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 أونتاريو تسجل من جديد رقما قياسيا في الحصيلة اليومية للوفيات منذ بدء الجائحة

سجلت مقاطعة أونتاريو يوم الخميس رقما قياسيا 
جديدا في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 
المستجد، وبلغت الحصيلة 88 وفاة عبر أنحاء 
ليرتفع  الوسط.  في  الواقعة  الكندية  المقاطعة 
بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في 

هذه المقاطعة الكندية إلى 6393.
بكوفيد-19  اإلصابات  عدد  يزال  ال  كذلك 
في  نسبة  أعلى  أونتاريوا  وسجلت  مرتفعا، 
المقاطعات  بقية  مع  بالمقارنة  اإلصابات 
الكندية، وأفادت السلطات الصحية عن 1563 
أونتاريو.  في  الخميس  يوم  جديدة  إصابة 
بكوفيد-19  اإلصابات  عدد  مجموع  ليصل 
منذ بدء الجائحة في أونتاريو إلى 660 273، 
وتأتي بعدها مقاطعة كيبيك التي يبلغ مجموع 

اإلصابات فيها: 672 266.
تتصدر مدينة تورونتو عاصمة المقاطعة طليعة 
أونتاريو  مدن  عبر  أحصيت  التي  الحصيلة 
جديدة  حالة   584 عن  وأفيد  الخميس،  ليوم 
في المدينة ، تليها اقليم بيل مع 265 إصابة 
جديدة ثم يورك )132(، هاملتون )78(، نياغرا 
)58( وفي أسفل القائمة بين المدن الكبرى في 
أونتاريو تأتي العاصمة أوتاوا التي سجلت  فقط 

46 إصابة جديدة.
ولفتت السلطات الصحية إلى أن العدد المرتفع 
في شكل غير طبيعي في مدينة هاملتون تعود 
أسبابه إلى إسقاط بعض اإلصابات التي لم يتم 

جمعها في حصيلة يوم األربعاء. 
خالل  الجديدة  لإلصابات  اليومي  المعدل  بلغ 

األسبوع الماضي في مقاطعة أونتاريو 1600. 
وهو معدل يستمر باالنخفاض منذ 11 كانون 

الثاني/يناير الماضي. 
البريطاني  بالمتغّير  اإلصابات  عدد  وقفز  هذا 
 46 بلغت  بزيادة  حالة   152 إلى   1.1.7.B
في الـ24 ساعة الماضية. بينما ال زالت هناك 
افريقي  الجنوب  بالمتغّير  مؤكدة  واحدة  حالة 

B.1.351 من الفيروس التاجي.
فتح  إعادة  أعلنت  قد  المحلية  الحكومة  وكانت 
 16 في  الجاري  شباط   16 قبل  المدارس 
مدينة  بينها  أونتاريو  جنوب  في  واقعة  منطقة 
تورونتو. ويذكر أن التالمذة في هذه المدارس 
يتابعون الدروس بطريقة افتراضية أونالين منذ 
مطلع السنة الجديدة. في أوساط أهالي وأولياء 
الطالب، شاَب ردود األفعال مزيٌج من االرتياح 
والقلق بسبب انتشار الفيروس المتغّير في شكل 

خاص.
ارتفاع حاالت االستشفاء بسبب الجائحة

أشارت السلطات الصحية في أونتاريو إلى أن 
هناك 35 حالة استشفاء جديدة في مستشفيات 
المقاطعة ليبلغ إجمالي عدد من يتلقى العالج 

في المستشفى بسبب الفيروس التاجي 1101. 
من ناحية أخرى، انخفض عدد مرضى العناية 
المركزة إلى 323 )-13( وانخفض العدد على 

جهاز التنفس الصناعي إلى 241 )-13(.

األوضاع في دور الرعاية الطويلة األمد
عن  أونتاريو  في  الصحية  السلطات  أفادت 
انخفاض عدد حاالت تفشي العدوى في مراكز 
الرعاية الطويلة األجل عبر أنحاء المقاطعة. 

في المقابل، هناك ما ال يقل عن 26 حالة وفاة 
كما  للمسنين  الرعاية  بيوت  نزالء  بين  جديدة 

هناك 65 إصابة جديدة في صفوفهم.
سير عمل اللقاح

للفيروس  المضاد  اللقاح  جرعات  عدد  بلغ 
شهر  منتصف  منذ  إعطاؤها  تم  التي  التاجي 
في  اليوم  إلى  المنصرم  األول/ديسمبر  كانون 

أونتاريو 055 355 جرعة.
وقد تلقى نحو 000 81 من سكان المقاطعة 
حتى اآلن الجرعتين المطلوبتين لتحصين كامل 

ضّد داء كوفيد-19.
مجتمعات  في  كورونا  تفّشي  من  للحّد  خّطة 

السود في تورونتو
وكشفت مدينة تورنتو عن خطة للحد من تفّشي 
التي  السود  مجتمعات  أوساط  في  الجائحة 
الُمستجّد.  كورونا  بفيروس  كبير  بشكل  تأّثرت 
ففي حين يشكل السود 9 ٪ من سكان عاصمة 
 ٪  26 يشّكلون  أّنهم  إاّل  تورونتو،  مقاطعة 
أكثر  والسود  بالمرض.   االصابة  حاالت  من 
بالمرض،  خطير  بشكل  للتأثر  أيًضا  عرضة 
يدخلون  الذين  المرضى  ربع  يمثلون  فهم 
خطة  وتستند  كوفيد-19.  بسبب   المستشفى 
منظمة مجتمعية  إلى شراكات مع 12  العمل 
ستوفر »خدمات الصحة العقلية المناسبة ثقافًيا 
من  المتنقلة،  الفحص  ووحدات  الغذاء  وبرامج 
ضمن أشياء أخرى. وسيتم تقديم هذه الخدمات 
في 10 أحياء حيث عدد السكان السود أكبر 

وحيث يكون عدد اإلصابات مرتفًعا.
من خالل  إنه  توري  البلدية جون  عمدة  وقال 
تمويل المنظمات التي يقودها السود والمكرسة 
لمجتمع السود ، فإننا نضمن حصول السكان 
الذين تضرروا بشدة من فيروس كورونا على 

ما يحتاجون إليه.
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لماذا تتجنب حكومات عربية مَطبِّعة اسِتقبال ِنتنياهو في عواصمها؟ 
هل اقترب شهر العسل الّتطبيعي من نهايته؟

بايدن يعلن وقف دعم أمريكا للحرب في اليمن..
 وزيادة عدد الالجئين وإلغاء منع دخول المسلمين لواشنطن

بايدن،  جو  الجديد،  األمريكي  الرئيس  أعلن 
أن الواليات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات 
اليمن،  السعودية في  بقيادة  العربي  التحالف 
في  المملكة  مساعدة  بمواصلة  تعهد  لكنه 

الدفاع عن أراضيها.
وقال بايدن، في أول خطاب له عن السياسة 
الخارجية بمقر وزارة الخارجية بواشنطن، إن 
للعمليات  دعمها  ستنهي  المتحدة  الواليات 
القتالية في الحملة التي تقودها السعودية في 
»يجب  الحرب  هذه  أن  على  مشددا  اليمن، 
أن  على  ذلك  مع  بايدن  وشدد  تنتهي«.  أن 
السعودية  دعم  ستواصل  المتحدة  الواليات 
ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.

كما أكد الرئيس األمريكي أن بالده ستكثف 

سلمية  تسوية  تحقيق  إلى  الرامية  جهودها 
لألزمة اليمنية.

إدارة  أن  يناير،   27 يوم  واشنطن،  وأعلنت 
األسلحة  مبيعات  بايدن جمدت مؤقتا بعض 
لإلمارات والسعودية لمراجعة هذه االتفاقات.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن تعهد بايدن خالل 
األسلحة  استخدام  بمنع  االنتخابية  حملته 
اليمن  في  العسكرية  العمليات  في  األمريكية 
التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية 
قوة،  أكبر  ثاني  اإلمارات  فيه  تشكل  والذي 
علما بأن النزاع في هذا البلد العربي الفقير قد 
مجاعة  وأثار  األشخاص  آالف  بحياة  أودى 
واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من األسوأ 
في العالم. كما وقع بايدن أمرا تنفيذيا “يحدد 

وضع” الواليات المتحدة لزيادة عدد الالجئين 
إلى  أخرى  مرة  البالد  بدخول  لهم  المسموح 
125 ألفا خالل العام المالي األول إلدارته.

ويرتفع الرقم من 18 ألف الجئ تم السماح 
لهم بدخول البالد في عام 2020، في عهد 

إدارة ترامب.
وقال بايدن إن “األمر سيستغرق وقتا إلعادة 
بناء ما تم اإلضرار به بشكل بالغ. لكن ذلك 

على وجه التحديد ما سنقوم به”.
بايدن عن خطط لسياسة خارجية  كما أعلن 
ذلك  في  بما  المتوسطة،  للطبقة  أمريكية 
التجارية.وتقود  للسياسة  جديد  نهج  باعتماد 
التحالف   ،2015 مارس  منذ  السعودية، 
مكثفة  عسكرية  عمليات  يشن  الذي  العربي 

في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي.

“الّسعار”  من  حالًة  ِنتنياهو  بنيامين  يعيش 
ُضغوطه،  تكثيف  في  تتلّخص  الّسياسي 
وُجهوده، لزيارة أكثر من عاصمة عربّية قبل 
)الكنيست(  اإلسرائيلّية  البرلمانّية  االنتخابات 
للعودِة إلى الّسلطة على ِحساِب العرب الذين 
لم ُيسيء أحد إليهم وقضّيتهم في العالم مثلما 
غزّة  ِقطاع  في  المجازر  من  ابتداًء  فعل، 
وانتهاًء بِسياسات الّضم واالستيطان والفصل 

الُعنصري.
على  الرّاهن  مسعاه  في  حاليًّا  ز  ُيَركِّ ِنتنياهو 
األولى  لزيارتها،  يسعى  عربّية  دول  أربع 
ظبي،  أبو  والّثالثة  الرباط،  والّثانية  القاهرة، 
والرّابعة البحرين، ولم ُيَحقِّق أّي اخِتراق ِفعلي 
في هذا الِمضمار حّتى كتابة هذه الّسطور، 
دعوته  على  “بُفتوٍر”  رّد  المغربي  فالعاهل 
الِمصري  الرئيس  أّما  الُمحتّلة،  القدس  لزيارة 
عبد الفتاح السيسي فأبلغه بطريقٍة غير ُمباشرة 
أّن زيارة القاهرة لن تكون مّجانّيًة وال ُبّد من 
الِفلسطينّية  القضّية  على صعيد  كبير  تنازٍل 
ِمثل االعِتراف بحّل الّدولتين، وال نعرف حّتى 
اآلن األسباب الُمفاِجئة التي أّدت إلى تأجيل، 
أبو  اإلماراتّية  للعاصمة  زيارته  إلغاء،  ورّبما 
ظبي التي كان من الُمفَترض أن تتم اأُلسبوع 

الُمقبل.
اليوم  كشفت  إسرائيلّية  ُحكومّية  مصادر 
الخميس أّن سبب تأجيله لزيارته إلى اإلمارات 
يعود إلى خوفه أن ُتؤدِّي إلى انتقادات ضّده 
حيث ال يزال الكثير من ُمواطنيه غير قادرين 
الّشديدة  الرّقابة  العودة نتيجة  الّسفر أو  على 
المفروضة على الُحدود والّسفر بسبب انتشار 

فيروس الكورونا.
تقديرًا  “يكن  أّنه  أّكد  ِنتنياهو  مكتب  بيان 
وزير  زايد  بن  هللا  عبد  الشيخ  لدعوات  حارًّا 
عيسى  بن  حمد  والشيخ  اإلماراتي  الخارجّية 
ُأقيم  الذي  الّتاريخي  والّسالم  البحرين  ملك 

بيننا”، وعزَا الّتأخير “إلى إغالق األجواء”.

ما يجعلنا نتحّفظ على هذه “الّتبريرات” تأجيل 
هذه الجولة الخليجّية ثالث مرّات، واخِتصارها 
إلى ثالث ساعات بداًل من ثالثة أّيام، وأخيرًا 
من  ُكل  وحذف  أبوظبي،  على  اقِتصارها 

البحرين ومدينة دبي من برنامجها.
إلى  أّدت  “جوهرّية”  أسباب  ُهناك  أّن  ُبّد  ال 
إلغاء هذه الجولة، فالاّلفت  تأجيل، أو حتى 
لِنتنياهو لزيارة أبو ظبي، وحسب  الّدعوة  أّن 
البيان الّرسمي، لم تأِت من الشيخ خليفة بن 
الشيخ عبد هللا  وإّنما من  الّدولة،  زايد رئيس 
لقواعد  كسر  وهذا  الخارجّية،  وزير  زايد  بن 
الّدعوة  هذه  وّجه  لو  وحتى  “البروتوكول”، 
ظبي  أبو  عهد  ولّي  زيد  بن  محمد  الشيخ 
والحاِكم الِفعلي، وُلوِحظ أّن الشيخ بن زايد لم 
َيلتِق ِنتنياهو حّتى اآلن، وأوكل َمهّمة توقيع 
“اّتفاق الّسالم” في واشنطن إلى شقيقه وزير 

الخارجّية.
الّتأجيل  أسباب  حول  عديدة  تكّهنات  ُهناك 
أو اإللغاء وردت على لسان مصادر خليجّية  
األّول يقول إّن ُهناك استياًء خليجيًّا من ِنتنياهو 
شخصيًّا خاّصًة من المملكة العربّية السعودّية 
وولّي عهدها محمد بن سلمان لتسريبه، أّي 

ِنتنياهو، أنباء الّلقاء الّثالثي في  مدينة نيوم 
إلى اإلعالم اإلسرائيلي مّما أّدى إلى إحراج 
ولّي العهد الّسعودي، والّثانية تجميد إدارة جو 
بايدن لصفقة طائرات “إف 35”  األمريكّية 
أقرّتها  التي  اإلمارات  لدولة  جدًّا  الُمتطّورة 
ا من “اّتفاقات  إدارة ترامب وكانت ُجزًءا ُمِهمًّ
الّسالم”، أّما الّثالثة، فتعود إلى ُمحاولة الّدول 
التي وّقعت “اّتفاقات أبراهام” للّسالم تخفيف 
حّدة ُمبالغتها في الّتطبيع مع دولة االحِتالل 
بسبب االنِتقادات التي تعّرضت لها، وُحصول 
نوع من الغضب الّداخلي ُتجاهها، خاّصًة أّن 
الّطرف اإلسرائيلي كان الُمسَتفيد األكبر منها، 
وُسقوط إدارة ترامب الرّاعية لها، أو الّضاغطة 
أمريكّية ديمقراطّية  إدارة  أجلها، ومجيء  من 
خليجّية  لدول  وّدية  غير  بأجندات  جديدة 
هذه  تعتبرها  التي  اليمن،  في حرب  ُمتَورِّطة 
في  إنسانّية  كارثة  أكبر  إلى  أّدت  اإلدارة 
العالم، ووقف ُكّلي لدعم هذه الحرب ِبما في 

ذلك صفقات األسلحة.
فإذا كان جو بايدن رئيس أمريكا الجديد، لم 
بِنتنياهو  الهاتف ويّتصل  ُيباِدر برفع سّماعة 
على  أسابيع  ثالثة  ِمن  َيقُرب  ما  ُمرور  رغم 

الُعالقات  في  سابقة  وهي  الّسلطة،  توّليه 
سياسّية  معاني  لها  اإلسرائيلّية  األمريكّية 
عديدة، فهل من الحكمة أن تستقبله عواصم 
ُرضوًخا  األحمر  السّجاد  له  وَتفِرش  عربّية 
الحلب  لنظرّية  االبتزازّية وُخضوًعا  لِسياساته 
الّسياسي التي ُيجيدها مع العرب ُخصوًصا؟

ُحكومات عربّية في المشرق والمغرب العربي 
ارتكبت خطيئًة سياسّيًة وأخالقّيًة ُكبرى عندما 
راهنت على ترامب وقّدمت له خدمات مّجانّية 
“مّجانّية”،  تطبيع  اّتفاقات  توقيع  شكِل  على 
الرئاسّية،  باالنِتخابات  الفوز  في  لُمساعدته 
ولم َتجِن غير خيبة األمل والغضب من ِقطاٍع 
عريٍض من ُشعوبها، ألّن هذا الرّهان لم َيُكن 
في محّله، وَيعِكس سوء تقدير يتعارض مع 
بعضها  تعّلم  ولهذا  السياسّية،  القواعد  أبسط 
من هذا الّدرس فيما يبدو، وباتت الُحكومات 
أكثر حذرًا ولم َتُعد ُتريد أن ُتلَدغ من الُجحر 
مالطا..  خراب  بعد  ولكن  ُأخرى،  َمرًّة  نفسه 

وللُا أعلم.
راي اليوم
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بضغط من اللوبي الصهيوني 
القضاء الفرنسي يأمر باعادة محاكمة الكندي حسن دياب في قضية الهجوم على كنيس في 1980

بدء اختبار كشف اإلصابة بكوفيد اإللزامي في مطار تورونتو 
لجميع القادمين واجراءات حجز اجباري في فندق 

استقالة رئيس شركة كندية 
بعد تحايله وزوجته للحصول على اللقاح وتمثيل دور الخادم 

لشركة  التنفيذي  الرئيس  بيكر،  رود  استقال 
 ،»Great Canadian Gaming Corp«
بعد  دوالر   ملياري  بنحو  قيمتها  تقدر  التي 
السلطات  بتضليل  وزوجته،  هو  اتهامه 

للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا
إلى  كاترينا،  وزوجته،  بيكر،  رود  وسافر 
أجل  من  كندا،  بشمال  »يوكون«  منطقة 
التطعيم ضد كورونا بسرعة أكبر، حيث أن 
بيانات المنطقة، التي تضم العديد من السكان 
األصليين، تظهر أن لديها معدل تطعيم أسرع 

من باقي أنحاء كندا.

من جانبه، أعرب وزير خدمات المجتمع في 
قائال:  استيائه  عن  ستريكر،  جون  يوكون، 

»أنا غاضب من هذا السلوك األناني«.
وأضاف: »لم نتخيل أن شخصا ما سيذهب 

الى هذا النوع من التضليل او الخداع«.
كما كتبت أنجيال ديميت، رئيسة األمة األولى 
في وايت ريفر، على صفحتها في فيسبوك: 
األفراد  تصرفات  إزاء  بالغ  بقلق  »نشعر 
واألشخاص  السن  كبار  يعرضون  الذين 
المستضعفين للخطر، جراء القفز على الدور 

ألغراض أنانية«.

على  تظاهرا  قد  وزوجته،  بيكر،  رود  وكان 
اكتشافهما  تم  حين  في  منزل،  عمال  أنهما 
فقط بعد أن طلبا نقلهما إلى المطار مباشرة 
بعد التطعيم، األسبوع الماضي، في قرية بيفر 
كريك الصغيرة، على الحدود مع والية أالسكا 

األمريكية.
وتم تغريم بيكر وزوجته الحقا، بسبب فشلهما 
في عزل أنفسهما لمدة 14 يوما، بعد وصولهما 

إلى يوكون، قادمين من مدينة فانكوفر.

االستئناف  في محكمة  التحقيق  أمرت غرفة 
بإخضاع  باريس  الفرنسية  العاصمة  في 
حسن  اللبناني  الكندي  الجامعي  األستاذ 
دياب للمحاكمة في قضية هجوم على كنيس 
يهودي في فرنسا بواسطة قنبلة قبل أكثر من 

40 عامًا.
قال  الظلم«،  من  طويلة  لرحلة  تتمة  »إنها 
باين،يوم  دونالد  الكندي،  دياب  محامي 

االربعاء تعليقًا على قرار القضاء الفرنسي.
االتجاه  في  الفرنسيون  دياب  محامو  وذهب 
نفسه، فوصفوا هذا القرار األخير بالـ«أحمق«.

كانيا  وأبولين  بوردون  ِولَيم  المحامون  وقّدم 
عن  الصادر  بالقرار  طعنًا  لوفيفر  وأميلي 
محكمة االستئناف. وإذا لم ينجح مسعاهم قد 
ُيحاَكم دياب غيابيًا، إاّل إذا طلبت السلطات 
الفرنسية مجددًا من السلطات الكندية ترحيله 
لهذا  أوتاوا  سلطات  واستجابت  فرنسا  إلى 

المطلب.
يملكها  التي  إّن األدلة  باين  المحامي  ويقول 
عّما  حاليًا  تقّل  دياب  الفرنسي ضّد  القضاء 
ثالثة  قبل  سبيله  أخلى  عندما  بحوزته  كان 

أعوام.

»ما من نظام قضائي جدير بهذا االسم يقّدم 
كبش فداء بريئًا إرضاًء للوبي متطلِّب«، قال 
باين في مؤتمر صحفي قبل ظهر اليوم في 

العاصمة الفدرالية أوتاوا.
مجموعات  يضّم  باين،  حسب  اللوبي،  وهذا 
بالضلوع  دياب  المتَّهم  الهجوم  ُتمّثل ضحايا 

فيه.
ويرى باين أّن »هذه القضية مستمرة في فرنسا 
دريفوس  بقضية  وشّبهها  سياسية«،  ألسباب 
يهودي  فيها ظلمًا ضابط  اتُّهم  التي  الشهيرة 
في الجيش الفرنسي أواخر القرن التاسع عشر 

وامتّدت نحو 12 سنة حتى عام 1906.
ويطالب حلفاء دياب في كندا منذ مّدة بإعادة 
النظر في القانون الكندي حول الترحيل إلى 
الكندية  الحكومة  حاليًا  يحثون  وهم  الخارج، 
على التدّخل، »فهذه القضية استثنائية« كما 
الكندي في  للفرع  السابق  العام  األمين  يقول 

منظمة العفو الدولية أليكس نيف.
االجتماع  علم  في  سابق  بروفيسور  ودياب 
ويبلغ من العمر حاليًا 67 عامًا وكان المشتبه 
على  قنبلة  بواسطة  الهجوم  في  الوحيد  به 
كنيس يهودي في شارع كوبرنيك في باريس 

في 3 تشرين األول )أكتوبر( 1980، لكنه 
نفى باستمرار أّي صلة له بهذا الهجوم، إن 

من حيث اإلعداد أو من حيث التنفيذ.
و46  قتلى   4 سقوط  عن  الهجوم  وأسفر 
له  تتعرض  قاتل  هجوم  أّول  وكان  جريحًا، 
الجالية اليهودية في فرنسا منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية عام 1945.
ما  لكن سرعان  أّي جهة،  الهجوَم  تتبّن  ولم 

الشعبية  »الجبهة  الفرنسيون  المحققون  اتهم 
الخاصة«  العمليات   - فلسطين  لتحرير 
عن  منشقة  المجموعة  وهذه  خلفه.  بالوقوف 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« التي كان 
يقودها الزعيم الفلسطيني الراحل جورج حبش.

االستخبارات  خلصت   1999 عام  وفي 
الهجوم،  في  ضالع  دياب  أّن  إلى  الفرنسية 
فطلبت السلطات الفرنسية من نظيرتها الكندية 
ترحيله إلى فرنسا، وهذا ما حصل في تشرين 
الثاني )نوفمبر( 2014 بعد أن سعى دياب 
على  يحصل  لن  بأنه  مجاداًل  ترحيله  لمنع 
محاكمة عادلة في ذاك البلد على جريمة ظّل 

يؤكد أنه لم يرتكبها.
وظّل دياب خلف قضبان السجن في فرنسا 
أن  إلى  ونيف  سنوات  ثالث  محاكمة  دون 
الفرنسيين  التحقيق  قضاة  من  اثنان  أسقط 
كّل  اإلرهاب  مكافحة  بقضايا  المتخّصصين 
الثاني  كانون  في  عنه  القضائية  المالحقات 
كافية«  أدّلة  وجود  »لعدم   2018 )يناير( 
سراحه  الفرنسية  السلطات  فأطلقت  ضّده، 

وعاد إلى كندا.
)وكالة الصحافة الكندية

بدات حكومة اونتاريو اعتبارا من يوم االثنين 
إلى  الخارج  من  القادمين  جميع  اخضاع 
تورونتو  مدينة  في  الدولي  بيرسون  مطار 
لفحص إلزامي لكشف اإلصابة بكوفيد-19.  
تعلن  أونتاريو ريثما  تنتظر حكومة  لم  وبهذا 
الحكومة الفيدرالية موعد بدء هذه االختبارات 
في مطارات كندا الدولية في تورنتو ومونتريال 
وكالغاري وفانكوفر. وكان رئيس وزراء كندا 
الفائت  الجمعة  يوم  صرح  ترودو  جوستان 
في  المطارات  أكبر  في  التدبير  هذا  بإدراج 
ووقف  شباط/فبراير  شهر  من  اعتبارا  البالد 
في  الدافئة  للبالد  االستجمام  رحالت  كافة 
القادمين من  كافة  والزام  والمكسيك  الكاريبي 
واجراء  نموذج  بتعبئة  ضروري  غير  سفر 
فحص طبي واالقامة في فندق على حسابهم 

الشخصي .
وكان رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد أعلن 
ترحيبه بقرار الحكومة الفيدرالية ولكنه أضاف 
قائال: » يجب أن نغلق الفجوة لمنع الحاالت 
عن  الناجمة  تلك  ذلك  في  بما  الجديدة، 
السالالت  الجديدة لفيروس كورونا المستجد، 
بدء  انتظار  في  أونتاريو،  إلى  الوصول  من 

أوتاوا بتطبيق اإلجراءات بشكل كامل«. 
وتشير سلطات الصحة العامة في المقاطعة 
إلى أنه تم بالفعل الكشف عن حاالت إصابة 
في   ،B117 النوع  من  البريطاني  بالمتغّير 
سائر أنحاء المقاطعة، وهو أكثر عدوى وفقا 

لهذه السلطات.
من  سُيطلب  الجديدة  لالجراءات  ووفقا 
مطار  عبر  كندا  إلى  القادمين  المسافرين 

البلعوم  مسحة  الختبار  الخضوع  بيرسون، 
األنفي التقليدية لتشخيص ما إذا كانت هناك 
إصابة بفيروس كورونا ومن ثم ترسل العينات 
 Switch Health ليتم تحليلها في مختبرات
الخاصة. ووفقا لمكتب رئيس الحكومة يجب 
أن تكون النتائج متاحة في غضون 24 إلى 

48 ساعة في حد أقصى.
على  سيتعين  الفيدرالي،  القانون  وبموجب 

المسافرين اجراء الفحص الطبي في المطار 
فندق  في  االقل  على  يومين  فترة  قضاء  و 
على حسابهم في انتظار نتائج الفحص ومن 
ثم  الحجر الصحي لمدة 14 يوما في بيوتهم 
هذا ويخضع من ال يرضخ إلجراء االختبار 

لغرامة مالية قدرها 750 دوالرًا.
ولتعزيز تدابير الكشف عن الفيروس المتغّير، 
تسلسل  بإدراج  أونتاريو  حكومة  تّعهدت 
العينات  إجمالي  من   ٪10 على  الجينوم 
اإليجابية التي سيتم جمعها من اليوم وحتى 

17 شباط/فبراير المقبل.
في سياق متصل، تفتح المدارس أبوابها اليوم 
بما  أونتاريو  مقاطعة  في  مناطق  أربعة  في 
المدارس  هذه  تالمذة  أن  علما  أوتاوا.  فيها 
كانوا يتابعون الدروس من منازلهم منذ انتهاء 

عطلة عيدي الميالد ورأس السنة.
هذا وتبقى المدارس مقفلة في المناطق التي 
تشهد نسبة إصابات مرتفعة حتى 10 شباط/

تورونتو،  المناطق هي:  الحالي وهذه  فبراير 
هاملتون، بيل، يورك وويندزور-إيسكس.
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المستقيلة   باييت  كندا  حاكمة  إشراف  تحت  العمل  ظروف  عن  التقرير 
تحّدث عن سلوك عدواني و”إذالل علني

كندا ستشرع في انتاج لقاح ضّد كوفيد 19

أعلن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية 
الثالثاء عن ابرام اتفاق مع شركة نوفافاكس 
ضد  لقاح  النتاج  األمريكية   )Novavax(
كوفيد-19 في المركز الكندي إلنتاج المواد 
البيولوجية التابع للمجلس الكندي للبحوث في 
مونتريال. وكانت شركة نوفافاكس قد أعلنت 
قبل أيام قليلة أن لقاحها المكون من جرعتين 
فّعال بنسبة 89.3٪ ضد كوفيد-19. وجاء 
ذلك خالل المرحلة الثالثة من دراسة سريرية. 
وقد تتقوم وزارة الصحة الكندية باعتماده قريًبا.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت أنها توصلت 
مليون   52 لشراء  نوفافاكس  مع  اتفاق  إلى 
جرعة من اللقاح ، مع امكانية الحصول على 
24 مليون جرعة إضافية من المتوقع ان يبدأ 

انتاجه في نهاية العام الجاري . 
الماضي،  آب  أغسطس  ففي  ولإلشارة، 
مليون   126 الكندية  الحكومة  خّصصت 
مونتريال  في  الواقعة  المرافق  لتوسيع  دوالر 
للمجلس الوطني  الكندي للبحوث وبناء موقع 

مليوني  إنتاج  على  قادر  الجوار  في  جديد 
جرعة من اللقاح كل شهر.

وبدء  تاريخ  ترودو  جوستان  يوضح  ولم 
التي  المنتجة  الجرعات  وكمية  االنتاج  
ومنذ  الجارية.  التلقيح  عملية  في  سُتستعمل 
عدة أسابيع، تؤّكد الحكومة أنها ستقوم بتلقيح 

كل الكنديين الذين يطلبون ذلك بحلول نهاية 
سبتمبر أيلول.

» سترتقي كندا إلى مرتبة تمّكنها من إنتاج 
لم  إذا  أّنه  الواضح   للكنديين. ومن  لقاحات 
سنقترحها  كندا،  في  هنا  إليها  بحاجة  نكن 
التي  النامية  والدول  أو شركائنا،  لفائنا  على 

تحتاجها عبر العالم..«، جوستان ترودو
كما أعلن هذا األخير عن استثمارات أخرى 
في  اللقاحات وعالجات  انتاج  لدعم مشاريع 

كندا.
وفي هذا اإلطار، استفادت شركة »بريسيزين 
 Precision( انكربورايتد  نانوسيستمز 
من   )NanoSystems Incorporated

دعم قدره 25.1 مليون دوالر.
وتختص الشركة في التكنولوجيا الحيوية ويقع 

مقرها في فانكوفر في بريتيش كولومبيا.
وحسب بيان الحكومة الكندية :«سيؤدي ذلك 
إلى زيادة قدرة كندا على إنتاج لقاحات وأدوية 

جينية مستقبلية.«
كما ستقوم الشركة ببناء مركز تصنيع حيوي 
لقاحات  لتطوير  دوالر  مليون   50.2 بقيمة 
وعالجها  األمراض  من  للوقاية  وعالجات 
النادرة  واألمراض  المعدية  األمراض  مثل 

والسرطان.

وتعليقات  عدواني  وسلوك  وصياح  »صراخ 
ُمهينة وإذالل علني« و«بشكٍل متكرِّر«. هذه 
من أبرز أوجه السلوك غير الالئق من قبل 
باييت  جولي  المستقيلة  العامة  كندا  حاكمة 
خالصات  في  جاء  في  كما  موظفيها  بحّق 
النقاب  الفدرالية عنها  تقرير كشفت الحكومة 

مساء أمس.
والتقرير أعدته شركة »كوينتت لالستشارات« 
)Quintet Consulting( المتخصصة في 
أن  بعد  الحكومة  من  بطلٍب  العمل  عالقات 
في  اإلنكليزي  القسم  سي«،  بي  »سي  بّثت 
تحدث  تقريرًا صحفيًا  الكندية،  اإلذاعة  هيئة 
»ريدو  في  وسابقون  حاليون  موظفون  فيه 
العاصمة  في  العام  كندا  حاكم  مقّر  هول«، 
الفدرالية أوتاوا، عن ممارساٍت مؤذية ومهينة 
وعلنية كانت باييت تقوم بها بحّق موظفيها.

ويستند التقرير إلى شهادات 92 موظفًا حاليًا 
آخرين  وأشخاصًا  هول«  »ريدو  في  وسابقًا 
»ريدو  مع  عملوا  جّيد«  بشكل  »مّطلعين 

هول« خالل والية باييت.
البالغة  الوالية،  لهذه  حّدًا  باييت  ووضعت 
مّدتها خمس سنوات والقابلة للتمديد، بإعالن 
)يناير(  الثاني  كانون   21 في  استقالتها 
استالم  على  أيام  تسعة  بعد  أي  الجاري، 
اجتماعها  وغداة  »كوينتت«  تقرير  الحكومة 
هي برئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو.

باستقالة  مصحوبة  باييت  استقالة  وجاءت 
منذ  وصديقتها  هول«  »ريدو  في  سكرتيرتها 

زمن بعيد أسونتا دي لورينزو.
مناخ  الـ92  الشهود  بين  من   43 ووصف 
العمل في مقّر الحاكمة العامة بأنه »عدواني« 
 26 واستخدم  معًا.  االثنان  أو  و«سيء« 
لوصف  و«مسموم«  »ساّم«  تعبيرْي  شاهدًا 
مناخ العمل، فيما تحدث 8 شهود عن »جّو 

من الرعب« و«الخوف« في »ريدو هول«.
في  عملهم  في  كانوا  إّنهم  شاهدًا   12 وقال 
مقّر الحاكمة »كمن يسير على البيض« من 
إنهم »شهود  الحذر. وقال 20 شخصًا  شّدة 
مقّر  في  النكد«  »سلوكيات  أو  تنكيد«  على 

الحاكمة العامة.
»ازدراء« و«عجرفة« و«محيط عمل ال يّتسع 
هي  و«إرهاق«  نفسي«  و«ضغط  للجميع« 
تعابير جاءت أيضًا على ألسنة الشهود الذين 
باييت  العمل تحت إشراف  اشتكوا من مناخ 

وأوردها المحققون في تقريرهم.
أقّل من 10  »أعطى  اآلخر  النقيض  وعلى 
محايدة  أو  فقط  إيجابية  معلومات  مشاركين 
عن مناخ العمل« في مقّر الحاكمة، حسب 

التقرير.
»استنادًا  إّنه  تقريرها  في  »كوينتت«  وقالت 
ضمن  ومن  موضوعي،  معيار  كّل  إلى 
ذلك المعايير المحّددة من قبل أمانة مجلس 
الخزينة، إذا كانت سلوكيات العمل المذكورة 
لالدعاءات  مطابقة  التقرير  في  صة  والملخَّ
فهي قادرة على أن تجعل مكان العمل ساّمًا«.

عالقات  في  المتخصصة  الشركة  وأضافت 
’’كوينتت‘‘  »الحظت  تقريرها:  في  العمل 
يتعلق  فيما  كبيرْين  وتماسكًا  تكرارًا 
بالمالحظات السلبية حول مكان العمل التي 
تخلص  التحقيق(.  )في  المشاركون  أعطاها 
خطيرة  مشكلة  هناك  أّن  إلى  ’’كوينتت‘‘ 

تستدعي اهتمامًا فوريًا من قبل مكتب المجلس 
الخاص«.

 )PCO - BCP( ومكتب المجلس الخاص
مجلس  رئيس  عليه  ويشرف  للحكومة  تابع 
 )QPCC - CPRC( الملكة الخاص لكندا
منصب  أيضًا  يشغل  الذي  لوبالن  دومينيك 
الفدرالية  الحكومة  بين  العالقات  وزير 

وحكومات المقاطعات.
ويقول التقرير إّن الموظفين في مقّر الحاكمة 
العامة »لم يكن لديهم شعور بأنه كانت تتوفر 
لهم وسيلة للتعبير عن قلقهم« لدى رؤسائهم، 
قد  الشكاوى  إلدارة  رسمية  آلية  غياب  وإّن 
عن  للتحّدث  الموظفين  دفعت  أيضًا  تكون 

معاناتهم عبر وسائل اإلعالم.
بالتحّرك  الحكومة  »كوينتت«  وأوصت 
ال  الذين  المسؤولين  لدى  وحزم«  »بسرعة 
يزالون في مهامهم في مكتب سكرتير الحاكم 

إلى  الثقة  إعادة  على  العمل  أجل  من  العام 
الموظفين.

ونصحت »كوينتت« بعدم اللجوء إلى التحكيم 
أو إلى ورشات لتعزيز التوعية ألّن ذلك يعني 
مناخ  مسؤولية  من  جزءًا  الموظفين  تحميل 

العمل الذي اشتكوا منه.
كندا  حاكُم  ُيمّثل  الكندي  الدستور  وبموجب 
العام عاهَل المملكة المتحدة، الذي هو أيضًا 
الملكة  أي  فيها،  الدولة  ورئيس  كندا  عاهل 
والحاكم   .1952 عام  منذ  الثانية  إليزابيث 
يختاره  رئيسي،  بشكل  فخرية  مهام  ذو  العام 
الملك بناًء على توصية من رئيس الحكومة 

الكندية.
)راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية (



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

11www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         FEB 05,2021, Issue 275  راي

المتعّلقة  البيانات  خطأ في 
بعدد الذين تلّقوا الّلقاح في مقاطعة أونتاريو

كندا تضيف جماعات جديدة امريكية ونازية واسالمية 
الى قائمة اإلرهاب الكندية؟

قّفازات بيرني ساندرز 
تتحّول إلى مصدر رزق لمهاجرات وَصلن حديثا الى كندا

بحملة  المتعّلقة  البيانات  في  خطأ  تسّبب  
التطعيم ضّد مرض كوفيد-19 في أونتاريو 
تلّقوا  الذين  األشخاص  عدد  تقدير  سوء  في 

الّلقاح في المقاطعة منذ انطالق الحملة.
األشخاص  عدد  حول  بيانات  إعطاء  »بدل 
غير  عن  السلطات  كشفت  ج،  تلّقوا  الذين 
تّم  التيي  الجرعات  عدد  حول  بيانات  قصد 
تطعيم  إلى   الوصول  أجل   من  إعطاؤها 
كامل« حسب ما ورد في بيان نشرته ألكسندرا 
في  الصّحة  وزيرة  باسم  المتحّدثة  ِهيلكين 

حكومة أونتاريو كريستين إليوت
أمس  أفادت  قد  الصحّية  السلطات  وكانت 
 96549 أّن  الخطأ  طريق  عن  األربعاء 
شخصا تلّقوا أحد الّلقاَحين، فايزر و مودرنا، 
في حين تلّقاه 48239 شخصا، وارتفع العدد 

ِليصل يوم الخميس إلى 55286 شخصا.
عن  الماضي  الخريف  اونتاريو  أعلنت  وقد 
إلى  وأوكلت  مراحل،   3 على  تطعيم  خّطة 
توزيع  مهّمة  هّلير  ريك  المتقاعد  الجنرال 
الّلقاحات، وانطلقت حملة التطعيم في الرابع 

عشر من كانون األّول ديسمبر 2020.
تطعيم  أولوّياتها  في  المقاطعة  ووضعت 
المسّنين ونزالء مراكز الرعاية الطويلة األمد 
والعاملين في قطاع الصّحة وهم الفئة األكثر 

عرضة لإلصابة بالفيروس.
أبناء  إليوت باستمرار دعوتها  الوزيرة  وتكّرر 
المقاطعة إلى توّخي الحذر وااللتزام بإرشادات 
السلطات الصحّية و اّتباع أمر عدم الخروج 
من المنزل الذي أصدره رئيس الحكومة دوغ 

فورد.
وتّم تحديث صفحة البيانات التي باتت تعطي 
أحدث عدد من األشخاص الذين تلّقوا الّلقاح 
في  الصّحة  وزارة  باسم  المتحّدثة  أّكدت  كما 

أونتاريو الكساندرا ِهيلكين.
ويشار إلى أّن شركة فايزر أعلنت في وقت 
تتأّخر  أّنها سوف  الجاري  الشهر  من  سابق 
في تسليم كمّيات الّلقاح إلى كندا وأوروبا التي 
ومطلع  الشهرجانيوري   لنهاية  مقّررة  كانت 

شباط فبراير المقبل.
وأثار القرار ردود فعل عديدة في كندا، لكّن 

إلى  طمأن  ترودو  جوستان  الحكومة  رئيس 
أّن حملة التطعيم سوف تستمّر على وتيرتها 

في البالد.
وأّكد الميجور جنرال داني فورتان في مؤتمره 
الصحّفي سوم الخميس أّن كندا سوف تتلّقى 
4 ماليين جرعة من الّلقاح بحلول  نهاية آذار 

مارس المقبل.
في  التربية  وزير  أعطى  أخرى،  جهة  من 
األخضر  الضوء  ليتشيه  ستيفن  أونتاريو 
إلى مقاعد  تلميذ  ألف  من أجل عودة 280 
الدراسة في أربع من مناطق أونتاريو، كانوا 

يتابعون الدراسة عن بعد.
أّن  الصّحة  خبراء  عن  ليتشيه  الوزير  ونقل 
األطفال  ِلرفاهّية  أساسّي  الحضوري  التعليم 
ونمّوهم وصّحتهم العقلّية. وسوف تفتح معظم 
مدارس منطقة تورونتو الكبرى ابوابها يوم 16 

فبراير وباقي المناطق في 8 فبراير . 

القّفازات  تلك  الناس  ومألت  الدنيا  شغلت 
األميركي  السيناتور  ارتداها  التي  الغريبة 
بيرني ساندرز خالل مراسم تنصيب الرئيس 
تفاعال  أثارت  وهي  بايدن.  جو  األميركي، 
التواصل  مواقع  على  نشطاء  بين  واسعا 
الوقت  هذا  في  الناس  وكأن  االجتماعي. 
العصيب من استفحال الجائحة يفتشون عن 

أدنى سبب للتهكم و التنكيت والضحك.
 وقد منحهم مرشح الرئاسة األمريكية السابق 
هذه الفرصة السانحة عندما التقطته عدسات 
وجهه  وعلى  أريكة  على  جالسا  المصورين 
الصوف  من  قفازات  بيديه  و  زرقاء  كمامة 

بنية اللون.
مانيتوبا  مقاطعة  عاصمة  وينيبيغ  مدينة  في 
مجموعة  بدأت  الكندي،  الغرب  وسط  في 
بخياطة  كندا  الى  حديثا  وصلن  النساء  من 
قفازات مماثلة لتلك التي ارتداها سيناتور والية 
برنامج  إطار  األميركية. وذلك في  فيرمونت 

محلي للتوظيف وتوفير فرص العمل.
شاركت هذه المجموعة من النساء في برنامج 
الخياطة المتطور التابع ِللمعهد الكندي للمرأة 
ببيع  المركز  وسيقوم  وينيبيغ.  في  المسلمة 
علما  المريح.  المظهر  ذات  القفازات  تلك 
دافئة  قفازات  اليوم القتناء  ملحة  الحاجة  أن 

المقاطعة شهدت هذا األسبوع  أن  خصوصا 
إلى  الحرارة  درجات  فيه  تّدنت  باردا،  طقسا 
أقل من -35. وهي موجة البرد األشرس من 

نوعها في مانيتوبا منذ بدء الجائحة.
الكندي  المعهد  يقدمه  الذي  البرنامج  يّوفر 
للمرأة المسلمة على مدى ستة شهور، تدريبا 
يساعد النساء على استخدام آالت الخياطة. 
على  العثور  في  بمساعدِتهن  يضطلع  كما 

لممارسة  فرصة  يمنحهن  كذلك  وظيفة 
المحادثة باللغة االنجليزية.

تتم خياطة القفازات باستخدام قماش مالبس 
مستعملة موجودة في متاجر التوفير المحلية.

تقول مديرة برنامج الخياطة آن-ليدي بوالي، 
وتستعد  جدا  سهلة  القفازات  هذه  خياطة  إن 

النساء لخياطة اآلالف منها. 
استطعنا  كلما  المزيد،  تصنيع  استطعنا  كلما 

توفير ساعات عمل للنساء المهاجرات اللواتي 
يواجهن صعوبات في إيجاد وظيفة. 

وهي  البرنامج،  في  باداماسي  أمينة  تشارك 
ستقضي األيام المقبلة في حياكة القفازات قبل 
األسبوع  البرنامج  في  التدريبات  كل  إنجازها 

المقبل.
مفيدة  الخياطة  األمور،  من  الكثير  »تعلمت 
التي  باداماسي،  تقول  ولمستقبلي«،  لي  جدا 
في  لالجئين  مخيم  في  سنوات  عدة  أمضت 
العام  في  وينيبيغ  في  تستقر  أن  قبل  تشاد 

.2018
تأمل هذه المهاجرة في أن تساعدها المهارات 
تعلم  وكذلك  الخياطة  في  اكتسبتها  التي 
على  العثور  في  اإلنجليزية  باللغة  التحدث 

وظيفة. 
أونالين  أخرى  أشياء  بين  القفازات من  تباع 
بيرني  »قفازات  يبيع  مستحدث  متجر  في 

المتطورة«.
تصنعها  التي  للقفازات  بوالي  السيدة  وتروّج 
االسبوع،  هذا  بارد  »الجو  تقول:  تلميذاتها 
من  أكثر  قفازات  إلى  بحاجة  وينيبيغ  وأهل 
أي وقت مضى. فإذا كنت تبحث عن تغيير 
المناسبة  القفازات  لدينا  فإن  لباسك،  اسلوب 

لك«.

باإلضافة إلى حركة »براود بويز« األمريكية 
المتطرفة، أدرجت كندا 12 جماعة  اليمينية 

أخرى على قائمة التنظيمات اإلرهابية.
وأكد وزير األمن العام الكندي، ويليام بلير، 
يشمل  القرار  أن  »تويتر«  في  حسابه  على 
وهي  أخرى،  متطرفة  يمينية  تنظيمات  ثالثة 
 Atomwaffen( »تنظيم »قسم االتوموافيين
و«الحركة  األمريكي،  النازي   )Division
 The وجماعة  الروسية«،  االمبراطورية 
Base النازية التي تنشط في كل من الواليات 

المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا.
جماعات  ثالث  الجديدة  القائمة  تضم  كما 
»أنصار  وهي  »القاعدة«،  بتنظيم  مرتبطة 
الدين«، و«جبهة تحرير ماسينا«، و«جماعة 
فروع  وخمسة  والمسلمين«،  اإلسالم  نصرة 
لتنظيم »داعش« في كل من بنغالديش وشرق 
آسيا والصحراء الكبرى وليبيا وغرب إفريقيا.

تنظيم  القائمة  تضم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
للهند والمؤيد  المناهض  المجاهدين«  »حزب 

النضمام كشمير إلى باكستان.



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

12www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         FEB 05,2021, Issue 275

رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ: ال أريد أن أبقى يهوديا

بدون انتخابات.. غضب وانتقادات لتزكية 
شاهر سعد أمينًا عامًا لنقابات العمال في فلسطين 

للكنيست  السابق  الرئيس  بورغ،  أبراهام  دعا 
اليهودية  والوكالة  )البرلمان(  اإلسرائيلي 
حكومة  العالمية؛  الصهيونية  والمنظمة 

إسرائيل إلى عدم اعتباره يهوديا.
بارت  ميديا  موقع  مع  مقابلة  وفي 
بورغ  شرح  الفرنسي،   )Mediapart(
عدم  طلب  لماذا  باكمان-  رينيه  -لمحاوره 
الداخلية  وزارة  سجل  في  كيهودي  إدراجه 
اإلسرائيلية، قائال إنه »لم يعد يشعر باالرتباط 

بالجنسية اليهودية مع الجماعة اليهودية«.
النسخة  في  كتب  -الذي  بورغ  أبراهام  وكان 
الفرنسية لمقاله »االنتصار على هتلر« عام 
2008 »كنت إسرائيليا مثاليا لفترة طويلة«- 
يجسد في نظر مواطنيه تراث »األرستقراطية 
الصهيونية« التي حكمت البالد منذ نشأتها، 
الديني  الحزب  مؤسسي  أحد  ابن  كان  حيث 
لما  الكنيست  في  عضوا  وانتخب  القومي، 
يقرب من 40 عاما، وُعين 3 مرات وزيرًا في 

حكومات من اليمين واليسار.
خدمته  بعد  العمل  حزب  إلى  بورغ  وانضم 
العلوم  المظالت ودراسة  العسكرية في وحدة 
االجتماعية في الجامعة العبرية في القدس، 
بيريز  الوزراء شيمون  لرئيس  وُعين مستشارا 
رئيسا  ُعين   1995 عام  وفي   ،1985 عام 
الصهيونية  والمنظمة  اليهودية  للوكالة 
 2008 عام  محاضرة  في  وقال  العالمية. 
إن تسوية الدولتين توشك على الفناء داعًيا، 
البالد ال  لشعبين؛ “ألن  فدرالية واحدة  لدولة 

تتسع لدولتين مستقلتين“، وفق قوله.

 1999 عام  البرلمانية  للسياسة  بورغ  عاد 
لدولة  مؤقتا  رئيسا  وأصبح  للكنيست،  رئيسا 
ولكنه   ،2000 عام  أسابيع  بضعة  إسرائيل 
قرر التقاعد من الحياة السياسية بعد أن حاول 
عبثا أن يتم انتخابه رئيسا لحزب العمل. وهو 
فإنه  مثالي«  »كإسرائيلي  مساره  رغم  اليوم 
ينأى بنفسه عن تراثه الصهيوني، مما سبب 
قبل  قاسية وانتقادات حادة من  له مجادالت 
أصدقائه السابقين بدعوى »تطرفه اليساري«، 

كما يرون.
الذي  هتلر«  على  »االنتصار  كتابه  وفي 
احتالل  بمناسبة مرور 4 عقود على  صدر 
الهوية  من  تبرأ  الفلسطينية؛  األراضي 
بأنها  الصهيونية، معتبرًا أن تعريف إسرائيل 
دولة يهودية يستبطن مفتاح نهايتها، وتطرق 
العرقية  نظريات  لتفشي  كتابه  في  بورغ 
الحاخامات  أوساط  في  خاصة  اإلسرائيلية، 
في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مشيرا 
إلى استنكاف المجتمع اإلسرائيلي عن التنبه 

للظاهرة اآلخذة في النمو »تحت منخاره«.

»يهوديتي هويتي«
يديعوت  بصحيفة  مقال  في  بورغ  كتب 
الصهيونية  »الثورة   2003 عام  أحرونوت 
»الغيتو  إسرائيل  أن  يؤكد  أن  قبل  ماتت«، 
بتعريف  الخراب  نحو  تتجه  الصهيوني« 
نفسها على أنها دولة يهودية، مشيرا إلى أن 
الصهيونية كان يجب إلغاؤها بعد قيام دولة 

إسرائيل، حسب تعبيره.
وقبل بضعة أسابيع، طلب بورغ من محكمة 
القدس المركزية شطب تسجيله كيهودي في 
»ألنني  الداخلية،  وزارة  في  السكان  سجل 
-كما يقول- لم أعد أشعر باالرتباط بالجنسية 
اليهودية«، مشيرا إلى أن ما يسمى »إعالن 
االستقالل« لعام 1948، وإن لم يكن دستورا 
مع أنه قريب من ذلك لدى إسرائيل، فيه توازن 

مثير لالهتمام للغاية«.
فهذا اإلعالن يقول من جهة إن إسرائيل دولة 
إن  أيضا  يقول  ولكنه  لليهود،  ودولة  يهودية 
التمييز  عدم  بممارسة  بحزم  ملتزمة  إسرائيل 
اجتماعية  حقوق  وبضمان  مواطنيها  بين 
وسياسية متساوية لجميع سكانها، دون تمييز 
في الجنس أو العقيدة أو األصل العرقي أو 

الرأي السياسي.

اعالن
للغاية،  قوي  الموقف  هذا  أن  بورغ  وأوضح 
إذا لم يكن مثاليا، وبالتالي »يمكن ألشخاص 
يقولوا  أن  الحالي  الوضع  يحبون  ال  مثلي 
ألنفسهم إن الوضع ليس مثاليا، ولكننا لدينا 
مكان نعيش فيه ألن المبادئ التأسيسية لعام 

1948 جيدة«.
ولكن منذ اعتماد قانون الدولة القومية اليهودية 
شيء  كل  تغير   ،2018 يوليو/تموز  في 
-حسب بورغ- ألن ما تعرف به إسرائيل اآلن 
هو »احتكارها على اليهود وحدهم، من دون 
التوازن الدستوري للحقوق والحريات؛ وبالتالي 
للمواطن  القانون  هذا  بموجب  أصبحت 
مثل  أدنى،  مكانة  اليهودي  غير  اإلسرائيلي 
تلك التي كانت لدى اليهود قديما؛ مما يعني 
أن الوضع الذي كنا نمقته أصبحنا اآلن نلحقه 

بمواطنينا من غير اليهود« حسب تعبيره.
هذا التشريع -كما يقول بورغ- هو في الواقع 
واألقلية  األغلبية  لعالقات  جديد  تعريف 
لتعريفي  تغييرا  »يشكل  وهو  إسرائيل،  في 
الظروف  هذه  مثل  وفي  وهويتي،  الوجودي 
إلى  االنتماء  من  اآلن  ضميري  يمنعني 
الجنسية اليهودية، وتصنيفي كعضو في تلك 

األمة ينتمي إلى مجموعة السادة، وهو وضع 
أرفضه. ال أريد أن أنتمي إلى جماعة يحددها 

المروجون لهذا القانون«.

من اليهودي؟
وعند سؤاله: هل تريد ترك الشعب اليهودي؟ 
أجاب: ما معنى أن تكون يهوديا؟ وهل هي 
ما  إن  وقال  حضارة؟  هي  أم  ثقافة  أم  دين 
يستطيع أن يعرفه هو يهودية والده ويهودية 
»فإن  نفسه،  هو  يهوديته  هي  التي  الشتات 
االنتماء  يعني  لنا-  -بالنسبة  يهوديا  تكون 
إلى مجموعة من الناس تم تحديدهم تاريخيا 
ولكنهم  متساوين  يكونوا  أن  في  برغبتهم 
مختلفون. كنا متساوين في جنسيتنا، ونطلب 
ممن نعيش بينهم الحفاظ على هذا الحق في 
أن نكون مختلفين لكننا متساوون. وسأضيف 
أنني عند بدء حياتي السياسية في الثمانينيات 
وهما  بهما،  ملتزما  زلت  ما  مبدأين  تبنيت 

فصل الدين عن الدولة وإنهاء االحتالل«.
ينفي  القومية  الدولة  قانون  أن  وأوضح بورغ 
اليهودية  الجمعية  تعريف  ويختفي  هذا،  كل 
»حيث   ،1948 إعالن  في  موجود  هو  كما 
نريد أن نكون أغلبية لكننا نحرم اآلخرين من 
طريقة  وهي  ومساوين،  مختلفين  يكونوا  أن 
أرفضها  اليهودية  الجماعة  تعريف  إلعادة 
باسم تراثي الفلسفي واألخالقي، وأقول للدولة 
الجديد؛  اليهودي  شعبك  من  لست  أنا  اليوم 
من  اسمي  المحكمة شطب  من  أطلب  لذلك 
السجل الوطني للشعب اليهودي. أنا يهودي 
تاريخي؛ أؤمن بالمساواة والعالمية واإلنسانية 

وحقوق األقليات«.
وذّكر بورغ بما كتبه عام 2003، وقال إنه 
قريب من التنبؤ »قلت لرئيس الوزراء وألولئك 
أراضي  كامل  تريد  كنت  إذا  ساندوه،  الذين 
إسرائيل الكبرى، فال يمكنك في الوقت نفسه 
تلك،  أو  هذه  فإما  بالديمقراطية،  تطالب  أن 
ويجب أن تختار«. ولكن لسوء الحظ فضل 
الحقوق  على  التوراتية  الدولة  اإلسرائيليون 
إسرائيل  ألن  تتحقق  ونبوءتي  الديمقراطية، 
آخذة  نتنياهو  بنيامين  الوزراء  رئيس  بقيادة 
النموذج سيئ  التغير، وهي تنجرف إلى  في 

السمعة للديمقراطية غير الليبرالية«.
قانون شعبوي متطرف

وهذا التطور أحاربه -كما يقول بورغ- و«بما 
أنني لست ناشطا سياسيا وال مسؤوال منتخبا، 
ولكنني مواطن واٍع للوضع السياسي، فإن هذه 
المعركة بالنسبة لي فكرية وفلسفية وأخالقية 
الدولة  مفهوم  هو  أتحداه  وما  وشخصية، 

القومية للشعب اليهودي«.
وتابع أنه ال يخشى فقط التمييز ضد المجتمع 
إسرائيل  »توجيه  بل  إسرائيل،  في  العربي 
يظهر  عما  مختلف  دستوري  أساس  نحو 
تفوق  على  الدولة  ولتأسيس  اإلعالن،  في 
مجموعة يتألف جوهرها من مسؤولين دينيين 

منتخبين« حسب تعبيره.
القرار  هذا  سيغير  ماذا  عن  السؤال  وعند 
في حياته اليومية؟ أجاب بورغ بأنه ال يغير 
أن  أريد  بهويتي.  يتعلق  األمر  »لكن  شيئا، 
أنا  أنا.  أحد من  فيها  يعرف  أعيش حياة ال 
»أنني  يعني  وذلك  بروتستانتي«،  يهودي 
مسؤول مسؤولية كاملة عن تفسير النصوص 
إلى  بحاجة  ولست  والوصايا،  وااللتزامات 
مؤسسة كنسية حاخامية. أنا أنتمي إلى شكل 
ثقافتي  هي  يهوديتي  اليهودية.  من  مختلف 
هويتي  تحدد  سلطة  أريد  وال  وروحانيتي، 

وتفرضها«.
وأوضح بورغ لمحاوره أن تمرير قانون يهودية 
رمزية،  سياسية  خطوة  الكنيست  في  الدولة 
ومحافظة  تدينا  األكثر  العناصر  اتخذتها 
دليل  وهو  اإلسرائيليين،  السكان  من  وقومية 
لدى  بالنفس  الثقة  وانعدام  هشاشة  على 

المدافعين عن هذه الهوية الجديدة.
وأكد بورغ أن هذا القانون نص يميني أصولي 
متطرف وشعبوي، وأنه جزء من معركة بين 
إسرائيل الليبرالية وإسرائيل المحافظة، بحسب 

تعبيره.

مواقف مماثلة
ويعيد موقف بورغ التذكير بمواقف عدد من 
تركوا  الذين  والنشطاء  واألكاديميين  المثقفين 
ليختاروا  منها  الهجرة  وقرروا  مؤخرًا  إسرائيل 
للمضايقات  تعرضوا  أن  بعد  المنفى،  حياة 
سوى  خيار  من  لديهم  يعد  ولم  واإلسكات، 

المغادرة وإلى غير رجعة.
»هآرتس«  نشرته صحيفة  سابق  تقرير  وفي 
اإلسرائيلية، تحدثت الكاتبة شاني ليتمان مع 
بعض هؤالء المثقفين المهاجرين الذين أسس 
بعضهم حركات سياسية أو ترأسوا منظمات 
ُيجَبر  أن  قبل  حقوقية،  وجمعيات  يسارية 
بعضهم على ترك وظائفهم األكاديمية بسبب 
المعتقدات واألنشطة السياسية، بعدما شعروا 
التعبير عن آرائهم في  بأنه لم يعد بإمكانهم 
إسرائيل من دون خوف، ولم يعد لديهم مكان 

داخل المجتمع اإلسرائيلي.

لم تصدر أي من الفصائل الفلسطينية وخاصة 
والشعبية  الديمقراطية  سواء  اليسارية  منها 
وحزب الشعب التي تدعي انها تمثل العمال 
إعادة  على  تعليقًا  بيانات  الشعبية  والفئات 
انتخاب شاهر سعد كأمين عام لالتحاد من 
جديد بالتزكية .والتي جرت الخميس في مدينة 
انتقادات وجهها صحافيون  باستثناء  اريحا.  
والتي  االجتماعي  التواصل  مواقع  ونشطاء 
يرى البعض انها نسخة عن انتخابات الرئاسة 
.وتعتبر هذه المرة السادسة التي يتم فيها تزكية 
سعد كأمينًا لالتحاد حيث يشغل المنصب منذ 
رغم  المختلفة،  دوراته  مدار  على  عامًا   27
حقيقية  انتخابات  بإجراء  العديدة  المطالبات 
يمثل  بما  الجميع  بمشاركة  تسمح  لالتحاد 

مختلف القطاعات العمالية.ويواجه سعد عدة 
تغييب  أبرزها  األخيرة  السنوات  في  اتهامات 
القضايا العمالية وعدم االهتمام بها  والمتاجرة 
اسرائيل  في  العاملين  العمال  بتصاريح 
االتحاد  تواجه  التي  االتهامات  جانب  إلى 
بحسب  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  بالتطبيع 
حركة المقاطعة الدولية »BDS« والمتحدثين 
نواجعة  محمود  الناشط  انتقد  حيث  باسمها. 
انتخاب  إعادة   BDS باسم  المتحدثين  وأحد 
سعد عبر منشورة كتبه في صفحته بفيسبوك 
مين  سعد  شاهر  عينت  اللي  »الناس  قائاًل: 
شو  االتحاد  هذا  أصاًل  باألساس؟  انتخبهم 
الهستدروت  مع  بتقاسم  غير  للعمال  بشتغل 

شوية مصاري«.
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قيادتان

وكالة االحصاء الكندية 
تستعد لالحصاء في مايو القادم 

زكريا محمد \ فلسطين \  

مركز  إلى  البرغوثي  مروان  تحول  فجأة 
االنتخابات القادمة.

في  واحد  مركزان،  البلد  في  صار  وفجأة 
السجن  داخل  والثاني  هللا،  برام  المقاطعة 

اإلسرائيلي. 
معه  والثاني  فتح  قيادات  غالبية  معه  األول 

غالبية فتح وغالبية الناس.
االنتخابية  القائمة  بحكاية  األمر  بدا  وقد 
نفسها  حماس  حماس.  فتح  بين  الموحدة 
التي اتهموما بأنها تريد دولة في غزة، وانها 
متواطئة مع إسرائيل ومع صفقة القرن. نعم 
االنتخبات  يخوضوا  أن  رأوأ  التي  ذاتها  هي 
معها في قائمة واحدة من أجل الحصول على 

انتخابات آمنة تؤبد وجودهم. 
لكن بيانا واحدا أصدره ناصر القدوة فجر كل 
شيء: فجر القائمة الموحدة مع حماس، بل 
ويهدد بتفجير االنتخابات، بل وتفجير السلطة 
ذاتها. وقد تبين في ما بعد أن البيان صيغ 
بمعرفة مروان البرغوثي في السجن. كما تبين 
انتخابية  أنه كان مقدمة لإلعالن عن قائمة 
القائمة  مقابل  في  البرغوثي  مروان  يرأسها 

الموحدة مع حماس.

وهكذا انفتحت األزمة على مداها.
واآلن تحاول قيادة فتح في المقاطعة احتواء 
البرغوثي  مروان  بوضع  اقتراح  عبر  األزمة 
على رأس قائمة فتح االنتخابية. يعني: إذا لم 

تقدر على خصمك فأغره بشيء ما ثم ضمه 
إلى صفوفك.

فالبرغوثي  السهولة.  بهذه  ليس  األمر  لكن 
يطلب أكثر من هذا في ما أعتقد. فالمعركة 

مازن.  أبو  خالفة  معركة  هي  له  بالنسبة 
معركة من يقود فتح والسلطة. وهو ال يثق في 
من تركوه يتعفن في السجن، وفعلوا كل شيء 
تبادل  صفقة  ضمن  سراحة  إطالق  إلحباط 
األسرى المقترحة بين حماس وإسرائيل. أكثر 
أحبطوا إضراب  بمن  يثق  فهو ال  ذلك،  من 
السجناء بقيادته قبل ثالث سنوات. لقد وقفوا 
إسرائيل ضده، وأخرجوه مهزوما منكسرا  مع 
قائمة.  رئاسة  من  أكبر  إذن  المعركة  ذليال. 
إنها معركة السيطرة على المقاطعة إن شئت.

لكن من  لسنا نعرف كيف ستنتهي األمور. 
إلى  تحولت  االتخابية  المعركة  أن  الواضح 

معركة فتح الداخلية. 
لقد أراد ابو مازن وفتح تجديد شرعية الوضع 
القائم الذي لم يعد له أي شرعية. لكن الذي 
صارت  الشرعية  هذه  أن  هو  اآلن  يحصل 
فبعد  منطقي.  وهذا  نهائيا.  بالتمزق  مهددة 
17 عاما من التفاهة وصل التفسخ إلى مداه، 
فجاءت االنتخابات كي تكشف هذا التفسخ. 

وهكذا يبدو أن العرس أخذ يتحول إلى مأتم، 
وأن االنتخابات اآلمنة قد تتحول إلى انفجار 

كبير يطيح بكل شيء
عن صفحته على الفيسبوك 

لإلحصاء  تستعد  الكندّية  اإلحصاء  وكالة 
السّكاني في مايو القادم

إلجراء  الكندّية  اإلحصاء  وكالة  تستعّد 
المقبل.  أّيار مايو  إحصاء سّكاني في شهر 
واسعة  توظيف  حملة  الغاية  لهذه  وأطلقت 
شخص  ألف   32 توظيف  وتعتزم  النطاق، 
يعملون على جمع المعلومات المطلوبة وسط 
إجراءات التباعد الجسدي التي حّتمتها جائحة 

فيروس كورونا المستجّد.
وُتجري  الوكالة نوعين من اإلحصاء مرّة كّل 
خمس سنوات، أحدهما سّكاني وهو األهّم ، 

واآلخر زراعي.
ديمغرافّية  معلومات  اإلحصاء  وكالة  وتجمع 
حول الكندّيين تتعّلق بالعمر والجنس ومكان 

اإلقامة واإلثنّية والحالة المدنّية )الزواجّية(.
وتساعد البيانات التي تجمعها وكالة اإلحصاء 
الحكومة الفدرالّية في تحديد الدوائر االنتخابّية 
 . المقاطعات  على  األموال  توزيع  وإعادة 
الحكومات  قبل  من  أيضا  استخدامها  ويتّم 
والجمعّيات والمنّظمات المجتمعّية وسواها من 
أجل اّتخاذ القرارات المتعّلقة بمختلف البرامج 
برامج  غرار  على  والسياسّية،  االجتماعّية 
الصّحة والتعليم  التقاعد وخدمات  تعويضات 
وسواها على كّل المستويات البلدّية والمحلّية 

في المقاطعات والفدرالّية في أوتاوا.
 ،2015 عام  السلطة  الليبرالّيين  توّلي  ومع 
العمل  إعادة  ترودو  جوستان  حكومة  قّررت 
باإلحصاء  المتعّلق  الكامل  باالستبيان 
المحافظين  استبدلته حكومة  الذي  السّكاني  

السابقة عام 2011 باستبيان مختَصر.
أفادت  كما  الفدرالّية  اإلحصاء  وكالة  وتعتزم 
في بيان، تعديل طريقة عملها، وتبذل قصارى 
جهدها من أجل جمع المعلومات مع تجّنب 
التواصل وجها ِلوجه بين الموّظفين والسّكان.

وتشّجع الوكالة الكندّيين على ملء االستبيان 
عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف، وسوف تتجّنب 

قدر اإلمكان طرق األبواب ِلجمع المعلومات 
كما درجت عليه.

السنة  هذه  األولى  للمرّة  الوكالة  وُتجري 
تمّر  طوارئ  حالة  وسط  السّكاني  اإلحصاء 

بها الصّحة العاّمة.
ويتيح اإلحصاء جمع معلومات حول سّكان 
نسمة  مليون   38 عددهم  يقارب  الذين  كندا 

حسب الوكالة.
إِلحصاء  العام  المدير  بولبي  جيف  ويقول 
العام 2021 إّن البيانات التي تجمعها الوكالة 
تحديد  في  أساسّيا  دورا  وقدلِعبت  ضرورّية، 

طريقة التعامل مع الجائحة.
على  العاّمة  الصّحة  سلطات  واستخدمت 
الوكالة  التي أصدرتها  البيانات  المثال  سبيل 
عام 2016  من أجل تحديد المناطق األكثر 

عرضة النتشار الفيروس، كما قال.
أجل  من  الفدرالّية  الحكومة  واستخدمتها 
المضاّد  الّلقاح  ِلكمّيات  عادل  توزيع  ضمان 

لكوفيد-19 على المقاطعات.

وخالل اإلحصاء السّكاني األخير الذي جرى 
الكندّيين  من  بالمئة   68 قام   ،2016 عام 
فيه  اإلنترنت، وشارك  ِبملء االستبيان على 

98،4 بالمئة من اأُلَسر الكندّية.

“غودايفا” للشوكوالتة تغلق متاجرها في أميركا 
الشمالية، من ضمنها 11 في كندا

أو  لها  متاجر  إلقفال  تضطّر  ُأخرى  شركٌة 
بيعها، وبعضها في كندا، تحت وطأة جائحة 
 )Godiva( »كوفيد - 19«: إنها »غودايفا«

لصناعة الشوكوالتة الفاخرة.
مقرّها  الواقع  الشركة  هذه  اليوم  أعلنت  فقد 
متاجرها  تغلق  أنها  نيويورك  في  الرئيسي 
الـ128 في أميركا الشمالية، من ضمنها 11 
آذار )مارس(  نهاية  بحلول  كندا،  متجرًا في 

المقبل.
ورفضت الشركة أن تذكر عدد الوظائف التي 

يشملها قرارها.

التجزئة في  بيع  بأنشطة  وتحتفظ »غودايفا« 
أوروبا والشرق األوسط والصين.

ويشّكل قرار اإلغالق إلغاًء لالستراتيجية التي 
والتي   2019 عام  »غودايفا«  عنها  أعلنت 
متجر   2000 الفتتاح  خطة  حول  تمحورت 
 400 من  أكثر  ضمنها  من  العالم،  حول 

متجر في أميركا الشمالية.
الذين  للزبائن  إّن مبيعاتها  وتقول »غودايفا« 
بسبب  تراجعت  متاجرها  إلى  يأتون شخصيًا 
جائحة »كوفيد - 19« وإّن سلوكيات الشراء 

لدى المستهلكين تغّيرت.
لدى  متواجدة  ’’غودايفا‘‘  منتجات  »باتت 
العديد من متاجر التجزئة في أميركا الشمالية 
وسنواصل تعزيز تواجدنا هناك مع المحافظة 
وروح  الرفيعة  والنكهة  العالية  الجودة  على 
تأسست  أن  منذ  بها  نشتهر  التي  االبتكار 
شركتنا في )العاصمة البلجيكية( بروكسل عام 
لـ«غودايفا«  التنفيذي  الرئيس  أّكد   ،»1926

نوتراك أفريدي.
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” إنتقال سلس للسلطة ببصمات الرئيس محمود عباس”…
سيناريو”سوار الذهب” هل يطل برأسه فلسطينيا؟.. 

عقالء فتح يتفحصون والدة”الخيار الثالث”
خاص

الخيار  وسط  تماما  جديدة  خيارات  تنضج  
حركة  واجنحة  تيارات  تقوده  الذي  الصاخب 
الحركية  القوائم  بعنوان  الجدل  عشية  فتح 
الرئيس  حددها  بعدما  المقبلة  لالنتخابات 
محمود عباس وسط حالة نقاش عاصفة الى 
حد ما بدأت تبرد قليال مع والدة سيناريوهات 
واولها  المعطيات  كل  باالعتبار  تأخذ  جديدة 

وابرزها الخالفات الحركية الداخلية.
 ثم البرنامج المصري االردني الضاغط وثالثا 
التقدم بصيغة  العمل تحت وطأة  وهو االهم 
تسويقها  يمكن  االمكان  قدر  انتخابية موحدة 
لإلدارة االمريكية الجديدة في واشنطن  والتي 
الستئناف  ميال  بالمقابل  اطقمها  تظهر 
وتواصل الحوار مع المؤسسات الفلسطينية .

حركة فتح بهذا المعنى واستنادا الى مصادر 
عميقة فيها تعيش حالة مخاض مثيرة قوامها  
داخل  عالقة  ملفات  حسم  في  اوال  الرغبة 
المرشحين  قوائم  وتركيبة  شكل  مثل  الحركة 
من  الموقف  وطبيعة  التشريعي  النتخابات 
االنتخابات  وقوائم  حماس  مع  المصالحة 
المعارضة والتجهيزات  المشتركة مع فصائل 

القصوى النتخابات الرئاسة .
منطقية  بدائل  عدة  لتوفير  السعي  وثانيا 
عليها  المختلف  او  حركيا  العالقة  للقضايا 
الحركة  انقسام  هو   االول  لخيارين   تجنبا 
قبل االنتخابات ، والثاني هو تبريد الرؤوس 
لتأجيل  الحقا  االضطرار  من  بدال  الحامية 
االنتخابات كما تقترح بعض الدول المجاورة 

مثل مصر واالردن .
في االثناء واحد من ابرز الملفات المختلف 
داخل  واالنقسام  التجاذب  تثير  والتي  عليها 
البارز  االسير  وموقف  موقع  هو  الحركة 
مروان البرغوثي من ملف االنتخابات بشقيه 
التشريعي والرئاسي حيث يبدو االن ان هذا 
اساسية   وتجاذب  استقطاب  ورقة  الموقف 
انطالقا من عدة اعتبارات مما دفع المجموعة 
او  عباس  الرئيس  من  المقربة  الفتحاوية 
المحسوبة عليه لتدشين حالة حوار وتفاوض 
مع الجناح الذي يمثل البرغوثي او يميل اليه 

.
ان  البرغوثي  يعرض على  السياق  هذا  وفي 
النتخابات  الموحدة  الحركة  قائمة  يتراس 
التشريعي  ثم يصبح رئيسا للمجلس التشريعي 

ويترك خيار المشاركة في انتخابات الرئاسة .
الترشح  على  البرغوثي  يصر  االن  حتى   

النتخابات الرئاسة.
 لكنه يبقي الباب مفتوحا امام تفحص خيارات 
الحركة  في  مهمة  اوساط  ترى  حيث  اخرى 
والتنظيم بان ترشيح البرغوثي خطوة استثنائية 
واساسية ألي موقع من المواقع الثالثة الكبرى 
في هرم المؤسسة الفلسطينية  تساعد في عدة 
الدولي  الضوء  تسليط  واهمها  اولها  مجاالت 
مجددا على قضية وملف االسرى في سجون 

االحتالل  .
 وثانيها المساعدة في توحيد االطر الحركية 
الداخلية وثالثها اظهار القدرة على تقديم دماء 
جديدة للقيادة في النظام السياسي الفلسطيني 
وفي هرم السلطة والمؤسسات ورابعها تجنب 
الغرق مجددا في جدل الخالفة والبديل للرئيس 

عباس .
 وسط هذه المناقشات والمحاججات والتعقيدات 
تتحول وتنضج  التي  الفكرة  التفصيلية ولدت 
ان  يمكن  وطني  سيناريو  شكل  على  االن 
في  التنظيمية  االطر  جميع  وتتبناه  تحمله 

الحركة الفتحاوية .
وثيقة  تبرمج  بان  القاضي  السيناريو  وهو 
مرحلة  لخوض  ميداني  برنامج  مع  شاملة 
ان  على  الحركة  باسم  المقبلة  االنتخابات 
تحصل تحوالت مهمة ومثيرة برعاية الرئيس 

مع  الحركية  االبوية  بصفته  نفسه  عباس 
نزع فتيل الصدام والزحام والتنافس والتشبيك 
االيجابي بين حلقاته االساسية والحلقات التي 
انتخابات  في  واليتيم  االبرز  بمنافسه  ترتبط 
الرئاسة وهو االسير البرغوثي وتحت عنوان 
ضمان خطة  عمل ستصفق لها اطر الحركة 
والهادئ  السلس  السلطة  النتقال  التنظيمية 
ببصمة الرئيس وارادته الحرة بدال من الغرق 

في السيناريوهات بعده .
اليوم  فلسطينية  اوساط  عليها  تطلق  الفكرة 
والمضمون   ” الذهب  سوار   ” سيناريو  اسم 
ان يشرف الرئيس شخصيا على عملية دقيقة  
تجمع شمل الحركة وتنقل السلطة بناء على 
برنامج زمني متفق عليه وبنفس المنطق الذي 
الفلسطيني جورج   الزعيم  الماضي  في  اتبعه 
موقع  عن  رحيله  قبل  تخلى  عندما  حبش 

االمين العام للجبهة الشعبية .
الرئيس عباس هنا هو االب الذي سيتوجه له 
ابناء الحركة جميعا لكي يشرف على مرحلة 

انتقالية للسلطة .
والفكرة التي يتبناها عقالء الحركة هنا  اقناع 
على  وعبره  بمعيته  بالعمل  عباس  الرئيس 
ترشيح البرغوثي رئيسا للمجلس التشريعي ثم 
لمرحلة  للرئاسة  منفردا  مرشحا  عباس  يبقى 
زمنية متفق عليها  على ان يستقيل البرغوثي 
انتخابات  في  للسلطة  رئيسا  ويصبح  الحقا 
تقاسم  اساس  وعلى  متأخرة  حتى  او  مبكرة  
االن  التفاصيل  في  الغرق  وبدون  تنظيمي 
وانطالقا من ان عباس قائد كبير يلعب دور 
تاريخي ويعيد توجيه البوصلة لحماية الحركة 
قضية  على  الضوء  وتسليط  االنقسام  من 
في  واالستثمار  والالجئين  والقدس  االسرى 

فكرة تأهيل اسير لقيادة المرحلة. 
راي اليوم 
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شرطة الحدود الكندية 
تمنع مهاجرين من دخول كندا رغم تأشيراتهم الصالحة

المدفع ال يعمل

زكريا محمد 
رام هللا 

مدفعا  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  كانت 
ثقيال بيد أمريكا والغرب على األقل منذ قيام 
االتحاد السوفيتي في بدايات القرن العشرين. 
أعداء  ضد  بفعالية  المدفع  هذا  استخدم  وقد 
لم  لكنه  والسياسيين.  االقتصاديين  الغرب 
يستخدم أبدا بفعالية ضد منتهكي الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان من أصدقاء أمريكا والغرب.

ثم جاء ترامب وعمل شيئا جديد: رمى المدفع 
بحاجة  يكن  لم  الخردة.  مخزن  في  العمالق 
من  تتحقق  أن  يمكن  أمريكا  فمصالح  إليه. 
دون غطاء الديمقراطية وحقوق اإلنسان. طز 

في الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وهكذا خسرت أمريكا المدفع العظيم.

اليوم يخرج بايدن المدفع من مخزن الخردة، 
المعركة  في  يستخدمه  كي  ترميمه  ويحاول 
ضد الشياطين الثالثة: الصين وروسيا وإيران، 
الديمقراطية  فباسم  غيرهم.  آخرين  وضد 
قلعة من  أي  احتالل  يمكن  اإلنسان  وحقوق 

قالع األعداء.
حلفاء  من  مجموعة  أن  بايدن  مشكلة  لكن 
وجه  على  األوسط  الشرق  في  واشنطن 

بن  محمد  مثل  رسميون  قتلة  الخصوص 
المدفع  معهم؟  يفعل  فماذا  والسيسي.  سلمان 
في  هؤالء  أمثال  ضد  موجها  ليس  الثقيل 
األصل. لكن من يصدقون حكاية الديمقراطية 
بشأن  ماذا  ولكن  سيقولون:  اإلنسان  وحقوق 
محمد بن سلمان الذي قّطع بالمنشار صحفيا 
يعمل في صحيفة أمريكية داخل سفارته في 

تركيا ؟ لماذا ال توجهون المدفع نحوه؟
أحد  يصدق  لن  بايدن.  مشكلة  تكمن  وهنا 
حكاية الديمقراطية وحقوق اإلنسان ما دامت 
منشار  يده  وفي  سلمان  بن  محمد  صورة 
محو  يجب  الناس.  أذهان  في  دوما  يقطر 
هذه الصورة حتى يمكن استخدام المدفع ضد 
شيئا  يفعل  أن  عليه  وإيران.  وروسيا  الصين 
ما ضد محمد بن سلمان. لكن سلمان األب 
ال يتخلى عن ابنه المحبوب حتى وهو يرى 
أن  يخشى  بايدن  أن  كما  يده.  في  المنشار 
مما  أكثر  ضغط  إن  حليفته  المملكة  تتفك 

ينبغي إلبعاد ابن سلمان.
مهمة  وتتعقد  بايدن،  مهمة  تتعقد  وبهذا 
بن  محمد  بوجود  العمالق.  المدفع  استخدام 
العمالق  المدفع  استخدام  يمكن  ال  سلمان 
بفعالية. يجب عمل شيء ما ضده. لكن اي 
عمل قد يطيح بمملكة آل سعود من جذورها.

ليس أمام بايدن إذن سوى أن يتمنى موت ابن 
سلمان. لكن ابن سلمان شاب، ولن تطيح به 
الكورونا. أي أن هللا لن يتدخل إلزاحته. وهم  
كذلك لن يسمموه كي يخلصوا. فالسم يصلح 

للخصوم مثل ياسر عرفات، ال للحلفاء مثل 
محمد بن سلمان.

وهذه  سلمان.  ابن  بوجود  يعمل  ال  المدفع 
ورطة بايدن الكبرى.

من  بمنعهم  كندا  إلى  هجرة  طالبو  تفاجأ 
إلى  وصولهم  فور  الكندي  التراب  دخول 
مطار مونتريال الدولي مؤّخرًا رغم تأشيراتهم 
الصالحة، حسب تقرير لهيئة اإلذاعة الكندية.

وروى زوجان من المغرب ما حدث لهما مع 
موّظفي وكالة الخدمات الحدودية الكندية عند 
الجوية  للخطوط  التابعة  الطائرة  من  النزول 

المغربية والتقّدم لعرض وثائق الهجرة.
وتقول جاد )اسم مستعار(، إّنها حصلت على 
كانون  ديسمبر  في  كندا  إلى  الهجرة  تأشيرة 
إلى  وزوجها  هي  ووصلت  الماضي.  األول 
مطار مونتريال في 24 يناير كانون الثاني.

وتفاجأ ت جاد وزوجها عندما احتجز شرطة 
الحدود الكندية جوازي سفرهما ووثائق الهجرة 
يوم  مصالحها  أمام  المثول  منهما  وطلبت 

االثنين المقبل للنظر في ملّفهما.
تورونتو  في  العيش  ينويان  الزوجان  وكان 
يوما   14 يقضيا  أن  المقّرر  من  كان  حيث 
حجز  إلى  واضطرّا  الصحي.  الحجر  في 
لقرار  لالمتثال  مونتريال  في  شقة  استئجار 

وكالة الخدمات الحدودية الكندية.
المغرب  إلى  العودة  الزوجان  يضطّر  وقد 

حيث كانا يعمالن كمهندسين.
من  آخران  زوجان  عاشها  نفسها  والقصة 

المغرب كنا ينويان العيش في مونكتون في 
نيوبرونزويك.

لقد حّضرنا  وتقول بسمة )اسم مستعار(:«  
كل شيء. أجرينا اختبار كوفيد-19 ، وقدمنا 
في  شقة  وحجزنا   ، الصحي  للحجر  خطة 
نيو برونزويك واآلن ، تقطعت بنا السبل في 

مونتريال.«
 وقد يبدو األمر غريًبا في أّول وهلة، خاصة 

وأّن طالبي الهجرة يحملون وثائق صالحة.
لكّن يجب التذكير أّن الحكومة الكندية عّلقت 
دخول األجانب من غير حاملي بطاقة اإلقامة 

الدائمة إلى ترابها إاّل ألسباب أساسية.
وهذان الزوجان لم يحصال بعد على اإلقامة 

الدائمة وهما يحمالن تأشيرة هجرة فقط.
وبسبب جائحة كوفيد-19، ال تسمح الحكومة 
الكندية بدخول حاملي تأشيرات الهجرة التي تّم 
اصدارها بعد تاريخ 18 مارس آذار 2020 

إاّل إذا كان ذلك في إطار كفالة عائلية.
وتقول جاد :«لم تكن األمور واضحة و دقيقة. 
فلماذا  الدخول،  من  منعنا  يوّدون  كانوا  إذا 
سمحوا لنا بركوب الطائرة وأصدروا تأشيرة.؟« 
وتضيف جاد أّن »شركة الطيران أّكدت أننا 
يمكن أن نأتي إلى كندا. لم نتوقع ذلك. وإال 
إلى  بسمة  تشير  جانبها،  ومن  جئنا.«   لما 

أّنها استقالت من وظيفتها في المغرب وباعت 
أثاثها.

بقضايا  علموا  الذين  الهجرة  محامو  ويعتبر 
»الوضع  هذا  أّن  األخيرة  األيام  في  مماثلة 
غريب وعبثّي«  حيث يحق للطالب األجانب 
حين  في  كندا  إلى  القدوم  المؤقتين  والعمال 

ُيمنع من ذلك طالبو الهجرة.
الجمعية  رئيس  ريفار،  كليش  غيوم  ويقول 
الكيبيك لمحامي الهجرة، »إّن هذا األمر غير 
لن  أّن هؤالء األشخاص  معقول.« ويضيف 
يغادروا كندا خالل أسبوعين. في إشارة منه 

إلى تدابير الحماية من جائحة كوفيد-19.
وفي رّده على سؤال راديو كندا ، قال وزير 
الهجرة ماركو مينديتشينو في بيان مكتوب إن 

»الوقت الحالي ليس وقت السفر«.
إن  كوهين،  أليكس  الصحفي  سكرتيره  وقال 
تتعلق  إجراءات  أدخلت  الفيدرالية  الحكومة 
من  للحّد  إلبطاء  والحدودي  الجوي  بالنقل 
وسالمة  صحة  وحماية  كوفيد-19  انتشار 
على  »يجب  األخير،  لهذا  وفًقا  الكنديين. 
شركات الطيران أن تتأّكد من أّن للمسافرين 
حّق دخول كندا قبل صعودهم في الطائرة. »
الحدودية  الخدمات  وكالة  لضباط  أّن  وذّكر 
أي شخص  دخول  رفض  في  الحّق  الكندية 

يأتي إلى معبر حدودي أو مطار.
بالمقيمين  الترحيب  إلى  نتطلع  »إننا  وقال 
من  يكون  عندما  كندا  في  الجدد  الدائمين 

الممكن القيام بذلك بأمان.«
الخدمات  وكالة  رفضت  جانبها،  ومن 
الحدودية الكندية التعليق على هذه الحاالت. 
كندا  لراديو  الوكالة  باسم  متحدثة  وصرحت 
بأن الضباط ليس لديهم سلطة تقديرية لتفسير 

المراسيم الفيدرالية.
وقالت إن »هؤالء األجانب سيكونون قادرين 
على العودة إلى كندا عندما ُترفع قيود السفر 

السارية المفعول حاليًّا.«
)راديو كندا الدولي / راديو كندا(

البرلمان الكندي يطالب الحكومة بمنح الجنسية للمدون السعودي رائف بدوي

أقر البرلمان الكندي باإلجماع األربعاء مذكرة 
إلى  الكندية  الجنسية  بمنح  الحكومة  تطالب 
في  المعتقل  السعودي  المدون  بدوي،  رائف 
زوجته  تعيش  والذي   2012 منذ  المملكة 

وأوالده الثالثة في كندا.
تطلب  العموم،  مجلس  أقرها  التي  والمذكرة 
استخدام  مينديسينو  ماركو  الهجرة  وزير  من 
»سلطته التقديرية« لمنح الجنسية الكندية إلى 
رائف بدوي، وفقا للقانون »من أجل معالجة 

حالة خاصة وأليمة بشكل غير معهود«.
المشارك  المؤسس  عاما(،   36( وبدوي 

منذ  مسجون  السعودية،  الليبرالية  للشبكة 
مدونته  على  نشرها  تعليقات  بسبب   2012

اإللكترونية.
لإلسالم  باإلساءة  أدين  نوفمبر 2014  وفي 
وبجلده  أعوام  عشرة  بالسجن  عليه  وحكم 
تلقى  أسبوعا،   20 على  موزعة  جلدة  ألف 
يناير  في  جلدة(   50( األولى  الدفعة  منها 
2015، ما أثار ردود فعل دولية منددة دفعت 
بالسلطات السعودية إلى تعليق بقية جلسات 
الرياض  ألغت  الماضي  أبريل  وفي  الجلد. 

عقوبة الجلد.

»كتلة  معدها رئيس  قال  المذكرة  إقرار  وبعد 
إيف-فرانسوا  )انفصالية(  كيبك«  نواب 
بالنشيت: »اآلن وقد أصبح هذا طلبا رسميا 
من مجلس النواب، يجب على )رئيس الوزراء( 
مينديسينو  ماركو  والوزير  ترودو  جاستن 

التصرف«.
لبدوي  مهم«  يوم  »كل  بيان:  في  وأضاف 
»في وقت تواجه فيه صحته في السجن خطرا 

دائما«.
في  والرياض  أوتاوا  بين  العالقات  وتدهورت 
صيف 2018 بعد أن دعت الحكومة الكندية 

نشطاء  عن  لإلفراج  السعودية  السلطات 
بدوي  سمر  بينهم  من  سعوديين،  حقوقيين 

شقيقة رائف بدوي.
الثالثة  وأبناؤه  بدوي  رائف  زوجة  وحصلت 
الذين يعيشون معها في كيبيك، على الجنسية 
إنصاف  الحقوقّية  الناشطة  الكندية.وتعمل 
حيدر منذ سنوات في كندا والخارج على رفع 
قضّية زوجها في اإلعالم  وتسعى للحصول 
على المساعدة من أجل أن ُتطلق السعودّية 

سراحه.
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تقرير دبلوماسي حول لبنان :
 َفَقَد وظيفته فال  تنتظروا حلوال سحرية

قانون “مكافحة اإلرهاب” يشكل عقبة لتعهد بايدن بإعادة فتح مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية 

ومطالبتها بتسديد مبلغ عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دوالر
ومستشارون  مسؤولون  قال   – )رويترز( 
جو  األمريكي  الرئيس  خطة  إن  للفلسطينيين 
الدبلوماسية  البعثة  فتح  إعادة  على  للعمل  بايدن 
بقانون  تصطدم  قد  واشنطن  في  الفلسطينية 
في  للمالحقة  الفلسطينيين  المسؤولين  يعرض 

قضايا مكافحة اإلرهاب.
مع  العالقات  إصالح  في  بايدن  إدارة  وتأمل 
الرئيس  حكم  أثناء  حاد  تدهور  بعد  الفلسطينيين 
منظمة  مكتب  أغلق  الذي  ترامب  دونالد  السابق 
 2018 في  واشنطن  في  الفلسطينية  التحرير 
الضفة  إلى  الدوالرات  بماليين  وأوقف مساعدات 

الغربية وقطاع غزة.
لكن بموجب تعديل قانون مكافحة اإلرهاب الذي 
الكونجرس ووقعه ترامب في 2019  وافق عليه 
يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 
655.5 مليون دوالر إذا فتحوا مكتبا في الواليات 

المتحدة.
بايدن  سيفي  كيف  بشأن  أيضا  تساؤالت  وهناك 
االقتصادية  المساعدات  باستئناف  بتعهده 

للفلسطينيين.
عليه  صدق  الذي  فورس،  تايلور  قانون  وعلق 
الكونجرس في 2018، بعض المساعدات حتى 
متهمين  لسجناء  مدفوعات  الفلسطينيون  ينهي 
شروط  عن  فضال  إسرائيل،  في  عنف  بجرائم 

أخرى.

المبعوث  بأعمال  القائم  ميلز،  ريتشارد  وقال 
األمن  مجلس  في  المتحدة  األمم  لدى  األمريكي 
خطوات  اتخاذ  “تعتزم  واشنطن  إن  الثالثاء  يوم 
أغلقتها  التي  الدبلوماسية  البعثات  فتح  إلعادة 
اإلدارة األمريكية السابقة”، دون ذكر إطار زمني 

لذلك.
حجم  على  الضوء  القانونية  العقبات  وتلقي 
بايدن الستعادة  إدارة  قد تواجهها  التي  التحديات 
الفلسطينيين وإلغاء قرارات ترامب،  العالقات مع 
في  األمد  طويلة  أمريكية  سياسة  خالف  الذي 
الشرق األوسط واتخذ سلسلة من الخطوات الداعمة 
إلسرائيل تشمل إنهاء معارضة الواليات المتحدة 

للمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية.
من  نالت  ترامب  أفعال  إن  الفلسطينيون  ويقول 
في  رئيسي  كوسيط  المتحدة  الواليات  مصداقية 
صراعهم مع إسرائيل، وتقوض أي فرصة إلبرام 
على  فلسطينية  دولة  إقامة  يشمل  سالم  اتفاق 

األراضي التي تحتلها إسرائيل.
بايدن  بتعهدات  الفلسطينيون  الزعماء  ورحب 
بالتقارب، لكن رغم أنه يستطيع العدول عن بعض 
اإلجراءات من خالل أوامر تنفيذية فإن البعض 
اآلخر يشمل قوانين وافق عليها الكونجرس ولهذا 

ال يسهل تغييرها.
ردا  األمريكية  الخارجية  وزارة  في  مسؤول  وقال 
إدارة  “ستلتزم  للتعقيب  رويترز  من  طلب  على 

بما  األمريكي،  بالقانون  تماما  بايدن-هاريس 
بمنح  يتعلق  فيما  فورس،  تايلور  قانون  ذلك  في 

المساعدات”.
إدارة  كانت  أن  ما  بشأن  يعلق  لم  المسؤول  لكن 
بايدن ستنظر في تعديل قانون مكافحة اإلرهاب 

سعيا إلعادة بناء العالقات مع الفلسطينيين.
* محادثات بشأن “إصالح”

قال مستشار قانوني أمريكي للفلسطينيين إن هناك 
“إلصالح”  والكونجرس  اإلدارة  بين  محادثات 
تعديل القانون يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير 
يملكون  “ال  الفلسطينيين  أن  الفلسطينية، مضيفا 

المال لدفع” تكلفة الدعاوى المالية ضدهم.

وامتنع مسؤولون فلسطينيون عن التعقيب.
انتخابات  قبيل  لرويترز  لبايدن  مستشار  وقال 
الثالث من نوفمبر تشرين الثاني إن بايدن سيسعى 
إلعادة فتح بعثة منظمة التحرير في واشنطن لكنه 
أضاف “هناك قانون يمكن أن يجعل ذلك أكثر 

صعوبة”.
يتعين  اإلرهاب  مكافحة  قانون  تعديل  وبموجب 
على الفلسطينيين دفع عقوبة مالية ضخمة أقرتها 
على  أبقوا  أو  فتحوا  إذا  أمريكية  محلفين  لجنة 
أي منشأة في الواليات المتحدة أو زاولوا أنشطة 
نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة 
الفلسطينية أو خصصوا أي مدفوعات لفلسطينيين 
ضد  عنف  جرائم  بارتكاب  التهامهم  مسجونين 

األمريكيين وغيرها من الشروط.
جاء هذا الحكم بعد دعاوى قضائية من 11 عائلة 
أمريكية سعت لتحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة 
التحرير مسؤولية عمليات إطالق نار وتفجيرات 
عن  وأسفرت  القدس  في  و2004   2002 بين 

مقتل 33 شخصا منهم عدة أمريكيين.
واتهموا  بالهجمات  الفلسطينيون  الزعماء  وندد 

أفرادا مارقين بالمسؤولية عنها.
لكن المحكمة األمريكية العليا رفضت في 2018 
ما  وأيدت  المطالبات  هذه  سداد  أمر  في  النظر 
خلصت له محكمة أدنى بعدم وجود والية قضائية 
للمحاسبة على الهجمات التي تقع خارج األراضي 

األمريكية.

سامي كليب:
الدبلوماسيين  من يستمع حاليًا الى عدٍد من 
بلبنان، سيخُلص  المهتمين  العرب واألجانب 
الى نتيجة سوداوية حيال مستقبل بالد األرز، 
أو  غائبة  او  مؤجلة  الحلول  ألن  فقط  ليس 
مستحيلة، وانما ألن »لبنان فقد وظيفته، وما 
عاد يهّم أحدا سوى أولئك الخائفين من خروج 
سلبا  ذلك  وتأثير  ضوابطها،  عن  أوضاعه 
الحفاظ  من  اذا  بأس  فال  عديدة،  دول  على 
على شيء من المساعدات االنسانية والطبية 

له«، وفق ما يقول دبلوماسي عريق.
 في تشريح فقدان لبنان وظيفته، يقّدم بعض 

هؤالء الدبلوماسيين النقاط التالية:
·     أواًل، ان دول الخليج التي طّبعت أو 
ستطبع مع اسرائيل، قامت بذلك انطالقا من 
التنموي  مستقبلها  بأن  عندها  عميقة  قناعة 
والعسكري،  والسياسي  والمصلحي  والتجاري 
اسرائيل، وهي  بالتحالف مع  سيكون مرتبطا 
تنظر الى اليهود حاليًا، كما نظرت سابقًا الى 
الموارنة في لبنان، بحيث ترى فيهم المتنّفس 
الحقيقي في المنطقة كأقلية ناشطة وحيوية، 
ذلك  فعلت  بأنها  السائد  للرأي  خالفا  وذلك 
السابق  األميركي  الرئيس  ضغوط  بسبب 
تجد  عادت  ما  بالتالي  وهي  ترامب.  دونالد 
في لبنان أي مصلحة، وتنظر اليه على أنه  

مجّرد ساحة للتمدد االيراني.
لبنان، ومنذ خروج منظمة  إن  ثانيًا،       ·
أراضيه،  عن  وسالحها  الفلسطينية  التحرير 
فقد دوره كساحة اشتباك وصفقات، ذلك ان 
الساحات تعّددت في المنطقة خصوصا بعد 
العراق وهي تمددت الى سوريا واليمن  غزو 
األقل  لبنان  وبات  وغيرها،  وليبيا  والعراق 
فلو حصل مثال أي صدام  ذلك،  منفعة في 
او حتى سوريا  العراق  فان  أو صفقة،  كبير 

سيكونان األولى بذلك.
والمالية  المصرفية  الحركة  إن  ثالثًا،       ·
اخرى  دوٌل  لتنتعش  الصميم،  في  ُضربت 
وتتحول الى مركز الجذب المالي، فباالضافة 

وهج  طويلة  لسنوات  خطفت  التي  دبي  الى 
لبنان بهذا المعنى، نجد أن البحرين ومصر قد 
عززتا مكانتيهما الماليتين واالستثماريتين في 
السنوات القليلة الماضية، وارتفع سعر الجنيه 
المصري مثال خمسين بالمئة تقريبًا في الفترة 

االخيرة نظرًا للتدفقات المالية واالستثمارات.
فعليًا،  لبنان  منافذ  ُضربت  رابعًا،       ·
تطرح  التي  البرية  الحدود  مسألة  فإلى 
اشكالية حقيقية، فان مرفأ بيروت قد انهار، 
وجهة  من  مشبوهًا  صار  العاصمة  ومطار 
حيفا،  مرفأ  لجعل  اتجاه  وثمة  الغرب،  نظر 
الثقل  مركز   ،1948 حرب  قبل  كان  وكما 
األساس. ولذلك فان رئيس مجلس النواب نبيه 
آب،   4 في  المرفأ،  تفجير  وبعد  مثاًل،  برّي 
لمن  قاله  أغسطس كان هّمه األكبر، والذي 
قائال  لبنان،  بوابة  فتح  اعادة  في  هو  زاره، 
:«اكتمل الطوق،  يجب االسراع في الخروج 
ثم  لبنان  خنق  هدفها  التي  الكارثة  هذه  من 

نرتب األمور السياسة االخرى« .   
·     خامسًا، اذا كان الخليجيون أحبوا لبنان 
تاريخيا، ألسباب عديدة تتعلق بطقسه وحسن 
خدماته وجمال طبيعته وحرية الحياة فيه، فان 
اسرائيل ستحاول اغراءهم بأكثر من هذا وهي 
بدأت فعليا بذلك منذ فترة غيرة قصيرة، ذلك 

ان التطبيع ليس وليد ساعته.
الغاز  الكتشاف  بالنسبة  سادسًا،       ·
والتفاوض الحدودي مع اسرائيل لترسيم الحدود 
البحرية، يقول دبلوماسي واسع االطالع:«اال 
ذلك  تؤخر  التي  هي  اسرائيل  ان  تالحظون 
عادت  ما  فهي  لبنان؟  على  وتتدلل  حاليًا، 
تشعر بالحاجة الى تقديم تنازالت في ظل هذا 

االنفتاح العربي الكبير عليها«.
مقتنعة  الكبرى  الدول  تعد  لم  سابعًا،       ·
بان الطبقة السياسية الحالية قادرة على توفير 
فرنسي صراحة  دبلوماسي  قال  فقد  الحلول. 
حالة  في  الماضية:«اننا  القليلة  األيام  في 
يأس من هؤالء السياسيين الذين ضربوا كل 
الفرص التي ُقّدمت لهم، صحيح ان الرئيس 

المساعدة  في  جاّدًا  كان  ماكرون  ايمانويل 
باليأس، ولوال  على توفير حلول، لكنه شعر 
وما  الكبير  لبنان  لتأسيس  المئوية  الذكرى 
تعنيه لفرنسا لما كان تحّمس للمجيء واقتراح 
حلول«. هذا يعني ان مبادرته التي صيغت 
بدقة مع الجانب المصري، تالشت قبل تنفيذ 
أي  بند منها، ومن الصعوبة بمكان معرفة 
كيف يمكن ان تعود الى االنطالق في ظل 
السباب  الداخلي  اللبناني  اإلنسداد  استمرار 

واهية.
االعتماد  تمامًا  الوهم  من  ان  ثامنًا،       ·
على االدارة االميركية الجديدة العادة تنشيط 
الرئيس  بين  فالمفاوضات  اللبناني.  الوضع 
ستمتد  انطلقت،  حال  في  وايران  بايدن  جو 
لفترة طويلة، ذلك انها سنقسم الى مرحلتين، 
االولى، تكون فيها العودة الى االتفاق القديم 
التي  الخطوات  كل  عن  ايران  تراجع  شرط 
الواليات  جانب  من  اإلتفاق  ألغاء  أعقبت 
المتحدة في العام 2018 مقابل إفراج أميركا 
عن بعض األموال ووقف العقوبات، والثانية، 
دول  الى  وربما  اخرى  مجاالت  الى  تتوسع 
اخرى. لكن هذا ليس منتظرا قبل عام على 
االقل، وسوف نشهد هذا العام انتخابات في 
سوريا وايران وفلسطين وإسرائيل، وفي الحالة 

السورية ال شيء واضحًا حتى اآلن.
لبنان  ·     تاسعًا، إن لدى حاكم مصرف 
حتى  وماليًا  نقديا  الوقت  لتقطيع  امكانية 
االنتخابات الرئاسية في لبنان، فعملية اعادة 
 »haircut « الهيكلة تتسلل شيئًا فشيئًا، والـ
حصل فعليا اذا ما نظرنا الى اسعار صرف 
الدوالر بين الرسمي والمنصة والسوق السوداء، 
انه من  المركزي يقول  لبنان  ثم إن مصرف 
خالل اعادة الرسملة سيتم ادخال 4 مليارات 
دوالر، فلنفترض ان مليارين سيدخالن فعليا، 
اضافة الى مليار تأمين، فهذا سيساهم مع ما 
المقبلة،  المرحلة  هو متوفر حاليا في تمرير 
برنامج  إلى  لبنان  إنضمام  حسم  بانتظار 
صندوق النقد الدولي وتشكيل حكومة جديدة. 

وقد تبين من خالل مؤتمر باريس األخير ان 
الدول الغربية حصرت مساعداتها الى لبنان 
االنسانية  الشروط  أدنى  تأمين  يضمن  بما 

والغذائية والطبية فقط ال غير.    
 انطالقا من كل ما تقّدم، ُيجمع دبلوماسيون 
مجال ألي  ال  ان  اللبناني،  بالشأن  مهتمون 
من  المطلوب  وان  خارجية،  سحرية  حلول 
سريعا  االتفاق  اللبنانية  السياسية  الفعاليات 
على تشكيل حكومة والبدء في تطبيق مشروع 
انقاذي برغم ثقل المهمات. لكن معظم هؤالء 
الحد  هذا  ان  مقتنعين  باتوا  الدبلوماسيين 
كأداء  بعقبة  يصطدم  الحلول  من  األدنى 
تتمثل في االنتخابات الرئاسية المقبلة. فجميع 
النفق  األطراف دخلوا على ما يبدو في هذا 
شروطه،  تحسين  يريد  منهم  وكل  الرئاسي 
وما عاد بالتالي تشكيل الحكومة منعزاًل عن 
لالستحقاق  استعداد  األطراف  بيوت  ترتيب 
مرحلة  أمام  اللبنانيين  فإن  ولذلك  األهم. 
ستشتد صعوبة، واذا لم  تصل الى االتفاق 
على رئيس جمهورية في مرحلة تحسن المناخ 
الدولي، فان لبنان سيغرق في الفراغ الرئاسي. 
ثمة خطر آخر وهو في انعدام حصول تحسن 
خصوصا  والدولي  واالقليمي  التفاوض  في 
بين ايران وأميركا، ما يعني زيادة في تعقيد 

األوضاع الداخلية اللبنانية.
يكّرر  التاريخ  ان  يؤكد  تقّدم  ما  ان كان كل 
نفسه ولكن بصورة أبشع وأكثر سوداوية في 
السياسية  األطراف  معظم  أن  ذلك  لبنان، 
توافقية  حلول  بانتاج  راغبة  غير  او  عاجزة 
وكل طرف واهٌم بأنه سينتصر على اآلخر. 
وهذا ما يثير دهشة الدبلوماسيين، الذين يقول 
الدرجة من  هذه  يعيش  بلدا  نر  بعضهم:«لم 
مختلفون على جنس  بينما ساسته  االنهيار، 
المالئكة، وشعبه لم ينجح في الضغط عليهم، 
وبهذا المعنى فقط صار لبنان فريدا، اما في 

ما بقي فهو فقد كل وظائفه«.
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عن دور مصر الذي لم يعد بعد ثورة يناير

صبحي غندور*

بالعام  مصر  في  يناير«   25 »ثورة  حدثت 
2011 بفعل حركة شبابية مصرية تضامنت 
لكن  كّله،  المصري  الشعب  قطاعات  معها 
لهذا  منّظمة  سياسية  قوة  إلى  استناٍد  دون 
والثوار  الثورة  جعل  مّما  الشعبي،  الحراك 
بعد،  فيما  الثورة  نتائج  تحصد  مرجعية  دون 
»األخوان  لحركة  أيضًا  المجال  أفسح  ومّما 
»ثورة  ثمار  تقتطف  أن  الحقًا  المسلمين« 
يناير« دون أن تكون هي العامل األهم فيها.

ولقد حاول البعض »التنظير« لثورة 25 يناير 
بأّنها كانت ثورٌة أيضًا على ثورة 23 يوليو!!، 
الديمقراطية ضّد  وبأّنها كانت ثورة من أجل 
ثورًة  السابق وفساده، وليست  النظام  استبداد 
مع  والعالقات  التبعّية  سياسة  على  أيضًا 
الطليعي  مصر  دور  قّزمت  والتي  إسرائيل، 
نفسها  مصر  وأضعفت  المنطقة،  عموم  في 
بعد أن قّيدتها منذ نهاية حقبة سبعينات القرن 

الماضي بأغالل المعاهدات.
في  حدث  ما  بشأن  التحليالت  تعّددت  وقد 
مصر بعد ذلك، واختلف الكثير من المصريين 
الحكم  انظمة  توصيف طبيعة  والعرب حول 
فيها بعد » ثورة يناير«، ووصف البعض نظام 
»الجمهورية  بأّنه  الرئيس محمد مرسي  حكم 
التي  العسكريين«  »جمهورية  بعد  الثانية«، 
بدأت مع »ثورة 23 يوليو« في العام 1952، 
الذي يضع  والخطير  الخاطئ  الوصف  وهو 
الناصر )1970-1952(  حقبة جمال عبد 
السادات  أنور  حقبتْي  مع  واحدة  سّلٍة  في 
البعض  هذا  إدراك  رغم  مبارك،  وحسني 
سياساتها  تناقضت  قد  الناصرية  الحقبة  بأن 
بعدها،  جاء  ما  كّل  مع  والخارجية  الداخلية 

وحّتى اآلن!.
ربما كان يّصح القول بأّن مصر عاشت في 
»الجمهورية  حقبة  مرسي،  محمد  حكم  فترة 
الثالثة« التي تميزت بهيمنة »حركة األخوان 
في  كامل  وبتعثر  الحكم،  على  المسلمين« 
كيفية بناء مصر الداخل اقتصاديًا واجتماعيًا 
ودستوريًا، وبعدم احداث تغييرات جذرية في 
نظام  عليها  كان  التي  الخارجية  السياسة 
 – السادات  نظام  أي  الثانية«،  »الجمهورية 
مبارك، وهو النظام الذي عاد من جديد للحكم 
الفتاح  عبد  الرئيس  بقيادة  العام 2013  في 

السيسي.
وهاهي المنطقة العربية اآلن تشهد صراعات 
في  سنوات،  عشر  لحوالي  داخلية  عربية 
مصري،  قيادي  لدور  متواصل  غياٍب  ظّل 
عربية  وإلرادة  مشترك،  عربيٍّ  ولمشروٍع 
إقليمية  لمحاور  كبير  وبخضوع  مشتركة، 
في مصير  الفصل  الكلمة  لها عمليًا  ودولية 

األزمات العربية المشتعلة كّلها اآلن.
من  العربية  البلدان  بعض  في  جرى  وما 
خالل  من  الداخلي  لالستبداد  مواجهة 
خالل  من  أو  الخارجي  بالتدّخل  االستعانة 
العنف المسلح المدعوم خارجيًا، جلب ويجلب 
فيها ذلك،  التي حدث  البلدان  الويالت على 
القوى  مصالح  أولويات  حتمًا  تغلب  حيث 

الخارجية على المصلحة الوطنية. وكان هذا 
المسلح،  للعنف  ودعمه  الخارجي،  التدّخل 
نذير الشّر بالصراعاٍت والحروٍب األهلية التي 
على  األجنبيٍّ  االستيالٍء  وبتسهيل  حدثت، 
لنزع  وبالعمل  الوطنية،  والثروات  اإلرادات 
الخاّصة  والحضارية  العربية  الثقافية  الهوّية 

في هذه البلدان.
تجارب  دروس  استيعاُب  مهّمًا  كان  كذلك 
شعوب العالم كّله، بأّن الفهم الصحيح لمعنى 
»الحرّية« هو في التالزم المطلوب دائمًا بين 
وبأّن  الوطن«،  و«حرّية  المواطن«  »حرّية 

إسقاط أيٍّ منهما ُيسقط اآلخر حتمًا.
تغيير  إلحداث  قصوى  حاجة  هناك  فنعم 
االستبداد  معظمه على  قائم  واقع عربي  في 
األسئلة  لكن  للخارج،   والتبعية  والفساد 
المشروعة عند حدوث أي حراك شعبي من 
اجل التغيير هي: من يقوم بالتغيير، أي من 
األسلوب؟،  ماهو  أي  وكيف،  القيادة؟،  هي 
وبدعٍم مّمن، ولصالح أيِّ برنامج، أي ماهي 
األهداف أو الرؤى البديلة للواقع المرفوض؟، 
وماهّية آثاره على الوحدات الوطنية الشعبية 
وعلى ُهوّية واستقالل ووحدة الوطن نفسه؟!.

ونعم هناك مخاوف حتمًا على الحراك الشعبي 
العربي أينما ُوِجد، وذلك من منطلق الحرص 
الطريق  في  استمراره  ضرورة  وعلى  عليه، 
الصحيح، والذي يجب أن تكون خواتيمه هي 
أوطان واحدة وموّحدة في كياناتها وشعوبها، 
وحكومات منتخبة وعادلة ونظيفة، ومجتمعات 
قائمة على التعّددية الطائفية واإلثنية والفكرية 
والسياسية واإلعالمية، يحكمها دستور يساوي 

بين المواطنين ويضمن الفصل بين السلطات 
في  كّله  هذا  »المواطنة«.  مفهوم  ويؤّكد 
الذي ال يمكن االكتفاء به  الداخلي،  اإلطار 
كعنواٍن للتغيير العربي المنشود. فالديمقراطية 
التحّرر  مسألتْي  فصلها عربيًا عن  يمكن  ال 
التجارب  في  ولعّل  العربية.  والهوّية  الوطني 
العقد  خالل  حصلت  التي  »الديمقراطية«، 
والعراق  لبنان  في  القرن  هذا  من  األول 
وفلسطين، ما يؤّكد هذه الخالصة عن أهّمية 
والتحّرر  الديمقراطية  بين  المطلوب  التالزم 

الوطني والهوّية العربية.  
)الديمقراطية  دعاة  لدى  األبرز  فالمشكلة 
يفصلون  أّنهم  العربية  البلدان  في  فقط( 
التحّرر  قضيتْي  عن  الديمقراطية  المسألة 
الوطني والهوّية العربية، وبهذا تصبح الدعوة 
التدّخل  أجل  من  عذرًا  )فقط(  للديمقراطية 
على  والهيمنة  الدول  واستباحة  األجنبي 
مقّدراتها، إن لم نقل أيضًا تفتيت وحدة كيانها 

ومجتمعها.
لهذه  العربية  الهوّية  مسألة  في  األمر  كذلك 
)وما  الديمقراطية  طرح  كان  حيث  األوطان 

يزال اآلن كذلك( منعزاًل عن الهوّية العربية، 
سعيًا  معها  المواجهة  في  أحيانًا  هو  بل 
الستبدالها ب«هوّيات« طائفية أو إثنية مّما ال 
ُيضعف الهوية العربية فحسب، بل وُيضعف 
أّن  فصحيٌح  الواحدة.  الوطنية  الهوّية  أيضًا 
وضرورية  ملّحة  حاجٌة  هي  الديمقراطية 
في  الكامنة  األمراض  من  الكثير  لمعالجة 
الجسم العربي، لكّنها )أي الديقراطية( ليست 
مسألًة منعزلًة عّما تعيشه أيضًا البالد العربية 
الوطني  بالتحّرر  ترتبط  أخرى،  قضايا  من 
الوطنية  وبالوحدة  االجتماعية  وبالعدالة 

وبالهوّية العربية.
في  الديمقراطية  المسألة  مع  التعامل  إّن 
المنطقة العربية ال ينفصل أيضًا عن تحّديات 
القوى  مشاريع  وعن  اإلسرائيلي،  الوجود 
من  كّلها  لها  وما  الكبرى،  والدولية  اإلقليمية 
يستلزم  واقتصادية،  وسياسية  أمنية  أطماع 
تحقيقها إشعال الصراعات داخل وبين بلدان 

األّمة العربية.
مّما  األزمات  من  مرّكب  مزيٌج  إذن  هناك 
فبناء  الحلول.  من  أيضًا  مزيٍج  إلى  يحتاج 
انتخابات  واعتماد صناديق  ديمقراطية  آليات 
الشعبية«  ال يحّققان وحدهما فقط »الشرعية 
والعدل السياسي واالجتماعي بين الناس، أو 
يصونان وحدة المجتمعات، أو يمنعان التدّخل 
 .. المحتّلة  األراضي  يحّرران  أو  األجنبي، 
وهي كّلها مسائل معنّيٌة بها »األمة العربية« 
التي ما زالت تقوم على أوطاٌن عربية مختلفة 
ومتصارعة مع نفسها في كثير من األحيان..

يعني  وبدورها  مصر  بتوازن  االختالل  إّن 

وهذا  كّلها،  العربية  األّمة  توازن  في  اختالاًل 
ما حصل فعاًل بعد وفاة جمال عبد الناصر 
عام 1970، وبعد معاهدة »كامب ديفيد« في 

العام 1979.
األّمة العربية ال تتحّدث اآلن عن حلم التوّحد 
في  األمر  كان  كما  أقطارها،  بين  والتكامل 
فترة ناصر، بل هي تعيش اآلن كابوس خطر 
إثنية  أسس  على  األوطان  في  الصراعات 

وطائفية ومذهبية.
أن  الناصر  عبد  لجمال  يسمح  لم  القدر  إّن 
بنائه  إعادة  ثمرة  يحصد  وأن  طوياًل  يعيش 
للقوات المسّلحة المصرية وللمجتمع المصري 
إضافًة   ،1967 العام  حرب  عقب  عمومًا 
أرسى  التي  العربي  التضامن  سياسة  إلى 
الخرطوم عام 1967  قّمة  في  الناصر  عبد 
كّلها  العربية  المنطقة  دخلت  حيث  قواعدها، 
آنذاك في مرحلة جديدة من التضامن العربي 
الجاد والفّعال ألجل تحرير األراضي العربية 
اإلسرائيلية  الشروط  تحقيق  ورفض  المحتلة، 

للسالم مع العرب.
دور  في  التاريخي  التحّول  لحظات  وكانت 

السادات  أنور  استثمر  حينما  بدأت  مصر 
يقبله  لم  بما  ليقبل   1973 حرب  انتصار 
الصلح  أي   ،1967 هزيمة  بعد  ناصر 
بشكٍل  إسرائيل،  مع  والمفاوضات  واالعتراف 
العربية  الجبهات  باقي  عن  ومستقل  منفرد 
الفلسطينية،  القضية  الصراع:  جوهر  وعن 
بل وبالتخّلي عن مسؤولية مصر عن قطاع 
غزّة. وارتضى السادات أن يكون االنسحاب 
الثمن لتحويل مجرى  من سيناء بشروط هو 
العربية )والعالم  المنطقة  المصري في  الدور 
الثالث( من موقع القيادة إلى حال »السالمة 
عن طريق االنعزال«، وهي الجملة التي كان 
عبد الناصر يرّدد، في معظم خطبه بعد حرب 

1967، رفضه لها.
من  تعاني  اآلن  العربية  األمَّة  وهاهي 
االنقسامات  ومن  العربي  التضامن  انعدام 
والصراعات، ومن هشاشة البناء الداخلي، مّما 
بعض  على  الخارجية  الهيمنة  ويسّهل  سّهل 
أوطانها، ودفع بالوضع العربي كّله نحو مزيٍد 
األجنبية،  والسيطرة  والتخّلف  التشرذم  من 
ومّما هّمش أيضًا الصراع العربي/الصهيوني 

والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
فليست هي مصر اآلن التي عرفها العرب في 
منتصف القرن العشرين تقود نفسها وجوارها 
معارك  في  واآلسيوي  واإلفريقي  العربي 
التحّرر الوطني من قوى االستعمار والهيمنة 

األجنبية.
أزهرها  كان  التي  اآلن  مصر  هي  ليست 
الشريف ينشر تعاليم ومبادئ الدين اإلسالمي 
عن  بعيدًا  العالم  أنحاء  كّل  في  الحنيف 

التطّرف والتعّصب وجهل الفتاوى.
ليست هي مصر اآلن التي كانت في مقّدمة 
القومية  لقضاياها  والرائدة  المنطقة  دول 
والوطنية، والحاضنة لصيغ ومؤسسات العمل 
العربي المشترك، والفاعلة األولى في قرارات 

جامعة الدول العربية.
سياسات  نتائج  اآلن  تحصد  العربية  األمَّة 
حّكاٍم فاسدين في ظل اشتعال دور الطائفيين 
العاملين  اإلرهابيين  والمتطرّفين  والمذهبيين 
لصالح  عربي  بلد  كّل  أوصال  تقطيع  على 

مشاريع أجنبية وصهيونية.
فال انفصال أبدًا بين ما هو قائم من صراعات 
من  العربية  األمَّة  تعيشه  وما  عربية،  أهلية 
وحدة  في  وتفّكك  وإثنية،  طائفية  انقسامات 
تخلٍّ  من  حاصل  هو  ما  وبين  الكيانات، 
الصراع  تجاه  ووطنية  قومية  مسؤوليات  عن 
من  لمزيٍد  تسهيل  ومن  العربي/الصهيوني، 

المراهنة على الدور األجنبي.
 

*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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دمشق وواشنطن.. سباق الشرق السوري

مقتل الناشط “لقمان سليم” الشيعي الُمعارض لحزب اهلل في لبنان.. 
الماكينة اإلعالمية والسياسية الُمعادية للحزب تّتهمه باغتياله

 قبل انطالق التحقيق ودون أدّلة..

ديمة ناصيف

السوري  الشرق  بين  الممتّدة  الصحراء  تشهد 
وضربات  متنّقلة  كمائن  العراقي  والغرب 
في  يبدل  داعش  تنظيم  كان  وإذا  خاطفة، 
غزوة  قبل  قائمة  كانت  التي  استراتيجيته 
على   2014 العام  في  الحدود«  »كسر 
يبدل في  لكنه ال  التمكين واحتالل األرض، 
من  السوري،  الجيش  استنزاف  استراتيجية 
خالل عمليات مباغتة وسريعة، من أجل منع 
الجيش والحلفاء من اإلمساك بالطريق البرية 
آمن  بشكل  دمشق   - – حمص  الزور  دير 

ومستدام.
»التنف«  قاعدة  األميركية في  القوات  راقبت 
حافالت  على  الهجوم  عمليات  في  التنظيم 
االستخباري  دعمها  وقدَّمت  أخيرًا،  الجيش 
اتصاالت  رصدته  ما  بحسب  واللوجستي، 
من  العشرات  نقل  بعد  السوري،  الجيش 
مسّلحي داعش عمدًا من سجون الحسكة إلى 

»التنف« ألداء هذه المهمة تحديدًا.
المجموعة  على  الّسوري  الجيش  قضى 
تمثلت  التي  األخيرة  العمليات  في  المهاجمة 
السوري  الجيش  مبيت  حافالت  باستهداف 
على طريق دير الزور - دمشق، في كمين 
دير  بادية  عمق  في  التيم  حقل  في  نصبه 
األميركية  العسكرية  المقرات  وقرب  الزور 
على مشارف حقول النفط، بعد رصد سوري 
روسي، لتكون الرسالة مزدوجة لواشنطن بأن 
تتّبع  عمليات  وأن  للتنظيم،  جديدة  قيامة  ال 

خالياه مستمرة.
البادية  إلى  الّسجون  من  »داعش«  تهجير 

مجددًا قد يمنحه فرصة إلعادة تنظيم صفوفه 
والقيام بعمليات منسقة ضد الجيش السوري، 
سورية  مناطق  أو  مدن  غزو  محاولة  وربما 
لعملياته،  خلفية  قواعد  لتأمين  بها  يتحّصن 
وهو ما تريده واشنطن لتعقيد المشهد السوري 
مجددًا ضمن استراتيجية الضغط إلى الدرجة 

القصوى على دمشق وحلفائها.
داخل  التنظيم  مسّلحي  في  واشنطن  وجدت 
سجون »قسد« ورقة استثمار سياسي وميداني، 
لتحويل البادية السورية وشريان اإلمداد البري 

بين دول المحور، طهران وبغداد ودمشق، إلى 
واحة للتنظيم اإلرهابي مرة أخرى، وخصوصًا 
بعد ترك الممرات مفتوحة بين البلدين، فليس 
هجمات  في  التنظيم  يتحرك  أن  مصادفة 
متزامنة بين ساحتي سوريا والعراق منذ نهاية 
الفائت، في لحظة استحقاقات سياسية  العام 
في انتخابات رئاسية سورية وبرلمانية عراقية.

في  »قسد«  قوات  تحرك  مصادفة  وليس 
السورية  الدولة  أحياء  لحصار  نفسه  الوقت 
المواد  دخول  ومنع  والقامشلي  الحسكة  في 

نقل  ووسائل  المياه  وصهاريج  الغذائية 
أميركية  شروط  ضمن  والمواطنين،  الطالب 
أربعة، أبرزها قطع توريدات النفط عن الدولة 
معها،  اتفاق  أو  تفاهم  أي  ومنع  السورية، 
وإنهاء التوتر مع أنقرة، وهو ما يفّسر اصطدام 
إلنهاء  الروسّية  والوساطات  المساعي  كل 
الجيش  في حصار  »قسد«  بذرائع  الحصار 
الّسوري ألحياء األشرفية والشيخ مقصود ذات 
تنفيه  أمر  وهو  حلب،  في  الكردية  األغلبية 

المصادر الرسمية تمامًا.

وال تنتظر التحركات األميركية على األرض 
خارطة طريق لسياسة بايدن في سوريا، فكل 
المؤشرات تؤكد استمرار سياسة ترامب وأوباما 
وصلت  وقد  عدائية.  أكثر  سياسة  ربما  أو 
المالكية  إلى  تعزيزات عسكرية غير مسبوقة 
العراقية  الحدود  بين  الواصل  المثلث  في 
والسورية والتركية في أقصى الشمال السوري، 
مع تسيير دوريات على الحدود، وسط أنباء 
عن إقامة قاعدة عسكرية أميركية في المدينة 
عسكرية  بعملية  أيام  قبل  أنقرة  هددت  التي 

للسيطرة عليها لطرد »قسد« منها.
كّل  وتوحيد  الجميع  استثمار  واشنطن  تعيد 
األوراق لتبقي على جبهة مواجهة وحيدة مع 
الجيش السوري وحلفائه، في رهان على إعادة 
إحياء مشروع تقسيم سوريا الذي لم تتمكن من 
تحقيقه طيلة 10 سنوات من الحرب السورية، 
لكن دمشق ال تزال تملك الكثير من الخيارات 
واشنطن  تحسم  أن  قبل  والسياسية  العسكرية 

أمرها في شرق سوريا.

كمال لخلف:
بعد اختفاء الناشط لقمان سليم لساعات، ُعثر 
الرأس  في  نارية  بطلقات  مقتوال  جثته  على 
داخل سيارة في منطقة الزهراني جنوب لبنان، 
جريمة القت ادانات واسعة في لبنان، وعلى 
والسياسية  االعالمية  الماكينة  تحركت  اثرها 
المعادية لحزب هللا والمقاومة لتوجيه اصابع 
كان  لقمان  ان  اعتبار  على  للحزب،  االتهام 

معارضا لتوجهات حزب هللا بشكل علني.
مؤسس  فهو  سياسي  ناشط  من  أكثر  لقمان 
ومشرف على عدد من المؤسسات في مجال 
األبحاث وحقوق اإلنسان، يشار اليها الى انها 
مرتبطة بنشاط السفارة االمريكية في بيروت.

التوجهات  من  بقربه  لقمان  عرف  فقد 
من  كثير  كّرس  وقد  لبنان،  في  األمريكية 
حزب  النتقاد  وكتاباته  اإلعالمية  إطالالته 
هللا، رغم أن لقمان سليم من الطائفة الشيعية 
وقرى  الجنوبية  بيروت  ضاحية  في  ويسكن 
الحاضنة لحزب هللا.  البيئة  اللبناني  الجنوب 
المناوئ  عمله  لقمان  مارس  سنوات  وعبر 
للحزب من داخل مناطقه، دون أن يتعرض 
تقييد. وربما تكمن أهمية  ألي مضايقات أو 
حزب هللا  بيئة  ومن  شيعي  كونه  في  لقمان 
للسياسات األمريكية ومعارض لحزب  ومؤيد 
هللا. وهذه الشخصيات عادة ما تكتسب أهمية 
لبنان  المعادي لحزب هللا في  المعسكر  لدى 
سواء الواليات المتحدة أو دول عربية خليجية 

معادية للمقاومة في لبنان. ويطلق على هؤالء 
شعبيا صفة “شيعة السفارة”.

مقتل لقمان جرى في جنوب لبنان في منطقة 
وحركة  هللا  لحزب  تابعة  بأنها  عليها  يطلق 
أمل الشيعيتين، وداللة المكان استخدمت في 

الخطاب اإلعالمي في اتجاهين.
في  لقمان  قتل  طالما  أنه  إلى  أشار  األول: 
مناطق محسوبة على حزب هللا فإن االتهام 
الرأي  بينما  مباشرة.  للحزب  يوجه  أن  يجب 
الجنوب  في  مقتله  أن  يعتبر  اآلخر  الثاني 
يدل على عكس ذلك ألن حزب هللا إذا أراد 
محسوبة  مناطق  في  يصفيه  فلن  تصفيته 
ويرى  طبيعي.  متهم  يكون  وبالتالي  عليه، 
أصحاب هذا الرأي أن مقتل لقمان في هذه 
في  رغبة طرف  الى  يشير  تحديدا  المناطق 
أن  خاصة  هللا،  حزب  في  التهمة  لصق 
الماكينة اإلعالمية والسياسية المعادية للحزب 
من  االتجاه  بهذا  تحّركت  لبنان  داخل  في 
ادلة وقبل انطالق  اللحظة االولى بدون اي 

التحقيقات.
وخالل سنوات مارس لقمان وغيره من الشيعة 
بارائهم  وابدوا  عملهم  هللا  لحزب  المعارضين 
لهم.  الحزب  يتعرض  ان  بدون  حر  بشكل 
فلماذا االن يقرر الحزب اغتيال لقمان؟ ولماذا 
هو وليس غيره من الذين يعارضون الحزب.

تحاول  ما  جهة  عن  لبنانية  أوساط  تتحدث 
في  البالد  وإدخال  فتنة  شرارة  إطالق 

اضطرابات. وأن اتهام حزب هللا من اللحظة 
الفاعل الحقيقي. فيما  األولى ال تخدم سوى 
لم تعرف بعد دوافع الجريمة ان كانت سياسية 

او جنائية.
من  عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  وطالب 
إجراء  لبنان  في  التمييزي  العام  المدعي 
جريمة  مالبسات  لمعرفة  الالزمة  التحقيقات 
اغتيال الناشط لقمان سليم، وشّدد عون على 
ظروف  لجالء  التحقيق  في  اإلسراع  ضرورة 

الجريمة والجهات التي تقف خلفها.
ولم ُيصدر حزب هللا أي موقف حيال الحملة 
االتهام  أصابع  إليه  وتوجه  تستهدفه  التي 
الحملة  أن  إال  سليم.  لقمان  الناشط  بمقتل 
عقب  الحزب  انطلقت ضد  التي  تلك  تماثل 
انفجار مرفأ بيروت والذي تبين وفق ما تسّرب 
عالقة  ال  أن  االنفجار  حول  تحقيقات  من 

للحزب به.
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 ايليا ج. مغناير: هل هو تواطؤ روسي مع إسرائيل
 أم سياسة َتواُزن في سورية؟

ايليا ج. مغناير
قال رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخافي 
إن “إسرائيل قامت بـ 500 ضربة جوية ضد 
سورية في العام 2020 وحده”. وكان سلفه 
اللواء غادي آيزنكوت قد صرح العام 2019 
أن “إسرائيل قامت بآالف الغارات ضد أهداف 

إيرانية في سورية في األعوام الماضية”.
الجدِّ،  محمل  على  األرقام  هذه  ُأخذت  وإذا 
سوري  جيش  أي  تبيد  الغارات  آالف  فإن 
ولكن  سورية.  أرض  على  مجتمعين  وإيراني 
إستطاع  لماذا  نفسه:  يطرح  األهّم  السؤال 
تنظيٌم صغير مثل “حزب هللا” اللبناني فْرض 
معادلة الردع على إسرائيل بعد مقتل مقاتل 
الجيش  يستطيع  وال  للحزب  الشام  في  واحد 
فْرض  الصاروخية  وقدراته  بقواته  السوري 
من  طائراته  لمْنع  إسرائيل  مع  الردع  معادلة 
قصف أي هدف داخل سورية؟ مما ال شك 
فيه أن إسرائيل تستفيد من الوجود الروسي في 
سورية وتستغله لمْنع دمشق من فرض قوتها 
هو  فهل  الردع.  معادلة  وتثبيت  الصاروخية 

تواطؤ من موسكو لمصلحة إسرائيل؟
عندما إقتنع الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
– بعد جلسة خاصة دامت ساعتين بين اللواء 
قاسم سليماني )الذي إغتالته الواليات المتحدة 
في  بوتين  والرئيس   ) العام2020  بغداد  في 
في  روسيًا  تدخاًل  أنتجْت   2015 صيف 
الكونية – حصل تغيير في  الحرب السورية 
سلوك إسرائيل. فقبل 2015، كانت الضربات 
اإلسرائيلية خجولة جدًا وقد إزدادت على مر 
السنوات لتشتّد بعدما تبّين أن الجيش السوري 
سيطرة  تحت  األرض  أكثر  وأن  إنتصر 
حكومة دمشق وحلفائها. وعند دخول روسيا 
إلى جانب حكومة دمشق، أوضحت موقفها 
مع حلفائها الذين تربطها بهم عالقات مميزة 
من  جزءًا  تكون  لن  بأنها  وإسرائيل،  إيران   ،
ضد  طرفًا  تدعم  لن  وأنها  وصراعهم  حربهم 

آخر.
الطائرات  هاجمت   ،2018 سبتمبر  وفي 
بعدما  السوري  للجيش  مواقع  اإلسرائيلية 
تستخدمه  الذي  الطيران  خط  في  إختبأت 
روسيا ولم تعط القاعدة الروسية في حميميم 
لتتجنب  طائراتها  لتستدعي  الكافي  الوقت 
إلى  أدى  ما  السورية  الصاروخية  الدفاعات 
ما  وهذا  روسيًا.  وضابطًا  جنديًا   15 مقتل 
السوري  الجيش  سّلم  الذي  الكرملين  أغضب 
بطاريات S-300 المضادة للطائرات ودربت 

عليها،  صاروخية  سورية  وحدات  روسيا 
ولكنها منعت القيادة السورية من إستخدامها. 
سورية  في  الروسي  التدخل  أن  في  وال شك 
َقَلَب الدفة بسرعة الرئيس بشار األسد وحلفائه 
لسنوات  األرض  على  يقاتلون  كانوا  الذين 
نحو  وداعش  القاعدة  تقدم  وقف  وإستطاعوا 
ريفية  مناطق  دون  مدنًا  وإستعادوا  دمشق 
عدة. وكان التدخل الجوي الروسي مهمًا جدًا 
ألنه سمح للقوات البرية – التي لم تكن تملكها 

روسيا – بالتقدم واستعادة الجغرافيا.
تريد  التدخل، كانت روسيا  أول مراحل  وفي 
الحرب  ووقف  أميركا  مع  الصفقات  عقد 
بوتين  خوف  بسبب  تماس  خطوط  وإيجاد 
ذاكرة  اليه  تجذب  التي  السورية  الوحول  من 
الحرب األفغانية العام 1979. إال ان التدخل 
الروسي كان أساسيًا في األمم المتحدة بحيث 
السوري  الجيش  قصف  من  أميركا  منع 
الحرب  تدحرج  شأنه  من  كان  بما  ودمشق 
إلى حرب إقليمية، ألن الرد الطبيعي لسورية 
الحرب  وسيفتح  إسرائيل  ضد  كان  وحلفائها 
العراق  مثل  أخرى  أماكن  في  أميركا  على 

وأفغانستان واليمن.
تكون  أن  تحّبذ  أن روسيا  فيه  ومما ال شك 
دون  سورية  في  القرار  تملك  التي  وحدها 
كقوة  األسد  مع  إيران  تتعامل  بينما  ُمناِفس، 
التي  وسياسته  حساباته  وله  تصرفه  تحت 
في  ولكن  دائمًا  طهران  مع  تتفق  ال  ربما 
أكثر األحيان. من خالل وجودي في سورية 
وقت  هناك  كان  ب،  الحرفقد  سنوات  أثناء 
ولم  األسد  بشخص  متمسكة  روسيا  تكن  لم 
فيها  يتنحى  سورية  في  تسوية  لترفض  تكن 
الرئيس السوري. بينما رفضت إيران بكل قوة 
أي تدخل في َمن يجلس على كرسي الرئاسة 
السورية وتمّسكْت بأن الرئيس األسد شخص 

تريد  ال  الذي  المقاومة”  “محور  في  أساسي 
إليها بأي  روسيا اإلقتراب منه أو أن ُينسب 
شكل من األشكال. وقد قالها الوزير الروسي 
سيرغي الفروف صراحة أن “روسيا لن تسمح 
بصراع إسرائيلي – ايراني على أرض سورية”.

إال أن وزير الخارجية الروسي لم يشرح كيف 
سيمنع إسرائيل التي تّدعي أنها قامت بآالف 
الغارات في بالد الشام. فقبل التدخل الروسي 
إسرائيل  تتجرأ  لم  سورية،  وحدة  لمصلحة 
على ضرب سورية إال عندما قصفت موقعًا 
بأنه  العام 2007 الشتباهها  الزور  دير  في 
معّد لبناء مفاعل نووية. أما اليوم فقد دّمرت 
إسرائيل أكثر من نصف الـ 32 لواء صواريخ 
 170 يعادل  ما  أي  العيارات  مختلف  من 
كتيبة صاروخية للدفاع الجوي السوري خالل 
إحداث  إسرائيل  وإستطاعت  الحرب.  سنوات 
يملك  كان  السوري  الجيش  التدمير ألن  هذا 
450 موقع دفاع جوي قبل العام 2011 ما 
كان يجعل أي تسلل إسرائيلي داخل األجواء 
مخاطر  دونه  هدف  أي  أو ضرب  السورية 
جمة، بعيدًا عن النزهة التي تقوم بها إسرائيل 

اليوم.
تقسيم  أرادوا  الذين  المسّلحون  إستطاع  وقد 
وتفكيكها  المواقع  هذه  أكثر  تدمير  سورية 
في جنوب  األمامية  الحافة  على  وخصوصًا 
العمق  في  وكذلك  القنيطرة  وفي  دمشق 
شرح  أي  هؤالء  يقدم  أن  دون  من  السوري، 
لعدو  السوري  الفضاء  تكشف  التي  لفعلتهم 
 450 أصل  من  فقط   75 وبقي  الدولة. 
الروسي  الموقف  فإن  اليوم،  أما  موقعًا. 
المحايد يرعى التوازن اإليراني – اإلسرائيلي 
ينجح  أن  دون  من  اإلشتباك  فك  ويحاول 
بوقف اسرائيل. وّجل ما تستطيع روسيا فعله 
الصواريخ  من  كبيرة  أعدادًا  سورية  تسّلم  ان 

عدد  أكبر  إلصطياد  المضادة  االعتراضية 
من الصواريخ اإلسرائيلية اآلتية ضد أهداف 
تبلغ روسيا عنها القيادتين السورية واإليرانية 
قبل عدة ساعات من حدوثها إلخالء المواقع 
األطراف  يستطيع  ما  ونقل  سُتستهدف  التي 
نقله وسحب العناصر البشرية إلفشال مفعول 
الضربات اإلسرائيلية. وتعتبر روسيا بإنذارها 
القوات الحليفة السورية – اإليرانية أنها توِجد 
أو  بشرية  إصابات  وقوع  تمنع  ألنها  التوازن 
إصابة قدرات عسكرية حساسة وخصوصًا أن 
الصواريخ  جميع  إستبدال  على  تصر  إيران 
 . إسرائيل  تدّمرها  التي  العسكرية  والمعدات 
سورية  في  قيادية  عسكرية  مصادر  وتقول 
معدات  إستهداف  استطاعت  “إسرائيل  ان 
هنغار  مليون  نصف  نحو  وهناك  كثيرة. 
يحتووا سالحًا وصواريخ  أن  بالضرورة  ليس 
تستطيع  فهل  سورية.  الى  إيران  أحضرْتها 
إستطاعت  هل  جميعًا؟  تدميرها  إسرائيل 

إسرائيل إبادة القوات اإليرانية وحلفائها؟
الذي  البروباغندي  القصف  من  شبعت  هل 
إسرائيل  أن  أم  إنتخابيًا؟  نتنياهو  منه  يستفيد 
تستعطف الدول لتقدم لها المساعدة وتدعمها 
مهما فعلت وتستثمر دعمًا إقتصاديًا وعسكريًا 
تحت حجة ضرب أهداف إيرانية في سورية 
منذ  إسرائيل  بدأت  لقد  ؟  إيران  شْيطنة  بعد 
دفاعية  بمناورات  بالقيام  بقصيرة  ليست  مدة 
داخل الكيان خوفًا من تقدم قوات معادية إلى 
معها.  وتشتبك  تحتلها  التي  األراضي  داخل 
اليوم هناك حضور كان مفقودًا قبل الحرب 
)والحلفاء(  كثيف  بشكل  إليران  السورية 
 T3والـ الزور  ودير  والبوكمال  الميادين  في 
والسخنة وكباجب وتدمر وصواًل إلى حمص.

شمال  حندرات  في  مراكز  إستحدثت  وكذلك 
غاراتها  بآالف  إسرائيل  تستهدف  ولم  حلب. 
أهدافًا فيزيائية بل مواقع إستبدلت وأكثرها في 
يحتوي  بعضها  ولكن  مأهولة  غير  مناطق 
الهدف  ولكن  عسكرية.  ومعدات  صواريخ 
ولو  حتى  فشل  قد  إلسرائيل  اإلستراتيجي 
لها  الصديق  الروسي  الوجود  من  إستفادت 
وإختبأ نتنياهو تحت عباءة بوتين. اليوم إيران 
في سورية لتبقى وإسرائيل قد خسرت المعركة 
دام  ما  الجوي  اإلستعراض  ولها  والحرب، 

محميًا من روسيا”.
)الراي الكويتية(

اسرائيل دولة يهودية ديمقراطية !!

محمد علي طه

أن  يمكن  وال  مّتفقون  نحن  ديموقراطّية  دولة 
الّتعّجب  عالمتي  أو  الفاصلة  على  نختلف 
حّتى  أنا  ومن  الجملة،  في  واالستفهام 
دولة  هي  إسرائيل!؟  دولة  ديموقراطّية  أنفي 
االوروبّي  واالّتحاد  أبيُت  أم  ديمقراطّية شئُت 
هناك  بل  ذلك  يقوالن  المّتحدة  والواليات 
الكالم  هذا  تؤّكد  عديدة  ديموقراطّية  دول 
والمغرب  والّسودان  واالمارات  البحرين  مثل 
يهودّية  كانت  اذا  يعيبها  وماذا  وموريتانيا. 
وإيطاليا  ألمانيا  في  يوجد  أال  وديموقراطّية؟ 
وسويسرا وغيرها أحزاب مسيحّية وتحكم وهي 
دول ديموقراطّية عريقة؟ وباإلضافة الى ذلك 
فهي كما قال أحدهم: دولة ديموقراطّية لليهود 
ودولة يهودّية لمواطنيها العرب. واسمحوا لي 
أن اذكّركم بأّن هللا تعالى- كما جاء في الّتوراة 
والّتلمود والمشناه فّضل اليهود على اآلخرين. 

لهم حقوق أكثر، ولهم موارد أكثر، ولهم قوّة 
أكبر ومال أكثر.. ولهم ما يشاءون ويحّق لهم 
المدن  من  الفلسطينّيين  المدنّيين  يطردوا  أن 
مثل القدس والّلد والرملة وطبريا وصفد وحيفا 
في  بالعيش  يرغبون  ال  ألّنهم  وغيرها  وعّكا 
الّصحراء  المدينة وال يسعدون به بل يحّبون 
والبداوة والخيام… يحّق لهم باسم الّديموقراطّية 
وخمسين  أربعمائة  يهدموا  أن  االلهّي  والحّق 
قرية ويزيلوا أطاللها ويغرسوا أشجارًا حرجّية 
فيه  حضارّي  عمل  وهذا  الجريمة،  لتغطّية 
محافظة على الّطبيعة، من ال يحّب الّشجر؟ 
أن  الّتاريخّي  االلهّي  الحق  باسم  لهم  ويحّق 
يصادروا أراضي وبيوًتا من محافظة الخليل 
حّتى محافظة جنين ويستولوا عليها ويفلحوها 
وهللا  أقوياء  هم  مستوطنات.  عليها  ويقيموا 
اليهودّي والّذكاء والقوّة.  العقل  تعالى منحهم 
ويحّق لهم أيًضا أن يقتلوا باسم األمن مئات 
ألّنهم  وأطفااًل  ونساء  رجااًل  الفلسطينّيين 

يحملون السكاكين أو المسامير أو المفّكات أو 
األعالم أو المساطر أو األقالم أو الّسندويشات 
كي يحموا الّديموقراطّية. هناك يهود وقحون 
الّنظام  بأّن  يزعمون  وقحون  وأجانب  وعرب 
نظام  الّنهر  الى  البحر  من  االسرائيلّي 
أبرتهايد. وهذا كالم غير علمّي وغير واقعّي 
فالعرب في إسرائيل يعيشون  وغير منطقّي. 
إسرائيل  حكومات  أّن  صحيح  بحبوحة.  في 
منذ كاره العرب األول دافيد بن غوريون حّتى 
عاشق العرب فجأة نتنياهو صادرت أراضيهم 
وحّولت قراهم ومدنهم الى غيتوات مثل غيتو 
الّناصرة وغيتو سخنين وغيتو ام الفحم وغيتو 
قاسم  كفر  وغيتو  الّطّيبة  وغيتو  ماهل  عين 
وعّوضتهم  والّسماء  الهواء  لهم  أبقت  ولكّنها 
وبالجوّال  الّصحّي  والّتأمين  الوطنّي  بالّتأمين 
وسمحت  والهمبورجر  والبامبا  بوك  والفيس 
شريطة  الّشواطئ  بعض  في  بالّسباحة  لهم 
أاّل يتحّدثوا بالّلغة العربّية وأاّل يغّنوا بها، كما 

حياتهم  والّسامرة  يهودا  في  العرب  أّن هؤالء 
طرابلس  وأهل  حضرموت  أهل  من  أفضل 
وأهل دارفور وأهل الّصعيد وأهل سيناء وأهل 
حماة وأهل الموصل. وعليهم أن يحمدوا هللا 
أّنهم  الرّغم من  على حكم آل صهيون على 
يّسمونه االحتالل. عن أّي احتالل يتحّدثون؟ 
على  تعتدي  ال  ديموقراطّية  دولة  إسرائيل 
دولة أخرى وال تحتّل أراضي دولة أخرى. ال 
يوجد احتالل. نقطة سطر جديد!! وإسرائيل 
أقطاب  وصفها  كما  الّديموقراطّية  واحة  هي 
وهي  العمل  حزب  والد  »الماباي«  حزب 
الّشرق  اسمها  داخل غابة  فياّل جميلة  أيًضا 
األوسط كما وصفها إيهود باراك، الجنرال ذو 
الّنياشين ورئيس الحكومة األسبق اّلذي اخترع 
اصطالح »ال يوجد شريك فلسطينّي للّسالم« 

وألّنها
اسرائيل دولة ديمقراطية !!!
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من  الحماية  في  يساعد  المتوسط  البحر  غذائي  نظام 
السكري النوع 2 وخفض نسبة السكر في الدم

حقائق عن فيروس نيباه

ما هي مقاييس جودة القناع الواقي
 للحماية من الفيروس التاجي؟

ترتديه،  الذي  الواقي  القناع  البعض  يرى 
تماما  يفي  ال  ألنه  باستبداله  َفينصحك 
العدوى  بالغرض وال يحميك بشكل كلي من 

بالفيروس التاجي.
اآلونة  في  يكثر  النقاشات  من  النوع  هذا 
األخيرة في المجتمعات الضيقة والكبيرة على 
المقاييس  حول  اآلراء  وتختلف  سواء.  حد 
المطلوبة لقناع واقي جيد، وقد تتعارض أيضا 
في مسألة الفائدة من القناع بحد ذاته وهل هو 

كفيل بمنع نقل العدوى أو الحد منها؟
للمجادلة  مجال  ال  األخيرة،  النقطة  هذه  في 
الكندية  الصحية  السلطات  أقرت  بعدما 
العدوى  تفشي  لمكافحة  الواقي  القناع  بفائدة 
أقرته  األساس،  هذا  كوفيد-19، وعلى  بداء 
وألزمت  المقاطعات  كافة  في  السلطات 

المواطنين بارتدائه في األماكن المغلقة.
أنواع األقنعة الواقية الجيدة التي يفترض أن 

تّوفر الحماية: 

وفقا للسلطات الصحية الفيدرالية، فإنه يمكن 
ارتداء قناع غير طبي مصنوع من القماش، 
كما  واحد  استخدام  بعد  القناع  رمي  ويمكن 
في كل  المهم  الطبية.  الكمامة  ارتداء  يمكن 

هذه األقنعة »أن تستطيع حجب خروج الرذاذ 
من الفم تماما وأن تّغطي بإحكام األنف والفم 
األنسجة  بين  والذقن، مع عدم وجود مسافة 

والجلد«.
نوعا   14 لـ  مقارنة  دراسة  أثبتت  ذلك،  مع 
من األقنعة الواقية، أن األقنعة الطبية توقف 
يحدث  قد  الذي  الرذاذ  من   ٪90 من  أكثر 

الدراسة  السعال. وتخلص  أو  المحادثة  أثناء 
إلى القول إن األقنعة المصنوعة من الصوف 

والقماش هي األقل فاعلية. 
تشير الدراسة إلى أن األقنعة المنزلية ال تمتلك 
الرذاذ،  قطرات  كل  امتصاص  على  القدرة 
ويشير  للماء.  مقاومة  تكن  لم  إذا  خصوصا 
الخبراء إلى أن األقنعة المصنوعة من القطن 

إذا كانت بطبقتين جيدة ولكن تلك المصنوعة 
من ثالث طبقات من القطن هي األفضل.
أي نوع كمامة هو األفضل لألماكن العامة

بشدة  العامة  الكندية  الصحة  وكالة  توصي 
باختيار أقنعة تتكون من ثالث طبقات على 
األقل. تعمل الطبقة الوسطى كحماية إضافية 
الجزئيات  تحبس  ألنها  كوفيد-19  داء  ضد 

الصغيرة المعدية.
الجراحي  القناع  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
هو  طبقات،  ثالث  من  المكّون  األزرق، 
األكثر استخداما للحماية من خطر اإلصابة 
يساعد  القناع  لون  ولعل  التاجي.  بالفيروس 
على ارتدائه بالطريقة الصحيحة. إذ يجب أن 
يكون الجانب األزرق من الخارج. هذا القناع 
الجراحي هو األكثر امتصاصا ويتمتع بدرجة 

عالية من العزل.
آخر،  إشعار  وحتى  المقبلة  األسابيع  في 
الصحية  القوانين  احترام  المهم  من  سيكون 
إلزامي، ولكن  أمر  القناع  ارتداء  االحترازية. 
لسوء الحظ ، هذه األقنعة التي تستخدم لمرة 
قابلة  وال  التدوير  إلعادة  قابلة  ليست  واحدة 
للتحلل. التحدي اآلخر الذي ال مفر منه هو 

إيجاد طريقة الحترام البيئة.

قد يبدو داء السكري النوع 2 غير ضار للوهلة 
بالضرورة  األولى، ألن األعراض ال تجعلك 
الحالة  مع  التعايش  ويمكنك  بتوعك،  تشعر 

المزمنة لسنوات دون معرفة ذلك.
فقط  نفسه  تأكيد  إلى  السكري  مرض  ويميل 
عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة 
طريقة  اتباع  يساعد  أن  ويمكن  باستمرار. 
نسبة  خفض  في  الطعام  لتناول  متوسطية 

السكر في الدم، وربما حتى عكس الحالة.
تعمل  التي  بروير،  سارة  الدكتورة  وتحدثت 
الطبيعي  المكمل   ،CuraLin مع  باالشتراك 
مستويات  توازن  على  يساعد  الذي  بالكامل 
الجلوكوز، عن نظام البحر األبيض المتوسط   

الغذائي وكيف يمكن أن يساعد في الحماية 
من مرض السكري النوع 2.

الغذائي  النظام  »يرتبط  بروير:  وقالت 
المتوسطي بانخفاض خطر اإلصابة بمرض 
ما  الباحثون  واختبر  الثاني.  النوع  السكري 
ال  أم  مفيدة  هذه  العيش  طريقة  كانت  إذا 
لألشخاص الذين يعانون من مرض السكري 
إلى  بعد  بحاجة  يكونوا  لم  ولكنهم  بالفعل، 
دواء لخفض الجلوكوز. ونصح ما مجموعه 
الوزن  زيادة  من  يعانون  شخصا   215
ُشّخصوا  الذين   2 النوع  السكري  ومرض 

حديثا، باتباع نظام غذائي منخفض الدهون 
غذائي  نظام  أو  الحرارية  بالسعرات  مقيد  أو 
منخفض الكربوهيدرات نسبيا على غرار نظام 
البحر األبيض المتوسط   )أقل من 50٪ من 
وبعد  كربوهيدرات(.  ل ا من  الحرارية  السعرات 

في  أولئك  من   ٪70 احتاج  سنوات،  أربع 
المجموعة منخفضة الدهون لبدء تناول أدوية 
لخفض الجلوكوز، مقارنة بـ 44٪ فقط ممن 
يتبعون نظاما غذائيا على طراز حمية البحر 

األبيض المتوسط«.

ويعتمد نظام البحر األبيض المتوسط   الغذائي 
ن  ي ب ويجمع  النباتات  على  كبير،  حد  إلى 
كه  والفوا الخضار  من  نسبيا  كبيرة  كميات 
وب  ب والح والثوم  واألسماك  الزيتون  وزيت 
الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبذور والخبز 
والبطاطس، مع تناول القليل نسبيا من اللحوم 

الحمراء.
محتوى  الغذائي  النظام  يوفر  عام،  وبشكل 
 ،٪35 إلى   25 بنسبة  الدهون  من  إجماليا 
الدهون  تناول  في  معتاد  غير  انخفاض  مع 
المشبعة التي تمثل ثمانية في المائة أو أقل 

من استهالك الطاقة.
من  جيدة  كميات  تناول  أيضا  المهم  ومن 
أحماض أوميغا 3 الدهنية والدهون األحادية 
الغذائية  األكسدة  ومضادات  المشبعة  غير 
الكيميائية  والمواد  والمعادن  والفيتامينات 

النباتية.
الذين  أولئك  على  يجب  ذلك،  على  وعالوة 
يتبعون النظام الغذائي تناول كميات قليلة إلى 
معتدلة من منتجات األلبان والدواجن، وتناول 
البيض  واختيار  الحمراء،  اللحوم  من  القليل 

أربع مرات في األسبوع أو أقل.

حول  العالمية  الصحة  منظمة  من  حقائق 
فيروس نيباه الذي بدأ باالنتشار خاصة في 
رئيسية  حقائق  لصحيفة  وفقا  اسيا  جنوب 

)key facts( لمنظمة الصحة العالمية:
من  ينتقل  المنشأ  حيواني  فيروس  نيباه   -1
الحيوانات إلى البشر، ويمكن أيضا أن ينتقل 

بين  مباشرة  أو  الملوث  الطعام  طريق  عن 
الناس.

بالبشر  نيباه  فيروس  عدوى  تسبب   -2
مجموعة من األعراض السريرية، من العدوى 
عديمة األعراض إلى عدوى الجهاز التنفسي 

الحادة والتهاب الدماغ القاتل.

3- يقدر معدل إماتة الحاالت بحوالي ٪40 
المعدل  هذا  يختلف  أن  ويمكن   .٪75 إلى 
حسب الفاشية اعتمادا على القدرات المحلية 

للمراقبة الوبائية واإلدارة السريرية.
4- خفافيش الفاكهة من فصيلة »تيروباديدي 
الطبيعي  المضيف  )Pteropodidae( هي 

لفيروس نيباه.

5- ال يوجد عالج أو لقاح متاح للبشر أو 
الحيوانات لفيروس نيباه.

الرعاية  هو  للبشر  األساسي  العالج   -6
الداعمة.
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ياباني يكسب رزقه مقابل »عدم فعل شيء«

قطع أنفه وشفته العليا.. فرنسي يحول نفسه إلى »كائن فضائي أسود«!

من  رزقه  يكسب  الذي  الياباني  الرجل  بدأ 
خالل تأجير نفسه »لعدم القيام بأي شيء« 
بالحصول على األموال بعد أن حصل على 
عدد هائل من المتابعين عبر اإلنترنت وآالف 

العمالء.
دوالرا   95 حوالي  أي  ين   10000 فمقابل 
أمريكيا باإلضافة إلى نفقات السفر والوجبات، 
يمكن ألي شخص استئجار شوجي موريموتو 
)37 عاما( من طوكيو، مقابل عدم فعله أي 
شيء باستثناء »تناول الطعام والشراب وتقديم 

إجابة بسيطة«.
وعرض موريموتو خدماته ألول مرة في يونيو 
»أنا  فيها:  قال  تغريدة  نشر  أن  بعد   2018
يفعل  ال  كشخص  لإليجار،  نفسي  أعرض 
شيئا. هل يصعب عليك الدخول إلى المحل 
هل  فريقك؟  في  العب  تفتقد  هل  بمفردك؟ 
تحتاج لمن يحتفظ بمكان لك؟ ال أستطيع فعل 

أي شيء باستثناء األشياء السهلة«.
وعلى الرغم من أنه كان يقدم خدماته مجانا، 
حجم  لتقليل  رسوما  يتقاضى  بدأ  أنه  إال 
أو  ثالثة  طلبات  يوفر  إنه  ويقول  الطلبات، 
أطلق  أن  منذ  و3000  يوميا  عمالء  أربعة 

خدماته ألول مرة.
ويقول إن الناس يستأجرون خدماته ألسباب 
أو  بالملل  يشعرون  معظمهم  لكن  مختلفة، 
االستماع  يتم  أن  ببساطة  ويريدون  الوحدة 

إليهم.
فقد تم استئجاره لتناول الغداء، والتقاط الصور 
يطلب  شخص  ومرافقة  »انستغرام«  على  
الطالق، والتقاط  صور الفراشات في الحديقة 
الرعاية  مجال  في  العاملين  إلى  واالستماع 

الصحية الذين يكافحون من أجل عملهم.
المصدر: »االندبندنت«

أقدم الشاب الفرنسي، أنتوني لوفريدو، البالغ 
من العمر 32 عاما، على قطع أنفه وشفته 
إلى »كائن فضائي  التحول  في سبيل  العليا 

أسود«.
الشاب  يكافح  »ميرور«،  صحيفة  وبحسب 
قام  حيث  فضائي،  بكائن  أشبه  نفسه  لجعل 
في  بما  وجهه،  شكل  على  كبيرة  بتعديالت 
ذلك مقلتا عينيه، وغطى نفسه بالوشم ليبدو 

كأنه كائن أسود من خارج كوكب األرض.
وقال الشاب، الذي يوثق التغييرات الجسدية 

التي أجراها لمتابعيه على تطبيق »انستغرام«، 
إنه أزال أنفه في إسبانيا ألن هذا اإلجراء غير 
والوشم،  الثقب  وبخالف  فرنسا،  في  قانوني 
فقد قام بأغلب تعديالت الجسم في العديد من 
البلدان األوروبية التي ال تجرم هذا اإلجراء.

»اآلن  قائال:  حسابه  عبر  منشورا  وكتب 
يمكنني أن أمشي ورأسي مرتفعا، شكرا لكل 

األطباء، أنا فخور بما فعلناه معا«.
أثناء  يعاني  أنه  لوفريدو،  أنتوني  واعترف 

تناول الطعام بعد أن إزال شفته العليا، وأجرى 
عملية جراحية لشق لسانه ليبدو مثل الثعبان، 
لكنه مع ذلك ما زال متحمسا إلجراء المزيد 

من التعديالت.
واستبداله  بالكامل  جلده  بإزالة  يحلم  حيث 
بمعدن، وخاصة الذراعين والساقين واألصابع، 
ومؤخرة الرأس، حتى يبدو وكأنه أشبه بـ كائن 

فضائي حقيقي.

هذا الرجل يخطط للعيش 180 عاما

الكشف عن »عصير طبيعي« يحفز نمو الشعر خالل أسبوعين من االستخدام!

أمضى المستثمر في وادي السيليكون، ديف 
آسبري، أعواما، وأنفق الماليين من الدوالرات 
في سبيل »السيطرة على طبيعته البيولوجية«، 
عمره  وإنقاص  وجه،  أكمل  على  والعيش 
البيولوجي مع إضافة 20 درجة لمعدل ذكائه.

»تلغراف«  صحيفة  نشرته  الذي  تقريره،  في 
)telegraph( البريطانية، قال جاي كيلي إن 
 48( آسبري  ديف  األميركي  األعمال  رجل 
عاما(، يغتاظ من فكرة التقدم في العمر، وهو 
العمر  منتصف  في  نفسه  تخيل  يستطيع  ال 
كهل  أكبر  نفسه  يعتبر  بل  اإلطالق؛  على 

شاب في العالم.
لحظة  من  حياته،  جوانب  كل  آسبري  يتابع 
سبيل  في  النوم.  ساعات  وحتى  االستيقاظ 

السفلي  الطابق  يشمل  شبابه،  على  الحفاظ 
وسريرا  بالتبريد،  للعالج  غرفا  منزله  من 
يعمل باألشعة تحت الحمراء، ووحدة معالجة 
تمارين  وآالت  الضغط،  عالي  باألكسجين 
إنهاء  خاللها  من  آسبري  يستطيع  متطورة 
الرياضة  من  ونصف  ساعتين  تعادل  جلسة 

في غضون 20 دقيقة فقط.
يقول آسبري إنه ليس نادما على هدفه األولي 
ذلك.  تجاوز  يتمنى  بل  لعمر 180؛  بالبقاء 
يعني  الحياة ال  قيد  البقاء على  أن  أكد  كما 
واالرتباط  المتحرك  الكرسي  على  الجلوس 
باألنابيب والحفاضات؛ بل القدرة على التنقل 
بقوته الخاصة، والتمتع بحكمة 100 عام في 
جسد وطاقة رجل يبلغ من العمر 35 أو 40 

عاما.
ووفقا للكاتب، فإن آسبري تلقى كمية من حقن 
أكثر من أي شخص آخر  الجذعية  الخاليا 
على هذا الكوكب، في محاولة مختلفة إليقاف 
االلتهاب أو جعل اإلصابات تختفي أو عكس 
من  جزء  سوى  ليس  هذا  الشيخوخة.  تأثير 
لحوالي 7 ساعات  ينام  فهو  آسبري،  روتين 
في الليلة، ونادرا ما يشرب الكحول، ويتجنب 
الجلسات الطويلة من التمارين الهوائية التي 

يعتقد أنها غير فعالة.
»آخذ  آسبري  قال  المكمالت،  تناوله  وعن 
يمارس  أنه  كما  يوميا«.  حبة   100 حوالي 

الصيام المتقطع.
يوصى  ال  أنه  طبيا،  هنا،  نؤكد  أن  ويجب 

استشارة  بدون  الغذائية  المكمالت  بتناول 
منها  كبيرة  كميات  تناول  يؤدي  وقد  طبيب. 
إلى مضاعفات خطيرة. أيضا ال أدلة علمية 
على أن حقن الخاليا الجذعية يمكن أن يطيل 

العمر أو يعالج الشيخوخة.
من المؤكد أن آسبري يتمتع بثقة ال محدودة، 
 ،2153 عام  إلى  الوصول  في  نجح  وإذا 
وعمره 180 عاما، وهو بصحته، فمن يعرف 

ما الذي سيقنعنا به.
في  االستمرار  ماهية  عن  الكاتب  ويتساءل 
العيش طيلة ذلك الوقت، ويتوقع أنه سيشعر 

بملل قاتل، خاصة إذا مات جميع زمالئه.
المصدر : ديلي تلغراف

بقدر  دائما  الشعر  تساقط  عالجات  توحي 
كبير من الثقة ألن أسباب التساقط مستعصية 

على الحل وغالبا ما تكون األدلة نادرة.
ومع ذلك، أشارت الدراسات إلى بعض الحلول 

المدهشة، مثل تطبيق عصير البصل.
الشعر  تساقط  عالجات  تواجه  أن  ويجب 
وسعت  مقنعة.  نتائج  لتحقيق  هائلة  عقبات 
دراسة نشرت في مجلة األمراض الجلدية إلى 
تقييم فعالية عصير البصل الخام الموضعي 
بماء  مقارنة  البقعي،  الثعلبة  داء  عالج  في 
تؤدي  حالة  البقعية  الثعلبة  وتعد  الصنبور. 

إلى تساقط الشعر على شكل بقع صغيرة قد 
تكون غير ملحوظة.

مجموعتين:  إلى  المرضى  تقسيم  وجرى 
المعالج(  البصل  )عصير  األولى  المجموعة 
تتكون من 23 مريضا، 16 ذكور و 7 إناث. 
وتراوحت أعمارهم ما بين خمس إلى 42 سنة.

مريضا،   15 من  الثانية  المجموعة  وتتكون 
أعمارهم  تراوحت  إناث.  وسبع  ذكور  ثمانية 

بين ثالث سنوات و35 سنة.
ونصحت المجموعتان بتطبيق العالج مرتين 

يوميا لمدة شهرين.

وبدأت إعادة نمو الشعر الخشن النهائي بعد 
أسبوعين من العالج بعصير البصل الخام. 
الطويل  السميك  الشعر  هو  النهائي  والشعر 
الرأس والوجه  الموجود على فروة  المصطبغ 

واإلبطين ومنطقة العانة.
لدى  الشعر  نمو  لوحظ  أسابيع،  أربعة  وفي 
نمو  لوحظ  أسابيع،  ستة  وفي  مريضا،   17
بشكل  أعلى  وكان  مريضا   20 لدى  الشعر 

ملحوظ بين الذكور مقارنة باإلناث.
وفي المقابل، ظهر نمو الشعر لدى مريضين 
في  العالج  من  أسابيع  ثمانية  في  فقط 

المجموعة المعالجة بماء الصنبور.
الختامية:  مالحظاتهم  في  الباحثون  وقال 
»أظهرت الدراسة الحالية أن استخدام عصير 
بشكل  أعلى  نتائج  أعطى  الخام  البصل 
ملحوظ فيما يتعلق بإعادة نمو الشعر مقارنة 
يكون عالجا  أن  يمكن  وأنه  الصنبور،  بماء 

موضعيا فعاال لمرض الثعلبة البقعية«.

المصدر: إكسبريس
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الحريديم: من هم؟ 
دون على قوانين حكومة »كورونا«؟ ولماذا يتمرَّ

أليف صباغ
أحيائهم  من  الشرطة  الحريديم  يطرد  لماذا 
فض  على  الشرطة  تجرؤ  ال  ولماذا  بالقوة؟ 
مسيراتهم الجماهيرية؟ ما هي دوافع سلوكهم 

التمردي؟ ومن أين لهم هذه القوة السياسية؟

بلدة  في  الحريدية  الطائفة  أبناء  سلوك  أثار 
بني براك مؤخرًا، بخروجهم باآلالف في جنازة 
كورونا،  بفيروس  توفي  الذي  الربانيم  أحد 
انتقادات واسعة في الصحافة العبرية عامة، 
اتهام  درجة  إلى  خاصة،  منها  والليبرالية 
الحريديم بـ«التمرد« على القانون واإلجراءات 
كورونا،  جائحة  بمواجهة  الخاّصة  الحكومية 
وتحميل  الفيروس  تفشي  في  التسبب  وحتى 
تفوق  أعباء  الصحة  ووزارة  المستشفيات 

طاقتها.

إحجام  هذه  اإلعالم  وسائل  انتقدت  كما   
الشرطة عن التدخل لمنع المسيرة الجنائزية، 
ال  أخرى  أماكن  في  الشرطة  تفعله  ما  وهو 
الحكومية  لإلجراءات  وفقًا  الحريديم،  تخص 
ذلك  الحريديم  يفعل  لماذا  إذًا،  الرسمية. 
أحيائهم  من  الشرطة  بطرد  أيضًا  ويقومون 
فض  على  الشرطة  تجرؤ  ال  ولماذا  بالقوة؟ 
مسيراتهم الجماهيرية؟ ما هي دوافع سلوكهم 

التمردي؟ ومن أين لهم هذه القوة السياسية؟

من  بد  ال  األسئلة،  هذه  كل  عن  لإلجابة 
للحريديم  التاريخية  الجذور  إلى  التعرف 
وعالقتهم  السياسي  وسلوكهم  ومعتقداتهم 

بـ«الدولة« الصهيونية وما إلى ذلك.

الحريديم من طائفة دينية إلى حراك سياسّي
للطوائف  السياسي  الحراك  جذور  تعود 
إذ  بولندا،  في   1912 العام  إلى  الحريدية 
ست حركة »أغودات يسرائيل« ردًا على  تأسَّ
يهود  بين  بقوة  الفاعلة  الصهيونية  الحركة 
أوروبا، وأخذت على عاتقها، خالفًا لبرنامج 
المسائل  »حل  آنذاك،  الصهيونية  الحركة 
اليهودية بروح التوراة وتعاليمها«، وكان الدافع 
الحركة  اجتذاب  هو  التنظيم  لهذا  الرئيس 

الصهيونية العلمانية للشبيبة اليهودية.
آنذاك  يسرائيل«  »أغودات  واستطاعت 
والحريديم  الحسيديم  اليهود  بين  تجمع  أن 
اللتوانيين على اختالف تناقضاتهم التاريخية 
الذين  أيضًا،  األلمان  األرثوذكس  اليهود  مع 
كانوا يعرفون آنذاك بتوجهاتهم المنفتحة على 

الحياة المحيطة بهم.

الصهيوني  المشروع  تقّدم  ومع  الوقت،  مع 
اقتربت  أوروبا،  في  اليهود  مالحقة  وازدياد 
المشروع  من  يسرائيل«  »أغودات  قيادة 
الصهيوني بمفهومه الضيق، وهو إقامة دولة 
يهودية في فلسطين، أو ما سميت في نظرهم 

»أرض إسرائيل الموعودة«.
وفي العام 1948، وقع الراف ليفين، ممثاًل 
سيطر  التي  يسرائيل«  »أغودات  حركة 
»وثيقة  على  رئاستها،  على  الحسيديم 
الحكومة  في  عضوًا  وأصبح  االستقالل«، 
لـ«إسرائيل«، لكن، وبعد أن ضمنت  المؤقتة 
»أغودات يسرائيل/ الحريديم« حقوقهم الدينية 
من الدولة، بالحفاظ على أتونوميا في التعليم، 
والحفاظ على السبت يوم عطلة رسمي للدولة، 
العسكرية، مع  الخدمة  المتدينات من  وإعفاء 
إضافة  »الجيش«،  في  أبنائهم  خدمة  تأجيل 
الدينية  المحاكم  في  بالسيطرة  احتفاظهم  إلى 
يسرائيل«  »أغودات  خرجت  العائلة،  لشؤون 
من الحكومة في العام 1952، ولم تعد إليها 
إال في العام 1977، عندما حصل االنقالب 
السياسي واستلم مناحيم بيغن رئاسة الحكومة 

بدياًل لحزب العمل.

إلى  يسرائيل«  »أغودات  انقسمت  الحقًا، 
»شاس«  وهما  عرقية،  خلفية  على  حزبين 
من  الحريديم  اليهود  ويمثل  التوراة(،  )حراس 
)يهودية  هتوراة«  و«يهدوت  شرقي،  أصل 
أصل  من  الحريديم  اليهود  ويمثل  التوراة(، 
َخَزري )أشكنازي(، وهو قائمة برلمانية مكّونة 

من شقين: الحسيديم واللتوانيون.

قوتهم السياسية
عاد  أن  وبعد  األخيرة،  األربعة  العقود  في 
اختالفهم  على  الحريدية،  الطوائف  ممثلو 
العرقي، إلى الكنيست، استطاع ممثلوهم أن 
القوى  موازين  في  مهم  محور  إلى  يتحولوا 
السياسية لتشكيل الحكومات في »إسرائيل«، 
وإلى مركب أساسي ومؤثر لتشكيل حكومات 
الليبرالي  المعسكر  مواجهة  في  نتنياهو 
)منذ  ميرتس  بحزب  يتمثل  الذي  العلماني، 
هوروفيتس(،  نيتسان  وحتى  الوني  شولميت 
بيتينو  ويسرائيل  )يئيرلبيد(،  عتيد  ويش 

)ليبرمان(. 
وفق  الحريديم،  اليهود  أن  من  الرغم  على 
يشكلون  ال  اإلسرائيلية،  الدراسات  غالبية 
في  اليهود  المواطنين  من   ٪10 من  أكثر 
الكنيست  في  نسبتهم  فإن  »إسرائيل«، 
تتجاوز ذلك بكثير، وكذلك قوتهم السياسية. 
 15 اليوم  الكنيست  في  ممثليهم  عدد  ويبلغ 
أو من أصل 105  عضوًا من أصل 120 
االستطالع  مراكز  وتتوقع  يهود.  أعضاء 
القادمة،  االنتخابات  في  قوتهم  تزداد  أن 
ُيعرّفون  من  أو  العلمانيين  نسبة  تبلغ  بينما 
نسبة  بين 25٪-30٪. وتبلغ  أنفسهم كذلك 
القبعات  أصحاب  الصهيوني،  الديني  التيار 
أما   .٪10 عن  يقل  ما  والملونة،  المحوكة 
الباقي، فهم من اليهود الصهاينة، التقليديين 
أو المحافظين، الذين يلتزمون ببعض التعاليم 

الدينية، وليس كلها. 
في  الباحث  يقول  وتناميها،  قوتهم  سر  عن 
»إسرائيل«  معهد  في  الحريدي  المجتمع 
 4 هناك  أن  زيخمان،  حاييم  للديموقراطية، 
عوامل تؤدي إلى حصول األحزاب الحريدية 
على أكثر من حصتهم في المجتمع اليهودي 

في »إسرائيل«:
ألحزابهم،  للتصويت  الحريديم  تجّند   )1  

وبنسبة عالية مقارنة بالنسبة العامة.
 2( التزام الحريديم الذين خرجوا من أحيائهم 
بالتصويت  العامة  الحياة  على  وانفتحوا 

ألحزابهم.
 3( توّجه حزب »شاس« أكثر من »يهدوت 

غير  فقيرة  شرقية  شعبية  فئات  إلى  هتوراة« 
خدمات  مقابل  للحزب،  للتصويت  حريدية 
اقتصادي  طابع  ذات  أخرى  وخدمات  تعليم 

- اجتماعي.
معدل  يبلغ  إذ  المطرد،  السكاني  التزايد   )4
والدة المرأة الحريدية الواحدة 7 أطفال، وهي 

من أعلى النسب في العالم.

وينقسم اليهود الحريديم عرقيًا، كباقي اليهود، 
وغربيين  ويمنيين(  )سفراديم  شرقيين  إلى 
)أشكناز أو خزريين(. وينقسم األشكناز وفق 
انتماءاتهم الطائفية إلى حسيديم ولتوانيين، ثم 
ينقسمون جميعًا إلى مجموعات صغيرة تتبع 
كل مجموعة معلمها الديني، »الراف«، وتطيع 
والسياسية،  واالجتماعية  الدينية  توجيهاته 
هذه  وتصل  أحيانًا.  االقتصادية  وعالقاته 
الحياة  تفاصيل  في  التدخل  إلى  التوجيهات 
معارضة  على  المتدين  يجرؤ  وال  الخاصة، 

الراف، »كي ال يغضب عليه هللا نفسه«. 

دستورهم  التوراة  أن  الحريديم  اليهود  يعتبر 
في  وهم  الدولة،  قوانين  وليست  الملزم، 
للحركة  معادون  المبدأ،  األصل، ومن حيث 
الصهيونية و«الدولة«، ويرون وفق عقيدتهم 
ليكونوا  العالم  في  شرهم  أو  نشرهم  هللا  أن 
»شعلة لألغيار«، ولكنهم في الوقت الحاضر 
الدولة الصهيونية. وعليه، فإنهم  إلى  بحاجة 

يتعاملون معها بفعل األمر الواقع.

بين عقيدتهم المناهضة للصهيونية وحاجتهم 
إلى الدولة

يعيش الحريديم أزمة دائمة مع العلمانيين في 
يستطيعون  ال  أنهم  درجة  إلى  »إسرائيل«، 
فالغالبية  واحدة،  حكومة  في  معًا  التعايش 
المهن  في  إال  يعملون  ال  منهم  العظمى 
المعيشية،  حاجاتهم  تكفي  ال  التي  الدينية 
وهم يعتمدون على تمويل حكومي لمدارسهم 
الذين  لشبابهم  حكومي  وتمويل  المستقلة، 
يدرسون في الكليات الدينية وال يخدمون في 
»الجيش« كباقي اليهود، حتى بلغت تكاليف 
المدارس الدينية سنويًا 1.43 مليار شاقل في 
مليار   1.13 كانت  أن  بعد   ،2018 العام 

شاقل في العام 2013.
إضافة إلى ذلك، يعمل الحريديم على االحتفاظ 
بوزارة الداخلية ومحاكم شؤون العائلة لفرض 
شرائعهم الدينية المتزمتة على باقي اليهود من 
الدينية  التعاليم  والعلمانيين، وفق  المحافظين 
المتزمتة، مثل منع السفر والعمل أيام السبت، 
وقوانين شؤون العائلة اليهودية على اختالفها، 
وتعريف اليهودي، وواجب الخدمة العسكرية.

محاور  تشكل  وغيرها  المواضيع  هذه  كل 
صراع محتدم بين األحزاب الحريدية والعلمانية 
الحريديم  ويجد  حكومة.  كل  تشكيل  عند 
هو  نتنياهو  بنيامين  مع  التحالف  أن  دائمًا 
االحتفاظ  من  تمّكنهم  التي  الحاالت  أفضل 
بمبادئهم الدينية، وأفضل الحكومات للحصول 
على الميزانيات المطلوبة لمدارسهم المستقلة 
وكلياتهم الدينية، كما يجد نتنياهو أن الحريديم 
وهو  حاجاتهم،  يعرف  ألنه  حلفائه،  أفضل 
مستعد لتلبيتها مقابل تسامحهم معه في كل 

ما يفعله في السياسة واالقتصاد.
وحين يحتاجون إلى المسكن، ال يترددون في 
االنتقال إلى المستوطنات في الضفة الغربية، 
االستيطانية،  الصهيونية  المشاريع  وفق 
على  يحافظوا  أن  آخر، شرط  مكان  أي  أو 
أو  مستوطناتهم  في  الدينية  خصوصيتهم 
أحيائهم المدينية. وهنا تكمن قوتهم السياسية 

في ظل حكومات نتنياهو.
الحريديم،  بين  أخرى  صغيرة  طوائف  هناك 
بـ«دولة  تعترف  ال  كارتا«،  »نطوري  مثل 
لقوانينها،  اهتمام  أي  تعير  وال  إسرائيل«، 
على  كارثة  تعتبرها  بل  الصهيونية،  وتعادي 
التوراة واليهود، وتشّكل حوالى 5٪ من اليهود 
وهناك  اليهود(،  مجمل  من  )وليس  الحريديم 
األروشليمي«  »الجناح  تسمى  أخرى  طائفة 
بين الحريديم، تشكل 6٪-7٪ من الحريديم، 
وهي من اليهود اللتوانيين الذين يقاومون بالقوة 
»الجيش«.  في  شبابهم  لتجنيد  محاولة  أي 
كذلك مجموعة صغيرة تسمى »كرائيم«، تعد 

أقرب إلى اإلسالم في طقوسها الدينية.
 لفهم استعداد اليهود الحريديم للسير باآلالف 
بفيروس  متأثرًا  توفي  الذي  راف  جنازة  في 
كورونا، ال بد من فهم مدى التزامهم الديني 
أيضًا، وطاعتهم المطلقة لرؤسائهم الروحيين، 
وقد  فقط.  السياسية  بقوتهم  شعورهم  وليس 
عّلق أحدهم على انتقادات الصحافة العلمانية 
على خروجهم في جنازة الراف، رغم مخاطر 
كورونا، نقاًل عن الراف المشهور والمتوفى، 
أن  األمم  جميع  »لتعلم  بقوله:  ميلوبافتش، 
وال  فقط،  بجسده  للملوك  يخضع  اليهودي 
على  نعلن  أن  علينا  لذلك،  بروحه.  يخضع 
ال  التوراة  بتعاليم  يتعلق  ما  كل  أن  المأل 

يستطيع أحد أن يأخذه منا«.
في هذه الرسالة، يتلّخص الدافع الديني للتمرد 
الحكومية  واإلجراءات  المدنية  القوانين  على 
والخروج الجماهيري في جنازة الراف المتوفى 
مخاطر  من  الرغم  على  كمامات،  دون  من 

تفشي فيروس كورونا.
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األسير محمد الطوس... عين الجبل

بعيدًا عن المسار
راوية وادي \ تورونتو \ 

و يجري بهدوٍء و رتابٍة، و تصحو الكائناِت 
بالجواِر  أنه  تنسى  و   .... تمسي  و  حولُه 
ساكن. و يعانقُِ ... ضفتي اليابسة كَل حينٍ  
...شوقًا و حبًا، يلبسها ناعَم و رطَب الطمي 
ينضُج  و  الزهُر،  ينمو  و  الشجُر،  ليكبَر   ..
الثمر، و يغرُد الطيَر، و تشرُب الكائناِت من 
عذِب مائه. يمضي بهدوٍء إال من رغٍو و زبٍد 
طفيف، و يظُن الرآي أَن مسارُه سهٌل و سيره 
ُرائٌق لطيف، و لكَن باطنه مثقٌل بحجٍر ... 
و صخٍر ال يقَو على قفذفِه بعيدًا، و يترسٌب 
في باطنِه يومًا بعد يوٍم.. فيثقلٌه و يقطُع منُه 
المساِر  عن   ... مائُه   ُ يدفع  و  األنفاَس.. 
قلياًل .... قليال. و تمضي السنون . و من 
أكثِر نقطٍة انخفاضًا و ضعفًا، و حيث النهُر 
يعانُق ضفَة اليابسِة منحنيًا على ركبتيِه ..... 
طريٍق  الى  الماُء  ينحرُف   ... طاعًة  و  حبًا 
آخر .. ليتكوَن جدوٌل صغيٌر..... و يكبُر و 
يكبُر ..... و كل الكائنات عن النهرِِ األصِل 

 .. يجري  الماُء  زاَل....  فال   .. تتغافل   ...
كوالدِة   .... الجديِد  الجدوِل  مع  يتعاملون  و 
و  في صمٍت  النهُر  يجُف  و  طفٍل صغير. 
بال صخٍب و يبقى له من الذكرى اإلسم و 

األخاديد.
لو كاَن بحرًا صاخبًا.. غاضبًا .... يقذُف كل 
من يعاندُه بعيدًا، و يمزُق كل من يركبه- في 
كِل ساعٍة يولى منها الرضا- إربًا .... إربا.. 
ساعاِت  له  لعدوا  و   ، الحساَب  له  لحسبوا 
الجزِر و المِد، و لقرأوا نشراِت الطقِس .... و 
تغيراِت المناِخ، و ألعَد كَل رباِن سفينٍة ... 
كٌل  لغضبته و لضبط   ... بديلٍة  ألف خطٍة 

منهم بوصلتُه ليعرَف أين المطايا تناخ.
أقداُر... هي ... التي تكتُب لبعضنا أن يكوَن 
آخرون  و   .. نهرا  يكوَن  أن  أو   ..... بحرًا 
نالهم الحظ أن يكونوا برزخًا .... حيث يلتقي 
طريقِه  في  يمضي  كٌل   ...... بحٌر  و  نٌهر 

...... ال يبغيان.

بقلم: عيسى قراقع

االحتالل  سجون  داخل  عامًا   36 بعد 
وبيت  الخليل  جبال  يتفتح عشب  اإلسرائيلي 
محمد  المناضل  األسير  أضالع  في  لحم 
العشب  أبو شادي، يروي سيرة هذا  الطوس 
المبلل بالدم والماء وبنباتات وفصول وأمواج 
عين  بكتابه  علينا  ليطل  فلسطين،  وحنطة 
ليكون  الطين  وأول  المطر  أول  في  الجبل 
وللشجر  المستحيل،  تحرس  عيونًا  للجبال 

صوتًا يسحب الغيوم إلى الغيوم.
استيقظ ابو شادي من الموت عام 1985 بعد 
مطاردة طويلة ومالحقة من جنود االحتالل، 
من  ينهض  الشهيد  أن  الناس  يصدق  لم 
في  كحصان  ويقفز  بندقية  يحمل  المجزرة 
دوالي  خبأته  الجبعة،  قريته  وسهول  براري 
العنب وكان أبًا للنبات وللشجر، يوقظه الفجر 
وجيش  دوريات  مع  االشتباك  الى  ويسوقه 
االحتالل، انه المقاتل االنسان، الحقل والبيت 
والصخر  التراب  عاشق  والفالح،  والفجر 

والحصى وشجر الرمان والمفاجآت.
خضراء،  أياٍد  سطرتها  النصوص  هذه 
نصوص كسرت القيود وقفزت عن االسالك 
والجدران بعد غياب طويل، نصوص أكبر من 
سيرة شخصية، حكايات الفدائيين المناضلين 
وقاتلوا  اكفهم  على  ارواحهم  حملوا  الذين 
الفلسطيني،  الشعب  وكرامة  حرية  أجل  من 
حكاية أصدقائه الشهداء رجال الجبال الذين 
غرقوا في دمهم في تلك الجريمة النكراء التي 
الشهداء:  ارتكبتها سلطات االحتالل بحقهم، 
علي خاليلة ومحمد غنيمات ومحمود النجار 
بيت  له  أقاموا  من  حكاية  عدوان،  ومحمد 
الحياة، حكاية  قيد  يزال على  العزاء وهو ال 
من حمل جروحة النازفات وتعذب في أقبية 
وفي  الصبار  أشواك  على  وصمد  التحقيق 
عتمة الزنازين الموحشة، كان جسده األرض، 
حينًا  بالقربان  ولقبوه  حينًا  العنقاء  لقبوه  لهذا 
آخر مرفوعًا عن قلبه النابض وفكرته العالية.

األسير محمد الطوس أبو شادي يوثق في هذا 
الفلسطيني،  الوطني  النضال  تاريخ  الكتاب 
والجرحى  والمطاردين  واألسرى  الشهداء 
والخاليا  المسلح  الكفاح  تاريخ  والمبعدين، 
والتالل  والسهول  المغاور  وقصص  السرية 
شعب  تاريخ  والبطولة،  والشجاعة  والمقاومة 

واالستقالل،  الحرية  أجل  من  يقاتل  الزال 
وكان النضال هو حياة أبو شادي واصل هذا 
النضال في سبيل الحرية حتى آخر رصاصة 

وآخر شهقة للموت.
حريته  الطوس  محمد  من  السجن  يسلب  لم 
رغم مرور هذا الزمن المخيف خلف قضبان 
سجون االحتالل، سنوات وسنوات من القمع 
في  االنسان  انسانية  عن  والدفاع  والتحدي 
وجه سياسات ومخططات سحق وتدمير هوية 
االنسان االسير ومحاوالت تحويله الى مجرد 
رقم او شبح في اعماق النسيان، يواصل محمد 
الطوس النضال بشموٍخ من داخل قلعة العدو، 
النصر  بحتمية  وايمان  ويقين  وارادة  صمود 
االسرى حد  تجاوز مع زمالئة  لقد  والحرية، 
االسطورة بمقاومتهم طغيان السجن وهمجية 

السجان وانظمة قمع االحتالل.
لم يفرج عن ابي شادي في عمليات التبادل 
وال في الصفقات وال في المفاوضات، انتظرته 
الجبعة  قريتة  بوابة  على  شادي  ام  زوجته 
سنين طويلة، كبر األوالد وهم يتطلعون الى 
سفوح الجبال، توفيت أم شادي التي انتظرته 
في غيبوبتها اكثر من عام لعله يعود ويوقظها 
ويطلق قوته الجبلية في روحها قبل ان ينتهي 

العمر دون وداع.
الكثير  برغم  لليأس  شادي  ابو  يستسلم  لم 
وعجز  واالحزان  والتساؤالت  االحباطات  من 
االسير  االنسان  انقاذ  عن  الدولية  العدالة 
وكسر اغالل السجان، رفض ابو شادي ان 
متحجرة  سياسية  تحفة  الى  السجن  يحوله 

الجبل  عين  زالت  فال  الزمن،  عليها  عفا  قد 
مفتوحة ومتيقظة، يتابع ويشارك أبناء شعبه 
كل همومهم وقضاياهم ومعاركهم، يلقي حجرًا 

ويحمل فأسًا ويحرك زناد البندقية.
ال يلمس القارئ أن أبا شادي يشكو من اي 
شيء، فهو في السجن يتعلم الكفاح والنضال 
في سبيل قناعاته ومبادئه الوطنية، ال يدخل 
فوق  الزال  صغيرة،  شخصية  معارك  في 
ومشاعره،  وجدانه  كل  يحتل  الوطن  الجبل، 
يعتصره  حاضرًا،  المراحل  كل  في  نجده 
األلم تارة والفرح تارة أخرى، يفجعه االنقسام 
يفكر  لم  الوطنية،  الوحدة  وغياب  الداخلي 
القضية  تعزيز  همه  كل  الفردي،  بالخالص 
في  االالف  أجلها وضحى  من  ناضل  التي 

سبيلها مهما كان الثمن الذي يدفعه كفرد.
األلماني  الشاعر  قاله  ما  تقول  الجبل  عين 
ورائنا  من  الجبال  معاناة  أن  بريخت  برتولد 
العين  هذه  ترى  امامنا،  من  السهول  واالم 
عين  وتجرف،  وتسرق  تنهب  االرض 
مجروحة ال ترمش، في داخلها االف االسرى 
أعمارهم  تراقب  السجون  في  المحشورين 

المقصوفة وأجسادهم الذابلة.
يتحول  وطن  على  دما  تنزف  الجبل  عين   
نظام  معزولة،  ومناطق  وقفص  سجن  الى 
أبرتهايد عنصري وبشع، عين القدس تطوقها 
واالعتقاالت  والبنادق  والجدران  المستوطنات 

التي طالت روح الصالة.
االحداث  عاما   36 منذ  تتابع  الجبل  عين 
والنكسات  الحروب  كل  شاهدت  السياسية، 

هذه  تنطفئ  لم  والغبار،  بالدخنة  فامتألت 
العين ال في حر الصيف وال في برد الشتاء، 
مصير  على  وتصحو  قليال  تغفو  أن  تتمنى 
الفلسطيني  العلم  الوان  افاقه  ترسم  شعب 
الطيور  كل  الوطني  نشيده  على  وترقص 
في أعالي التالل، تتمنى أن تتحرك أغصان 
االشجار وتعصف الرياح وتفيض ابار المياه 

وينتفض الرجال.
البلد وتاريخه ومقبرته  الجبل هي عين  عين 
وجنازته وتقاليده وأعراسه، فيها الرؤية الثاقبة، 
في  سنة  وراء  سنة  أمامها  يسقطون  شهداء 
هللا  ويد  دموعها  تغسلها  جثث  السجون، 
والبطش  العتمة  رغم  يقظة  يقظة  الحانية، 
الينابيع  تبلله  ترابها  يقظة  يقظة  والمداهمة، 

والدماء الساخنة.
عين الجبل تنتقل من مكان الى مكان، أمكنة 
بينها رابط من األحداث المتواصلة، زمان ال 
ينقطع رغم فراغ السجن و تأخر ساعة الميالد، 
وتبقى عين محمد الطوس تلمع فيها ضغط 
المخاض، هي ضغط الجبل في صخرة، هي 
ضغط العين في جمرة، هي ضغط الربيع في 

زهرة، هي ضغط االرادة في ثورة.
الجبل،  فوق  عينه  ينام،  ال  الطوس  محمد 
ذخيرته تحت الدالية ودمه تنفحة زهرة الرمان 
على المدى، يقول: كل االنتفاضات من صنع 
الجبال تنهمر كاألنهار الى منحدر، عذابات 
شعبي ال تموت، عين فيها كل ما تعذب وظلم 
وانقهر، عين يفجر ملحها كل هذا الصمت، 

غضب قادم ال يبقي وال يذر.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

نهفات اردنية 
في غرفة الوالده كان يرافقها و عندما رأها 
إذا  قال:  أسنانها..و  داخل  يده  تتألم..وضع 
شعرتي بألم عضي يدي و كانت مع كل ألم 
تشعر به تعض على يده. و بعد خروجها من 

غرفة الوالده، همست له ملاذا فعلت هذا؟
أجاب: ألني أحبك وال أحب أن تتأملي مبفردك 
فوضعت يدي ألنني على يقني أنه على قدر 
ألم عضتك سيكون هذا ماتشعرين به من 

ألم.ألنني أحبك فعلت ذلك..!

- للقراءة فقط..
- للتأمل فقط..

      
حلظة التصوير لم يقل لها إبتسمي، بل قال 

لها » أحبك » فكانت إبتسامتها أجمل
حسيت إني إبتسمت معاهم  

جفاف عاطفي اهلل وكيلك قتلنا قتل.
بعرف كلكم مبتسمني إنها فكره ممتاااازه   

     
حزينه   رسمه  رسم  الطفل  إذا  أميركا  في 
تتناقش  و  الطفل  أهل  تستدعي  املدرسه 
و  تدمع  عني  أرسم  كنت  أنا  و  معهم.. 
الرسم  أستاذ  يصقعني  و  مطعون  قلب 

بالكراسه و يقولي أرسم مهباش..
^ مهباس تهد رأسك ياملتوحش 

بقولك مجروح أنا مجروح..
هههههههههه

     
على  إال  تفتح  ال  ثالجه  إخترعوا  اليابان 

اإلبتسامه...-_-مصيبه !!
هاي كيف بدها تفتح معنا الصبح ؟؟ و اهلل 

لنموت من اجلوع !   
الزوج  يأخذ  أن  األدب  من  الكوريني  عند 

شنطة زوجته لكي ال تؤملها يديها..
يا ريتهم يستنوا حتى نركب و إنسكر  عنا 

الباب! ميشوا و رجلينا بره..
عادي عادي أهم شي نطلع . 

كل موظفني العالم فطورهم:
تفاحة ، عصير ، كاسة حليب 

إال  املوظف العربي يبدا يومه بكبدة ومعال ق 
 »«

وبعدها يتغَدى كبسة ، ويتعشى بروستد ›‹ 
... ال  ويقول غريبة طالع لي كرش ›‹  

شو بدك يطلع لك غّمازات مثال  ›‹ !!!
احمد ربك ما طلع لك .سنام مثال 

     
لبناني ،،

يلي ما بحبك، حبو و ئعود جنبو ، و كول من 
أكلو ، و حروء ئلبو. . يا هيك االمثال يا بال ..

مش زي أمثالنا:
حظ املاليح في االرض طايح ، و حظ القبايح 

في السما اليح.
إحكيها ثالث مرات بصيبك تشنج بعضالت 

الفك  او بتنحبس بتهمه الشعوذة
   

بون  بون  معك  جيبيلي  لبنان:مامي  اطفال 

مصاري  اعطيني  االردن:يابا  اطفال  وكاندي 
بدي اروح اشتري عص مص ....

ااالسم حلالو عليه قضيه . 

احمر  حتى  زوجته!   عني  إلى  ينظر  زوج 
غرفة  وأدخلها  يدها   أمسك  ثم  وجهها  
النوم فأخذ قلبها يخفق  تنتظر املفاجأة؟؟ 

وقال لها: بصوت منخفض: 
وين الليرتني  اللي كانن في بنطلوني !

الزوجة : أنا رايحة لعند أهلي
الزوج : أوكي اهلل معك، سلمي عليهم
الزوجة : طبعاً ما صدقت تخلص مني!

 Stop   
جنرب كمان مرة 

الزوجة : أنا رايحة لعند أهلي
الزوج : خليكي معي اليوم وروحي يوم ثاني

الزوجة : أنت بس بدك حتبسني 
 بالبيت ؟         

  Stop كمان مرة 
الزوجة : أنا رايحة لعند أهلي

الزوج : أوكي على راحتك
الزوجة : يعني وجودي و عدمه عندك واحد، 

صح؟!
Stop  من اول  

الزوجة : أنا رايحة لعند أهلي
الزوج : بتحبي أجي معك؟

منشان  أهلي  لعند  رايحة  يعني   : الزوجة 
شوفك هناك؟ يعني حرام آخذ راحتي شوي 
الباحثني  و  واملفكرين  العلماء  ومازال  ؟ 

عاجزين حتى اآلن عن إيجاد  حل  يرضيها.

تأمني  مكتب  راح  سنة   85 عمره  ختيار 
على احلياة املوظف قال له انت سنك كبير 

مينفعش تأمن على حياتك 
وعمل  امبارح  هنا  كان  ابويا  ده  ليه  له  قال 

تأمني 
تعجب املوظف وقال له تعالى بكرة نشوف 

لك حل...  
قال له بكرة مشغول عندى فرح جدى.. 

وعايز  عايش  جدك  انت  املوظف  سأله 
يتجوز؟؟ .. 

قال له الصراحة مكنش عايز بس ابوه و امه 
ضاغطني عليه

حكمة

ماء  بئر  عند  أعرابيًا  وجد  رجاًل  ان  يحكى 
فالحظ الرجل أن حمل البعير كبير ..

فسأل األعرابي عن محتواه
فقال األعرابي: كيس يحتوي على المؤونة

الوزن  ليستقيم  ترابًا  المقابل يحتوي  والكيس 
في الجهتين.

فقال الرجل: لم ال تستغني عن كيس التراب 
الجهتين فتكون  المؤونة في  وتنصف كيس 

قد خففت الحمل على البعير… !؟
فقال األعرابي : صدقت… ففعل ما أشار 

إليه ثم عاد يسأله:
هل أنت شيخ قبيلة أم شيخ دين ..؟

بل رجل من  ذاك  الرجل: ال هذا وال  فقال 
عامة الناس .

ذاك  وال  هذا  ال  قبحك هللا  األعرابي:  فقال 
البعير كما  أعاد حمولة  ،ثم  ثم تشير علي 

كانت… !
هكذا هم أغلب الناس ال يهمهم األفكار وإن 
األشخاص  يهمهم  ما  بقدر  صائبة  كانت 
كانت  وإن  األفكار  لتلك  المصدرة  واأللقاب 

خاطئة … !
لكل  العمياء  والطاعة  البشر  بعض  تقديس 
أفكارهم وأعمالهم وأقوالهم هو سبب ضياع 

األمة وتخلفها وإنحطاطها.
قائلها  كان  مهما  الفكرة  عن  يدافع  فالحر 
كانت  مهما  الشخص  عن  يدافع  والعبد 

فكرته.
قل رأيك بإحترام وشكرا للذين يعملون على 

احكام العقل بكل سلوكياتهم

حكاية اليوم

فصل الربيع واليابان واحلاسوب واجلمل
طرفة أدبية منقحة ...

رسب أحد الطالب في مادة التعبير، وعندما 
ُسئل املدرس عن سبب رسوبه في املادة قال: 
املطلوبة، كل  العناصر  يركز في  ال  الطالب 
عن  يخرج  موضوع  عن  يكتب  نعطيه  مرة 

صلب املوضوع.
التعبير  مواضيع  من  عينات  أعطنا  قالوا 
التي كتبها، فقال املدرس على سبيل املثال:
*فصل  عن  موضوع  كتابة  مره  منه  طلبنا 

الربيع*، فكتب الطالب اآلتي:
فصل الربيع من أجمل الفصول في السنة، 
للجمل  يتيح  مما  اخلضراء  املراعي  فيه  تكثر 
أن يشبع من تلك املراعي، واجلمل حيوان بري 
يصبر على اجلوع والعطش أياماً، ويستطيع 
املشي على الرمل بكل سهولة ويسر. يربي 
البدو اجلمل، فهو سفينة الصحراء، فينقل 
من  الترحال  على  ويساعدهم  متاعهم 

منطقة ألخرى، واجلمل حيوان أليف ...
اجلمل،  في  التغزل  في  الطالب  ويستمر 

وينسى املوضوع الرئيسي ...
فقيل للمدرس: 

الربيع  فصل  موضوع  قرب  يكون  قد 
بالرعي  اجلمل  وارتباط  اخلضراء،  والطبيعة 
هو الذي جعل الطالب يخرج عن املوضوع ...

فقال املدرس: 
حسًنا، خذوا على سبيل املثال هذا املوضوع 

الذي طلبنا من الطالب أن يكتب عنه:
*اكتب عن الصناعات في اليابان*

فكتب الطالب اآلتي:
الصناعات  من  بالعديد  اليابان  تشتهر 
تنقالتهم  في  البدو  لكن  السيارات،  ومنها 
بري  حيوان  واجلمل  اجلمل،  على  يعتمدون 

يصبر على اجلوع والعطش أياماً، ويستطيع 
املشي على الرمل بكل سهولة ويسر. ويربي 
البدو اجلمل، فهو سفينة الصحراء، فينقل 
من  الترحال  على  ويساعدهم  متاعهم 

منطقة ألخرى، واجلمل حيوان أليف ...
فسأل املدرس: 

هل هناك موضوع آخر؟ 
فقال املدرس:

كل موضوع يبدأ فيه لنصف سطر ينتهي 
بعيد  موضوع  وهذا  اجلمل،  عن  بصفحات 

جًدا عن اجلمل ...
اكتب موضوًعا عن *احلاسوب اآللي وفوائده*، 

فكتب الطالب اآلتي:
املدن  في  يكثر  مفيد  جهاز  اآللي  احلاسوب 
لديهم  البدو  ألن  البدو،  عند  منه  يوجد  وال 
اجلوع  بري يصبر على  واجلمل حيوان  اجلمل، 
على  املشي  ويستطيع  أياماً،  والعطش 
الرمل بكل سهولة ويسر ويربي البدو اجلمل، 
متاعهم  فينقل  الصحراء،  سفينة  فهو 
منطقة  من  الترحال  على  ويساعدهم 

ألخرى، واجلمل حيوان أليف ...
مادة  فى  رسب  بأنه  الطالب  علم  وعندما 
فيها  يتظلم  بشكوى  تقدم  التعبير، 
خطاب  يلي  وفيما  والتعليم،  التربية  لوزير 

الشكوى:
سعادة وزير التربية والتعليم احملترم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أشتكي  وفيه  هذا  تظلمي  ملعاليكم  اقدم 
مدرس مادة التعبير، ألني صبرت عليه صبر 
اجلوع  بري يصبر على  واجلمل حيوان  اجلمل، 

والعطش أياماً ...
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بايدن يثير »عاصفة نفطية« فمن ينجو منها؟

هل سمعتم بآخر نكتة أوكرانية؟
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف \

الحرفي  بالمعنى  نكتة  ليست  هي  الواقع  في 
من  لعاصفة  حقًا  يدعو  أمر  ولكنه  للكلمة، 
الضحك: أوكرانيا تفرض عقوبات على شركة 
األوكراني  االقتصاد  في  الستثمارها  صينية 

700 مليون دوالر أمريكي.
ما  إذا  للضحك  مدعاة  أكثر  الوضع  يصبح 
ثاني  هي  الصين  أن  االعتبار  في  وضعنا 
أكبر شريك تجاري ألوكرانيا بعد روسيا )إذا 

ما تضمن ذلك الغاز الروسي(.
عام  أوكرانيا  في  وقع  الذي  االنقالب  منذ 
المتحدة  الواليات  أطاحت  عندما   ،2014
خالل  من  األوروبي،  واالتحاد  األمريكية 
الشرعي  بالرئيس  النازيين،  المتشددين  دعم 
فيكتور يانوكوفيتش، أصبحت أوكرانيا تعاني 

باستمرار من أزمات مالية.
يعمل  عميل،  دمية  نظام  تنصيب  وعقب 
األمريكية  المتحدة  الواليات  سفارة  بأوامر 
وإصرار  بثبات  أوكرانيا  تمضي  كييف،  في 
روسيا،  مع  االقتصادية  عالقاتها  قطع  نحو 
تدمير صناعتها،  في  يتسبب عمليًا  ما  وهو 
ألنها أصبحت محرومة من الموّردين الروس 

واألسواق الروسية.
وعليه فقدت أوكرانيا فعليًا قطاعات صناعية 
والصواريخ  النووية،  الطاقة  مثل  هامة 
)العسكرية والمدنية(، وبناء الطائرات والسفن 
السوفيتي  االتحاد  ظل  في  أوكرانيا  )كانت 
وصناعة  الطائرات(،  حامالت  حتى  تبني 
الدبابات  صناعة  تحاول  بينما  السيارات، 
وغيرها من الصناعات العسكرية البقاء على 

قيد الحياة في األشهر األخيرة.
»موتور  شركة  ظلت  قريب،  وقت  وحتى 
الصناعة  عمالق   ،Motor Sich سيتش« 
الطائرات  محركات  تنتج  التي  السوفيتية، 
والمروحيات، تحافظ على كيانها. ومع ذلك، 
قد  الشركة  فإن  الروسية،  السوق  وبدون 
أن  بعد  خاصة  لالنهيار،  معّرضة  أصبحت 
المحركات،  نفس  بإنتاج  فعليًا  روسيا  بدأت 

التي كانت تنتجها في السابق أوكرانيا.
الحصول  في  وللمساعدة  ذلك،  إلى  واستنادًا 
هذه  إلنقاذ  األقل  على  األموال  بعض  على 
الشركة، لجأت أوكرانيا لبيع »موتور سيتش«، 

وتم العثور على مشتٍر في الصين.
وفي عام 2016، اشترت شركة »سكايريزون« 
Skyrizon الصينية 56٪ من أسهم »موتور 
سيتش«. ثم قام ائتالف تجاري، يتضمن عددًا 

إلى  الحصة  بزيادة  الصينية،  الشركات  من 
75٪، وأخذ المستثمرون الصينيون قرضًا من 
البنوك الصينية بمبلغ 3.5 مليار دوالر، ذهب 
منهم 575 مليون دوالر لدفع ثمن شراء ٪56 
من األسهم، وتم استثمار جزء من األموال في 
تطوير المصانع في أوكرانيا، وجزء آخر في 
المقرر  الصين، كان من  بناء مصنعين في 
سيتش«.  »موتور  مع  بالتعاون  يعمال  أن 
 ٪25 بنسبة  بالتبرّع  الصينيون  وعد  كذلك 
لشركة  سيتش«  »موتور  أسهم  من  المتبقية 
الصناعات الدفاعية األوكرانية »أوكراوبورون 
بروم« Ukroboronprom، واستثمار 100 
مليون دوالر في صناعة الطائرات بأوكرانيا، 
وقد تم تضمين هذه األموال في موازنة الدولة 

لعام 2019.
عام  األموال  تحويل  وتم  الصفقة،  تمت 

.2019
في  غضبًا  الخطوة  تلك  أثارت  ذلك،  مع 
لمنع  جهدها  قصارى  تبذل  التي  واشنطن، 
الصين.  إلى  الوصول  من  الحديثة  التقنيات 
تجميد  تم  األمريكيين،  طلب  على  وبناء 
حل  الصينيون  المستثمرون  حاول  األسهم. 
األوكرانية،  المحاكم  إلى  باللجوء  المشاكل 
وخاصة إللغاء تجميد األسهم، وتلقي األرباح، 
لكن  أصولهم،  إدارة  إلى  بالوصول  والسماح 
المحكمة األوكرانية »المستقلة« رفضت كافة 

نقاط النزاع.
الرئيس  فرض  الماضي،  يناير   28 في 
ضد  سنوات   3 لمدة  عقوبات  زيلينسكي 

ائتالف الشركات الصينية التي تمتلك شركة 
غضون  في  أنه  وأعتقد  سيتش«.  »موتور 
الثالث سنوات، إذا ما بقيت الواليات المتحدة 
األمريكية موجودة، سيتم تمديد العقوبات مرارًا 

وتكرارًا.
الحتمي  المصير  يكون  سوف  ذلك،  ومع 
اإلفالس،  األرجح،  على  األوكرانية،  للشركة 

حيث أنها اآلن غير مربحة.
مجلس  أصدر  الذاتي،  اإلذالل  من  ولمزيد 
األمن القومي األوكراني، في الفقرة الخامسة 
من القرار الخاص بالعقوبات تعليماته لوزارة 
الخارجية األوكرانية بتقديم تقرير إلى الواليات 
بشأن  األوروبي  واالتحاد  األمريكية  المتحدة 

فرض العقوبات ضد الصينيين.
فسخ  يمكن  ال  لماذا  هنا:  المطروح  السؤال 

الصفقة مع الصينيين وكفى؟
عدم  الممكن  من  العقوبات،  بمساعدة  ألنه 

إعادة األموال إلى الصينيين.
األسهم  زيلينسكي  الرئيس  يحظر مرسوم  وال 
أيضًا  يحظر  وإنما  فحسب،  معها  والتعامل 
الدولة من قبل الشركات  سحب األموال من 

الخاضعة للعقوبات.
سبق  أوكرانيا  بأن  هنا  بالتذكير  لي  اسمحوا 

وأن رفضت في السابق سداد ديون روسيا.
تستثمر  شركات،  على  عقوبات  فرض  لكن 
اقتصادك،  في  دوالر  مليون   700 حوالي 
ذلك  على  وعالوة  الدولة،  قيادات  وبموافقة 
فرض عقوبات ضد هذا القرار بالذات – أظن 
اإلتيان  يستطيع  أوكرانيا وحدها هي من  أن 

بمثل ذلك..
حول  مستثمر  هناك  كان  إذا  عّما  أتساءل 
االستثمار  في  ويرغب  يثق  أن  يمكن  العالم 

في أوكرانيا بعد ذلك؟
لقد أصبحت أوكرانيا منذ فترة طويلة مستعمرة 
أمريكية، وتتحول بشكل متزايد إلى دولة فاشلة. 
في عام انهيار االتحاد السوفيتي، كان نصيب 
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في أوكرانيا 
أعلى من نظيره في روسيا. اآلن أصبح أقل 
بثالثة أضعاف. ووفقًا لبعض التقديرات تعتبر 
أوكرانيا الدولة الوحيدة في العالم التي لم ينُم 
ناتجها المحلي اإلجمالي منذ عام 1991، بل 
انخفض. كذلك انخفض عدد سكان أوكرانيا 
منذ عهد االتحاد السوفيتي بمقدار الثلث على 
األقل، ووفقًا لبعض التقديرات أكثر من ذلك. 
في الوقت الذي يقيم فيه النظام الحاكم هناك 
ممن  األوكرانيين،  للنازيين  تذكارية  نصبًا 
تعاونوا مع هتلر، ويمنع نصف سكان البالد 

من التحدث بلغتهم األم – الروسية.

ليس من المستغرب إذن أن يكون هذا النظام 
األهلية.  الحرب  نحو  البالد  قادوا  قد  وأربابه 
فالبلد يحتضر بشكل مؤلم. وأعتقد أن أوكرانيا 
البلد  هذا  شظايا  وأن  التفكك،  في  ستستمر 
عليها  سيتعين  التي  روسيا،  إلى  ستنضم 
حينئذ إعادة إعمار ما دّمرته الواليات المتحدة 

األمريكية.

تحت العنوان أعاله، كتب دميتري روديونوف، 
في »أوراسيا ديلي«، حول خطوة قام بها سيد 
البيت األبيض الجديد ُتفقد آالَف العاملين في 

قطاع النفط وظائفهم.

مركز  مدير  روديونوف،  مقال  في  وجاء 
التنمية  بمعهد  الجيوسياسية  الدراسات 

االبتكارية: 

الواليات  رئيس  منصب  بايدن  جو  يشغل 
المتحدة منذ أقل من أسبوعين، لكنه قام خالل 
هذا الزمن بعدد من الخطوات اإلشكالية التي 
قلبت قطاعات كبيرة من السكان، من مرعيي 
دونالد ترامب، ضد الزعيم األمريكي الجديد.

أوائل من  النفط األمريكيون من  كان منتجو 
»شعروا بالغبن« من الرئيس الديمقراطي. فقد 
تراخيص  إصدار  يوقف  مرسوما  بايدن  وّقع 
على  والغاز  النفط  حقول  لتطوير  جديدة 

أراضي الدولة وفي البحر.

األمريكية،  الشؤون  في  الباحث  سارع  وقد 
رافائيل أوردوخانيان، في تعليقه لـ »االقتصاد 
بـ  الخطوة  هذه  تسمية  إلى   ،  FBA اليوم« 
الصناعة.  هذه  على  بالموت  »الحكم« 
ومهما يبدو األمر قاسيا وقاطعا، فبعد حرب 
روسيا  بين  الماضي،  العام  في  األسعار 
والمملكة العربية السعودية، وعلى خلفية أزمة 
فيروس كورونا، التي خفضت استهالك النفط 
في جميع أنحاء العالم، عانى »منتجو النفط 

الصخري« األمريكيون أكثر من غيرهم.

النفط  منتجي  تكبد  من  الرغم  وعلى  لكن، 
الصخري خسائر كبيرة، إال أنهم نجوا. فهذه 
الصناعة، بدأت تتعافى، وإن ببطء وصعوبة؛ 
وإذا كان هناك من سعى إلى إسقاطها خالل 
يتحقق.  لم  هدفه  فإن  األسعار«،  »حروب 
أن  الجديدة  األمريكية  لإلدارة  يمكن  إنما، 

تحققه عمدًا أو »كأثر جانبي«.

إنما هجوم بايدن على صناعة النفط األمريكية 
وقع  أيام،  من  فهو  ذلك.  على  يقتصر  ال 
مرسوما يحظرKeystone XL ، وهو خط 
أنابيب نفط ينقل الخام من الرمال النفطية في 
ألبرتا في كندا إلى ساحل الخليج المكسيكي، 

إلى المصافي في إلينوي ونبراسكا، واألهم من 
ذلك، في تكساس.

منطق  مع  بايدن  خطوات  تتوافق  ال  وهنا، 
معارضة ترامب فقط، إنما ومع جدول األعمال 

البيئي، الذي طالما روج له الديمقراطيون.

وفي الصدد، قال السناتور الجمهوري، ماركو 
روبيو، إن إنهاء مشروع كيستون دليل على 
أن الديمقراطيين األمريكيين يضعون أجندتهم 
اليسارية فوق فرص عمل األمريكيين. فوفقا 
إلى    Keystone إغالق  سيؤدي  للخبراء، 
وقال  وظائفهم.  أمريكي   11000 فقدان 
كيستون  أنابيب  خط  من  »التخلص  روبيو: 

لن يفيد البيئة بأي شيء«.
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اإلنقاذ ممكن في لبنان .. وهذا طريقه
عدنان برجي

/ مدير المركز الوطني للدراسات في بيروت/

كل  في  لبنان،  في  الحاكمة  الطبقة  تتخّبط 
واالجتماع،  واالقتصاد،  السياسة،  مجاالت 
والتعليم،  والتربية  العامة،  اإلدارة  وبناء 
ويظهر تخّبطها جلّيا للقريب والبعيد، ، فهل 
مالزم  اّنه  ام   ، وطارًئا  جديًدا،  التخّبط  هذا 
لوجودها؟ وتعبير قاطع عن فشلها؟. وكيف 
يمكن الخروج من المآزق الكبرى التي يعيشها 

اللبنانيون نتيجة فشل وتخبط هذه الطبقة؟.
القارئ الموضوعي لتجربة هذه الطبقة، منذ ما 
بعد اتفاق الطائف، في اوائل تسعينيات القرن 
والفشل،  التخبط  بحجم  يفاجأ  لم  الماضي، 
الى  االنهيار  تأخر  لماذا  كانت  المفاجأة  بل 
الطبقة  هذه  استطاعت  وكيف  الوقت؟  هذا 
ان تداري فشلها حتى أتت على كل مقومات 

الدولة، وعلى أموال الناس ولقمة عيشهم.
عام 1989، طريًقا  الطائف  اتفاق  لقد رسم 
إلعادة بناء الدولة بعد حرب قاتلة لمّدة خمسة 
عشر عاًما. وهذا االتفاق، جاء ثمرة طروحات 
حيث  اللبناني،  الطيف  أطراف  مختلف 
انتصرت وحدة لبنان على طروحات التقسيم، 
يكون  ان  ُيفترض  وكان  والفدرلة،  والتفتيت، 
ديمقراطّيون.  وحدوّيون،  وطنّيون،  الحّكام 
لكن بسبب التحالف اإلقليمي الدولي الُمهيمن 
مقاليد  والمافيات  الميليشيات  تسّلمت  آنذاك، 
السلطة، فجرى اإللتفاف على اتفاق الطائف، 
بالمواعيد  اإللتزام  يتم  ولم  بنوده،  ُتطّبق  ولم 
التي حّددها، كإطار زمني للوصول الى دولة 

المواطنة بدل دولة الطوائف والمذاهب.
المتوازن،  اإلنماء  غاب  ذلك:  على  كمثال 
النهوض  يتم  ولم  المحافظات،  تهميش  فتم 
اإلهتمام  غاب  تحديدا،  وبالعاصمة  بالمدن 
الجميع  واإلنتاج، وذهب  والصناعة  بالزراعة 

الى اقتصاد ريعي هجين.
باعتماد  والطائفي،  المذهبي  التعّصب  تعمّق 
اتفاق  في  ورد  لما  مناقضة  انتخابّية  قوانين 
إللغاء  الوطنية  الهيئة  تنشأ  ولم  الطائف، 
والمجلس  الشيوخ.  يقم مجلس  ولم  الطائفية، 
الى  تحويله  تم  االجتماعي  االقتصادي 

الوزراء  محاسبة  مجلس  وكذلك  فولكلور، 
قضائّية  سلطة  قيام  دون  وحيل  والنواب، 
مستقّلة. اما اإلدارة العاّمة فاسُتبيحت، وُهمّشت 
الوظيفي  التعاقد  وحل  الرقابّية،  المؤّسسات 
مكان الكفاءة، والخبرة، والجدارة، والتجّرد عن 
يبَن  لم  والمحسوبّيات.  والعصبّيات  األهواء 
تعليم رسمي، ولم ُيحّصن مستشفى حكومي، 
ولم ُتشق طرقات، بل تضاعفت الديون العاّمة 
مئة ضعف، باقتصاد ريعي، تعاون في انجازه 
مصارف،  وجمعّية  مركزي،  مصرف  حاكم 
أوهام،  وبائعو  سياسة،  وتجار  مال،  وحيتان 

وإعالم مأجور وتابع.
هل يمكن الخروج من كل هذه المآزق؟ وقد تم 
إفشال تحرك 17 تشرين 2019 ؟. الجواب 
نعم، لكن الطريق طويل وشاق، ولن يستطع 
والتابعون،  والخائفون،  المترددون،  سلوكه 

والمزايدون، والمغامرون، والمقامرون.
الطريق ُيختصر باعتماد مطلب واحد، ُيشّكل 
حقوق  وضمان  والتطوير  للتغيير  المدخل 

الوطن والمواطن.
الى  سبيل  البرلماني، وال  النظام  يتبع  فلبنان 
تغيير هذا النظام، وال مصلحة في تغييره. اذن 
جاء  ما  وفق  انتخابي  قانون  الطريق:  بداية 
في الدستور: نسبي، وعلى أساس المحافظة، 
مالي.  صرف  وبضوابط  طائفي،  قيد  ودون 
لقد كان مفترًضا الغاء طائفّية مجلس النواب، 
بعد ستة عشر عاًما على انتخاب اول مجلس 
المهلة.  انتهت  وقد  الطائف،  بعد  نيابي 
بالمقابل يتم انتخاب مجلس شيوخ على أساس 
طائفي كما ورد في اتفاق الطائف وُتناط به 
حقوق الطوائف، بينما ُيناط بالمجلس النيابي 

حقوق المواطن.
ودعاة  والديمقراطيون،  الثائرون،  اجتمع  ان 
هذا  على  المزرعة،  ال  الوطن  لبنان  بناء 
الهدف، تكون مسيرة اإلنقاذ قد بدأت بخطوتها 

األولى على طريق األلف ميل.
االختالف  المطلب تضّيق مساحة  ان وحدة 
في االجتهادات، وتجعل تحقيقه اكثر يسرًا، 
في  الخارجّية،  والتدخالت  التجاذبات  وتقّلل 
حين أن طرح جميع المطالب في وقت واحد 
يؤّدي الى المثل الشعبي: من كّبر الحجر ما 

صاب.
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”Qua viva Mexico“

رشدي الماضي 
حيفا 

في  التي  المكسيك  وحزين...  حميمي،  فيلم 
الحساسيات  من  جملة  من  نسيج  هي  الفيلم 
البصرّية المؤلَّفة بشاعرّية، فيها حسد بالّتاريخ 
مكان  مجّرد  تكن  لم  فهي  بالمكان...  ورهبة 

لتصوير فيلم بل كانت مثل معبد روحي دخلُه 
نهايته  جعل  لذالك  ورهبَة.  باحترام  مخرُجُه 
المكسيك  أجل  من  ترتيل  شكل  على  تجيء 
تجرُّ  الحياة  في  مكان  كلِّ  وشعبها :- »في 
ال  هنا  الموت  الموت...  تحت  من  طريقها 
يأخذ إاّل العدم... قرون طويلة َمرَّت وما زال 
ذالك االحساس بأّن شيئا لم يبدأ بعد... وأّن 

هناك الكثير الذي لم ينطو بعد...«
أيزنشتين  يكتب سيرجي  كان  الشاعرّية  بهذه 
رساِئِله...  وِفي  مذّكراِتِه  في  المكسيك  عن 
فيلمه  في  أيضا،  صاغها،  الشاعرّية  وبهذه 

الذي لم يستطع ينهيه...
ففي ذهن مخرجنا كان هناك فيلم يتكّون من 
مقّدمه وأربع لوحات وخاتمة... كّل لوحة من 
هذا اللوحات تأخذ مادتها من زمن مختلف...
والثَّورّية  والكاثوليكّية  البدائّية  المكسيك  هناك 
والحديثة... حكايات مأخوذة من هذه العوالم 
المختلفة في صياغة بصرّية شاعرّية تفيض 
بالحياة... الّلوحةالبدائّية “maguey” أهداها 

الُمخرج لفنان المكسيك الكبير »دييغو ريفيرا« 
في  وحضارتُه  شعبه  أعمالِه  في  مّجد  الذي 
الفيلم  ُأخرىفي  لوحة  وهناك  جدارياته... 
قبل  اإلقطاعّية  الدكتاتورّية  قْسوة  تصّور 
يعمل  هنّديا  فتى  فيها  نرى   ...1915 ثورة 
في مزرعة... يريد أن يتزوّج... فيأخذ فتاته 
لسّيدِه من أجل ان يبارك لهما ويعطيهما إذنا 
بخطف  السّيد  ضيوف  أحد  لكن  بذالك... 
الفتاة ويغتصبها ويقوم السّيد بحبسها... يأتي 
ّيد  الفتى وأصدقاؤه ويحاولون إنقاذها، لكّن السَّ
بشع  عقاب  بإنزال  ُحرَّاُسُه  ويقوم  بهم  ُيمِسك 
بالفالحين... حيث يحفرون خناق في الّرمال 
يبقىى  أن  على  منهم  واحد  كّل  لجسد  تتسع 
الُحرّاس أحصنتهم  ثّم يركب  الرّأس مكشوفا، 
التي  الفالحين  رؤوس  فوق  بها  ويرمحون 

تتحّطم َتْحَت حوافر الخيول...
قد أوحى لشعب  مشهد رهيب... رُبَّما يكون 
الموتى«... وهو  ُيعرف »بيوم  بما  المكسيك 

عيد مشهور هناك... يحتفل

الّناس فيه بموتاهم... يرقصون وهم يلبسون 
األطفال  بينما  جماجم...  شكل  على  أقنعة 

يلعبون على شكل هياكل عظمّية...
يخلع  اإلحتفال...  ذروة  وِفي  الفيلم...  وِفي 
أحيانا  تحتها  فنرى  الموت  أقنعة  الرَّاقصون 
حقيقّية...  وجوها  وأحيانا  مرسومة،  جماجم 
نعم!!!  موت  آخرقناع  تحت  نرى  حيث 
ابتسامة  محّياه  تعلو  هندّي  طفل  وجه  نرى 

عريضة...
ابتسامة هي ثورة مجازّية جميلة للمحّبه التي 
المكسيك  تجاه  أيزنشتين  مخرجنا  بها  أحس 
وشعبها... محّبة ُتفصح عن رغبة وأمل بأنَّ 
هذا البلد قوّي ومتجّدد... وأّن قوّة الحياة ليه 

دوما نابضة...
شيوعّيا  كان  ومخرجنا  الغريب؟!!!  وما 
متحّمسا يدافع عن الّطبقات المظلومة ويتنبأ 

لها ِبَغٍد بديل، غٍد يكسر كلَّ َقْهٍر وكبت.

أدب

قصة قصيرة: أسباب محتملة للحّب
إسالم أبو شكير

كاتب من سوريا مقيم في اإلمارات

لم يخطر في ذهني أبدًا أّن الحّب يمكن أن 
يقع بهذه السهولة، وألسباٍب من هذا النوع..

ماذا يعني أن أتنّحى جانبًا كي أفسح المجال 
لِك لدخول المصعد أواًّل؟ ما الغريب والمفاجئ 

وغير االعتيادّي في هذا؟
بعد ساعٍة كتبِت لي:

– وصلُت اآلن. شكرًا لَك على هذه الحركة 
أعني  تحديدًا.  الشكر  أعني  ال  ال.  المهّذبة. 

أّنني.. أحّبَك.. نعم.. هذه العبارة أفضل.
هكذا.. بهذه البساطة؟!

والواقع أّنِك كنِت أشجع مّني في االعتراف. 
كنُت سأكتب لِك شيئًا مشابهًا، لكّنني ترّددت. 

قلُت في نفسي:
– أمٌر مضحك. الماليين من الرجال والنساء 
يجدون أنفسهم داخل المصاعد كّل يوم. لكّن 
المصعد ليس غرفة نوم، وال حّتى حديقة أو 
األماكن  أشبه ذلك من  ما  أو  صالة سينما. 
التي تشّجع على نمّو مشاعر خاّصة.. ليس 
هذا سببًا مقنعًا للحّب. ال شّك أّنني مخطئ..
وقّررت أن أؤّجل األمر إلى وقٍت آخر، ريثما 
يستحّق  مستوى الئق. حدث  من  يقع حدٌث 
أن نقول إّنه مناسب لقّصة حّب، مهما كانت 

صغيرة.
لكّنِك قطعِت الطريق علّي برسالتك. نعم. ِلَم 
البداية  كانت  هنا  واضحين.  لنكن  اإلنكار؟ 
إلى  المصعد  داخل  كان  الذي  أنا  فعاًل. 
جوارِك، هو شخٌص آخر يختلف كّلّيًا عّمن 

كان خارجه قبل لحظات. كّلّيًا. وبالمطلق.
خارج المصعد لم أكن أحّبِك. داخل المصعد 

أصبحُت أحّبِك.
سقوطًا  أو  مفاجئًا.  سير  حادث  األمر  يشبه 
من قّمة جبٍل نتيجة انزالق القدمين. أو إعالنًا 
بتتويج رجٍل فقيٍر بسيٍط ملكًا بسلطاٍت مطلقٍة 

تجعله اآلمر الناهي.
تخّيلي كم ترّتب على هذا الحدث الجديد من 
صوتي  بنبرة  تبدأ  لم  وعميقٍة  هائلٍة  تغّيراٍت 
ولمعانًا  دسامًة  أكثر  لحظتها  بدت  التي 
ونعومَة انزالٍق بين أوتار حنجرتي، ولم تنتِه 
وأّنني  وزن.  بال  أصبحُت  بأّنني  بإحساسي 
أطفو. وأّنني أتبّخر. وأّنني أحلم. وأّنني عندما 

صافحُتِك إّنما كنُت أناومك.

لهذه الدرجة.
من  إعالنه  ولحظة  الحّب،  وقوع  لحظة  بين 
الصمت.  من  ساعٌة  تقريبًا.  ساعٌة  طرفِك، 
ال أدري بَم كنِت تفّكرين خاللها. من جهتي 

حاولُت التهّرب من مواجهة الحقيقة. قلت:
أنا  وسيتبّدد.  الليلة،  أتحّمله  وهم.  مجّرد   –
لم  شيئًا  وكأّن  غدًا  أّنني سأصحو  من  واثٌق 

يكن. أصحو وأنا ال أحّبِك.
ثّم جاءت رسالتِك.

الطريق  قطعِت  ألّنِك  بالطبع  غاضبًا  لسُت 
علّي، ولم تمهليني إلى الغد كما كنُت أمّني 
عن  أتساءل  أّنني  األمر  في  ما  كّل  نفسي. 

السبب.
تذّكرت..

هنالك شيء قد يكون وراء هذا كّله.
االحتفال  تقريبًا،  بشهٍر  المصعد  حادثة  قبل 
الذي أقامته الشركة بمناسبة ذكرى تأسيسها، 
ضّيقة.  الطاوالِت  بين  المسافاُت  كانت 
لتوزيع  تكفي  المساحة  أّن  مع  األغبياء. 
الكالم  ينفع  لن  أفضل.  بطريقة  الطاوالت 
وراء  كان  غباؤهم  شيئًا.  يغّير  ولن  اآلن، 
بيننا ونحن  ما حدث. احتكاٌك غير مقصود 
نحاول أن نمّر في اّتجاهين متعاكسين. كّل 
مّنا أدار ظهره لآلخر وحاول المرور. أذكر 

أّن مؤّخرتينا احتّكتا ببعضهما.
سببًا  هذا  ليس  األمر.  انسي  ال،  ال،  ال، 
منطقّيًا. كان مجّرد حادث. وأعتذر لوقاحتي 
في الحديث بهذه اللغة. )المؤّخرة( ليست من 
لكن  عادًة،  لساني  على  تجري  التي  األلفاظ 

هذا ما وقع فعاًل. سامحيني عليها أرجوك.
حسنًا، ال بّد من سبٍب آخر.

حادثة  تال  الذي  الموقف  ذهني  في  يخطر 
في  أخرى(.  مرّة  )معذرًة  مؤّخرتينا  احتكاك 
كنت  الذي  العقد  انفراط  نفسه.  االحتفال 
عن  بالبحث  الحضور  انشغال  ثّم  ترتدينه. 
وفي  األقدام،  وبين  الطاوالت،  أسفل  حّباته 
كّلها  حّباته  جمع  من  تمّكنوا  الصالة.  زوايا 
باستثناء واحدٍة ظّلت ناقصة. الحظُت حجم 
الحزن الذي كسا وجهِك ساعتها، إلى درجة 

أّنِك غادرِت االحتفال قبل نهايته.
لقد  الناقصة.  بالحّبة  جئُتِك  التالي  اليوم  في 
ال  جيبي.  في  بها  احتفظُت  لكّنني  وجدُتها، 
أدري أّي شيطان وسوس لي بهذه الفعلة! لكن 

هذا ما حدث.

قّدمُتها لك حينها مع وردة. اعتذرُت لِك:
– لم أكن أقصد إيذاءِك. مجّرد مزحة. لكن 

يبدو أّنها كانت سمجة.
تلك  أتحّدث..  الضحكة  عن  وضحكِت.. 
الضحكة بالذات. هذا ما أريد الوصول إليه. 
كانت ضحكًة مختلفة. أذكرها جّيدًا. أسمعها 
منِك أّول مرّة. كّل الضحكات السابقة كانت 
رسمّيًة ومتحّفظة، أّما هذه فكانت من القلب.

سببًا  بوصفها  تلك  ضحكتِك  عن  أتحّدث 
أّن  على  مصرًّا  أزال  ال  كنُت  وإن  محتماًل، 
الحّب يأتي عادًة ألسباٍب أكثر عمقًا وإثارة. 
تشعله ضحكة،  قبُل عن حبٍّ  أسمع من  لم 

مهما كانت صافيًة، ومن القلب.

أصل  لم  التفكير.  من  تعبُت  لقد  بصراحة.. 
إلى نتيجة. األفضل أن أنسى الموضوع كّله..

هنالك ما هو أهّم.
تريدين أن تعرفي ما هو هذا األهّم؟

حسنًا، سأقول لِك..
لم تعد تشغلني األسباب المحتملة لهذا الحّب. 

ما يشغلني هو هذا السؤال:
ماذا سأفعل بهذا الحّب كّله؟ كيف يجب أن 
ما  تشبه  ال  علّي.  جديدة  التجربة  أتصّرف؟ 
قبلها. أشعر باالرتباك والخوف والقلق والفرح 

وأفّكر -جاّدًا- أاّل أحّبِك.
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قصة قصيرة: السلة الهندية

ادب و ثقافة 

قصة قصيرة : انتحار
د.احمد خالد توفيق

سيد  أنا  العالم  إلى  األخيرة  رسالتي  هذه 
العالم وقررت  لقد سئمت هذا  الشماشرجي.. 
الرسالة  هذه  لكم  وأترك  حياتي،  أنهي  أن 
أنتم أوغاد.  األخيرة كي تشعروا بالذنب وكم 
اآلن سأنهي هذه الكلمات ثم أصعد إلى سطح 
البناية أللقي بنفسي إلى الشارع وأتحول إلى 

فتات.. سوف تندمون..
أنا اآلن على السطح.. ال أريد أن أسقط فوق 
فوق  أو  منهم،  عشرة  فأقتل  يلعبون  أطفال 
ال  وهكذا  صاحبها،  بها  يفخر  أنيقة  سيارة 

أتلقى إال اللعنات والدعاء علي.. 
ال أريد هذا... يجب أن أجد مكاًنا خالًيا أثب 

منه فال أترك سوى ذكرى رقيقة محزنة.
غريب هذا!.. متى نبتت كل هذه البنايات من 
والشمال  والغرب  الشرق  في  بنايات  حولنا؟. 
مكان  يوجد  فال  بالسطح،  تحيط  والجنوب 
ارتفاعها  هاوية  هناك  للوثب..  يصلح  واحد 
متر ونصف فقط بيني والبناية المجاورة، فلو 

وثب منها طفل رضيع لظل سليًما.. 
هذا غريب.. ال يوجد أسفل!.. حصار بنايات 
ال يمكن وصفه. كل هذا حدث مؤخرًا. هذا 
فيه  تثب  أن  تستطيع  ال  عالم  قاس..  عالم 

للشارع.. واألسوأ أن النوافذ في كل مكان. 
رأيت امرأة قبيحة كالشيطان تقف في النافذة 

المجاورة وتنظر ألعلى ثم تصرخ:
يقف  منحرف  متلصص  هناك   ...! ـ«كوكو 
في  المنطقة  نساء  ليراقب  السطح  فوق 

بيوتهن!«
كأي  النافذة...  في  كوكو  زوجها  ظهر  هنا 
مصارع روماني البد أنه كان يسلي كاليغوال، 

وصاح بصوت مزلزل:

ـ«الوغد!... قابلني في الشارع بعد دقيقة أيها 
المنحرف، فإن لم تأت فسوف آتي لك«

صار من مصلحتي أن أنتحر قبل أن يصل!
بإحباط..  شاعرًا  شقتي  إلى  عدت  هكذا 
التي  الحشري  المبيد  زجاجة  عن  وبحثت 
لفمي وجرعت  رفعتها   .. منذ شهور  ابتعتها 
جرعة ممتازة.. ثم جلست دامع العينين أنتظر 

وفاتي..
الحظت في رعب أن نصف ساعة قد مرت 
دون أن يحدث شيء. أي شخص في مكاني 
كان سيكون في المستشفى أو المشرحة اآلن..

بعد قليل شعرت بمغص شديد واكتشفت أن 
هذه  الخيار.  بلون  تماًما  أخضر  لونه  أنفي 

مشكلة حقيقية.. 
المبيد الحشري مغشوش.. إنه يقودك للتسمم 

لكنه ال يقتلك..
قررت أن أقطع شرايين معصمي.. هذه طريقة 
قاسية لكنها فعالة بالتأكيد.. بحثت عن موس 
على  جدوى  ال  الحمام..  إلى  ودخلت  حادة 
قطع  على  تقدر  ال  ثلمة  الموس  اإلطالق.. 

قطعة كعك !!! 
لم يعودوا يصنعون األمواس كما كانوا..

غادرت البيت وصممت على أن ألقي بنفسي 
أمام سيارة مسرعة في الطريق.. ال أحب أن 
أن  البد  لكن  السيارة  لسائق  المشاكل  أجلب 

أنتحر.. ماذا أفعل ؟
خيال  وهم..  هذا  مسرعة؟..  سيارة  لكن.. 
وال  الشارع  في  مكدسة  السيارات  علمي.. 
تمس  فلن  ملح  بحفنة  ألقيت  لو  تتحرك.. 
األرض أبًدا.. ال يوجد مكان تلقي بنفسك فيه 

تحت سيارة !!! 
بهذه  االنتحار  يستطيع  ال  الصرصور 

الطريقة..
وجدت فرجة بسيطة ألقيت بنفسي فيها، لكن 
فوجئت بيد غليظة ترفعني ومئات الصفعات 
تنهال على وجهي، بينما سائق السيارة يردد:

ـ«هذه المصائب التي تنهال علينا ال تدري من 
أين.. هل أنت ثمل؟«

تلقيت علقة ممتازة.
أن  استطعت  .. وعندما  أخيرًا  أفقت  وعندما 
أمشي عرفت أنني لن أقتل نفسي .. نحن في 
تنتظر  إنما  فيه  نفسك  تقتل  أن  يستحيل  بلد 

حتى يقتلك أحدهم.. 
مثل  متحضر  واسع  لبلد  يحتاج  النفس  قتل 
الدانمارك أو السويد.. أما نحن فال نملك هذا 

الترف..
المهم هو أنني أشعر بالملل والضجر، ونسيت 
تماًما السبب الذي أردت أن أنتحر من أجله.. 

كان هناك سبب مهم وقد نسيته..
سأعود للبيت وأتناول عشاء دسًما، وإذا دق 
الباب فلن أفتح ألنه على األرجح زوج جارتنا 
وأصحو  أنام  وعندما  بي.  الفتك  يريد  الذي 

سيكون للحياة مذاق مختلف !

لكاتبة االمريكية الهندية : ميكي روبرت
ترجمة : خليل الشيخة

إنه عام 1988. كان الصباح قارصا والشتاء 
مزركشة،  هندية  سلة  أمسكت  ريعانها.  في 
كانت قد صنعت بأيدي هنود حمر، فهي ال 
تماثل أية سلة رأيتها من قبل لما فيها من قحة 

الشكل والجاذبية.
كانت السلة ترقد على متن طاولة وقد الصق 
 250 سعرها  تحمل  صغيرة  بطاقة  عليها 
دوالر. استفسرت من البائع عن هوية الصانع 
واستفاض   ،  ) ريفر  تاوبسون   ( قبيلة  فقال 
بالحديث قائال ” إن الهنود الحمر أنفسهم لم 
يسبق لهم أن صنعوا مثل هذه السلة ” . لم 
يرق لي جواب البائع ألنه كان يجهل تماما 

اسم الفنان الذي ابتدع تلك السلة .
وبينما كنت أتفحص السلة طاف في خاطري 
ذكرى ذلك اليوم البارد المرير من عام 1939 

.
نجوب  كنا  عندما  الشتاء  فصل  بداية  كانت 
شوارع بلنغهام أنا و والدتي و جدتي بغية بيع 
السن يرهقني  الهندية. كنت صغيرة  السالت 
فيأتيني  البيت،  إلى  بالعودة  فألح  المسير 
آخر  بيتا  “سنلج  مرة  كل  في  والدتي  جواب 
المقاييس  المختلفة  السالت  حملنا   .  ” فقط 
و األحجام ، فمنها الكبيرة و الصغيرة ومنها 
مستطيلة  وبعضها   ، والمربعة  المستديرة 
صممت  وكأنها  الئقة  بأغطية  الشكل 
السالت  تلك  استهلكت   . للنزهات  خصيصا 
جهدا شاقا من جدتي التي ماتزال تجيد التكلم 
بلغتها األصلية ، والتي أفنت حياتها في تربية 

عدة أطفال منهم والدتي وهي حفيدتها . لقد 
حياتها  ظروف  لتقلب  المعاناة  لجدتي  كتب 
وتبدلها وفق تغيير وتعدد الحضارات . على 
نظرة  يلقي  أن  مقيمه  تسأل  تطرقه  باب  كل 
مقابل  منها  ويبتاع  الهندية  السالت  على 
وفيما   . المستعملة  الثياب  من  قطع  بعض 
وأخرجت  لطلبها  المنزل  ربة  استجابت  إذا 
بعض الثياب المستغنى عنها ، تبدأ المقايضة 
القرار  إن  قبيلتنا  والمتعاهد عليه في  عندئذ. 
الجديد  الوافد  لصالح  يكون  أن  البد  النهائي 
من  الجدال  من  ساعات  عدة  يمضي  الذي 
أجل الحصول على عدة قمصان أو فساتين . 
والحال تختلف هذه األيام فقد أصبحت أسعار 

أن  باهظة جدا فضال على  الهندية  السالت 
معظمها ليس من صنع أيدي هندية. الكنوز 
الثمينة التي كان باإلمكان الحصول عليها من 
مقايضة وبأسعار رخيصة أصبحت اآلن تباع 
وبأبهظ األثمان ، هذا في حال تم الحصول 
فقط  الباحث عنها  فقد غدت هدف   ، عليها 
وأصبح اسم مبدعها في غياهب النسيان إال 
فيما ندر . في تلك السنوات المبكرة ، أثناء 
كأناس  نبدو  كنا  الثمينة  كنوزنا  لبيع  تجوالنا 
نحيا  كنا   ، . على كل حال  الشفقة  يثيرون 
حياة كريمة قدر اإلمكان إذا أتيح لنا بيع جزء 
من حضارتنا لقاء بعض الثياب المستعملة. 
وفي حقيقة األمر لم يكن لدينا الكثير لنبيعه .

——————
الحمر  الهنود  من  كاتبة  روبرت  ميكي   –
عدة  شغلت   ) النوزاك   ( قبيلة  إلى  تنتسب 
 . المقاالت  بكتابة  وعرفت  حكومية  وظائف 
قصتها القصيرة أخذت من االنثولوجيا القصة 
البؤس  حياة  القصة  هذه  تصور   . الهندية 
للهنود الحمر في المجتمع الجديد ، كما أنها 
فإنها تحمل عتابا عميقا  لم تحمل تمردا  إن 
في الجملة األخيرة من القصة . وكما نعرف 
أدب  نقل  إلى  تفتقر  العربية  الترجمات  أن 
الهنود الحمر من قصة وشعر إلى العربية .
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قصة قصيرة: غبار الحرب

أحمد سعيد نجم
كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات

ألوتيل!

الكلمة الترياق. هبطت َعَلّي كإلهام ِمن غامض علم 
الجهّنمية،  الكلمة  تلك  قبل  من  أتذّكر  لم  كيف  هللا. 
فأخّفف عن كاهلي كل القلق بخصوص سؤال األين؟ 
أوتيالت  كّلها  حولي  من  ودمشق  أنسانيها  الذي  ما 

وفنادق؟
أكان ذلك من َهول ما جرى معنا على الريق، يا فتاح 
يا عليم، عندما استفقنا على حقيقة أن علينا أن نهرب 

بسرعة البرق، وبما تّيسر من متاع:
 – ما قّل ودّل.

العمالقة  كافكا  كحشرة  وضحاها  عشيّة  بين  وغدونا 
التي صارها “غريغور سامسا” بطل رواية “االنمساخ”. 
ولكن، بداًل من أن نجد أنفسنا مقلوبين على ظهورنا 

الصلبة، ركضت بنا أرجلنا الرخوة لننجو بأرواحنا؟
أهو الَعوُد األبدي، الذي تحّدث عنه نيتشه، وأن الوالد 

عاد على هيئة االبن الذي هو أنا، وأنه، وأنني:
لّذٍة، وأقّل فكرٍة، وأقلَّ آهٍة…  َألٍم، وأقّل  “… وأّن أقّل 
لنفس  تبعًا  عينه،  بالترتيب  وستعود  ستعود،  كّلها 

التعاقب الذي ال يرحم!” ) العلُم الَجِذل(.
أتلك هي الحقيقة؟ ألذلك السبب نسيت تمامًا أّن في 
في  ويسمونها  وفنادق،  أوتيالت  ُيدعى  شيئًا  الدنيا 
مصر لوكندات، وفي الماضي سّماها أجدادنا خانات؟ 
أم أن السبب األعمق يعود في جوهره لصديقي ” أبو 
محّمد”، زميل الصعلكة، يوم زرع في رأسي، من طول 
ما حكاها، فكرًة مفادها أّن أّول شيء علينا أن نحيط 
به إحاطة دقيقة في أّي مدينة، هو معرفة أين توجد 

المراحيض العامة.
من  غيره  على  المعرفة  من  النوع  هذا  ُيقّدم  وكان 
في  ِسّننا،  مثل  في  هم  لمن  وباألخّص  المعارف، 
واحٍد  أيٍّ  إهمال  دون  كّلها  معرفتها  السّتينات.  عشر 
منها. إذ قد تقود الصعلكة إلى أيِّ مكان في المدينة. 
وينبغي على كّل مكان أن يرينا كامل طاقاته الموجودة 
القوة فقط. وكان يقّدم المعرفة  فيه، في الفعل ال في 
بأمكنة المراحيض على معرفة الشيء الذي يتلوها في 

األهمّية، بالنسبة إليه، وهو:
أين، وفي أي دخروقة من دخاريق المدينة يمكن أن 
أيضًا،  وهذه،  وأطيبها.  المطاعم  أرخص  على  نعثر 

كانت فيها أولوّيات:
الُرخص أواًل، تليه الجودة.

..…………………
وكان أّول يوٍم من أيام تشّردي المجّدد قد بدأ مبّكرًا. 
واألنفاس الثقيلة لليل أخذت تزفر مع حلول العصر، 
عندما حجبت البنايات العالية أشعة الشمس. وصارت 
أكثر  وتخّف  المعتاد،  من  أخّف  الشوارع  في  الحركة 
وبعض  المدينة  وجفاف  أنا  وحدي  وكنت  فأكثر. 
المتأخرين عن بيوتهم. وعّما قليل سوف تتبّدل الوجوه. 

إيقاعان طغيا على الجّو: البرودة والحرب.
وكنت فيما مضى أعّشق فترة االنقالب المسائّي. أنعش 
بها روحي وأمنحها اتصااًل مع عالم الغيب واألسرار. 
مع االمتالء الذي صار فراغًا. الفراغ الذي ينتظر أن 
يمتلئ من جديد. وإلى أيٍّ من قسمي الكوب ينبغي أن 

ينصرف تفكيري، أإلى المآلن أم إلى الفارغ؟
أوقاٌت حسبُتها في الماضي خلقت لمتعتي الشخصية. 
إلى  فأعود  الشوارع  في  العبثي  الطواف  من  أتعب 
البيت. واآلن فتلك الجائزة التي تنتظر أّي متصعلك؛ 
العودة إلى بيٍت يؤويه ما عادت موجودة. اختفت وحّل 

بداًل عنها أسئلة من قبيل:
لماذا؟ وإلى أين؟ وإلى متى؟

وأتذّكر التنبيه األزلي الذي كان يأتينا من أهلنا:
– أوعكن تحكوا مع حدا غريب. أو تخّلوا حدا غريب 

يقّرب منكم.
والغريب الذي ُصرُتٌه اآلن لن يجد من يقول له:

– اتفّضل معي َع البيت.
فقد  وإال  ساكنيه.  ِمْن  كان  إن  للمكان  ابٌن  فاإلنسان 
تجد عندما تخلو الشوارع من المارة غير واحٍد يسألك:

– شو عم تساوي هون يا أخونا؟

الشوارع. األسواق. البشر الذين نصادفهم في الطرقات، 
ونتبادل معهم التحّيات. وجوٌه نهرُب منها. تهرب مّنا. 
ال نريدها. ال تريدنا. ال أحد يريد أن ُيفِسَد عليه أحٌد 
صفاء كزدورته. فنلتجئ إلى الحارات الجانبّية. مسارب 
نلجأ  مخبًأ  منحنا  على  قادرة  وبأنها  بالدفء.  ُتشعرنا 

إليه.
والبيوت هي الناس الذين في داخلها، وهي الناس الذين 

خارجها:
– تعال. فوت. نأخذ لنا بيرايتين.
– اطلع نشرب لنا فنجان قهوة.

– وينك يا ِرّجال. من زمان ما ُشفَتك؟
منذ متى لم تره ولم يرك رغم أنكما تسكنان في الشارع 
ومن  البشرّي.  بالعمران  اختلطا  والهناك  والهنا  ذاته؟ 

في  رغبتنا  اشتدت  مهما  لنا  رجاء  ال  العمران  دون 
االبتعاد عن الناس. وسوف نكتشف حاجتنا لهم عندما 
نصبح وال أين لنا نذهب إليه. ويصبح أكثر األمكنة 
إضجارًا مقبواًل مّنا. ونحتاج معرفتهم لنا ألنها الشاهد 

على أننا ال ننتمي إلى الفراغ.

ذلك  في  نفسي  على  فرضتها  التي  بالوحدة  ولكأنني 
أنا وهي على جردة  أشتغل  أن  قّررت  قد  اليوم كنت 
وبعدها  نفّكر.  وتعال  صفاء.  لحظة  واحدة.  حساب 
نعود إلى ذلك الذي أمضينا السنين نشتكي منه. وماذا 

سينتج عن كّل ذلك غير السؤال:
– إلى أين؟

السؤال الذي لم يعد مقلقًا اآلن بعد أن حجزُت غرفًة 
في أحد الفنادق. ولكن، ألم يكن األجدى لي لو ِبّت 
ليلتي هذه عند أحد األقارب أو األصدقاء، وغدّا يحّلها 

ألف حاّلل؟
كال! فأنت تطلب المستحيل. عيب. ولو؟ شو انسيت؟

الجدال  يحتدم  عندما  مضى.  فيما  ممكنًا  ذلك  وكان 
زوجتي  إلى  فأهتف  العرق  كاسات  وتبطحنا  بيننا، 

السهرانة في انتظاري:
– معليش. رح أنام الليلة عند “أبو المجد” في “حّجيرا”.

كان ذلك ممكنًا في أحوال غير هذه األحوال. كيف 
ُأري لحظة ضعفي للناس، لمن ال يعرفون الحقيقة وال 
يبذلون جهدًا لمعرفتها؟ وابن المدينة يمضي من مكان 
إلى آخر في مدينته وفي ظنُُّه أن الماشين من حوله 
في الطرقات آمنون، ولهم بيوٌت يذهبون إليها. وماذا 

لو أوقفني أحدهم في إحدى الحارات وسأل:
– عّمو. باهلل بتعرف إلنا وين بيت فالن؟

 بماذا سأجيبه؟ أأقول له:
– وهللا يا عّمو أنا غريب متلك.

القوى  حضور  يتكّثف  الحرب   – المدينة  ليل  وفي 
األمنية على نحٍو يسّد المنافذ في وجوه الغرباء:

– شو عم تساوي هون؟ ليش مو ببيتك؟
ما الذي يمكن أن ُيقال رّدًا على هذين السؤالين؟ أتقول 

إنه كان لك بيت، ولكنه ُأِخذ منك؟
للل

– ليش منين إنت؟
– من مخيم اليرموك؟

– فإذًا فلسطيني، إنت؟
– يعني. ُنْص ُنْص. فلسطيني – سوري.

ِصيغُة انتماٍء باتت مربكة. ما األسلم في هذه األيام؟ 
أن تقول إنك فلسطيني؟ أم تقول إنك سوري؟

حيٍن  من  عليك  أن  يعني  الحياة  في  حّيًا  تكون  وأن 
العامة.  أو  الخاصة  التواليتات  تزور  أن  آخر  إلى 
وهو ما سيعيدني للحديث عن صديقي “أبو محّمد”. 
وكما قلُت سابقًا فأدوار الصعلكة معه صّيرتني مثله 
العامة.  التواليتات  بخصوص  الذهبّية  المعلومة  أتقن 
وأما الذي لم أقتنع به بتاتًا، وتجادلنا فيه طوياًل فهو 
أراهما  وكنت  معًا.  والجودة  الرخص  اجتماع  إمكان 
الرخص في هذه  يكون  أن  أبدًا. والعادُة  يجتمعاٍن  ال 
ذلك  مثل  وألن  المقابلة.  الجهة  في  والجودة  الجهة، 
في  كان  فقد  البّتة،  ليقنعه  يكن  لم  جانبي  من  الهراء 
كثيٍر من األحيان يلّففني على كعوب رجلّي لساعات 
بحثًا عن اجتماع الرخص والجودة في الشيء الواحد.

في سوق  محّمد”  “أبو  مع  تسير  وأنت  تستسلم،  وأن 
مجنوٍن  اقتراٍح  إلى  الصالحية”  “بوابة  أو  “المناخلية” 

يقول:
– شو رأيك اسمنا هون نشّد َع حلب؟

ويكون  المجاورة.  الحارة  في  “حلب”  كانت  لو  كما  يقولها 
علّي بعدها أن أتصّل بزوجتي أخبرها إنني سأسافر مع “أبو 

محّمد” إلى حلب:
– وإذا صار معي شي باّتصل فيكي. وعلى العموم فالموبايل 

بيننا.
تلك  كّل  ينبش  أن  الفّذ  الصديق  هذا  قدر  كيف  جّد،  وعن 
األمكنة التي نبشناها سوّيًة في محافظات القطر كاّفًة؟ وبأّي 
خبرة معّمقة بالحياة؟ وِمن أين أْطّلَع ابن الحياة هذا كّل تلك 
ليلة  ألف  عوالم  سحرها  في  شابهت  التي  المدهشة  العوالم 
كان  يوم  حمص،  شوارع  في  للسائر  يمكن  وكيف  وليلة. 
أن  عام،  مئة  رجليه  على  يلف  ظّل  ولو  شوارع،  لحمص 
ينبش بائع المشاوي الذي يشوي داخل غرفة في بيته بـ”باب 
وسط  المتدّلي  الخروف  من  تقطع  أن  لك  ويترك  السباع”، 

غرفة بيته أّي قطعٍة تريدها:
– بدنا الِمتلة، بعد إذن شواربك.

– على عيني وراسي.
عن  بحثًا  إليها  قادني  التي  السردابية  المجاهيل  تلك  ولوال 
إلى  منها  بعقوبة  أشبه  معه  الروحة  لكانت  العتيقة  الكتب 
متعة، في بحثه الذي ال يكّل وال يمّل عن األرخص واألجود 
في اجتماعهما معًا. وكان قد أظهر، منذ ابتداء الثورة، جرأًة 
ال أملُك رُْبَعها، رغم ما أملك من ُجرُآت، على مواصلة التنّقل 
في محافظات القطر، وكأن شيئًا ال يحدث فيها البّتة. وآخر 
مرة غامر وسافر كانت قبل نحِو عاٍم. ويومها أراد بأّي ثمن، 
أن يزور ابنه العالق في المدينة الجامعّية في حماة. فاتصل 
إن  بيننا من روحاٍت وجّيات وتصعلك  يكون  ما  بحكم  بي 

كنت أحّب أن أشّد الرحال معه إلى “حماة”.
وكان دعاني في سفرٍة سابقٍة قادته إلى حلب ألكون رفيق 
على  الكثيرة  بالحواجز  وتعّللُت  جوبنت.  ويومها  َسَفرِه. 
الطرقات، وأنني من الناس الذين ال يتحّملون أّي كلمة زاحلة 
من أحد ولو على َقطع رأسي. وأنني أرى األسلم لرأسي أن 

يظّل مدفوسًا في المخيم. وعندما دعاني لمرافقته في سفرة 
“حماة” ذّكْرُته بالسفرة السابقة:

عن  سألتك  الماضية  السفرة  في  محّمد!”  “أبو  يا  هأّل.   –
الحواجز فقلت لي: بسيطة. ِفكاُكها خمسة آالف ليرة سوري 
إن ما كان عليك شي. وأنت بتعرف أنه ما في حدا في البلد، 
من أصغر مواطن حتى أتخن مسؤول بيعرف إذا عليه شي 
أو ما عليه شي… طّيب. فكاك سفرة حلب كان خمسة آالف 
ليرة، وفكاك سفرة حماة أّديش؟ شو فكاكها؟ وشو فيني أساوي 

إذا حدا قال لي:
– إنزل والاا!

وبتعرف أنا ما بسمح لمخلوق في الدنيا يقول لي:
– أوالاا. ولو على قطع راسي.

فأجابني مبتسمًا. وعن جد رأيت ابتسامَته ترتسم على سّماعة 
على  وليس  األرضّي،  على  نحكي  كّنا  أننا  رغم  الهاتف، 

السكايب. وقال:
 – ال. ِمْن هالناحية اتّطمن. هاي ما فيها شي.

جبل  سفوح  على  نجيب”  “الشيخ  في  بيته  في  تزوره  وأن 
قاسيون، يعني أن تعود من زيارته كافرًا بالدنيا، التي ال ُتذَكُر 
إال مترافقة مع كلمة الفانية، تحقيرًا لها ألنها تضطر الناس 
للبحث عن األرخص واألجود في اجتماعهما. والداخل إلى 
الرائعين،  أبناءه  يمازح  ّبّد أن يشُجَب، وهو  البائس ال  بيته 
المبتهجين في ما ُقِسَم لهم في هذه الدنيا، دنيانا اللعينة التي 

تعطي البعض وتحجب عطاءها عن البعض اآلخر.
ولكن، َكم غبطته، وغبطُت غيره، في الساعات األولى من 
تشّردي على بيته المزري ذاك، وأنا أقف حائرًا وضائعًا وسط 
شوارع دمشق وساحاتها وال أين لي أذهب إليه. ثم َمن قال 
بأن األرخص ليس األجود؟ وأنا بحثُت عن األجود فخاب 
سعيي. ولو بحثُت عن األرخص لربما كنت ما أزال نائمًا في 

فراشي حتى الساعة.
ورثيت في الماضي لمسكن ” أبو محّمد ” الذي يحتاج إلى 
سنين من الشغل ليلحق بالعمارات العالية واألنيقة التي تحته، 
التي  الحداقة  النور “. ولكن من أين لي  أبو  عند جامع ” 

تجعل المرء يسأل نفسه:
– بالنسبة لبكرة شو؟

– حّقًا بالنسبة لبكرة شو؟ وبالنسبة لبعد بكرة شو؟
جيبي،  من  الموبايل  أُلخرج  استحّثتني  األسئلة  تلك  ومثل 
وأقّرر في لحظة ضعف أن أتصّل بسين من الناس. غير أن 

هاتفًا داخلّيا أعاد الموبايل إلى جيبي وقال زاجرًا:
– أل. أل يا أحمد.

– ولكنني ال أريد، ال منه، وال من غيره أي شيء. أريد فقط 
أن أطمئنه عّني.

فعادت للهاتُف الداخلّي لهجته الحازمة:
– ولو؟ شو انسيت؟ نسيت األصول؟

الهاتف  عّلمني  كما  يعني،  باآلخرين  لحظتها  تتصل  وأن 
وقّررُت  سبق  أما  محتاج.  بصفة  نفسك  تقّدم  أن  الداخلّي، 
أنني لن أضع نفسي موضع الشفقة ولوعلى َقِطْع راسي؟ وهل 

نسيُت الشعار األزلّي:
– “صيت غنى وال صيت فقر؟”.

أنسيت أيضًا أنه ال ينبغي علينا أن نضع الناس، وباألخص 
وأطّلت  إياهم؟  تخّسرنا  قد  ألنها  التجربة  في  نحبهم،  من 
التحدث مع نفسي، وفي األثناء أطّلت، وأنا أمّر من إحدى 
الحارات، امرأة من بوابة إحدى البنايات تنادي على صغيرها. 

وتطلب منه أن يفوت على البيت:
وبدوري قلت للولد بصوٍت خافت:

– ياهلل يا ولد. ُرّد على أّمك!
َعَلّي. وقلت أخاطب  أّمه وال رّد  يرّد على  لم  والولد عنيد. 

المرأة دون أن تسمعني:
– أيمكن أن أفوت أنا بداًل عنه؟

فرجة.

فرجة.
وصاحب ” صندوق الدنيا ” ينادي في الشوارع:

– عجايبك عجايب. تعا اتفرّج يا سالم. تعا اتفرّج َع الحمام!
على  يتفّرجون  ويتفرجون.  يتجّمعون  المتفّرجون.  ويتجّمع 
الفصل  خطوط  قرب  المعارك،  قلب  في  العالقة  بيوتهم 
والوصل، وكان يكون بينهم نساٌء أيضًا، والكّل يتابعون سير 
المعارك، يقفون، ُيقعون، يتحرقصون، كما لو كانوا بدورهم 
سيهجمون، يقّدمون، صدورهم العارية للمتقاتلين، بدياًل عن 

بيوتهم:

تلكم صدورنا صّوبوا عليها، ولكن، ال تصّوبوا على: األبواب 
والشرفات والنوفذ، والموبيليا، والزجاج، واأللمنيوم، والرّشات 
المزركشة التي ُتَجّمل البنايات، وكلُّها ِمما ُدِفع فيه الشيء 

الفالني:
– “جنى الُعْمر!”.

يغامر  البشر  بني  من  الواحد  تجعل  فجائعية  مشاعر  أّي 
ُترفع  موقٌف  المشرِّف،  الموقف  ذلك  بيته  ليقف من  بروحه 
له القّبعات. جنى الُعمر. يتمنى لو كان بمقدوره أن يمسك 
بيته،  إلى  بيديه قبل أن تصل  القذائف وطلقات الرصاص 
يمسكها وال يدعها تصل إلى أغلى ما لديه، إلى الذي ظّل 
حتى اللحظة قبل اللحظة األخيرة، وبكّل قرٍش كان يتوّفر له، 

يملؤه، ويملؤه، حتى ما عاد فيه متسع لجديد:
– وهادا أليش هاد؟

– َلْك منيح. بكرة بيالقوه األوالد.
معليش.
معليش.

والعمر يخلص، والتقسيط المريح ال يخلص.
وكانت ساعات موت، وساعات حياة. موُت ما مات، وميالد 
ُوِلد. وقفُت خاللها أمام مفارق الطرق، وأطلت الوقوف  ما 
أفّتش عن بيتي القديم وعن بيتي الجديد، عن البيتين اللذين 
ضاعا. وطال الوقت قبل أن أعثر عليهما. وكانا ينتظرانني 
داخل بقعة معتمة في قلب رأسي. بل أين يمكن للمرء أن 
يعثر على بيته إْن لم يبحث عنه في بقعة قصّية داخل رأسه؟ 
وهذا الذي كان في رأسي، كثيرًا ما كان مضجرًا والشوارع 

أحلى منه، وهو اآلن أحلى من ألِف شارٍع وشارٍع، وبيٍت، 
وبيٍت. وأطفأُت سيجارة، معستها بكعب حذائي الذي خرجُت 
وزقاٌق  يأخذني،  شارٌع  وسرت.  اليرموك”  “مخيم  من  به 
والموبايل  األصدقاء.  األهل.  األسواق.  االمتداد.  يحّطني: 
قد  وها  وغير.  وغير.  رّجة.  رّنة.  ورّجة.  رّنة  جيبي.  في 
أوشكت العتمة أن تحّل. وَعّلّي أن أعّجل إلى المزّة، آلخذ 
هناك،  لنا  أقارب  عند  الصباح  في  أودعتها  التي  زوجتي 
آخذها ونروح نبيت ليلتنا هذه، في فندق األرميتاج، في محّلة 
الشهداء، وفي الغد يحّلها ألف حاّلل! وانتبهُت وأنا في هذا 
المطرح من النص الذي كنت أكتبه على ابنتي ” ديمة ” تقف 
فوق رأسي. مع أنها تعرف. والكّل في البيت يعرفون أنني ال 
أستطيع أن أكتب حرفًا واحدًا إْن وقف أحٌد فوق رأسي. عادٌة 
مترِسبة من أيام المدارس. فكنت أتبلكم وال أتمّكن من اإلجابة 

عن أّي سؤال إذا وقف المراقب فوق رأسي.
وقلت أستنكر وقوفها فوق رأسي:

– شو؟ في شي؟
فقالت بفرح:

– ممتاز. هه. هاي رجعت تكتب مثل أيام زمان!
) أيام الشام(

وقلت متفلسفًا:
لم  لو  حتى  أكتب  انا  أكتب؟  كنت  ما  إيمتى  أنا  ليش،   –

أكتب!
فقالت بالفرح ذاته:

– أي هيك هاهه. ليش ما تنظر لألمور من هالجانب؟
فقلت أسألها:

– أنو جانب تقصدين؟
– الجانب المآلن من الكوب!

وكانت تتمّنى َعَلّي أن أعود فأنظر، كما كنت أنظر سابقًا، 
إلى الجانب المآلن. ومن حيث المبدأ لم أختلف معها حول 
هذا األمر. وكّل ما هنالك أن األوضاع الكارثية التي مررنا 
بها في السنين الماضية جعلتني أفلسف األمور بأكثر مما 
تحتاج إليه من تفلسف. فِمن المفروغ فيه أن ال ننظر إال 
إلى الجانب الممتلئ من الكوب. ولكن علينا أن نحدد أواًل 
ما الذي نقصده بمفهومي االمتالء والفراغ. فالجانب المآلن 
من الكوب، مآلن بماذا، والجانب الفارغ منه، فارٌغ من ماذا؟ 

فاالمتالء والفراغ أراهما دومًا يتبادالن األدوار.
اآلن  هاهه.  رأسي.  فوق  واقفة  تزال  ما  أنها  إلى  وانتبهُت 
عرفُت السبب. فقد وصل الّبلُّ إلى ذقني. وجاء الدور في 
حملة التنظيف التي انبعثت منذ الصباح الباكر من هذا اليوم 
إلى الصالون الذي قعدُت أكتُب فيه. ومعنى ذلك أن علّي 

أن أعّزل. أو كما تقول زوجتي مازحة في بعض األحيان:
– أوم شوف لك أهل غير هاألهل.

أحمل البتوبّي ومتعّلقاتي من على  وأنا  نفسي  أسأل  وقلت 
الطاولة:

 ما سرساب النساء هذا، وإدمانهن الزائد عن الحّد بالنظافة 
هن وجميع نساء الكون منذ أّمنا حوّاء؟

ما سّر هوسهن الزائد بالنظافة؟
على  ملقاة  ورقة  رؤية  أَو  الغبار،  رؤية  ُيِطقن  ال  ولماذا 

األرض هنا أو هناك؟
ألم يصل إلى سمعهّن ما حكاه لي صديقي العراقي الجميل 

“أبو نوّار” من:
-” أن األشياء في هذا العالم ُتخَلق وُيخلُق معها غبارُها”.

المجاّلت  من  واحدة  في  الثمينة  المعلومة  تلك  قرأ  وكان 
العتيقة التي يهوى جمعها. ثم بعد أن نفرغ من تنظيف أشياء 
البيت من الغبار نعود لياًل من مشوارنا إلى ” القرية العالمية 
“، في دبّي، لنجد الغبار الذي نظفناه صباحًا قد عاد ثانية 
ليترّبع فوق ما نّظفناه. هذا إْن كان صحيحًا ما قرأه ” أبو 

نوّار” ِمْن أّن:
– األشياء ُتخلق وُيخلق معها غبارُها.

 وكنُت حكيت لزوجتي في الليل، ونحن نجّهز نفسينا للنوم، 
نكتة ضحكت عليها كثيرا. وأمضينا نصف ساعة نضحك 
من  تكن  لم  النكتة  أن  مع  من ال شيء،  نبت  على شيء 
العيار الثقيل. وفي الصباح وفيما كانت تتجهز، وفي يديها 
أعدُت  البيت،  تنظيف  حملة  لمباشرة  الحرب،  عّدة  كامل 
لي  ليتبّين  باهتة.  بابتسامة  فاكتفت  مسامعها،  على  النكتة 
أن ما ُقلُته لياًل لم يعد له نفس التأثير صباحًا. فنّبهني ذلك 

إلى درسين مهّمين:
– ال ينبغي أبدًا على االنسان أن ُيكّرر نفسه بسبب أو من 

دون سبب.
– وان لكّل مقاٍم مقال.

مقام الليل لما يبِهج، وُيّيّسر ُسبل النوم. وأما مقام اللحظة 
من  لنعود  صباحًا  سنزيله  الذي  للغبار  فللتنظيف.  الراهنة 
مشوارنا مساًء فنجده ثانيًة. والحديث في مقام التنظيف يلزمه 
أن يترّكز على: المنّظفات، والمكانس، والقّشاطات، وأزوام 
الغسيل، والزوُم الذي صار في قلب الغّسالة، والغّسالة تنتظر 

أن أغّير مالبسي الداخلية لتنطلق فرنينتها.
، وليس للُنكت والكالم البايخ. المقام  المقام اآلن لما هو َجّديٌّ
لتنظيف الغبار الذي سنعود من مشاويرنا لياًل لنراه عاد يتربع 

فوق األشياء من جديد.
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قصة قصيرة:
 امرأة كل سبت

باسمة العنزي
كاتبة من الكويت

التسّوق  عربة  تدفع  التي  المتقاعدة  المرأة 
مجّعدة  بقائمة  يدها  تمسك  ساهمة،  وهي 
بائع  التي يعرفها  تلك  المنزلية،  اللوازم  من 
السمك والمطحنة. تأتي صباح كل سبت مع 
فرصة انتقاء الخيارات بحرية، تمأل عربتها، 
مع المتسوقين من عامالت وسائقي المنازل 
السيدات  طلبات  يعرفون  ممن  القريبة، 
المستلقيات بكسل، المتوترات من احتمالية 
خدش طالء أظافرهن، أو التفاف عجالت 
أثوابهن،  بذيل  األمامية  التسوق  عربة 
النافرات من الوقوف في طابور، أو التزاحم 
على رف الخبز لحظة وصوله من المخبز 

اآللي.

المرأة الستينية التي تنسى غالبا شراء شامبو 
الشعر المفضل لديها “هيربل بحليب جوز 
الشمس  الوقاية من  الهند”، وال تضع كريم 
سرطان  من  خوفها  رغم   – خروجها  عند 
هشاشة  يناسب  برفق  تمشي  من   – الجلد 
بكعوب  أحذية  تلبس  فال  المبكرة،  عظامها 
عالية وال تحمل حقائب يد كبيرة تثقل كتفها 
جديدة،  سلعا  مرة  كل  تجّرب  من  األيمن، 
بنكهة  مكسرات  ألحاديثها،  مادة  تصبح 
الذعة، صابون سائل برائحة البحر، معقم 

أسطح بعبوة اقتصادية.

وسهولة  باعتيادية  الحياة  كانت  لو  تتمنى 
التسوق مع قائمة مرنة من االحتياجات في 
ونظيف!  مكيف  آمن،  واسع،  سوبرماركت 
مفتوح على مدار الساعة، مستقبال الجميع، 
الشوكوالته  تتوّسدها قطع  للبهجة  أرفف  به 
القهوة  فيه  تحّمص  وركن  والبسكويت، 
العربية بالهيل فتفوح الرائحة. مساحة كافية 
لسلع متجددة توصلها شاحنات كبيرة عليها 

عالمات تجارية شهيرة .

»األفوكادو«  حبات  تنتقي  التي  المرأة 
تزعجها  من  صالبتها،  تتلمس  الرف،  من 
ومعدالت  الزراعية  األراضي  تلوث  أخبار 
حبات  من  تشمئز  من  البحر،  في  الزئبق 
الخيار المتضخمة فال تشتريها إن لم تكن 

عضوية، من تفضل لحم الغنم المفروم على 
القطع الكبيرة بعظامها، وخبز الشعير على 
األبيض، وآيس كريم الفانيليا )KDD( على 
ما سواه، من تنظر إلى ساعتها كل خمس 
دقائق لتتأكد أنها تتسوق في الوقت المناسب 
قبل أن ينتصف النهار ويصحو الجميع من 
نوم نهاية األسبوع، ويبدأ التوافد من سكان 
لركن  الضجرين  أطفالهم  بصبحة  المنطقة 
الطابق  في  األلعاب  محل  أو  “الدونت”  

العلوي.

صديق  بوالدة  صدفة  تلتقي  التي  المرأة 
ابنها، تعرفها منذ كان االثنان في المرحلة 
االبتدائية، تتبادالن حديثا عن األحفاد الجدد 
فحص  وضرورة  السكري  مرض  وانتشار 
في  األخرى  تتابع  الثدي كل عام. كالهما 

“إنستغرام” وسيلة تواصلهما األنجح بعد أن 
الميالد  أعياد  حفالت  وتوقفت  األبناء  كبر 

والتخرج والزفاف.

المرأة التي داهمتها شيخوخة سريعة، كانت 
تنسيك  الجري  فحماسة  بعيدة،  أنها  تظن 
لمشوار  تختار  التي  النهاية.  خط  وراء  ما 
السبت الصباحي حقيبة قديمة كي ال يلوثها 
خليط المرئي من جراثيم السوق المركزي، 
قرب  الذرة  بائعة  على  بتحيتها  تلقي  من 
الذرة  حبات  تشتري  ال  أنها  رغم  المدخل، 
الالمعة بالزبدة في الكوب البالستيكي. من 
يلحقها عند مواقف السيارات بائع المناشف 
وأثواب الصالة، كل مرة تجامله بشراء حزمة 
في  وتنساها  الملونة  التنظيف  مناشف  من 

المقعد الخلفي من سيارتها.

السوق  الفواكه،  ركن  تمأل  الجوافة  رائحة 
الباكرة.  الصباح  ساعات  هادئ  المركزي 
وتترقبها  جيدا  األرفف  تعرفها  التي  المرأة 
وحيدة  تبدو  التي  تلك  سبت،  كل  نهار 

وربما.. حزينة، لم تأت هذه المرة!
كاسم  »السوبرماركت«  في  موجودة  كانت 
حامل  على  الوفّيات  صفحة  في  صغير 
ستفتقدها  المدخل.  عند  المعدني  الصحف 
النيون،  مصابيح  و  الالمعة،  األرضية 
تتعرف على وجوه  التي  المراقبة  وكاميرات 

الزبائن وتقيس مستوى رضاهم.
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