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COPIES 10000

بواليافر زعيما جديدا للمحافظين
فاز بيار بواليافر في السباق االنتخابي على
زعامة حزب المحافظين الكندي ،الذي يشكل
المعارضة الرسمية في مجلس العموم ،بنسبة
 %68,15من أصوات المقترعين ،متقدماً بفارق
كبير على منافسيه.
وأظهرت النتائج التي أعلنها الحزب مساء االحد
حل ثانياً بنيله  %16,07من
أن جان شاريه ّ
ّ
األصوات ،وحلّت لسلين لويس ثالثة ()%9,69
ورومان باربر رابعاً ( )%5,03وسكوت
أيتشيسون خامساً (.)%1,06
أن عمدة برامبتون السابق باتريك براون،
يُذكر ّ
أحد المرشحين البارزين في هذا السباق
االنتخابي والذي وصف بانه معتدل ،استُب ِعد
من السباق أوائل تموز (يوليو) بعد مزاعم
بانتهاكه القانون االنتخابي.
ومن بين  678.702عضواً كانوا َّ
مؤهلين
للتصويت ،حصل الحزب على 437.854
ورقة اقتراع بحلول الموعد النهائي يوم الثالثاء،
ان نسبة المشاركة بلغت نحو  ،%65وهي
أي ّ
المسجلة في االنتخابات
نسبة مشابهة لتلك
ّ

السابقة لزعامة الحزب (نافذة جديدة) في آب
(أغسطس) .2020
وبموجب القواعد التي تحكم انتخاب زعيم حزب
كل عضو في
حتسب صوت ّ
المحافظين ،يُ َ
الدائرة االنتخابية التي يقيم فيها.
وتساوي كل واحدة من الدوائر االنتخابية
الـ ،338وهي الدوائر االنتخابية الفدرالية نفسها،
 100نقطةَّ .
وتوزع النقاط على أساس تناسبي.
وحل بيار بواليفار ،البالغ من العمر  43عاماً،
ّ
ال في  330دائرة .وفي تغريدة على موقع
أو ً
’’تويتر‘‘ للتواصل ،دعا شاريه هو اآلخر إلى
توحيد صفوف الحزب بعد حملة صعبة دامت
سبعة أشهر كان فيها الجفاء شديداً بينه وبين
بواليافر .وقال مبروك لبيار بواليافر وفريقه.
حان اآلن وقت توحيد الصفوف .يجب أن نضع
للتلوث الداخلي .الليبراليون فقط يستفيدون
حداً ّ
عندما ينقسم حزب المحافظين الكندي.
وفي خطاب الشكر بعد اإلعالن عن النتائج
أشاد بواليفار ،الذي يخلف إرين أوتول في قيادة
كل واحد من خصومه في
المحافظين ،بعمل ّ

السباق االنتخابي وم ّد يده ألعضاء الحزب
الذين لم يصوتوا له .وفي خطابه هاجم بواليافر
حكومة الحزب الليبرالي الكندي برئاسة جوستان
ترودو ،منتقداً إياها بشكل أساسي على خلفية
ارتفاع تكلفة المعيشة واإلنفاق الحكومي.
أي
من
الدين أكثر
ّ
’’هذه الحكومة أضافت إلى ْ
حكومة أخرى‘‘ ،قال بواليافر’’ ،كلما أنفقت
أكثر ،ارتفعت األسعار‘‘ .من جهته ه ّنأ ترودو
لمانيين
بواليافر على فوزه وش ّدد على أنّهما كبر ْ
’’يجب علينا أن نعمل معاً لتحقيق نتائج للناس
في جميع أنحاء البالد‘‘.
النائب رّيس يترك المحافظين بعد فوز بواليافر
بزعامة الحزب
وأعلن االربعاء النائب عن حزب المحافظين
الكندي آالن ريّس من اصل مصري عبر
وسائل التواصل االجتماعي أنه سيترك حزبه،
الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس
العموم ،ويجلس كنائب مستقل في المجلس.
عقب إعالن انتخاب النائب بيار بواليافر زعيماً
للمحافظين

وقال هناك قضايا وقيم وقناعات ال يمكنني
المساومة عليها ..وانتقد رّيس بواليافر لدعمه
’’قافلة الحرية‘‘ في فصل الشتاء األخير.
كما انتقد الزعيم الجديد على خلفية ’’هجومه
المباشر‘‘ على حاكم بنك كندا (المصرف
يتعين فيه
المركزي) تيف ماكلِم في الوقت الذي ّ
عليه أن ’’يدافع عن المؤسسات الديمقراطية
العامة‘‘.
بأن حزب
أن لديه أيضاً شعو اًر ّ
وأضاف رّيس ّ
المحافظين ’’يبتعد عن التزاماته بتقديم منصة
وجه
بيئية جادة‘‘ .وفي أواخر تموز (يوليو) ّ
رّيس رسالة إلى أعضاء حزب المحافظين
ال
طالبهم فيها بعدم التصويت لبواليفار ،مجاد ً
بأن هذا األخير ’’يثير الكراهية واالنقسام بين
ّ
الناس وبين أعضاء الحزب‘
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تصاعد المقاومة في الضفة الغربية في مواجهة تصاعد قمع االحتالل
مشوارMeshwar
Meshwar
مشوار
مع اقتراب موعد االنتخابات في كيان
االحتالل االسرائيلي وزيادة حدة الخالفات
واالنقسام الداخلي يتنافس قادة االحتالل
على زيادة القمع واالضطهاد للفلسطينيين
والتسابق على سرقة ارضهم بتوسيع
المستوطنات ومصادرة االراضي وقتل
المزيد منهم وهدم بيوتهم الظهار تطرفهم
للراي العام وسباقهم على اصوات الناخبين
في مجتمع اصبح يتسم بالعنصرية
واالبارتهيد المطلق  .ال يمر يوم دون ان
تراق دماء الفلسطينيين واجتياحات للمدن
والقرى وخاصة في منطقة جنين ونابلس
التي توصف حاليا بقلعة للثورة المتجددة .
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها
االحتالل في مواجهة المقاومة في الضفة
المحتلة ومحاولة حصرها في مناطق
َّ
فإن العملية األخيرة بالقرب من
محددةّ ,،
حاجز “الجلمة” شمال مدينة جنين والتي
تمكن مقاومان من نصب كمين لالحتالل
وقتل ضابط كبير خاللها  ,وما سبقها من
عملية اخرى في منطقة األغوار شرقي
الضفة المحتلة وغيرهما العديد تبتت أن
جهود االحتالل فشلت ,،وأن خطر تنامي
مقاومة الضفة الغربية وصل إلى مرحلة
يصعب السيطرة عليها.،
فعلى الرغم من الجهد والقوة األمنيَّين
المبذولين فيها على مدار الساعة واعتقال

تفجر الضفة في
العوامل التي تؤدي إلى ُّ
وجه االحتالل ما زالت حاضرة بصورة
كبيرة ،وتزداد يوماً بعد يوم .فإلى جانب
البعدين الوطني والديني ،اللذَين َن َموا بصورة
كبيرة في السنوات األخيرة ،تبرز االنتهاكات
التي يمارسها االحتالل في الضفة الغربية
المحتلة ،وخصوصاً استمرار سياسة
االستيطان وتوسعها على نحو دائم وقضمها
أراضي الفلسطينيين،واستمرار شالل
الدم الفلسطيني في الضفة عبر عمليات
للشبان وانعدام اي افق
االغتيال الممنهج ّ
للسالم في ظل تعنت ورفض حكومات
االحتالل االعتراف بالحقوق المشروعة
للشعب الفلسطيني وحتى التفاوض مع
السلطة الفلسطينية التي تريدها كجهاز امني

واشار تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت»
بشأن عمليات اقتحام مقام يوسف في نابلس
أن «تأمين اقتحام المستوطنين لقبر
إلى ّ
يوسف في نابلس كان يتم ،في السابق ،عبر
إرسال كتيبتين ،تُ َع ّدان كافيتين على األقل
لتأمين االقتحام .اليوم ،أصبحت كل عملية
اقتحام تحتاج إلى أربع كتائب للتأمين،
عمليات إطالق نار واشتباكات
وتُرافق ذلك
ُ
من مسافات قريبة» .ونقلت وسائل إعالم
إسرائيلية ،عن مسؤول عسكري  ،قوله إن
الوضع الفلسطيني على األرض متفجر،
وأن “إسرائيل أمام ظاهرة مقلقة” ،وتواجه
“مجموعات مسلّحة ال تعمل من خالل
قيادات وتنظيمات”.
الثمن الذي تدفعه «دولة» االحتالل في
الضفة الغربية المحتلة كبير جداً بالنسبة
وعمل المنظومة
إليها؛ فانتشار الجيش
ُ
األمنية َح َدثا بصورة كبيرة جداً خالل
الفترتين الماضية والحالية ،وهي تخشى
انتقال العمل المقاوم والعمليات الفدائية من
مناطق الضفة المحتلة إلى مدن الداخل

ومن المتوقع ان تشهد المنطقة خالل
االيام القادمة موجة تصعيد خاصة ان
قوات االحتالل تستعد الستخدام طائرات
مسيرة هجومية في عملياتها واقتحاماتها
بالضفة الغربية ,كما ان «منظمات الهيكل»
االستيطانية المتطرفة تستعد القتحامات
واسعة والنفخ في البوق داخل المسجد
األقصى وباحاته ،بالتزامن مع «رأس
يومي اإلثنين
السنة العبرية» الذي يصادف َ
والثالثاء  26و 27أيلول الحالي وفي
اكتوبر القادم  ،وبإدخال قرابين العرش».
قيادة االحتالل االسرائيلي وكما في كل
محطات الصراع الرئيسية ال ترغب في
قراءة حقيقة واقع الشعب الفلسطيني،
وعناده األسطوري النتزاع حريته ،وحقه في
تقرير مصيره ،حتى في ظل ما يجري من
انقسام فلسطيني وانعدام الوحدة الوطنية.
إن ما يجري في الواقع هو بمثابة بروڤات
متواصلة النفجار كبير قادم ربما يعززه
قرار حركة كماس االخير باعادة العالقة
مع سوريا وتموضعها اكثر في محور
المقاومة ما يفتح المجال لتعزيز قدراتها
وفصائل المقاومة االخرى التسليحية ويعزز
المقاومين في الضفة الغربية .

وقفات اعتصام أمام مقار «غوغل» و»أمازون» احتجاجا على تعاونهما مع إسرائيل
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نظم العشرات من موظفي شركتي «غوغل»
و»امازون» وعاملين اميركيين في مجال
التكنولوجيا باإلضافة إلى أفراد من
المجتمعات المحلية ،وقفات أمام مكاتب
الشركتين ،احتجاجا على تزويد الشركتين
تكنولوجيا التجسس إلسرائيل.
واقيمت الوقفات الخميس في كل من
في سان فرانسيسكو ،ونيويورك ،وسياتل،
وأتالنتا ،ومنطقة السيليكون فالي في
كاليفورنيا ،ومدينة دورهان في والية كارولينا
الشمالية.
وطالب المحتجون الشركتين بإلغاء عقد
مشروع «نيمبوس» البالغ  1.2مليار دوالر

والذي بمقتضاه سيتم نقل قاعدة بيانات
حكومة وجيش وشرطة االحتالل للتكنولوجيا
المتطورة.
وتحدثت خالل التظاهرة المديرة المستقيلة
من «غوغل» ،أرييل كورين ،عن كيفية قيام
شركة «غوغل» باالنتقام منها لمعارضتها
مشروع «نيمبوس» واتخاذ قرار بنقلها الى
فرع الشركة في الب ارزيل.
وجاءت التظاهرة بدعوة من اتحاد عمال
«غوغل» ومنظمة « ال لتكنولوجيا الفصل
العنصري».
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د .نزيه خطاطبة

وتصفية العشرات من المقاومين اال ان
الواقع يشير إلى تصاعد المقاومة  ،فأعداد
َمن باتوا يؤمنون بالمقاومة أكبر كثي اًر من
السابق .وفي كل يوم ،تندفع أعداد جديدة
الشبان إلى طريق مقاومة العدو
من
ّ
ومستوطنيه ،والسالح لم يعد المعضلة
الكبرى أمام َمن يريد المقاومة.
وعلى عكس التوقعات األمنية لالحتالل،
التي تُفيد بالسيطرة على الوضع في الضفة
المحتلة مع تشديد القبضة األمنية ،وما
جز العشب» ،تنطلق
يُطلق عليه «عمليات ّ
فئات جديدة من الفلسطينيين نحو مواجهة
االحتالل ورفض سياسات التدجين.
هذا األمر لم يعد يقتصر على مناطق
شمالي الضفة ،بل بات ينتقل يوماً بعد
يوم إلى كل مناطق الضفة ،والعمليات
في األغوار ورام هللا ونابلس وجنين دليل
عبرت صحيفة «يديعوت
على ذلك .حيث ّ
أحرونوت» ،بعد عملية األغوار ،عن وجود
خشية كبيرة لدى المؤسسة األمنية من
َّ
المخطط
انتقال عمليات إطالق النار «غير
لها» إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية
المحتلة واندالع انتفاضة فلسطينية جديدة.

لحمايتها ومستوطنيها  ,حيث يقر خبراء
إسرائيليون ،أن جوهر المشكلة الفلسطينية
سياسي ،وليس أمني ،وناجم عن غياب
األفق السياسي ،جراء إغفال السياسيين
واألحزاب في إسرائيل للقضية الفلسطينية
وعدم وجود أي رؤية سياسية للتعامل معها.
ومن هنا يحاول قادة االحتالل تحميل
السلطة مسؤولية تصاعد المقاومة من
خالل التقاعس عن اعتقال المقاومين ما
يدفع بقادة االحتالل الى ارسال قوات كبيرة
القتحام المدن والمخيمات والتي تواجه
بمقاومة شرسة  .فحسب راي قائد جيش
االحتالل اإلسرائيلي كوخافي ،فأن جزءا
من الزيادة في الهجمات “ينبع من ضعف
أجهزة األمن الفلسطينية ،ما أدى إلى غياب
الحكم في مناطق معينة من يهودا والسامرة
(الضفة الغربية)”.

الفلسطيني المحتل ،كما حدث في شهر
رمضان الماضي
َمن يق ْأر المشهد جيداً خالل العامين األخيرين
أن حالة الغليان التي وصلت إليها
ْ
يدرك ّ
الضفة الغربية المحتلة ال يمكن السيطرة
تطور العمليات ،من جنين،
عليها .وليس ّ
إلى نابلس ،إلى طولكرم ،ومنطقة األغوار،
تطور هذه المقاومة وتخطيها
ّإل دلي ً
ال على ّ
«جز العشب» ،وهو ما ينبئ
عمليات
ّ
باستمرار جذوتها وتنامي قوتها لتكوين
جبهة فلسطينية في غاية الخطورة على
االحتالل.
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عين على كندا

بنك كندا يرفع معدل الفائدة األساسي
 75نقطة أساس إلى 3,25%
أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) اليوم
رفع معدل الفائدة األساسي بمقدار  75نقطة
أساس ،من  %2,5إلى .%3,25
ويندرج هذا القرار في سياق جهود بنك كندا
للحد من تضخم األسعار الذي يضرب البالد
وإعادة معدل التضخم السنوي إلى نطاق
يتراوح بين  %1و.%3
وتجاوز معدل التضخم السنوي الح ّد األعلى
من هذا النطاق في نيسان (أبريل) ،2021
وبلغ  %7,6في تموز (يوليو)  2022بعد
وصوله في الشهر السابق ،حزيران (يونيو)،
إلى  ،%8,1أعلى مستوى له منذ كانون الثاني
(يناير)  1983عندما بلغ .%8,2
والزيادة المعلن عنها اليوم في معدل الفائدة
األساسي هي الخامسة على التوالي.
ففي  2آذار (مارس) الفائت رفع بنك كندا
هذا المؤشر المرجعي ،الذي يمثّل سعر
الفائدة لليلة واحدة بين المصارف ،بمقدار
ثم في 13
 0,25نقطة مئوية إلى ّ ،%0,5
نيسان (أبريل) بمقدار  0,5نقطة مئوية ،وفي

 1حزيران (يونيو) بمقدار  0,5نقطة مئوية،
وفي  13تموز (يوليو) بمقدار نقطة مئوية
كاملة.
ويؤثر قرار البنك برفع الفائدة على االقروض
التي يحصل عليها المستهلكون والشركات
الكندية من بنوكهم وخاصة الرهون العقارية
وخطوط االئتمان وحسابات التوفير.
زيادات أُخرى مرت َقبة
بأن تراجع معدل التضخم
وذكّر بنك كندا ّ
السنوي في تموز (يوليو) الفائت عائد إلى
تراجع سعر البنزين.
باستثناء البنزين ،ارتفع التضخم وتشير
أن الضغوط على األسعار
البيانات إلى ّ
أصبحت أكثر انتشا ارً ،السيما على صعيد
الخدمات .واستمرت مقاييس التضخم
األساسية للبنك في االرتفاع لتتراوح ما بين
 %5و %5,5في تموز (يوليو).
نقال عن مقتطف من البيان الصادر اليوم
عن بنك كندا
أن
’’وتشير الدراسات االستقصائية إلى ّ

توقعات التضخم على المدى القصير ال تزال واشار بيان البنك الى ان آثار تفشي وباء
ابات المستمرة في
مرتفعة .وكلما طالت مدة بقائها على هذا كوفيد 19-واالضطر ُ
الحرب في أوكرانيا ما زالت
النحو ،كلما ازداد احتمال تجذّر التضخم سالسل اإلمداد و ُ
النمو ورفع األسعار.
المرتفع‘‘ ،أضاف المصرف المركزي.
تؤثر في كبح ّ
لكل هذه األسباب ،يعتقد مجلس إدارة البنك
ّ
أن مع ّدل الفائدة الرئيسي ’’يجب أن يرتفع
أكثر‘‘.

نائبا الحزب األخضر الوحيدان في مجلس العموم يهددان بتركه
ه ّدد النائبان الوحيدان في مجلس العموم
المنتميان إلى الحزب األخضر الكندي
كمستقلين
باالنسحاب من الحزب والجلوس
ْ
تم تعليق السباق االنتخابي على زعامة
إذا ّ
الحزب.
ووفقاً لرسالة داخلية أُرسلت يوم الجمعة
بالبريد اإللكتروني من مكتب النائب موريس
إلى سلطات الحزب ،تشير الى ان النائبان
مايك موريس وإليزابيث ماي شعران بالقلق
إزاء النزاع الدائر على أعلى المستويات في
أن تعليق السباق على
الحزب ,ويقوالن
ّ
الزعامة ،أو تنفيذ الخطط المقترحة إلغالق
مكاتب الحزب ،من شأنها أن تتسبب
بـ’’أضرار ال رجعة فيها‘‘ لهذا التشكيل
أن الحزب
السياسي .وتضيف الرسالة ّ

األخضر يقف حالياً عند مفترق طرق.
ونهاية األسبوع الماضي استقالت رئيسة
الحزب ،لورين ريكمانز ،من منصبها .وفي
كتاب استقالتها قالت ريكمانز ألعضاء
الحزب إنه ’’ال توجد رؤية لمستقبل أفضل‘‘.
وأصدر مؤخ اًر النائب موريس وأربعة من
المرشحين الستة لقيادة الحزب بياناً مشتركاً
أدانوا فيه استخدام الرئيسة ريكمانز ،خالل
مؤتمر عبر الفيديو ،ضمي اًر أو جنساً ال
يتطابق مع الذي يستخدمه/تستخدمه أميتا
كوتنر ،وهو/هي شخص متحول جنسياً
وغير ثنائي الجنس ،يتولى/تتولى حالياً قيادة
الحزب بصورة مؤقتة.
لكن النائب موريس والمرشحين األربعة المشار
ّ
إليهم أثنوا على قيام ريكمانز باالعتذار من

كوتنر مباشرة بعد ذلك.
وأطلق الحزب األخضر سباقاً على الزعامة
هذا الصيف النتخاب ٍ
خلف لزعيمته السابقة
أنامي بول التي استقالت بعد أداء مخيّب
لآلمال في االنتخابات الفدرالية العامة األخيرة
في تشرين األول (أكتوبر) .2021
ويمثّل مايك موريس دائرة ’’وسط كيتشنر‘‘
بريتيش كولومبيا بشكل متواصل منذ عام
( )Kitchener Centreفي جنوب غرب
 ،2011إذ فازت بمقعدها في أربعة انتخابات
مرشح عن الحزب
أول ّ
مقاطعة أونتاريو ،وهو ّ
عامة متتالية.
األخضر الكندي يفوز بمقعد عائد لمقاطعة
مرشح على اإلطالق عن
أول ّ
وماي هي ّ
أونتاريو في مجلس العموم.
الحزب األخضر يفوز بمقعد في مجلس
أما نائبة الخضر ا ُ
ألخرى ،إليزابيث ماي ،وهي
ّ
العموم.
زعمية سابقة للحزب (،)2019 - 2006
فتمثّل دائرَة ’’سانيتش غالف أيالندز‘‘
( )Saanich–Gulf Islandsفي مقاطعة

اونتاريو تفرض رسوما ب  400دوالر يومياً
على المرضى من كبار السن الذي يرفض مغادرة المستشفى
سيتعين على المرضى المسنين ،في مقاطعة
ّ
أونتاريو ،الذين يتمتعون بصحة جيدة بما
يكفي لمغادرة المستشفى ،لكن يرفضون أن
دفع
يُنقلوا إلى مركز رعاية طويلة األجلُ ،
رسم قدره  400دوالر يومياً.
وهذا من ضمن التوجيهات التي كشفت عنها
اليوم حكومة الحزب التقدمي المحافظ في
تورونتو وتتعلق بقانون جديد مثير للجدل
يض مؤقتاً إلى دار رعاية
يسمح بنقل مر ٍ
أُخرى إذا لم يكن هناك مكان له في دار وقع
عليها اختياره.
وكان للمستشفيات الحق في فرض رسوم
على هؤالء المرضى ،لكنها لم تكن تفعل ذلك
لزم ًة
في كثير من األحيانّ .إل أنها ستصبح ُم َ
بالقيام بذلك اعتبا اًر من  20تشرين الثاني
(نوفمبر) المقبل.
ابتداء من يوم األربعاء المقبل يمكن نقل
و ً
مريض في جنوب أونتاريو لمسافة تصل
إلى  70كيلومت اًر من دار رعاية وقع اختياره
عليها ،بينما تصل هذه المسافة إلى 150
كيلومت اًر في شمال المقاطعة.
وتؤكد سلطات المقاطعة أنه لن يتم فصل

األزواج وأنه سيتم احترام التفضيالت المتصلة
باالنتماء الديني والعرقي واللغوي للمريض.
لكن وزيرة الصحة ،سيلفيا جونز ،أوضحت
ّ
أن هناك عوامل أُخرى يمكن أن تلعب دو ار
ّ
في القرار .على سبيل المثال ،إذا اعتبرت
أن من األفضل له أن يكون
أسرة المريض ّ
في دار رعاية أقرب إلى منزله ،حتى لو لم
تكن الخدمات فيها متوفرة بلغته.
ون ّددت أحزاب المعارضة والمنظمات المدافعة
السن بمشروع القانون رقم ،7
عن حقوق كبار ّ
أسبوعين،
الذي تبنته حكومة دوغ فورد قبل
ْ
بحجة أنه لم يأخذ في االعتبار حق المرضى
في الموافقة ،كما أبدت قلقها من إرسال كبار
السن إلى دور بعيدة عن عائالتهم.
أن هذا اإلجراء
من جهتها تعتقد حكومة فورد ّ
أسرة الرعاية الحادة التي
ضروري لتحرير ّ
يشغلها المرضى الذين لم يعودوا بحاجة إلى
هذا النوع من الرعاية والذين ينتظرون نقلهم
إلى مكان أكثر مالءمة لهم من المستشفى
ليقيموا فيه.
راديو كندا
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طالبت  20منظمة مجتمع مدني كندية
والمئات من صناع المحتوى ونشطاء
العمل السياسي وبرلمانيون سابقون ،رئيس
الحزب الديمقراطي الجديد بسحب أعضائه
البرلمانيين من لجنة الصداقة البرلمانية
الكندية االسرائيلية.
وجاءت المطالبة عبر رسالة وجهت الى رئيس
الحزب جاغميت سينغ بضرورة انسحاب
الحزب من مجموعة الصداقة البرلمانية
الكندية-اإلسرائيلية ،بسبب ممارسات الفصل
العنصري التي تمارسها سلطات االحتالل
اإلسرائيلي في االراضي الفلسطينية.
وجاء في الرسالة التي تواصل منظمة
«ناشطون من اجل السالم العادل» والمعهد
الكندي للسياسة الخارجية جمع التوقيعات واشارت الرسالة الى امتناع و ازرة الخارجية
عليها« :خالل األشهر الثمانية عشر الكندية عن اتخاذ إجراءات ضد دولة الفصل
الماضية خلصت منظمة العفو الدولية العنصري االسرائيلي رغم أن عضوة البرلمان
و»هيومن رايتس ووتش» و»بتسليم» والمقرر المختصة بالشؤون الخارجية في الحزب
الخاص لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق الديمقراطي الجديد هيذر ماكفرسون قدمت
اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدة تساؤالت لوزيرة الخارجية ميالني جولي،
عام  ،1967إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب أهمها :لماذا ترفض الحكومة الليبرالية اتخاذ
جريمة الفصل العنصري».
موقف بناء على ما توصل له تقرير منظمة

العفو الدولية المكون من  280صفحة
بعنوان «الفصل العنصري اإلسرائيلي ضد
الفلسطينيين :نظام هيمنة وحشي وجريمة
ضد اإلنسانية؟».
واوضحت الرسالة ان عدد من نواب الحزب
مؤخر على بيان ضد الفصل العنصري،
ًا
وقعوا
ن
ي
وانتقد آخرو الفصل العنصر اإلسرائيلي.
وقالت الرسالة« :في أبريل من العام الماضي،

أيد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي
ار دعا إلى تعليق مبيعات
بأغلبية ساحقة قر ًا
األسلحة إلسرائيل و»إنهاء جميع التجارة
والتعاون القتصادي مع المستوطنات غير
القانونية في إسرائيل وفلسطين».
ووقع على الرسالة برلمانيون كنديون سابقين
ومؤسس فرقة بينك فلويد رووجر ووترز
والبروفيسور االميركي المعروف ناعوم
شومنسكي ،وعشرات الصحفيين ورؤساء
مؤسسات مجتمع مدني كندية واميركية.
وشددت الرسالة على أن الوقت قد حان
لرئيس الحزب جغميت سينغ ليعلن انسحاب
رسميا من مجموعة الصداقة البرلمانية
الحزب
ً
الكندية-اإلسرائيلية.
يشار ان للحزب الديمقراطي الجديد 25
نائبا في البرلمان الكندي وهو حزب ضمن
االئتالف الحكومي .وكان رئيس الحزب قد
وجه مؤخ ار رسالة حادة لرئيس الوزراء ينتقد
فيها صمت الحكومة الكندية عن ممارسات
االحتالل االسرائيلي وخرقه للقانون الدولي .

المهرجان االسالمي في ميسيساجا
 MuslimFestفي خارطة الفعاليات الفنية
والثقافية والتسويقيةالمهمةالتي تشهدها مدينة
ميسيساجا في فصل الصيف .وقال السيد
طارق سيد  ،المدير التنفيذي بان المهرجان
يجمع ويستوعب باناء الجالية من جميع
الخلفيات .لقد أنتجنا بالفعل مساحة رائعة
تتيح للجميع تكوين الذكريات من خالل لغة
الفن والفكاهة واالستمتاع الهادف ؛ شيء
تماما
نشعر به ح ًقا يمكنه إنشاء روابط جديدة ً
في جميع أنحاء منطقتنا« .

على مدى  3ايام استمر مهرجان
 MuslimFestالسنوي التاسع عشر ,الذي
افتتح الجمعة في ساحة بلدية ميسيساجا بعد
صالة الجمعة التي اقيمت في نفس الساحة,
اعماله بمشاركة العديد من الفنانين والفرق
الفنية االسالمية من مختلف البلدان اضافة
الى مشاركة العشرات من الشركات واصحاب
االعمال والمطاعم عرض اعمالهم وبضاعتهم
من الفنون الشعبية والمالبس االسالمية
والماكوالت الحالل.وتميز المهرجان هذا العام
بمشاركة فلسطينية بجناح خاص اشتمل على
ومن ابرز الفنانين المشاركين في اعمال
لوحات واعمال تراثية فلسطينية.
على مدى السنوات الماضية  ،ترسخ مهرجان المهرجان لهذا العام أمل قصير ولبيبة
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برلمان أونتاريو يقر مشروع قانون «رئيس البلدية القوي» ،
والمعارضة تعتبره تدخال في شؤون البلديات
اقر برلمان اونتاريو في جلسته يوم الخميس
قانون رئيس البلدية مما سيمكن رؤساء
بلديات تورنتو وأوتاوا المنتخبون في الدورة
القادمة من استخدام حق النقض ضد بعض
اللوائح ويمنحهم قوة اضافية في محاولة لبناء
المساكن بشكل أسرع كما يدعي رئيس وزراء
اونتاريو دوغ فورد.
فهو يعطي رؤساء البلديات سلطة االعتراض
على اللوائح التي تتعارض مع أولويات
المقاطعات  ،مثل بناء المساكن .يمكن
للمجلس تجاوز نقض رئيس البلدية بأغلبية
ثلثي األصوات.
وقد أعرب عمدة تورنتو جون توري عن دعمه
للخطة  ،في حين قال عمدة أوتاوا المنتهية
واليته واثنان من كبار المتنافسين ليحلوا محله تدخل رئيس الوزراء دوج فورد في السياسة
إنهم ال يؤيدون الخطة.
البلدية قبل االنتخابات البلدية في أكتوبر.
إلى
قى
ر
ي
يع
ر
التش
إن
المعارضة
وتقول أحزاب
حيث اكد النائب الناقد في الحزب الوطني

وقال ال عالقة لألمر بالسكن ,وانما يتعلق
األمر بتعامل دوج فورد مع أشباح من
ماضيه»  ،في إشارة إلى الفترة التي شغل
فيها فورد منصب عضو مجلس مدينة تورنتو
بينما كان شقيقه الراحل روب فورد عمدة.
واعلن دوج فورد إنه يخطط لتوسيع
الصالحيات لتشمل المزيد من البلديات ,فيما
اعربت جمعية بلديات أونتاريو إن المقاطعة
يجب أن تجري مشاورات واسعة إذا كانت
تخطط لتوسيع تنفيذ القانون في المزيد من
المدن.
و يمنح التشريع رؤساء البلديات مسؤولية
ال من
إعداد وإعداد ميزانية مدينتهم  ،بد ً
المجلس  ،وتعيين مسؤول إداري كبير ،
الديمقراطي جيف بورش انه «ال عالقة وتعيين رؤساء األقسام وإقالتهم  ،باستثناء
للقانون بإلسكان « مضيفا «لم ياتي على التعيينات القانونية مثل المدقق العام أو قائد
الشرطة أو رئيس اإلطفاء.
ذكر اإلسكان في مشروع القانون مطلقا».

دوالرا سنو ًيا
حكومة كندا ستمنح 650
ً
لألسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط لرعاية أسنان األطفال
كما كان من المتوقع أن يعلن الطرفان عن
زيادة مزايا اإلسكان التي طال انتظارها,
حيث وعدت اتفاقية الحزب الليبرالي والحزب
الوطني الديمقراطي المستأجرين بزيادة قدرها
 500دوالر لمرة واحدة لمزايا اإلسكان الكندية

وعروض موسيقية قدمها محمد وإلياس ماو
وعبدهللا بسطامي ,والفنانة الكوميدية نادرة من
مدينة نيويورك اضافة الى عرض مسرحية
الخادم المحظوظ :حكاية أمير شعبي
فوالني مسلم من غرب أفريقيا اختطف إلى
األمريكتين عبر تجارة الرقيق عبر المحيط
األطلسي.
المهرجان االسالمي انطلق في عام 2004
 ،وهو جهد مشترك بين  DawaNetو
 Noise Visionواصبح من اكبر الفعاليات
االسالمية في الواليات المتحدة وكندا ،
ويستقطب عشرات االف الزوار في كل عام.

هذا العام.
سيتم طرح هذه اإلجراءات في مشروع قانون
عندما يستأنف البرلمان جلسته في 19
سبتمبر.

أونتاريو ترفض اعالن يوم االثنني عطلة رسمية حدادا لوفاة امللكة إليزابيث
أكد مكتب رئيس الوزراء دوج فورد أن باعتباره «يوم حداد» لسكان أونتاريو .يمكن
أونتاريو لن تعلن يوم االثنين القادم عطلة للناس اعالن دقيقة صمت في الساعة 1:00
مساء .في ذلك اليوم خالل تشييع جنازة
رسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية األسبوع
ً
ال من ذلك قال فورد في بيان .الملكة الراحلة ،
المقبل وبد ً
ستحتفل المقاطعة بيوم  19سبتمبر  /أيلول وجاء في البيان« :سيعطي هذا لجميع سكان

أونتاريو فرصة للتفكير في الحياة الرائعة
للملكة إليزابيث الثانية والتزامها الذي ال يلين
بالخدمة والواجب».
يشير قرار فورد إلى أن قرار عدم العطلة
سيسمح للطالب بمواصلة الدراسة في
مدارسهم والتعرف على المساهمات التي
قدمتها الملكة لشعب أونتاريو والكومنولث
بأكمله  ،باإلضافة إلى انضمام الملك تشارلز
الثالث.وقال البيان «نشجع جميع سكان
أونتاريو على استغالل هذا اليوم لتكريم
جاللة الملكة واإلشادة باإلرث االستثنائي
الذي تركته وراءها».
يأتي اعالن فورد بعد ساعات قليلة من
إعالن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
اعالن يوم االثنين المقبل  19 ،سبتمبر ،
عطلة فيدرالية.
ن
قال ترودو إنه بينما سيكو يوم عطلة

فيدرالية لموظفي الحكومة  ،فإن األمر متروك
لحكومات المقاطعات واألقاليم إلعالن العطلة
للموظفين وللعمال اآلخرين.
واعلنت مقاطعات نوفا سكوتيا ونيو برونزويك
أيضا انها ستحتفل
ونيوفاوندالند والبرادور ً
بيوم الحداد الوطني بإغالق المدارس
والمكاتب الحكومية  ،لكن المقاطعات الثالث
قالت إن العطلة اختيارية ألصحاب العمل في
القطاع الخاص.
كما رفض رئيس وزراء كيبيك  ،فرانسوا ليغولت
،اعالن يوم عطلة رسمية في المقاطعة.
و ،حث االتحاد الكندي لألعمال المستقلة
( )CFIBجميع المقاطعات على عدم إعالن
يوم االثنين المقبل عطلة قانونية مدفوعة
األجر بعد إعالن الحكومة الفيدرالية.

يستعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
لإلعالن عن تدابير جديدة لمعالجة التضخم
 ،بما في ذلك تفاصيل تدابير رعاية األسنان
لألسر ذات الدخل المنخفض  ،ومزايا لمرة
واحدة للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض
وزيادة مؤقتة في ائتمان ضريبة السلع
والخدمات  ,كجزء من خطة لتنفيذ اتفاق
بين الليبراليين الفيدراليين والحزب الوطني
الديمقراطي جرى التوصل اليه سابقا.
ونقلت  CBC Newsعن مصادر في كال
الحزبين إن ترودو وزعيم الحزب الوطني
الديمقراطي جاجميت سينغ كان من المفترض
أن يعلنا التفاصيل في إعالنين منفصلين يوم
الخميس  -لكن وفاة الملكة دفعتهما إلى
تأجيل اإلفراج الرسمي عن التفاصيل وهو ما
جرى الحقا من خالل مؤتمر صحفي لرئيس
الحزب الديمقراطي .
بموجب التشريع المقترح  ،ستمنح الحكومة
سنويا لمدة عامين عن كل طفل
 650دو ًا
الر ً
لدفع تكاليف زيارات طب األسنان لألطفال
عاما مباشرة للعائالت التي
دون سن ً 12
تكسب  90ألف دوالر أو أقل.
ستكون المدفوعات بمثابة إجراء مؤقت يهدف
إلى مساعدة األسر ذات الدخل المنخفض
بينما تعمل الحكومة على وضع برنامج دائم
للعناية باألسنان .في نهاية المطاف  ،يمكن

للحكومة إصدار بطاقة أسنان يمكن للعائالت
تقديمها أثناء المواعيد للسماح ألطباء األسنان
بإصدار فاتورة للحكومة.
وكان الحزبان الليبرالي والحزب الوطني
الديمقراطي قد وقعااتفاقية دعم وثقة في آذار
(مارس)  ،وعد األخير بموجبها بدعم حكومة
األقلية التي شكلها الحزب الليبرالي بقيادة
ترودو بعدد ٍ
كاف من األصوات للمصادقة
على التشريعات الرئيسية في مقابل تنفيذ
برامج حملة الديمقراطيين الجدد ,والتي تعتبر
خطة رعاية األسنان جزًءا من تلك االتفاقية.
أيضا اإلعالن عن مساعدة
و من المتوقع ً
اخرى لم تكن موجودة في الصفقة ,حيث
من المقرر أن تضاعف الحكومة اإلعفاء
الضريبي لضريبة السلع والخدمات للكنديين
ذوي الدخل المنخفض لمساعدتهم على
التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
منذ شهور  ،كان الديمقراطيون الجدد يطالبون
الحكومة بمساعدة الناس من خالل مضاعفة
اإلعفاء الضريبي لضريبة السلع والخدمات.
يمكن للكنديين الحصول على ما يصل إلى
الر في مدفوعات ائتمان ضريبة
 467دو ًا
السلع والخدمات إذا كنت أعزًبا  ،و 612
متزوجا أو تقيم مع
يكيا إذا كنت
دو ًا
الر أمر ً
ً
الر لكل طفل
شريك باإلضافة إلى  161دو ًا
دون سن .19

التخطيط لكيفية اإلدالء بصوتك
ميكنك اإلدالء بصوتك خالل أيام التصويت امل ُ َبكِّر يف "مجلس
املدينة" يف الفرتة من  9-7أكتوبر أو يف أي موقع من الـ  22موق ًعا يف
 Mississaugaيف الفرتة من  13إىل  16أكتوبر.
ميكنك أيضً ا التصويت يف يوم االنتخابات ،وهو  24أكتوبر.
إذا مل تتمكن من التصويت يف يوم االنتخابات أو أيام التصويت امل ُ َبكِّر ،ميكنك
تفويض شخص آخر للتصويت نيابة عنك.
ملزيد من املعلومات وأماكن التصويت ،ميكنك الدخول عىل الرابط:
mississaugavotes.ca
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التقرير الشهري للسوق العقاري لشهر ّاب 2022
مشوارMeshwar
Meshwar
مشوار

مهند يونان
وكيل عقارات \ تورونتو\
صدر في تورونتو  -أونتاريو  2 -أيلول
 , 2022كان هناك  5,627عملية بيع
للمساكن المسجلة خالل نظام  MLSلمجلس
تورونتو العقاري في شهر اب  2022ممثلتا
ّ
انخفاضا» سنويا» بنسبة  .%34.2نسبة
االنخفاض السنوية تعتبر األقل بالمقارنة
باألشهر األربعة السابقة .بالمقارنة الشهرية,
أرتفعت مبيعات شهر آب مقارنة بشهر تموز
الذي سبقه.
شكلت نسبة المبيعات الى العروض الجديدة
في شهر آب ارتفاعا بالمقارنة مع األشهر
الثالثة التي سبقتها .إذا استمر اتجاه السوق
بهذه الوتيرة ( أي ارتفاع في عدد المبيعات
مقارنة بالعرض ) ,ممكن أن يؤدي ذلك
الى دعم أسعار السوق في األشهر القادمة.
بالمعدالت السنوية ومن خالل نظام MLS
كان المقياس المعياري ألسعار البيوت HPI
مرتفعا وبنسبة  %8.9وكذلك ارتفع معدل
سعر البيع لكل انواع البيوت مجتمعة بنسبة
 % 0.9الى معدل سعر .$ 1,079,500
كذلك ارتفع معدل سعر البيع عن الشهر
الذي سبقه قليال ,و بينما انخفض المقياس
المعياري لألسعار  HPIبالمقارنة مع الشهر
السابق ( تموز ) .إن النمو الشهري لمعدل
أسعار البيوت مقابل تراجع المقياس المعياري
لها  HPIيمثل الحصة االكبر من المنازل

األكثر كلفة المباعة خالل شهر آب.

الحاليين للبيوت بشكل كبير للمحافظة على
بيوتهم وعدم االضطرار الى بيعها في ظروف
التضخم االقتصادي الحالي وزيادة الكلف
والمصاريف اليومية الناتجة عن الوضع
االقتصادي الحالي »,حسب قول رئيس
مجلس تورونتو العقاري كيفين كريكر.

« بينما أثرت كلفة ارتفاع نسبة الفائدة على
قرار شراء البيوت ,فأن أصحاب البيوت الذين
اقتربوا من فترة تجديد قروضهم واجهو ارتفاع
في الكلف ايضا .بامكان الحكومة الفيدرالية أن
تعطي فرصة أفضل لمالكي البيوت الحاليين
بإلغاء اختبار الكفاءة للقروض عندما ينقل « يجب على المكتب المشرف على المؤسسة
صاحب العقار قرضه الى ممول جديد بعد المالية  OSFIأن يأخذ على عاتقه مراجعة
انتهاء مدة القرض مع البنك الممول له ,و اختبار الكفاءة الحالي للقروض لمعرفة
بذلك سوف يسمحون بمنافسة أكبر في سوق الحاجة لبقاء تطبيقه .هل من المطلوب
القروض .باإلضافة الى ذلك يمكن السماح أختبار المشترين للبيوت  % 2فوق نسبة
بتمديد مدة انتهاء القروض الى فترة أطول الفائدة الحالية ؟ باالضافة الى ذلك يجب
عند التجديد ,ذلك ممكن ان يساعد المالكين على مكتب  OSFIأن يأخذ بنظر االعتبار

« هنالك مشاكل أخرى وراء وضع السوق
الحالي أضافتا» الى تأثيير كلف القروض
في القدرة على تحمل التكاليف الحالية لشراء
العقارات في منطقة تورونتو الكبرى ,فالمقدرة
على إيجاد وفرة من العروض في السوق لمن
يرغب بتملك البيوت هو التحدي .على اية
حال ,نحن نسير باالتجاه الصحيح في هذا
المجال .المقترح القوي من عمدة المقاطعة
مقرونا» مع االلتزامات من عمدة تورونتو
جون توري لتوسيع خيارات التملك وااليجار
هو مثال على ذلك .يتطلع مجلس تورونتو
العقاري الى مبادرات اضافية من المرشحين
الذين يتنافسون على مناصب في االنتخابات
البلدية المقبلة « ,حسب قول كبير محللي
السوق في مجلس تورونتو العقاري جيسن
ميرسر.

حذاري من فخ سياسة إدارة الصراع وحبة المسكن الموضعي
كمال خلف
الوضع الراهن لإلقليم يتأرجح بين التصعيد
او التسويات .وفي كال الحالتين هناك تحالف
من قوى المقاومة في المنطقة يقول اليوم ما
قاله الخليفة العباسي هارون الرشيد للغيمة
فوق قصره ” امطري حيثما شئت فان خراجك
لي “ .ففي مجال التسويات هناك أزمات
في اليمن ولبنان والعراق وسورية وايران .اذا
اخذنا كل ازمة منها بشكل منفصل.
ستكون اي تسوية في اليمن لصالح حركة
انصار هللا التي ستخرج منتصرة من الحرب
وهي اقوى منه عندما دخلتها قبل  ٨سنوات،
وستحصد الحركة ثمار أي حل سياسي مقبل
بسبب صمودها ومبادرتها الميدانية وفرضها
لمعادلة الردع العسكرية.
اما في لبنان فان أي اتفاق لترسيم الحدود
البحرية سيكون الفضل فيه لحزب هللا وسالحه
الذي اجبر الواليات المتحدة وإسرائيل على
توقيع اتفاق يضمن حقوق لبنان ،و لبنان
المنتج للغاز مع عائدات مالية جيدة سيقوي
الدولة والمجتمع وتخرج البالد من الحصار
االقتصادي وسياسية التركيع والتجويع التي
مارستها الواليات المتحدة الضعاف حزب هللا
في الداخل .سيكون حزب هللا الطرف األقوى
في بالد تنعم بخيرات الخام من البحر .وهذا
سيضاعف من مكانة وقدرة الحزب على
مستوى اإلقليم .سيكون ذلك اعالن فشل
مشروع تحريض الداخل اللبناني على الحزب
لحصار المقاومة من الداخل.
في سورية أي تسوية تعني إعادة انفتاح
النظام السياسي الحالي على العالم ،وتثبيت
جازم لسقوط مشروع اسقاط النظام من اجل
تغير دور سورية في المحيط .وتسليم امريكي
عربي وغربي مع قوى اإلقليم التي انخرطت

مضاعفا.
اذن معادالت الحرب الشاملة و مشاريع
التسويات والحلول كالهما يصب في صالح
محور المقاومة واطرافه .ال قدرة وال مصلحة
واليقين بنتائج الحرب عند أعداء المحور،
ونتائج التسويات تصب في مصلحته.
كيف يفكرون بحل هذه المعضلة ؟
هنا نتطرق للمسار الثالث وهو ما يجب
التحذير منه .وهو مسار إدارة الصراع وليس
الحلول ،مسار المراوحة وإعطاء المنطقة
وقواها حبة مسكن موضعي .حيث تقوم
إسرائيل بضربات موضعية في سورية ولبنان
والعراق واليمن دون سقف الحرب ،ال تحتاج
فيها لحرب شاملة تكون فيها االستعانة
في الحرب من الجوار بأن سورية خرجت التسوية معه عبر أوسلو سقطت سقوطا بالواليات المتحدة عسكريا ضرورة .وتقوم
منتصرة وعليهم التعامل معها كأمر واقع ،مدويا ،والبديل هو المقاومة بكافة اشكالها الواليات المتحدة بإدارة الصراعات على
واالهم ان التسوية ستعالج االزمات المعيشية حتى نيل الحقوق .واي طرف فلسطيني قاعدة” ال حرب وال حل “ .تمديد الهدن في
التي اثقلت كاهل الشعب السوري ،وقد تذهب يحاول التذاك والسير خلسة نحو ما يشبه اليمن نموذجا ..مفاوضات نووية دون توقيع
نحو إضفاء تغيرات في الحياة السياسية نحو أوسلو جديد ظنا منه انه البديل االقوى عن يعطي إليران امتيازات ،ودون اعالن فشل
مزيد من االنفتاح وحرية العمل السياسي ،ما السلطة المهترئة في رام هللا فهو واهم وساذج .يعيد التصعيد ..مماطلة في مفاوضات ترسيم
وعليه ان ينخرط في المقاومة في الضفة وان الحدود البحرية مع لبنان وإعطاء جرعات
يسهم في نهضة منشودة.
تفاؤل دون نتائج ،إبقاء الوضع في سورية
النووي
ان
ر
اي
ان
فيعني
اما انجاز االتفاق
يعود للمقاومة في غزة.
سيكون لديها فترة رخاء اقتصادي وقدرة باختصار فان جنوح اإلدارة االمريكية لعقد بحالة جمود سياسي وميداني.
مضاعفة على تطوير القدرات واإلمكانات تسويات لن يصب في مصلحتها ،انما النتائج البد من االنتباه لهذه السياسية التي تمرر
ليس فقط العسكرية انما في شتى المجاالت ستكون لصالح اركان محور المقاومة .وعليه الوقت ،لتمرير مرحلة على وقع الحرب في
أوكرانيا والتصعيد في بحر الصين واالنشغال
العلمية والتكنولوجية والصناعية وغيرها .ما هو البديل ؟
وإمكانات اكبر لدعم حلفائها في المنطقة .قد يتبادر الى الذهن خيار الحرب .وهنا بتحريض تايوان ضد الصين ،والتصعيد في
ونهاية حقبة التحريض المذهبي ضدها الذي من المؤكد ان الواليات المتحدة لن تشن أي شبه الجزيرة الكورية وأزمة الطاقة في أوروبا،
استعمل ضمن استراتيجية الضغط القصوى .حرب في الشرق األوسط بعد سلسلة الحروب واالنتخابات النصفية في أمريكا .المماطلة
وسيكون البديل حوار مع دول الجوار الفاشلة في الحقبة الماضية ،ولم تعد منطقتنا وإدارة الصراعات بدال من حلها او حسمها
ذات أولوية استراتيجية أمريكية تستدع تحمل عبر المواجهة ،قد تكون استراتيجية أمريكية
الخليجية لحل كافة المشكالت العالقة
القضية الفلسطينية ما من شك ان لها وضع تكاليف الحروب .وتردد إسرائيل في حرب انتظا ار لتغيرات في البيئة السياسية والعسكرية
خاص ،كنس االحتالل وعودة الالجئين مع حزب هللا النها ستدفع تكاليف باهظة وتبدل الظروف .وعليه يجب اإلفالت من هذا
وتحرير المقدسات هي اهداف تتناقض مع لن تتحملها ،ولن تذهب وحدها نحو مغامرة الفخ ،والضغط لتغير المسار كليا,.
وجود إسرائيل وسياساتها العدوانية العنصرية .شن الحرب على ايران الن الثمن سيكون كاتب واعالمي

ما معنى تن ّكر األمير تميم لإلخوان المسلمين ألول مرة؟
يراع غضب الشيخ القرضاوي؟ وهل بات اإلخوان ورقة محروقة؟
لماذا لم ِ
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الغاء اختبار الكفاءة الصحاب القروض
الحاليين الذين عندهم قروض ويرغبون
بالتجديد ليتمكنوا من إيجاد أفضل سعر فائدة
بأي بنك آخر لتجديد القرض بدال من ان
يجبروا على البقاء مع الممول الحالي لتجنب
اختبار الكفآءة المعمول به االن عند نقل
القرض من بنك الى اخر .هذه الحالة ممكنة
وبالخصوص عندما ال يتم طلب تمويل مبلغ
إضافي ,والبقاء على نفس مبلغ القرض»,
حسب قول المدير التنفيذي لمجلس تورونتو
العقاري جون ديمتشل.
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محمود القيعي:
أثار نفي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني أن تكون لبالده أي عالقة بتنظيم
اإلخوان المسلمين جدال واسعا ،واعتبره
البعض تنك ار من قطر ألول مرة لجماعة
اإلخوان المسلمين.
األمير تميم أكد أن “الدوحة “تتعامل مع الدول
والحكومات ،وليس مع األحزاب السياسية.
تميم قالها صراحة ودون ودون مواربة في
حوار مع صحيفة “لوبوان” الفرنسيةردا على
سؤال بشأن االنتقادات التي تواجهها دولة قطر
بشكل متكرر هي العالقة مع جماعة اإلخوان
المسلمين“ :هذه العالقة غير موجودة ،وليس
هناك أي أعضاء نشطاء من جماعة اإلخوان
المسلمين أو أي جماعات متصلة بها على
األراضي القطرية”.
وتابع قائال“ :نحن دولة منفتحة ،ويمر عليها
عدد كبير من األشخاص من أصحاب اآلراء
واألفكار المختلفة ،لكننا دولة ولسنا حزبا،
ونتعامل مع الدول وحكوماتها الشرعية،
وليس مع المنظمات السياسية”.
األديب الكبير رفقي بدوي وصف تصريحات
األمير تميم بأنها دبلوماسية ،الفتاً إلى أنه لم
يقل شيئا يالم عليه.
وأضاف لـ”رأي اليوم” أن علينا أن ندرك أنه
كان يتعامل ويتعاون مع حكومة الدكتور
مرسي.
ونفى بدوي أن يكون األمير القطري تنكّر
لإلخوان في تصريحاته األخيرة ،واصفا إياها
بأنها تصريحات دبلوماسية.

وأردف قائال :ال ننكر أن قطر شايلة شيلة!
برأي الكاتب الصحفي كارم يحيى فإن ما قاله
األمير تميم هو تصريح رئيس دولة حريص
على بناء عالقات مع مختلف الدول حتى لو
كانت دوال على خصومة مع اإلخوان.
وأضاف لـ “رأي اليوم” أنه من المعروف في
التاريخ القريب أن قطر كانت داعمة لإلخوان
وتؤوي قادتهم.
وعن أسباب التصريح الذي نزل بردا وسالما
على البعض ،وضاق به آخرون ،قال يحيى
مؤلف( خريف االخوان..كيف فشل حكم
الجماعة في مصر؟”
ربما كانت زيارة الرئيس السيسي األخيرة لقطر
سببا وراء هذا التصريح ،الفتا إلى أن األمير
القطري ربما أراد مراعاة خواطر السيسي و
النظام المصري.
وردا على سؤال :هل تعتبر اإلخوان اآلن

ورقة محروقة؟
أجاب يحيى :ال يوجد في السياسة ورقة
محروقة بصفة نهائية ،طالما ظلت قوى
أو جماعة موجودة على األرض حتي في
أضعف مراحلها ،ولكن تظل هناك احتماالت
لعودتها من جديد في وقت ما.
ومن هؤالء؟
تصريحات االمير تميم أشعلت مواقع
التواصل االجتماعي ،واختلف النشطاء في
تفسيرها اختالفاً كبيرا.
البعض لم يص ّدق ما قاله األمير القطري
بشأن عدم وجود عالقة مع اإلخوان،
ونشر صو ار لألمير وهو يقبل رأس الشيخ
القرضاوي،وأخرى مع قيادات إخوانية.
وتساءل آخر :ومن هؤالء؟ في إشارة إلى
وجود عدد كبير من اإلخوان في قطر.
باتوا ورقة محروقة

البعض ذهب إلى أن األمير القطري جاد فيما
قاله ،بسبب أن اإلخوان باتوا ورقة محروقة
ورهانا خاسرا.
قطر الكبيرة
من جانبه قال الكاتب الصحفي جمال سلطان
إن الحوار الذي أجراه أمير قطر الشيخ تميم
بن حمد مع مجلة “لوبوان” الفرنسية ،ونشر
أمس ،مهم جدا لمن أراد أن يعرف كيف
تطورت هذه الدولة الصغيرة في مساحتها
وعدد سكانها ،الكبيرة بحضورها وتأثيرها في
ملفات إقليمية وعربية وعالمية ضخمة ،ليس
بالرز ،بل بالتخطيط والتعليم والتواصل بين
األجيال.
مطبخ لمشاكل العالم
ن
على الجانب اآلخر وصف آخرو قطر بأنها
مطبخ لمشاكل العالم العربي!
لماذا لم يخش غضبة القرضاوي؟!
السؤال الذي كان رائجا :ألم يخش األمير
القطري بتصريحه غضبة يوسف القرضاوي
وهو الشيخ المبجل عنده؟
البعض ذهب إلى أن الشيخ بات طاعنا
في السن ،وفقد الكثير من هيبته ،في حين
خلص آخرون إلى أن السياسة ال تعترف إال
بالمصالح ،ولتذهب العالقات اإلنسانية إلى
الجحيم.
صمت إخواني
حتى كتابة هذه السطور لم يصدر لم تعلق
أي من الشخصيات المحسوبة على اإلخوان
على تصريحات األمير القطري ،والتزم
الجميع الصمت ولو إلى حين!

المستوطنون يستعدون الكبر اقتحام للمسجد االقصى
خالل فترة االعياد اليهودية القادمة
يستعد المستوطنون ومنظمات دينية يهودية
متطرفة لتنفيذ أكبر وأخطر االقتحامات
واالعتداءات للمسجد االقصى منذ سنوات.
ورغم أن المسجد األقصى يتعرض بشكل
يومي النتهاكات إسرائيلية من قبل الحكومة
وجماعات المستوطنين المتطرفين أسفل
األرض وفقوها ،إال أن هذه المرة قد تكون
نظر لما تعيشه المدينة
ًا
األكثر خطورة،
المقدسة والضفة الغربية المحتلة ،من أجواء
توتر وحالة غضب متصاعدة نتيجة قمع
بشر
االحتالل واعتداءاته التي لم يسلم منها ًا
حجرا.
شجر وحتى حتى
ًا
وال
ً
األيام القليلة المقبلة ،سيكون فيها المسجد
األقصى العنوان المتصدر واألبرز على
صفحات الصحف والمواقع ونشرات األخبار،
نظر لما تُخبئه إسرائيل من اعتداءات
ًا
وهجمات خالل فترة األعياد اليهودية المقبلة،
والتي قد تُشعل األوضاع بأكملها وقد توصل
لحدود االنتفاضة ثالثة التي تخشاها دولة
كثيرا.
االحتالل ً
وتسعى سلطات االحتالل لتغيير الوضع
الراهن باألقصى  ،وخلق حالة نزاع حول
ال الى
قداسته اإلسالمية وإنهائها ،وصو ً
إقامة الهيك المزعوم على أنقاضه ،وحسم
قضية “القدس عاصمة لليهود” ،من خالل
زيادة االقتحامات والسماح بتأدية الصلوات
التلموذية بباحاته ،ونقل معظم الرموز
والطقوس التوراتية والتحضيرية لما يسمي بـ
“الهيكل المعنوي” إلى نقطة المركز بالمسجد.
وبدأت منظمات الهيكل المزعوم حشد
أنصارها ألوسع اقتحام للمسجد األقصى
المبارك نهاية الشهر الجاري فيما يسمى
برأس السنة العبرية ،وأعلنت ما تسمى

بمنظمة “جبل الهيكل في أيدينا” المتطرفة،
عن توفير مواصالت للمستوطنين من كل
أنحاء فلسطين المحتلة تحضي اًر للعدوان على
األقصى في موسم األعياد القادم.
ومن المقرر أن يبدأ حشد المستوطنين
القتحام المسجد األقصى يومي اإلثنين
والثالثاء 26و.2022-9-27
وستشهد الفترة القادمة موجة عاتية من
العدوان االستيطاني على المسجد األقصى
من اقتحامات ونفخ في البوق ،والرقص
واستباحة المسجد سعيا لتهويده بشكل كامل
وفرض واقع جديد فيه.
في إطار تحضيراتها لموسم األعياد اليهودية
األطول ،أعلنت المؤسسة الحاخامية المركزية
لجماعات الهيكل المتطرفة «السنهدرين
الجديد» عزمها نفخ البوق داخل المسجد
األقصى ضمن احتفالها برأس السنة العبرية.
وكشف أحد قياديي هذه المؤسسة الحاخامية،
هيليل فايس ،عن االنتهاء من تصنيع بوق
من قرن ذكر الماعز بما يطابق الشروط
التوراتية للنفخ به يومي  26و 27سبتمبر/
أيلول الجاري داخل األقصى.
ووفق مخططات االحتالل ،تسعى جماعات
الهيكل خالل  26و 27من سبتمبر الجاري،
بـما يسمى”رأس السنة العبرية” ،إلى نفخ
البوق عدة مرات في المسجد األقصى ،وفي
يوم األربعاء  5أكتوبر  2022سيصادف ما
يسمى “عيد الغفران” العبري ،ويشمل محاكاة
طقوس “قربان الغفران” في األقصى ،وهو ما
تم بالفعل دون أدوات في العام الماضي.
ويحرص المستوطنون فيما يسمى بـ”يوم
الغفران” على النفخ في البوق والرقص في
“كنيسهم المغتصب” في المدرسة التنكزية

في الرواق الغربي لألقصى بعد أذان المغرب
مباشرة ،ولكون هذا العيد يوم تعطيل شامل
ال به
لمرافق الحياة ،فإن االقتحام األكبر احتفا ً
سيأتي الخميس  6أكتوبر .2022
وستشهد األيام من االثنين  10-10وحتى
االثنين  2022-10-17ما يسمى “عيد
الع ُرش” التوراتي ،ويحرص المستوطنون
ُ
خالله على إدخال القرابين النباتية إلى
األقصى ،وهي أغصان الصفصاف وسعف
النخيل وثمار الحمضيات وغيرها.
وأعلنت “السنهدرين الجديد” المؤسسة
الحاخامية المركزية لجماعات الهيكل
المتطرفة ،عزمها نفخ البوق في المسجد
األقصى في رأس السنة العبرية وتتوجه
لمحكمة االحتالل للمطالبة بذلك وتصنع بوقاً
خاصاً يطابق الشروط التوراتية
وأعلن البروفيسور هيلل فايس أحد قياديي
“السنهدرين الجديد” االنتهاء من تصنيع بوق
من قرن الكبش يطابق الشروط التوراتية،
تمهيداً للنفخ به داخل المسجد األقصى
المبارك في رأس السنة العبرية.
وأقدم الحاخام المتطرف “يهودا غليك”
ومجموعة من المستوطنين ،األحد الماضي،
على تشغيل صوت للنفخ في القرن “الشوفار”
عبر هاتفه المحمول ،خالل اقتحامه للمسجد

األقصى من باب المغاربة ،في خطوة
المصلين.
استف اززية لمشاعر الحراس و ُ
وكان “غليك” قاد حملة تدعو لنفخ البوق عل ًنا
داخل المسجد األقصى في عامي 2020
يوميا
و ،2021وذلك بنفخ البوق على أبوابه ً
على مدى ثالثة أسابيع في كل عام.
وجرى “نفخ البوق” فعليا في المسجد األقصى
مرتين ،األولى عند احتالله عام ,1967
والثانية مطلع سبتمبر .2021
خطيب المسجد األقصى الشيخ عكرمة
صبري ،حذر من مخططات االحتالل إلتمام
ما وصفها “الصبغة اليهودية” على األقصى
ومدينة القدس المحتلة ،وقال إن “جهود
االحتالل في تحويل األقصى إلى مزار
للمستوطنين والجماعات االستيطانية ،تهدف
إلى إضفاء الصبغة اليهودية على القدس،
وإنهاء المعالم اإلسالمية منها”.
وأضاف أن “االحتالل يسعى إلى جعل القدس
عاصمة لليهود ،لذلك يتمم إجراءاته بالصبغة
اليهودية المحضة” ،مؤكداً أن األقصى يواجه
خط اًر حقيقياً.
ولفت الشيخ صبري إلى أن االحتالل يراكم
اعتداءاته على األقصى ،داعياً الشباب
المقدسي للرباط في المسجد ،ومجابهة
اإلجراءات اإلسرائيلية.
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االنسحاب اإلسرائيلي منها بات غير بعيد
المنال .كان التفاؤل بهذا كبي اًر إلى درجة أن
األمين العام ألحد التنظيمات اليسارية أ ّك َد
أن هذه الدولة قادمة خالل خمس سنوات
ّ
أما اليوم ،وبعد مرور أكثر من نصف
فقط.
ّ
قرن على تب ّني هذا البرنامج ،وتحويله إلى
ٍ
هدف استراتيجي لدى القيادة الحاكمة ،فإن
معظم التنظيمات الفلسطينية ال تزال تنادي
به وتبني سياستها على أساسه .ففي عام
رسمياً إقامة الدولة
 ،2017تبنّت «حماس»
ّ
الفلسطينية في الضفة والقطاع وإقامة هدنة
طويلة األمد مع الكيان الصهيوني .وأخي ارً،
حافظت «الجبهة الشعبية» على إدراجه في
وثائق مؤتمرها الثامن الذي ُع ِق َد هذه السنة.
حسين قاسم
كما أن هذه «الدولة» ،تشكّل الهدف الذي
اوتاوا
تُ ْج ِمع عليه التنظيمات على اختالفها عند
إجراء الحوارات الوطنية وإنجاز أي اتفاق
عيوب كثيرة تشوب الحركة الوطنية
ٌ
لحل أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية.
الفلسطينية وتجعل األزمة التي تعانيها نتيجة
منطقية .فاألزمات ،في الحركات السياسية،
في مفهوم البرنامج المرحلي
ال تنشأ من فراغ ،بل غالباً ألسباب من صنع
البرنامج المرحلي هو ذاك البرنامج الذي
المعنيين بهذه الحركات ،وبالذات الهيئات
معينة ،منظورة
أن ظروفاً موضوعية مفاجئة يستجيب لمتطلبات مرحلة ّ
القيادية.
صحيح ّ
ٌ
ٍ
المدى ،لتحقيق ٍ
أهداف على
هدف أو مجموعة
ن
تأثير كبير على مسيرتها ،من
لها
قد يكو
ٌ
ٍ
هدف استراتيجي .والمرحلية
طريق تحقيق
ناحية تحقيق األهداف ،لكنّها ال يمكن أن
الزمة من لوازم النجاح في تحقيق األهداف
تكون سبباً رئيسيّاً ألزمة داخلية .فهذا النوع
االستراتيجية .هنا ال بد من التمييز بين
من األزمات يعود باألساس إلى ٍ
خلل ذاتي،
الهدف والبرنامج؛ فالهدف هو ما يُراد تحقيقه،
قد يكون بنيويّاً أو برنامجيّاً أو تنفيذيّاً ،إضافة
يتضمن ،إلى جانب الهدف،
أما البرنامج فإنه
ّ
إلى عوامل أخرى؛ من ضمنها ما يتعلّق ّ
ٍ
عمل لتحقيق ذلك وأشياء أخرى .فلو
خطة
بالمصالح الطبقية ،الفئوية والشخصية،
نظرنا إلى برنامج  1974المرحلي ،لما وجدنا
وباالرتباطات بجهات خارجية على حساب
فيه سوى هدف إقامة السلطة الوطنية (الدولة
المصالح الوطنية .وبحسب اعتقادي ،فإن
ّ المستقلة ،الحقاً) مضافاً إليه بعض المواقف
من أسباب هذه األزمة ،أن القوى الفلسطينية
بالتوصل إليه .لذلك ،ال
والضوابط المرتبطة
ّ
أساءت التعامل مع «المرحلية» ،وارتكبت
يص ُّح تسميته برنامجاً.
ُ
تطوير برامج مرحلية ُّ
تشق
أخطاء فادحة في
ِ
لكل مرحل ٍة
استناداً إلى ما تق ّدم ،يمكننا القول إن ِّ
الطريق نحو الهدف االستراتيجي.
برنامجها الخاص المناسب .وعندما تحصل
تتغير
أكثر البرامج المرحلية شهرة في الساحة تغييرات كبيرة أو جوهرية في الظروف ّ
طبيعة المرحلةِ .تبعاً لذلك ،يجب أن يتغيّر
الفلسطينية ،وربما يكون الوحيد ،هو
الهدف المرحلي وبرنامج تحقيقه .وهنا يبرز
أقرته «منظمة التحرير» عام
البرنامج الذي ّ
السؤال المحرج؛ هل مرحلة السبعينيات هي
 .1974إذ اعتبرت القيادة الفلسطينية أن
نفسها مرحلة العشرينيات من هذا القرن؟ وهل
حرب  1973فتحت المجال إلقامة دولة
مرحلة ما بعد حرب أكتوبر  1973هي نفسها
في األراضي المحتلة عام  ،1967ألن

ما بعد اجتياح إسرائيل للبنان  1982أو ما
بعد أوسلو؟ وهل بداية مرحلة أوسلو تشبه ما
اضح كالشمس
نعيشه اليوم؟ بالطبع ال ،وهذا و ٌ
وال يحتاج إلى نقاش .إذاً ،لماذا ال نزال نتب ّنى
كل ما هو مرحلي هي
إن سمة ّ
البرنامج ذاته؟ ّ
التَّ َغيُّر والتَّ َب ُّدل ،بحسب المستج ّدات ،ليكون
في خدمة ما هو استراتيجي بأفضل الممكن.
المرحلي غير مق ّدس ،ويصبح تعديله ضروريّاً
لتحقيق ما هو استراتيجي .ما حصل لدى
ّ
منظماتنا الفلسطينية أنها ضربت عرض
المتغير إلى
بتحويل
فقامت
هذا،
بكل
الحائط
ّ
ثابت ،وغير المقدس إلى المق ّدس ،والعكس
صحيح .لذلك حصلت إخفاقات كبيرة؛ فال
هي َّ
حققت الهدف المرحلي وال اقتربت من
الهدف النهائي.
نحو أهداف وبرامج مرحلية واقعية
بناء على ما سبق ،أرى أنه صار لزاماً على
ً
التنظيمات الفلسطينية أن تصوغ أهدافاً وبرامج
مرحلية مناسبة ،حتى تضمن أنّها تسير بثبات
نحو الهدف االستراتيجي ،المتمثّل بتحرير
فلسطين وتمكين شعبها من ممارسة حقه
إن معنى الواقعية ،هنا،
في تقرير مصيرهّ .
هو أن نضع ،في كل مرحلة من المراحل،
وتمه ُد لتحقيق الهدف
أهدافاً ممكنة اإلنجاز
ّ
النهائي .فالواقعية ليست نقيضاً للثورية ،بل
هي ضرورة من ضرورات العملية الثورية.
إنها الواقعية الثورية.
تفق ُد البرامج المرحلية أهميتها إذا كانت غير
وتتحول
قابلة للتطبيق في ظروفها الخاصة،
ّ
إلى عب ٍء معيق للسير إلى األمام .فهل
كانت فكرة إقامة الدولة في الضفة والقطاع
لنجر فحصاً سريعاً لكيفيّة
قابلة للتحقيق؟
ِ
إنجاز هذه الفكرة:
 إذا كان المقصود بهذا المشروع أن يتحققعن طريق التحرير المباشر بالقوة العسكرية،
فيجب أن يكون لدينا خطة المتالك القوة
للتفوق على العدو،
العسكرية المؤهلة
ّ
واالنتصار عليه ،وفرض انسحابه مكرهاً .في
هذه الحالة ،قد ينسحب العدو من دون قيد
معين .وقد ينسحب
أو شرط وبدون اتفاق ّ
اتفاق يعكس ميزان القوى المحلية
بناء على
ٍ
ً

واإلقليمية والدولية .فهل كانت شروط نجاح
هذا الخيار متوّفرة؟ بالتأكيد ال.
أما إذا كان تحقيقه سيتم عن طريق
 ّالمفاوضات برعاية دولية ،فال بد من التذكير
بأن نجاح أسلوب المفاوضات يرتبط بوجود
حل
رغبة أطراف النزاع في
التوصل إلى ٍّ
ّ
يرضي الجميع .أو أن يكون المجتمع الدولي
حل ما ،ولديه االستعداد
قد
صمم على ٍّ
ّ
لفرضه على األطراف المعنية .ولتقوية موقفها
التفاوضي ،غالباً ما تلجأ أطراف النزاع إلى
معينة ال تؤّدي إلى
ممارسة العنف ،في حدوٍد ّ
تعطيل المفاوضات ،وكذلك استخدام أنواع
الضغوط السلمية كافة (الشعبية والقانونية
الدوليين .فهل كان
وغير ذلك) ونفوذ الحلفاء
ّ
هناك ،أو هل يوجد اآلن ،خطة فلسطينية
لهذا الخيار التفاوضي ،وما هي؟
إضافة إلى ما سبق ،ال بد من النظر إلى
تتقبل
طبيعة المشروع الصهيوني التي ال ّ
قائم على إلغاء
الحلول الوسط .فهذا المشروع ٌ
أي كيانية للشعب الفلسطيني ،وال يمكن أن
ّ
حق السكان األصليين في تقرير
يتصالح مع ّ
وتترسخ هذه الطبيعة اإللغائية مع
مصيرهم.
ّ
الزمن ومع التزايد السكاني للفلسطينيين في
أراضي  .1948وكانت تجربة أوسلو المريرة
ال صارخاً على ذلك؛ فبالرغم من كل ما
دلي ً
ق
ٍ
تفو حاسم على
وّفرته االتفاقية للكيان من ّ
الطرف الفلسطيني ومن ضمانات أمنية،
وبالرغم من الظروف الدولية والعربية ال ُفضلى
أصرت إسرائيل
تصب في مصلحته،
التي
ّ
ّ
على متابعة سياسة الهيمنة المطلقة واإللغاء.
وبناء على هذا ،نستنتج أن هذا الهدف غير
ً
قابل للتحقيق في ظل طبيعة الكيان هذه.
خالصة القول ،إن من أسباب فشل الحركة
الوطنية الفلسطينية في تحقيق إنجازات
تمه ُد للتحرير ،وكذلك استمرار وتفاقم
راسخة ّ
أزمتها ،هو عقم سياستها المرحلية.
* كاتب وباحث فلسطيني

ALBUM DATA MANAGEMENT:

PRESS RELEASE AND ANNOUNCEMENT
NOW I AM TAKING THE ADVISE OF MY
LEGAL REPRESINTATIVE ON THIS DAY
LIGHT THEFT.
MR. SAWAYA WAS EMPLOYED BY ME
AND HE NEVER BEEN A PARTENER OR
ASSOCIATE OR POTENTIAL BUYER OF
MY BUSINESS.
HIS TERM OF EMPLOYMENT MUTUALLY
ENDED ON JULY 31ST, 2022, ANY
CONTACT BY ANY OF CLIENTS WITH
HIM AFTER THIS DATE IS ILLEGAL AND
MAY RESULT IN CRIMINAL CONDUCT.
HE RECEIVED ALL HIS
REMUNERATIONS AND MORE UPON HIS
DEPARTUURE.
Please report to me if anyone been
approached by Mr. Sawaya or there will be
legal responsibility.
For those who joined him they are
considered as partners in crime and will be
held liable if any legal action is taken.
IBRAHIM HIJAZI
Accounting, Bookkeeping, Income Tax Consultation
255 Duncan Mill Rd., Suite 312, North York, ON., M3B
3H9
Tel: (416) 488-3934 Fax: (416) 488-6903
Email: light419@bellnet.ca

office and move from my office to him in
the dark and in a very rude and illegal and
dirty way of doing business. Few had fallen
into his traps, but I am not sure how many
or who will be joining him as things getting
clearer every day. Also he tried to attract
my bookkeeper to work for him whom been
working with me for last 2 years,
I am not denying any one to venture or try
to advance in life and wish them good luck if
they played fair game.
Mr. Sawaya is trying to take my clients that I
have build over 25-30 years and take them
illegally and behind my back just like that.
My opinion on this that Mr. Sawaya will
never ever in million years have ever met
any of my clients on his own until the time
he worked in my office , I am sure he get all
the contact information of each of my clients.
And in my opinion he is just a small time thief
who bite the hand that extended to him in
his down times, when he 1st came to by my
business but he has no funds.
I URGE MY CLIENTS NOT TO COOPERATE WITH HIM AND IF ANYONE
HAVE MOVED TO HIM THERE MAY BE
LEGAL IMPLICATIONS AGAINST THEM,
AS MR. SAWAYA MAY BE CHARGES
WITH THEFT.

THROUGH MY ILL HEALTH ORDEAL.
Mr. Sawaya was paid handsomely for his
work and efforts to serve my clients as per
my instructions and directions.
I was not sure when I will be able to come
back to work or I may have not be able to
come to the office at all or vanish from the
face of earth, it was tough and hard times.
With grace of God and the support and
prayers of many people from my family and
friends and doctors who supported me and
kept me to survive to the next day.
The terms of Mr. Sawaya employment was
not limited to any time but it was temporary,
and he was employed as a sub-contractor
till the time I can handle my job again.
I was able to finally come to my office and
work full time on August 1st, 2022, as I
thought that everything was going well, We
shock hands and he got all his final pay and
I wished him luck.
HER IS THE DILEMMA MR. SAWAYA
CHOSE TO PUT ME THROUGH TILL HIS
DAY AS I AM FINDING MORE AND MORE
DISTURBING STORIES.
Apparently Mr. Sawaya Determined and
planned to steal all of my clients both
business and individuals whom they get in
contact with him and selling false hopes and
urging them to join his newly established

FROM IBRAHIM HIGAZI OWNER OF
ALBUM
DATA
MANAGEMENT
ACCOUNTING AND TAX OFFICE
TO ALL MY ESTEEMED CLIENTS AND
FRIENDS AND BUSINESS ASSOCIATES
Dear Friends and Clients as most of you
know, I been in this business long time and
most of my clients and business associates
became close friends whom I care for and I
make sure that their interests are well and
intact, I always do my best to serve them and
full fill their needs by working for them and
putting long hour if needed and weekends in
times of tax season.
Recently on 16th of February 2022,
unfortunately I was admitted to the hospital
and could not serve you by myself due to the
severity of my illness that kept me in bed for
over 6 months between the hospital and my
home as I was immobile and could not work
or come to the office.
To keep my clients well served and to keep
my business intact and to keep the level of
service at acceptable level and make sure
my clients could file their taxes same way
and spirit as I used to do for them.
I HIRED MR. EDWARD SAWAYA TO
FULL FILL MY POSITION IN MY OFFICE
TO SERVE MY CLIENTS NEEDS WHILE
I WAS FIGHTING FOR MY LIFE TO GET

حبّذا لو نرى في «اآلخر» إنساناً فيه من نفس اهلل!
مشوارMeshwar
Meshwar
مشوار
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صبحي غندور
ال يمكن فهم اإلنسان (الفرد أو الجماعة)
بمعزل عن زمانه ومكانه .فالحياة هي دائماً
تفاعل لحظة زمنية مع موقع مكاني وظروف
محيطة تؤثّر سلباً أو إيجاباً على من هم
 وما هو موجود  -في هذه اللحظة وهذاالمكان.
وما قد يراه فرد أو جماعة في لحظة ما باألمر
السلبي قد يراه آخرون إيجابياً .والحال نفسه
ينطبق على االختالف في المكان .حتى
بعض القيم والمفاهيم اإلنسانية فهي رهينة
المحرمات،
الزمان والمكان .فما هو اآلن من
ّ
كان من فترة زمنية أخرى من المباحات.
تتغير
كذلك بالنسبة للمعتقدات العلمية التي ّ
لتغير الزمن.
تبعاً ّ
إذن ،هي ثالثية «الزمان والمكان والظروف»
التي تتحكّم في أفكار اإلنسان وسلوكه
ومعارفه .لكن مهما اختلفت األزمنة واألمكنة
فإن
وما يحيط بها من ظروف وأوضاعّ ،
اإلنسان يبقى هو األساس والمحور في كل
هذه التفاعالت ،كما يكون هو دائماً قائد
التغيير الذي يحدث.
وقد انقسم الناس في كل األزمنة واألمكنة
على أنفسهم بين «األنا» و»اآلخر» .فكانت
الصراعات بين األفراد والجماعات واألمم
تخضع الختالف الرؤى وتناقض المصالح
بين من هو في موقع «األنا» ومن هو في
الموقع «اآلخر» .هكذا هي سيرة البشرية منذ
تناقض مفاهيم ومصالح قابيل ض ّد شقيقه
هابيل ،وكالهما من أبناء آدم عليه السالم!.
وغالباً ما يقع الناس في أحد محظورين:
تسفيه اإلنسان اآلخر والتعامل معه بأقل من
قيمته كإنسان ،فيتم استعباده أو استغالله أو
لمجرد
التحكّم بمصادر رزقه أو إهانة كرامته
ّ
أقل قدرة أو أكثر حاجة
التواجد في موقع آخر ّ
في لحظة معينة أو ظروف محيطة بمكان
أما المحظور اآلخر ،فهو حينما ينظر
مح ّددّ .

اإلنسان إلى بعض الناس وكأ ّنهم أكثر من
إنسان آخر ،كأن يق ّدسون هذا اإلنسان أو
يرفعون من شأنه ومن قيمته إلى ما يفوق
بشريته مهما كان عليه من صفات كريمة أو
خاصة.
طبيعة ّ
في الحالتين :التسفيه أو التقديس لإلنسان
فإما هو ظلم
اآلخر ،هناك ظلم يحدثّ ،
اإلنسان لآلخر من خالل تحقيره ،أو هو
ظلم للنفس من خالل تقديس من هو بشر
مثلنا مهما عال شأنه أو عظم دوره الفكري أو
العملي في هذه الحياة.
ولقد سبقت الرساالت السماوية حاالت كثيرة
لدى شعوب مختلفة فيها رؤى وممارسات
احتقرت وأهانت اإلنسان اآلخر من جانب،
أو جرى فيها تقديس وعبادة لناس آخرين.
لذلك جاءت الرساالت السماوية واضحة في
دعوتها للناس بعبادة إله واحد هو خالق كل
شيء ،وبالتأكيد على إنسانية اإلنسان مهما
ارتفع أو تد ّنى في حدود القيمة اإلنسانية.
فإن منزلتهم الكبيرة
حتى األنبياء والرسلّ ،
المكرمة لدى هللا تعالى ال تخرجهم عن
ّ
كونهم من سليلة آدم ونسبه .وهم كما وصفهم
مما
القرآن الكريم« :بشر مثلكم» و»يأكلون ّ
تأكلون».
فاألنبياء والرسل اختارهم هللا تعالى ليكونوا
رسله ،ولم يختر أي نبي أو رسول هذا الموقع
ميزت
أو الدور .فإرادة هللا تعالى هي التي ّ
األنبياء والرسل عن باقي البشر لكن لم
تنزع عنهم صفتهم اإلنسانية ،بل أخضعت
الكثيرين منهم لتجارب الحياة والحتماالت
الخطأ والصواب في أمورهم الدنيوية وفيما
يخرج عن موقعهم الرسولي.
كذلك نق أر في القرآن الكريم قوله تعالى« :ولقد
كرمنا بني آدم» ،وفي ذلك ارتباط حتمي بين
ّ
اإلنسان عموماً في أي زمان ومكان ،وبين
الكرامة في الوجود والتكريم في الحياة والدور.
لكن أين هي هذه المفاهيم في واقع وسيرة
الناس ،أفراداً كانوا أم جماعات وأمما؟
أن الرساالت السماوية وضعت
صحيح ّ
الكثير من ضوابط السلوك اإلنساني تجاه
اآلخر والطبيعة عموماً ،لكن البشر الذين
أكرمهم هللا أيضاً بمشيئة االختيار بين الخير
والشر ،بين الصالح والطالح ،ال يحسنون
دوما االختيار ،فتتغلّب لديهم الغرائز على
القيم ،والمصالح على المبادئ ،واألطماع
على األخالق .فتكون النظرة إلى «األنا»
قائمة على مدى استغالل «اآلخر» وتسخيره،
وليس على المشترك معه من مفاهيم وقيم
إنسانية.
ولعل الئحة المفردات التي تشمل :االستعباد،
ّ
العنصرية ،االستغالل ،االحتقار ،الكراهية

 ..وغيرها الكثير من التعابير التي تصف يوم الحساب في الحياة اآلخرة.
رؤية أو ممارسات بعض الناس تجاه البعض
يلخص مشكلة خروج اإلنسان عن فكل البشر هم تواصل مع اإلنسان األول
اآلخر ،ما ّ
فهمه لنفسه وعن فهمه لآلخر أيضاً .فكم من ومن ساللته ،وحياتهم مرتبطة بحياة اإلنسان
رب عمل يرى العاملين لديه وكأنّهم عبيد له ،اآلخر ،بينما تُحاسب ُّ
كل نفس في اآلخرة
ّ
يستغلّهم ويحتقرهم ويسيء معاملتهم ،فيكون على أعمالها فقط ،فتنفصل المسؤولية
بذلك قد ظلم حقيقة نفسه كما هو يظلم غيره المشتركة عن الحياة عند لحظة الموت،
ليكون الثواب والعقاب تبعاً لميزان العدل مع
من الناس.
وكم من حاكم أو موظف أو شرطي جعل النفس واآلخر ،أو بتعبير آخر ،بمقدار ظلم
من موقعه المهني الرسمي وكأنّه بعض من النفس و»اآلخر».
لحمه ودمه يستحق ألجله أن يخافه الناس وأذكر في هذا السياق إحدى ندوات «مركز
الحوار العربي» بواشنطن مع الدكتور
وأن يركعوا له ويق ّدسوا مقامه!
وكم من حروب وصراعات دموية حصلت سهيل بشروئي ،األستاذ في جامعة ميرالند
لمجرد وجود اإلنسان «اآلخر» في األميركية ،حين أخبرنا عن أول زيارة له إلى
وتحصل
ّ
موقع طائفي أو مذهبي أو عرقي أو مناطقي السودان حيث ذهب لتدريس اللغة اإلنجليزية
مختلف ،دون حتى أي معرفة مباشرة بهذا هناك ،وكان ما زال شاباً في مقتبل العمر،
وحيث التقى بشيخ سوداني كبير في السن
اإلنسان «اآلخر»!!
ثم في حاالت معاكسة ،كم أخطأت شعوب بادر إلى القول أمام الدكتور بشروئي
ّ
مرات ،فسأله
وجماعات حينما ق ّدست بعض قادتها ّ
مكر اًر ذلك ع ّدة ّ
ونزهتهم «أستغفر هللا» ّ
الدكتور بشروئي :لِ َم تقول ذلك بعد السالم
عن أي خطأ أو عقاب!؟
علي ،فهل فعلت شيئاً أغضبك؟ رّد الشيخ
ّ
وكم يخطئ أيضاً من يرفض وجود «اآلخر» السوداني :ال يا بني ،بل إني أقول ذلك عند
للمرة األولى ،حيث أجد
في العائلة الواحدة فيريد من أوالده أو أفراد لقائي مع أي إنسان ّ
عائلته أن يكون ٌّ
كل منهم نسخة طبق األصل في كل إنسان شيئاً من نفس هللا وروحه ،كما
فأكرر االستغفار بحضور
عن «أناه» في الفكر والسلوك والمهنة علّمنا الخالق ذلكّ ،
عما فعلته نفسي
أمامي
هذه النفس الجديدة
أحياناً!!
ّ
في هذه الحياة!!
فنفي وجود «اآلخر» ونكران حقوقه هي حبّذا لو كل إنسان يرى في «اآلخر» إنساناً»
مشكلة من ال يرى في الوجود إال نفسه ،ومن فيه من نفس هللا ..
ال يرى في اآلخر إنساناً له حق التكريم الذي
منحه ّإياه الخالق تعالى وال يمكن أن تنزعه *مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن..
أي من البشر.
عنه إرادة ٍّ
وكم يغفل الكثير من الناس عن حقيقة الوجود
وعما هو موعود
اإلنساني في الحياة األولىّ ،

شرطة تورونتو تعتقل محمد نصير بتهمة اطالق النار
على مسجد في منطقة سكاربو في شهر رمضان الماضي
اعلنت شرطة تورونتو اعتقال المشتبة به
محمد نصير من سكان تورونتو باطالق النار
من سيارة مارة على مسجد في منطقة سكاربو
في شهر رمضان في ابريل الماضي واصابته
 5اشخاص من المصلين في منتصف الليل
 .وجرى تقديم محمد للمحكمة بمحاولة القتل
واشارت الشرطة انها اعتقلت محمد وكان عند
اعتقاله يحمل سالح ناري ووجهت له عدة
تهم  ،بما في ذلك خمس تهم بالشروع في
القتل  ،وإطالق النار بقصد القتل و منع
االعتقال .وقال مدير شرطة تورنتو ستيفن
واتس في مؤتمر صحفي يوم  7سبتمبر «

هذا الشخص معروف للشرطة وارتكب جريمة
كبرى وخطيرة باطالق النار بقصد القتل على
مجموعة من الناس .
ولم تحدد الشرطة الدافع من اطالق النار
مستبعدا ان يكون على خلفية كراهية دينية
خاصة وان المتهم مسلم .
على صعيد متصل قتلت الشرطة في هملتون
مشتبة به واسمه  Shawn Petryبقتل
شرطيا في ميسيساجا يوم االثنين خالل تناوله
طعام الغذاء والحقا قتل صاحب كراج في
ميلتون كان يعمل عنده واسمه شاكيل اشرف
 Shakeel Ashrafوجرح شخصين اخرين
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وقائع من ليلة بغداد الدامية:
ُ
هكذا أراد «الصدريون» ق ْلب الطاولة

من جاء بأوسلو يجب أن يحاكم!
مشوارMeshwar
Meshwar
مشوار

مشوارMeshwar
Meshwar
مشوار

عصري فياض
الحية ال تمر على من أخطاء
الشعوب
ّ
بحقها،وساق لها المشاريع الفاشلة مرور
الكرام…خاصة إذا آذتها تلك المشاريع…
مشروع أوسلو مثال صارخ على ذلك
… وقعوه واقوعونا معه في البئر المظلم
على وعد أن المكوث في البئر مؤقت…
وسنخرج بعد خمس الى النور…لم نخرج..،
ولم نرى النور…بل زاد سفك دمائنا،.وابتالع
وانتهك
مقدساتنا،
ارضنا،وتنديس
حرماتنا،وانسداد االفق أمامنا… .والطامة
الكبرى أن من جاء ( تحت شعارالممثل
الشرعي والوحيد ) به ال زال جاثما على
صدورنا … وحال لسانه يقول  -:ال اريكم
اال ما أرى….
وإذا جادلتهم ( اقصد االوسلويين ) يكررون
عبارة مقيته تندرج تحت شعار ” كلمة حق
يراد بها باطل” العبارة تقول ( -:إجتهد فاخطأ
فله أجر )… .عبارة بررت فعل الطغاة
والخاطئين ،فعل الفاشلين المفشلينِ ،ف ْع َل
قصيري النظر،قيلت لتبرير اجرام “اليزيد”
وبطش “الحجاج” وابو “العباس السفاح” ومن
قبلهم من الطغاة ومن جاء بعدهم… إجتهد
فأخطأ عبارة قاسية ومجحفة ….سيقت من
جوهرها الديني إلى مرام وغايات تبريرية غير
نظيفة.
لقد اصاب منا اوسلو ما اصاب من ألم
وتيه وابتذال وذل واستسالم وتسويق العدو
كولي حميم والصديق عدو لئيم ،اوسلو
ٍّ
أرانا االبيض اسود،واألسود أبيض الخير
شرا،والشر خيرا،اوسلو اعطب الثقافة الثورية
وحولها لحالة تعفن
أو ما كان قد تبقى منهاّ ،
تعافها النفس السوية،وتمقتها الهمم العيلة….

أوسلو نزعت من قلوب الكثيرين القيم ،وصبت
مكانها االنانية والنفعية المتوحشية الفردية
والجماعية… .اوسلو هذه التي لم يعد لبنودها
التي خطت أي اثر على الواقع ،الن أهالها
من الجانبين رفسوها بعدما استخدموها،العدو
استغلها وأفرغها ورماها،وصاحب الحق
الفلسطيني ال زال يتعلق بذيلوها  ،بقيت منها
آثاراها التي تتكاثر فيها كالوباء والبالء…
أوسلو لم تعطنا شيئا،بل قسمتنا شر
تقسيم….واستباحت دمنا بين بعضنا بعد ان
كان دمنا محرم علينا أقصى تحريم….اوسلو
هذه نقلتنا من بندقية يركع امامها طغاة االمة
ويشترون رضائها بالغالي والنفيس ،الى يد
ذل تستعطي الوضيع والرخيص…أوسلو هذه
فرقت كلمتنا ،وشتت َش ْملََنا ،وهدمت أركان
ّ

مؤسساتنا التي كانت تجمعنا…ضخمت ثراء
المتطفلين واللصوص منا، ،والذين كانوا وما
زالوا يمصون دماء الشعب ويتكرشون تحت
شعار انهم قادة ومسؤولون متنفذين….
ووسعت حالة الفقر والعوز والجوع في شعبنا،
أوسلو هذه هي سبب كل هم وغم لحق بنا…
وليت اعترف المقترفون لهذا الذنب وتابوا
وإعتزلوا…وقالوا إننا اخطئنا… بل ألحقنا
بأنفسنا وشعبنا الخطيئة… .ال على العكس
…أقنعهم الشيطان وأقنعوا أنفسهم أنهم اهل
الحكمة والصواب… وأنهم هدية هللا إلى
الشعب… وعطية هللا إلى القضية…وأن
رحيلهم عن المسؤولية كبيرة من الكبائر…
بل ال استبعد أنهم يكلمون انفسهم عندما
يهووا إلى الفراش كل ليلة أنهم أشباه انبياء…

معصومون…مطهرون….قد يطوف الرب
بهم في يوم ليقودوا كل االمم والشعوب…
ثالثون عاما من َرزِيّة اوسلوا… .ونحن نتأذى
بها…ومنها  ..ومن آثارها…فمن الطبيعي
والحتمي والمنطق السليم أن يحاسب مقترفوها
إن لم يتوبوا ويرحلوا… ويحاكم صانعوها
والعاملين عليها وفيها إن لم يغتسلوا منها
ويدخلوا من جديد في احالم الشعب وضميره
ومبتغاياته….وال أظنهم فاعلين … إذا يحب
ان يحاكموا… وليكن التاريخ محامي الشعب
والشاهد االكبرفي هذه المحكمة…… .والحق
هو القاضي…وقانون هللا والثورات والشعوب
هو الدستور…والمساحة االسفل من التاريخ
هي المصير…
كاتب فلسطيني

أردوغان ُي َج ّدِد حِرصه على ال ُمصالحة مع سورية والحِفاظ على سالمة أراضيها..
ّ
“تتلكأ” القِيادة السورّية في الّتعاطي إيجابًّيا مع هذا التح ّول؟
لماذا اآلن وما الجديد؟ ولماذا

عبد الباري عطوان
أعاد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
تكرار لهجته التصالحية تجاه الرئيس السوري
بشار األسد وحكومته اليوم الجمعة عندما
ادلى بتصريحات الى صحافيين كانوا على
متن طائرته في بداية جولته في دول البلقان
عندما قال ودون مناسبة “ان كفاح انقرة ضد
التنظيمات اإلرهابية يشكل ضمانا لوحدة
سورية وسالمة أراضيها” ،وأضاف “يجب
علينا استخدام لغة القوة التي تفهمها جيدا”
هذه التنظيمات”.
الجديد في تصريحات الرئيس اردوغان
هو “عتبه” على السلطات السورية التي لم
تتخذ موقفا تجاه تلك التنظيمات والمقصود
هنا حزب العمال الكردستاني ،والجماعات
الكردية المتحالفة معه في سورية ،وخاصة
قوات سورية الديمقراطية ،ووحدات الحماية
الشعبية ،وربما لم يكن يقصد الجماعات
المصنفة إرهابيا في قمة سوتشي التي جمعته

مع الرئيس فالديمير بوتين ،مثل جبهة
النصرة ،والجماعات المسلحة االخرى التي
تحظى بدعم وحماية حزب العدالة والتنمية
الحاكم.
***
الحكومة السورية ،ومثلما قال لنا مصدر
لبناني مقرب منها ،ال تثق بأقوال الرئيس
اردوغان ،وتتعاطى معها بحذر شديد ،وتريد
ترجمتها الى أفعال على األرض ،واولها
سحب جميع قواتها المسلحة من األراضي
السورية ،وانهاء حمايتها للجماعات السورية
المسلحة في شمال وغرب سورية مثل حلب
وادلب والحسكة ،ولكن هذه اللهجة االردوغانية
التصالحية ال تجد اذانا صاغية منها حتى
اآلن على األقل.
اعادة العالقات مع تركيا الى صورتها
الطبيعية التي كانت عليه قبل بدء االزمة في
آذار (مارس) عام  2011تتربع على قمة
أولويات القيادة السورية هذه األيام ،وربما هذا
ما يفسر قرارها األخير بعدم المشاركة في قمة
الجزائر العربية القادمة ،واعفاء الرئيس عبد
المجيد تبون من أي حرج يمكن ان تسببه هذه
المشاركة ،ولكنها تريد ،أي القيادة السورية،
عودة العالقات مع تركيا على أرضية صلبة،
وتفاهمات استراتيجية مستدامة ،وليس على
أرضية التكتيك ،وبيع الوهم والشعارات
الصحافية الفارغة من أي مضمون.
المعلومات المتوفرة لدينا ومن المصادر
المذكورة آنفا تؤكد ان الوساطة الروسية بين
الجارين السوري والتركي بدأت تعطي ثمارها
االولية ،واولها تكثيف االتصاالت واللقاءات

بين الوفود األمنية ،وإقامة مكتب مصالحة
للحكومة السورية قرب ادلب ،وإصدار عفو
عام عن اآلالف من االفراد واالسر والسماح
لهم بالعودة الى مدينة خان شيخون ،ومدن
أخرى ،دون أي مسائلة او تحقيق ،او مراجعة
فرع أمني ،ويتردد ان الرئيس األسد يقف
شخصيا خلف هذه الخطوة.
ولعل صمت السلطات التركية على الغارة
الروسية التي استهدفت قاعدة عسكرية قيادية
لجبهة النصرة في محيط ادلب ،وقتل ما يقرب
من مئة من عناصرها قبل يومين أحد أبرز
نتائج التفاهمات الثالثية الروسية السورية
التركية الجديدة.
يبدو ان هناك ق ار ار تركيا محوريا بالتخلي
عن المعارضة السورية بشقيها المدني
والعسكري ،ورفع الغطاء عن الجماعات
اإلسالمية المقاتلة األخرى ،وإعطاء الضوء
األخضر لروسيا بالقيام بمهمة تصفية هذه
الجماعات بالقوة ،والغارة الروسية األخيرة
على قاعدة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)
والقاء القبض على زعيم كبير في “الدولة
اإلسالمية” في إسطنبول هو “اول الغيث” في
هذا المضمار ،والكالم للمصدر نفسه.
الرئيس اردوغان يريد التخلص من ملف
الالجئين السوريين المقيمين على األرض
التركية ( 4ماليين الجئ) الذي بات
يشكل ورقة قوية في يد المعارضة التركية
إلسقاط حكمه ،ومن غير المستبعد ان تكون
المضايقات العنصرية لهؤالء المهاجرين
السوريين تتم بإيعاز او تشجيع مباشر ،او
غير مباشر ،من حزب العدالة والتنمية الحاكم

كورقة ضغط لدفعهم الى العودة الى بالدهم،
وتسوية اوضاعهم مع الدولة السورية.
***
واذا صحت التقارير اإلخبارية التي تتحدث
عن عزم اكرم امام اوغلو رئيس بلدية إسطنبول
الذي يحظى بشعبية كبيرة في تشكيل حزب
جديد ومنافسة الرئيس اردوغان في انتخابات
الرئاسة القادمة بدعم من المعارضة (حزيران
المقبل) ،وهي تبدو صحيحة ،فان هذه الخطوة
“الخطرة” جدا ستدفع الرئيس التركي للتقارب
اكثر مع سورية التي يعتقد كثير من الخبراء
االتراك انها تفضل اردوغان على المعارضة
األقرب للواليات المتحدة وخططها اإلقليمية.
الرئيس اردوغان سياسي محترف في نظر
الكثير من أصدقائه واعدائه ويريد البقاء وحزبه
في السلطة ،ولهذا لن يتردد في المضي قدما
في المصالحة مع الرئيس بشار األسد ،فمن
كان يصدق انه سيذهب الى الرياض وأبو
ظبي ،ويفتح حوا ار مع القاهرة ،ويعيد العالقات
كاملة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي ،ويضيق
الخناق على حركة “حماس” وانشطتها في
تركيا استجابة لشروط تل ابيب ،ويستعد لشد
الرحال اليها؟
لقاء اردوغان مع الرئيس بوتين في قمة
طاجكستان اآلسيوية األسبوع المقبل ربما
تمهد لتفاهمات أخرى والعودة الى اتفاق
اضنة عام  1998التي باتت وشيكة جدا،
والحال نفسه يقال عن قرب فتح طريق “أم
 ”4الذي يربط الشمال السوري بالعاصمة
دمشق ..وهللا اعلم.
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أراء

حسين إبراهيم
يتكشف المزيد من التفاصيل
يوماً بعد يومّ ،
حول ما حدث في العراق مطلع األسبوع
الماضي .وفي آخر الروايات التي َتسوقها
مصادر ّ
يتبين أن
مطلعة لـ«األخبار»،
ّ
«التيار الصدري» ،مقتدى
أنصار زعيم
ّ
التامة على
تهم
ر
سيط
إحكام
ا
و
حاول
الصدر،
ّ
الحكم في بغداد،
«المنطقة الخضراء»ّ ،
مقر ُ
لكن هذه المحاولة باءت بالفشل ،بعدما ه ّددت
ّ
التيار إلى صدام مع «الحشد الشعبي»
بقيادة
ّ
ولعل
األول.
صالح
في
نتائجه
لن تأتي
ّ
ّ
هذا الفشل ،إلى جانب الوساطات الداخلية
والخارجية ،هو ما حدا بالصدر إلى الخروج
في اليوم التالي ،وإصدار أمر صارم ألنصاره
وبخهم
باالنسحاب من «الخضراء» بعد أن ّ
على حمل السالح ،والذي يفيد ّ
مطلعون على
بإيعاز من بعض قادة
ما جرى ،بأنه حصل
ٍ
«الصدري»
قبل أسبوع من اآلن ،كاد العراق ينزلق إلى
فتنة شيعية  -شيعية ،قبل أن يعود منها
بسرعة فاجأت الكثيرين ،حين خرج زعيم
«التيار الصدري» ،مقتدى الصدر ،في
ّ
مؤتمر صحافي ليأمر أنصاره باالنسحاب من
كل ساحات التظاهر فو ارً ،بعد ظهور سالح
ّ
بين أيديهم ،وسقوط العشرات من القتلى
والمئات من الجرحى في ظروف لم تتّضح
بالكامل حتى اآلن .موقف الصدر هذا بدا
خارج سياق األحداثّ ،إل أن رواية ّ
المطلعين
قد تُسلّط بعض الضوء على أسبابه الخفيّة.
تقول هذه الرواية إن ّ
ـ«التيار
الخطة األساسية ل ّ
الصدري» ،بعد إعالن الصدر اعتزال السياسة
في بيانه الشهير الذي َو ّجهه إلى المرجع كاظم
َ
مخاطبة أنصاره بالقول:
الحائري ،وتضمَّن
ِ
حل مني» ،كانت تقضي بأن يُحكم
«أنتم في ّ
هؤالء سيطرتهم على «المنطقة الخضراء»
مقار الرئاسة والحكومة والسفارات،
تضم ّ
التي ّ
وعلى مراكز المحافظات ،ورّبما التفاوض مع
الطرف اآلخر بعد ذلكِ ،من موقع َمن أمسك
ّ
وعطل أي إمكانية لممارسته
الحكم
ّ
بمقار ُ

قياد َتي البل َدين في تشجيع االقتتال الشيعي -
يتدخالن في الشأن العراقي،
الشيعي .والبلدان ّ
ولهما أذرع وعالقات داخل كثير من األحزاب
العراقية ،ولن يكون مفاجئاً كثي اًر أن تكون لهما
عالقات داخل «االصدري» نفسه ،وال سيما
التيار ال يخفي رغبته في تحسين
أن زعيم ّ
العالقات مع الرياض وأبو ظبي بالذات.

اء من ِق َبل حكومة تصريف األعمال أو
سو ً
الرئيس المنتهية واليته أو مجلس النواب
الذي َيعتبره «الصدريون» غير شرعي أيضاً،
بالمهل الدستورية
نظ اًر إلى فشله في االلتزام ُ
النتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة.
ّإل أن ما حدث بعد بيان االعتزال ،هو
بحمل
أن بعض قادة ّ
أمروا أنصاره ْ
التيار َ
السالح ،من دون أن يُعرف إذا كان مقتدى
مسبق بهذا األمر أم ال ،لكن
نفسه على علْم َ
ال ألنصاره ،حتى
األكيد أن األخير أفسح مجا ً
بعد ظهور السالح ،إلتمام عملية السيطرة
على «المنطقة الخضراء» .وفقط عندما تي ّقن
من أنهم فشلوا في ذلك ،أمرهم باالنسحاب.
ومن بين األسباب الرئيسة لفشل عملية
القصرين
السيطرة تلك ،حتى بعد إسقاط
َ
مقر
الجمهوري والحكومي ،هو وجود
ّ
لـ«الحشد الشعبي» داخل «الخضراء» يتواجد
فيه رئيس هيئة أركان «الحشد» ،عبد العزيز
المحمداوي (أبو فدك) .صحيح أن «الحشد»
يتدخل فو اًر وسعى إلى امتصاص حركة
لم ّ
أنصار الصدرّ ،إل أنه كان على جاهزية
للتدخل ،لو
تامة ،ج ْنباً إلى ج ْنب الفصائل،
ّ
ّ
توسعت وخرجت عن السيطرة.
األحداث
أن
ّ
وهنا ،برزت مخاوف الصدر من صدام كبير
مع «الحشد» لم يكن ليخرج منه منتص اًر ال
التدخالت لدى
ثم جاءت ّ
سياسياً وال عسكرياًّ ،
الرجل من أطراف ع ّدة ،ومنها إيران و«حزب
هللا» الذي تفيد بعض المعلومات بأنه أرسل
التحرك.
موفداً إلى الصدر ليقنعه بوقف
ّ

اعتزال السياسة ،والذي لم يحصل فعلياً ولن
يحصل على األرجح ،كان بذاته تدبي اًر سياسياً

يفسر سبب خروج األخير في
وهذا ما قد ّ
خ
ليوب
«التيار الصدري» ويشيد السؤال الثاني المهم ،هو هل ربح الصدر
ّ
اليوم التالي ّ
بـ«الحشد الشعبي».
مما جرى ،أم خسر؟ ال تمكن ،في
سياسياً ّ
اإلجابة عن هذا السؤالّ ،إل مالحظة أن
اعتزال السياسة ،والذي لم يحصل فعلياً الصدر الذي أحسن خالل األشهر األخيرة
متفوقاً على قوى
ولن يحصل على األرجح ،كان بذاته تدبي اًر استخدام لغة الشارع ،ما زال ّ
الشعبية ،بسبب غياب
سياسياً ،وهو أحد التكتيكات المعروفة «اإلطار التنسيقي» في
ّ
للحكم لدى األخيرة ،يعالج المشاكل
لمقتدى ،والهدف منه ،كما أوضح بيان ّ
أي مشروع ُ
ن
ترك الشارع الحياتية القاسية التي يواجهها العراقيو ،
الرجل بهذا الخصوص ،هو ْ
على غاربه من دون
مرجعية
ال عن وقوف بعضها في موقف الم ّت َهم
للتحرك .ولكن فض ً
ّ
ّ
ماذا لو أن
التحرك نجح في إسقاط «المنطقة بالمسؤولية عن ما وصلت إليه األوضاع
ّ
ً،
ال
ز
معت
سيبقى
الصدر
كان
فهل
اء»،
الخضر
متورط في
الجميع
أن
غم
ر
على
البلد،
في
ّ
«التيار الصدري» الذي ما
بمن فيهم ّ
أم أنّه كان سيعود إلى فرض الشروط التي الفسادَ ،
وضعها ،وأبرزها ّ
يحتل مواقع كثيرة في اإلدارة
حل مجلس النواب ،وإجراء زال حتى اآلن
ّ
القوة ،ورّبما رفع العراقية ،ويطمح إلى ُحكم العراق.
انتخابات جديدة ،من موقع ّ
السقف أكثر؟
أي حال ،الرواية اآلنفة الذكر لألحداث
على ّ
ويُضاف إلى السؤال المتق ّدم آخر أكثر
تدل على أن العراق ،وإن نجا من االقتتال
ّ
دوامة
إشكالية ،هو :هل كان الصدر أو َمن أمر داخل المذهب الواحدّ ،إل أنه دخل ّ
مما
أنصاره بحمل السالح على تنسيق مع جهات جديدة من الصراع السياسي أكثر تعقيداً ّ
المرجح قبلها .وعليه ،فإن األسابيع المقبلة لن تكون
خارجية؟ َتصعب اإلجابة هنا ،لكن
ّ
التوصل
ال
أن التيّار اصطدم بعدم وجود رغبة لدى خالية من التوتّر ،كما لن يكون سه ً
ّ
األميركيين في إشعال اقتتال واسع في العراق إلى حلول لألزمة ،ما سيعيد األطراف في
ولعل القرار الذي يُتوّقع
في هذا التوقيت بالذات ،ألن ذلك كان سيفاقم النهاية إلى الشارع.
ّ
مشكلة أسعار النفط المرتفعة عالمياً بسبب أن تُصدره «المحكمة االتحادية العليا» غداً
بحل
الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا في دعوى «التيار الصدري» المطالِبة ّ
ّ
والعالقة الصعبة مع السعودية واإلماراتّ .إل مجلس النواب ،سيشكّل ّ
المحطات
محطة من
أن التحريض السعودي واإلماراتي الواضح على هذا الطريق.
في وسائل اإلعالم وعلى وسائل التواصل
االجتماعي ،يوحي بوجود رغبة جامحة لدى

هزيمة اللوبي الصهيوني في ألمانيا وانتصار الصحافيين العرب
المفصولين من قناة دوتشيه فيله بتهم معاداة السامية
عبرت الصحافية الفلسطينية األردنية فرح
ّ
مرقة عن فرحتها بانتصارها على قرار فصلها
من عملها في مؤسسة “دوتشية فيله” األلمانية
لإلذاعة والتلفزيون ،بمزاعم “معاداة السامية”،
حيث أصدر قاضي محكمة العمل في برلين
ق ارره أمس بأن قرار فصلها من المؤسسة
“غير مبرر قانونيا” ،وأنها ربحت القضية
لصالحها مئة بالمئة.
حكما بـ“عدم قانونية“
كما أصدر القاضي
ً
إنهاء عقد مرقه ،وألزم مؤسسة ”دويتشه فيله“
بدءا من تاريخ الحكم ودفع
بإعادتها للعمل ً
رواتبها عن المدة التي ُفصلت خاللها.
وكانت مؤسسة ”دويتشه فيله“ فصلت ”مرقة“
و 6من زمالئها الصحافيين ،الذين يعودون
ألصول عربية ،من العمل ،بعد فتح اإلذاعة
الدولية األلمانية تحقيقا خارجيا مستقال ،في
كانون األول (ديسمبر) من العام الماضي،
حول مزاعم بمعاداة السامية ضد بعض
موظفي القسم العربي ،باإلضافة لمتعاونين
خارجيين مستقلين إثر حملة تشهير عنصرية
ضد الصحافيين العرب في وسائل اإلعالم
األلمانية ،قادتها وسائل إعالم يمينية وأفراد
على صلة باليمين المتطرف ،واللوبي
الصهيوني.
وقالت مرقه ،مساء اإلثنين ،في حسابها

على ”فيسبوك“ و”تويتر” ،إنها نالت العدالة
من محكمة العمل األلمانية ،في معركتها
وعبرت
القانونية مع مؤسسة “دويتشه فيله”ّ ،
عن شكرها لمن دعمها وقالت إنه “موعد
لالحتفال“ ،أعطتني محكمة العمل العدالة
اليوم ،فزت  ،%100ممتنة لدعمكم”.
وقال محامي مرقة د .هاوكة رينسدورف بعد
تماما
القرار إن المحكمة “حكمت لصالحنا ً
في قضية الفصل غير القانوني لفرح” ،وتابع
“إن مرقة يحق لها اآلن العودة إلى عملها
منذ أن قضت المحكمة بأن “ DWملزمة

بإعادتها إلى عملها”.
ن
وأضاف “هذا ان القرار انتصار للقانو ”.
وفي ذات السياق كانت قد أصدرت المحكمة
مشابها لصالح الصحافية
ار
ذاتها قر ًا
ً
الفلسطينية ،مرام سالم ،في شهر تموز
(يوليو) الماضي ،فيما ُس ّويت قضية ثالثة.
أما القضايا األربع المتبقية ،والتي تشمل
فصل الصحافي اللبناني باسل العريضي،
فما تزال مستمرة أمام المحاكم األلمانية.
وكانت الصحافية مرقة في تغريدة نشرتها
عبر “تويتر” فبراير الماضي أنها تل ّقت
إخطار دون توضيحات بأنه سيتم إخطارها
ًا

فورا ،في
بإنهاء عملها في “دويتشه فيله” ً
حين قالت سالم عبر منشور بصفحتها في
تم إعالمها بقرار فصلها
“فيسبوك” ،إنه ّ
“عقب نشر صحافي ألماني تقري ار يتهمها مع
زمالء آخرين بمعاداة السامية وإسرائيل ،وذلك
بسبب تغريدات منشورة عبر فيسبوك”.
وفي الثالثين من تشرين الثاني (نوفمبر)
 ،2021نشرت صحيفة “زود دويتشه
تسايتونغ” تقريرا ،قالت فيه إن عددا من
العاملين في القسم العربي في “دويتشه فيله”،
وكذلك أحد المدربين الذي يعمل بشكل مستقل
مع المؤسسة ،قد نشروا في السنوات الماضية
تعليقات “معادية للسامية” عبر وسائل
التواصل االجتماعي ووسائل إعالم أخرى،
ونُشرت تلك التصريحات عبر حسابات
خاصة في مواقع التواصل االجتماعي،
وحذف بعضها في وقت الحق.
ُ
والعريضي هو أحد الذين استهدفهم تقرير
“زود دويتشه تسايتونغ” ،علما بأنه ُعيّن
مدي ار لمكتب “دويتشه فيله” في بيروت عام
.2019
ونبشت الصحيفة األلمانية تغريدة للعريضي
تعود لحزيران /يونيو عام  2014وهي
محذوفة حاليا ،زعمت أنه قال فيها إن كل من
يتعامل مع اإلسرائيليين خائن ويجب إعدامه.
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قصة باري كينيدي
وفي هذا التقرير الفائز بجائزة «أفضل قصة
صحفية» في حفل توزيع جوائز جمعية
الصحفيين األميركيين األصليين (،)NAJA
تروي مراسلة «الجزيرة اإلنجليزية» براندي
مورين بعض قصص أولئك الضحايا ،حيث
ال يزال الناجون منهم يعانون من ضرر
نفسي حتى اآلن.
يحدق باري كينيدي ( 62عاما) ،من
مقاطعة ساسكاتشوان بكندا ،وهو يبكي في
حقل مملوء بالعظام يحتوي على قبور غير
مميزة ألطفال الهنود الحمر الذين لقوا حتفهم
في مدرسة ماريفال الداخلية السابقة ،التي
كانت في أحد األيام تقف على بعد أمتار
فقط من المقبرة الحالية.
يروي باري كيف التحق بالمدرسة التي
تمولها الحكومة الكندية وتديرها الكنيسة
ّ
الكاثوليكية من سن الخامسة إلى الـ.11
وكانت إحدى المنظمات أعلنت في يونيو/
حزيران  2022العثور على  751قب ار في
الموقع ،من دون شواهد ،يُعتقد أنها قبور
ألطفال وبالغين على حد سواء ،أطلق عليها
باري عبارة «الفضيحة المدوية» ،وقال «لم
يصدقنا أحد أبدا… اآلن ،أعتقد أن المجتمع
الكندي يشعر بالحزن ألن كل هذه الفظائع
حدثت باسمه».
كان عدد المدارس الداخلية هذه 139
مدرسة التحق بها ما يقدر بنحو  150ألفا
من أطفال السكان األصليين في كندا؛
افتتحت المدرسة األولى في عام 1831
وأغلقت المدرسة األخيرة في عام .1996
وكانت هذه المؤسسات تهدف إلى تقويض
الثقافة واللغة والروابط األسرية والمجتمعية
للسكان األصليين ،وتمتعت بسمعة سيئة
بسبب إهمال وإساءة معاملة األطفال الذين
أُجبروا على االلتحاق بها.
مات آالف من أطفال السكان األصليين
في المدارس ،وظهرت العديد من التقارير
عن العثور على رفات أطفال بالقرب من
المدارس السكنية السابقة في جميع أنحاء

كندا ،في حين يواصل السكان األصليون
البحث عن أطفالهم المفقودين.
«اليوم الذي جاؤوا فيه»
يتذكر باري اليوم الذي جاؤوا فيه ألخذه هو
وإخواته ،كان عمره  5سنوات حينئذ.
كان صباحا من أيام الخريف ،وكان بالمنزل
في المقصورة حيث كان يعيش مع والديه
وإخوته السبعة عندما انفجر الجحيم فجأة.
أول ما سمعه من أصوات هو صراخ
والده ،ثم رآهم في المدخل :ممثل الحكومة
الكندية في الحجز ،وضابط شرطة ،وكاهن،
وآخرون من المدرسة الداخلية.
يقول باري «جمعت والدتي األطفال وأخذتهم
إلى غرفة نوم ،وطلبت منهم عدم الخروج،
وغادرت الغرفة ،وانفجر صراخها .ال
أتذكر الكلمات ،لكنني سمعتها وهي تبكي
وتصرخ ..كان والداي يقاتالن لحمايتنا ،لكن
من دون فائدة».
ويتابع «ذهب والداي إلى مدرسة داخلية،
كان هناك سبب لهذا الصراخ ألن والدتي
كانت تعرف ما نحن بصدده ،لم يكن هناك
خيار على اإلطالق .كان عليهم أن يفعلوا
ذلك ،وإال كانوا سيذهبون إلى السجن».
يهز باري رأسه ويحمر وجهه من الغضب؛
إنه ال يتذكر حتى إن كان قال وداعا
لوالديه.
«الوحوش المفترسة»
جروه مع  3من شقيقاته إلى مركبة كانت
ّ
تنتظر ،وألقي به في المقعد الخلفي .يقول
إنه شعر بأنها أطول رحلة في حياته ،لم
تكن لديه فكرة بعد ذلك إلى أين يتجه أو
لماذا.
يقول «كنا جميعا نبكي ،وتجمعنا معا في
محاولة لتعزية بعضنا بعضا ،ومحاولة
االختباء وراء بعضنا».
عندما توقفوا أخي ار بالقرب من مبنى كبير
من الطوب يشبه الكاتدرائية ،أخرجوا
كن سيبقين في
شقيقات باري من السيارةّ ،
سكن الفتيات بالمدرسة ،اقتيد هو إلى حجرة
األوالد ،وأخرجه كاهن من السيارة.
يقول إن الخوف تغلب عليه ،وحاول الهرب،
فقبض عليه وأرسل ليصطف مع األوالد
اآلخرين إلكمال اإلجراءاتُ .ج ّرد من
مالبسه ،وحلق رأسه ،وأجبرته نساء شاحبات
الوجه على االستحمام بماء بارد من الرأس
إلى أخمص القدمين ،يقول «كأن شخصا ما
يمسك بك ،ويركلك أثناء هذه العملية».
ثم أُعطي فراشا وبعض المالبس ،وأرسل
أسرة أطفال.
إلى غرفة كبيرة بها ّ
في تلك الليلة ،بينما كان ينام مع 100
صبي أو نحو ذلك ،سمع أصواتا غريبة .لقد
فهم حينئذ أن «الوحوش» كامنة في الظالم،
وسرعان ما اكتشف من هم هؤالء الوحوش.
ُكلّف الموظفون المعروفون باسم «حراس
الليل» بمراقبة األطفال أثناء نومهم ،يقول

«عندما يفتح هذا الباب ويسطع الضوء
في المسكن ،يمكنك سماع النشيج»؛
كانوا يجوبون صفوف األسرة ويتحرشون
باألطفال.
قال وهو يختنق «لن أنسى الرائحة أبدا»،
ويشرح كيف كان األوالد يلوثون مالبسهم
الداخلية بدافع الخوف ،وكان آخرون يفعلون
ذلك عن قصد لمحاولة إبعاد المعتدين عنهم
في تلك الليلة.
طوال السنوات الست التي قضاها هناك،
تعرض باري للتحرش بانتظام .الدموع في
عينيه ،والغضب في صوته وهو يقول
«كانوا مفترسين».
«حين عرفت الموت»
وبينما كان يجول في حقل القبور المملوء
بصفوف من المصابيح الشمسية ودمى
الدببة واألزهار البالستيكية الملونة التي
جلبها المشيعون في األشهر القليلة
ى
الماضية ،عادت ذكريات مؤلمة أخر إلى
الظهور.
كان يبلغ من العمر  8سنوات عندما أوقظ
في وقت مبكر من صباح أحد األيام،
ُ
وطلب منه ارتداء الجلباب الذي كان يرتديه
عندما كان يعمل صبي مذبح ،لمساعدة
رجال الدين في خدمات الكنيسة .أخذه
كاهن وبعض صبية المذبح اآلخرين إلى
مكان خلف الكنيسة .هناك ،أروا شخصا
صغي ار ملفوفا بقطعة قماش بيضاء بجانب
قبر محفور حديثا.
«لقد اضطررنا إلى المساعدة في أداء
الواجبات األخيرة للمتوفى» .توقف باري
لإلشارة إلى نقطة بعيدة ،وقال «كان هناك
في مكان ما… ال أعرف إذا كان صبيا أم
فتاة ألنه كان ملفوفا بقطعة قماش فقط.
كانت تلك المرة األولى التي عرفت فيها…
الموت» ،كما يقول.
ويتابع «أعلم أنه بعد اليوم ،سأشعر بالتعب
الحقيقي .جسدي يصاب بألم حقيقي ،أنا
فقط أفضل أن أكون وحدي ،وأبقى في
المنزل بضعة أيام .والحظت زوجتي ذلك،
وهي تساعدني».
«كيف تسامح؟»
هناك وقت كانت فيه الصدمة تطغى عليه،
وكان يلجأ إلى الكحول لينأى بنفسه عن
مطاردة ماضيه .يقول إن والدته ووالده كانا
يصليان له بصبر من بعيد.
وباري حاليا أب لـ 9أطفال وعمل لفترتين
رئيسا إلحدى الشركات ،ومع ذلك قال إن
«كثي ار من الناس ال ينجون من الصدمة»،
يتأمل ثم يوضح «أنا ،أمشي على خط
رفيع».
هذا الخط الدقيق هو بين شفاء الماضي
والعيش في الحاضر« ،جزء من ذلك ينطوي
على التسامح ،لكنه ليس باألمر السهل».
«كيف تسامح؟» ،يسأل باري «إذا كان

«غير مسموح للهنود»
إلى الغرب عبر المناظر الطبيعية في
البراري ،على عتبة جبال روكي في كالغاري
بألبرتا ،تروي أورسولين ريدود البالغة من
العمر  79عاما ،وهي ناجية أخرى من
المدرسة الداخلية ،قصتها أول مرة.
تتذكر روحها المحطمة حين قطعت
ضفائرها في يومها األول في المدرسة.
قالت بهدوء وهي ترتجف «كنت خائفة
جدا» ،وأضافت «لقد أصبت بصدمة ألنني
كنت مثل الزومبي وأقوم بكل ما يطلبون
مني القيام به».
وعلى الرغم من أنها لم تفهم سبب تعرضها
لسوء المعاملة ،فإنها لم تكن أول تجربة لها
مع العنصرية.
تتذكر أنها عندما كانت في الخامسة من
عمرها ،انضمت إلى والديها في رحلة
تسوق إلى بلدة بالقرب من كويسنس .كانت
بحاجة إلى المرحاض ،لذلك أخذتها والدتها
إلى مبنى خارجي عام خلف متجر ،لكنها
توقفت فجأة لتق أر لوحة خشبية عليها كتابة
سوداء ،وقالت مباشرة «ال يمكننا الذهاب
إلى هناك».
تتذكر شعورها باالرتباك ،وتقول «لم أستطع
أن أنسى ذلك ،أستطيع أن أرى الكتابة حتى
يومنا هذا على الرغم من أنني لم أكن أعرف
ما تعنيه في ذلك الوقت» ،قالت «غير
مسموح للهنود الحمر».
في النهاية ،أخذتها والدتها الستخدام
المرحاض في مطعم صيني «كان دائما
جيدا تجاه السكان األصليين».
الخوف وانعدام الثقة
عندما سمعت ،في الصيف ،عن اكتشاف
رفات لألطفال في جميع أنحاء كندا،
أمضت وقتا في الحزن ،قالت إنها شعرت
بثقل روحها واضطرت إلى منع نفسها من
االنهيار.
تتأمل ،قبل أن تصمت للحظة ،تأخذ نفسا
عميقا وتبكي ،ثم تقول «األذى سيكون دائما
هناك».
يُعجب ابنها كيربي ريدوود ( 56عاما)
بشجاعة والدته وتفانيها في العمل لوقف
دورة الصدمة ،لكنه قال إنه شعر بعدم
ارتياحها وهي تكبر؛ لقد عانت من كثير من
القبح الذي أثر على جيله أيضا.
تبع كيربي خطى والدته ،ليصبح اختصاصيا
اجتماعيا ،وهو اآلن الرئيس التنفيذي
لجمعية خدمات مجتمع مسكاناوه ،وهي
وكالة خدمات اجتماعية يقودها السكان
األصليون في كالغاري ،ويقول إنها كانت
سنوات طويلة ومؤلمة واحتاجت إلى وقت
طويل للتعافي من الصدمة المتوارثة بين
األجيال «لكن كما تعلم ،يعزو الجميع
الصدمة دائما إلى المدارس الداخلية ،لكن
العنف االستعماري كله كذلك».
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اعتذر بابا الفاتيكان فرانشيسكو لوفد من
مجتمعات السكان األصليين يضم شعوب
«ميتيس» و»اإلنويت» و»فيرست»
و»الخالسيين» وغيرهم مطلع أبريل/
نيسان  ،2022معترًفا بالضرر الذي لحق
بالمدارس الداخلية في كندا ،بعد العثور في
أغسطس/آب  2021على أكثر من ألف
قبر قرب مدارس داخلية.
أقر أساقفة كنديون بـ»المعاناة التي عاشها
و ّ
تالمذة المدارس الداخلية» وبـ»االنتهاكات
الخطرة التي ارتكبها» بعض من أبناء
الطائفة الكاثوليكية ،في حين قال مؤرخون
كنديون إنه بين عامي  1883و1996
أجبر نحو  150ألف طفل من السكان
األصليين ،وتحديدا من الهنود األميركيين
والخالسيين وشعب اإلنويت ،على
«االندماج» داخل المجتمع األبيض في
كندا ،وُفصلوا قس ار عن عائالتهم ولغتهم
وثقافتهم ،وأودعوا في  139من هذه
المدارس الداخلية في جميع أنحاء البالد من
أجل تشريبهم الثقافة السائدة قسرا.
تعرض العديد منهم لسوء المعاملة أو
االعتداء الجنسي ،وتوفي بين  4إلى 6
آالف شخص في تلك المدارس ،وفقا للجنة
الحقيقة والمصالحة الكندية التي خلصت
إلى أن ما حدث كان «إبادة ثقافية»
حقيقية.

بإمكان أحدهم إخباري كيف ،فليفعل! كيف
يمكنك التعايش مع ذلك؟ لقد ُفعل هذا بنا،
نحن األطفال!».
وأضاف «هذه الحقيقة يجب أن تخرج إلى
النور» ،ويردف أن هناك بعض الكنديين
الذين يقولون «أوه ،لماذا ال تتوقفون عن
البكاء؟».
ويأمل باري أن تُمنح الفرصة للناجين
لمواصلة إخبار اآلخرين عن المدارس
الداخلية وتداعياتها« ،لتقديم نصائح لضمان
عدم حدوث ذلك مرة أخرى».
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النتائج األولية النسحاب القوات الروسية من منطقة خاركوف

رام اهلل تحتضر
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أعلنت مؤسسات حقوقية تعمل في متابعة شؤون
األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل في
مؤتمر صحفي يوم  2022-9-8عقد في مدينة
البيرة بأن األسير الفلسطيني ناصر أبو حميد
المحكوم بالسجن سبع مؤبدات و33عاما والذي
يعاني من مرض السرطان يحتضر ،مطالبا
شقيقه ناجي أبو حميد بإطالق سراحه ليكون بين
عائلته في أيامه األخيرة ،وليدفن إلى جانب شقيقه
الشهيد عبد المنعم ،ال أن يحتجز كالكثير من
األسرى الشهداء في مقابر األرقام أو الثالجات
الباردة.
األسير ناصر أبو حميد يحتضر ،رام هللا تحتضر،
رام هللا يخنقها الموت السياسي والجغرافي
واإلنساني ،فاإلنسان هو المدينة والقرية والوطن،
هو العائلة واألوالد والهوية والتاريخ وجرح المخيم،
والمدينة ال تموت بحرب أو بركان أو زلزال،
المدينة تموت إذا مات اإلنسان ،وعندما يتفشى
السرطان في جسد األسير ناصر فالسرطان ينتشر
في كل األجساد والبالد ،االستيطان واالعتقاالت
والمداهمات واالعدامات والهدم والسلب والقهر
واإلذالل ،المدن كائنات لها أسماء.
التقارير الطبية المتواترة منذ أكثر من سنة حول
تدهور الحالة الصحية لألسير ناصر أبو حميد
لم تحرك أي جهة في الدنيا إلنقاذ حياته ،لم تهتز
نبضات القلب وال األسالك الشائكة التي تقيد
عقولنا وإرادتنا ،لقد أصبح مطلب عائلته أن يموت
األسير ناصر في بيته في مخيم األمعري ،في
حضن والدته وبين اخوته وأحبائه ،الحرية مقابل
الموت في الفضاء ،خارج الجدران والقضبان
والفراغ ،حرية مؤقتة حتى ال يذوب جسده وحيدا
في تلك الهاوية ،الموت بحرية لساعات ،الموت
بعينين مفتوحتين ليرى ما تبقى من وقت لهذا
النهار ،أن يموت على وسادته محلقا في األحالم
والذكريات.
مطلب عائلته بسيط وليس مدهشا وال يشكل خط ار
على دولة االحتالل ،أن يعود ناصر ليموت ككل

امتحن صموده وكبرياءه في كل المواجهات
واإلضرابات حتى رأى المستحيل ،كان قاد ار ان
يصنع سلطته الثورية فوق عالم السجون ،الرؤية
والمفردات والنشيد والوحدة والتضحية والعلم ،لكنه
اآلن يحتضر ،لم يصله سوى المحامي والطبيب
السجان ،لم يبلل جسده سوى العالج الكيماوي
من الوريد إلى الوريد ،اختنقت األنفاس ،اختنقنا
جميعا ،الجالد فوق رأسه ورؤوسنا ،المسدس
يحدد وقت الموت له ولنا ،وما علينا سوى أن
نرتب اشالئنا ككل مرة وننتظم في تقاليد الرثاء.
األسير ناصر أبو حميد يحتضر ،رام هللا تحتضر،
لم تتحرك األسود الرابضة في ساحة المنارة ،لم
تنفع المسكنات والمهدئات والمشاريع والشعارات
واالستنكارات ،السرطان يتوسع ويتمدد ،لم توقفه
برامج التنمية المستدامة تحت حراب االحتالل
وال رقصة الموت بين حاجز وحاجز واصطياد
األوالد ،لم ينقذه صندوق النقد الدولي وال اتفاقيات
التطبيع والرفاهية ،ناصر أبو حميد عاش من
أجل الحرية وسيموت من أجل الحرية ،هذه
الحرية ال مقابل لها وال يصنعها سوى االحرار.

حسن العاصي
كاتب وباحث فلسطيني مقيم في الدنمارك
مرة أخرى أعود للحديث عن األطفال الفلسطينيين
األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،في ظل
استمرار سياسة االعتقال بحق األطفال الفلسطينيين،
حيث بلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا لالعتقال
منذ عام  1967وحتى نهاية حزيران  2022نحو
مليون فلسطيني ،أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال
سجلت في صفوف األطفال الفلسطينيين (ما دون سن
الـ  18وفقاً للقوانين الدولية) ،ولعدم وجود أية نية
حقيقة أو توجه إيجابي من قبل سلطات االحتالل
اإلسرائيلي إلنهاء هذا الملف.
من هو أحمد المناصرة
أحمد المناصرة فتى فلسطيني ولد بتاريخ  22يناير/
كانون الثاني عام  2002في بيت حنينا بالقدس
المحتلة ،تم اعتقاله من قبل سلطات االحتالل
اإلسرائيلي بتاريخ  12أكتوبر /تشرين أول بتاريخ
 ،2015وكان بعمر ثالثة عشر عاماً في تلك الفترة،
بتهمة محاولة طعن جنود إسرائيليين في القدس
المحتلة .حكمت عليه المحكمة العسكرية اإلسرائيلية
بالسجن لمدة اثنا عشر عاماً ،فيما استشهد ابن عمه
حسن مناصرة في العملية ذاتها.
لكن الحقيقية أن الطفل أحمد المناصرة قد تعرض في
سن الثالثة عشر ،رفقة ابن عمه حسن المناصرة ذي
الخمسة عشر عاماً ،لعملية دعس وضرب وإطالق نار
من قبل عناصر جيش االحتالل اإلسرائيلي بتاريخ 12
أكتوبر/تشرين أول عام  .2015مما أدى إلى استشهاد
حسن واعتقال أحمد وذلك بدعوى محاولة طعن أحد
الجنود اإلسرائيليين في مدينة القدس المحتلة.
كان أحمد المناصرة وصديقه وابن عمه حسن يتجولون
في المدينة مثل أي فتيان بعمرهما ،عندما فاجأهم
جنود االحتالل بالرصاص ومحاولة الدعس ،ومن
ثم االعتداء عليهما بالضرب المبرح ،واإلهانات من
قبل قطعان المستوطنين ،األمر الذي أدى إلى مفارقة
حسن للحياة على الفور ،وتعرض أحمد إلصابات
بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى مكبل اليدين بعد

أن اعتقدت عائلته بأنه استشهد أيضاً ،لكن تبين فيما
بعد أنه على قيد الحياة.
أصدرت المحكمة اإلسرائيلية المركزية بتاريخ 7
نوفمبر /تشرين ثاني عام  ،2016حكماً بالسجن على
أحمد مناصرة لمدة اثنا عشر عاماً ،بزعم طعن أحد
المستوطنين ،ودفع غرامتين ماليتين تقدران بحوالي مئة
وثمانين ألف شيكل ،حيث أكد القاضي أثناء جلسة
النطق بالحكم أن «سن الطفل الصغير ال يمنحه
الحصانة من فرض العقوبة» ،في مخالفة واضحة
للقانون الدولي ،واالتفاقيات ذات الصلة.
استخدم المحققين اإلسرائيليين بشكل وقح التعذيب
النفسي على الطفل مناصرة بالصراخ ،وحرمانه من
حقه في استشارة محام ،وفي اصطحاب أسرته معه،
لكن الطفل الفلسطيني تمكن من هزيمة المحققين،
وظل يصرخ ويكرر «ال أتذكر ،ال أعرف».
اغتيال ممنهج ألطفال فلسطين
تعرض له الطفل أحمد مناصرة على
إن حجم ما ّ
مدار قرابة أكثر من سبعة أعوام مضت منذ اعتقاله،
يفوق قدرته وقدرة أي طفل على التحمل .األمر الذي
تسبب له بالكثير من األمراض والصدمات النفسية
التي تركت تأثيرات في صحته النفسية ،فبات يعاني،
باستمرار ،اضطرابات نفسية ِ
خطرة تحتاج إلى عالج
واحتضان ،وليس إلى زنزانة وحرمان.
لقد تعرض الطفل األسير أحمد المناصرة لضرب مبرح
أدى إلى كسر في الجمجمة وتسبب بورم دموي فيها،
تعرض ألقسى أنواع التعذيب الجسدي والترهيب
كما ّ
النفسي واستخدام أسلوب التحقيق الطويل من دون
توقف ،والحرمان من النوم والراحة.
وتعرض أيضاً
ّ
لضغوط نفسية كبيرة .ونتيجة التعذيب الجسدي والتنكيل
جراء صداع شديد
النفسي ،عانى أحمد ،وما زال يعاني ّ
وآالم مزمنة وحادة في الرأس تالزمه حتى اللحظة،
من دون تقديم العالج المناسب الكفيل بتخفيف آالمه،
األمر الذي أدى إلى ظهور اضطرابات نفسية لديه
تفاقمت مع استمرار عزله االنفرادي وعدم السماح له
باالختالط بباقي األسرى ،ليبقى وحده يحاكي نفسه،
ويعاني ويتألم ويصرخ من دون حاضنة اجتماعية.

إن استمرار اعتقال األسرى األطفال الفلسطينيين
في زنازين السجون اإلسرائيلية ،يعتبر بمثابة جريمة
حرب ،تضاف الى سلسلة الجرائم العنصرية التي
يقترفها جيش االحتالل االسرائيلي ،ودليل على
استهتار اسرائيل بالقانون الدولي ،ومواصلة انتهاك
لالتفاقيات والمواثيق الدولية.
تقع على كاهل المجتمع الدولي ،وخاصة اإلدارة
األمريكية ،والدول األوروبية ،مسؤولية استمرار
إسرائيل التنصل وعدم احترام ق اررات الشرعية الدولية،
واعتبار نفسها فوق القانون ،المجتمع الدولي مطالب
بتحمل مسؤولياته ،تجاه ما يجري في فلسطين وعدم
التعامل بازدواجية مع القضية الفلسطينية.
استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية ليس جديدا،
وهي ماضية في سياسة التهويد ،والقتل ،واالعتقال
بحق الفلسطينيين ،وماضية في إقامة المزيد من
المستوطنات ،دون أدنى اعتبار لما أجمعت عليه
األسرة الدولية لجهة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة
دولة فلسطينية مستقلة .ومن المؤسف أنه في حين
تتحرك األمم المتحدة وهيئاتها ولجانها لحماية الشعب

المحلل

السياسي/

ألكسندر

نازاروف

الفلسطيني ،فإن العالم العربي يبدو متقاعسا أكثر
من أي وقت مضى آخر عن بذل أدنى جهد لحماية
الشعب الفلسطيني األعزل.
وبطبيعة الحال ،فإن مجلس األمن يتحمل مسؤولية
خاصة في فرض الشرعية واإلجماع الدوليين ،والدفع
باتجاه حل على قاعدة الدولتين بما يتضمن إقامة
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على
حدود عام  ،1967وهذا يحتاج إلى عودة اإلجماع
العربي والضغط لتنفيذ الق اررات الدولية ،بعيدا عن كل
تجاذب آخر ال معنى له في ظل التحديات الراهنة،
وعودة القضية الفلسطينية باعتبارها أولى األولويات.
ماذا بعد
أحمد مناصرة ليس الطفل الفلسطيني األول الذي
يتم تكبيل يديه واقتياده إلى الزنازين الصهيونية ،فقد
سبقه خمسون ألفاً من األطفال الفلسطينيين .وهو
مر بتجربة
ليس الطفل الفلسطيني األخير الذي ّ
وتعرض للتعذيب على يد محق ّقي االحتالل
االعتقال ّ
اإلسرائيلي ،فاإلحصائيات الرسمية الفلسطينية تفيد
بأن نحو تسعة آالف طفل فلسطيني لحقوا به قس ارً،
إلى السجون اإلسرائيلية ،وتعرضوا جميعهم للتعذيب
الجسدي والنفسي.
وعلى الرغم من تجريم اعتقال األطفال وتعذيبهم
ومحاكمتهم دولياً ،فإن عمليات استهداف األطفال
الفلسطينيين واعتقالهم تبدو سياسة إسرائيلية ثابتة
منذ بدايات االحتالل اإلسرائيلي ،بهدف االنتقام
منهم وتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم والتأثير في
توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية ،وكذلك ردع أبناء
ومن يلحق بهم.
جيلهم َ
نطالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته األخالقية
والقانونية ،عبر الضغط على سلطات االحتالل
اإلسرائيلي لوقف استهداف األطفال الفلسطينيين،
وإطالق سراح المعتقلين منهم ،واحترام حقوقهم،
وتوفير الحماية الدولية لهم .واإلفراج الفوري عن
األسير أحمد مناصرة ،الطفل الذي كبلته أصفاد
وشب خلف قضبان المعتقل.
المحتل البغيضّ ،

في المجتمع الروسي ،تتعالى المطالبات
بضرب البنى التحتية األوكرانية .ومع ذلك،
فاألرجح أن هذه الهجمات على محطات
الطاقة األربع ليست سوى تحذير ألوكرانيا
من استمرار قصف محطة الطاقة النووية
في زابوروجيه ،ومحطات الطاقة في
دونباس ،والهجمات اإلرهابية ضد شبكات
الكهرباء في المناطق الحدودية الروسية.

ال يمكن إنكار أن «إعادة تموضع القوات
الروسية» في منطقة خاركوف ،على حد
تعبير و ازرة الدفاع الروسية ،كان مفاجأة
غير سارة للغاية بالنسبة للمجتمع الروسي.
مع ذلك ،ال ينبغي المبالغة في أهمية هذا
الحدث ،فال السيطرة على هذه األراضي،
وال فقدانها هو ما يحدد نتيجة الحرب.
في الربيع الماضي ،عندما تم سحب القوات
الروسية من منطقة كييف ومناطق أخرى
غرب خاركوف ،كان بإمكان الجيش الروسي
التوقف في أي مكان ،بما في ذلك مغادرة
منطقة خاركوف .كان من الضروري حينها
توفير منطقة عازلة لضمان أمن جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك ،حيث أن تلك أولوية
سياسية ،وكان من الضروري الوفاء بهذا
الشرط .لكن المكان المحدد لمرور خط الجبهة
على وجه التحديد ،ما إذا كان أقرب أو أبعد
بـ  50كيلومترا ،ليس باألمر شديد األهمية.
وإذا كنت أتخيل خطط الرئيس بوتين بشكل
صحيح ،فإنها تتلخص في تحرير أوكرانيا
من النظام النازي نتيجة االستسالم السياسي
للنظام (وهو ما يتحدث عنه نائب رئيس
مجلس األمن القومي ،دميتري مدفيديف)،
بينما يفضل الكرملين تجنب خيار قتال
الجيش الروسي على طول الطريق حتى
الحدود الغربية ألوكرانيا ،ما سيؤدي إلى بلد
مدمر وخسائر فادحة على كال الجانبين.

طفولة فلسطينية مكبلة باألصفاد اإلسرائيلية
األسير أحمد المناصرة نموذجاً
استهتار إسرائيلي رسمي
تواصل إسرائيل انتهاكها المستمر لالتفاقيات والمواثيق
والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها ،حين يتعلق
األمر بالموضوع الفلسطيني .وهو أمر خطير وتحد
سافر إلرادة السالم الدولية وللشرعية الدولية وق ارراتها،
واستهتار علني بمواقف الدول وادانتها لالعتقاالت
التعسفية ،خاصة اعتقال األطفال ،وهو ما يستدعي
وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي إلجبار دولة
االحتالل التراجع عن هذه السياسات ،واحترام
تؤكد الفقرة األولى من المادة رقم ستة عشر من
اتفاقية حقوق األطفال العالمية التي تنص على «ال
يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني
للطفل في حياته الخاصة ،أو أسرته ،أو منزله،
أو مراسالته ،وال أي مساس غير قانوني بشرفه أو
سمعته» .كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة أنه
«للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا
التعرض أو المساس».
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بقلم :عيسى قراقع

البشر ،أن يموت عاديا ال تلفه أسالك طبية
وال إبر ورائحة أدوية وعفونة في كالم السجان،
الفلسطيني هو الوحيد الذي يطالب أن يموت
خارج سطوة الموت والرطوبة في مساحة من
فضاء ،الفلسطيني هو الوحيد الذي يتمنى حرية
مؤقتة بين شهقات الموت وشهقات الحياة ،أن
يهدي موته لسالم األطفال ،أن يرتفع بموته فوق
حطامه العالية ،أن يكون له وداع ومشيعون
وأصدقاء يمشون في جنازته إلى المقبرة ،يقرأون
الفاتحة والوصية ويقيمون الصالة.
ناصر أبو حميد يحتضر ،رام هللا تحتضر،
المجتمع العالمي يحتضر ،ق اررات مؤسسات
حقوق اإلنسان الدولية تحتضر ،األمم المتحدة
تحتضر ،قضاة المحكمة الجنائية الدولية
يحتضرون ،فمن يقتل أسي ار ويزرع األمراض في
جسده ويتعمد االستهتار بصحته وإهماله طبيا
فإنه يقتل العالم ،يقتل الثقافة والديمقراطية والعدالة
الكونية ،يقتل القيم والمبادئ العليا للبشرية ،كل
مدن الدنيا تحتضر ،والحضارات تموت إذا هدرت
حياة اإلنسان.
كم مرة ماتت مدينتنا وشوه جمالها وانتزعت روحها
العريقة ودفنت في تالفيف النسيان؟ كم مرة يذهب
الصوت إلى الصدى ويصطدم باألبواب الحديدية
وال تصل االستغاثة إلى أي مكان؟ المئات من
األسرى استشهدوا في السجون تعذيبا وقه ار
ومرضا ودفنوا في المؤبدات البعيدات وفي توابيت
سوداء لم تصل حتى اآلن.
ناصر أبو حميد يحتضر ،رام هللا تحتضر ،عائلة
الخنساء أم يوسف أبو حميد التي اعتقل أوالدها
الخمسة ال يزال في قلب النكبة واالشتباك والنيران
الحامية ،الموت وهدم البيت عدة مرات والتشرد
والمالحقة في الحياة الدنيا وفي الممات ،أعطت
كل عمرها وذخيرتها ولم يبق شيئا من الكلمات
والرصاص ،هي صورتنا أينما كنا ورحلنا ،هذه
العائلة هي كل العائالت من الشمال الفلسطيني
إلى أقصى الجنوب إلى الشتات ،فلسطيننا
تحتضر ،هنا على الحاجز العسكري وهناك في

السجن ،هنا في الشوارع والحقول وهناك في العتمة
الداكنة ،هنا في الحارات وفي النوم إذا داهمك
الليل مسلحا بالبنادق والقنابل والمصفحات.
ناصر أبو حميد يحتضر ،رام هللا تحتضر،
السالم المأمول العادل يحتضر ،سالم الجدران
والقتل اليومي والجرائم المنظمة وحمالت االعتقال
الجماعية ،الهواء يحتضر ،القصيدة تحتضر ،ال
أحد يغني فالمغني يحتضر ،ال أحد يرسم فالرسام
يحتضر ،ال أحد يزرع فالمزارع يحتضر ،فكيف
يعيش شعب يمارس حياته في حالة احتضار؟
ناصر أبو حميد يحتضر ،رام هللا تحتضر ،من
أوصلنا إلى وضع ال نطالب فيه سوى بلحظة
وداع لجثة محطمة؟ أن نراها بعد سنوات طويلة
من الغياب ،أن نعانقها ونقبلها ونعتذر لها ونبكي
كثي ار كثي ار عليها وعلينا ،نسير خلفه في جنازته
وجنازتنا ،ندفنه وندفن أنفسنا في طقوس العزاء.
ناصر أبو حميد يحتضر ،رام هللا تحتضر ،كل
شيء في حالة انتظار ،ننتظره حيا وننتظره ميتا
وننتظره في الال انتظار ،ننتظر من يدق على
األبواب ويحرر الوطن من قبضة االحتالل،
ننتظر من يضخ في رئتيه الهواء ،ننتظر أن
ال يطلع الفجر على إعدام شهيد وإصابة المئات
وقصف البيوت واألشجار ،ننتظر صورنا
في الكامي ار واإلعالم ،مذبوحين مذبوحين في
الشوارع والساحات ،شعب ينتظر إما أن يكون
قتيال أو سجينا ويصبح ال شيء في نظام القمع
واالضطهاد.
ناصر أبو حميد يحتضر ،رام هللا تحتضر ،ما
أكثر المؤتمرات والندوات وقوة الشعارات ،ما
أكثر المسؤولين وذوي العالقات العامة في كل
االتجاهات ،ما أروع هذه البالغة وحمل الواقع
فوق أجنحة الخيال ،ناصر أبو حميد يحتاج أن
يتربع فوق عرش التراب ال في أقبية الظالم،
ناصر يحتاج إلى من يسند جسده بعكازة من قمح
وحب وغضب ،ناصر يحتاج إلى حياة شريفة ال
مهرجان.
ناصر أبو حميد يحتضر ،رام هللا تحتضر،
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حتقيق

وفي إطار هذا النموذج ،ال تهم كثي ار السيطرة
على منطقة خاركوف في هذه المرحلة.
ومع ذلك ،ال يمكن إنكار وجود تداعيات
سلبية ،بعد انسحاب القوات الروسية ،حيث
بدأت القوات األوكرانية في تطهير السكان
المحليين ،وقتل أو اعتقال أي شخص كان
ينظر إليه على أنه متعاطف مع روسيا أو
يتعاون مع القوات الروسية .لم يتسن لجميع من
لديه الرغبة في المغادرة نحو روسيا فعل ذلك.

كذلك فإن التصويت على االنضمام
إلى روسيا قد تأجل على أقل تقدير.

ضروريا على الرغم من أي خسائر محتملة.

لهذا تركز موسكو جهودها في
قد أكون مخطئا ،لكن هدف بوتين ،إذا ما الحفاظ على خط المواجهة في
كنت أفهم استراتيجيته على نحو صحيح ،الجنوب ،وقد تحقق هذا الهدف اآلن.
هو أوال وقبل كل شيء ،اتخاذ تدابير
اقتصادية إلجبار الغرب على االعتراف تجدر اإلشارة هنا إلى أن نجاح القوات
بمصالح روسيا ،وأوكرانيا على االستسالم .األوكرانية لم يكن ليتحقق لوال اإلمداد
الهائل من األسلحة الغربية ،وتدريب
أي أنه من المفترض أن تكون المواجهة القوات األوكرانية من قبل الدول الغربية،
االستخباراتية،
المعلومات
طويلة وبطيئة أو حتى تتوقف كليا أو على وتوفير
العكس تتصاعد ،في الوقت الذي تلعب فيه والقيادة المباشرة للقوات األوكرانية من
التدابير االقتصادية الدور الرئيسي .كما يمكن قبل الواليات المتحدة األمريكية والغرب.
تقسيم العملية العسكرية إلى مراحل ،وال يهم فقد انتقل الغرب إلى مستوى أعلى من
في ذلك كثي ار أن تبسط روسيا سيطرتها على التصعيد ،ما دفع موسكو إلى توسيع
تلك المنطقة الصغيرة أو غيرها في أوكرانيا .رقعة الصراع ،على الرغم من عدم اهتمام
موسكو بذلك ،ألن كل خطوة تالية في
لكن الوضع فيما يخص منطقتي زابوروجيه التصعيد تزيد من احتمالية مشاركة دول
وخيرسون يختلف ،حيث يمتد بطولهما الطريق «الناتو» األخرى ،وقد تنتهي بنزاع نووي.
البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم ،إضافة
إلى أن قناة تزويد شبه جزيرة القرم بالمياه في الوقت نفسه ،هناك تصعيد في االتجاه
تبدأ من الروافد السفلية لنهر دنيبر في منطقة اآلخر ،فقد دمرت أوكرانيا من خالل القصف
خيرسون .كما أن نهر دنيبر هو عقبة صعبة المدفعي المستمر البنية التحتية لمحطة الطاقة
للغاية ،وجسر العبور على الضفة اليمنى النووية في زابوروجيه ،ما دفع إلى إغالق جميع
في منطقة خيرسون له أهمية استراتيجية .المفاعالت ونقص الكهرباء في إنيرغودار.
عالوة على ذلك ،فقد ال تنتظر بريدنيستروفيه
(ترانسنيستريا) انهيار نظام زيلينسكي،
وتتعرض المنطقة لهجوم من قبل القوات
األوكرانية في أي لحظة ،ويصبح نشر
القوات الروسية من منطقة خيرسون

وردا على ذلك ،قصفت القوات الروسية،
مساء األحد الماضي 11 ،سبتمبر ،أربع
محطات للطاقة في أوكرانيا ،ما أدى
إلى إغراق نصف البالد في الظالم.

لست متأكدا بعد من أن موسكو قد وافقت على
االنتقال إلى مستوى أعلى من التصعيد ،حيث
من المرجح أن يكون ذلك مصحوبا بمزيد من
اإلمدادات الغربية ألوكرانيا من أنواع أسلحة
ثقيلة وبعيدة المدى .نتيجة لذلك ،سيزداد حجم
المعارك والخسائر ،وبعد فترة ستواجه روسيا
مرة أخرى الحاجة إلى االنتقال مرة أخرى إلى
مستوى أعلى من التصعيد ،ما سوف يتطلب
جهدا أكبر ،ومحفوف بمخاطر أكبر ،بما في
ذلك زيادة عدد الدول المنخرطة في الصراع.
فكما أسلفت ،أعتقد أن الكرملين يحاول كسب
الحرب بالوسائل االقتصادية وسيحاول قدر
استطاعته تجنب التصعيد في العمليات القتالية.
وبالتالي ،فإنني ال أتوقع ضربات روسية
جديدة على محطات الطاقة األوكرانية في
األيام المقبلة ،اللهم إال إذا بذلت أوكرانيا
جهودا إضافية بهذا الصدد ،وما لم يصبح
الوضع على الجبهات مرة أخرى معقدا بالنسبة
للجانب الروسي ،وسيضطر إلى التحول من
نظام العملية الخاصة إلى الحرب الشاملة.
في غضون ذلك ،فمن المتوقع أنه
في خضم نشوة النجاحات األولى،
ستواصل أوكرانيا محاوالتها لشن هجوم
مضاد في قطاعات جديدة من الجبهة.
كما ستبدأ األمطار في غضون ثالثة أسابيع،
وستصبح حركة العربات المدرعة الثقيلة
خارج الطرق المعبدة صعبة للغاية ،وليس
أمام الطرفين أكثر من شهر واحد لتغيير
خط جبهة المواجهة ،بعد ذلك سيتم تعليق
األعمال القتالية حتى الشتاء ،لتخرج إلى
الواجهة الجبهة الرئيسية للمواجهة الروسية
األمريكية :االقتصاد.

حركة حماس تواجه ضغوط االخوان وتقرر مضيها في استئناف العالقات مع سوريا

قررت حركة حماس مواجهة الضغوط االخوانية
والمضي في قرار اعادة تصويب العالقة مع
سوريا  ,حيث اعلنت ،اليوم الخميس ،مضيها
في استئناف العالقات مع سوريا ،معربة عن
تقديرها لدور سوريا في الوقوف إلى جانب
الشعب الفلسطيني وقضيته.وقالت الحركة
في بيان“ :نتابع ما يجري في المنطقة من
تطورات خطيرة تمس بشعبنا الفلسطيني
وقضيته العادلة ،أبرزها مظاهر التطبيع
ومحاوالت دمج العدو الصهيوني ليكون جزءا
من المنطقة ،مع ما يرافق ذلك من جهود
للسيطرة على موارد المنطقة ،ونهب خيراتها،
وزرع الفتن واالحتراب بين شعوبها ودولها،
ِ
الفاعلة والمؤثرة ،الرافضة
واستهداف قواها

والمقاوِمة للمشروع الصهيوني”.
موسكو جرى البحث في عدد من المواضيع مع سوريا .
وأكدت “أننا نرصد باهتمام استمرار العدوان النهاء االنقسام الفلسطيني واعادة العالقة
اإلسرائيلي على سوريا ،بالقصف والقتل
والتدمير ،وتصاعد محاوالت النيل منها
وتقسيمها وتجزئتها ،وإبعادها عن دورها
التاريخي الفاعل ،ال سيما على صعيد
القضية الفلسطينية؛ فسوريا احتضنت شعبنا
الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من
الزمن ،وهو ما يستوجب الوقوف معها ،في
ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم”.
وأضافت“ :ندين بشدة العدوان الصهيوني
المتكرر على سوريا ،وخاصة قصف
مؤخرا ،ونؤكد وقوفنا
مطار ْي دمشق وحلب
ً
َ
إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا
العدوان” ،معربة عن تقديرها لـ”سوريا قيادة
وشعبا ،لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب
الفلسطيني وقضيته العادلة ،ونتطلع أن
تستعيد سوريا دورها ومكانتها في األمتين
العربية واإلسالمية ،وندعم كل الجهود
المخلصة من أجل استقرار وسالمة سوريا،
وازدهارها وتقدمها”.
وكان وفد من حركة حماس قد زار مؤخ ار
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شاب لم يكن يملك ثمن وجبة طعامه ..هكذا أصبح مليونيراً
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واعترف ساي بأن أكبر مشكلة تتعلق بمشروع
الذكاء االصطناعي الفاشل هي أنه لم «يجد
السوق».
وقال« :تخصصت منصة الذكاء االصطناعي
الخاصة بي في ذلك االختبار الذي يحتاج
الطالب األجانب إلى خوضه للمجيء إلى
اليابان» ،مشي اًر إلى امتحان القبول في
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سرعان ما تحول شاب من كوريا الجنوبية
إلى مليونير يمتلك شركة تزيد قيمتها عن 32
مليون دوالر بعد أن كان فقي اًر ال يملك ثمن
وجبة طعامه ،حيث حقق نجاحاً أسطورياً
خالل فترة وجيزة ،وهو يبلغ من العمر اليوم
ثالثين عاماً ،بينما يتذكر كيف كان قبل عشر
سنوات فقط ،وهو في العشرين من عمره ال
يملك ثمن وجبة طعامه التالية.
وبحسب قصة النجاح التي سردتها شبكة
«سي أن بي سي» األميركية ،واطلعت عليها
«العربية نت» ،فإن الشاب ساي هانج جونغ
البالغ من العمر اآلن ثالثين عاماً فقط كان
قد أسس شركتين في السابق وفشلتا ،وأصبح
ال يملك بعدهما أي مال.
ويتذكر جونغ األوقات التي كان فيها قلقاً
على مستقبله ألنه لم يكن يملك ما يكفي
من المال لوجبة طعامه التالية ،حيث كان
يبلغ من العمر  20عاماً ،وكان قد أسس
للتو شركة ذكاء اصطناعي ساعدت الطالب
على تحسين نتائج اختباراتهم في امتحانات
االلتحاق بالجامعة ،لكنها لم تكن فكرة ناجحة
ولم يوفق بها.
وقال جونغ لشبكة «سي أن بي سي»
األميركية« :كان لدي الكثير من الديون
واضطررت إلى استخدام بطاقتي االئتمانية
لدفع الرواتب للموظفين العاملين معي» .وبعد
عشر سنوات فقط استطاع جونغ أن يتحول
إلى رجل أعمال ناجح ويرسم حياة مختلفة له،
وصورة تختلف عما كان عليه في السابق،
حيث أصبح اآلن المؤسس والرئيس التنفيذي
لشركة ( )oViceوهي الشركة التي يبدو أنه
تمكن من النجاح عبرها وسرعان ما جعلت
منه مليوني ارً.

وشركة ( )oViceهي عبارة عن منصة
مكتبية افتراضية تم إنشاؤها لجلب الطاقة
الجماعية في مساحات المكاتب المادية للفرق
البعيدة.
وعلى سبيل المثال ،تسمح هذه المنصة
بإجراء اختبارات غير رسمية للزمالء
وكذلك إجراء اجتماعات عبر اإلنترنت،
وبالتالي هي عبارة عن شبكة مكاتب وغرفة
اجتماعات افتراضية ،ويبدو أنها استفادت
من فترة اغالقات «كورونا» وضرورة التباعد
االجتماعي التي أصبحت مفروضة على
الجميع خالل الوباء.
ويقع المقر الرئيس للشركة في اليابان حيث
يعيش ساي هانج جونغ ،وهو كوري جنوبي.
وفي أواخر الشهر الماضي ،جمعت شركة
«أو فويس»  32مليون دوالر في جولة تمويل
بقيادة مجموعة من المستثمرين من اليابان
وخارجها ،ورفع التمويل األخير إجمالي رأس
المال إلى  45مليون دوالر.
ووفقاً لساي فقد حققت الشركة عائدات سنوية
متكررة تبلغ  6ماليين دوالر.
وتقول «سي أن بي سي» إن ساي تعلم
الكثير من أخطائه السابقة وأصبح رائد أعمال
حالياً ،واستطاع في النهاية أن يؤسس شركة
ناشئة جديدة ويحقق النجاح من خاللها.

الجامعات اليابانية للطالب الدوليين.
وساي ،الذي كان يدرس في اليابان عام
 ،2017خضع لالختبار نفسه وعانى أثناء
التحضير له.
وقال« :لم يكن هناك الكثير من الكتب
جمعت أسئلة
للدراسة على ذلك االمتحان ،لقد
ُ
من امتحانات الجامعة المحلية وصنعت
ذكاء اصطناعياً يولد أسئلة لتحسين درجات
ً
الطالب».
وأضاف« :لكن في ذلك الوقت كان 1000
شخص فقط يجرون هذا االختبار كل عام،
لذلك كان سوقاً صغي اًر ومخصصاً بحق».
وأخبره المستثمرون أنه لكي يستثمروا في
الشركة الناشئة فإنه سيحتاج إلى توسيع
السوق ،لكن ساي قال إنه عنيد ،ويضيف:
«قلت ال .أريد حل هذه المشكلة».
ُ
وعلى الرغم من تصميمه كافحت المنصة
للبقاء واقفة على قدميها وكما قال ساي
ببساطة« :لقد فشلت».
«كنت مهووساً جداً بإنجاحه ألنه كان
وتابع:
ُ
منتجي الخاص».
وفي النهاية باع الشركة ،مما ساعده على
سداد ديونه ومنحه «إعادة التعيين» التي قال
إنه في أمس الحاجة إليها.
ومع ذلك ،لم يستسلم ساي  -ألن ريادة
األعمال هي «رحلة مستمرة» ،على حد قوله،
عالوة على ذلك ،لم يكن ذوقه األول للفشل.
وعندما كان يبلغ من العمر  18عاماً،
بدأ شركة وساطة تجارية تربط الشركات
باإلمدادات والموزعين في اليابان وكوريا
الجنوبية ،ولكن بعد عام ،اضطر ساي إلى
إغالق المتجر.
وتم إطالق شركة ( )oViceفي اليابان في

أغسطس  ،2020وقال ساي إن هناك زيادة
كبيرة في عدد الشركات التي تدفع مقابل
الخدمة ألنها أدركت أن الوباء لن يختفي في
أي وقت قريب.
وأضاف« :بدأت الشركات في التفكير في
التواصل والمشاركة في العمل عن بُعد
وساعدت منصتنا في ذلك».
ال في
هائ
ا
نجاح
وحققت شركة ساي الجديدة
ً
ً
العامين الماضيين بسبب الوباء.
ولكن بينما خففت البلدان في جميع أنحاء
العالم القيود وبدأ العمال في العودة إلى
المكاتب ،بدأت ( )oViceفي تحويل تركيزها
إلى الشركات التي تتكيف مع ما أطلق عليه
البعض «الوضع الطبيعي الجديد» ،أي
العمل الهجين.

في إندونيسيا ..لماذا يخرجون األموات من قبورهم كل  3أعوام؟
هل تستطيع تخيّل التقاط صورة مع أقربائك
األموات بعد مرور أعوام ع ّدة على وفاتهم؟
في إندونيسيا ،يقام طقس يُدعى «مانيني»
( )Maneneفي شمال توراجا كل ثالثة
أعوام ،وخالله ،تُخرج العائالت األموات من
القبور في تقلي ٍد فريد.
المصور اإلندونيسي ،ثايب تشايدار،
وجاب
ّ
إلى قرى ع ّدة في البالد بين عامي 2014
تعرف
و 2019لتوثيق هذه الطقوس بعدما ّ
عليها عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وقال المصور في مقابلة مع موقع CNN
ألن هذه
بالعربية« :كنت
مهتما ج ًدا بتوثيقه ّ
ً
الطقوس فريدة ج ًدا بالنسبة إلي».
وتتضمن طقوس «مانيني» تغيير مالبس
ّ

األموات المحنّطين كل ثالثة أعوام لتكريم
أرواحهم .وخالل طقوس «مانيني» ،تقوم
العائالت بالصالة مع بعضها البعض،
وتنظيف قبور أمواتهم ،كما أنهم يُزيلون
الجثث من القبور ،ويلبسونها مالبس جديدة،
بحسب ما ذكره تشايدار .وتُظهر الصور التي
وثّقها اإلندونيسي العائالت خالل اهتمامهم
بموتاهم بصور غير اعتيادية.
ويمكن ح ّتى رؤية بعض األفراد وهم يلتقطون
الصور مع األموات قبل إعادتهم إلى قبورهم
لثالثة أعوام أخرى .وخالل هذا التقليد ،ليست
المالبس األمر الوحيد الذي تجلبه العائالت
اضا
للمحنطين ،فهو قد
يتضمن «أغر ً
ّ
ن
مفضلة
تكو
أن
اعتادت
شخصية ،أو أشياء
ّ
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الجميل:
يكشف خبايا
كتاب إسرائيلي
ِ
ّ
كذب علينا ونحن على أنفسنا
“العالقات بين المسيحيين (الموارنة) في
لبنان وبين إسرائيل كانت عالقات مصالح
أي عاطفة ،والمسيحيون اضطروا
خالية من ّ
حدثين
لالرتماء في أحضان الكيان بعد
ْ
األول ،أكتوبر األسود في األردن
ْ
مفصليينّ :
عام  ،1970وطرد منظمة التحرير والفصائل
من األردن إلى لبنان ،والثاني اندالع الحرب
األهلية عام  ،1970عندما شعر المسيحيون
ّ
أنّهم وحدهم وبحاج ٍة لمساعد ٍة” ،هذا ما
ٍ
ائيلي جدي ٍد كشف خبايا
جاء في
كتاب إسر ٍّ
وخفايا العالقات بين الكيان وبين الموارنة
في لبنان ،وفي ُمق ّدمته بشير الجميّل ،والذي
بأن الموارنة خدعوا إسرائيل،
توصل لنتيج ٍة ّ
ّ
عيد انتخاب
ب
السالم
على
التوقيع
ا
و
فض
ور
ُ ْ
ئيسا للبنان في الـ 23من شهر آب
ر
ل
الجمي
ّ
ً
(أغسطس) .1982
الكتاب ،الذي اعتمد على كبار المسؤولين
في الموساد والجيش والمستوى
السياسي أكّد
ّ
دبروا ونف ّذوا عملية
ّ
أن السوريين هم الذين ّ
اغتيال الجميل ،واعتبر الوزير السابق دان
غير مجرى التاريخ،
مريدور ّ
أن االغتيال ّ
أن الكتائب ن ّفذوا مجزرة صب ار وشاتيال
اعما ّ
ز ً
ٍ
الجميل ،في حين أكّد
تصفية
على
فعل
كرّد
ّ
تم تنفيذ المجزرة على الرغم من
المؤلّف أنّه ّ
ائيلي آنذاك ،دافيد ليفي،
ر
اإلس
أن الوزير
ّ
ّ
أن دخول (الكتائب) إلى
من
الحكومة
ّر
ذ
ح
ّ
ألنهار من الدماء،
مخيمات الالجئين سيؤّدي
ٍ
على ح ّد وصفه.
وكانت الش اررة األولى للتعاون قد أطلقها
الجنرال سعد حداد الذي تعاون
ٍ
علني مع
بشكل ٍّ
إسرائيل ،واعتبره المسيحيون عميالً ،بحسب
ائيلي يغآل كيبينس ،الذي أصدر
ّ
المؤرخ اإلسر ّ
كتابا جدي ًدا تحت عنوان-1982(:
مؤخر
ا
ً
ً
أن بشير
لبنان الطريق إلى الحرب)ُ ،مضي ًفا ّ
ار عام  1976بالتعاون
الجميل اتخذ قر ًا

البنتاغون يخفي مجددا حقائق عن أجسام طائرة مجهولة
بدأ الجيش األمريكي مرة أخرى في إخفاء
حقائق حول األجسام الطائرة المجهولة.
ورفضت البحرية األمريكية رفع السرية عن
مقاطع الفيديو المتاحة ،ويبدو أن عددها
كبير .وأكد الجيش األمريكي ،وعلى وجه
التحديد ،ممثلو البحرية أن لديهم مقاطع فيديو
غير معروفة للجمهور عن األجسام الطائرة
المجهولة أو عن الظواهر الجوية المجهولة
( )UAPكما يفضل البنتاغون اآلن تسمية
األجسام الغامضة التي تندفع في الغالف
الجوي لألرض وبالتحديد في الجزء السفلي
منه والطبقات العليا كذلك.
لكنهم ال يريدون رفع السرية عن اللقطات
الموجودة ونشرها ،ألن مقاطع الفيديو هذه
«ستضر باألمن القومي» ،حسب البنتاغون.

وهكذا ،بررت البحرية األمريكية رفض الطلب
الذي أرسله موقع  Black Vaultاإللكتروني،
المعروف بجهوده في رفع السرية عن المواد
التي جمعتها السلطات والخدمات الخاصة
فيما يتعلق بـ UAPنفسها.
وفي العام الماضي تم اإلعالن عن جهوده
الرامية إلى رفع السرية عن عدة آالف من
الملفات من أرشيفات وكالة المخابرات
المركزية .وأقسمت المخابرات األمريكية
آنذاك أنها رفعت السرية عن كل ما لديها.
وقد اعترفت اآلن «ناسا» كذلك بوجود
الظواهر الجوية المجهولة .واعتنى بها
مؤخ ار الكونجرس األمريكي من خالل عقد
جلسات عامة حيث استجوبوا نائب مدير
المخابرات البحرية ،سكوت براي ،ونائب

مع إسرائيل لحماية المسيحيين وتزويدهم
باألسلحة وطرد السوريين والفلسطينيين من
ائيلي،
لبنان ،والتقى ّ
بأول رئيس وز ار ٍء إسر ٍّ
يتسحاق رابين ،على متن سفينة في البحر،
حيث اكتفى رابين بالقول”:سنُ ِ
ساعد المسيحيين
لكي يُ ِ
ساعدوا أنفسهم”.
أول زيارة
وكشف الكتاب الجديد النقاب عن ّ
أن ّ
لبشير الجميل إلى إسرائيل كانت في العام
 ،1976وزار خاللها كنيسة المهد في بيت
ولكن الوزراء آنذاك لم يه ّتموا بتطوير
لحم،
ّ
العالقات مع لبنان ،لذا دخل (الموساد) في
الخط وتسلّم الملّف.
أوائل الثمانينيات على ّ
وبحسب الكتاب ،الذي اعتمد على كبار
فإن عدم
المسؤولين في (الموساد) وقتذاكّ ،
تطوير العالقات مع المسيحيين في لبنان
اثنين :ضرب السوريين في
نبع من اعتبارْين ْ
يض ّر بالسالم مع
أن ُ
بالد األرز من شأنه ْ
سلبا على
يؤثر
الثانية،
مصر ،ومن الناحية
ً
ائيلية لضرب المفاعل
االستعدادات اإلسر ّ
تمت في
التي
العملية
اقي ،وهي
ّ
ّ
النووي العر ّ
حزيران (يونيو) .1981
األول بين وزير األمن
وتابع الكتاب ّ
أن اللقاء ّ
ائيلي في ذلك الوقت أرئيل شارون،
اإلسر ّ
حيث
تم في العام ،1981
ُ
وبشير الجميل ّ
زار شارون لبنان برفقة وف ٍد من (الموساد)،
وتناول  12طبق حمص في مطعم (البستان)
في بيروت ،بعد دعوته للعشاء هناك مع
الجميل ،وحتى موته التقى الجميل مع شارون
أن
مرًة في لبنان وفي إسرائيل ،الف ًتا إلى ّ
ّ 12
شارون كان يُناديه “يا ب ّن ْي” ،ورئيس األركان،
رفائيل إيتان “يا أخي” ،وبحسب مسؤول
فإن
ممثلية الموساد في لبنان ،أفنير أزواليّ ،
دائما،
بشير لم يكُن ً
كذابا ،بل قال الحقيقة ً
“نحن اإلسرائيليين ُكنّا نكذب عليه وعلى
أن المحادثات
أنفسنا” ،بحسب تعبيرهُ ،مضي ًفا ّ

نسية واإلنجليزّية.
تمت
باللغتين الفر ّ
ْ
معه ّ
الجو في تلك
من ناحيته كشف قائد سالح ّ
الفترة الجنرال دافيد عيفري النقاب عن أ ّنه قام
بتنظيم رحل ٍة لبشير الجميل من قاعدة (تل
ائيلية إلى لبنان ،وقال”:قبل سن ٍة
نوف) اإلسر ّ
تعرفت إليه في جونية ،وانطباعي
من ذلك ّ
أن الخطط التي عرضها
عنه كان سي ًئا ،كما ّ
قادة المسيحيين أمامنا لم تكُن مرتبط ًة
أن
بالواقع..عندما بدأت الرحلة بالطائرة رأيت ّ
شاحبا ،ويُطلِق
الرجل كان خائ ًفا ج ًدا ووجهه
ً
تنهدات ،وكلّما تق ّدمنا باتجاه لبنان زاد خوفه،
كل ما في بطنه بسبب
لي أنّه تقيأ ّ
ّ
وتبين ّ
الخوف ،لذا عدنا إلى تل أبيب”.
أن الحديث
وتابع عيفري”:انطباعي كان ّ
أن يُو ِ
ٍ
اجه
شاب
يدور عن
ٍ
صغير ال يقدر ْ
الضغوطات الكبير ،وهذا األمر تساوق مع
بأن الموارنة
ما كان سائ ًدا في تلك الفترة لدينا ّ
المدللين”.
هم جماعة من األشخاص ُ
أيضا
قائد ممثلية (الموساد) بلبنان كشف ً
قص ٍة أخرى تؤكّد أن الجميل كان جبا ًنا
عن ّ
وقال”:قمنا بجول ٍة مع بشير بالقرب من منطقة
تبادل إطالق النار ،وعندما سمع الجميّل
صوت الرصاص ،قفز من سيارة (الجيب)
واختبأ بين األشجار ووراء صخرٍة كبيرٍة لش ّدة
خوفه ورعبه”.
وأ ّقر كبار القادة األمنيين والسياسيين
بأن
اإلسرائيليين ،الذين تح ّدثوا لمؤلّف الكتاب ّ
الموارنة في لبنان كشفوا القناع عن القناع
ائيلية
القوات اإلسر ّ
عندما رفضوا مساعدة ّ
التي اجتاحت لبنان عام  ،1982وكان
ئيسا للبنان،
ّ
همهم الوحيد انتخاب بشير ر ً
أن شارون صرخ على الجميّل وقال له:
حتى ّ
أنت تتح ّدث عن
“ ُق ِتل المئات من جنودنا ،و َ
االنتخابات” ،وش ّد ّدوا على أنّهم فهموا في تلك
بأن السالم مع لبنان هو أكثر من وهم
الفترة ّ

ومن سر ٍ
حيز التنفيذ،
اب وأنّه لن يخرج إلى ّ
ائيلي ،إيهود يعاري،
كما قال المراسل اإلسر ّ
الذي ّ
غطى حرب لبنان ،واجتمع مع وليد
جنبالط وكميل شمعون في بيتيهما.
قمة االنكسار والشرخ في العالقات بين
ّ
الجميل واإلسرائيليين كان بعد انتخابه في 23
ّ
ئيسا للبنان ،وذلك
ر
1982
(أغسطس)
آب
ً
على خلفية رفض الموارنة مساعدة إسرائيل
في الحرب ،يقول المؤلّف”:بيغن استقبل
بشير في أحد الفنادق بمدينة نهاريا المتاخمة
ائيلي
للحدود مع لبنان .رئيس الوزراء اإلسر ّ
أن يستقبله
كان
غاضبا ج ًدا ،وطلب من بشير ْ
ً
ٍ
ٍ
أن يقوم الجميل
و
بيروت،
في
ة
رسمي
ة
ر
بزيا
ْ
ّ
بزيارة العاصمة القدس ،والتوقيع على اتفاق
الجميل
سال ٍم .اللقاء كان حامي الوطيس..
ّ
رّد على أنّه في الظروف الراهنة ال يمكنه
التوقيع على السالم وطلب منه مهلة لسنة”.
“في تلك اللحظة ارتفع صراخ بيغن على
الجميل ،فقد أعصابه ،عندها م ّد الجميل يديه
ّ
كبلني بالقيود ،أرفض
نحو بيغن وقال له ّ
لك” ،وأضاف المؤلّف”:بشير
أن أكون عب ًدا َ
ْ
توجه لرئيس الوزراء وقال له :سيّد بيغن،
ّ
أو
جيد ّ
ما هو األفضل لكم ،صديق ّ
ميتْ ،
حقيقيا على قيد الحياة ولكن دون
صدي ًقا
ً
سالم؟”.
اتفاق
ً
أن الكتاب الجديد
الم ّهم التأكيد على ّ
من ُ
الزاخر بالمعلومات التي لم تكُن معروف ًة من
بأن
ائيلية ّ
ذي قبل ،يعود ويُكرر الرواية اإلسر ّ
جيش االحتالل لم يُن ّفذ مجزرة صب ار وشاتيال،
أن (الكتائب) بقيادة إيلي حبيقة ،الذي
وّ
يصفه الكتاب بـ”مقاوِل القتل” ،هم الذين قاموا
وثأر لمقتل زعيمهم بشير
انتقاما ًا
بها ،وذلك
ً
الجميل.
ّ

لماذا أعلن مرزوق الغانم عدم ّ
ترشحه النتخابات مجلس األ ّمة الكويتي
ّ
الترشح؟
وقبل يوم واحد فقط من إغالق باب

بالنسبة للميّت خالل حياته».
أمر
وقد تكون فكرة تصوير هذه المشاهد ًا
مخي ًفا بالنسبة لكثير من األشخاص ،واعترف
المصور بالفعل أنه كان مترد ًدا بشأن التقاط
هذه الصور بداية.
ولكنه أكّد بالقول إنه «بعد مكوثه فترة في
الموقع ،اعتدت على األمر ألن العائلة
التي ن ّفذت الطقوس كانت ودودة للغاية مع
الضيوف الذين جاؤوا».
وتقام هذه الطقوس قبل وصول موسم الزراعة،
أو قبل نهاية شهر أغسطس/آب.

وزير الدفاع لشؤون االستخبارات واألمن،
رونالد مولتري ،وقبل ذلك بقليل ،استحدث
البنتاغون والبحرية األمريكية وحدة خاصة
وهي فريق العمل الخاص بالظواهر الجوية
المجهولة ( )UAPTFوذلك لتنظيم حساباتها
وتحليلها ومحاولة إلقاء الضوء على ذلك.
ومن غير المستبعد أن يكون هناك شيء قد
تمت تسويته بالفعل .ووفقا لشهادات الطيارين
والتقنيين ومش ّغلي الرادارات األرضية والبحارة
الذين كانوا على متن حامالت الطائرات ،فإن
قطر األجسام الطائرة المجهولة وصل إلى
 20-15مترا ،وإنها حلّقت بسرعة وصعدت
إلى ارتفاع  10كيلومترات بدون أي محركات
وغيرت مساراتها بتسارع من
أو تيارات نفاثةّ ،
 100إلى  .g 1000وهو أمر مستحيل تماما
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منوعات

بالنسبة للطيارين البشر لو كان أشخاص
مثلنا يجلسون داخل تلك الطائرات المجهولة.
وفي بعض األحيان اختفت األجسام المجهولة
تحت الماء ،ثم خرجت من تحت الماء بسرعة
دون أي اضطرابات هوائية وصدمات ،عادة
ما تصاحب الطائرات التي تجتاز حاجز
الصوت.
وقصارى القول لقد تصرفت ،بشكل مشكوك
فيه بالنسبة للمركبات األرضية.
بينما أحاط الجيش أعضاء الكونجرس علما
بأنه «لم يكتشف أي دليل على أن األجسام
المجهولة هي من أصل خارج األرض» .مع
المشرعين األمريكيين اعترفوا أن
ذلك ،فإن
ّ
تلك األجسام تشكّل تهديدا محتمال لألمن
القومي.

األمة الكويتي الشهير
لم يُعلن رئيس مجلس ّ
ولكن
مرزوق الغانم اعتزاله العمل السياسيّ ،
لمانية
إعالنه عدم
ّ
الترشح لالنتخابات البر ّ
المنافس األقوى ليرأس البرلمان،
القادمة ،وهو ُ
يطرح تساؤالت حول أسبابه ،فالرجل عاد ًة
يفوز بتصويت شعبي الفت يدخل به نائباً،
المعارضة على اإلطاحة به من
وعملت ُ
رئاسة المجلس ،وقد فاز بفارق ضئيل برئاسة
المجلس األخير قبل حلّه أميرّياً.
الغانم كما يراه نواب محسوبون على
الكويتية،
المعارضة ،محسوب على الحكومة
ّ
بل إن الذي يحسم أحياناً تمرير بعض القوانين
ترشحه النتخابات
لصالحها ،وقرار عدم ّ
مجلس األمة  ،2022يربطه البعض برغبة
السياسية الجديدة ،إفساح المجال لغيره،
القيادة
ّ
جربة ،واألهم إغالق
الم ّ
وتبديل الشخوص ُ
الباب أمام التجاذبات ،واألزمة السياسيّة التي

راوحت مكانها ،وعدم تكرارها ،ما قبل حل له عبر وزرائها في التصويت الختيار رئيس
البرلمان بقرار أميري ،وتشكيل حكومة جديدة المجلس ،هل هي عودة “ذات تأثير أقوى”
يرا ،أم أن
بوابة الحكومة ،وتعيينه وز ً
برئاسة الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح من ّ
المستقبل
نجل أمير الكويت (الشيخ نواف األحمد).
عينه تتطلّع لرئاسة الحكومة في ُ
المفاجئ بالنسبة للكثيرين ،بأن (رئيس وزراء من خارج العائلة الحاكمة)،
الالفت ،بل و ُ
األمة ،أو أن
المنافس األقوى مقابل تخلّيه عن رئاسة مجلس ّ
الغانم كان يُنتظر أن يكون ُ
عمر طويالً.
على رئاسة مجلس األمة ،وقبل يوم واحد المجلس النيابي القادم لن يُ ّ
بخلفيات
أنه
يظهر
ترشح الغانم ،قد
الترشح لهذه االنتخابات قرار عدم ّ
فقط من إغالق باب ّ
ّ
ترشحه لالنتخابات ،وهو ما يطرح سياسيّة ،ومع هذا ،ال يعني أن شعبيّته
أعلن عدم ّ
ترشحه ،في الشارع الكويتي قد تراجعت ،فهو ق ّدر
تساؤالت حول تأخير توقيت عدم ّ
شخصية ،أو طلب “إصرار” الجموع الكبيرة كما وصفها على
وما إذا كان يعود لرغبة
ّ
ترشحه من أهل الكويت ،وأبناء ديرته ،وقرار
وتمنّي من جهات عليا ،فالغانم دائماً ما يدعو
ّ
ترشحه أكسبه احترام عدد كبير من
لتغليب المصلحة ،والوقوف خلف قيادة بالده عدم ّ
في األزمات الصعبة ،وهو ما أعاد التأكيد الكويتيين ،وتعاطف خارجها ،وتوّقفوا عن
عبارته الالفتة في بيانه والتي قال فيها:
ترشحه.
عليه في بيان إعالن عدم ّ
هل انتهى الدور السياسي للغانم ،ال يبدو “إن هذا القرار
المرحلي ،ال يعني إطالقاً
ّ
ذلك على األقل وفق تصريحاته ،فحسب ابتعادي عن المشهد السياسي ،وال انصرافي
ترشحه هو عن واجبي الوطني ،وإنما يأتي انسجاماً مع
تصريحه الصحافي أكّد بأن عدم ّ
قرار مرحلي ،سيعقبه عودة ذات تأثير أقوى ،مبادئي ،وتجسيداً لقناعاتي ،وسأبقى -كما
والقرار ال يعني إطالقاً ابتعادي عن المشهد عهدتموني ،وحيث عرفتموني -ثابتاً في
الترشح هو قرار قناعاتي ،محافظاً على مواقفي ،مقداماً في
عتبر أن قرار
السياسيُ ،م ًا
ّ
وطني ،يقوم على أسس موضوعيّة ،مضيفاً ق ارراتي ،وفيّاً لقيادتي ،متصدياً لمن يحاول
التأمل في المعطيات ،والنظر في العبث بأمن بلدي ،مستم اًر في مناصرة قضايا
أنه وبعد ّ
أمتي :وطنياً وخليجياً ،وعربياً وإسالمياً ،ال
قرر االعتذار عن
ّ
المآالت ،فقد ّ
الترشح ّ
أحيد عن ذلك وال أساوم”.
لالنتخابات.
األمة
لصفوف ومع خلو منصب رئاسة مجلس
ّ
الصعب على الغانم أن ينتقل ُ
من ّ
المنافس األقوى ،يبدو
المعارضة ،في حال ُمحاولة تفسير ما يعنيه الكويتيّ ،
وترجل الغانم ُ
ُ
بعودة ذات تأثير أقوى ،وعدم االبتعاد عن أن المنصب سيكون محسوماً ألحمد السعدون
المشهد السياسي ،فالرجل أساساً ُمتّهم أنه حال فوزه كنائب باالنتخابات التي تجري
ترشحه
يحابي قيادته ،وأنها ساهمت في التصويت نهاية الشهر الجاري ،والذي كان أعلن ّ

وعبر الكويتيون عن
لمانيةّ ،
لالنتخابات البر ّ
لترشحه ،لخبرته الطويلة ،حيث كان
ارتياحهم ّ
رئيسا للمجلس العام  ،2012وقبلها أعوام
 ،85 ،92 ،96والسعدون يلقى توافقاً من
الحكومة والمعارضة ،ما يُج ّنب البالد تكرار
األزمات ،وحل البرلمان ،وإكمال دورته.
هنالك أسماء أقل ّ
للمنافسة على رئاسة
حظاً ُ
المجلس حال فوزهم كنواب باالنتخابات ،بدر
الحميدي (قاد تحالف ُمعارض إلسقاط الغانم
األمة وفشل بالمجلس
ومنافسته لرئاسة مجلس ّ
ُ
األخير) ،محمد المطير ،عبيد الوسمي.
وكما عبّر قطاع عريض من الكويتيين عن
عبر
صدمتهم وحزنهم لعدم ّ
ترشح الغانمّ ،
آخرون عن فرحتهم لهذا القرار ،ومن بينهم
الدكتور فيصل علي المسلم ،الذي بارك
ترشح الغانم ،ودعا
للشعب الكويتي عدم ّ
للعمل لعدم عودته ُمستقبالً.
الكويتيون اآلن على كُل حال ،ينتظرون
ّ
الجدد في البرلمان
ّليهم
ث
م
م
الختيار
التصويت
ُ
َُ
نهاية الشهر الجاري ،وبين من يبحث عن
تفسير عبارة الغانم التي وردت في بيان
ترشحه والتي قال فيها“ :تاركاً لألحداث
عدم ّ
القادمة أن تكشف عن بعض الحقائق
ويتخوف من القادم والتأثير على
المغيّبة”،
ُ
ّ
الكويتية وسط ُمحيط
ة
اطي
ر
الديمق
التجربة
ّ
ّ
خليجي بعيد عنها تماماً ،وبين من يأمل
برسم طريق جديدة للكويت في العهد الجديد،
وقد تح ّقق ذلك برأيهم بداي ًة برحيل رئيسي
األمة ،صباح الخالد،
الحكومة ومجلس
ّ
ومرزوق الغانم.
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جمال و صحة

الشمام ..الفوائد الصحية والحقائق الغذائية
مشوارMeshwar
Meshwar
مشوار

حقائق غذائية
فيما يلي حقائق التغذية لـ  100جرام من
الشمام ،من مركز بيانات األغذية التابع
لو ازرة الزراعة األمريكية

وأضافت مانجيري إن فيتامين ( )Aالموجود
أيضا عنصر غذائي أساسي
في الشمام هو ً

شرب الشاي األسود يوم ًيا قد يؤثر على طول العمر
قد يبدو شرب ٍ
كوب من الشاي الدافئ وسيلًة
لتهدئة الروح ،ولكن وجدت دراسة جديدة أنّه
أيضا.
قد يكون مفي ًدا لجسمك ً
وأظهرت الدراسة ،التي نُشرت اإلثنين بدورية
«»Annals of Internal Medicine
أن شرب كوبين أو أكثر من الشاي األسود
ّ
يوميا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من
ً
جميع األسباب.
وفحصت الدراسة بيانات من البنك الحيوي
ٍ
معلومات
في المملكة المتحدة ،والذي يضم
متعمقة ،عن نصف مليون
وراثية وصحية ّ
رجل وامرأة ،تتراوح أعمارهم بين  40و69
باستبيان بين عامي
ٍ
عاما ،والذين شاركوا
ً
 2006و.2010
وتضمنت قاعدة البيانات المعلومات التي
أبلغ عنها المشاركون حول عادات شرب

الشاي لديهم ،مثل عدد مرات الشرب ،وما
يضيفونه إلى أكوابهم ،وف ًقا للدراسة.
أن بعض المشاركين لم يشربوا الشاي
ورغم ّ
نظر لكون
األسود على اإلطالق ،إال أ ّنه ًا
البيانات من المملكة المتحدة ،أبلغ الكثيرون
عن شرب الشاي بانتظام ،بينما أبلغ البعض
اآلخر عن شرب ما يصل إلى  10أكواب
في اليوم ،حسبما ذكرته المؤلّفة الرئيسية
لل ّدراسة ،ماكي إينو-تشوي ،وهي عالمة
أوبئة لدى المعهد الوطني للسرطان في
الواليات المتحدة.
وتابع البنك الحيوي حالة المشاركين بعد
حوالي  10أعوام من االستبيان األصلي،
أن األشخاص الذين شربوا
ووجد الباحثون ّ
يوميا في هذه
كوبين أو أكثر من الشاي ً
الفترة كانوا أقل عرضة للوفاة ألسباب مثل
أمراض القلب واألوعية الدموية ،ومرض

نقص تروية القلب ،والسكتة الدماغية ،وف ًقا
لل ّدراسة.
نظرة مثيرة حول عادات شرب
ويق ّدم البحث ً
الشاي ،ولكن ال يزال هناك حاجة إلى المزيد
من البحث قبل التوصية بتغييرات في النظام
الغذائي ،وف ًقا لهوارد سيسو ،وهو أستاذ
مساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد
وعالم األوبئة المساعد بمستشفى بريغهام
والنساء في مدينة بوسطن األمريكية.
وفي رسالة بالبريد اإللكتروني ،قال سيسو،
والذي لم يشارك في ال ّدراسة« :حاول مؤلفو
الدراسة التحكّم في العوامل الغذائية األخرى،
لكن يختلف شاربو الشاي عاد ًة عن غيرهم
ّ
أن
المحتمل
من
التي
و
ى،
أخر
اح
و
ن
من ٍ
ّ
تُضعف هذه النتائج».
وأضاف« :نحن بحاجة إلى إجراء المزيد
من التجارب السريرية العشوائية التي تختبر

شرب الشاي».
وبالنسبة للعديد من شاربي الشاي ،تُعتبر
أمر بالغ
عملية تحضير كوب من الشاي ًا
األهمية .على سبيل المثال ،درجة الح اررة
المثالية للشاي ،وإضافة الحليب أو السكّر
بمقدار معين.
إليه
ٍ
تخيل شرب الشاي
وإذا كنت ال تستطيع ّ
بدون إضافات ،فال داع للقلق.
ووف ًقا للدراسة ،لم يحدث انخفاض كبير في
الفوائد الصحية بالنسبة ألولئك الذين أضافوا
السكر إلى الشاي.
الحليب أو ّ
وهذا ال يعني بالضرورة أنّها الطريقة األكثر
صحية لشرب الشاي.
ّ
وأوضحت إينوي تشوي أن خبراء الصحة
يشجعون بشدة على الحد من السكّر
ّ
والدهون
المشبعة ،مثل تلك الموجودة في
ّ
الحليب.

 50ألف يورو غرامة قطفها في ألمانيا!
رأسا على عقب وفاق سعرها الذهب
الزهرة التي قلبت هولندا ً
تحت سما ِء الدولة
ظهرت زهرة التوليب ألول مرٍة َ
المبهجة استطاعت
ّ
المتعددة و ُ
العثمانية؛ وبألوا ِنها ُ
يعا .وإلى اآلن،
ر
س
األنظار
تخطف
التوليب أن
َ
ً
ان زهرة التوليب
لكل لو ٍن من ألو ِ
يؤمن الكثير أن ِّ
مرور
ًا
اق
األبيض
ِ
من
ة
معنى ُمختلف ،بداي
البر ِ
ً
ّ
بم ِ
اني الذي
و
لألرج
ل
ووصو
األحمر
ختلف ِظالل
ِ
ً
ُ
ّ
يكا ُد يصبح بنيًّا .ولكن دعنا اآلن من معنى
ولنصب تركيزنا على أصل كلمة
ألوان التوليب
ّ
أطلق عليها هذا االسم؟..
لماذا
نفسها،
”توليب“
َ
تتفق أغلب المصادر أن أصل هذه الكلمة
ُ
فارسي ،ويعود إلى كلمة ”دلبند“ أو ”تولبنت“
ّ
أس،
بالتركية والتي تعني تُربان أو عمامة الر ِ
ّ
استقر
وبسبب وجه الشبه الواضح بين شكليهما،
ّ
صاحب الزهرة من بع ِدها
َ
االسم على التوليب ليُ
طوال رحال ِتها .وفي أو ِ
اخر القرن السادس عشر،
ِ
بجلب
وتحدي ًدا عام  ١٥٩٣بدأ التُجار الهولنديين
زهرِة التوليب من الدولة العثمانيّة التي كانت
تشتهر بزراع ِتها بكثرٍة آنذاك ،وتُعتبر موط َنها
ُ

األصلي.
األول و
ّ
تعرف زهرة التوليب باللغة العربية باسم (اللغلع)،
وهو جنس من الزهور يتبعها  90نوع وصنف
من الفصيلة الزنبقية ،ولكنها تختلف عن بعضها
في الطول واللون .حيث يتراوح طول ساقها ما
بين  10سنتيمترات و 60سنتيمت اًر وعند إزهارها
نجد أن بعضها يكون له ورقتين فقط والبعض
اآلخر يكون له أكثر من ورقتين ولكن ال تزيد
عدد ورقات الزهرة الواحدة عن  12ورقة كما
أنها تختلف أيضا في الحجم.
وقد سميت زهرة التوليب بهذا االسم نسبة لكلمة
تولبند التركية فهي أول بلد عرف بها زهرة
التوليب حينما جلبها األتراك السالجقة معهم من
أواسط آسيا حيث أصبحت رم اًز للدولة العثمانية.
وانتشرت الزهرة بين األتراك منذ القرن السادس
عشر الميالدي ،حيث نجد رسم لزهور التوليب
على مالبس السالطين العثمانيين في هذا
الوقت.

ولكن أزهار التوليب لم تلبث في موط ِنها
ٍ
فسرعان ما انتقلت من األراضي
لوقت طويلُ ،
اهتماما بالغين في أراضي
و
ة
حفاو
لتلقى
ة
العثماني
ً
ّ
ً
هولندا ،والتي ُسرعان ما رحبّت بها واحتضنتها
بين كفوِفها.
واليوم ،إذا قادتك قدماك إلى ضواحي أمستردام،
ِ
اصطفاف
الصق مخيّلتك مثل
ُ
فلن تج َد مشه ًدا يُ
أشعة الشمس،
تحت
تتألق
وهي
أزهار التوليب
ُ
ّ
تمتلك
آسر بل
ولكنها ال تكتفي بكو ِن جمالِها ًا
ُ
نحن البشر.
تار ً
يخا ً
تماما مثلُنا؛ ُ
أيضاً ،
وتفرض بعض الدول مثل تركيا وألمانيا غرامات
مالية لمن يقطف بعض أنواع الزهور .وتختلف
الغرامة من بلد إلى آخر أو من والية ألخرى،
فقد يعاقب على من يقطف زهرة بدفع غرامة
مالية قد تصل إلى  50ألف يورو أو حتى
مواجهة عقوبة السجن!

وفاة الملكة إليزابيث الثانية تشعل الجدل حول تاريخ بريطانيا االستعماري
مشوارMeshwar
Meshwar
مشوار

يمثل الشمام أحد أنواع البطيخ الذي يحتوي
على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن
ونسبة كبيرة من الماء تصل إلى .%90
يحتوي الشمام على فيتامين (Aفي شكل بيتا
كاروتين) وكذلك فيتامين  ،Cوهي مصدر
جيد للبوتاسيوم المعدني ،كما أنها منخفضة
السعرات الح اررية ولكنها مليئة بالنكهة
قالت أخصائية تغذية وخبيرة تغذية
مسجلة في بيتسبرغ  ،ومؤلفة ومتحدثة
باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية هيذر
مانجيري« :يعد هذا البطيخ خيا ار رائعا
عندما يتعلق األمر بالمغذيات لكل سعرة
ح اررية».
وأضافت« :كوب واحد من الكنتالوب يحتوي
على حوالي  55سعرة ح اررية فقط (بسبب
محتواه المائي العالي) ولكنه يوفر أكثر من
 ٪100من احتياجاتك اليومية من فيتامين
 ،Aوأكثر من  ٪50من االحتياجات اليومية
لفيتامين  ،cو  1.5جرام من األلياف
ومصدر هام للبوتاسيوم».

السعرات الح اررية 38
ماء  90.2جم
بروتين  0.8جم
إجمالي الدهون  0.18جم
إجمالي األلياف الغذائية  0.8جم
إجمالي السكر  7.88جم
كالسيوم  9ملجم
فيتامين  0.232 Aمجم
بوتاسيوم  157مجم
الصوديوم  30مجم
ما هي فوائد أكل الشمام؟
قال مانجيري« :إن كال من الفيتامينات
 Aو  Cمن مضادات األكسدة التي تعمل
على الحفاظ على صحة الجسم ،ومضادات
األكسدة تمنع وتبطئ تلف الخاليا واألنسجة
من خالل مهاجمة الجذور الحرة ،وهي
جزيئات تحتوي على إلكترون غير متزاوج:
الكثير من الجذور الحرة في الجسم يسبب
اإلجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى مشاكل،
لكن مضادات األكسدة تعمل على الحفاظ
على التوازن الصحي للجذور الحرة وتساعد
على منع اإلجهاد التأكسدي».

للرؤية الصحية  ،خاص ًة ألنه قادر على
الرؤية في الضوء الخافت.
ووجدت الدراسات أن النقص الحاد لفترات
طويلة في فيتامين ( )Aيمكن أن يسبب
العمى الكلي الذي ال رجعة فيه.
ووفقا لـ جامعة هارفارد  .T.Hمدرسة
تشان للصحة العامة ،هناك أدلة قوية
على أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه
والخضروات ،بما في ذلك الشمام ويرتبط
بانخفاض خطر اإلصابة بأمراض القلب
والسكتة الدماغية ،ويمكن أيضا أن يخفض
ضغط الدم.
ووفقا لمايو كلينك ،يمكن لأللياف والماء في
الشمام أن تساعد في الهضم وتساعد على
منع اإلمساك ،عند تضمينها كجزء من نظام
غذائي غني باأللياف ،مثل النظام الغذائي
الغني بالفواكه والخضروات والحبوب
الكاملة.
مخاطر تناول الشمام
بشكل عام ،ال يشكل تناوله خط ار كبي ار
بالنسبة لمعظم الناس ،ومع ذلك فقد تم
ربطه بأربع فاشيات لألمراض التي تنقلها
األغذية منذ عام  ،2006وفقا لمراكز
السيطرة على األمراض والوقاية منها
( )CDCوكانت غالبية هذه الحوادث عبارة

عن عدوى بكتيرية ناجمة عن السالمونيال،
لكن الناس أصيبوا أيضا بمرض الليستيريا.
قود يكون الشمام عرضة لتفشي األمراض
التي تنتقل عن طريق الغذاء ألن الفاكهة
تنمو على اتصال وثيق باألرض ،حيث
قد تتلوث بالبكتيريا من التربة أو الماء أو
الحيوانات قبل حصادها ،ويحتوي البطيخ
على سطح خارجي خشن وملمس يمكنه
حبس البكتيريا.
ويمكن أيضا أن تنتقل البكتيريا أثناء معالجة
البطيخ المقطوع مسبقا ،من قطع السكين
عبر القشور الملوثة ،إذا استمر استخدام
السكين الملوث نفسه ،فيمكنه نقل البكتيريا
إلى الجسد بالداخل.
المصدر :اليف ساينس
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أثارت وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
جدال عالميا حول سؤال جوهري هو :لماذا
ال نتحدث بصدق عن الملوك الذين خدموا
اإلمبراطورية البريطانية القوية التي تميز
تاريخها بالوحشية؟
بهذا السؤال استهلت الكاتبة الصحفية كارين
عطية مقاال لها في صحيفة «واشنطن
بوست» ()The Washington Post
األميركية انتقدت فيه ما وصفته بخطاب
الدعاية والجهل الذي تم خالله تناول وفاة
الملكة ،والذي يتعارض مع سجل بريطانيا
التاريخي وما تعرضت له شعوب في أفريقيا
وآسيا والشرق األوسط وأيرلندا من معاناة
خالل االستعمار البريطاني.
وقالت الكاتبة إن الملكة الراحلة تعتبر رم از
للباقة واالستقرار في عالم ما بعد الحرب
العالمية الثانية في المخيلة الغربية ،لكن
ذكرها وبقية أفراد العائلة البريطانية المالكة
يثير مشاعر معقدة لدى شعوب البلدان التي
غزتها المملكة المتحدة وقطعت أوصالها
واستعمرتها على مدى قرون.
وأشارت إلى أن كثيرين يرون أن البريطانيين
بمن فيهم الملكة -يتحملون مسؤولية الجرائمالتاريخية التي ارتكبتها بريطانيا ،وقد تعرضت
البروفيسورة أوجو أنيا -وهي أستاذة نيجيرية
تعمل في جامعة كارنيجي ميلون األميركية-
النتقادات شديدة عندما غردت الخميس
الماضي معلقة على خبر احتضار الملكة
إليزابيث الثانية بالقول «سمعت أن رئيسة
ملوك إمبراطورية اإلبادة الجماعية والسرقة
واالغتصاب تحتضر ،أتمنى أن يكون ألمها
مضاعفا».
وعلقت عطية بأن كلمات األستاذة النيجيرية

الياقوتة الحمراء هي إحدى جواهر األمير
«أبي سعيد األنصاري» من ملوك غرناطة
قام «بيدرو الرهيب» ملك اشبيلية بقـ ـتله غد اًر
بعد إستضافته للحصول على جواهره،
ثم إن أحد إخوة بيدرو الخائن تمرد عليه،
فأستنجد باألمير اإلنجليزي «إدوارد
وودستوك»  ،و قدم هذا األخير المساعدة
العسكرية المطلوبة مشترطاً الحصول على
الياقوتة الحمراء ،فكان له ما أراد بعد.
ماسة كولنيان و هي درة التاج البريطاني
أستخرجت عام  1905من منجم في جنوب
أفريقيا و قد أستعبد األفارقة لحفر هذا المنجم
و مات منهم المئات في حفره.

بحق الملكة كانت قاسية وبغيضة ،لكنها
لن تكون مفاجئة لكثيرين ممن عاشوا صراع
ومعاناة أجيال من العائالت ،من بينها عائلة
أنيا التي ارتكب البريطانيون بحقها المذابح
وهجروها من أراضيها.
وأشارت إلى أن المدافعين عن الملكة الراحلة
يرون أنها حررت الشعوب التي كانت ترزح
تحت االستعمار البريطاني ،فقد انتهى
االستعمار في عهدها.
بيد أن عطية ترى أن معطيات التاريخ تفند
تلك الدعوى ،فعندما تولت إليزابيث الثانية
العرش في عام  1952ورثت إمبراطورية قد
بدأت قوتها العالمية تضعف ،حيث كانت
الثورات تشتعل في مستعمراتها.
وتشير عطية إلى أنه على الرغم من كل ما

قصة جوهرة «كوهينور» الملعونة في تاج
الملكة إليزابيث
نشر اآلالف من الهنود تساؤالت عبر
منصات التواصل االجتماعي حول جوهرة
التاج البريطاني المعروفة بـ «كوهينور».
وذلك بعد ساعات من إعالن قصر باكنغهام
وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
ويعتقد البعض أن جوهرة كوهينور تحمل
عاما،
لعنة نتيجة تاريخها الممتد على ً 750
والملطخ بالدماء ،والقتل ،وجنون العظمة
والغدر.

سبق فإن بريطانيا تحت حكم إليزابيث الثانية
لم تسمح بتحرر مستعمراتها الثمينة ،فقد
سحقت القوات البريطانية بين عامي 1952
و 1963حركة التمرد في كينيا ،وأودعت ما
يتراوح بين  160ألفا و 320ألف كيني في
معسكرات االعتقال.
ربما لن تصدق أن أهم  3حلي تزين تاج ملكة
بريطانيا إليزابيث مسروقة !!:
كانت
كوهينورKoh-i-Noor
أولهم ماسة
وأصبحت جزًءا من المجوهرات التي رصعت
جزء من تاج السلطان المغولي المسلم «جيهان تاج الملكة فيكتوريا إلى جانب مئات األحجار
سلطان» قبل أن يتناقلها عدة سالطين في الكريمة األخرى التي يقال إنها تزخر بقيمة
الهند قبل أن تحصل عليها بريطانيا بعد قـ ـتل ثقافية وتاريخية ورمزية ال تقدر بثمن وتبقى
ملك البنجاب و إحـ ـتالل الهند عام  1849جزًءا من المجموعة الملكية.
و ظلت الهند تطالب بالجوهرة حتى تنازلت
عنها مؤخ ارً.

خاطرة :قصة لوحة ()2
راوية الوادي
تورونتو
األبيض،
ِ
وقفت على المرس ِم شامخ ًة بلونها
َّ
عيناي اللتان كانتا
اقب
و ُ
أحس بها تر ُ
كنت ُ
دخلت الغرفةَ،
النظر اليها كلما
قان
تستر ِ
ُ
َ
أعرف
و كأنها تحدثني ،و تستفزني قائلةً:
ُ
ِ
أصابعك
تجف
أنك سوف تأتيني
حين تر ُ
َ
ِ
ِ
لإلبحار
عيناك
لإلمساك بالفرشا ِة ،و
شوقاً
ِ
ِ
بالفكر التي
كنت محاصرًة
ان.
و
األل
عالم
في
ِ
ُ
بيض
ُ
تشوش على قلبي و عقلي كما لو كانت ُ
ِ
قبل
السحب التي بدأت
تتالصق مع بعضها َ
ُ
ِ
اج عن ِ
كل تلك
ر
اإلف
في
ة
يح الرغب
ِ
أن تشت َد ر ُ
غمرت قلبي بما لم
المشاعر و الفكر التي
ْ
َ
أحسست برغب ٍة شديد ٍة
أعهده من قبل ،و قد
ُ
تلك اللوح ِة التي أمست
ِ
في تغطي ِة
بياض َ
بياض الثيابِ
مستلق في ِ
يض
بالنسب ِة لي كمر ٍ
ٍ
يجب أن أداويها
 ...فو َق ِ
بياض األسرِة  .كان ُ
يجب
بما يشفيها و يضم ُد جراحها .....كان ُ
أمسكت
حين
ُ
أن أرسمها .لم أحس بنفسي َ
نصف
بدأت بطال ِء
َ
َ
تلك الفرشا ِة العريض ِة ،و ُ
ق
ِ
ِ
ن
ِ
اآلخر بلو ِن الترابِ
اللوحة باللو األزر  ،و
َ
أرسم ال أعرف و
أن
البني الفاتح .ماذا أردت
َ
قاء بما تعني ِه
أكن أعرف؟ هي
لم ْ
السماء الزر ُ
ُ
ِ
تلك
من األحال ِم و
اآلمال و األماني  ..و َ
األرض بلونها البني التي نمشي عليها يسعى
ُ
ي
ٌ
يق ال يدر أ ....لفرٍج
كل منا فيها الى طر ٍ
أم لضيق.

ان كما
الفكر و األلو ِ
أرسم لوح ًة تكون توأم للوح ٍة أخرى كنت و السكو ِن ،و الستيعاب
ِ
أن َ
قلت لنفسي ستكو ُن هي في كينونتها.
و
سنين،
من
رسمتها
قد
ُ
ان
جميل ًة بجو ِ
ار لوح ٍة تشبهها و تشاركها األلو َ
األول  .....من
االختيار
و
ار
ر
الق
هو
أدرك
لم
ً.
ا
ونيس
لها
د
ستج
و
و الفكرَة،
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
الحاضر و القادم .و ما
كل
أردت ،و قد
علي يحكمان َ
ِ
ْ
أرسم ما ُ
صعوب َة أن َ
فرضت ّ
ق
ِ
ِ
تصحيح الق اررات الخاطئة  ..مهما
أصعب
اللوح ُة سلطانها ،و أنا
أقاوم اللو َن األزر َ
ِ
َ
ُ
ن
ِ
األصفر كانت بسيطة و تافهة .هذا ما راودني و أنا
فاللو
.
ان
و
غير معادلة األل
ُ
ُ
الذي َ
َ
أصبح أخض ار و اللو ُن
األحمر بنياً و كذلك
أردت رسم ُه،
ألرسم ما
ان
أحاول مزَج األلو ِ
ُ
ُ
ُ
َ
قررت سرَد حكايت ِه كما هي في الحقيق ِة،
و
التعامل
فض
ر
الذي
أعجزني اللون البني
َ
ُ
َ
أحسست بنفسي كخياط ٍة قد
استطع.
مع األلوان ِ كما هي ،و لم يقبل التعامل و لم
ُ
ْ
ْ
تركت اللوح َة  ...و قلت لنفسي :غداً سأج ُد مع َِّ
يجب
القماش ،و خاطت ُه ،و لكن النتيج َة
قصت
ُ
َ
َ
أي لو ٍن سوى اللو ِن األسود .كان ُ
فة،
ر
الغ
غادرت
و
أرسمها،
ة
ر
صو
أو
فكرًة،
ِ
ن
ِ
ِ
غير مرضي ٍة ،و أرادت إعاد َة تصميم ِه،
كانت
..
األبيض
ِ
باللو
ة
اللوح
ء
لطال
د
أعو
أن
ً
ُ
َ
َ
ِ
و
ِ
أي
ِ
تكن قطع ُة
يتسع
ال من الفضا ِء الذي
عدت و قررت إلتاح ِة قلي ً
أمر اللوحة أليامُ .
ُ
نسيت َ
للخيال و لم ْ
القماش كافي ُة لحياك ِة ِّ
ُ

تصمي ٍم جدي ٍد أرادت ُه ،و قد كانت الخياط ُة
ِ
سبق
ِ
قصاصات
سلطان
ِ
تحت
القماش التي َ
َ
أن قطعت.
رسم الورِد و الفاكه ِة ،لربما ألنهم
ُ
أحببت دوماً َ
الناس في حياتي ِ ..
لكل منهم
ِ
كل
يشبهو َن َ
طعم و لو ٌن و موسم ،و لكني أحبهم جميعاً
ٌ
سأتحايل على اللوح ِة ،و
ظننت أني
و
..
ُ
ُ
أتحكم بألوانها ،و سيساعدني تنوُع الفاكه ِة و
ُ
ِ
ِ
اكمال هذه اللوحة.
ان الورِد على
اختالف ألو ِ
كل
بدأت برس ِم الورِد حتى
نسيت َ
ُ
و ما إن ُ
ان و الذكرياتِ
أبحرت في عال ِم األلو ِ
شي ٍء ،و
ُ
تفاصيل كل الحوار ِ
ِ
األماكن
ِ
ات و زوايا
و
ِ
تعابير الكلمات .
الضحكات و
و صوت
ِ
كلهم من يشبهون الورَد و الفاكهةَ...حضروا
أفق إال
معي
َ
الحفل ،وقد قبلوا دعوتي ،و لم ْ
ن
ان -اللو األحمر.
حين نفذَ -من طبق األلو ِ
َ
وقف
كأن
و
...
توقفت
نبض اللوح ِة َ ...
ُ
َ
َ
ثقل ضر ِ
ان ،و ِ
الفرش
ِ
بات
من زحم ِة األلو ِ
ٍ
أدركت حينها األلم الذي
لساعات طوال ،و
ُ
ِ
َّ
الوقوف الذي
قدماي و ظهري من
تعاني ِه
ِ
اجعت للو ارءِ
لم أحس بطوله و ال بوقته .تر ُ
غم األل ِم،
أطالع ما رسمت  ....و
ُ
ُ
ضحكت ر َ
اليوم  ..و
أنجزت
ما
يكفي
لنفسي:
قلت
و
ُ
َ
ِ
أضع
أنا
و
ة
ف
ر
الغ
ألغادر
قدماي
جررت
ّ
ُ
َ
أنبوب اللو ِن
ِ
األحمر الفارِغ في سل ِة القمام ِة،
ِ
ِ
تقول لي ساخرًة و مرهقة:
و
أحسست باللوحة ُ
ُ
يعجز
يتوقف  ...حتى
أحدكم متى
يعرف
ال
ُ
ُ
ُ
ُ
عن الوقوف مجب ارً.
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Supporters of Palestinian rights
should praise NDP’s dramatic policy shift

The false creed of Zionism is in
freefall. A settler colonial state in
the Middle East has nothing to
do with Judaism and its ethical
values
As much of the world has grasped
that Israel is a settler colonial state
Belltown the dispossession of the
indigenous
Palestinians,panic
has terrified Jewish tribalists
and fellow travellers and biblical
fundamentalists like Christian
Zionists.
The veteran American Israeli
anthropologist Jeff Halper States
the obvious
The Palestinian cause has
attained a global prominence
equal to that of the anti-apartheid
movement. Palestinians have
become emblematic of oppressed
peoples everywhere. Israel is an
established and strong settler
state just as South Africa was.
Israel›s apartheid should have
consequences for the colonial
state – Middle East Monitor
Vicious attacks and smear jobs
are on the rise against anybody
or any organization that dares
to support the just cause of
palestine
Yves Engler sent this out. Finally
a Canadian political party the
champions Justice is finding its
mojo
Supporters of Palestinian rights
should praise NDP’s dramatic
policy shift
Has a leading Canadian politician
ever shifted so dramatically on a
major policy issue?
Eighteen months ago, Jagmeet
Singh refused to utter the word

“Palestine” but on Aug. 26 he sent
out an email announcing the New
Democrats’ position on Israel. It
says, “We believe Israel’s illegal
occupation of the Palestinian
territories is at the centre of the
challenges facing the Palestinian
and Israeli people.” It makes 13
demands of the minority Liberal
government that the

• Condemn military detention of
Palestinian children, and reaffirm
support for the Convention on the
Rights of the Child
• Vote for Palestinian human
rights at the United Nations
• End all trade and economic
cooperation
with
illegal
settlements in Israel-Palestine
• Suspend the bilateral trade of all
arms and related materials with
the State of Israel until Palestinian
rights are upheld

among some apartheid lobbyists.
Former Conservative Senator
Linda Frum — who heads the board
of an organization launching its
fundraising campaign next month
with a conversation between
Stephen Harper and George W
Bush — labeled Singh’s letter
“utterly depressing”.
While patting ourselves on the
back for the step forward, we
should also take advantage of
the moment to move the struggle
against apartheid forward. NDP
MPs Randall Garrison, Lisa
Marie Barron, Gord Johns and
Bonita Zarrillo are all listed on
the website of the CanadaIsrael Interparliamentary Group.
Garrison is vice-chair of a group
promoting “greater friendship” and
“further co-operation” between
Canada and Israel.

It is contradictory for a party to
participate in a group promoting
“co-operation” with Israel while
criticizing Canada’s contribution
to Israeli apartheid. Point 1 of
Singh’s -13point program is to
NDP supports in Parliament.
effectively call Israel an apartheid
These are:
state. Since Amnesty International
published “Israel’s apartheid
• Respond to reports from Emailed to a large number of antiagainst
Palestinians:
Cruel
Amnesty International, Human apartheid minded individuals,
system of domination and crime
Rights Watch, Israeli human rights though not published on the
against humanity” in February,
NGOs and the United Nations and party’s website, the message
NDP foreign affairs critic Heather
accept their recommendations to reflects a remarkable turnaround
McPherson has repeatedly asked
states
for Singh that deserves a PhD
foreign minister Melanie Joly why
• Refer the killing of journalist level analysis. In the lead-up to
the Liberal government rejects
Shireen Abu Akleh to the the NDP’s April 2021 convention
Amnesty’s conclusion (Human
International Criminal Court
Singh was asked about a
Rights Watch, Al Haq, B’tselem
• Increase pressure on the Israeli number of widely supported
and the UN Special Rapporteur
government to stop its plan to resolutions regarding “Canada’s
on
Palestinians
have
all
annex Palestinian territory in relationship to Israel and the
recently employed the apartheid
violation of international law
Palestinian territory”. Instead
description).
• Condemn the construction of of responding to the CBC radio
Four years ago I helped
illegal settlements, demolitions interviewer’s question, the NDP
organize “A Call for the NDP
of Palestinian homes in the West leader mentioned “antisemitism”
to Withdraw from the CanadaBank, and evictions from East four times. Asked again about
Israel
Interparliamentary
Jerusalem, including Sheikh “resolutions that in a sense
Group”. Roger Waters, Noam
Jarrah
condemn Israel’s treatment of
Chomsky, Linda McQuaig and
• Call on Israel to end forcible the Palestinians”, Singh again
200 other prominent musicians,
displacement of villagers in failed to mention Palestine or
academics, trade unionists and
Masafer Yatta
Palestinians. Instead, he talked
NDP members signed the public
• Increase funding to the United about “increased hate crimes
letter. Singh immediately rejected
Nations Relief and Works Agency also against people of the
the call. We should raise the
(UNRWA)
which
supports Jewish faith”. Singh’s complete
Interparliamentary Group again.
Palestinian refugees
erasure of the long-oppressed
It’s time for Singh to formally
• Condemn Israel’s undemocratic Palestinians
was
stunning.
disassociate the party from the
nation-state law
But activist efforts at the party
Canada-Israel Interparliamentary
•
Condemn
the
Israeli convention and a series of other
Group.
government’s attacks on civil factors soon shifted his position,
society in Israel and Palestine, as I detailed three months ago in
But first Singh and the NDP must
including the recent designation “NDP policy on Palestine much
be praised. This policy shift took
of six Palestinian human rights improved”.
courage. The inevitable attacks
groups as “terrorist”
from partisans of Israeli apartheid
• Condemn the ongoing blockade All
Palestine
solidarity
must be overwhelmed by support
of Gaza and increase Canadian campaigners should take heart
from Canadians of conscience.
humanitarian assistance to the from Singh’s shift and welcome
people of Gaza
the open panic to his 13 demands

27

فكاهة

meshwarmedia@hotmail.com

416-3027664

قصص طريفة
حكمة
: « ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺋﻠﺔ
 ﺃﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﺛﻮﺏ فهو ﻗﻤﻴﺺ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮً  ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻤﻳﻠﻚ ﻏﻴﺮﻩ ﻓإﻧﻪ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
 ﺃﻣﺎ ﺃﻃﻴﺐ ﺭﻳﺢ ﻫﻲ ﺭﺍﺋﺤﺔ، ﻟﻠﺸﺘﺎﺀ وﺍﻟﺼﻴﻒ
 ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻓﺨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻡ، ﺍﻷﻡ
 ﺃﻣﺎ ﺃﺷﻬﻰ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﻛاﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻉ، ﺍﻟﺴﻮﻕ
 ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻌﻢ،  ﻓﺎﺠﻟﺎﺋﻊ ﻳﺮﻯ ﺍﺨﻟﺒﺰ ﺍﻟﻴﺎﺑﺲ ﻟﺬﻳﺬ،
 ﻓﻠﻮ ﻛﻨﺖ، ﻓﺮﺍﺵ ﻣﺎ ﻤﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﻚ ﻣﺮﺗﺎﺡ
، ﻇﺎﻟﻢ ﻟﺮﺃﻳﺖ ﻓﺮﺍﺵ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺷﻮﻙ ﻣﻦ ﺤﺗﺘﻚ
 ﻓﻨﺎﺩﺍﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻟﻢ، ﺛﻢﺳﺎﺭﺕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺒﺎﺏ
:  ﺇﻟﺘﻔﺘﺖ ﻭﻗﺎﻟﺖ، ﺠﺗﻴﺒﻲ ﺳﺆﺍﻟﻲ ﺍألﺧﻴﺮ
 ﺍﻟﺬﻱ ﻻ،  ﺍﻣﺎ ﺃﺟﻤﻞ ﺑﻠﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﺤﻟﺮ ﺃﺟﺎﺩﺕ ﺍﺠﻟﻮﺍﺏ ﻓﻨﺎﻟﺖ، ﻳﺤﻜﻤﻪ ﺍﺠﻟﻬﻠﺔ
!! ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ، ﺻﺪﻗﺖ ﺃﺟﻤﻞ ﺑﻠﺪ
«ﻧﻌﻢ
ِ
« ﻳﺤﻜﻤﻪ ﺍﺠﻟﻬﻠﺔ

: قصة من ايام السالطني واجلواري
ﺳﻤﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺴﻼﻃﻦﻴ ﺑﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺟﺎﺭﻳﺔ
 ﻓﺄﺭﺳﻞ،  ﺟﺎﺭﻳﺔ100 ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻌﺮ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻳﺴﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻴﺮﻯ ﻣﺎ ﻤﻳﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ
 ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﻗﻔﺖ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻭﺷﻤﻮﺧﻬﺎ، ﺳﻮﺍﻫﺎ
.ﻟﻢ ﻳﻌﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﺠﻟﻮﺍﺭﻱ ﺍﻷﺧﺮﻳﺎﺕ
ﺳﻌﺮﻙ ﻏﺎﻟﻲ ﻳﺎ
 ﻤﻟﺎﺫﺍ: ﻓﺴﺄﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ِ
. ﺃﺟﺎﺑﺖ ﻷﻧﻲ ﺍﻤﺗﻴﺰ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎﺀ، ﻓﺘﺎﺓ
ﺳﺄﺳﺄﻟﻚ ﻟﻮ
 ﻭﻗﺎﻝ، ﺃﺛﺎﺭ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻓﻀﻮﻟﻪ
ِ
، ﻗﺘﻠﺘﻚ
ﺃﻋﺘﻘﺘﻚ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺠﺗﻴﺒﻲ
ﺃﺟﺒﺘﻲ
ِ
ِ
.ﻓﻮﺍﻓﻘﺖ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺟﻤﻞ ﺛﻮﺏ: « ﻓﺴﺄﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﻭﺃﻃﻴﺐ ﺭﻳﺢ ﻭﺃﺷﻬﻰ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﺃﻧﻌﻢ ﻓﺮﺍﺵ
ﻭﺃﺟﻤﻞ ﺑﻠﺪ»؟
: ﺍﻟﺘﻔﺘﺖ ﺍﺠﻟﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﻟﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻭﻗﺎﻟﺖ
ٌ
ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ
 «ﺣﻀﺮﻭﺍ ﻟﻲ ﻣﺘﺎﻉ ﻭﻓﺮﺱ ﻓﺈﻧﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺌﻠﺔ،  ﻭﺃﻧﺎ ُﺣﺮﺓ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﺮ

حكاية اليوم
كنت أضع القطن في أذني حتى أستطيع
 كنت استيقظ صباحا ألجد أكياس... النوم
 و كانت الكارثة... القمامة أمام باب غرفتي
األكبر عندما عدت بعد ثالثة أيام إلى غرفتي
.... ألجد أن اجلزء األكبر من كتبي قد اختفى
... ولم أمن الليل... هنا جن جنوني
 فقد وصلت إلى... سحره.. ولكن للصباح
 اسرعت مبكرا بارتداء ثيابي و ذهبت... احلل
إلى قطعتي العسكرية وقدمت طلب
 ومن هناك انطلقت...  يوم15 إجازة ملدة
مباشرة إلى املشفى الوطني حيث يتواجد
 وحملت معي الفروج املشوي...ابو احليوانات
... و الكوكتيل
 و هو مصعوق مما...  وقبلته.. ودخلت إليه
... يحدث
 و كانت الشرطة قد... و بدأت أطعمه بيدي
..قامت بتقييد ساقه إلى السرير باجلنزير
فتكلمت مع أحد الشرطة الواقفني
 فاتضح لي بأنني من عشيرته... حلراسته
... من دير الزور
... وهو من دير الزور.. صحيح أنا من القرداحة
... ولكن ال بد من وجود حل
... فسمح له بأن يتمشى معي قليال
و من عنده انطلقت إلى صديق غال عندي
وصديقي هذا كان ابوه يعمل محامي...
وكما يقول الناس (بيعرف.. مهم في دمشق
...) كل العالم
و شرحت له و رجوته أن يساعدني في إخراج
...ابواحليوانات من القضية
... ووافق بعد أن ضحك كثيرا لغرابة القصة
 استطاع أن (يلف القصة) بعد... وبالفعل
كنت أنا خاللها... ثالثة أيام
أحضر كل يوم إلى املشفى و أحضر له
... اللحمة والكوكتيل
كنت مصمما على إخراجه من املشفى و
عودته إلى املنزل بأسرع وقت
.... ليضبط هؤالء احليوانات أوالده
...وبالفعل
...عاد األب إلى البيت... بعد اسبوع
...لزم اجلميع موقعه... وبعد بضعة لكمات
و استطعت أن أكمل مابقي لي من السنة
... في تلك الغرفة
 أهمها.. خسرت الكثير في تلك الفترة
...والتي تساوي الدنيا عندي.. كتبي
ولكنها كانت الطريقة الوحيدة لوقف
....اخلسائر

دون سايس احلمير بتفلت
 في فترة خدمتي: من صفحة زياد جابر
استطعت احلصول.. العسكرية في دمشق
على غرفة آجار في أحد املنازل في إحدى
 وكان آجار هذه الغرفة...ضواحي دمشق
 وكانت...ممتاز بالنسبة لي في ذاك الوقت
فقد كانت تدخلها... هذه الغرفة رائعة
...الشمس كل يوم صباحا
وكنت استطيع الوصول إلى قلب دمشق
 وأنا مثل..خالل نصف ساعة في الباص
معظم السوريني أحب البيت العربي القدمي
باختصار كانت تعتبر غرفة منوذجية
بالنسبة ألي شاب من الساحل يخدم
 ولكن كان هناك..عسكريته في دمشق
....مشكلة في هذه الغرفة
فقد كان معي في املنزل عائلة مكونة من أب
 واجلحش الصغير فيهم...و أوالده الثمانية
هو... وزنه مائة كيلوغرام.. آخرالعنقود..
كان األذكى بني أخوته وبالتالي استطاع أن
بعيدا عن عمل أبوه و إخوته في... يعمل جنارا
...بيع اخلضار و األدوات املسروقة
كل هذه العائلة كانت تعمل في بيع اخلضار
... و األدوات املسروقة في ذاك الوقت
انعكس.. عملهم في السوق.. وبالتالي
كل يوم... كل يوم مشاكل... على أخالقهم
كل يوم أحدهم في السجن أو...مناحرات
 وبالطبع كان أكثرهم حيونة... في املشفى
 ولكن كان يتميز هذا األب بأنه... هواألب
 وعندما يوجد... يستطيع السيطرة عليهم
ويعم الهدوء... في املنزل يتم ضبط اإليقاع
 و بالطبع األم ماتت مبكرا..بعض الشيء
...فال يوجد إمرأة حتتمل هؤالء احلمير...
 و أحاول..وكنت أنا مضطرا أن احتاشاهم
 إذ ال يوجد لدي... مسايرتهم قدر اإلمكان
... مكان آخر ألذهب إليه
وخصوصا أنني تورطت و دفعت آجار سنة
حدثت...  وبعد مضي أربعة أشهر... مقدما
... كارثة
و... فقد قام األب مبشاجرة في سوق اخلضار
تعرض لضربة سكني
... دخل إثرها إلى املشفى
.... وهنا حتولت حياتي إلى جحيم
.... فقد فقد هؤالء احليوانات من يربطهم
.... فبدأ البيت يتحول إلى شارع حقيقي
...فوضى عارمة
مشاجرات يومية للسيطرة على قرار البيت
.. سكر وعربدة.. مخدرات
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نكت منوعة
: ً قال األسد غاضبا
يا ثعلب إحضر لي الثور ثانيه وإال أكلتك
: فذهب الثعلب إلى الثور مره ثانيه وقال له
كيف تترك مجلس األسد ملك الغابه
وتضيع على نفسك هذا املنصب
: قال الثور
حيلتك مكشوفة تقول انه يريد أن ينصبنى
ملكا ً وهو فى احلقيقه
يريد أن يأكلنى لقد ضربنى على رأسى حتى
طارت أذناى
: فقال الثعلب
كان يجب ان تطير أذناك حتى يضع على
رأسك التاج
: فقال الثور
هذا كالم معقول هيا بنا الى األسد
وعندما إقترب الثور من األسد هجم عليه
وقطع ذيله
.....ًففر هاربا
فقال األسد للثعلب إذهب واحضر لى هذا
الثور
: فذهب الثعلب إليه وقال له
أتعبتنى ملاذا تفر دائما من األسد ؟
: فقال
لقد قطع ذيلى وأذنى وأنت ما زلت تصر أنه
يريد أن ينصبنى ملكا
: فقال له الثعلب
وكيف جتلس على كرسى امللك ولك ذيل
فقال له
هذا كالم معقول وصادق
فذهب الثعلب ومعه الثور إلى األسد
مره ثالثه ولكن هذه املره إنقض االسد
عليه وقطع رقبته وقال للثعلب خذ الثور
إسلخه وأتنى باملُخ والرئه والكبد والقلب
ذهب الثعلب واكل املخ وعندما جاء الى
األسد أحضر معه الرئه والكبد والقلب
 أين املُخ: فقال له االسد
 لو كان له مخ ما عاد بعد ان: فقال الثعلب
قطعت ذيله و أذنيه
قال االسد « صدقت ايها الثعلب

،يُحكى أن حمارا ً رفس زوجة رجل فقتلها
،وبعد فترة تزوج من امرأة أخرى
 رفس الزوجة،كرر احلمار نفس الفعل
.اجلديدة فقتلها
....وكان الناس يعزونه
فالحظ أن الرجل... وإذا بأحد احلضور يراقبه
عندما تعزيه النساء له يسألنه فيجيب
) (نعم: برأسه
وعندما يعزيه الرجال يسألونه فيجيب
)  ( ال:برأسه
فسأله الذى كان يراقبه عما سألته النساء
..والرجال فقال
 أتريد أن تتزوج مرة أخرى؟:تقول النساء
.. نعم: فأقول
 ال: حمارك للبيع؟ فأقول:ويسألني الرجال

علي
 ذات يوم دخل: يقول أحد القضاة
َّ
: احلاجب وقال لي
 توجد امرأة عند الباب، ياحضرة القاضيتستأذن للدخول ؟
.  إذا كانت جميلة فدعها تدخل: فقلت له
ُ
: غاب احلاجب قليالً ثم رجع وقال
ليست بذاك، لقد صرفتُها يا سيدي!! اجلمال
: يقول القاضي
غرقت في
احلاجب
كالم
سمعت
 عندماُ
ُ
أمرت بحبسه الى
 ثم،نوبة من الضحك
ُ
(  ألن القضية كانت المرأة اسمها،الغد
. ) جميلة

الثعلب و الثور
فى يوم من األيام كان األسد جائعا ً فقال
: للثعلب
ً
 فقال الثعلب... إحضر لى طعاما وإال أكلتك
:
إمهلنى حتى أحضر لك ثورا لتأكله
وذهب الثعلب يبحث عن ثور ليأكله األسد
: وعندما وجده قال له
إن األسد يبحث عن ملك للغابه فاذهب إليه
حتى تتقرب منه
تعجب الثور وأخذ يحلم باملنصب الذى
ينتظره وعندما وصل إلى األسد
وقبل أن يتكلم ضربه األسد على رأسه
ً فقطع أذنيه ففر هاربا

26
Meshwarمشوار
Meshwar
مشوار

meshwarmedia@hotmail.com

Meshwarمشوار
Meshwar
مشوار

منوعات

416-3027664

لالعالن

www.meshwarmedia.com SEP 16,2022, Issue

317

29
Meshwarمشوار
Meshwar
مشوار

meshwarmedia@hotmail.com

meshwarmedia@hotmail.com
416-302-7664

 لالعالنfor advertisement

www.meshwarmedia.com

SEP 16, 2022, Issue

317

28

30

317

www.meshwarmedia.com SEP 16,2022, Issue

لالعالن

416-3027664

meshwarmedia@hotmail.com

قصة قصيرةّ :
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لطف الصراري
ذكاء وتعلّقاً به إلى درجة رفض النوم بعيداً درفات ،يقضى ما يقارب ربع الساعة في هذا
ً
عنه ،حتى أنه عندما كان الزوجان يرغبان المزاج المرح ،بينما يمسك شماغه المهترئ
كاتب من اليمن
ببعضهما ،ال ب ّد أن يتعاونا في هدهدته حتى لينفض به الغبار العالق بمالبسه ووجهه
بصعوبة شديدة تمكّن مبروك عضالت من يأخذه النوم ،ثم ينقله بحذر إلى الغرفة الثانية وذراعيه وساقيه .يفرد الشماغ وينفضه بقوة
حرك كتفيه ليع ّدل حيث ينام إخوته.
في الهواء ،فتطير مع الغبار بعض خيوطه
الوقوف على قدميهّ .
وضعية كيس اإلسمنت على ظهره ،ومشى
الحمراء المحبوكة في شكل كبسوالت المضاد
متعرجة.
بساقين متباعدين وخطوات
صغير
ومطبخ
فتان،
ر
غ
وحمام .هذه كل الحيوي الذي يلجأ لمسحوقه األصفر كلما
ّ
ّ
مرافق بيت مبروك الذي حصل عليه بضربة أصيب بجرح في جسمه .بعدها ّ
ينط العتبة
ال عن الرصيف بقفزة جانبية إلى
مسافة األمتار السبعة من مؤخرة صندوق حظ عندما أُدرج اسمه ضمن المستفيدين من المرتفعة قلي ً
الشاحنة إلى نهاية المستودع بدت له مساوية السكن بمدينة
الحمام ،ملتقطاً في طريقه
المهمشين في الطرف اآلخر من الداخل ،ويتوجه إلى ّ
ّ
للمسافة التي تفصله عن بيته .وعندما اقترب المدينة .وبعد استق ارره فيه ،تولّدت لديه الرغبة كيس البالستيك اللدن الذي يضع فيه مالبسه
من زميله الذي
يرص األكياس بطريقة بعيش حياة مختلفة عن تلك التي عاشها في النظيفة في بداية النهار .أثناء االستحمام
ّ
متداخلة إلبقائها متماسكة ،ترنّح موشكاً على أكواخ الصفيح .عمل بجهد مضاعف لتأثيث ال يتوقف عن الدندنة بمقاطع قصيرة من
لتوه من إلقاء حمولته بيته ،وأدخل أوالده المدرسة طالما كان شديد األغاني التي يحفظها ،وحين يخرج تكون
السقوط .زميل ثالث عاد ّ
متوهجة على سحنته شديدة السواد،
حال دون سقوطه؛ أمسك به وحاول مساعدته الحرص على النظافة الشخصية في المأكل ابتسامته ّ
في حمل الكيس الذي
ال وباطن ك ّفيه مثل حقلين خصبين بعد البِذار.
ّ
هو ،حام ً
احتك طرفه األسفل والملبس والمسكن .كان يمشي بز ّ
بطرف أحد األعمدة الخرسانية الفاصلة بين كيسين من اإلسمنت كل واحد على كتف ،يأخذ حسابه من يحيى الشاب المتأنق بذراعيه
فتحات المستودع الثالث .لكن مبروك انتفض ويلقي بهما دون أن يحني قامته الضخمة ،المكسيين بشعيرات ناعمة ،ثم يأوي إلى جنّته
يعرش
تحولت اآلن إلى خرابة ّ
كالممسوس ،وتك ّفلت الكيلوات الخمسين التي ثم يثني ذراعيه مستعرضاً عضالت ساعديه الصغيرة التي ّ
سموه مبروك عضالت .فيها األسى على فقدان صغيره ،وأنين زوجته
ال تساوي شيئاً أمام بُنيته الجسدية ،بدحرجة أمام زمالئه ،ولذلك ّ
خطواته إلى الخلف نحو عمود خرساني آخر .وفي نهاية كل يوم عمل ،اعتاد أن ينفض التي بتر األطباء ساقها اليسرى إلنقاذ حياتها.
تمزق الكيس الورقي الغبار الذي يعلق بمالبسه طيلة النهار قبل
سمع ثالثتهم صوت ّ
السميك حين ارتطم ظهر العتّال العمالق أن يتوجه إلى
الحمام الضيق في مؤخرة ال تزال الفتحة التي أحدثتها شظية الصاروخ
ّ
على الطرف الحاد للعمود ،وضرب الزميل محل مواد البناء .وبالرغم من أنه كان يعمل في الجدار كما هي .فقط ّثبت عليها قطعة
الشهم جبهته بيده اليمنى فبدا صوتها مقارباً أيضاً في محلّين مجاورين ،أحدهما للمواد “فليكس” من النوع المستخدم في الالفتات
لصوت تمزق الكيس.
الغذائية بالجملة واآلخر لألجهزة الكهربائية اإلعالنية الموسمية ،وقطعة أخرى غطى
محل أبو يحيى وجهته المفضلة بها مكان نافذة األلمنيوم التي طارت على
المنزلية ،كان ّ
حمامه من غبار اإلسمنت إثر قوة االنفجار وانغرس أحد أطرافها الحادة
شتم مبروك زميله الشهم الذي بادر لالعتذار لالغتسال في ّ
والمواساة ،مبدياً استعداده
ينقلها
التي
البضائع
من
ها
لتحمل ثمن كيس ودقيق القمح وغير
مساء ربيعياً دافئاً،
كان
ه.
ر
صغي
صدر
في
ّ
ً
رب عملهم على ظهره من الشاحنات وإليها.
وأثناء اتكائه على العمود الخرساني الذي
اإلسمنت من أجرته ،ألن طيبة ّ
ق
تتضمن التسامح إزاء تلف البضائع أثناء
ال
تمز على حافته كيس اإلسمنت ،جأر
ّ
ّ
نقلها ،وحالة مبروك لم تعد تحتمل خصومات بعد كل صالة مغرب اعتاد مبروك أن يقف مبروك بصوته الخشن ألول مرة منذ حلّت به
من هذا النوع .إجمالي أجرته اليومية بالكاد على الرصيف القصير لشارع الدائري وما زال الكارثة .بكى أمام زميليه والم نفسه ألنه لم
مما كان قاد اًر على ج ْنيه محتفظاً بما يكفي من النشاط ليذرع الرصيف ينقل طفله تلك الليلة لينام مع إخوته ،وشتم
يصل إلى النصف ّ
مرت بالقرب
قبل شهرين حين اخترقت شظية صاروخ جيئة وذهاباً ،ممازحاً زمالءه العاملين في جنود الدورية العسكرية التي ّ
جدار بيته ،قاذف ًة في طريقها كتلة من الجدار المحالت الثالثة ،والعتّالين في المحالت من بيته دون أن تُصبهم الغارة الجوية .ع ّدد
استقرت فوقه وزوجته وابنهما ذي السنوات المجاورة؛ تارة يغ ّني وتارة يمشي راقصاً بضع كل ما كان يعتقد بأنه سيحول دون نزول
ّ
الخمس .كان أصغر أوالده السبعة وأكثرهم خطوات ،وحين يصل أمام الباب ذي
الست المصيبة عليه ،وتذكّر كيف كان صغيره
ّ

ينتظر عودته في المساء“ .كان يِجري لَلْباب
أدق عليهم ،كان يِعرِف د ّقتي قبل أمُّه
أول ما ّ
ّ
إخ َوته .”..قال مبروك قابضاً يمناه وضرب
وْ
صدره بقوة دفعت زمياله لإلمساك بها بعد
الضربة الثالثة ،بينما يصرخ زميلهم الرابع
من طرف صندوق الشاحنة ليحثّهم على
اإلسراع في تفريغ الحمولة .حاوال مساعدته
على النهوض للعودة إلى البيت ،لكنه تفلّت
من أيديهما واستلقى على أرضية المستودع
استمر في ضرب
المفروشة بنشارة الخشب.
ّ
صدره بوهن ،وأصابعه تنزع قميصه لألعلى.
شيء ما أثقل من حمولة خمسمئة كيس من
اإلسمنت يجثم فوق صدره؛ شعور بالعجز
يفرغه من نفسه .ذلك الشعور بانسحاب
األحشاء إلى تحت الركبتين ،ثم تنمل الساقين
والقدمين ،كما لو أنه معلق وأحشاؤه تتدلى
كشرائح كرباج.

قصة قصيرة :وردة صغيرة
عزيز ستراوي
كاتب من المغرب
مكبر الصوت يعلن بأن موعد اقالع الطائرة
المتوجهة نحو مونتريال سيتأخر .جرجرت
حقيبتي الصغيرة وفوقها األكورديون ،وقد لففته
بإحكام في جرابه الرمادي ،وتوجهت نحو قاعة
االنتظار .توقفت عند أول مقعد ،ولما هممت
بالجلوس ردعني بتلويحة قاطعة بيده ،ودون أن
يلتفت إلي :ال .ال .مشغول!
– تبا له يقول مشغول وعلى يمينه ثالثة مقاعد
شاغرة .متعبا كنت ،ومرهقا ،وال طاقة لي للتالسن
مع هذا الرجل الوقح .في صدر القاعة اخترت
مقعدا وجلست .انتبهت الى أن الرجل األشقر
إلي من
الذي صادر حقي في الجلوس يديم النظر ّ
خلف نظاراته السوداء .تجاهلته ،وتحولت نحو
األكورديون .أخذته بين يدي وحضنته وبتلقائية
رحت أتلمس بأناملي حروف تلك القولة التي
طرزتها على قماشة الجراب منذ سنوات خلت
“وحده الفن يوقظ العالم” وكم أسعدني أن أرى
حروفها المذهبة مازالت تشع أمام عيني بنفس
القدر الذي تشع داخل فكري ووجداني.
دفقة من السكينة شعرت بها تدب في روحي
وجسدي .وقلت انها فرصتي أسترخي على
مقعدي ،وأنعم بقليل من الراحة عساني أنسى
قساوة االنتظار ،وأستعيد صفاء مزاج العكر،
ولكن ما أن وضعت األكورديون على المقعد
المجاور حتى ندت عنه نغمة طائشة.
– أوه! لقد نسيت إغالق لوحة المفاتيح .ال يهم

سأفعل ذلك الحقا ..قلت.
من جديد لمحت الرجل ينظر إلي وعلى شفتيه
ابتسامة متشفية تقول :لقد طردتك أيها النيكرو
الملتحي شر طردة ،فما الذي بوسعك أن تفعله؟
نعم أعرف هذا النوع من البشر بمجرد ما يلمح
بشرتك السوداء يتقزز ،ويحاول بشتى الطرق
إبعادك أو االبتعاد عنك .يعتقد دوما أن رائحتك
كريهة ،وأنك سوف تعتدي عليه وتسلبه أمواله.
وأنك ال تحمل في جرابك أكورديون  ،وإنما قنبلة
جئت لتفجرها في المطار.
في اللحظة جلست بجوار الرجل امرأة .خمنت
أنها زوجته .وسرعان ما أمسك بيدها ،وشوش
في أذنها ببضع كلمات .تخيلته يقول لها محذرا:
– ذلك الصندوق الرمادي يثير شكوكي ومخاوفي
مارأيك لو نبلغ البوليس؟
بدورها شدت على يده وهمست في أذنه بكالم
حدست أنها قالت له:
– ال تخف كاميرات المطار تترصد كل صغيرة
وكبيرة.
– هيا ماذا تنتظر أيها الرعديد .اهرب بجلدك
قبل أن تتحول الى كومة مفحمة معجونة بلحمك
ودمك.
كان بوسعي أن أطلق هذه الصرخة الغاضبة في
وجهه ،لكني آثرت أن أدفنها في صدري ،ولكي
أتجاهل نظراته المريبة انصرفت أتأمل حركات
المسافرين في ذهابهم وإيابهم ،بل وللمزيد من
التجاهل أخرجت من جيبي رسالة الدعوة التي
توصلت بها من إدارة المهرجان ،وانشغلت بقراءة
حز
كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج الدورة ،وكم ّ

في نفسي أنه طيلة مشواري الفني لم أتلق ولو مرة
واحدة دعوة من مهرجانات بالدي.
تجرعت حسرتي وأنا أعيد الرسالة إلى جيبى،
ثم نظرة خاطفة مني إلى الرجل وزوجته .أف!
الشيء تغير .المطاردة مازالت مستمرة ،وها
هي الزوجة قد انضمت إليها .شعرت باالختناق
ووجدتني هذه المرة تحت سطوة نظراتهما كطريدة
تتلجلج في شباكها باحثة عن منفذ للخالص.
قلت كفى .األمر لم يعد يحتمل!
ن
امتدت يدي نحو الجراب وأخرجت األكورديو ،
وال أعرف في تلك اللحظة بالذات لماذا وجدتني
أعزف وردة صغيرة لسيدني بكيت؟
علي
وكان
النفس،
هل كنت في موقع الدفاع عن
ّ
أبرئ نفسي أمام هذا العنصري الذي حولني
أن ّ
إلى مجرم خطير يهدد سالمة البشر؟ أم ربما تأكد
لي أن هذا العالم لم يتخلص بعد من عدوانيته
المقيتة وهو في حاجة إلى جرعات قوية من الحب
؟ لست أدري؟
كل ما أتذكره حينئذ أن ضجيج القاعة بدأ يخف
ّ
تدريجيا تاركا مكانه للوردة وهي تعبق بأريج
نغماتها ،وبدا لي أن وجوه المسافرين التي كانت
قبل قليل متيبسة بالضجرو االنتظار ،ولوعة
فراق األحبة تتطلع نحوي مستنيرة متهللة .بعض
الصبية تحلقوا حولي مبحلقين في األكورديون
األرجواني وأنا أداعب بأناملي أز ارره الالمعة
البراقة ،وأعتصره بين يدي فيتنهد ويتأوه ألحانا
رقيقة عذبة .وأنا في غمرة العزف لمحت الرجل
األشقر ذي النظارات السوداء يقترب نحوي
بخطوات محسوبة متأبطا ذراع ما اعتبرتها زوجته،

وبيسراه يحمل آلة الكالرينيت .مشهد أذهلني.
بعثر كل أوراقي ،ونسف كل حساباتي السابقة.
بمجرد ما أخذ مكانه بجواري انخرط مباشرة في
العزف وبشاعرية ال تخطئها أذن خبير مثلي.
نعم هكذا تعرفت على ستيفان الفنان الضرير
عازف الكالرينيت ،وأذكر جيدا أنه في تلك
اللحظة النادرة لم نكتف بالوردة الصغيرة ،بل نثرنا
في تلك القاعة ورودا كثيرة وعزفنا من الريبرتوار
الموسيقي أجمل باقاته قبل أن نتوجه سويا إلى
مهرجان الجاز بمونتريال ونحن صديقان حميمان.
* “وردة صغيرة “معزوفة شهيرة لعازف الكالرينيت
سيدني بكيت .1958
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قصة قصيرة :ماسة ّ
ولطوف
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التي تضمن لنا االكتشاف النَّاجح وا َ
ألكيد
القوي ،الذي يجب أَن نرتبط
لجنس الخيط
ّ
َّ
بواسطته كعرب ،في النسيج االجتماعي لعالم
اليوم.بناء عليه ،أنا واثق أخي أيَّها المثقف
الرأي أَنّنا حقاً في حالة من
بي أَنَّك توافقني َّ
العر ّ
المخاض المتواصل ،وهو هذه المرة مخاض
أن تُ َف َّجر طاقاتنا َّ
طور تقنيات
يلزمنا ْ
الدفيئة لنُ ّ
وآليات «التوليد» غير المألوفة ،لتواكب قطار
السريع…..
انفجار المعرفة َّ
السريع ّ

أمة غنيّة
نقول هذا ونحن على قناعة تامة بأننا ّ
رمدي الذي يتمتع بدوام كامل العافية
بابداعها َّ
الس ّ
ويقظة الخيال المتقد التي ال يداني جمراتها
الخمود…..

سامي الكيالني
ميسيساجا

قصة قصيرة :الرجل السافل
للروائي والقاص التركي الساخر
عزيز نيسين
ذهب أحدهم إلى قرية من القرى التركية
النائية ،وعندما وصلها ،استقل سيارة ليتنزه،
ال
وبينما هو في نزهته لفت نظره بيتاً جمي ً
من طابق واحد وقد تجمهر حوله عدد كبير
من رجال ونساء وأطفال القرية..
فقال للسائق بيت من هذا ؟..
فأخذ السائق يتذمر ويقول :بيت الزفت
السافل ربنا ياخده !!
أنه الرجل الذي أرسلته الحكومة ليرعى
شئون القرية..
فقال الرجل :وما أسمه ؟..
فقال السائق  :ليذهب إلى الجحيم هو
وأسمه ..إننا ننعته بالرجل السافل الحقير..
سافل بمعنى الكلمة.
وأندهش الرجل ،فهو يعلم أن السائق رجل
طيب وعلى خلق فكيف يسمح لنفسه بأن
ينعت رجال بأبشع الصفات!.
وفي مساء نفس اليوم ،جلس الرجل في
المقهى الرئيسي للقرية وتحدث مع صاحب
المقهى قائالً:
ما رأيك في الرجل الموظف الذي يرعى
شئون قريتكم ؟
فبصق صاحب المقهى وقال :سافل حقير
..
قال الرجل بفضول  :لماذا ؟..
أجابه :أرجوك ،ال تفتح سيرة هذا الرجل ،أنه

حقير حقير حقير ،وال تعكر مزاجي في هذه
األمسية بهذا السافل.
وظل الرجل يسأل كل من قابله من أهل
القرية نفس السؤال ،وال يتلقى سوى نفس
اإلجابة ( الحقير المنحط أسفل السافلين )
..
عندها قرر الرجل زيارة هذا الموظف في
بيته ليرى عن قرب ماذا يفعل ألهل القرية
حتى يصفوه بكل هذه األوصاف.
ودخل إلى بيته رغم تحذير السائق ،فوجد
الرجل واقفاً وأمامه فالح يسيل الدم من
قدميه الحافيتين والرجل يضمد له جروحه
ويعالجه ويمسح الجروح بالقطن وبجواره
ممرضته والتي كانت تعمل بكل همة مع
الرجل لتطبيب ذلك الفالح .
إندهش الرجل وسأله  :أنت طبيب ؟ فقال
له ال.
ثم دخلت بعد الفالح فالحة شابة تحمل
ال أعطته إياه ،فخلع الرجل مالبس الطفل
طف ً
وصرخ في أمه  :كيف تتركي طفلك هكذا،
لقد تعفن المسكين .
ثم بدأ بغسل الطفل ولم يأنف بالرغم من
رائحته الكريهة وأخذ يرش عليه بعض
البودرة بحنان دافق وهو يناغي الطفل.
ثم جاء بعد ذلك أحد الفالحين يستشيره في
أمر متعلق بزراعة أرضه ،فقدم له شرحاً
وافياً ألفضل الطرق الزراعية التي تناسب
أرض ذلك الفالح ..
ثم إنفرد بأحد الفالحين ،ودس في يده نقوداً

وكان الفالح يبكي وحينما حاول أن يقبل
يده صرفه بسرعه وقال :المسألة ليست في
العالج فقط ،الطعام الجيد مهم جداً.
بعد ذلك جلست مع هذا الرجل وأحضرت
ممرضته – والتي هي زوجته – الشاي
وجلسنا نتحدث فلم أجد شخصاً أرق أو أكثر
منه ثقاف ًة ومود ًة وحناناً.
وعاد الرجل ليركب سيارته وقال للسائق :لقد
سافل ..ولكنني قابلته
قلت لي أن هذا الرجل
ً
هو وزوجته ووجدتهما مالكين حقيقيين ،فما
السيئ فيهما ؟!
قال السائق  :آه لو تعرف أي نوع من
السفلة هما؟!
قال الرجل في غيظ :لماذا ؟!
قال السائق :قلت لك سافل يعني سافل
وأغلق هذا الموضوع من فضلك.
هنا جن جنون الرجل وذهب إلى محامي
القرية وأكبر مثقفيها ،وسأله
 :هل ذلك الموظف المسؤول عن القرية
يسرق؟!
فأجابه المحامي  :اليمكن ،أنه هو وزوجته
من كثر العائالت نزاهة ..وهل في هذه
القرية ما يسرق ؟!
فسأل الرجل :هل تعطلت الهواتف في القرية
بسببه؟!
فقال المحامي :كانت الهواتف كلها معطلة
قبل مجيئه ،ومنذ أن جاء هذا الحقير تم
إصالحها واشتغلت كلها..
فاستشاط الرجل في غيظ وقال للمحامي:
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رشدي الماضي
حيفا
عقارب الوقت ،ود ّقت ساعة الزمن
كت
تحر
ُ
ّ

المتغير ،فاتَّسعت منافذ العبور ليواصل ُّ
مد
العولمة زح َف ُه الكاسح…
مشهد هيمن على مقاليد أمور هذا العصر
وقد غ از َّ
كل ناحية من مناحي حياتنا،
بقوة
أفرادا شعوبا ،وجماعات وجعل الكون ّ
التّكنولوجيا الحديثة امتداداً تضاريسيّا ُمتَّصال
المعلوماتية
ومتواصال ،حينما كسر بثورته
ّ
الزمان والمكان.
قيوَد ّ
اجتماعي ًة
ة
بيئ
نعيش
نحن
األخوة؟!
ها
إذن أَّي
ً
ّ
جديدة ،بيئة أَصبح الواحد ِمنّا فيها مواطن
َون بال حدود ،وقد فرض عليه هذا المناخ
كْ
غير المألوف أَلواناً جديدة من التَّحديات
الّتي لم يكن يعرفها من قبل ولكنَّ ُه ملزم
بكل
بقبولها والتَّعايش المثمر معها لمواكبتها ّ
ضيَّقت البون بين
مستجدادتها َّ
السريعة التي َ
ِ
الزمن َوأ ْل َغت تقريبا مسافاته…
مساحات ّ

وحتى ال نذهب بعيداً ال َّ
نسجل منذ
بد أن ّ
اآلن أَ َّن َه َّم مكابدة ِعبء هذه المرحلة َّ
الدقيقة
والمصيرّية بالنّسبة لمسيرتنا النَّ
هوضية العر ّبية
ّ
يقع في األساس على عاتق مثقفينا في كافة
المجاالت.
َّ
َ
َ
َّ
يخ أن المثقف هو
وكيف ال!! وقد أكد التّار ُ
ذخيرة ا ُ
أل ّمة ومنجم طاقاتها وقدراتها و «رأس
مالها» القوي لذلك يجل عليه أن يصبح
«الهمَّة المشدودة» و «الدماغ المتنور» في
اآلخر َ
ألبناء شع ِب ِه»
«مصنع بناء المستقبل َ
بكل العمق
وهذا لن يتأتّى ل ُه ّإل إذا كان واعيا ّ
والشمولية لجوهر وطبيعة حضارة هذه الحقبة
الزمن ،خاصة ما فيها من تحديات جديدة
من ّ
ِ
اإليجابية
و
ة
لبي
الس
العناصر
ن
م
ه
ن
ز
تخت
وما
ُُ
ّ
َّ ّ
َّ
ليتمكن بالنَّتيجة من استحداث اآلليات وبلورة
نوع الرؤية ومن ثم تحديد االستراتيجيّة النَّاجعة

ال
طالما أن أهل القرية يكرهونه ويرونه ساف ً
هكذا لماذا ال يشكونه للمسؤولين ؟!
فأخرج المحامي دوسيها ممت ً
أل وقال :تفضل
 ..أنظر  ..آالف الشكاوى أُرسلت فيه ولكن
لم يتم نقله وسيظل هذا السافل كاتماً على
أنفاسنا.
قرر الرجل أن يترك القرية بعد أن كاد عقله
يختل ولم يعد يفهم شيئاً ،وعند الرحيل ,
كان المحامي في وداعه عند المحطة.
وهنا قال المحامي بعد أن وثق بالرجل وتأكد
من رحيله :هناك شيئاً أود أن أخبرك به قبل
رحيلك ..لقد أدركت أنا وأهل القرية جميعاً
من خالل تجاربنا مع الحكومة..
إنهم عندما يرسلون إلينا موظفاً عمومياً جيداً
ونرتاح إليه ويرتاح إلينا تبادر الدولة فو اًر
بترحيله من قريتنا بالرغم من تمسكنا به ..
وأنه كلما كثرت شكاوى أهل القرية وكراهيتهم
لموظف عمومي كلما احتفظ المسؤولون
به..
ولذا فنحن جميعاً قد إتفقنا على أن نسب
هذا الموظف وننعته بأبشع الصفات حتى
يظل معنا ألطول فترة ممكنه ،ولذا فنحن
نعلن رفضنا له ولسفالته ،ونرسل عرائض
وشكاوى ليبعدوه عن القرية..
وبهذا الشكل تمكنا من إبقائه عندنا أربعة
أعوام..
آه لو تمكنا من أن نوفق في إبقائه أربعة
أعوام أخرى ،ستصبح قريتنا جنة..

دهشت أم ماسة حين دخلت الغرفة .ما
الذي تفعله ماسة؟
كانت ماسة تقف أمام الحائط وتحمل بيدها
مسطرة خشبية وتتحدث كالمعلمة :انتبه،
هنا .ال تلعب باألقالم الملونة ،انتهى درس
الرسم ،اآلن درس الحساب ،جدول الضرب
…
توقفت قليالً ،وقالت ألمها :ماما ،ماذا
تريدين؟ نحن اآلن في الدرس ،أال ترين
ذلك؟
قالت األم :ولكن ال أحد هنا ،من الذي
تعلّمينه؟
أجابت ماسة :أُ ِعلّم صديقي الوحش األليف،
اسمه ّ
لطوف ألنه لطيف.
قالت األم :وحش؟!
أجابت ماسة :نعم ،وحش ،ليست كل
الوحوش سيئة ،هل وحش الكعك في «افتح
يا سمسم» سيء؟ ّ
لطوف ال أحد يراه سواي.
لو سمحت ماما ،سنكمل الدرس ،ممكن
تتركيني أكمل الدرس ،لو سمحت اغلقي
الباب.
ضحكت األم بصوت منخفض وهي تنظر
إلى الكرسي الصغير مقابل ماسة وعليه
أقالم ملونة ودفتر رسم مفتوح .قالت «آسفة
مس ماسة» وخرجت وأغلقت الباب بهدوء.
ومنذ ذلك اليوم صار ّ
لطوف فرداً من العائلة
ال يراه أحد سوى ماسة.
الوحش ّ
لطوف كما تصفه ماسة لعائلتها
يمكن أن يغير حجمه وشكله ،فقد يكون
صغي اًر جداً بحيث يدخل حذاءها ويكركر
قدمها .وقد يكبر ويمشي معها في الطريق
إلى المدرسة وهي تمسك يده ،ويحاول

تنطلق فعاليات معرض (فلسطين الدولي
للكتاب) يوم األربعاء المقبل في رام هللا
بمشاركة  350دار نشر وتوكيالت لدور
نشر فلسطينية وعربية وأجنبية إضافة إلى
مجموعة من الشعراء والكتاب العرب.
ويقام المعرض على مساحة خمسة آالف متر
مربع في  14أيلول/سبتمبر الجاري ،ويستمر
حتى  24منه ،على أرض «المكتبة الوطنية
 سردا» ،ويحمل شعار «فلسطين الوطن..القدس العاصمة» وتم تخصيص أسماء
أركان المعرض بأسماء مدن فلسطينية.
وقال المعرض في البيان «يشارك في
المعرض  16دولة ،ويشارك ما يقرب
من  150كاتب وشاعر ومثقف في عدد
الندوات الثقافية واألمسيات الشعرية وفضاء
األطفال».

وألن تونس تستحق» .وقال الحبيب بن اإلسرائيلي ،وفي الفترة من  2018إلى
فرح سفير تونس لدى فلسطين في المؤتمر  2022بسبب جائحة فيروس كورونا.
الصحافي «شرف لتونس أن تكون ضيفة
شرف في معرض الكتاب الدولي في فلسطين
وفي هذا الحدث الثقافي المهم باعتبار الثقافة
إحدى الجبهات المهمة للنضال الفلسطيني
المعروف منذ سنوات طويلة».
ويستمر المعرض عشرة أيام ويشمل أمسيات
شعرية بمشاركة شعراء فلسطينيين وكذلك
من األردن وتونس وسوريا والعراق ،إضافة
إلى ندوات حول المكتبة الوطنية الفلسطينية
والرواية العربية في ميزان الجوائز العربية
والدولية يشارك فيها ُك ّتاب من مصر.
وتأسس معرض فلسطين الدولي للكتاب عام
 1995ويقام كل عامين .وتوقف في الفترة
من  2000إلى  2005بسبب االجتياح

بهدوء ،الغيوم مجرد بخار ماء ،إنها
أحياناً اإلفالت منها فتقول له :ال تفعل هذا
يا ّ
كالهواء ،إنها ليست صلبة حتى تخافي
لطوف ،امسك بيدي ،هناك سيارات في
االصطدام بها.
الشارع.
حين تجلس العائلة إلى طاولة الطعام تطلب قالت له :أعلم ذلك ،لقد قالته معلمتنا في
درس العلوم ،ولكني نسيت ،شعرت بالخوف
ماسة من أمها أن تضع صحناً إضافياً
من أجل ّ
لطوف .وعندما ال تطلب الصحن
من الغيمة الضخمة ونحن نقترب منها.
قال لها :ولكنك خفت ،ال تنكري ذلك.
اإلضافي تسألها األم عن ذلك ،فتقول لها
إن ّ
لطوف يلعب في الخارج مع أصحابه ،أو عموماً لقد دخلنا الغيمة ،وبعد قليل سنهبط
إنه ليس جائعاً اآلن.
عند النهر.
ن
في أحد األيام طلبت ماسة ثالثة صحو
ضحكت وقالت له :ال تقل لي كما يقول
إضافية ،ولما استغربت أمها ،أوضحت لها :قائد الطائرة «سنربط األحزمة» .لقد تذكرت
لقد جاء صديقي ّ
الرحلة التي قامت بها العائلة في الصيف
لطوف مع أمه وأبيه.
سألت األم متظاهرة بالجدية :وهل يحبون
الماضي لزيارة خالها في أوروبا.
الدجاج المشوي؟
ضحك لطوف ،وقال :بعد قليل ستهبط
ن
أجابت ماسة :نعم ،إنهم يأكلو الدجاج
الطائرة وعلى الراكبة ماسة أن تربط الحزام.
المشوي ،ولكن من النوع العادي وليس من
ضحكت ماسة وقالت :أمرك كابتن.
قبل أن يهبط بها عند ضفة النهر ،طلبت
الحراق.
النوع ّ
قالت األم وهي تنظر إلى والد ماسة وتمنع
منه أن يقترب كثي اًر ويطير فوق سطح الماء
نفسها من الضحك :الحمد هلل أننا لم نضع
لترى األسماك من فوق ،ففعل .صاحت
الكثير من الفلفل ،تفضلوا.
منفعلة :واو ،واو ،ما أجمل األسماك الذهبية
وحش ماسة مطيع جداً ،تحدثه حين تشاء،
وهي تسبح في النهر.
وعندما ال تريد منه أن يزعجها بالحديث أو
سألها :هل تريدين أن أغطس وأمسك لك
سمكة أو سمكتين أو أكثر؟ واقترب من
الحركة تطلب منه أن يصير صغي اًر جداً
وتضعه في جيبها أو في حقيبتها الصغيرة .الماء حتى المست قدمها الماء.
صاحت :ال ،ال أريد أسماك ذهبية ،فقط
ويمكنها أن تطلب منه أن يصبح طائ اًر
ضخماً لكي تستطيع أن تركب عليه وأن
أريد أن أراها .أال ترى ماذا فعلت؟ لقد بللت
يحلق بها إلى حيث تريد.
حذائي وجوربي عندما اقتربت زيادة من
باألمس قالت له :اليوم أنت إوزة كبيرة
الماء.
بجناحين كبيرين وأريد منك أن تأخذني في
اعتذر لها وارتفع وسألها :ماذا تريدين مني
أن أفعل اآلن؟
جولة عند النهر الذي تسبح فيه أسماك
ذهبية بأحجام مختلفة.
قالت :سامحتك هذه المرة ،انتبه مرة ثانية.
طار ّ
لنرجع إلى البيت ،ولكن دعنا نمر على
لطوف وماسة تمسك بأسفل رقبته
الطويلة.
حديقة األشجار العجيبة .أريد أن أقطف
تضايق ّ
لطوف من شدة قبضة ماسة على
بعض ثمار الترقان ،إنها ثمار كبيرة ولذيذة،
رقبته ،قال لها :أكاد أختنق ،خففي يدك عن نصف الثمرة برتقال والنصف الثاني تفاح.
رقبتي.
في الغرفة خلعت ماسة جوربها ووضعته
على مسند الكرسي قرب الشباك ليجف.
اعتذرت ماسة :آسفة ،لم أقصد ،ولكنني
أخاف أن أسقط.
وفي يوم من األيام ذهبت ماسة مع والديها
إلى الحديقة العامة التي تحتوي على ألعاب
أكّد لها :ال تخافي ،أنا أطير بهدوء ،فقط
تمسكي جيداً حين نهبط.
لألطفال.
ّ
قالت ّ
رأت ماسة البيوت والشوارع والسيارات
للطوف :عليك أن تكون كبي اًر مثلي
لتلعب معي ،من أجل اللعب على السيسو
واألشجار جميعها صغيرة ،ثم أصبحت
صغيرة جداًّ ،
ولطوف يحلق بها عالياً.
ال ينفع أن تكون صغي ارً ،يجب أن تكبر،
صرخت ماسة عندما رأت غيمة تقترب
وطلبت منه أن يذهب إلى الجهة المقابلة
منها ،ضغطت على رقبة ّ
لطوف وصاحت
من السيسو.
من الخوف :انتبه يا ّ
لم تتحرك السيسو ،فطلبت من أمها أن
لطوف ،سندخل في
تساعد صديقها ّ
الغيمة.
لطوف بالضغط على
قال لها ّ
لطوف :ال تخافي ،سنعبر الغيمة
ال
الطرف اآلخر لتتحرك السيسو ،ونبهتها أ ّ

تضغط كثي اًر حتى ال تطير في الهواء من
قوة الضغط ،فصديقها ّ
لطوف أيضاً يضغط.
أقبل أبوها يسأل :لماذا تركتما الجهة المقابلة
فارغة؟
ردت ماسة :ليست فارغة ،صديقي الوحش
اللطيف هناك وماما تساعده.
رد األب :أها! فهمت اآلن ،ال بأس.
وأثناء ذلك وصلت إلى الحديقة عائلة
صديقها سامر .كان سامر مع أمه وأبيه،
وكانت أم سامر تدفع عربة أطفال فيها أخوه
الصغير .سامر وماسة في الصف نفسه.
طلب منها أن يشاركها في اللعب على
السيسو ،فوافقت وأشارت ّ
للطوف بعينيها أن
ينزل ليركب سامر محله ،وشكرت أمها على
المساعدة.
عادت ماسة من المدرسة ،دخلت بهدوء
على عكس عادتها ،تعجبت األم من الهدوء
الزائد لماسة ،وانتبهت لوجود دمعة على
خدها.
كانت ماسة تحمل بيدها ورقة.
سألتها أمها :ماذا حصل؟ لماذا تبكين؟ هل
حصلت على عالمة سيئة اليوم؟ حبيبتي ،ال
داع للبكاء… ،
ٍ
قاطعتها ماسة :ال يا ماما ،أنا عالماتي
جيدة والمعلمة مسرورة مني.
زادت األم استغراباً :وماذا إذن؟ لماذا تبكين؟
ردت ماسة وهي تمسح الدمعة عن خدها:
ّ
لطوف ترك لي رسالة ،وجدتها في جيبي،
وضعها دون أن أشعرّ .
لطوف قرر أن
يسافر ،يقول إن عائلته قررت السفر
إلى بالد بعيدة جداً ،ولن يعود .هذه هي
الرسالة ،خذي اقرئيها.
أخذت األم الورقة وتفحصتها.
«ولكن الورقة فارغة يا حبيبتي ،بيضاء ،وال
حرف فيها» ،قالت األم.
ردت ماسة :طبعاً ،إنه ال يكتب مثلكم،
الوحوش اللطيفة يكتبون بحبر سري ،فقط
أصدقاؤهم مثلي يستطيعون قراءته.
«اآلن فهمت ،وهل ترك لك عنواناً
لتراسليه؟» ،قالت األم
«ال ،الوحوش اللطيفة ليس لهم عناوين
مثلنا ،وال يصلهم البريد» ،قالت ماسة
ودخلت غرفتها ووضعت الورقة في حقيبتها.
ومنذ ذلك اليوم غاب ّ
لطوف ولم تعد ماسة
ن
تتحدث عنه ،ونقصت الصحو التي توضع
على طاولة الطعام في بيتهم صحناً.

قصة :الجزار والخرفان

مشاركة  350دار نشر عربية وأجنبية في معرض فلسطين الدولي للكتاب
واختيرت تونس لتكون ضيفة الشرف للدورة
 12للمعرض هذا العام.
وقال عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني
«سيركز المعرض الذي يعود بعد أربع
سنوات من االنقطاع على الموروث الثقافي
الفلسطيني والواقع الثقافي الفلسطيني».
وأضاف خالل مؤتمر صحافي لإلعالن عن
فعاليات المعرض «ستكون هناك العديد من
الفعاليات الثقافية خالل أيام المعرض».
وذكر أبو سيف أنه سيكون هناك معرضين
للفن التشكيلي ،األول بعنوان «الظل العالي»
ويضم مجموعة كبيرة من اللوحات الفنية
لفنانين فلسطينيين ،بينما يضم المعرض
اآلخر مئة لوحة من غزة.
وعن اختيار تونس ضيفة شرف للمعرض،
قال أبو سيف «نريد أن نكون أوفياء لتونس
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بعد أن انتهى الجزار من سن سكينه و تجهيز
كالليبه  ،دخل الى وسط الزريبة فأدركت
الخرفان بحسها الفطري أن الموت قادم ال
محالة و وقع االختيار على أحد الخراف،
وأمسك الجزار بقرنيه يسحبه إلى خارج
الزريبة ولكن ذلك الكبش كان فتيا وذا بنية
قوية فتجاهل الوصية رقم واحد من دستور
القطيع وهي بالمناسبة الوصية الوحيدة في
ذلك الدستور والتي تقول :حينما يقع عليك
اختيار الجزار فال تقاوم فهذا لن ينفعك بل
عرض حياتك وحياة
سيغضب منك الجزار ويُ ِّ
أفراد القطيع للخطر ،
قال هذا الكبش في نفسه  :هذه وصية
باطلة ودستور غبي؛ فإذا كانت مقاومتي
لن تنفعني في هذا الموقف؛ فال أعتقد أنها
ستضرني و انتفض ذلك الكبش وفاجأ الجزار
واستطاع أن يهرب من بين يديه ليدخل في

وسط القطيع ،فنجح في اإلفالت من الموت
الذي كان ينتظره و لم يكترث الجزار بما
حدث كثي ار فالزريبة مكتظة بالخراف فأمسك
الجزار بخروف آخر وجره من رجليه وخرج
به من الزريبة وكان الخروف األخير مسالما
مستسلماً ولم يبد أية مقاومة إال صوتا خافتا
يودع فيه بقية القطيع .
وهكذا بقيت الخراف في الزريبة تنتظر الموت
واحداً بعد اآلخر ،بينما كان الكبش الشاب
يفكر في طريقة للخروج من زريبة الموت
وإخراج بقية القطيع معه و كانت الخراف
تنظر إلى الخروف الشاب وهو ينطح سياج
الزريبة الخشبي مندهشة من جرأته وتهوره و
لم يكن ذلك الحاجز الخشبي قوياً؛ فقد كان
الجزار يعلم أن خرافه أجبن من أن تحاول
الهرب و نجح الكبش بكسر الحاجز و نادى
الرفاق ليهربوا ولكنهم كانوا جميعاً يشتمونه
ويلعنونه ويرتعدون خوفاً من أن يكتشف

الجزار ما حدث.
و اجتمعوا و تحدث أفراد القطيع مع بعضهم
في شأن ما اقترحه عليهم ذلك الكبش من
الخروج من الزريبة والنجاة بأنفسهم من سكين
الجزار ..وجاء القرار النهائي باإلجماع مخيباً
وليس مفاجئاً للكبش الشجاع  ،و في صباح
اليوم التالي جاء الجزار إلى الزريبة ليكمل
عمله؛ فكانت المفاجأة أن سياج الزريبة
مكسور ولكن القطيع موجود داخل الزريبة
ولم يهرب منه أحدـ ثم كانت المفاجأة الثانية
حينما رأى في وسط الزريبة خروفاً ميتاً..
وكان جسده مثخناً بالجراح وكأنه تعرض
للنطح!!
نظرت الخراف باالعتزاز والفخر بما فعلته
مع ذلك الخروف (اإلرهابي) الذي حاول أن
يفسد عالقة الجزار بالقطيع ويعرض حياتهم
للخطر و كانت سعادة الجزار أكبر من أن
توصف ..حتى إنه صار يحدث القطيع

بكلمات اإلعجاب والثناء:
أيها القطيع ..كم أفتخر بكم وكم يزيد احترامي
لكم في كل مرة أتعامل معكم ..أيتها الخراف
الجميلة ..لدي خبر سعيد سيسركم جميعاً..
وذلك تقدي ار مني لتعاونكم منقطع النظير..
أنا وبداية من هذا الصباح لن أُ ْق ِدم على
سحب أي واحد منكم إلى المسلخ بالقوة كما
اكتشفت أنني كنت
كنت أفعل من قبل ..فقد
ُ
قاسياً عليكم ،وأن ذلك يجرح كرامتكم ..كل ما
عليكم أن تفعلونه يا خرافي األعزاء أن تنظروا
إلى تلك السكين المعلقة على باب المسلخ..
فإذا لم تروها معلقة فهذا يعني أنني أنتظركم
داخل المسلخ ..فليأت واحد بعد اآلخر..
وتجنبوا التزاحم
وفي الختام ال أنسى أن أشيد بدستوركم
العظيم  :ال  ..للمقاومة !
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