك توجه 
ضد  الروسية  الجوية  الضربات  صور  لبث 
األوكرانيين لكنها تمنع السماح ببث الهجمات 

اإلسرائيلية على الفلسطينيين.
مستخدمي  إن  له  تقرير  في  الموقع  وقال 
فيسبوك وإنستغرام الفلسطينيين، وبعد سلسلة 
قطاع  ضد  اإلسرائيلية  الجوية  الغارات  من 
من  سابق  وقت  في  بالسكان  المكتظ  غزة 
المفاجئ  الحذف  على  احتجوا  الشهر،  هذا 
والدمار  الموت  توثق  التي  للمنشورات 

الناجمين عن ذلك.
وأشار إلى أن هذه لم تكن هي المرة األولى 
الفلسطينيون  المستخدمون  فيها  يشكو  التي 
العمالقتين،  االجتماعي  التواصل  لمنصتي 
إزالة  من  »ميتا«،  لشركة  المملوكتين 
منشوراتهم دون مبرر، واصفا ذلك بأنه أصبح 
الفلسطينيون  ينشر  كالتالي:  يظهر  نمطا 
أحيانا مقاطع فيديو مصورة وصورا للهجمات 
اإلسرائيلية، وتقوم ميتا بإزالة المحتوى بسرعة، 
انتهاك  إلى  مباشرة  غير  إشارة  فقط  وتقدم 
»معايير المجتمع« للشركة أو في كثير من 

الحاالت ال يوجد تفسير على اإلطالق.
رقابة متعمدة ضد الرواية الفلسطينية

ونقل الموقع عن منى اشتية، المستشارة في 
وسائل  لتقدم  العربي  المركز  »حملة  مركز 

مجموعة  وهي  االجتماعي«،  التواصل 
في  ميتا  مع  رسميا  تتعاون  مدني  مجتمع 
على  متعمدة  رقابة  »هذه  التعبير:  قضايا 
والرواية  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  توثيق 

الفلسطينية«.
وقال إنه وخالل الهجمات اإلسرائيلية األخيرة 
من  و15  أغسطس/آب   5 بين  غزة،  على 
الشهر ذاته، أجرى المركز ما يقرب من 90 
الحسابات  تعليق  أو  للمحتوى  حذف  عملية 

المتعلقة بالتفجيرات على منصات ميتا.
كلما زاد العنف ضدهم زادت اإلزالة

سياسات  مديرة  فطافطة  مروة  عن  ونقل 
أكسيس  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
ناو )Access Now(، وهي مجموعة دولية 
تقريبا  تعمل  »رقابتهم  أن  الرقمية،  للحقوق 
كالساعة، فكلما تصاعد العنف على األرض 

تتصاعد عملية إزالة المحتوى الفلسطيني«.
الرقابة  على  األمثلة  من  أن  التقرير  وذكر 
أنه  الفلسطيني  المحتوى  لها  يخضع  التي 
لمقتل  وفي 5 أغسطس/آب تمت إزالة مادة 
آالء قدوم، فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 5 
سنوات، في هجوم صاروخي إسرائيلي، وكذلك 
مقطع فيديو على إنستغرام يظهر سكان غزة 

يسحبون الجثث من تحت األنقاض.
يزعم  بإشعار  المادتين  كلتا  إزالة  تمت  وقد 
بشأن  إرشاداتنا  مع  »تتعارض  الصور  أن 

إشارة  في   – الخطرة«  المنظمات  أو  العنف 
إلى سياسة شركة ميتا ضد المحتوى العنيف 
الواسعة من  بقائمتها  المتعلقة  المعلومات  أو 
تماشيا  المحظورة  والمجموعات  األشخاص 
يروّج  الذي  المحتوى  الرقابة على  مع فرض 
في  فدراليا  المصنفة  اإلرهابية  »للجماعات 

الواليات المتحدة«.
سؤال  على  الشركة  باسم  المتحدث  يرد  ولم 
حول كيف أن صورة فتاة عمرها 5 سنوات 
ورجل مدفونين تحت األنقاض تروّج لإلرهاب.

وقال الفلسطينيون في غزة الذين نشروا عن 
تحتوي  إن منشوراتهم ال  إسرائيلية  اعتداءات 
على رسائل سياسية أو تشير إلى أي انتماء 

لحركات مسلحة.
أحدث مثال على ازدواجية المعايير

اإلعفاءات  إن  الحقوق  عن  المدافعون  وقال 
هي  الروسية-األوكرانية  للحرب  الممنوحة 
بين  المزدوجة  المعايير  على  مثال  أحدث 
معاملة ميتا للمجتمعات الغربية وبقية العالم 
للقضية  الخاصة  المعاملة  على  -دليل 
األوكرانية من جانب ميتا منذ بداية الحرب، 
وكذلك من خالل التغطية اإلعالمية للحرب 

على نطاق أوسع.
وعلى الرغم من أن غالبية المستخدمين على 
ميتا  لشركة  المملوكة  االجتماعية  المنصات 
النقاد  فإن  المتحدة،  الواليات  خارج  يعيشون 

تتبعها  التي  الرقابة  سياسات  إن  يقولون 
الشركة، والتي تؤثر على المليارات في جميع 
أنحاء العالم، تتوافق بشكل منظم مع مصالح 

السياسة الخارجية األميركية.

استثناء للكتيبة النازية بأوكرانيا
المصور  العنف  استثناءات  إن  التقرير  وقال 
في أوكرانيا ليست سوى عدد قليل من الطرق 
بسرعة  بتعديلها  ميتا  قامت  التي  العديدة 
بداية  ففي  األوكرانية.  المقاومة  إلرضاء 
الحرب، اتخذت الشركة خطوة نادرة لرفع قيود 
نازية  آزوف، وهي وحدة  كتيبة  الكالم حول 
جديدة تابعة للجيش األوكراني كانت محظورة 
سابقا بموجب سياسة الشركة الخاصة باألفراد 
مارس/آذار،  وفي  الخطرين.  والمنظمات 
مؤقتا  ميتا سمحت  أن  ذكرت وكالة رويترز 
الجنود  لقتل  صراحة  بالدعوة  للمستخدمين 
الروس، وهو خطاب من شأنه انتهاك قواعد 

الشركة.
وختم الموقع تقريره بأن المدافعين عن حقوق 
على  يحتجون  ال  أنهم  على  شددوا  اإلنسان 
ولكن  لألوكرانيين،  إضافية  حماية  توفير 
المدنيين  لحماية  مماثلة  خطوات  وجود  عدم 
المنتظم  الرقابة غير  المحاصرين من جهاز 
العالم  في  آخر  مكان  أي  في  لميتا  التابع 

تقريبا.

اكتشف علماء األحياء القديمة في األرجنتين، 
أن أمريكا الجنوبية قد تكون مأهولة على األقل 
قبل 18 ألف عام. أي قبل فترة طويلة من 
حضارات الهنود الحمر في أمريكا الشمالية.

حتى  أنه  إلى   ،PLoS One مجلة  وتشير 
أن  يفترضون  المؤرخون  كان  قريب،  وقت 
أسالف الهنود الحمر المعاصرين، انتقلوا من 
الواليات  أراضي  إلى  وألتاي  سيبيريا  جنوب 
هذا حدث  أن  ويعتقدون  المعاصرة.  المتحدة 
قبل حوالي 14- 15 ألف عام خالل موجة 
االكتشافات  أظهرت  ولكن  واحدة.  هجرة 
النووي  الحمض  رموز  وفك  الالحقة  األثرية 
لم  الواقع  في  هذا  أن  القدماء  الهنود  لبعض 

يكن كذلك.
الهنود  أسالف  أن  حاليا،  العلماء  ويعتقد 
أو  ثالث  خالل  أمريكا  إلى  وصلوا  الحمر 
حتى أربع موجات من الهجرة، حدثت جميعها 
في أوقات مختلفة ومن مناطق مختلفة ، و 
خالل العقدين الماضيين يحاول علماء الوراثة 

وعلماء اآلثار كشف طبيعتها.
وقد اكتشف فريق من علماء الحفريات القديمة 

خالل دراستهم ألجزاء من الجينوم المستخرج 
من بقايا السكان القدامى في أمريكا الجنوبية، 
هجرة  من  أخرى  لموجة  جينية  آثار  وجود 

أسالف الهنود الحمر.
وركز العلماء اهتمامهم خالل تحليلهم لـ 102 
عينة، على الكروموسوم Y، الذي ينتقل من 

األب إلى االبن. ألن هذه الميزة تسمح بتتبع 
مسارات  وكشف  والقرابة،  األسرية  الروابط 
مقارنة  خالل  من  الشعوب  هجرات  وتاريخ 
مجموعات الطفرات الصغيرة في كروموسوم 

.Y
التحليل وجود مجموعتين  وقد أظهرت نتائج 

فرعيتين غير معروفتين سابقا من هابلوغروب 
جميع  تشمل  التي   ،Q Haplogroup
أمريكا  في  الحديثة  األصلية  الشعوب 
المجموعتان  وتعد  والوسطى.  الجنوبية 
الفرعيتان Q-Z780 و Q-Z781 من أقدم 
أمريكا  في   Y كروموسوم  في  االختالفات 
األقارب  من  حاملوها  كان  حيث   ، الالتينية 
القدماء في الشرق األوسط  للسكان  المقربين 

وشرق آسيا.
األشخاص  هؤالء  جاء   ، للباحثين،  ووفقا 
-19,3 حوالي  قبل  الالتينية  أمريكا  إلى 

من  طويل  وقت  قبل  أي  عام،  ألف   18
الحمر في  للهنود  القديمة  الحضارات  ظهور 
ممثلي  أن  العلماء  ويعتقد  الشمالية.  أمريكا 
و   Q-Z780 هابلوغروب  المجموعتين 
Q-Z781 اختفوا تماًما تقريًبا، خالل عصر 
درياس الجليدي األصغر. الذي حصل نتيجة 
سقوط مذنب قبل 12,8 ألف عام. وقد تسبب 
الهجرة  من  جديدة  موجات  في  الحدث  هذا 

وبدء تاريخ االستيطان في أمريكا.
tass :المصدر

النشامى االردنيون زحفوا تعاطفا مع إبنة معلم الشاورما
 في مطعم سهول سحاب والحقا اكلوا المقلب

إبنة  مع  تعاطفا  زحفوا  االردنيون   النشامى 
معلم الشاورما في مطعم سهول سحاب والحقا 

اكلوا المقلب
احدى  في  صغير  شاورما  مطعم  سيطر 
مسرح  على  عمان   العاصمة  ضواحي 
بعدما  كاملة  ايام  ولخمسة  تماما  االضواء 
التواصل  لمنصات  الشاغل  الشغل  اصبح 
متعددة  نقاشات  بإثارة  وتسبب  االجتماعي 
النشامى  فزعة  عنوان  تحت  االولى  مرتين 
والثانية تحت عنوان التنديد بما اسماه معلقون 

الكترونيون بتضليل النشامى وخداعهم.
لم يسبق ألي مطعم شاورما صغير ان اثار 
الصور  من  اآلالف  بعشرات  حظيت  ضجة 

والتعليقات مجانا.
لكن الحكاية التي اصبحت الترند األهم لثالثة 
انسانية  رسالة  مع  بدأت  االردن  في  ايام  
لفتاة شابة نشرتها على فيسبوك وتناشد فيها 
مطعم  الى  الذهاب  سحاب  منطقة  مواطني 
وشراء  والدها  افتتحه  الذي  الجديد  الشاورما 
العودة  االب   يستطيع  حتى  ساندويشة  ولو 

الى بيته ألنه يبكي من عدم وجود زبائن.
مبادرات  تصدرت  الفتاة  اعالن  بعد  ساعات 
العشرات  فازدحم  النداء  لتلبية  النشامى  باسم 
الصغير  المطعم  بوابة  على  المواطنين  من 
واهتمام  شغف  وازاء  االفالس  من  إلنقاذه 
الشارع زار وزير العمل في الحكومة المطعم 
منه ووجه  الشاورما  لشراء   المواطنين  ودعا 
في  السن  وكبير  المتخصص  لالب  التحية  

اعداد الشاورما وإلبته.
االلكترونية  مدونته  وعبر  مبكر  وقت  في 
الشومات  اهل  “االردن  النبالي:  قال عاطف 

سأذهب الى مطعم سهول سحاب”.
اتباعا  واكثرهم  المدونين  اشهر  زوربا  عمر 
طالب معجبيه بمرافقته الى المطعم من اجل 

نداء الفتاة.

مطعم  اسم  واصبح  الموضوع  تدحرج  الحقا 
سهول سحاب على كل لسان وتطوعت شركة 
تعاطف  التي  للفتاة  وظيفة  بتوفير  بالمنطقة 
وتحاول  لوالدها  تشتاق  الجمهور ألنها  معها 

مساعدته في عدم البكاء.
مثيرة  قصصا  تظهر  بدأت  الرابع  اليوم  في 
اكثر فقد قال معلقون عبر توتير وواتس اب 
وحتى عبر صور بث حية في انستغرام بان 
لتحقيق  عبارة عن مطب  كانت  الفتاة  رواية 

شهرة مجاني لمحل الشاورما.
اسلوب  باستخدام  تتعلق  المضادة  الرواية 

محل  واشهار  النشامى  الستدراج  الئق  غير 
في  موظف  والدها  يعمل  وبفتاة  متواضع 
عبارة  المقلب”..  “أكلنا  يملكه  وال  المحل 
والخامس  الرابع  اليومين  في  بكثافة  ترددت 
واالعالمية بريهان قمق غردت قائلة “تفاهة.. 

نجومية زائفة تسهل خداع النشامى”.
الحقا نشرت الكترونية الوقائع وثيقة تسجيل 
محل الشاورما وتبين ان اسم المالك يختلف 
النجمة ونشر موقع ال  الفتاة  اسم  والد  عن 
للفوضى في االردن عنوانا يقول فيه “بالوثائق  

الشعب خدع بسيناريو وهمي”.

لكن المسالة برمتها اثارت بعض الطرافة في 
للفوضى  ال  صفحة  عبر  فاحدهم  التعليقات 
قريب  افتتاح  عن  اعالنا  نشر  االردن  في 
لمطعم بإسم “الملوخية في الكاسة” وحيثيات 
االعالن تقول بنصف دينار للمحل ونصف 

دينار أخر لدعم القضية الفلسطينية.
قرر  عرسان  محمد  اإلذاعي  المعلق  وبدوره 
بانه ثمة جانب إيجابي في كل القصة وهي 

ان شعب النشامى حي ويتعاطف.



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

2425 www.meshwarmedia.comwww.meshwarmedia.com لالعالن 3027664-416لالعالن 416-3027664 meshwarmedia@hotmail.com         meshwarmedia@hotmail.com         SEP 02,2022, Issue 316SEP 02,2022, Issue 316مجتمع جمال و صحة 

منظر خفي لم يعد بوسعنا رؤيته قد يفسر لغز األهرامات!

أيهما أكثر فائدة.. العنب الداكن أم الفاتح؟

دواء جديد لعالج مرض السكري

قراءة في كتاب »امرأة كانت هناك » !! 
»هنادي بدر » مبدعة من بالدي .

هي  كما  الشهيرة  الجيزة  أهرامات  رؤية  عند 
اليوم - منيعة وغير قابلة لالختراق محاطة 
من   - األطراف  مترامية  ومدينة  بالرمال 

الصعب تخيل اليوم الذي تم بناؤها فيه.
شيدت  التي  الحجرية،  المتاهات  وأقيمت 
لتكريم الموتى ونقلهم إلى الحياة اآلخرة، منذ 
حوالي 4500 عام بدون تقنية حديثة وبدقة 

مذهلة.
لكن المصريين احتاجوا إلى ما هو أكثر بكثير 
الحجرية  الكتل  لنقل  بدائية  من بضع ساللم 

الثقيلة إلى مواقعها.
وتشير دراسة جديدة إلى أن الظروف البيئية 
الجيزة،  أهرامات  بناء  من  مّكنت  المواتية 
النيل يعمل كقناة  لنهر  مع وجود نظام قديم 

مالحية لنقل البضائع.
وكتب عالم الجغرافيا الطبيعية هادر شيشة، 
من جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، وزمالؤه 
ومعابد  ومقابر  أهرامات  »لبناء  ورقتهم:  في 
المصريين  المهندسين  أن  يبدو  الهضبة، 
السنوية،  وفيضاناته  النيل  استغلوا  القدماء 
القنوات  من  بارعا  نظاما  مستخدمين 
عند  موانئ  مجمعا  شكلت  التي  واألحواض 
سفح هضبة الجيزة. ومع ذلك، هناك ندرة في 
األدلة البيئية بشأن متى وأين وكيف تطورت 

هذه المناظر الطبيعية القديمة«.
بناة  أن  الوقت  لبعض  اآلثار  علماء  واعتقد 
األهرامات المصرية ربما قاموا بتجريف مجار 
مائية من نهر النيل لتشكيل القنوات والموانئ، 
وتسخير الفيضانات السنوية التي من شأنها 
أن تكون بمثابة رافعة هيدروليكية لنقل مواد 

البناء.
علماء  افترض  الذي  الموانئ  مجمع  ويقع 
اآلثار أنه خدم أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع، 
)أو  كيلومترات   7 من  أكثر  بعد  على  حاليا 
4,3 ميل( غرب نهر النيل الحالي. كما يجب 
إلبقاء  يكفي  بما  عميقة  المداخل  تكون  أن 

الصنادل المحملة بالحجارة طافية.
تم  التي  األساسية  الحفر  عمليات  وأسفرت 
الحضرية  الهندسة  أعمال  خالل  إجراؤها 
حول الجيزة الحديثة عن أدلة طبقية لطبقات 
صخرية تتوافق مع فرع قديم لنهر النيل يمتد 

نحو قاعدة األهرامات.
الكيفية  حول  قائمة  تزال  ال  األسئلة  لكن 
التي صمم بها المصريون وصول المياه إلى 
يتم  كان  الذي  الوقت  وفي  الجيزة.  أهرامات 
بناؤه فيه، كان شمال مصر يعاني من بعض 
دمرت  حيث  المتطرفة،  المناخية  التغيرات 
األهرامات  مدينة  متكرر  بشكل  الفيضانات 
يسكنها  كان  التي  الغراب،  حيط  المفقودة، 

عمال موسميون.
الباحثون إلى حبوب  الدراسة، لجأ  وفي هذه 
تفصيال  أكثر  لرسم صورة  المتحجرة  التلقيح 
لنظام النهر كما كان يجري منذ آالف السنين. 
الرواسب  في  التلقيح  حبوب  حفظ  ويمكن 
استخدامها  تم  القديمة، وفي دراسات أخرى، 
والمناظر  السابقة  المناخات  بناء  إلعادة 

تماما  مختلفة  تبدو  التي  المزروعة  الطبيعية 
اليوم.

خمسة  من  التلقيح  حبوب  الفريق  واستخرج 
نوى تم حفرها في سهل الجيزة الحالي شرق 
مجمع الهرم، وحدد وفرة من النباتات المزهرة 
على  تصطف  والتي  الحشائش  تشبه  التي 
ضفاف نهر النيل ونباتات المستنقعات التي 

تنمو في بيئات على حافة البحيرة.
تجمع  وجود  عن  يكشف  هذا  إن  ويقولون 
مائي دائم يخترق السهول الفيضية في الجيزة 

وتضخم منذ آالف السنين.
ومن هناك، تتبعوا ارتفاع وانخفاض منسوب 
مدى  على  النيل  لنهر  خوفو  فرع  في  المياه 
المصرية،  السالالت  تاريخ  8000 عام من 

وربطوا نتائجهم بسجالت تاريخية أخرى.
بناء  إعادة  »إن  وزمالؤه:  شيشة  وكتب 
مستويات فرع خوفو على مدار 8000 عام 
يحسن فهم المناظر الطبيعية النهرية في وقت 
بناء مجمع أهرامات الجيزة. وظل فرع خوفو 
عند مستوى مرتفع من المياه في عهود خوفو 

وخفرع ومنقرع، ما سهل نقل مواد البناء إلى 
مجمع أهرامات الجيزة«.

ولكن بعد عهد الملك توت عنخ آمون، الذي 
صعد حوالي 1349 إلى 1338 قبل الميالد، 
حتى  تدريجيا  النيل  من  خوفو  فرع  انخفض 
آخر  في  الموثقة  مستوياته  أدنى  إلى  وصل 

8000 عام قرب نهاية فترة األسرات.
الكيميائية  بالعالمات  السقوط  هذا  ويرتبط 
المومياوات  وعظام  أسنان  في  الموجودة 
المصرية والتي تشير بالمثل إلى بيئة قاحلة، 

إلى جانب السجالت التاريخية األخرى.
وكما هو الحال مع جميع الدراسات األثرية، 
لعهود   - الزمنية  النطاقات  فإن  ذلك،  ومع 
تختلف  أن  يمكن   - البيئي  والتغير  الفراعنة 
على نطاق واسع، لذلك يجب أن نتعامل مع 

هذه النتائج بحذر.
البيئية  البيانات  ربط  خالل  من  ولكن 
أكثر  مباشرة  أدلة  الدراسة  تقدم  والتاريخية، 
علماء  بحث  عندما  عليه  كانت  مما  بكثير 
اآلثار عن الفركتالت المفقودة - وهي أنماط 
رائعة تتكرر ذاتيا توجد غالبا في الطبيعة - 
حفروا  ربما  القدماء  المصريين  أن  الستنتاج 
دهشور،  أهرامات  بناء  عند  نهرية  قنوات 

جنوب الجيزة.
وقال عالم الجيولوجيا بجامعة إنسبروك، آرني 
ذلك  في   New Scientist لمجلة  راميش، 
الهائل  األثر  تصديق  الصعب  الوقت: »من 

الذي تركه المصريون«.
األخيرة  الدراسة  هذه  وراء  الباحثون  ويقترح 
أنه يمكن استخدام مناهج مماثلة إلعادة بناء 
المناظر المائية القديمة التي احتلت مجمعات 
ذلك  في  بما  األخرى،  المصرية  األهرامات 
الصروح  هذه  بناء  تم  عندما  دهشور،  مقبرة 

الضخمة.
.PNAS ونشر البحث في

د. عبد القادر فارس 
هملتون

الجالية  يجمع  الذي   ، الفلسطيني  اليوم  في 
 ، بكندا  أونتاريو(   ( مقاطعة  في  الفلسطينية 
في كل عام ، بعد يومين من » يوم كندا » 
التراث  إلحياء   ، الكندي  االستقالل  عيد  أو 
من   ، البعيدة  المهجر  بالد  في  الفلسطيني 
ورقصات   ، وشعبية  وتراثية  وطنية  أغاني 
الدبكة الفلسطينية ، وبيع المنتجات الفلسطينية 
، التي تحمل رائحة البالد ، من زعتر وزيت 
بأجمل  المطرز  الفلسطيني  والثوب   ، زيتون 
األلوان ، والحطة والشال الفلسطيني الموشح 
بصورة قبة الصخرة ، وبينما كنا نمر لنشاهد 
المعروضات ، شاهدت منصة تعرض لوحات 
فنية رائعة ، تحاكي جمال فلسطين ، مرسومة 
على القماش بريشة فنان فلسطيني ، وبجانبها 
كتاب بعنوان » امرأة كانت هناك » ، فسألت 
عن صاحبة الكتاب فإذا بها صاحبة المنصة 
الكتاب ، وسألت  اقتنيت   ، وبجوارها زوجها 
عن سعر إحدى اللوحات الرائعة وذات الحجم 
المناسب لتزيين صالون منزلنا ، وجدت الثمن 
غال نسبيا ، غير أن اللوحة نفيسة ، وتستحق 
أتعاب من رسمها .. ولألسف أنني لم أسأل 
السيدة الواقفة على منصة البيع من هو الفنان 

الذي رسم هذه اللوحات . 
اقتنيت الكتاب ، وعدت إلى مدينة ) هاملتون 
( من مدينة االحتفال ) ميسيساغا ( ، وبعد 
الكتاب  تناولت   ، قليلة  لساعات  استراحة 
في  مبدعة  كاتبة  أمام  بي  فإذا   ، لقراءته 
إصدارها األدبي األول ، والذي يحتار الناقد 
في تصنيفه ، لكن يمكن اعتباره  كخواطر ، 
أو جزء من السيرة الذاتية ، كإحدى صنوف 
الرواية ، أو مجموعة قصصية ، في قصص 
 ، والصفحتين  الصفحة  بين  تتراوح  قصيرة 
وكل خاطرة أو قصة مرفقة بلوحة فنية تزين 
اللوحة الكتابية ، وعندها تعرفت على الفنانة 

التشكيلة والكاتبة » هنادي بدر » . 
 ، الكتاب  في  نص  أول  قراءة  بعد  وجدتني 
أنني بحاجة لمواصلة القراءة ، الكتاب صغير 
نسبيا ، يحتضن عشرين لوحة كتابية كتبت 
بريشة فنان متمكن من لغة سهلة لكنها جميلة 
، يتمتع بها المثقف ، والقارئ العادي ، مليئة 
الكاتب  دواخل  تحمله  بما   ، األدبي  باإلبداع 
 ، لفلسطين  بدمه  يكتب  الذي   ، الفلسطيني 
مرفقة   ، المكتوبة  العشرون  اللوحات  وكانت 
بعشرين لوحة مرسومة ، في ستين صفحة . 
بعد القراءة السريعة في تلك الليلة ، أحسست 
أنني بحاجة لقراءة متأنية في اليوم التالي ، 
ألتمكن من التمتع أكثر ، وكتابة نقدية لهذا 

الكتاب بعد قراءة أدبية متفحصة  ،  
 « هناك  كانت  امرأة   « العنوان  لك  يوحي 
األولى -  وأن  الجزء  أنه  الكاتبة  - وتشير 
هناك إكمال لما كان هناك ، أن الكاتبة التي 
هاجرت إلى كندا قبل أربعة عشر عاما ، من 
مدينتها الخليل ، ال زالت تحمل كل تفاصيل 
الوطن ، وأن ال وطن بديال ، يعدل الوطن 

خاطرتها  في  جليا  ذلك  ويظهر   ، األصل 
 ، الوطن  حكاية  أي   ،  « حكاية   « األولى 
فعاشقة الخليل ويافا ، اللتين تكررتا كثيرا في 
مدن  معظم  حكايتها  في  تنس  لم   ، الكتاب 
فلسطين ، كل فلسطين ، من النهر  إلى لبحر 
، فتقول » سأحكي عنك يا وطني ، يا مهدي 
الرأس  الخليل مسقط  وبعد    .. كفني »  ويا 
ومرتع الطفولة والصبا ، تعدد المدن فتقول » 
سأحكي عنك يا غزة ، ويا أريحا يا فلة » .. 
سأحكي عنك رام هللا ، وال أغلى وال أحلى » 
..  واحكي عنك يا عكا ، وعن أغلى أراضينا 
» ،، وتواصل الحكاية عن القدس ، ونابلس 
 ، وطولكرم   ، وجنين   ، ونابلس   ، وحيفا   ،
وبيت لحم ، ثم تنتقل لحكاية األنبياء ، عن 
المساجد والكنائس ، عن األشجار واألفنان ، 

عن األلوان ، عن الزنابق والنوارس. 
في لوحتها الثانية » الجئ .. وال .. » ، تحكي 
فيها على ما يبدو قصة النزوح ، قصة طفلة 
ربما هي ، أو كل طفالت وأطفال فلسطين 
، وهم يعبرون جسر اللجوء ، فترسم الصورة 
التالية » كانت تسمى طفلة يوم ركبت قافلة 
الشتات متشبثة بذيل أمها المنكوبة المفجوعة 
جسر  وعبور  الواقع  امتطاء  على  المجبرة 
أنت الجئة  اليوم   « وتضيف   ..  « المنافي 
 « أخت الجئ والجئة   ، بنت الجئ والجئة 
للوطن  ال   ، للمنافي  ال   « تستدرك  ..لكنها 
في  وتعلنها   ،  « والترحيل  للذل  ، ال  البديل 
النهاية » سنحيا للحظة الرجوع ، حتى تلتقي 
أسراب الحمام بغيمة كانت تقف على حاجز 

بانتظار  ربيع » . 
الوطن  حكاية  تواصل   ، الثالثة  اللوحة  في 
، تبث بعضا من أسرارها ، رغم أن عنوان 
الخاطرة هو » في بحرها دفنت أسراري » ، 
فيبدو األسى واالشتياق بقولها في النهاية » 
سأرسل مع حمامة بيضاء بوحا إليك بعشقي 
 ، أرضك  لملح  وقبلة  موجك  لعطر  األزلي 
وأرسل دمعة على الفراق , ودمعة شوقًا للقاء 

أرضك ». 
األحياء  للشهداء  تكتب  أن  تنس  لم  الكاتبة 
االحتالل  سجون  في  لألسرى   ، وطنها  في 
أسير   ، بعنوان  الرابعة  لوحتها  فجاءت   ،
أحمد   « فيها عن  تتحدث   ،  « الوطن  حب 
درويش  محمود  كتب  مثلما   ،  « الفلسطيني 
عن » أحمد العربي » ،  حكاية أحمد الطفل 
األسير ، هو كباقي أطفال فلسطين ، يكبرون 
أحمد  ذاكرة  في   « فتقول   ، أعمارهم  قبل 
 ، الحارات والبساتين  للعب في  الحنين  ينمو 
يشتاق لرفاق مدرسته ، وطائرته الورقية التي 
استطاعت وحدها اختراق سور العنصرية » 
، وتنهي حكاية األسر برسم صورة السجن » 
السجن هناك حدوده بحدود األرض ، والكل 
يا أحمد يشاطرك قسوة الحياة ، الكل أسير ، 

وكلنا أسير حب الوطن » . 
في اللوحة الخامسة ـ تعاود الكاتبة الكتابة للوطن 
 ،  « السالم  أرض  على    « بعنوان  بلوحة   ،
فتبدأ بالنشيد الوطني ، ككل البدايات في إحياء 
تقول » على أرض  الوطنية ، حيث  المناسبات 
وتعزف   ، فضية  بأجنحة  الحمام  يطير  السالم 
 « فدائي   .. فائي   – الوطني  نشيدنا  العصافير 
فلسطين  الصور » على أرض  . وتواصل رسم 
ُيسرق القميص ، وال يعود غسان إلى حيفا » .. 
وعلى أرض السالم يموت السالم ، وعلى األرض 

السالم . 
الكاتبة تعيش الغربة  في اللوحة السادسة ، أرى 
واالغتراب ، تجتر الذكريات في الوطن ، فتأني 
تستخدم   « وهدية  ضيف   « بعنوان  لوحتها 
وتمتلئ  ـ  اللغوية  المترادفات  من  الكثير   فيها 
الخاطرة  فتبدا   ، هي  تذكر  كما  بالمتناقضات 
بقولها » أصحو  من جديد مثقلة بالرمادية التي 
أو  منا  تبدو   »..  « المكررة  أيامي  تسكن  باتت 
باحثة  إلى مرآتي  أنظر  متألمة »  هناك منكسرة 
به  تالعبت  إنسان  غير حطام  أرى  فال   ، عني 
أمواج عاتية ، وألقت به فوق جزيرة ، حيث ال 

أحد هناك إال أنت ». 
العين  بدمع  تكنبها  الكتاب  في  السابعة  اللوحة 
هي  فاألم   ، للوطن  برموشها  وترسمها   ، ألمها 
الوطن ، واألرض هي األم الكبيرة ، التي تحتضن 
وعيد  األم  عيد  بين  تمزج  تراها  لذلك   ، الجميع 
الربيع ، حيث تقول » في فلسطين ربيع دائم وأمي 
جزء من هذا الربيع ، وفي فلسطين كل الفصول 
جميلة ، وأمي نسمة من هواء فلسطين » ، إنه 
االشتياق لألم ولألرض ، من أرض الغربة حيث 
ال ربيع وال خريف ، بل شتاء ثلجي بارد ، فيجعل 
وغربة   ، والوطن  األهل  غربة   ، غربتين  الغربة 

الربيع البديع في بالدنا الجميلة . 
للوطن ، حيث  العودة  لوحة حلم  تأتي  ذلك  بعد 
ذكريات الطفولة ، وأحالم الشباب ، تذكرننا بمدننا 
يافا  الفلسطيني من عكا إلى  الجميلة في العمق 
وطبريا ، بل وتربطها أيضا بامتداد بالد شام ، 
المحتلة في هضبة  السورية  بانياس  حيث مدينة 
الجوالن ، تذكرة وتذكير بالوطن السليب في حنين 
وشوق وأنين مكتوم أو معلوم ، مطالبة كل مسافر 

للوطن أن يأخذها معه. 
يتحقق   ، التاسعة  وهي   ، التالية  اللوحة  في 
لألهل  االشتياق  حيث   ، للوطن  بالسفر   الحلم 
واألصدقاء ، لتراب الوطن ، للزعتر والزيتون ، 
وهي في ذلك تتحدى الحواجز والقيود والحدود ، 

لتأتي دموع الفرح ، وهي تختضن الوطن. 
وهكذا تبدأ رحلة الوطن ، من مسقط رأسها مدينة 
التي   ، القزازين  حارة  من  فيها  تتنقل   ، الخليل 
تأتي عنوانا لهذه اللوحة ، حيث صمود األهالي 
منظر  الذي شوه   ، المحتل  المستوطن  في وجه 
المدينة الجميلة ، تفاصيل صغيرة ولكنها كثيرة ،  
تتذكر حّيها وجدها ، ورائحة القهوة والدخان من 
سيجارة جدها ، منذ أن بدأت ترسم لوحتها األولى 
بالطبشور ، إلى لوحتها األخيرة المعلقة في مقهي 
أال  تتمنى  هناك  هي   ،، المكان  لتزين   ، بدران 
تحلم ، فاألحالم تسرق المنام ، لكنها هي وباقي 
أهل المدينة المسروقة ، يتمسكون باألمل ، رغم 

األلم . 
كانت   ، الموالية  اللوحة  وفي   ، التالية  المحطة 
الخليل  من  هناك   ، واألشوق  واألشق  األصعب 
 ، التاريخ  وعبق   ، القلوب  مهوى   ، القدس  إلى 
على  الحصول  بدون   ، الوصول  كيف  ولكن 
تصريح من سلطة االحتالل ، فالقدس محاصرة 
بالجند والجدار ، يمنع دخولها لغير حملة الهوية 
السفر  جواز  على  دخول  تأشيرة  أو   ، الزرقاء 
أربعة عشر  بعد  اآلن  الفرصة  ولكنها   ، الكندي 
 ، تغيرت  كثيرة  أشياء   ، الفرصة  تأتي   ، عاما 
والموانع   , والمستوطنين  المستوطنات  ازدادت 
والحواجز ، لكن المعجزة حصلت ، بعدما نظرت 
جندية الحاجز في جواز السفر الكندي وسمحت 
النفوس  وتشحن   ، الفرح  يأتي  وهنا   ، بالمرور 
بالطاقة ، بعد اإلحباط واأللم ، هنا أجمل األمكنة 
، حيث المسجد األقصى وقبة الصخرة ، تدخله 
من  أو   ، الخليل  باب  أو   ، األسباط  باب  من 
النصارى  لحارة  تنتقل  أن  قبل   ، آخر  باب  أي 
ودرب اآلالم ، لكن القدس حزينة ، طريقها مليئة 
باألشواك واآلالم ، تنتظر المخلص ، أو صدى 

امرأة تنادي المعتصم . 
لوحتها  في   ، الفراق  لحظة  حانت  ذلك  بعد 
ويبدأ   ، والوطن  األهل  بمفارقة   ، عشرة  الثانية 
طاب  ما  بكل  محملة   ، السفر  حقيبة  تحضير 
من رائحة الوطن ، تلملم بقايا الجسد المسافر ، 
القائل »  ، وهو  بأشعار محمود درويش  محملة 
وطني ليس حقيبة ، وأنا لست مسافر  ،«  وأراها 
وأسمعها تردد معه » آِه يا جرحي المكابر » ،  

ومع فراق الوطن ، تأتي  لوحتها التالية ، التي 
وتوأم   ، القلب  سيد   ، لوالدها  وترسمها  تكتبها 
 ، الدائم  واالحتضان   ، األول  الحضن   ، والدتها 
 ، كتفه  على  جديلتها  وتترك   ، الذكريات  تعانق 

إلى حين لقاء . 
أما في لوحتها الرابعة عشرة ، فإنها ترسم لوحة 
بالسفر إلى فلسطين ، ولكن داخل كندا ، بدون 
 ، هنا  إلى  فلسطين  تحضر  ، حيث  جواز سفر 
في  الفلسطيني  السينمائي  المهرجان  خالل  من 
تورنتو ، حيث يتعانق بلد الميالد مع وطن الهجرة 
والغربة ، فيحضر محمد الدرة , ودماء الشهداء 
لعصافير   تشدو  أميمة  بصوت  الوطن  ونشيد   ،
السجان ، علها  أقفاص  المحبوسة في  الوطن ، 
تحظى بالحرية ، ولكل الطيور المهاجرة أن تعود 

يوما .  
وفي لوحة  قصيرة ، تكتب وترسم لوحتها الخامسة 
في  وهي   ، ماريا«   « الصغيرة  البنتها   ، عشرة 
عامها الرابع ، لم تنس لغتها العربية ، وتتحدث 
أنشودة  فتراها   ، االغتراب  بالد  في  اللغات  بكل 
الحياة ، وترنيمة الشفاه ، زنبقة وفّلة تبث  عطرها  

في كل مكان . 
في اللوحة السادسة عشرة ، تكتب هنادي بريشة 
بالفنان  تذكرنا  ـ  الفلسطينية  الحروف   ، الفنان 
المبدع عاشق الوطن  محمد عساف , وهو يشدو 
بحروف ) ف . ل .س. ط. ي .ن ( ، فالفاء 
فراشات فؤاد الحبيب ، والالم لؤلؤ العاشق الملتاع 
، والسين سوسنة سحرت سليب القلب ، والطاء 
طير مسافر يحن إلى طين األرض ، والياء يد 
الفالحين يزرعون الحب ، والياء نور ونار ونوى 

، ونجم في حضن السما . 
وبعد هذه الحروف للوطن ، تأتي اللوحة السابعة 
مآسي  من  الوطن  به  يمر  ما  وتكتب   ، عشرة 
وحروب ، وتتساءل إلى متى هذا الصبر والجلد 
، تأمل بأيام قادمة بيضاء ، بعد كل هذا السواد 
، تطرق أبواب السماء بالدعاء ، عل يعود لهذا 
الوطن الصفاء ، لطفلة تنتظر على شرفة وعينيها 

مليئة بالدموع والبكاء. 
في اللوحة الثامنة عشرة ، دعوة للحياة ، تتحدث 
فيها عن نفسها ، تتمنى أن تكون أحالمها كباقي 
النساء ، تفرح بعقد من ذهب ، أو زجاجة عطر  
، أو ما تشتهي النساء من أثمن األثواب ، فهي 
تخشى المرض , ويغطي لوحاتها اللون الرمادي 
، لم تعد تستسيغ طعم القهوة ، الذي كان يوما في 
الخليل ، المشاعر تتناقض وتتالطم ، لكنها رغم 
كل هذا األلم ، تدعو  في النهاية للفرح ، ومحو 
صورة الحزن ، وأن نعيش كل لحظة من حياتنا 

بصدق وأمل ، فالحياة تستحق أن تعاش. 
 ، األخيرة  قبل   ، عشرة  التاسعة  اللوحة  في  ثم 
تكتب لألسرى في سجون االحتالل ، وكنت أرى 
أن تكون هذه اللوحة في موقع متقدم ، مع باقي 
الخواطر للوطن ، وبعنوان »نصوم ويأتي الفجر 
»، تتحدث بألم ، عما يعانيه أسرانا خلف القضبان 
، ومعاملة السجان ، حيث المتاريس والجدران ، 
التي تحبس عنهم صوت أجراس الكنائس واألذان 
، تتحدث عن صمودهم ، عن صومهم في غير 
رمضان ، وترى أن السجين ال يعيش بالخبز ، 
تتحدى  لكنها   ، األجساد  تذوب   ، بالصيام  بل 
السالسل والسجان والظالم ، يتمسكون باألحالم 

، فاالنعتاق قادم في يوم من األيام. 
أنها  يبدو   ، حميمة  بلوحة  كتابها  هنادي  وتختم 
بلوحة   ، الروح  وتوأم   ، العمر   لرفيق  موجهة 
عرف  من  فوحده   ،  « أنت  وحدك   « بعنوان 
أسرارها , ودخل دارها دون استئذان ، وعانق فيها 
الشباب  والكهولة ، وشاركها الحياة بحلوها وُمرها 
، فكان القيثارة واللحن والنغم ، وبذلك فهو عطاء 

من الوهاب ، تراه تاجا فوق األعناق. 
* مالحظة أخيرة ، في ترتيب اللوحات ، حيث 
مجموعة  في   ، منها  باقة  كل  يجب وضع  كان 
متناسقة ، باإلضافة إلى بعض الهفوات اللغوية 
القليلة ، في النحو واإلمالء ، لكن ذلك لم ينقض 
من روعة األسلوب في الكتابة ، واإلبداع في رسم 
المعاني والكلمات ، خاصة أن هذا اإلنتاج األدبي 
األولى للكاتبة الفنانة ، التي مزجت ما بين كتابة 

اللوحات ورسمها بكل روعة وإبداع .

التغذية  خبيرة  ديانوفا،  نوريا  الدكتورة  أعلنت 
الروسية، أن العنب الداكن يحتوي على مواد 

مفيدة أكثر مقارنة بالعنب األخضر.
 ،Gazeta.Ru وتشير الخبيرة في مقابلة مع
إلى أن العنب الداكن اللون يحتوي على نسبة 
والفالفونويد،  األكسدة  مضادات  من  عالية 
السلبية  العواقب  من  الجسم  تحمي  التي 

الناجمة عن سوء التغذية.
وتضيف، تناول العنب ال يساعد على عالج 
مختلف األمراض المزمنة، بيد أنه قادر على 
أنواع  وتحتوي  للجسم.  الصحية  الحالة  دعم 

العنب الداكنة على نسبة عالية من مضادات 
شبابية  إطالة  على  تساعد  التي  األكسدة، 

الجسم وتبطء عمليات االلتهاب.
مادة  على  العنب  احتواء  »بفضل  وتقول، 
الكوليسترول  مستوى  يخفض  البوليفينول، 
ويقل خطر تراكم لويحات الكوليسترول. لذلك 
يمكن اعتبار العنب وسيلة جيدة للوقاية من 

تصلب الشرايين«.
األحيان  بعض  في  أنه  إلى  الخبيرة،  وتشير 
بعد  حيث  بذوره،  مع  العنب  تناول  يمكن 
مضغها جيدا يحصل الجسم على مواد مغذية 

مفيدة أكثر. ولكن على من يعاني من مرض 
تناول  تجنب  الدهني  الكبد  ومرض  السكري 

العنب.
العنب  أن  في  المشكلة  »تكمن  وتقول، 
يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، لذلك 
في  غرام   100 من  أكثر  بتناول  ينصح  ال 
كوجبة  العنب  تناول  ويفضل  الواحدة.  المرة 
أو  المكسرات  مع  تناوله  يمكن  كما  خفيفة. 
جبن القريش، ما يمنع ارتفاع مستوى السكر 

في الدم بصورة حادة«.

ابتكر علماء جامعة كولومبيا البريطانية، دواء 
يؤخذ عن طريق الفم مضادا لمرض السكري 
المعتمد على حساسية األنسولين.وتشير مجلة 
العلماء  أن  إلى   ،Scientific Reports
تمكنوا من زيادة سرعة امتصاص األنسولين 
اللثة  بين  وضعها  يجب  التي  األقراص  من 
والغشاء المخاطي للشدق في تجويف الفم. وقد 
اتضح أن الخيارات األخرى الستخدام أقراص 
األنسولين عن طريق الفم كانت أقل فعالية، 

ألن الهرمون يتراكم في المعدة وال يصل إلى 
خالل  األنسولين  إطالق  يتم  وحاليا  الكبد. 
ساعات.  4-2 من  بدال  دقيقة   120-30 

نانوية  دقائق  من  الجديد  الدواء  ويتكون 
على  تحتوي   ، نانومتر   318 مقاسها 
وتريبوليفوسفات  والشيتوزان  األنسولين 
باستخدام  للتجفيف  خضعت  الصوديوم، 
الجزيئات  تنفصل  حيث  الساخن،  الغاز 

الصلبة عن المذيب. ويشكل األنسولين 25 
بالمئة من المادة الناتجة، حيث تصل كفاءة 
بالمئة.  99-98 منها  الهرمون   امتصاص 

حياة  الدواء  هذا  سيحسن  للباحثين،  ووفقا 
ماليين المصابين بمرض السكري في العالم، 
وال يضطرون يوميا إلى حقن األنسولين في 

جسمهم عدة مرات في اليوم.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

الطبيب
بتاخديها  يلي  الضغط  حبة  اسم  شو   -

ياحجة .
يلي  هي  ابني  مرت   ، اسمها  مابعرف   -

بتعطيني ياها .
- طيب وصفيلي ياها ؟

- بومة ونكدية ، مو عارفة ابني شو عاجبو 
فيها .

- يااااحجة عم قول وصفيلي احلبة ، مو مرت 
ابنك .

قبل الدخول لغرفة العمليات
طلب املريض أن يتكلم مع

الطبيب اجلراح والذي هو زوج
أثراً  لها  كان  جملة  له  قال  الوحيدة  ابنته 

عظيماً في جناح العملية
قال: ) ال تنس أنه إذا حصل لي مكروه بسبب 
للعيش  تأتي  سوف  فحماتك  العملية 

معكم ( فكانت من أجنح العمليات .

الكثيرين  اجلمال  فائقة  بنت  لديها  ارملة 
تقدموا خلطبة ابنتها لكنها حددت مهرها 
ب 50 مليون وال احد يستطيع دفعها وهي ال 

تقبل ان تتنازل عن سنتيم واحد .
الفتاة وعمل بكل ماميلك  شاب أغرم بتلك 
برغبته  والده  واخبر  مليون   30 جمع  حتى 
وشروط ام الفتاة وانه الميلك اال هذا املبلغ .... 
قال والده البأس هات املبلغ ولنذهب إلى تلك 
املرأة .. األبن : ولكنها لن تقبل سنتاً اقل من 
يسّهل  وربك  معي  تعال   : ..األب  مليون   50
.... قال أبو الولد الم  وذهبوا الى بيت الفتاة 
انهي  حتى  تقاطعيني  ال  ان  أمتنى   : الفتاة 
كالمي ؟ : ابني يريد ان يتزوج ابنتك وهذه 10 
ماليني مهرها ..!! األم بانزعاج ولكن ..!! األب 
انهي كالمي  لِك ال تقاطعيني حتى  : قلت 
..ّّ... ثم قال وهذه 10 ماليني مهراً لِك لتكوني 

زوجًة لي ..!!
أبتسمت األم ابتسامة عريضة وقالت : على 

بركة اهلل مبارك لنا ولكم ..!!
املهر  عن  التنازل  كيف  اجليران  سألها  وملا 

احملدد ب 50 مليون ؟!!
ردت عليهم : سعر اجلملة يختلف عن سعر 
ماليني   10 عن  أباه  الشاب  سأل  .وملا  املفرد 

الباقية قال له نراضي فيها امك 
... إدارة األزمات حتتاج الى قائد ُمحّنك

األب: يا حمار سقطت بالفحص الرسمي
وعملت  رحت  ما  الني  حمار،  مني  ال  األبن: 

الفحص
األم: طالع جبان مثل ابوك

حكمة

القط اخلائن :
يُحكى أن قطــاً ، أدركه الهرم فأصبح يؤثر 
عبئاً  فبات   ، مفيد  عمل  أي  على  الكسل 
على بني قومه فنبذوه لكثرة كالمه بال علم 

، وكثرة أكله بال عمل .
سخط الهر ، فلجأ إلى كلب يناصب قومه 
وضجرهم  قومه  تنّكر  له  شاكياً   ، العداء 
يشفي  أن  منه  راجياً   ، فيه  وزهدهم  منه 

غليله منهم .
ليحقق   ، الذهبية  فرصته  الكلب  وجد 
في  القط  وجعل  أقرانه  فحشد  مبتغاه  
مقّدمهم ليرشدهـم إلى مواقــع القطط 
مذراَ  شذراَ  وجعلوهـم  عليها  فأغاروا   ،

وشــردوا أهلها .

األطالل  فوق  منتشياً  العجوز  القط  وقف 
الكالب  بانتصار  ذيله مسروراً  وهز   ، املدّمرة 
عصماء  قصيدة  وألقى   ، قومه  بني  على 
يشكر فيها كبير الكالب على إعادته سّيداً 

ُمّبجالً لوطنه .
لطمًة  ولطمه   ، الكالب  كبير  منه  اقترب 

رمته أرضاً بني احلياة واملوت  وقال له هازئاً
 ، أيها املغفل إن وطناً طردتك منه القطط 

أتبقيك فيه الكالب .

لو علم فيك قومك خيراً ، ما نبذوك
ولو كان فيك شيء من الوفاء ، ما كشفت 

لنا ظهر قومك .
ولو كنت ذا بأس ، ما جلأت إلينا ..

أن  األحمق  ظّنك  بك  بَلََغ  أوَ  التعس  أيها 
الكالب تُنشئ لك وطنا..

فداست  عليه الكالب وبالت والقط العجوز 
اال  يري  ال  األخير  نزعه  في  األرض  علي  ممدد 

أقدام الكالب بعد أن غدرت به وغادرت ..

حكاية اليوم

تفكير اقتصادي
نيويورك  في  بنك  الى  أمريكي  رجل  دخل 
ملدة  دوالر  آالف   5 بقيمة  قرضا  وطلب 

اسبوعني .
مقابل  ضمانة  يريد  انة  املوظف  له  قال 
او  القرض، مثال كفالة من صاحب حساب، 
رهن ملكية ما، الن سياسة البنك ال تسمح 

باعطاء قرض مهما كان بدون ضمانات.
عزيزي،  مشكلة  ال  للموظف:  الرجل  قال 
ساعطيكم سيارتي اجلديدة ضمانا للقرض 

وسيارتي قيمتها 40 الف دوالر.
اذن  مديره:  استاذن  ان  بعد  املوظف  قال 
سنضطر إلبقاء السيارة مرهونة في موقف 
مع  املبلغ  تعيد  ان  بعد   ، البنك  سيارات 

فائدته، نحرر لك السيارة.
- كم فائدة املبلغ ملدة اسوعني؟

- 30 دوالرا فقط.. 
- حسنا هذه مفاتيح سيارتي.

إلدخال  البنك  حراس  احد  املوظف  ارسل   -
السيارة الى موقف سيارات البنك.

ملدة  اوروبا  الى  األمريكي  الرجل  سافر 
اسبوعني ، وعاد وارجع قيمة القرض والفائدة 

التي لم تتجاوز 30 دوالرا.
روى احلكاية ألصدقائه ، فتعجبوا :

- انت حتتاج الى قرض ومعك ماليني الدوالرات 
في البنوك؟

أكثر  جتبي  السيارات  مواقف  أعزائي،   -

في  سيارتي  ايقاف  مقابل  دوالر   150 من 
اسبوعان  ضرب  ساعة   24 ملدة  مواقفهم 
رهنت  انا  دوالر.   2100 الى  املبلغ  سيصل   ،
له  بحاجة  لست  قرض  مقابل  سيارتي 
موقفه  في  سيارتي  حجز  والبنك  طبعا، 
رحلة  من  عودتي  حتى  اسبوعني،  ملدة 
اوروبا.. وموقف البنك أكثر امانا من املواقف 
العامة، مقابل فائدة ال تتعدى ال 30 دوالرا. 
فما األفضل اقتصاديا؟ ان أدفع 2100 دوالر ام 

30 دوالرا فقط؟!

)مو( عامر: تنميط الفلسطيني كي ُيهَضم أميركّيا

سعيد محمد

فلسطيني،  أصل  من  األميركي  الكوميدي 
المجتمع  في  كالجئ  العيش  تعقيدات  يقّدم 
األميركي في إطار سيرة ذاتية هزلّية مسلسلة 
التسطيح  كثير  مفّكك،  نتفليكس. عمل  على 
والكوميديا الرديئة، ومحتواه السياسّي مسموم. 
لكن مع موهبة عامر الملحوظة وإلقائه الضوء 
فلسطينيي  من  الثانية  األجيال  معاناة  على 
للتكّيف مع مجتمعات ال تشفى من  الشتات 
عنصرّيتها، سيكون دون شك عالمًة فارقًة في 
السينما  في  المبستر  الهوليوودي  النمط  بناء 
للفلسطينيين  الفرعّية  الثقافة  عن  والتلفزيون 

األميركيين
ومحمد عامر المعروف باسم )مو عامر - 
Mo Amer( من مواليد 24 يوليو 1981، 
فلسطيني،  أصل  من  أمريكي  كاتب  وهو 
الكوميدي  الثالثي  في  بكونه عضوا  واشتهر 

»جعلني هللا مضحكا«.
بين  للتفاهم  نموذجا  »عامر«  عروض  تقدم 
العائلية  خلفيته  له  وتتيح  المتنوعة،  الثقافات 
واإلرهاب  الدين  مشاكل  عن  يتكلم  بأن 
سرده  خالل  من  عصرنا  في  والسياسة 
لقصص شخصية عن نفسه وأسرته. يتحدث 
عن خلفيته الفلسطينية وعن نموه في أمريكا.

في عام 2009 عصل عامر على الجنسية 
األمريكية، مما أتاح له الفرصة للسفر والتي 
العائلة  لزيارة  األردن  إلى  السفر  من  مكنته 
عاما،   20 من  يقرب  ما  منذ  يرها  لم  التي 
ويعيش »عامر« حاليا في لوس أنجلوس مع 

زوجته األمريكية المكسيكية وابنتها.
ولد مو عامر في الكويت لوالدين فلسطينيين، 
وهو األصغر بين ستة أطفال. كان والده يعمل 
كمهندس اتصاالت في شركة النفط الكويتية. 
في أكتوبر 1990 وفي سن التاسعة، اضطر 
هيفاء  اخته  مع  الكويت  لترك  عامر  محمد 
وأخيه عامر وأمه، إثر اندالع حرب الخليج. 
في  واستقر  المتحدة  الواليات  إلى  هاجروا 

هيوستن في والية تكساس.
الممثل الكوميدي األميركي من أصل فلسطيني 
مو عامر، هو بمثابة نكهة الشهر على شبكة 
نتفليكس، إذ يلعب الدور الرئيس في مسلسل 
كوميدي ميلودرامي ُطرح للمشتركين في 24 
الحالي، يحمل اسم »مو« )اختصارًا لمحّمد( 
الواليات  في  العيش  تعقيدات  عن  يحكي 
المتحدة كفلسطيني الجئ لم يحصل بعد على 
الجنسّية األميركّية، إلى جانب عرضي ستاند 
أب كوميدي حول إعداد الحمص، ومخاطر 
)العميقة(  والمعاني  الالجئين،  بوثائق  السفر 
لكلمات الّسباب الشوارعي في اللغة العربية. 
وهو يعمل اآلن على فيلم جديد في هوليوود 
أيضًا بعنوان »بالك آدم« في أجواء األبطال 

الخارقين مع أسماء معروفة.
أخواتها  )كما  نتفليكس  منّصة  فإن  وبالطبع، 
تتنّفس  لثقافة  ُمْنِتجة  اأُلخر(  األميركّيات 
العالم،  تجاه  بفلسفتها  وتنطق  اإلمبراطورّية، 
لألعراق  نخبتها  نظرة  دومًا  وتحكمها 
عندما  ولذا  والثقافّية.  الدينية  والمجموعات 
تتحّدث نتفليكس عن المسلمين أو العرب أو 

بالذات فلسطين، »أحّسس مسّدسي«.
موهبة  عامر  مو  فإّن  »مو«،  مسلسل  قبل 
الّلعب  )تجارّيًا( عبر  كوميدّية حقيقّية، نجح 
األبيض  األميركي  العقل  تسطيحات  على 
لمعالم شكلّية من الثقافة اإلسالمّية-العربّية-

من  جمهور  ضحكات  النتزاع  الفلسطينية 
إذا  )األوروأميركيين  البيض  األميركيين 
شئت( - الذين كانت لهم تفاعالت عرضّية 
مع جوانب من تلك الثقافة الشرقّية من بوابة 
المتكررة  األميركية  العسكرّية  العدوانات 
وأيضًا  سوريا  ليبيا،  العراق،  )أفغانستان، 

العربّية  الجاليات  كما  سبتمبر(،   11 حدث 
والثالثة،  الثانية  األجيال  من  والفلسطينية 
من  األعم  الّسواد  عقليات  ُبرمجت  التي 
أبنائها تلقائيًا بحكم العيش المادّي في ثنائّية 
ثقافّية هجينة قلقة ال تستقّر على مكان بين 
تعقيداتهما  بكل  والعربّي  األميركي  جانبيها 

وموروثاتهما.
بنى  المسلسل،  وقبل  مو،  فإّن  وللحقيقة 
نجاحه أساسًا عندما خدم كأداة ترفيه للجنود 
أوروبا  في  قواعدهم  في  الغزاة  األميركيين 
والشرق األوسط )بما في ذلك العراق المحتّل(، 
فقّدم لهم قفشات ترفيه شرق أوسطّية تناسب 
ولذا،  المشرق.  أهل  عن  المنّمطة  خبرتهم 
فإن مادته دائمًا معنّية بالرموز الشكلّية التي 
في  يمشي  آخر  أميركي  يصادفها جندي  قد 
شوارع الفلوجة أو الكويت أو القامشلي، ومن 
أميركّيًا،  للعرض  المناسب  المعّلب  النوع 
تمامًا على نسق األعمال المخّصصة لتناول 
الفرعية  للثقافات  التقليدّية  النمطية  الصور 
يهود  اإليطاليون،  األميركية:  اإلنتاجات  في 
السود،  المخدرات  وتجار  القوّادون  نيويورك، 
وهكذا. جدلّية رّبما، لكنها تثير الضحك أيضًا 

وال تتسبب في مشاكل للسادة في واشنطن.
مسلسل  أساس  هي  ذاتها  الخام  المادة  هذه 
ساعات  نصف  من  حلقات  )ثماني  »مو« 
شخصية  عامر  مو  يلعب  حيث  تلفزيونّية(، 
محّمد النّجار من الالجئين الفلسطينيين الذين 
انتهوا إلى الواليات المتحدة بعد غزو الكويت 
بداية التسعينيات، يعول بدون تعليم وال مهنة 
تضم  صغيرة  أسرة  في  ويعيش  جنسّية،  وال 
وشقيقه  بسيسو(  )فرح  النجار  يسرى  والدته 
)عمر  بالتوحد  المصاب  سمير  األصغر 
علبة(. في صراعه مع الحياة اليومّية، يتعاطى 
صديقته  مختلفة:  خلفيات  من  أشخاص  مع 
وصديقه  رويز(،  )تيريزا  ماريا  المكسيكّية 
األفروأميركي )يلعب دوره مغني الراب توبي 
العربّية  الجالية  أبناء  بعض  كما  نويغوي(، 
)بمن فيهم المصري المتأمرك رامي يوسف، 
المسلسل،  هذا  كتابة  في  عامر  مو  وشريك 

وغيره(.
المشهد  خلفّية  على  العمل  أحداث  تجري 
تكساس  والية  في  هيوستن  لمدينة  الحضري 
بتنوعه  الغنّي  الثقافّي  ومزاجها  األميركّية 
األبيض  األميركي  بين  تالق  كنقطة 
إلى  إضافة  واألفروأميركي،  والمكسيكي 
الحضور الملموس لجالية عربّية كبيرة. ويتنقل 
مو بساللة بين اللغات اإلنكليزية األميركّية، 
واإلسبانّية والعربّية ليعكس نشأته في المدينة 

هزلّية  تهكمّية  أجواء  في  ويسرد  الشهيرة، 
حكايته  ميلودرامّية،  تعقيدات  من  تخلو  ال 
الشخصّية عندما انتقل أهله إليها بعد حرب 
الكويت، ووفاة والده بعد وقت وجيز، ومن ثّم 
انتظاره عشرين عامًا للحصول على الجنسية 
األميركية )حصل عليها بالفعل عام 2009(.

إثنية  تناقضات  سلسلة  من  المسلسل  يغرف 
تنشأ  التي  المواقف  من  للسخرّية  وثقافّية 
»بابل/  في  المجتمع  مكّونات  احتكاك  عند 
هيوستن«، مثل عالقة مو المعقّدة مع ماريا 
بسبب استياء والدته الفلسطينية من أنها ليست 
»بنت بلد«. لكن مو كما رسول محبة وتالق، 
يبني بال كلل  يضيء على االختالفات كي 
األوروأميركيين  نحو  وعبور  تواصل  جسور 
نقده  أّما  والمكسيكيين.  واألفروأميركيين 
البيروقراطّية  إلى  حصرًا  فموجه  الجذرّي، 
الهجرة  لمعامالت  إدارتها  في  األميركّية 
والجنسّية، وإلى العراقيين الذين احتلوا الكويت 
الموهومة  الذهبّية  الفلسطينية  الجّنة  ودّمروا 
فيها، بينما ال تكاد - رغم الثيمات المتكررة 
عن فلسطين - تعرف من المتسبب في هجرة 

الفلسطينيين أصاًل من أرضهم المحتلة.
الطرح  وبغير  تحديدًا،  الفلسطيني  الشأن  في 
زيت  مركزّية  عن  المسّطح  الكاريكاتوري 
الزيتون في الثقافة الشعبّية، فإن مو ال يريد 
العودة إلى حيفا، ويرضى بدور السائح إلى 
بورين في الضفة الغربّية )المحتّلة( – وطن 
الكيان  تأسيس  حرب  بعد  األّول  أهله  لجوء 
الوطنّية  أحالمه  أبعد  وتتقاطع   –  )1948(
لدولة للفلسطينيين على حدود 1967 مع قادة 

حماس والسلطة الفلسطينّية.
الكوميدية  للمادة  السياسي  الخطاب  هزالة 
التي يقّدمها مو عامر وضعف بنيتها السردّية 
تعّوضهما فقط معالجته لهموم هوّية حقيقّية 
األجيال  وسايكولوجّيات  وأرواح  حياة  تلمس 
)والعرب  الفلسطينيين  المهاجرين  من  الثانية 
فلسطين  خرجت  ممن  بعدهم  ومن  عمومًا( 
حّيز  إلى  وانتقلت  واقعهم،  من  بالكامل 
اإلنترنت.  المتداول، وفضاء  الشفوي  التاريخ 
متفاوتة  مستويات  من  بالفعل  يعانون  هؤالء 
والثقافّية  )الدينية والعرقّية  الهوّية  أزمات  من 
في  لالندماج  ملموسة  والقومّية(، وصعوبات 
الغالبّية  ُكّيفت  العنصرّية  شديدة  مجتمعات 
ألوان  ذوي  مع  التعامل  على  فيها  البيضاء 
البشرة المغايرة بفوقّية واستعالء وقرف ثقافي، 
أنفسهم  تذويب  المساكين  هؤالء  حاول  مهما 
ومواطنين.  كبشر  القبول  بوابة  من  ليمروا 
اندراجها  مع  الفئة  هذه  معاناة  وتتضاعف 

الطبقات  مع  واجتماعيًا  اقتصاديًا  التلقائي 
يترك  ال  ما  الغربّية،  الّنخب  خارج  الدنيا، 
ويضاعف  للترقي  كثيرة  فرصًا  األفراد  أمام 
كنموذج،  ومو  الوجودي.  بالقلق  إحساسهم 
يهرب من واقعه القاسي إلى تناول مشروب 
ُيصنع  الفقراء،  يتناوله  ثقيل  مسكر  تأثير  له 
بمزج الكوديين والصودا ودواء السعال. وبعد 
أن ُتغلق أبواب الوظائف المنتظمة في وجهه، 
صندوق  من  بالمسروقات  التجارة  إلى  يلجأ 
يمكنني  الذي  الوحيد  »الشيء  ألنها  سيارته 

القيام به دون الحاجة إلى وثائق إقامة«.
يتنقل مو في المسلسل بين عدد من القصص 
واالستطرادات  المفتعل  والصخب  المفّككة 
التشابكات  من  مكان  كل  في  الالزمة  غير 
وأصحاب  المحليين  العصابات  رجال  مع 
إنفاذ  وكالء  من  التواري  إلى  التعري  نوادي 
قوانين الهجرة والجمارك، مع كثير من الوقت 
وسمير  لماريا  جانبّية  قصص  على  الضائع 
وحتى طريقة تحضير الزيت في المنزل. وفي 
إن  بل  الجّيدة.  الكوميديا  من  قليل  كّله  هذا 
أهم مفاصل المسلسل قد تكون تلك اللحظات 
الرنانة عاطفيًا لعالقات مو مع أقرب الناس 
شقيقه  المحّبة،  لكن  الصارمة  )والدته  إليه 
سمير، وحبيبته مارّيا، وطيف والده المتوفى( 
التي تنقلنا إلى فضاء ميلودرامي ال كوميدي. 
أما نهاية المسلسل التي ُيفترض أنها مفتوحة، 
فتح  على  القدرة  وافتقدت  مقنعة  غير  فبدت 
النوافذ للتأمل في المحتوى المتوّقع في الموسم 

التالي.
ابتكار  وأنه  الحّمص،  عن  عامر  حديث  ما 
عن  أخرى  حكاية  فتلك  محض،  فلسطيني 
وتبديد  الوعي،  اختراق  على  الكوميديا  قدرة 
وبال  بخّفة،  الحقائق،  وتسريب  األكاذيب 

اّدعاء، أو بهرجة أو فرقعة إعالمّية.
رامي  بتأثير  ربما  ـــ  أحيانًا  العمل  يعمد 
إسالمّية،  موتيفات  لمس  إلى  ــــ  يوسف 
األبيض يرى كل عربّي  األميركي  أّن  بحكم 
هنا  والتسطيح  حكمًا.  مسلمًا  فلسطيني  أو 
وطقوس  شكليات  حيث  دومًا،  الموقف  سّيد 
الكثيرات  البسمالت  فيها  تتعارض  ال  فارغة 
عند  األحذية  خلع  أو  الخمس  الصلوات  أو 
الدخول إلى المنزل مع النوم في حضن ماريا 
أو شرب الكوديين أو العمل في ناٍد للتعري. 
مع  المفترضة  وتشابكاته  اإلسالم  ديناميات 
هنا  والمجتمعّية  والعائلّية  الشخصّية  الحياة 
معّلبة تمامًا كشيء لن يزعج معدة األميركي 

األبيض حتمًا.
القّصة  أغراض  متمّكن خدم  التصوير  تقنيًا، 
كما يجب، مع بعض المبالغة المفهومة في 
ذهبّية  ككويت  هيوستن  معالم  استعراض 
الممكنة،  غير  فلسطين  عن  بديلة  جديدة 
لكّن الموسيقى بدت مزيجًا مزعجًا أحيانًا من 
ألحان فلسطينية وعربّية وغربّية، وحتى أغنّية 
لغوار الطوشة من أّيام مسلسل »صح النوم«.

ممن  والفلسطينيين  العرب  بعض  يعتبر  قد 
مسلسل  أّن  الغربّية  بالنوايا  الظّن  يحسنون 
»مو«، نقلة إيجابّية في صيغة تقديم صورة 
األميركي.  اإلعالم  في  الفلسطيني  العربي 
لكّن الجلّي أن نتفليكس تقّدم لنا فلسطين – 
العين  مقاييس  تناسب  التي   - والفلسطينيين 
األميركّية حصرًا، حيث ال صراع وجودّيًا مع 
الكيان العبري، ولّب الصراع استحصال حقوق 
أو  المحتّلة  قانونية وإجرائّية هنا في األرض 
في الشتات. إّنه التطبيع الناعم مع األوضاع 
القائمة، ومو، رغم موهبته البارزة، ليس سوى 
صبّي موهوب آخر يسترزق من العزف على 
وإن مع بضع عبوات  النشاز،  الغربي  الّنغم 
الشتائم  من  وكثير  مزّور،  زيتون  زيت  من 

العربّية القذرة.
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كيف أثر العبيد والجواري في مجتمع مكة والمدينة؟

الوثنية  سيدة  كانت  مكة  أنَّ  المعروف  من 
العرب  العتيق  بيتها  يؤّم  اإلسالم،  قبل 
قاطبة، وكانت مثوى القوافل التجارية، يزدحم 
الخطباء والشعراء في أسواقها، كسوق عكاظ 
التجار  فيها  وكان  المجاز،  وذي  ومجنة 
ذلك  على  شاهٍد  وخير  والفرس،  البيزنطيون 
بعد.  ما  في  أسلم  الذي  الرومي،  صهيب 
منهم  كبيرة،  حبشية  جالية  كذلك  فيها  وكان 
بالل الحبشي. وقد قيل إنَّ صفية بنت عبد 
»عبدًا«   41 واحد  يوم  في  أعتقت  المطلب 

حبشيًا مملوكًا.
ويدلُّ كثير من النصوص على أنَّ القيان كنَّ 
»العصر  يسمى  ما  أثناء  مكة،  في  كثيراٍت 
الجاهلي«. ويروي الزمخشري في »الكّشاف« 
أنَّ النضر بن الحارث كان يشتري المغنيات، 
به  بأحد يريد اإلسالم إال وانطلق  فال يظفر 
إلى قينته، لتبعده عّما يطلب، حيث يقول لها: 
»أطعميه واسقيه وغنِّيه«، ويقول: »هذا خير 

ما يدعوك إليه محّمد« ]1[.

أما القبائل العربية فكانت بدورها تبيع عبيدها 
وجواريها في أسواق مكة، وكان في مكة تجارة 
منتظمة للرقيق، ترّوجها الحروب بين القبائل 
التي ال تنقطع، وكان يصل إلى أسواق مكة 
رقيق من األسرى من المناطق البعيدة، كما 

في حادثة صهيب بن سنان ]2[.
تلك  في  مكة  مكانة  على  يدلُّ  تقّدم  ما  كلُّ 
المستشرق  دفع  ما  الزمن،  من  الحقبة 
البلجيكي هنري المنس )1862 - 1937( 

إلى مقارنتها بمدينة البندقية اإليطالية.

المجتمع القرشي بعد اإلسالم
الجزيرة  شبه  خارج  اإلسالم  انتشار  أدى 
العربية إلى ازدياد الثراء والترف في المجتمع 
القرشي الذي كان ثريًا أساسًا، بسبب التجارة 
ومواسم الحج في مكة. ولم يقتصر هذا الثراء 
والذهب  األموال  من  الوالة  يرسله  ما  على 
والحرير والعقيق، بل تعّداه إلى العبيد واإلماء 
والموالي،  العرب  من  خليط  وهم  والتابعين، 
كانوا جماعًة من األجانب أسروا هم وأبناؤهم، 
وكانوا كثيرين في المدينة في عهَدي أبي بكر 
وعمر، وقد برز كثير منهم ألمهات أجنبيات، 
زين  علي  يزدجرد،  بنات  أبناء  منهم  نذكر 
العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، 
الصديق،  بكر  أبي  بن  محمد  بن  والقاسم 
وسالم بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب ]3[. 
الزبير بن عوام وحده 1000 عبد  وقد ترك 
دخل  رقيق  أول  أنَّ  ه  ذكر  والجدير  وأمة. 
المدينة كان في عهد عمر بن الخطاب. إذ 
آالف   4 سفيان  أبي  بن  معاوية  إليه  أرسل 
من سبي قيسارية، وبعدها دخل المدينة رقيق 

كثير، وكانت بيوت الصحابة تعّج بهم.
المدينة  دخل  رقيق  أول  أنَّ  بالذكر  الجدير 
أرسل  إذ  الخطاب،  بن  عمر  عهد  في  كان 
إليه معاوية بن أبي سفيان 4 آالف من سبي 

قيسارية.
ومن الطبيعي جدًا أن يشارك هؤالء في حياة 
وقد  وحربها،  سلمها  قطنوها،  التي  المدن 
 5 منهم  ُقِتَل  »الحرّة«  موقعة  في  أّنه  ُذِكر 
يقومون على  فكانوا  السلم،  أما وقت  آالف. 
يقول  واألنصار.  المهاجرين  ورفاهية  خدمة 
ابن خلدون: » لما ملك العرب فارس والروم، 
لذلك  يكونوا  بناتهم وأبناءهم، ولم  واستخدموا 
العهد في شيٍء من الحضارة، فقد ُحِكَي أّنه 
ُقدِّم لهم المرقق، فكانوا يحسبونه رقاعًا، وعثروا 
فاستعملوه  كسرى،  خزائن  في  الكافور  على 
في عجينهم، فلما استعبدوا أهل الدول قبلهم، 
منازلهم،  وحاجات  مهنهم  في  واستعملوهم 
واختاروا منهم المهرة في أمثال ذلك، والقَومة 
عليهم أفادوهم عالج ذلك، والقيام على عمله، 
والتفنن فيه، مع ما حصل من اتساع العيش، 

ذلك،  من  الغاية  فبلغوا  أحواله،  في  والتفنن 
وتطوروا بطور الحضارة والترف في األحوال، 
والمالبس  والمشارب  المطاعم  واستجادوا 
فأتوا  واآلنية...  والفرش  واألسلحة  والمباني 

من ذلك وراء الغاية« ]4[.
تأثير  أنَّ  خلدون  ابن  كالم  من  نجد  وعليه، 
القرشي،  المجتمع  في  األجنبية  العناصر 
ولباسهم  القرشي،  المطبخ  حدود  إلى  وصل 
وبيوتهم وسالحهم وفرشهم، وحتى آنية الطعام 

التي كانوا يأكلون بها.

الغناء في مكة والمدينة
لم يكن تأثير العبيد واإلماء في الرجل والمرأة 
المسكن  ناحية  من  فقط،  خارجيًا  القرشيين 
فنيًا  كان  إذ  والمطعم،  والمشرب  والملبس 
الفنون،  هذه  رأس  على  الغناء  وكان  أيضًا. 
شديدًا،  شغفًا  به  ُشغفوا  والمدينة  مكة  فأهل 
وقد نّماه وطّوره مواليهم، بعدما كانت بيوتهم 
دورًا  مكة  في  تجد  ما  وسرعان  بهم،  تكتظ 
يكن  ولم  الناس،  يقصدها  بالغناء  خاّصًة 
الحمام والرمي  الغناء كل لهوهم، بل طيران 
على الجالهقات، وهي قوس البندق، كما لهوا 

بالنرد والشطرنج ]5[.
وبيوتها  مكة  شوارع  في  الغناء  وشاع 
بهم،  الزاهدين  بعض  ُفتن  حتى  ومجالسها، 
ومنهم عبد الرحمن بن أبي عمار الجشمّي، 
الذي كان ُيَلّقب بـ«القّس، لعبادته وزهده، الذي 
وِلَه بإحدى المغنيات التي ُتدعى »سالمة«، 
قصة  وهي  القّس«،  بـ«سالمة  ُسميت  حتى 

مشهورة ]6[.
ويدرُّ  رائجًا،  بالمغنيات  االتجار  وأصبحت 
األصفهاني  الفرج  أبو  ويروي  طائلة،  أرباحًا 
صاحب كتاب »األغاني« أنَّ دحمان اشترى 
فباعها  الغناء  وعّلمها  دينار،  بمئتي  جارية 
بـ10 آالف دينار. واشترى يزيد بن عبد الملك 
سالمة القس بـ20 ألف دينار، واشترى حبابة 

بـ4 آالف دينار.
أهل مكة والمدينة ُشغفوا بالغناء شغفًا شديدًا، 
بيوتهم  كانت  التي  مواليهم،  ّنماه وطّوره  وقد 
دورًا  مكة  في  تجد  ما  وسرعان  بهم،  تكتظ 

خاّصًة بالغناء يقصدها الناس.
اإلسالم  صدر  في  المغنين  أشهر  ومن 
بن  اشتهر في عصر عثمان  الذي  طويس، 
عفان، وكان ينقر بالّدّف، وهو أول من أدخل 
اإليقاع، وأول من صنع الهزج والرمل. ويقول 

األصفهاني أنَّ أول غناٍء هزج به هو:
قد براني الحبُّ حتى       

كدُت من وجدي أذوُب
ومن أشهر المغنين أيضًا سائب خاثر، وهو 
فارسي اشتراه عبد هللا بن جعفر وأعتقه، وهناك 
أيضًا معبد بن وهب، وهو مولى ابن قطن، 
إسحق  ويقول  حبشيًا.  وكان  لوجه هللا  أعتقه 

الموصلي فيه: »هو فحل المغنين وإمام أهل 
إمام  معبد  وكان   .]7[ الغناء«  في  المدينة 
المغنين في عصره بال منافس، واجتمع إليه 
حكم  أمثال  صنعته،  عنه  يأخذون  كثيرون 
الوادي وابن عائشة ودحمان وحبابة وسالمة 
يزيد  الوليد بن  القس. وتوفي معبد في عهد 
في دمشق وهو عنده، وندبتُه تلميذته سالمة 

القس.
وهي  الميالء،  عزة  المغنيات  أشهر  ومن 
المدينة،  مغنيات  أقدم  ومن  لألنصار،  موالة 
من  بالحجاز  الموّقع  الغناء  غنت  من  وأقدم 
الجواري. وكانت من أجمل النساء، ولها دار 
اتخذتها لتغني للناس فيها. وغّنت بعضًا من 
تضرب  وكانت  ربيعة،  أبي  بن  عمر  شعر 
أشهر  ومن  القديمة.  والمعازف  بالمزاهر 
المغنيات أيضًا، جميلة وهي موالة لألنصار، 

وسالمة الزرقاء ]8[.
دورًا  والمغنيات  المغنين  من  الموالي  وأدى 
أساسيًا في نهضة هذا اللون من الفن نهضة 
واسعة، بحيث أصبح فنًا بالمعنى الدقيق لهذه 
وُعرِفت  النهائية،  نظريته  تكّونت  إذ  الكلمة، 
مصطلحاته وتقاليده، وأخرجت المدينة حينئذ 
واقترنت  والمغنيات،  المغنين  من  وافرة  كثرة 
هذه النهضة لهذا الفن بنهضة كبيرة لألغاني، 
التي كانت تغنى وتصحب بالعزف والضرب 

على اآلالت الموسيقية.
ومن المالحظ أنَّ الشعراء كانوا ُيعَنون بالغزل 
في اإلماء من المغنيات، فكانوا يصّرحون بكلِّ 
ما يجول في أنفسهم، ال يكادون يتحّرجون من 
شيء. مع العلم أنَّ بعض المغنين والمغنيات 
كانوا يغنون بلغتهم، ويعزفون ألحانهم الخاصة 

التي حفظوها معهم من بالدهم.
بالشير  ريجيس  الفرنسي  المستشرق  يرى 
مكة  في  الغناء  أنَّ   )1973  -1900(
الفارسية  التأثيرات  فيه  امتزجت  والمدينة 
حقيقية.  مدرسة  لتخلق  المحلية،  بالعناصر 
واآللية  الصوتية  التقنية  اكتساب  وانتقل  هذا 
ليصبح  مصوغة،  غريزية  حال  من  تدريجًا 
مكة  في  مرموقة  مكانة  والمغنيات  للمغنين 
والمدينة، حيث أدخلهم الرجال في مغامراتهم 
حيث  الحج،  مواسم  في  حتى  بل  العشقية، 

كانت أصوات المغنين تثير المحتشدين.
حيث  عالية،  مكانة  للمغنيات  كان  كما 
من  نصيب   ، لجمالهنَّ ما  بقدر   ، لفنهنَّ كان 
الطبقة  تاليًا  وحرصت  بلغَن،  الذي  المجد 
األرستقراطية في المجتمع القرشي على اقتناء 
بعض  اقتناء  يفسر  ما  والمغنين،  المغنيات 
الخلفاء لهم في قصورهم وحمايتهم، كحماية 
األموي  الخليفة  ِقبل  من  سريج  ابن  المغني 

الوليد بن عبد الملك ]9[.
دورًا  والمغنيات  المغنين  من  الموالي  لعب 
أساسيًا في نهضة هذا اللون من الفن نهضة 

واسعة، بحيث أصبح فنًا بالمعنى الدقيق لهذه 
الكلمة.

يرى  االجتماعية،  الظاهرة  لهذه  تفسيره  في 
الدكتور شوقي ضيف أنَّ الفتوح دفعت العرب 
في  مشتركة،  حياة  يعيشوا  أن  إلى  والموالي 
النواحي كافة، وفي كل مظاهر الحياة، إلى 
درجة أنَّ العرب تزوجوا كثيرًا من إمائهم، على 
للسراري  اتخاذهم  من  معروف  هو  ما  نحو 
أكبر  اّطالعًا  للعرب  أتاح  وهذا  والجواري، 
على الثقافات األخرى، وجعلهم يمتزجون بها 

ويأخذون عنها ويستفيدون منها. 

الغناء وحسب،  يقتصر هذا األمر على  ولم 
بل تعّداه إلى الِحَرف والزراعة والتجارة والطعام 
واللباس والشراب والعمران، حيث بنى معظم 
وجعلوا  والجص،  باآلجر  القصور  الصحابة 
أبوابها من الساج. وال َنغفل هنا عن الدواوين 
التي أسسها عمر بن الخطاب، بعد نصيحة 
المرزبان الفارسي له، فّدون الدواوين وفرض 
العطاء، وجعل لكل واحٍد من المسلمين نوعًا 
مقرَّرًا. وبهذا فإنَّ تأثير العناصر األجنبية بلغ 
حدود شكل الدولة، وطريقة رسم تعامالتها مع 

أفرادها ]10[.

العبيد واإلماء  الختام، نجد مما تقدَّم أنَّ  في 
المجتمع  تطور  في  كبير  تأثير  لهم  كان 
اّطلعوا على ما عند  الصحابة  القرشي، وأنَّ 
مع  ة  بخاصَّ منها،  واقتبسوا  األجنبية  األمم 

بداية عصر عثمان بن عفان.
ومن المالحظ التغيُّر الذي كان واضحًا على 
أبنائهم وأحفادهم، في أسلوب حياتهم وكيفية 
بعد  العفيف،  باللهو  فراغهم  أوقات  تمضية 
موقعة  بعد  السياسية  الحياة  من  إقصائهم 
»الحرّة«، ونقل عاصمة الخالفة إلى دمشق 
لألصوات  كاالستماع  األمويين،  حاضرة 
العذبة من المغنين والمغنيات، وإنشاد الشعر، 
والذهب،  الفضة  آنية  في  والشرب  واألكل 
الحرير  الدور، ولبس  القصور وارتفاع  وبناء 
والديباج، وتدوين الدواوين، بل وحتى الزواج 
واإلنجاب منهنَّ كما حدث مع بنات يزدجرد.

المصادر والمراجع
دار  طبعة  الكشاف«،  »تفسير  انظر   ]1[
على  وتعليقه  لقمان  سورة  في  »الفكر«، 
اآلية الكريمة: »ومن الناس من يشتري لهو 

الحديث«.
]2[ »الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي« 
»المعارف«،  دار  خليف،  يوسف  للدكتور 

الطبعة الرابعة، صفحة 107.
العصر   - العربي  األدب  »تاريخ   ]3[
دار  ضيف،  شوقي  للدكتور  اإلسالمي« 
»المعارف«، الطبعة 13، صفحة 169 وما 

بعدها.
بوالق،  طبع  خلدون«،  ابن  »مقدمة   ]4[

صفحة 144.
]5[ »تاريخ الخلفاء« للسيوطي، طبع المطبعة 

اليمنية، صفحة 64.
]6[ »األغاني« 334/8 وما بعدها.
]7[ نفس المصدر السابق 38/1 .

ومكة«  المدينة  في  والغناء  »الشعر   ]8[
الخامسة  الطبعة  ضيف،  شوقي  للدكتور 
وما   57 صفحة  »المعارف«،  دار  منقحة، 

بعدها.
]9[ »تاريخ األدب العربي«، بالشير، ترجمة 
دار  ثانية،  طبعة  الكيالني،  إبراهيم  الدكتور 

»الفكر«، صفحة 800 ومابعدها.
ومكة«  المدينة  في  والغناء  »الشعر   ]10[
الخامسة  الطبعة  ضيف،  شوقي  للدكتور 
وما   25 صفحة  »المعارف«،  دار  منقحة، 

بعدها.
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اإلبداع عمارة اإلنسان

رشدي الماضي 
حيفا 

بخطابه  غوركي  مكسيم  الكبير  كاتبنا  يؤكد 
التنويري، طوبى لمن يضع مدماكا جديدا في 
على  متجذرة  حياتيَّة  حقيقة  اإلنسان،  عمارة 
االنسان  بقاء  مدى األجيال والعصور، وهي 
المسيرة  في  اأَلساسي  الزاوية  وحجر  المركز 
الحضارّية لكّل مجتمع على حدة، وأيضا بقاؤه 
حجر الزاوية في مسيرة كل ُأسرة المجتمعات 

اإلنسانّية معا.
هذه هي حقيقتنا الحضارّية التي بدأنا نعيش 
مراحلها في وطن حضارتنا المعاصرة في هذا 
األصوات  بتعدد  يتميَّز  الذي  الجديد،  الزمن 

وتفتح اآلفاق ومجتمعّية الثقافة.
اذن إنساننا اليوم بغّض النَّظرعن لوِنِه وجنِسِه 

ارتقائها  وُسلَّم  األرض  مصباح  هو  وديِنِه، 
د تطّور الحياة  في كل مشروع نهضوي ُيَجسِّ
وديمومة وجودها. وبقبولِه مقتنعا َتَحمُّل هذه 
المخاض  بالنَّتيجة  يصبح  التَّاريخّية،  المهمَّة 
والمستقبل.  للحاضر  المتجّددة  والوالدة  الدائم 
او  غيرة  الصَّ دنياه  بيئته،  في  ذلك  كان  إن 
عوب  الشُّ حضارات  عالم  الكبير،  وطنه  في 
التي أصبحت في دولة األلفية الثَّالثة امتدادًا 
الدَّولة  هذه  ففي  لُه.  بالّنسبة  طبيعّيا  وانتماء 
الحدود وتجاوزنا اإلطار  أزلنا  التقليد،  كسرنا 
يحتضن  الحديث  الحضارّي  اأُلفق  لنجعل 

انسان هذا العصر في كل مكان.
انطالقا من هذه الحقيقة الحياتّية يصبح على 
اإلنسان وأنا أقصد بالذات انساننا العربّي، أن 

يعي جّيدًا أنَّه في وضع من العراك الحضارّي 
المتواصل مع تحديات من نوع جديد، وغير 
مألوفة له، وأنَّ مثل هذه الساحات من القتال 
تعني:«أن يكون َأو ال يكون«!!! وعليه فإن 
ما  لنا جميعا وهذا  بالنسبة  القضيَّة مصيرية 
النَّاجعة التي  يحتِّم علينا أن نستحدث اآللّية 
الواقع  هذا  مع  الّصحيح  التَّعامل  من  ننا  ُتمكِّ
الدَّقيق والمعقد لنكفل النفسنا انتصارًا حضاريًا 

اكيدًا.
لن  ذلك  أن  نعرف  واعية  تفحصّية  وبنظرة 
ومؤسسة  أسرة   كل  تبنت  إذا  إال  لنا  يتأتى 
تربوية عربية تعمل على بناء وإنتاج إنساننا 
به  تشحن  عصريا  سالحا  االبداع،  الجديد، 
حتى النخاع فكر ونفس كل واحد من أبنائها.

قصة قصيرة: قبو األناضولي

الفيلم التونسي »تحت الشجرة« ينافس في مهرجان تورونتو

وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي 
بحادث سير مروع أثناء عودته من حفله في سوريا

الشجرة«  »تحت  التونسي  الفيلم  ينافس   
السينما  السحيري في مسابقة  أريج  للمخرجة 
الدورة  فعاليات  ضمن  المعاصرة  العالمية 
الـ47 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 
بين 8 و18  فعالياته  تستمر  الذي  كندا  في 
سبتمبر، ليكون العرض األول للفيلم في أميركا 
الشمالية بعدما شارك في مهرجانات كارلوفي 
العالمي  لعرضه  باإلضافة  وسراييفو  فاري 
الدولي  السينمائي  كان  مهرجان  في  األول 
 EcoProd والذي فاز فيه بجائزة لجنة تحكيم

في مسابقة نصف شهر المخرجين.
مسرح  على  تورونتو  في  الفيلم  ويعرض 
الساعة  سبتمبر   9 الجمعة  يوم  سكوتيابنك 
4:40 مساًء )غرينتش -4( بتوقيت تورونتو 
وصناع  الصحافة  اعتماد  بطاقات  لحاملي 
الساعة  سبتمبر   13 الثالثاء  ويوم  األفالم، 
األربعاء  ويوم  العام،  للجمهور  مساًء   7:15
ويوم  مساًء،   10:40 الساعة  سبتمبر   14
كما  مساًء.   8 الساعة  سبتمبر   17 السبت 
سيحصل على عرض على منصة المهرجان 
يوم  بوكس  اليت  بيل  تورونتو  اإللكترونية 
صباحًا   11 الساعة  سبتمبر   16 الجمعة 

للجمهور المتواجد باألراضي الكندية فقط.
وحصل تحت الشجرة على إشادات نقدية من 
أهم وسائل اإلعالم العالمية بعد مشاركته في 

المسابقة الرسمية لمهرجان ملبورن السينمائي 
على  حصل  حيث  فيجين  سيني  ومسابقة 
عرضه األول في مهرجان ميونخ السينمائي، 
في  الناجحة  الخمسة  عروضه  وكذلك 
ريبورتر  هوليوود  موقع  فعلى  كان،  مهرجان 
الشجرة  »تحت  جياركاي  لوفيا  الناقدة  كتبت 
تجربة ممتعة أخاذة وتقدم نسيًجا بسيًطا أنيًقا 
سكرين  موقع  أما  المعقدة«،  التفاعالت  من 
دايلي فأشادت فيه آمبر ويلكينسون بالتجسيد 
الفيلم  ووصفت  الصيفية  للمغازالت  الجذاب 
الناقد  أبدى  كما  الرقيقة،  اإلنسانية  بالدراما 
للفيلم  التمثيلي  بالطاقم  انبهاره  أفتاب  كليم 
في أول وقوف لهم أمام الكاميرا في مراجعته 
على موقع سينيوربا، واتفقت معه الناقدة أمل 

الجمل عبر موقع العربي الجديد إذ رأت أنه 
يقترب من الوثائقي لشدة صدقه وتلقائية أداء 

ممثليه.
أثناء  واحد  يوم  خالل  الفيلم  أحداث  وتدور 
موسم الحصاد الصيفي بين األشجار، حيث 
يعمل مراهقون مع العّمال األكبر سًنا، ويسرق 
فيه  الزمن وقًتا مًعا يسترجعون  الجيالن من 
في  ينغمسوا  كما  المفقود.  الحب  ذكريات 
ويسوون  األحالم  ويتشاركوا  الوليدة  رغبتهما 

بعض المشكالت.
ألريج  روائي  فيلم  أول  هو  الشجرة  تحت 
السحيري التي سبق لها إخراج الفيلم الوثائقي 
الجوائز عالسكة،  بالعديد من  الفائز  الطويل 
 MAD Solutions وفاز مشروع الفيلم بجائزة

كات  فاينال  ورشة  في  الجونة  ومهرجان 
برودكشن  بوست  أطلس  وجائزة  فينيسيا، 
وهو  بمراكش،  للفيلم  الدولي  المهرجان  في 
 Henia )شركة  تونس  بين  مشترك  إنتاج 
 Akka )شركة  سويسرا   ،)Production
 ،)Maneki Films ( وفرنسا )شركةFilms
فيما   Luxbox ويتولى توزيعه عالميًا شركة 
توزيع   MAD Solutions شركة  تتولى 

وتسويق الفيلم في العالم العربي.
أريج السحيري هي مخرجة ومنتجة وصحفية 
اإلنتاج  شركة  أسست  فرنسية.   - تونسية 
Henia Productions، حيث تطور أعمال 
في  صيت  نالت  تونسيين  مؤلفيها  وثائقية 
مهرجانات مثل سينميد و مهرجان أمستردام 
الدولي لألفالم الوثائقية ومهرجان رؤى الواقع 
فيلمها  ُعرض   ،2018 عام  في  وعيرهم. 
أسابيع  ستة  لمدة  عالسكة  الناجح  الوثائقي 
وفي  التونسية.  العرض  دور  في  متتالية 
أول  وأنتجت  وأخرجت  كتبت   ،2021 عام 
الذي  الشجر  تحت  الطويلة  الروائية  أعمالها 
فاز بالعديد من جوائز مرحلة ما بعد اإلنتاج 
في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي )ورشة 
ضمن  لُيعرض  اختير  كما  كات(،  فاينال 
النسخة 54 من نصف شهر المخرجين في 
مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2022.

توفي الفنان  جورج الراسي، صباح  السبت،  
المصنع  على طريق  مروع  سير  حادث  في 

بالقرب من مركز األمن العام.
اللبنانية  لإلعالم«  الوطنية  ة  »الوكال ونقلت 
أن  الوكالة،  مندوبة  عن  لة  زح في  الرسمية 
الفنان اللبناني جورج الراسي توفي على أثر 
محلة  في  وسطي  بحاجز  سيارته  اصطدام 
الحدود  بين  الفاصلة ما  قطة  الن المصنع في 
اللبنانية والسورية، بينما كان قادما من الحدود 

السورية، كما توفيت سيدة كانت برفقته.

»ون  موقع  نقلها  التي  ات  المعلوم وبحسب 
تي في لبنان« )one tv Lebanon( »نام« 
قادمًا عبر  السيارة  يقود  الراسي، وهو  جورج 
اصطدامه  إلى  أدى  مما  ة  السوري الحدود 
المصنع  في  كبير على طريق سريع  بجدار 
كانت  التي  والسيدة  هو  فور  ال على  ووفاته 

برفقته.
وشنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، هجوما 
على الحكومة اللبنانية متهمة إياها بالتسبب 
الذي  الراسي  جورج  الفنان  شقيقها  وفاة  في 
توفي في ساعة مبكرة من صباح السبت في 

حادث سير مروع.
نادين الراسي تتهم الحكومة اللبنانية بالتسبب 
الفنان  ينعون  الفن  جورجنجوم  أخيها  بمقتل 

اللبناني جورج الراسي بكلمات مؤثرة
»إنستغرام«  في  نادين عبر حسابها  ونشرت 
ومقاطع  صور  عدة  الستوري  خاصية  عبر 
من  غضبها  عن  خاللها  من  عبرت  فيديو، 
الحادث الذي أودى بحياة شقيقها، معتبرة أن 
إهمال الحكومة تسبب في وفاة شقيقها، الذي 
كان يقود سيارته في طريق غير آمن للسير.

السير  قواعد  »غياب  أن  إلى  الفنانة  ولفتت 
اآلمن على الطرق العامة في بالدها، ودون 
وتواجد  تحذيرية  اشارات  أو  إنارة  أي  وجود 
إشارات  دون  الطريق  منتصف  في  حاجز 
لسيارة  عنيف  اصطدام  إلى  أدى  تحذيرية، 
وفاته  إلى  أدى  ما  بالحاجز،  الراحل  الفنان 

في الحال«.
التواصل  ومواقع  إعالم  وسائل  قالت  كما 
زينه  بوفاة  أيضا  تسبب  العنيف  الحادث  إن 
والتي  السيارة  في  الراسي  مع  كانت  التي 
قال البعض إنها مديرة أعماله وكانت ترافقه 
أطفال.  لثالثة  أم  وهي  رحالته  معظم  في 

يذكر أن الراسي لفت انتباه الجمهور والنقاد 
الموسيقيين، خصوصًا بفعل تشابه صوته مع 
خامة المغني السوري الشهير جورج وسوف.

عن جورج الراسي
ديسمبر/ من  الثاني  في  الراسي  جورج  ولد 

كانون األول 1982، في عائلة فنية، فوالده 
قدراته  متابعة  من  وتمكن  عود،  عازف 

الصوتية والفنية.
وأول عقد أمضاه جورج الراسي كان في عمر 
إلحياء  »أوبسيون«،  نادي  مع  عاما  الـ16 
حفالت فنية إذ كانت هي فرصته األساسية 

للقاء الجمهور.
بالملحن   1995 عام  الراسي  جورج  التقى 
بقدرات  اقتنع  الذي  قبطي  سمير  المشهور 
الخاص،  منتجه  قبطي  ليصير  الراسي، 
»مين  أغنية  التعاون  هذ  ثمرات  أول  فكانت 

يا حبيبي مين«.
شاكر  الموسيقار  اليد  على  تدرب  وبعدها 
الموجي حيث تمكن بالتعاون معه من إنزال 
أغانيه  معظم  كانت  الذي  »حكاية«  البوم 

ملحنة من قبله.

عواد علي
كاتب من العراق

هبطت ماريدا الدرج المرمري المؤدي إلى قبو 
تنورات  يرتدين  نساء  ثالث  صحبة  القصر 
العاصف  المفاجئ  حضورها  أثار  قصيرة. 
فاختفى  ورجااًل،  نساًء  المدعوين،  جميع 
طاوالتهم،  على  كؤوسهم  ووضعوا  لغطهم، 
تضمر  بنظرات  صوبها  رؤوسهم  وأداروا 
واللهفة.  والدهشة  بالغيرة  مفعمًة  أحاسيس 
كانت أكبر رفيقاتها سنًا، في أول األربعينات 
تفوقهن جمااًل وجاذبيًة. طويلة  لكنها  تقريبًا، 
القامة، ترتدي فستانًا من الشانتون األرجواني، 
كتف،  حمالَتي  دون  من  الصدر  مكشوف 
يبرز نهديها، ويحيط به عند الخصر شريط 
تستقر عقدته فوق سرتها، وتتزين بعقد ناعم 
مزينًة  دانتيال  قبعة  وتعتمر  المجوهرات،  من 

بالورود.

األناضولي  إحسان  القصر  صاحب  كان 
حفلة  بحضورها  مزهوًا  جذاًل،  وراءها  يسير 
تلك الليلة، وما إن وطأت قدماها البالط حتى 
العزف،  عن  بالكّف  الموسيقيين  إلى  أشار 
وقّدمها للحضور بحفاوة مبالغ فيها جدًا، في 
هي  أما  تامًا.  تجاهاًل  رفيقاتها  تجاهل  حين 
فقد اكتفت بتحريك شفتيها بكلمات خافتة مع 
ابتسامة فاترة، ثم تبعت مضّيفها الذي قادها 
وحدها إلى المكان المخصص لها في صدر 
القبو حيث كان يجلس مع رجلين وامرأة ذوي 
هيئة أرستقراطية قبل أن يخرج الستقبالها عند 
أريكًة  الثالث  النساء  واختارت  القصر.  باب 
فارغًة على مقربة من البار الذي تقف خلفه 

ساقيتان آسيويتان محترفتان.

للفرقة  رأسه،  من  بإشارة  األناضولي،  َأِذَن 
الموسيقية باستئناف عزفها، ثم رفع يده مناديًا 
أحد الخادمين المتسمرين على جانبي الدرج، 
فهرع إليه ووقف إلى يمينه محنيًا ظهره. أملى 
عليه األناضولي طلب السيدة ماريدا، فاتجه 
الخادم إلى البار وعاد بعد لحظات وهو يدفع 
عربًة مذهبة األطراف عليها زجاجات كونياك 
وويسكي ونبيذ وبيرة، وبعض األقداح الفاخرة، 
والسلطة  والكاجو  الفستق  من  وصحون 
الكونياك  زجاجة  ووضع  والفرنسية،  التركية 

أمام السيدة، وقدم النبيذ والبيرة لرفيقاتها.
الضفة  على  زجاجية  بواجهة  القبو  ينتهي 
زخارف  جدرانه  وتزّين  دجلة،  لنهر  الشرقية 
ولوحات استشراقية لرسامين ألمان وفرنسيين، 
عليها  تتوزع  كالسيكي  طراز  ذات  ورفوف 
الفضة،  من  وشمعدانات  نادرة،  تحف 
لكن  شخصًا،  ثمانين  من  ألكثر  يتسع  وهو 
يتجاوز  يكن  لم  الحفلة  في  الموجودين  عدد 
اآلخر  ونصفهم  النساء  من  نصفهم  الستين، 
من الرجال، وتضفي عليه واجهته الزجاجية 
متحرك  حديدي  بحاجز  المحمية  السميكة 
امتدادًا فريدًا إلى الضفة الغربية للنهر حيث 
ومصابيح  الخشبية  القوارب  فوانيس  تتألأل 
حينما  وخاصًة  الماء،  على  المطلة  البيوت 
المثبتة  الزرقاء  الضوئية  الكشافات  ُتضاء 
إنه  الخلفية.  القصر  حديقة  في  أعمدة  على 
مدينة طاراغونة  كبير مطاعم  إلى حد  يشبه 

اإلسبانية على ساحل البحر المتوسط.

كانت ماريدا تجلس قبالتي تمامًا، ال تفصلني 
عنها إاّل بضعة أمتار، فتسّنى لي أن أدقق 
حتى  بل  وإيماءاتها،  وحركاتها  مالمحها  في 
أنها  لي  بدت  التي  وشربها  تدخينها  طريقة 
أميل إلى التصنع. وفي لحظة من اللحظات 
تخيلتها، وهي تدس شوكة السلطة في فمها، 
كريستال، إحدى شخصيات أليخاندرو خوسيه 
أن  وتصورت  الضباب”،  “امرأة  روايته  في 

زوجة  خاتون،  ماريدا  حفيدة  بأنها  اّدعاءها 
هارون الرشيد، محض هراء.صورة

ولم  سنوات،  أربع  قبل  بها  سمعت  قد  كنت 
ُتَتح لي فرصة رؤيتها إاّل تلك الليلة. حدثني 
عنها صديقي سالم الياسري، مدرس التاريخ 
والقاص اإليروتيكي، حينما كنا نثرثر، أنا وإياه 
وصديق ثالث اسمه جهاد البشير، في جلسة 
األسلحة  مفتشي  طرد  تداعيات  حول  سكر 
من بغداد، قال إنه أعطى دروسًا خصوصيًة 
البنتها التي تشكو من ضعٍف في استيعاب 
الخلفاء  كثرة  بسبب  العباسية  الدولة  تاريخ 
ماريدا،  فنبهته  الحكم،  على  تعاقبوا  الذين 
هؤالء  زيجات  عن  حديثه  إلى  تصغي  وهي 
الخلفاء، إلى أنه ذكر اسم زوجة تركية واحدة 
من زوجات الرشيد هي مراجل خاتون، ونسي 
وزعمت  المعتصم،  أم  خاتون  ماريدا  الثانية 
أنها حفيدة تلك الخاتون، وتسّمت باسمها حين 
في  العباسية  عائلته  شجرة  على  أبوها  عثر 
رأى  أنه  الياسري  صديقي  وأقسم  إسطنبول. 
على  مرسومة  وهي  عينيه،  بأم  الشجرة  تلك 
أن  بل  قديمة،  بأختام  وممهورة  غزال  جلد 
ماريدا طلبت منه مرًة أن يشيع أمرها بين كل 
معارفه، وكانت تنوي عرضها على الصحافة 
شبيب،  فيصل  السابق  زوجها  اعتراض  لوال 
الذي كانت تضايقه بشدة رغبتها الجنونية في 
االنتساب إلى جدتها بداًل من جدها، فيما كان 
اغتيال والده على يد رجل تركي ال يزال ينغز 
ضربته  ألنها  طلقها  إنه  ويقال  صدره.  في 
على رأسه بعلبة سجائر خالل مشادة عنيفة 
تركيًا  مطربًا  تفضيلها  بسبب  بينهما  جرت 
على مطرب المقامات الشهير يوسف عمر. 
حياًة صعبًة  بعد طالقها  ماريدا  وقد عاشت 
مع ابنتها ُجلدران استمرت أكثر من سنتين، 
رافقتها إشاعات وأقاويل كثيرة حول سلوكها، 
لقمة  لتوفر  الدعارة  تمارس  كانت  أنها  منها 
العيش، ومنها أنها كانت عشيقة أحد الوزراء، 
إاّل بعد وفاة طليقها في  ولم تستعد رفاهيتها 

حادث غامض، وتوّرْث ابنتها ممتلكاته.

ال تربطني بإحسان األناضولي أّي صلة، فهو 
رجل أعمال كبير، واسع الثراء والعالقات، تمتد 
أرصدته من روما إلى بانكوك، مرورًا بأنقرة 
في  أسرته. رجل  أفراد  أغلب  فيها  يقيم  التي 

الخمسين، نال رضا الحكومة وبركاتها بسبب 
وما  االقتصادي.  الحصار  كسر  في  دوره 
زلُت أذكر تصريحه إلحدى الصحف، عقب 
الضربات الصاروخية التي وجهتها أميركا إلى 
بغداد، بأنه سيرد على العدوان بجعل البيض 
يفّقس في شوارع العراق كلها، لكنه بداًل من 
غير  توبيخ  وصله  ذلك  على  ثناًء  ينال  أن 
مهّذب من جهة عليا جدًا تتحكم ببيع البيض 
نهائيًا  البيض  شطب  يومها  ومن  البلد.  في 
بسيط  فمدرس  أنا  أما  قائمة مستورداته.  من 
للغة اإلسبانية في كلية اللغات، أتأبط “دون 
كمال  اسمي  وحللت.  ذهبت  أينما  كيخوته” 
ترزي، ويلقبني أصدقائي بـ”سانتشو بانثا” رفيق 
بشخصيته  الشديد  إعجابي  بسبب  ملحمته، 
الواقعية، وتخصصي األكاديمي “تأثير الثقافة 
حفلة  إلى  ثربانتس”. جئت  أدب  في  العربية 
األناضولي تلك الليلة رفقة صديقي الياسري، 
نفسه  فرض  من  أنا  باألحرى  دعاني،  الذي 
أخبرني  حين  الحفلة  لحضور  مرافقته،  على 
بأنه حصل على دعوة لشخصين عن طريق 
بعد  بها،  عالقته  تطورت  التي  ماريدا،  ابنة 
بلوغها، من عالقة مدرس خصوصي بتلميذة 
فاشلة في التاريخ إلى عالقة جنسية، رغم أنه 
يكبرها بخمسة عشر عامًا. كان يمّني نفسه 
بأن تصحبه إلى الحفلة، لكن إصابتها بنزلة 
برد مفاجئة حالت دون ذلك. ربما لعب القدر 
لعبته فجعلني أحل محلها، أو أنه أشفق علّي 
فحقق رغبتي في احتساء كؤوس متتالية من 
الشيفاز، الذي حرمت من تذوقه عشر سنين 
عجاف. قال لي صديقي الياسري ليلتها وهو 
يقرصني من فخذي “المشروب يا بانثا للمتعة 
لو  أذنه “هذا  وليس لالنتحار”، فهمست في 
يا دون كيخوته”.  كنت أحتسي العرق مثلك 
وكنت أمازحه بهذا االسم رغم أنه فارس نساء 

ال فارس ُمُثل.

بحركة  الهواء  في  سبابته  األناضولي  حّرك 
الفرقة  باتجاه  رأسه  يرفع  وهو  استعراضية، 
أداء  فجأًة، عن  المغني،  فتوقف  الموسيقية، 
الموسيقيين،  إلى  واستدار  الفلكلورية،  أغنيته 
بدأوا  وبينهم  بينه  متبادلة  همسات  وبعد 
إيقاع راقص، فخّمنت  يعزفون لحنًا تركيًا ذا 
مراقصتها،  أو  ماريدا،  مزاج  مداراة  أراد  أنه 
رفيقاتها  إلى  أشارت  ما  سرعان  ماريدا  لكن 

بهزة خفيفة من رأسها، فتحررت النسوة، على 
التي تغطي صدورهن  الفور، من قمصانهن 
شبه العارية، وتقدمن إلى وسط القبو، وأخذن 
يرقصن رقصًة هجينًة، إاّل أنها مثيرة، تختلط 
فيها حركات غجرية بأخرى غربية، ويضربن 
بأرجلهن على األرض، أحيانًا، ضرباٍت غير 
متقنة كأنهن يقّلدن راقصات الفالمنكو. كانت 
إحداهن أكثر نحافًة وطواًل من األخريين، ال 
يزيد عمرها عن الخامسة والعشرين )ذكرتني 
فيرونيكا،  اسمها  أليكانت  من  سمراء  بفتاة 
ليلة  ذات  مدريدي  مرقص  في  إليها  تعرفت 
أنها  بعد،  فيما  لكني عرفت،  باردة(،  شتائية 
في التاسعة والعشرين، واسمها نسرين. جذبني 
إليها اهتزاز ثدييها ومرونة جسدها، فانتابتني 
السالسا،  رقصة  مراقصتها  في  عارمة  رغبة 
تكن  لم  ولو  النهوض.  على  أجرؤ  لم  لكني 
فيرونيكا تفضل دائمًا ارتداء البنطلون الجينز 
الضيق لتوهمت أنها هي التي ترقص في تلك 

اللحظة.
رقصتهن،  أداء  في  ماريدا  رفيقات  استمرت 
الساعة،  أرباع  ثالثة  نحو  كلل،  دون  من 
وظل المغني، بإشارات متواصلة من صاحب 
الحفلة، يجتّر األغنية ذاتها عدة مرات، وكأنه 
ال يحفظ أي أغنية تركية غيرها. كانت األجزاء 
العارية من أجسادهن تعكس الضوء بوضوح، 
مثل رقائق القصدير، بسبب تعرقهن الغزير، 
رغبتهن  وربما  الرقص،  في  استغراقهن  لكن 
في نيل مكرمة دسمة من األناضولي، جعلهن 
ال يبالين حتى لو فاضت أجسادهن وتحول 
القبو كله إلى بركة. مررت من جانبهن، وأنا 
متجه إلى البار، فبدا لي أنهن يضعن عطرًا 
من النوع الذي تزداد رائحته حدًة كلما امتزج 
عن  بالكف  إليهن  ماريدا  أشارت  بالعرق. 
صغيرات،  تلميذات  مثل  فأطعنها  الرقص، 
اليدوية  حقائبهن  وحملن  بهدوء،  وانسحبن 
ودخلن إلى الحمام، مخلفات وراءهن تصفيق 
الراقص،  المنتشيات بعرضهن  النساء  بعض 
إطراء،  بكلمات  الرجال  من  عدد  وتمتمات 
أن  ورأيت  الهواء،  في  كؤوسهم  يرفعون  وهم 
الفرصة مواتية في تلك اللحظة للتعرف إلى 
وبقيت  الياسري،  أذن  في  فبسبست  نسرين، 
أنتظر عودتها إلى مكانها، وهيأت في ذهني 

المدخل المناسب الستمالتها.
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