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جريدة نصف شهرية سياسية ثقافية شاملة تصدر في تورونتو  -كندا و توزع مجانا

نسخة 10.000

COPIES 10000

تقدم مشروع القانون
الحكومة الكند ّية ّ
المتعّلق باألسلحة التار ّية الهجوم ّية

ق ّدمت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو
مشروع القانون المتعلّق باألسلحة النارّية
يتضمن برنامجا ِلعادة شراء
الهجومية  ،الذي
ّ
ّ
األسلحة النارّية المدرجة على قائمة األسلحة
التي حظرت أوتاوا بيعها العام الماضي.
كما يسمح مشروع القانون لِلبلديّات حظر
جنلئية على
األسلحة النارّية وفرض عقوبات
ّ
تهريب األسلحة واالتّجار بها.
ويأتي مشروع القانون بعد أشهر قليلة على
إعالن الحكومة في ّأيار مايو من العام 2020
 ،حظر بيع عدد من األسلحة الناريّة الهجوميّة
وتم حظر
وشرائها ونقلِها واستيرادها في كنداّ .
نحو  1500نموذج تصنّفها الحكومة على
الهجومية من الطراز
قائمة األسلحة النارّية
ّ
العسكري.
وأعلن جوستان ترودو خالل مؤتمره الصحفي
أن مشروع القانون سي  21الذي
في أوتاواّ ،
يتضمن عددا من اإلجراءات الجديدة ،من
ق ّدمه
ّ
بينها مصادرة األسلحة من األشخاص العنيفين،
وتعليق رخصة حيازتهم لها.
كل
كما
ينص على فرض عقوبات على ّ
ّ
من يقوم بتغيير مخزن الخرطوش في قطعة
السالح ،لِيتجاوز ِ
قانونيا.
السعة المسموح بها
ّ
أن الحكومة ماضية ق ُدما في ّ
خطتها
وأكّد ترودو ّ
لِتعديل القانون الجنائي ،وقانون األسلحة
الناريّة ،وتقديم مجموعة من اإلجراءات المتعلّقة
باألسلحة النارّية خالل األسابيع المقبلة ،من

طوعيا من
بينها برنامج إعادة شراء األسلحة
ّ
مالكيها الذي يطول انتظاره.
ولم تكشف الحكومة ّأية تفاصيل حول مبلغ
المال الذي تعتزم دفعه لقاء التعويض عن
األسلحة الناريّة .وكانت أوتاوا قد ق ّدرت العام
الماضي أن تتراوح التكلفة ما بين 400إلى
 600مليون دوالر.
ويتعين أن يلتزم األشخاص الذين يحتفظون
ّ

مؤهال لِحملها،
بأسلحتهم بقيود صارمة ،وأن
يتعهدوا بعدم حال أثبتوا ّ
أن الشخص لم يعد ّ
ّ
ويتم فتح تحقيق بشأنها في هذه الحاالت.
يثها.
ر
استخدامها ،أو تصديرها أو تو
ّ
وال تستهدف الحكومة كما قال جوستان ترودو واعتبر إرين أوتول زعيم حزب المحافظين
أن
خالل مؤتمره الصحفي ،األشخاص الذين المعارض في مجلس العموم الكندي
ّ
أن
يلتزمون بالقانون الذين يحتفظون بالسالح من المشروع لن يؤّدي إلى خفض العنف ،و ّ
أن
أن ترودو يضلّل الكنديّين عندما يوحي لهم ّ
أجل ممارسة الصيد أو الرياضة ،مشي ار إلى ّ
الصيادين وسواهم من
من
األسلحة
اء
ر
ش
إعادة
وعملية.
اإلجراءات التي ت ّتخذها ملموسة
ّ
ّ
حل لِمشكلة
الملتزمين بالقانون سوف يشكّل ّ
أن الهدف األساسي هو حماية إطالق النار وأنشطة العصابات المجرمة في
وأكّد ترودو ّ
الكندية.
«ألن كبريات المدن
الكنديين وعائالتهم والمجتمعات،
ّ
ّ
ّ
الضحايا حقيقيّون واآلالم حقيقيّة» كما قال.
وينص مشروع القانون على إنشاء قوانين
ّ
«علم أصفر» و»علم أحمر» تتيح أمام الشرطة
مصادرة األسلحة النارّية من أحد األشخاص
في غضون  30يوما.
ويسمح مشروع القانون في حال إق ارره ،التق ّدم
بحق
بطلب إلى المحكمة ،كي تصدر أم ار ّ
شخص يمثّل خط ار على نفسه أو على اآلخرين.
ويتيح قانون «العلم األصفر» أمام مراقبي
األسلحة النارّية تعليق رخصة حمل السالح في
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أسير في بالد أسيرة
مشوارMeshwar

الياس خوري
سوف أبدأ مقالي من اآلخر.
فأنا أدعو إلى ترشيح مروان البرغوثي لرئاسة
فلسطين.
أعرف أن هذا الكالم سيبدو للبعض غير
واقعي ،فمروان البرغوثي أسير في سجون
االحتالل ،ومحكوم بخمسة مؤبدات.
أكثر من ذلك ،فقد تعمد سلطات االحتالل
إلى وضع مروان في السجن االنفرادي ومنع
الزيارات عنه.
اقتراحي واقعي عكس ما يظنه البعض.
السؤال هو عن معنى الواقعية.
فللواقعية في رأيي معنيان:
المعنى األول هو الرضوخ للواقع كما هو ،أي
االستسالم ،ومداراة األمور في انتظار تغير
ما ،ال نعلم متى وكيف سيأتي.
إذا تبنينا هذا النوع من الواقعية السلبية في
بالدنا ،أي في فلسطين ولبنان وغيرهما من
أمصار المشرق العربي ،فهذا يعني االستسالم
لموتنا البطيء ،وللتعفن الذي يضرب مفاصل
وتحول إلى واقعة؛ أي
حياتنا .فالواقع وقع،
ّ
كارثة .هذه الواقعية ليست واقعية إال من
حيث الشكل ،إذ ليس من الواقعي أن نفقد
غريزة البقاء.
المعنى الثاني هو الحلم بتغيير الواقع .فالحلم
هو أكثر الخيارات واقعية ،ألنه ينبع من
غريزة الحياة نفسها ،ويقود البشر إلى العمل
على تغيير أوضاعهم والثورة على الظلم
واالستبداد والمهانة.
حلم التغيير هو الواقعية ،ألنه يفتح احتماالت
الواقع المتعددة ،أما الرضوخ فيقود إلى خسارة
الواقع وخسارة الحاضر والمستقبل أيضاً.
لماذا مروان البرغوثي اليوم؟
االنتخابات التي نأمل أن تجري في مواعيدها،
تجري في بالد محتلة.
لم يعد أحد يصدق أن هناك حكماً ذاتياً
في فلسطين ،أو أن السالم ممكن مع دولة
عنصرية قائمة على إذالل السكان وقتلهم
وابتالع األرض واالنتقام من الطبيعة
وتجريفها.

أنظروا إلى مدن فلسطين وقراها ،فسترون شأن نضاله وتضحياته ،المسألة تتعلق ببنية
كيف يعبث جيش االحتالل بكل شيء ،يدخل قيادية ترهلت واعتادت التنسيق مع المحتل،
البيوت متى يشاء ويقمع ويعتقل ويقتل من وأ ِنست إلى غض الطرف عن ممارساته
وامتهانه للكرامة والحياة.
دون رادع.
على القيادة أن تشبه البالد والناس ،ال أن
هذا الواقع له اسم واحد ،هو االحتالل.
انظروا كيف يعربد المستوطنون بحماية حراب تكون سلطة من ال سلطة له سوى التسلّط
الجيش اإلسرائيلي ،ينهبون األرض ،يقتلون على الناس.
الناس ،يجرفون الزيتون بوحشية الحاقد على المسألة تتعلق بتحريك المياه اآلسنة التي
المكان ،وي ّدعون أن هذه األرض التي تظلل خنقت ينابيع ما تبقى من حياة بعد هزيمة
مقابرها أشجار الزيتون هي ملك لهم ،أعطاهم االنتفاضة الثانية التي أوصلتنا إلى واقعية
إياها هللا .ويتعاملون مع النص الديني بوصفه سلبية عممت االنتهازية والفساد.
قيادة تستعيد نضاالت كتائب شهداء األقصى
صك ملكية.
فلسطين أسيرة ،وإذا بحثنا عنها اليوم ،فلن ومنظمات الفدائيين المختلفة التي صنعت
نجدها إال في السجون اإلسرائيلية ،وعند ملحمتي مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس
بعض الكوادر التي حفظت األمانة ،وهي عام .2002
قيادة تتكلم لغة الفدائيين ،الذين صنعوا مالحم
مهددة باالعتقال والموت في أي لحظة.
فلسطين يحملها وليد دقة وأحمد سعدات ،قلعة الشقيف وحكاية صمود بيروت.
حماد ،وألوف األسرى مروان البرغوثي ال يلخص وحده هذا النبض
وعبد الرازق فراج وثائر ّ
الذين يصنعون كل يوم تاريخاً معجوناً باأللم الجديد ،لكن ترشيحه وانتخابه سوف يكون
بارقة الستعادة ش اررة الضوء الفلسطيني.
والصمود.
ومع هذا التحول الكبير يجب أن تبدأ ورشة
فلسطين أسيرة ،وتحتاج إلى قيادة تشبهها.
نحن نعلم أن المسألة ال تتعلق بفرد مهما عال إعادة بناء المعنى.

أسير يقود بالداً أسيرة.
هذا االحتمال ليس خيالياً ،فلقد سبق لحركات
التحرر أن عرفته ،من بن بيال ورفاقه في
الجزائر ،إلى نيلسون مانديال في جنوب
إفريقيا.
إذا قارنا واقع فلسطين بواقع البلدان األخرى
التي تحررت من االحتالل والعنصرية،
تجمع كله هنا.
فسنجد أن الهول ّ
استعمار استيطاني ،أشد شراسة ووحشية
من االستعمار االستيطاني الفرنسي للجزائر،
ألن استعباد السكان الذي يمارسه يحمل في
داخله مشروع طردهم وإبادتهم.
وعنصرية أكثر استعالء وفتكاً من عنصرية
المستوطنين البيض في جنوب إفريقيا ،ألنها
تحمل باإلضافة إلى اإلرث الكولونيالي
والعرقي ،شعو اًر بالتفوق الديني وبقيامية
مجنونة.
وحصار شامل وصل إلى ذروته مع أنظمة
التطبيع العربية ،التي تبيعنا أرضاً في المريخ،
بينما تدعم من يستولون على األرض،
وتنبطح أمام المستوطنين الذين يصادرون
أرضنا ويبيعون منتجاتها.
هذا الواقع يجب أن يقع ،أو يجب االعتراف
بأنه وقع ،وهذا يحتاج إلى انتفاضة فلسطينية
شاملة.
تبدأ االنتفاضة على المستويين األخالقي-
الثقافي ،والسياسي .أخالق جديدة قائمة
على التضامن االجتماعي والعدالة والمساواة
والتضحية والوفاء ،وثقافة جديدة تبني
من جديد موقفاً إنسانياً مناهضاً للعنصرية
والطائفية.
وسياسة جديدة ميزتها وضوح الرؤية واستعادة
لغة المقاومة.
هذه االنتفاضة هي الممر الطبيعي لعودة
اللحمة إلى قطاعات الشعب الفلسطيني
المختلفة ،هنا في الشتات وهنا في األرض
المحتلة.
ترشيح مروان بصفته النضالية هو الخطوة
األولى.
ألجل كل ذلك نريد مروان الرغوثي رئيساً.
أسير يقود بالداً أسيرة نحو حريتها.

شركة كندية تطلق أسماء عربية
على “سالل نفايات” ثم تسحبها وتعتذر
قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن شركة
كندية معروفة بإطالق أسماء على منتجاتها
المتخصصة في األثاث البيتي بما في ذلك
سالل النفايات وكأنها عائلة واحدة أو مجموعة
أشقاء أو شقيقات ،أثارت جدال عندما اختارت
سلتي نفايات.
اسمين عربيين على
ْ
فقد أطلقت على كرسي للطعام اسم “جوسيه”
و”روان” على أريكة لثالثة أشخاص .وأطلقت
اسم “دوروثي” على مصباح للمكتب.
ولكن شركة “ستراكتيوب” وجدت نفسها وسط
كارثة عالقات عامة ،عندما أطلقت اسمين
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عربين على نوع جديد من سالل النفايات،
واحد اسمه “وليد” بسعر  119دوالر ،مكون
من جزئين مستقلين ومن الفوالذ المقاوم
للصدأ .أما النوع الثاني فهو أرخص وسعره
 59دوالرا ،وأطلقت عليه “وسيم”.
وقدمت الشركة المنتج الجديد بقولها:
“بتصميمه األنيق ..سيكون وسيم تتمة جميلة
ألي غرفة حديثة” .وسحبت الشركة المنتجين
من قائمتها المعروضة على اإلنترنت وقدمت
اعتذارا“ :لقد نبا إلى علمنا أن إطالق اسم
شخص على سلة نفايات مؤذ ،خاصة إن
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كان االسم يشير إلى أصل عرقي ودين أو
أي مجموعة عرقية”.
وقالت الشركة الكندية التي أُنشئت في
مونتريال عام  ،1974إنها لم يكن لديها “نية
سيئة” .و”تم اختيار األسماء بطريقة عشوائية
وقبل معرفة المنتج بعينه” .ولكن بعض النقاد
لم يقتنع ودعا إلى مقاطعة منتجات الشركة.
وجاء في رد على اإلنترنت“ :الناس ليسوا
أغبياء ليصدقوا أن اختيار أسماء شرق
أوسطية لسالل النفايات كان مصادفة أو
عن غير قصد” .وطالب آخر بتسمية أسماء

رئيس التحرير
Editor - in - chief
NAZIH KHATATBA
التصميم الفني Design
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سالل النفايات على أسماء مدراء الشركة
التنفيذيين الذين فكروا بهذه الفكرة التي ال
تختلف عن سلة النفايات.
وحظي الخبر بتعليقات عدة من قراء صحيفة
“التايمز” .واقترح بعضهم إطالق أسماء مثل
بوريس جونسون ألنه “مجمل سلة نفايات”،
وذكر آخرون اسم محمد بن سلمان ،فيما قال
آخر إن أسامة بن الدن كان يجب أن يرمى
اسمه في “مزبلة التاريخ”.
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مقتل الشابة الجزائرية بونداوي في مونتريال
حفز السلطات الطالق فرقة مكافحة األسلحة غير المشروعة
ساهم ارتفاع عدد حوادث إطالق النار في
مونتريال ،وآخرها الذي أسفر عن مقتل الشابة
المراهقة الجزائرية مريم بونداوي وإصابة شاب
حي سان ليونار في
كان معها بجراح في ّ
شرق المدينة مساء األحد الفائت ،في زيادة
الضغوط على إدارة العمدة بالنت إلطالق
الفرقة الدائمة المكلَّفة بمكافحة االتجار غير
المشروع باألسلحة النارية التي أعلنت البلدية
عن إنشائها منتصف كانون األول (ديسمبر)
الفائت.
أن خطتها لمكافحة االتجار
وأكّدت العمدة ّ
غير المشروع باألسلحة تسير على قد ٍم
وساق ،بالرغم من حصول بعض التأخير.
والجزء الرئيسي من الخطة هو إنشاء هذه
الفرقة الدائمة.
وكان من المقرَّر أن تبصر هذه الفرقة
الخاصة النور ضمن مهلة تتراوح بين أربعة
وستة أسابيع من تاريخ اإلعالن عنها ،أي
بحلول آخر كانون الثاني (يناير) الفائت على

أبعد تقدير ،لوال التأخير.
وكانت مريم بونداوي لتحتفل بربيعها السادس
عشر في السادس عشر من آذار (مارس)
المقبل لو لم تسقط خالل إطالق نار استهدف
السيارة التي كانت بداخلها والتي كانت مركونة
على جانب الشارع.
مرت في الشارع
وجاء إطالق النار من سيارة ّ
أسفر أيضاً عن إصابة راكب آخر كان مع
بونداوي في السيارة نفسها وهو شاب في
لكن إصابته ال
الحادية والعشرين من عمرهّ ،
تشكّل خط اًر على حياته.
وكانت بونداوي عند إصابتها برأسها تتحدث
مع مجموعة من األصدقاء الواقفين على
الرصيف بجانب السيارة ،لكن يُعتقد أنّها لم
تكن مسته َدفة شخصياً من قبل مطلقي النار.
وقدمت بونداوي من وطنها الجزائر قبل
شقيقتيها األكبر منها
عامين لالنضمام إلى
ْ
ْ
سنّاً في مونتريال بهدف متابعة الدراسة.
«هي كارثة حلت بنا ،كانت شقيقتنا حلمنا في

وتقع هذه األحياء في شرق مونتريال وشمال
كندا» ،قالت صافية بونداوي ،شقيقة مريم.
ن
وستضم الفرقة الخاصة الجديدة المكلَّفة شرقها ويشكّل المهاجرو وأفراد األقليات
ّ
سجل في
بمكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة العرقية نسبة عالية من سكانها وتُ َّ
النارية  30شرطياً ،ويأتي تمويلها من ميزانية أوساطهم معدالت بطالة مرتفعة نسبياً.
جهاز شرطة بلدية مونتريال ،كما قالت
العمدة.
وستوكَل إلى الفرقة مهمة توقيف قادة شبكات
التهريب في مونتريال ،وسيكون بوسع أفرادها
التعمق أكثر في تحقيقاتهم بهدف تفكيك هذه
ّ
الشبكات ،على ح ّد قول جهاز الشرطة في
كبرى مدن مقاطعة كيبيك.
َّ
وباإلضافة إلى إنشاء الفرقة الدائمة المكلفة
بمكافحة االتجار غير المشروع باألسلحة
النارية تنوي بلدية مونتريال زيادة المساعدات
التي تق ّدمها للمنظمات المجتمعية المحلية
كل المدينة،
وتعزيز حضور الشرطة في ّ
السيما في أحياء «شمال مونتريال»
و»ريفيير دي بريري  -بوانت أو ترامبل»
و»سان ليونار».

تظاهرة في مونتريال للتنديد “بالعنف الذي استخدمته الشرطة” بحق مامادي كامارا واعتقاله ظلما

تظاهر عشرات األشخاص يوم األحد أمام
مقر جهاز الشرطة في وسط مدينة مونتريال.
ّ
للتنديد بالظلم الذي عانى منه مامادي كامارا.
وهو شاب أسود يعمل في معهد بوليتكنيك
العريق التابع لجامعة مونتريال في مقاطعة
كيبيك في وسط البالد .وكانت شرطة المدينة
قامت مؤخ ار باعتقاله وسجنه ظلما لمدة ستة
أيام .هذا وطالب المتظاهرون السلطات بـ
«اإلنصاف» .وقد تم اختيار مكان التظاهرة
للتنديد علنا «بالعنف الذي يمارسه عناصر
من الشرطة ،وبالتنميط العرقي الذي يقع
ضحيته أفراد المجتمعات العرقية في المدينة
الكوسموبوليتية».
وكان مامادي كاما ار اعتقل في أعقاب االعتداء
على ضابط شرطة في  28كانون الثاني/يناير
الماضي في شمال مدينة مونتريال دون ادلة

وجرى اقتحام حياته الخاصة ومداهمة منزله.
وبعد  6أيام تم إطالق سراحه بعد أن برأته
وتم سحب كل
عناصر جديدة في التحقيقّ .
الموجهة إليه كما تقدمت دائرة الشرطة
التهم ّ
باالعتذار رسميا يوم الجمعة الفائت من
مامادي كامارا..يبلغ مامادي كاما ار  31عاما

ويشغل منصب مدير مخبر ومشرف على
الدروس في معهد بوليتكنيك التابع لجامعة
مونتريال ,ويشير منظمو التظاهرة إلى أن
اعتقال مامادي كاما ار هو مثال آخر ،إذا كان
هناك مثال ،على «العنصرية الممنهجة».
ويعارض هؤالء باستخدامهم لهذه العبارة ما

يرفض رئيس حكومة كيبيك فرنسوا لوغو
استخدامه دوما في خطابه.وتطالب منظمات
المجتمع المدني باصالح جهاز الشرطة
ومعاقبة المذنبين منهم وطردهم من الجهاز و
تقليص ميزانيته واسترداد أموال من الشرطة
لتستفيد منها المنظمات المجتمعية العاملة في
األحياء التي تعيش فيها اإلثنيات المختلفة
في مدينة مونتريال.تجدر اإلشارة إلى أنه في
تشرين األول/أكتوبر  ،2019خلص تقرير
أعده باحثون بتكليف من مدينة مونتريال ،إلى
أن السود والعرب والسكان األصليين كانوا
ضحايا للتحيزات الممنهجة المتعلقة باالنتماء
العرقي ،من قبل عناصر في جهاز شرطة
مونتريال.

 22فبراير بدء سريان مفعول اجراءات السفر المشددة
بشأن المسافرين الواصلين إلى كندا
اعتبا ار من الثاني والعشرين من شباط فبراير
جوا
الجاري ،سوف ّ
يتعين على الواصلين ّ
األقل
إلى كندا عزل أنسهم م ّدة ّ 3أيام على
ّ
الخاصة ،كما قال
في فندق على نفقتهم
ّ
رئيس الحكومة جوستان ترودو خالل مؤتمره
الصحفي .ويبقى المسافرون بالعزل بانتظار
يتم
نتيجة اختبار الكشف عن الفيروس الذي ّ
إجراؤه لدى نزولهم من الطائرة.
وتق ّدر قيمة االختبار الذي تُجريه شركة
خاصة ،وقيمة اإلقامة في الفندق بأل َفي دوالر
ّ
كندي .ويكون بإمكان المسافر الذي تكون
سلبية أن يغادر الفندق ويُكمل
نتيجة اختباره ّ
الصحي في منزله .ويخضع خالل
م ّدة العزل
ّ
الية
ر
الفد
السلطات
قبل
من
اقبة
ر
للم
هذه الفترة
ّ
المحلية في المقاطعات.
والسلطات
ّ
ويواصل المسافر الذي يتل ّقى نتيجة إيجابيّة
للصحة
الصحي في منشأة تابعة
العزل
ّ
ّ
العامة على نفقة الحكومة  ،للتأكّد من أنّه
ّ
غير مصاب بإحدى السالالت الجديدة من
ويتعين اعتبا ار من
فيروس كورونا المستج ّد.
ّ

التاريخ المذكور ،أن يحجز المسافرون فندقا
أوال ،أكانت
في المدينة التي يصلون إليها ّ
فانكوفر أم كالغاري أم مونتريال وتورونتو
الكندية باتي هايدو
الصحة
كما قالت وزيرة
ّ
ّ
التي شاركت في المؤتمر الصحفي إلى
العامة
جانب رئيس الحكومة ووزير السالمة
ّ
كل المعلومات حول
بيل بلير .وسوف تكون ّ
حجز الفندق متوّفرة على اإلنترنت اعتبا ار من
الكنديين
يوم الخميس  .وال يستثني اإلجراء
ّ
الذين تل ّقوا اللّقاح المضا ّد للفيروس كما قالت
الصحة باتي هايدو.
وزيرة
ّ
الكندية منذ بداية الجائحة
الحكومة
وفرضت
ّ
في آذار مارس الفائت ،قيودا على المسافرين
وتم إغالق الحدود في
الواصلين إلى البالدّ .
وجه السفر غير الضروري بصورة مؤّقتة بين
كندا والواليات المتّحدة بموجب اتّفاق وّقعه
ويتم التجديد له منذ تلك الفترة.
البلدانّ ،
كما فرضت الحكومة الشهر الماضي على
كل المسافرين الواصلين إلى كندا تقديم وثيقة
ّ
اءهم اختبار الكشف عن الفيروس
تُثبت إجر َ

قبل  72ساعة على موعد سفرِهم.
لغرامة ماليّة قد تصل قيمتها إلى  3آالف
وتهدف هذه اإلجراءات كما قال رئيس دوالر كما قال رئيس الحكومة.
يتعين عليهم إجراء اختبار لدى وصولهم
الحكومة ،إلى ضمان سالمة الناس ،وسوف كما ّ
الحدودية والبقاء في العزل
النقطة
تكون هناك استثناءات بالنسبة للسفر إلى
ّ
سيما حركة تن ّقل الشاحنات
الصحي م ّدة  14يوما.
الضروري ،وال ّ
ّ
الصحة.
وعمال
وسوف تكون مواقع اختبار الكشف عن
ّ
ّ
أل
بساطة
بكل
ينبغي
ين،
ر
لآلخ
«بالنسبة
حدودية بين
معابر
6
في
ة
ر
ف
متو
الفيروس
ّ
ّ
ّ
ّ
يسافروا .لن نترك للق اررات غير المسؤولة كندا والواليات المتّحدةاعتبا ار من اإلثنين
تعرض حياة الجميع المقبل ،وتضاف إليها المزيد من المواقع
التي ي ّتخذها البعض أن ّ
للخطر» :رئيس الحكومة جوستان ترودو.
في الرابع من آذار مارس المقبل ،وتعمل
تغييرات على الحدود البريّة:
الحكومة على نشر مواقع اختبار على كا ّفة
ّق
ل
تتع
جديدة
اءات
وأعلنت الحكومة عن إجر
الحدودية بين البلدين.
المعابر
ّ
بالواصلين إلى كندا من الواليات المتّحدة عبر
وبر
جوا ّا
ّ
ويتعين على المسافرين الواصلين ّ
الحدود البرّية بين البل َدين.
تقديم معلومات حول الرحلة واألشخاص
وفرضت عليهم تقديم وثيقة حول اختبار الذين تواصلوا معهمّ ،
الصحي
وخطة العزل
ّ
الكشف عن الفيروس إلى عناصر وكالة التي وضعوها حسب ما قال وزير السالمة
الحدودية ،يعود تاريخه إلى 72
الخدمات
العامة بيل بلير.
ّ
ّ
ساعة .وليس بمقدور وكالة الحدود أن تمنع
إلكترونيا عبر تطبيق
ويتم تقديم المعلومات
ّ
ّ
الكنديين الذين ال يحملون وثيقة اختبار  ArriveCANقبل عبود الحدود وقبل
ّ
هم
ن
ولك
البالد،
دخول
من
الفيروس
يتعرضون الصعود إلى الطائرة.
ّ
ّ
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التقرير الشهري للسوق العقاري للشهر االول 2021
حسب مجلس تورونتو العقاري
مهند يونان Mo Younan
 مبيعات البيوت للشهر االول  2021بلغت 6,928وحدة سكنية ,زيادة بنسبة أكثر من
 %50مقارنة مع الشهر االول  .2020هذه
البداية القوية لسنة  2021تضمنت نمو
المبيعات لكل أنواع العقارات وبضمنها الشقق
داخل منطقة تورونتو والمناطق المحيطة
بتورونتو.
 العروض الجديدة للعقارات New Listingsكذلك ارتفعت بالمعدل السنوي
مقارنة مع الشهر األول للسنة الماضية,
لكن ليس بنفس نسبة ارتفاع معدل المبيعات
السنوية .ذلك ادى الى تشديد ظروف السوق
العقاري مقارنة مع سنة  ,2020مما ادى الى

استمرار ارتفاع أسعار البيوت على MLS
وكذلك معدل أسعار البيع بمرتبتين رقمية.
 معدل اسعار البيع للشهر االول 2021ارتفع بمعدل  %15.5مقارنة بالسنة الماضية
بمعدل سعر  .$967,885وايضا مقياس
 MLS® HPIارتفع بنسبة  %11.9لنفس
الفترة.
 نمو االسعار أعتمد باألساس على الوحدات low-rise market segmentsمن نوع
البيوت ,بينما معدل أسعار الشقق انخفض
في مركز مدينة تورونتو .على اي حال اذا
استمر تفوق مبيعات الشقق على الشقق
المعروضة للبيع ,يمكن بدء ارتفاع أسعار
الشقق هذه السنة.

معدل سعر المنزل في تورونتو الكبرى
ّ
ّ
سيتخطى المليون دوالر هذه السنة
يُظهر تقرير صدراالثنين عن الغرفة العقارية
أن على
في منطقة تورونتو (ّ )TRREB
الراغبين بشراء منزل في كبرى مدن كندا
وضواحيها أن يكونوا مستعدين لدفع مبالغ
غير مسبوقة.
أن مع ّدل سعر المنزل من
فقد جاء في التقرير ّ
مختلف الفئات في تورونتو الكبرى سيتجاوز
خالل العام الحالي عتبة المليون دوالر.
أدق تتوقع الغرفة العقارية أن يبلغ
وبشكل ّ
معدل سعر المنزل  1,025مليون دوالر
بحلول نهاية عام  ،2021مقارن ًة بمع ّدل سعر
بلغ  929.692دوال اًر نهاية عام  ،2020أي
بزيادة نسبتها نحو .%10,25
«عدنا إلى السيناريو الذي تحدثنا عنه كثي اًر
أن ما يُضاف
في السنوات األخيرة ،حيث ّ
على قوائم المنازل المعروضة للبيع ال يلبّي
النمو في عدد الصفقات» ،قال كبير محللي
ّ
السوق في الغرفة العقارية ،جايسن ميرسر،
في مؤتمر صحفي.
«فإذا أخذنا عوامل الطلب المذكورة في
الحسبان وأضفنا إليها ما نتوقعه من معروض
جديد يدخل السوق ،هذا يعني استم ار اًر في
الضيق» ،أضاف ميرسر.
ويأتي كالم ميرسر فيما السوق العقارية في
تورونتو الكبرى تشهد منذ مطلع العام الحالي
موجة شراء ال سابق لها جعلت المبيعات في
كانون الثاني (يناير) ترتفع خالل سنة بأكثر
من النصف ومعدل سعر بيع المنزل يقترب
من عتبة المليون دوالر.
فصل شتاء خارج
وساهم في هذه االرتفاعات
ُ
عن المألوف ُش ِّجع خالله الناس على تجنّب
التجمعات في فترة أعياد نهاية السنة الماضية
من أجل الح ّد من انتشار جائحة «كوفيد -
تميز أيضاً ،لغاية آخر
 .»19وهو شتاء ّ
األقل ،بالكميات القليلة
الشهر الفائت على
ّ
أن أسعار
من الثلوج التي تساقطت فيه ،كما ّ
الفائدة ظلت خالله في مستويات مت ّدنية جداً.
ال
إن  6928منزً
ويقول تقرير الغرفة العقارية ّ
من مختلف الفئات بيعت في تورونتو الكبرى
في كانون الثاني (يناير) الفائت ،مقارن ًة
ال بيعت في الشهر نفسه من العام
بـ 4546منزً
الفائت ،أي بزيادة سنوية نسبتها .%52,4
وبلغ مع ّدل سعر المنزل من مختلف الفئات
في كبرى مدن مقاطعة أونتاريو وضواحيها
الشهر الفائت  967.885دوال ارً ،مرتفعاً
 %15,49عن مستواه البالغ 838.087
دوال اًر في كانون الثاني (يناير) .2020
وارتفع عدد المنازل المعروضة جديداً للبيع

من  7848وحدة في كانون الثاني (يناير)
 2020إلى  9430وحدة الشهر الفائت ،أي
بزيادة سنوية نسبتها .%20,16
وتتوقع الغرفة أن يبلغ عدد المنازل المباعة
عام  2021نحو  105.000وحدة ،مقارن ًة
بـ 95.115وحدة بيعت عام ،2020
أي بزيادة  ،%10,39وأن يُضاف إلى
قائمة المنازل المعروضة حديثاً للبيع نحو
 160.000وحدة ،مقارن ًة بـ 156.755وحدة
أُضيفت إلى القائمة عام .2020

مغسلة أو مهزلة العقارات في
كندا تدق ناقوس الخطر
وكتب وكيل العقارات خالد سالمة مقاال يقول
فيه :
يشهد السوق العقاري في كندا هذه األيام
وبصفة خاصة في أونتاريو حالة غير مسبوقة
من ارتفاع األسعار بصورة ليس فقط مبالغا
فيها ولكنها غير معقولة وغير مبررة
على مدى سنوات طويلة وعندما كان سوق
العقارات ينظر إليه بأنه سوق جيد ويستمر
بالصعود بصورة صحية تجعل بعض
العقارات وليس كلها تزيد قيمتها بنسبة 10
بالمائة سنويا تقريبا في أحسن األحوال
أصبحنا نرى العجب
حتى أسعار الشقق ( الكوندو) القديمة التي

كانت قيمتها ال تتحرك في السابق إال بقدر
ضئيل جدا أصبحت هي األخرى تشهد
تصاعدا جنونيا
الصفة الوحيدة التي يمكن أن يوصف بها
السوق حاليا هي أنه سوق مجنون وخارج
عن سيطرة أي جهة منظمة لماذا ألن كندا
تتبع آليات السوق الحرة وبالتالي تترك األمور
للعرض والطلب ولكن آليات العرض والطلب
اليمكن أن يترك لها العنان هكذا لماذا؟
لسبب بسيط وهو أن ما يحدث ينذر بالخطر
للمشترين الطبيعيين لعدة أسباب منها أن
من يشتري منزال في كندا البد وأن يكون له
دخل شرعي واضح وعلى أساسه تقوم البنوك
بإعطائه القرض العقاري بنسبة معينة من
الدخل السنوى بعد مقارنة بنود المصروفات
ومتطلبات الحياة األخرى التي ستخرج من
هذا الدخل الشهري أو السنوي
في السابق كان من دخله  70ألفا يمكنه
الحصول على قرض عقاري يمكنه من شراء
منزل يسدد منه قيمة القرض ومصروفات
الحياة األخرى فعلى سبيل المثال إن كان
الدخل الشهري للشخص  5آالف دوالر مثال
فإن نسبة  30إلى  %35من هذا المبلغ (
 1500إلى  )1700ستكون كافية لدفع
الرهن العقاري أو المورتجج بافتراض أن
المنزل مثال كان سعره من  300ألف إلى
 400ألف دوالر وهو شيئ معقول
لكن مايحدث اآلن من هو أن نفس المنزل
الذي كان ثمنه  400ألفا أصبح يصل إلى

الضعف بما يعني شيئان األول أن قيمة
القرض العقاري الالزم لشراء وتمويل هذا
المنزل يجب أن يتضاعف وبالتالي تتضاعف
قيمة الدفعة الشهرية للقرض فهل تضاعف
الدخل ؟
لم يتضاعف الدخل وتضاعفت قيمة المنازل
حتى أن بعض المنازل زادت قيمتها في
شهرين بمايزيد على  400ألف دوالر (
حسب حجم المنزل) وهو زيادة ال تحدث ال
في الذهب وال في السالح وال في المخدرات
فمن أين تأتي القدرة على الشراء بل وظهور
العروض المتعددة للمشترين الذين يتنافسون
على شراء المنازل التي ال تظل في السوق
وتباع بأكثر من المبلغ المطلوب بمراحل ؟
أين موقف البنوك؟ ومن أين تضمن ذلك؟
ومن أين تأتي تلك األموال؟ وكيف يساهم
الجميع في غياب أي هيئة أو سلطة من هذه
الفوضي التي قد تنذر بتآكل القيمة الشرائية
وارتفاع التضخم مع ارتفاع البطالة في كندا
ألرقام قياسية غير مسبوقة.
لقد أصبحت كندا أكبر مغسلة لتبييض األموال
تحت سمع وبصر كل الجهات المسؤولة التي
ال تتحرك وال تحرك ساكنا بينما يعاني بالفعل
من كان حلمه أن ينتقل لهذا البلد ويستقر
واليشعره باالستقرار سوى ( تملك) منزل حتى
ولو استمر في سداد أقساطه لمايزيد على
نصف عمره.
هل من حكيم يدق ناقوس الخطر؟
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انتِظار نِتنياهو ُقرب الهاتف واستِجدائه ل ُمكالمة من بايدن قد ال يطول..
ّ
الصفعة القادمة؟
الرسالة ال ُمهينة وصلت ..كيف ولماذا وما هي ّ
ولكن ّ
يعيش بنيامين ِنتنياهو رئيس وزراء دولة
االح ِتالل اإلسرائيلي حال ًة من القلق واالرِتباك
األيام بسبب
تظهر جليًّا على وجهه هذه ّ
تجاهله ،بل اح ِتقاره ،من ِق َبل الرئيس األمريكي
الجديد جو بايدن الذي لم يُهاتفه حتى اآلن
رغم ُمرور ثالثة أسابيع ويومين على ُدخوله
البيت األبيض.
المت َغطرس ينام والهاتف بال ُقرب
ِنتنياهو ُ
يتفضل عليه الرئيس
من أُذنه على أمل أن ّ
هاتفية َت ُرد له
بمكالمة
ّ
األمريكي الجديد ُ
االع ِتبار ،وتُ َع ّزز ُفرصه في االن ِتخابات
المقبل ،ولكن
التشريعيّة (الكنيست) ّ
الشهر ُ
ألن
ا،
يب
ر
ق
الشرف
يبدو أنّه لن يظفر بهذا
ّ
ً
أمد ان ِتظاره،
بايدن “يتلذّذ” بإهماله ،وإطالة َ
قاما ّ
للط َعنات المسمومة التي تل ّقاها في
ان ِت ً
َظهرِه من ِنتنياهو شخصيًّا ،إلى جانب
طعنات أُخرى للحزب الديمقراطي ِطوال
السنوات الخمس الماضية.
ّ
ِ
المكالمة الهاتفيّة الرئاسيّة
لهذه
تنياهو
ن
ل
سو
ُ
َت ّ
وصل ذروته عندما بلغ األمر بسفيره اللّيكودي
لدى األمم المتحدة داني دانون إلى توجيه
رسالة “استجدائيّة” غير مسبوقة للرئيس بايدن
يُعاتبه فيها على عدم ُمهاتفة ِنتنياهو ،ويقول
له فيها “يا بايدن تح ّدثت إلى ُزعماء كندا
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والمكسيك
الجنوبية ،فلماذا ال
والهند واليابان وكوريا
ّ
تتح ّدث مع ِنتنياهو” ،وأضاف “إذا كُنت ال
تفضل
المباشرّ ،
تملك رقم هاتفه فها هو ّ
الرقم ُ
وحادثه”.
الم َتغطرِس الذي اعتقد أ ّنه الحاكم
ِنتنياهو ُ

توج ألمريكا يتناسى أ ّنه ذهب إلى
ُ
الم ّ
الكونغرس ،ومن وراء ظهر الرئيس باراك
النواب ض ّد
لكي يُ ّ
حرض ّ
أوباما عام ّ 2015
أن ال ّتصفيق
اعتقد
و
ان،
اال ّتفاق النووي مع إير
ّ
مرة يعني أنّه بات أقوى
له ُوقوًفا أكثر من ّ 45
من ساكن البيت األبيض ،وينسى أ ّنه “مثلما
تُ َدين تُ َدان”.
ِ
ِ
االزِدراء لم َيقتصر على عدم ُمهاتفة نتنياهو،
وامت ّد إلى رفض اس ِتقبال اثنين من أبرز
األول هو يوسي
ُمساعديه في واشنطنّ ،
كوهين رئيس الموساد الذي ينتظر ُمنذ

أسبوعين لتحديد موعد له للقاء بالمسؤولين
لمناقشة ال ِملف النووي
األمريكيين نُظرائه ُ
اإليراني ،والثّاني مئير شابات ُمستشار
ِنتنياهو لألمن القومي ،وحا ِمل ِملف ال ّتطبيع
أي بحث
مع ُحكومات عر ّبية للغرض نفسهّ ،
ال ِملف النووي.
خارجية
عندما َيرُفض أنتوني بلينكن وزير
ّ
السيادة
ضم هضبة الجوالن ،و ّ
بايدن تأييد ّ
أن وضع القدس
ّد
ك
ؤ
وي
عليها،
ائيلية
ّ
ُ
اإلسر ّ
الحل النّهائي
لمفاوضات
ّ
المحتلّة يخضع ُ
ِ
لسطينية
ف
ال
لطة
للس
ساعداتها
وَتس َتأ ِنف إدارته ُم
ّ
ّ

وتُعيد فتح مكتب ّ
منظمة التّحرير في واشنطن
ٌّ
انتقامي على
الصفعات هي َرد
ٌّ
ّ
فإن هذه ّ
وتدخله بكُل ِ
صلف
ِنتنياهو وغطرسته،
ّ
الشؤون الداخليّة األمريكيّة.
وغرور في ّ
ُ
بايدن ال يحتاج ِنتنياهو وتأثيره ونُفوذه على
ٍ
لسبب بسيط وهو أنّه بينما كان
يهود أمريكا،
ِ
يدعم ِنتنياهو ترامب في االنتخابات الرئاسيّة
األخيرة ،ويُصلّي من أجل فوزه ،أعطى 72
بال ِمئة من اليهود األمريكيين أصواتهم له،
وحزبه الديمقراطي.
حتى ال يُساء فهمنا ،نوّد أن نُؤ ِّكد في هذه
الحكومات
الصحيفة “رأي اليوم” ،أنّنا نعتبر ُ
ّ
جميعا ،بما فيها حكومة بايدن هي
ة
يكي
ر
األم
ّ
ً
العدو
و
بنا
ّت
ل
ح
التي
كبات
ن
ال
عظم
م
ّ
مصدر ُ
ّ
المسلمين ،وَت ِقف في خندق
و
للعرب
األول
ُ
ّ
أن مواقف بايدن
دولة االح ِتالل اإلسرائيلي ،و ّ
نطلِق من ِخ ٍ
هذه تُجاه ِنتنياهو َت َ
شخصي
الف
ٍّ
في ُمعظم الحاالت ،وليس من ُم َ
نطلق ِخالف
على بقاء إسرائيل دولة ُمحتلّة ُعنصريّة
المحتلّة ،واس ِتمرار تهديدها
لألراضي العر ّبية ُ
ألمن ِمنطقة الشرق األوسط واس ِتقرارها.
بايدن أراد أن يثأر لكرامته وحزبه من رئيس
ُل
وزراء إسرائيلي ُمت َغطرِس َوِقح تجاوز ك ّ
الخطوط الحمراء ،ال أكثر وال أقل ،ولهذا
ُ
سي ِجد ال ّدعم في هذه الجز ّئية من الكثيرين في
َ
اإلسالميِ ،
وداخل الواليات
و
بي
ر
الع
العالمين
ّ
ّ
المتحدة ،وربّما ِ
وللا
داخل “إسرائيل” نفسهاُ ..
أعلم.
“رأي اليوم”

بايدن ُيشعِل فتيل ال ُمواجهة
مع القِيادة السعود ّية ُمب ّك ًرا والبداية يمن ّية..
عبد الباري عطوان
ِ
إذا كان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء
اإلسرائيلي في ذروة القلق لعدم تل ّقيه ُمكالمة
هاتفيّة من الرئيس األمريكي الجديد جو
السعوديين أكثر قل ًقا،
بايدنّ ،
فإن المسؤولين ّ
الهاتفية
المكالمة
ّ
ليس ألنّهم ال يتوّقعون هذه ُ
أصل ،أو أن تكون الرياض العاصمة
ً
ُ
سوًة بسلفه
أ
فيها
حال
الر
ط
ح
ي
التي
األولى
ّ
َُ
َ
دونالد ترامب ،وإنّما ألنّهم يتوّقعون ُعالقات
السارة مع
المفاجآت غير
ّ
بالصدامات و ُ
مليئة ّ
اإلدارة الجديدة ،بدأت إرهاصاتها قبل أسابيع
من حسم نتائج االنتخابات الرئاسيّة لصالح
الم ِذل
المهين ُ
السقوط ُ
الديمقراطي بايدن ،و ّ
لخصمه الجمهوري.
توعد
بايدن
ئيس
ر
ال
إن
نشرح أكثر ونقول ّ
ّ
بأن جميع المسؤولين
أثناء حملته
االنتخابية ّ
ّ
ِ
الصحافي
الم ّ
السعوديين ُ
تورطين في اغتيال ّ
ّ
جمال خاشقجي ،وقتل أطفال اليمن بدفع ثمن
كبير ،وأن يُصبِحوا منبوذين ،ويعتقد بايدن
ولي العهد ،هو
ّ
أن األمير محمد بن سلمانّ ،
الذي أصدر األوامر بقتل الخاشقجي ،وفي
اإلطار نفسه أكّدت السيّدة أفريل هاينز مديرة
أن
يكية المركزّية الجديدةّ ،
المخابرات األمر ّ
ُ
ِ
بالصور
ا
مدعوم
ًّا
ي
ر
س
ير
ا
ر
تق
ر
نش
ت
س
تها
ر
إدا
ُ
َ
ً ّ
ً
ّ
عملية االغ ِتيال
وال ّتسجيالت حول تفاصيل
ّ
السعودية في
القنصلية
هذه التي كانت
ّ
ّ
إسطنبول مسرحها.
***
بسرع ٍة
التّرجمة العمليّة لهذه
ّ
التعهدات بدأ ُ
قياسي ٍة ،وبعد ّأيام معدودة من تولّي الرئيس
ّ
السلطة قبل ثالثة أسابيع فقط ،في
بايدن
ّ
جمد صفقة أسلحة إلى دول
عجل ٍة من أمره ّ

وم ِ
وعدها قبل كولن بأول ،وزير
الخليج َتبلُغ قيمتها  36.5مليار دوالر من على ال ِعراق َ
ِ
ضمنها  50طائرة حربيّة من نوع “إف  ”35الخارجيّة األمريكي في وقتها ،وكان صاحب
الرئيسين بوش
تطورة لإلمارات ،و 7500صاروخ ُم ّ
سير قرار في واشنطن في زمن ّ
ُ
الم ّ
دقيق للمملكة العربيّة السعوديّة ،باإلضافة األب واالبن ،وُهناك نظريّة تآمريّة بدأت
يكية تترّدد ُفصولها في واشنطن وبعض العواصم
المع ّدات األمر ّ
زم ٍة من الذّخائر و َ
إلى ُح َ
“الذكية”.
شجع ال ِقيادة
األوروبية تقول ّ
ّ
ّ
إن الرئيس أوباما ّ
اللفتة في رأينا إعالن أنتوني السعوديّة على غزو اليمن في آذار (مارس)
الخطوة األهم و ّ
بلينكن ،وزير
الخارجية الجديد ،رفع حركة عام  ،2015ليس الم ِتصاص غضبهم بسبب
ّ
“انصار هللا” الحوثيّة من قائمة اإلرهاب توقيعه لالتّفاق النووي مع إيران مثلما كان
ًا
يكية
اعتبار من بعد غ ِد االثنين ،ووقف سائ ًدا في حينها ،وإ ّنما لتوريطهم في هذه
األمر ّ
خرجوا
ال ّدعم األمريكي العسكري وال ّدبلوماسي للحرب الحرب التي كان يعلم ّ
جي ًدا أنّهم لن َي ُ
شجعت إدارة جورج
تماما مثلما ّ
السعوديّة في اليمن التي يراها الرئيس بايدن منها فائزينً ،
بأنّها كارثة
إنسانية أ ّدت إلى مقتل  110آالف بوش االب الرئيس صدام حسين على غزة
ّ
أي
يمني ،ونشر المجاعات واألوبئة ،واع ِتماد  80الكويت ،وليس أدل على ذلك دعمهّ ،
ومطالبته
بال ِمئة من ّ
الشعب اليمني (ِ 30مليوًنا) على أوباما ،لثورات الربيع العربيُ ،
اإلنسانية.
المساعدات
الرئيس المصري حسني مبارك حليف
ّ
ُ
ي
الحكم.
نحي عن ُ
األول ،بالتّ ّ
اللّوبي التق ّدمي واليسار ال ّداعم للديمقراطيين الرياض ّ
السعودية وإدارة الرئيس
الصدام بين
ّ
في الواليات المتحدة وأوروبا هو الذي يضغط ُمسلسل ّ
ّرا ،وحلقته األولى اإلصرار على
بقوٍة على إدارة الرئيس بايدن لوقف الحرب بايدن بدأ ُمبك ً
ّ
في اليمن ،واإليفاء بوعود بتب ّني ِمل ّفات وقف الحرب في اليمن ،وما زال من غير
انتهاك ُحقوق اإلنسان في
المقبلة،
ّ
السعودية ودول المعروف كيف ستكون وقائع حلقاته ُ
أن
السلطات السعوديّة على اإلفراج
ّ
خليجيّة وعربيّة أُخرىُ ،مضا ًفا إلى ذلك ّ
ولعل إقدام ّ
الرئيس بايدن ال يُم ِكن أن ينسى اإلهانات عن الناشطين لجين الهذلول ،ونوف عبد
السعوديّة التي ل ِ
َح َقت برئيسه باراك أوباما بعد العزيز إلى جانب ُمواطنين سعوديين ُمعتقلين
ِ
النووي
األكبر،
العدو
ان،
ر
إي
مع
توقيع اال ّتفاق
يكية
ر
األم
ة
الجنسي
الن
م
ح
وي
ات
و
سن
نذ
م
ّ
ّ
َ
ُ
ّ
ٍ
بألفاظ ُعنصرّي ٍة غير الئقة.
هجم عليه
استباقية الم ِتصاص غضب اإلدارة
ضربة
والتَّ ُّ
ّ
ومحاولة إبطال بعض ذرائعها،
ُ
العالقات السعوديّة مع اإلدارات الديمقراطيّة الجديدةُ ،
حتى
اإلطالق،
على
ة
د
جي
ُن
ك
ت
لم
ة
يكي
ر
األم
اإلعالمية ألعدائها وما
الحمالت
وتخفيف
َ
ً
ّ
ّ
ّ
أن األمير بندر بن سلطان سفير المملكة أكثرهم في ميدان ّ
منظمات ُحقوق اإلنسان
ّ
ا
عام
ين
ر
عش
من
ألكثر
اشنطن
و
في
األسبق
اإلعالمية ،ويكفي “الواشنطن
الوسائل
و
ّ
ً
عانى ًا
كثير من اإلهمال والتّهميش من هذه بوست” التي كان خاشقجي أحد ُكتّابها ،وتُريد
ق
ِ
ّ
ُل الطر والوسائل.
اإلدارات ،وهو الذي َعل َم بالحرب الثّانية الثّأر لمقتله بك ّ

جيدة ُدون أدنى
اإلفراج عن الهذلول خطوة ّ
ِ
شك ،ولكنّها ليست كافية بالنّظر إلى ازدحام
خاصةً،
السعودية
المعتقالت العر ّبية ،و
ّ
ُ
ّ
المعتقلين بتُه ٍم
آالف
ُن
ك
ي
لم
إن
ئات،
ب ِم
َ
ُ
عظمهاِ ،
“مفبرك ٍة” في ُم َ
وغياب ُكلّي للقضاء
ُ
العادل.
***
يكية
ر
األم
األسلحة
صفقات
مبيعات
وقف
ّ
للسعوديّة ،وفي هذا التّوقيت الذي َترجح فيه
الك ّفة لصالح أعدائها في اليمن ،و ِ
انخراط
إدارة بايدن الوشيك في ُمفاوضات للعودة
إلى االتّفاق النووي ،سي َترتّب عليها نتائج
اتيجية خطيرة بالنّسبة إلى المملكة العر ّبية
استر ّ
السعوديّة ،ويكفي أن تجمد إدارة بايدن صفقة
الصيانة ّ
للطائرات
الصواريخ ال ّدقيقةُ ،
وعقود ّ
ّ
السعودية من ِطرازّي “إف ”16
ة
بي
ر
ّ
الح ّ
و”إف  ،15األمر الذي سيُؤّدي إلى ُخروج
السعودي األقوى في
ِنصف ِسالح الجو ّ
ال ِمنطقة من الخدمة باع ِتبارها العمود الفقري
الضاربة في الجزيرة العر ّبية
للقوة
السعودية ّ
ّ
ّ
وال ِ
بأسرَِها.
نطقة
م
ْ
ِ
ى
من األخطاء الكُبر للقيادة السعوديّة إدارة
الرهان
ظهرها للقضايا العر ّبية و
ّ
اإلسالمية ،و ّ
ٍ
كحليف بديل ،وبوليصة
على بنيامين ِنتنياهو
ًّ
ن
أي
لتذليل
ا
جد
ة
فاعل
تكو
تأمين يُمكن أن
ً
ّ
يكية،
صعوبات ُمتوّقعة مع اإلدارات األمر ّ
ُ
كان ِ
الرهان
الرهان َ
ّ
خاط ًئا ِمثله ِمثل ّ
ولكن هذا ّ
على ترامب ِ
وصهره ،ف ِنتنياهو هو الذي
بات يحتاج إلى وسيط مع اإلدارة األمريكيّة
السلطة بعد س ّتة
الجديدة ،ورّبما لن يكون في ّ
وللا أعلم.
أسابيعُ ..
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مروان البرغوثي والفرصة األخيرة
بقلم :الدكتور حسام الدجني
جدل كبير يدور داخل الحلبة السياسية
الفلسطينية بشكل عام والفتحاوية على وجه
الخصوص حول العملية االنتخابية في
األراضي الفلسطينية ،السيما ما يتعلق بقائمة
حركة فتح ومرشحها الرئاسي ،ففي الوقت الذي
يتحدث به الدكتور محمد اشتيه بأن الرئيس
محمود عباس هو مرشح حركة فتح ،تحدث
جبريل رجوب أن حركته لم تحسم مرشحها
النتخابات الرئاسة حتى تاريخه ،ووسط هذا
الجدل وفي مناظرة سياسية جمعتني بالقيادي
في حركة فتح حاتم عبد القادر عبر إذاعة
شمس قبل أيام ،أكد أنه في حال تم التوافق
بين فتح وحماس على قائمة مشتركة ورئيس
توافقي (محمود عباس) فإن حركته تعتبر هذه
القائمة هي قائمة محمود عباس وليس قائمة
حركة فتح ،وأن حركة فتح ستشكل قائمة
جديدة تضم مروان البرغوثي وناصر القدوة
وآخرين ،وعند سؤاله هل تلك القائمة تتبع
للنائب محمد دحالن أجاب بالنفي ،ما يعني
أننا أمام سيناريو ثالث قوائم لحركة فتح،
ومرشحين للرئاسة ،محمود عباس ومروان

البرغوثي ،وهو ما يعني أن مستقبل منصب
الرئيس بيد حركة حماس كون دعمها ألي
مرشح سيعزز من فرصه ،وهو ما سيقع على
مرشحي حركة فتح للرئاسة أو غيرهم.
وحدة حركة فتح هي صمام أمان لمستقبله
ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني ،ولكن
أحد أهم متطلبات هذه الوحدة هو إصالح
جذري داخلي ال سيما المسار السياسي عبر
تقييم وتقويم التجربة والبرنامج السياسي،
ولكن في ظل تعثر وحدة فتح كما هو الواقع
اآلن ،فإن أمام القيادي مروان البرغوثي
فرصة تاريخية في حال لم يستغلها أحسن
استغالل ستسقط رمزية مروان في عيون
داعميه ومحبيه ،وهي تشكيل قائمة وطنية
يتجاوز فيها الحزبية وينعش الروح النضالية
الوحدوية ،ويكون مروان البرغوثي هو
مرشحها للرئاسة فإن ذلك يحقق ما يلي:
 .1إحياء قضية األسرى في السجون
اإلسرائيلية أمام العالم كون مروان البرغوثي
سيكون أول رئيس دولة في سجون االحتالل،
ومن يتساءل عن سيناريو إبقاء إسرائيل
لمروان في األسر ،فأقول له أن المخرج لذلك

هو بتغيير القانون األساسي المعدل ليصبح
نظامنا السياسي نظاماً برلمانياً ،ويكون
الرئيس رئيساً فخرياً.
 .2شخصية مروان كمناضل وأسير وابن
عائلة مناضلة وعريقة تصلح أيقونة يتجمع
حولها جميع الفرقاء الفلسطينيون فتح وحماس
والتيار اإلصالحي واليسار والنخب إلخ...
 .3على الصعيد الشخصي لمروان فإن
الفرصة األكبر إلطالق سراحه تتمثل في
فوزه باالنتخابات الرئاسية لحجم الضغوط
المحتملة إقليمياً ودولياً على دولة االحتالل
اإلسرائيلي للمطالبة بإطالق سراحه ،وهنا
تجدر اإلشارة بأن السبب بعدم إدراج مروان
في صفقة وفاء األحرار  ،1وحسب معلوماتي
أن هذا السبب تعلمه زوجة مروان المناضلة
فدوى البرغوثي ،هو ما زال قائماً في حال أي
صفقة قادمة محتملة.
باألمس القريب زار عضو اللجنة المركزية
حسين الشيخ مروان في سجنه وأصدر
الشيخ بياناً دبلوماسياً فضفاضاً حول ما
جرى ،وسربت الصحابة اإلسرائيلية رواية
أخرى ،وما بين الروايتين ،والتجارب التي

رافقت مروان سواء في انتخابات 2006م،
أو ما حصل في إضراب مروان البرغوثي
عن الطعام هي أحداث تجعل من البعض
متردداً في دعم توجهات مروان البرغوثي،
ولكن في تقديري فإن القرار الحاسم لمروان
حسب ما يرشح اآلن بأنه ٌمصر على الذهاب
لالنتخابات الرئاسية والتشريعية يجعل من هذا
الحدث فرص ًة أخيرة لمروان ،فإن قبل التحدي
سيجد شعباً داعماً وحاضناً لمروان وما يمثله
من رمزية وطنية مستمدة من رمزية الحركة
األسيرة ،وإن كرر تجربة العام  ،2006ففي
تقديري أن رمزيته ستصبح على المحك.
الخالصة :أنصح المناضل مروان البرغوثي
بأن يطلب التصويت من اللجنة المركزية
على عقد مؤتمر حركي عام للتصويت على
مرشح الحركة من القاعدة الفتحاوية وليس
المجلس الثوري أو المركزية فقط ،فإن قبل
طلبه وتم التصويت الشفاف على مرشح فتح
للرئاسة سيصبح التزام مروان البرغوثي بذلك
ملزماً ،حتى لو تم التصويت للرئيس محمود
عباس ،وفي حال رفض طلبه ،فإن األصل
أن تكون خيارات مروان مفتوحة.

األسير السوري قهموز
يرفض شرط إبعاده عن قريته في صفقة لتبادل االسرى :
كشفت سوريا ،اليوم األربعاء ،تفاصيل عملية
تبادل أسرى ،يتم تنفيذها مع االحتالل اإلسرائيلي،
بوساطة روسية حيث كان من المقرر ان يتم خالل
العملية ،إطالق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى
األراضي السورية بمنطقة القنيطرة بطريق الخطأ
!!!! ،وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة
السورية مقابل اطالق سراح نهال المقت ،وذياب
قهموز األسير السوري من أبناء الجوالن السوري
المحتل ,اال انه و حسب نادي األسير الفلسطيني
اأن «إدارة سجن النقب استدعت قهموز صباح
اليوم ،إلبالغه بقرار اإلفراج عنه ،ضمن صفقة
التبادل لكنه رفض ذلك ،وأصر على العودة إلى
قريته الغجر في الجوالن ورفض ابعاده اللى
االراضي السورية حسب بنود الصفقة  ،وعاد

مجددا إلى حيث يقبع في سجن النقب الصحراوي
وهو محكومة عليه بالسجن  14عاما امضى
منها  4سنوات « .اما فيما يخص الفتاة السورية
االخرى نهال المقت فقد وافقت سلطات االحتالل
عن اسقاط الخدمة االجتماعية االلزامية عنها
 .ليس لدينا معلومات اكثر عن الصفقة ولكننا
نستغرب موافقة الحكومة السورية على مثل هذه
الصفقة والموافقة على ابعاد مناضل عن ارضه
وبلده كما ان الفتاة السورية ليست معتقلة وانما
تحت االقامة الجبرية لرفضها الخدمة االلزامية,
ولماذا لم تشمل الصفقة اسرى فلسطينيين خاصة
المرضى منهم  ,فالفتاة االسرائيلية ال يمكن ان
تكون دخلت القنيطرة بالخطاء وهي بالتاكيد تعمل
مع اجهزة امن االحتالل  .فهل اصبحت روسيا

هي من يقرر سياسة سوريا ؟
يشار الى ان عملية تبادل جرت في شهر
نيسان/أبريل عام  ،2019بين سوريا واالحتالل
اإلسرائيلي بوساطة روسية ،والتي جرى بموجبها
تسليم جثمان الجندي اإلسرائيلي «زخاريا
باومل» الذي فُقد في معركة «السلطان يعقوب»
عام  1982إبان حصار العاصمة بيروت
خالل العدوان اإلسرائيلي على لبنان والمقاومة
الفلسطينية واللبنانية ،مقابل اإلفراج عن أسرى
وكان من ضمنهم األسير السوري صدقي الم ّقت،
الذي خرج إلى الحرية في  10كانون الثاني/يناير
 2020بعد 32عاماً من االعتقال في زنازين
االحتالل
وكان المقت تحدث عن رفضه الشروط التي

بوساطة

وضعها االحتالل إلطالق سراحه
روسية بابعادة الى سوريا .
ووفقاً لمصدر واسع االطالع فإنه “ال تبادل
حقيقيا هناك وربما يكون الموضوع هو استرداد
بقايا جثة إسرائيلي كانت في مخيم فلسطين وكان
الروس يبحثون عنها منذ أيام ،إذ أن القوات
الروسية كانت قد طوقت حي اليرموك وبدأت
بعمليات بحث في القبور مع تحليل الحمض”.
وع ّقب معارضون على العملية المعلنة من جانب
النظام وإسرائيل بأنها “لعبة بين بوتين ونتنياهو
لتلميع األخير قبل االنتخابات المقبلة”.

الصندوق القومي اليهودي..
من الجريمة السرية إلى أبرتهايد بـ”الزي العصري”
بقلم :جدعون ليفي
تعرفوا على الصهيونية سنة “ .2021إنقاذ
أراض” على أيدي الصندوق القومي اليهودي في
الضفة”“ ،إنقاذ” أراض في الجليل أيضاً ،حتى
ال تقع األراضي المقدسة في أيدي اإلسرائيليين
الدنسين ،الذين ليسوا يهوداً .إذا بقي هناك
شك للطبيعة القومية المتطرفة والعنصرية ،نعم
العنصرية ،للصهيونية حتى بمالبسها العصرية،
فقد جاء رئيس الصندوق القومي اليهودي ،أبراهام
دفدفاني ،وأزال آخر الشكوك.
ومثل نصوص صهيونية كثيرة أخرى ،فإن
لقاءه مع كلمان لبسكين في “كان  ”11في هذا
األسبوع ،يجب أن يترجم للغة أوروبية واستبدال
العرب باليهود ،حينئذ سنصاب بالصدمة .عندما
يكون النص بالعبرية ويتطرق للعرب فال يصدم
أحداً في إسرائيل“ .أنقذوني ،جاري ينوي بيع
أرضه ليهودي” ،سيقول الالسامي األوروبي
الحقير“ .أنقذوني ،جاري سيبيع األرض لعربي”،
سيقول الصهيوني الطاهر وصاحب القيم .هكذا
هي الصهيونية ،كما أخبرنا أحد رؤسائها .هذه
السنة هي سنة  2021وليس  ،1921فقد قامت

الدولة وأصبحت عظمى ،لكن لم يتغير شيء
بخصوص جشع العقارات من قبل الحركة الدنسة.
لنترك جانباً االستخدام البشع لمصطلح “إنقاذ
األراضي” – لقد تربينا عليه وعلى الصندوق
األزرق ،وغسلت أدمغتنا تماماً منذ ذلك الحين –
ولن نسأل ممن يتم إنقاذ األراضي ولصالح من.
ولكن كيف يمكن لشخص انتخبه الجمهور في
مؤسسات الصهيونية أن يتحدث عن شراء أراض
في الجليل اإلسرائيلي ،العربي – اليهودي ،في
دولة ديمقراطية كما يبدو ،من أجل إنقاذها ،حتى
ال تسقط في أيدي مواطنيها العرب.
الجليل ،يا دفدفاني ،ليس لك ،هو لسكانه ،الذين
لحسن الحظ -لم يطردوا جميعاً على أيدي آباءالصهيونية في العام  .1948لذلك ،بقيت قطعة
األرض األخيرة التي توجد فيها أغلبية عربية .ما
هو السيئ في ذلك؟ بل هو الجيد .هذه بالدهم
بالضبط مثلما هي بالدك ،ربما حتى أكثر قليالً،
بسبب كونهم من مواليدها من األزل ،خالفاً لك.
في أيام الجمعة ،كنا نرتدي أزرق – أبيض ونلقي
قطعة نقود في الصندوق األزرق .هذا الصندوق
مخصص لجمع الصدقات لشراء األراضي من
أصحابها العرب .لقد صدقنا أنه “إنقاذ” .كنا

أغبياء وساذجين جداً .معظم اإلسرائيليين اليهود
حتى اآلن يعتقدون ذلك .في الحقيقة ،يمكن
التحدث عن إنقاذ األرض دون اعتبارك مع ايتمار
بن غبير ،بل اعتبارك مع التيار الرئيسي في
الصهيونية .دفدفاني تحدث عن كيفية استدعائه:
شخص ما من الجليل وشى مؤخ اًر عن جاره بأنه
ينوي بيع أرض للعرب .هنا ،دخل إلى الصورة
وأنقذ هذه األرض التي يدور الحديث عنها“ .حتى
ال نضطر في صباح الغد لشراء األرض من
العرب” ،وصف دفدفاني دون أن يرف له جفن،
دقات الخالص .بعد ذلك ،سيبني المقاولون
اليهود على األرض مجمعاً تجارياً أو موقف
سيارات .وهكذا ،جاء لصهيون مخلص.
إن عفن الصندوق القومي يبعث رائحته النتنة من
بعيد .وحقيقة أن حزب العمل و”ميرتس” شريكان
في مشروع العفن القومي هذا ،تشهد على حقيقة
اليسار الصهيوني“ .شركة لصالح الجمهور”،
معظم أراضيها هي أراض ُسرقت من أصحابها
أثناء النكبة ،ولن تتم إعادتها لهم أبداً ،وهي التي
غطت على أنقاض مئات القرى بالغابات لمحو
ذكرها من على وجه األرض ،وإلغاء إمكانية
عودة أصحابها؛ والتي باعت بالفعل أراضي

لليهود “فقط” خالل سنوات ،ومنذ  2009ضمنت
ذلك بقرار رسمي؛ والتي -بالنسبة لها -ال يوجد
احتالل وال يوجد خط أخضر ،بل دولة واحدة
بين البحر والنهر ،وال يشتري األرض فيها سوى
البيض ولشعب واحد ،والتي أعلنت اآلن أيضاً
رسمياً عن مشاركتها في جريمة الحرب التي
تسمى استيطاناً ،بعد أن فعلت ذلك لسنوات
بواسطة شركة وهمية.
على طاولة هذه الشركة نقوم جميعنا بالتنزه في
أحضان الطبيعة ،شركة خضراء لصالح الجمهور،
وهي ليست سوى شركة عنصرية مقيتة ،كان
يجب حلها منذ زمن .وحتى ذلك الحين ،كان

يجب مقاطعتها .والذين ما زالوا متشككين
فيما إذا كان هذا أبرتهايد أم ال ،يجب عليهم
التعرف على الصندوق القومي اليهودي .مع
وجود يمين ويسار في اإلدارة العليا ووظائف
لـ”ميرتس” أيضاً ،استقبلوا الصندوق القومي
لألبرتهايد ،الذي يمثل اإلجماع اإلسرائيلي.
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«غارديان» تقيل كاتب عمود امريكي بسبب تغريدة ساخرة
عن الدعم العسكري األمريكي إلسرائيل
أعلن الصحفي األمريكي ناثان روبنسون ،أن فيروس كورونا.
صحيفة «غارديان» البريطانية قررت وقف وكتب روبنسون في التغريدة األولى« :هل
التعاون معه ،بسبب نشره تعليقا ساخ ار على تعرفون أن الكونغرس األمريكي غير مخول
«تويتر» عن المساعدات العسكرية التي فعليا بالمصادقة على أي إنفاق جديد ما لم
يتم تشخيص جزء منه لبيع األسلحة إلى
تقدمها واشنطن إلى إسرائيل.
وذكر روبنسون ،وهو مؤسس ورئيس تحرير إسرائيل؟ هذا هو القانون».
مجلة  ،Current Affairsفي مقال نشرته وفي التغريدة الثانية أشار الصحفي إلى
هذه المجلة ،أن رئيس فرع «غارديان» في طابع السخرية لألولى إذ كتب« :وإذا لم يكن
الواليات المتحدة ،جون مولهوالند ،اتخذ هذه ذلك قانونا مكتوبا ،فإنه تأصل في التقاليد
الخطوة ،بسبب تغريدتين منددتين بموافقة السياسية لدرجة ال تتيح تمييزه عن القانون».
الكونغرس على تخصيص  500مليون دوالر وذكر الصحفي أنه تعرض على خلفية
للمساعدات العسكرية إلى إسرائيل ،على هاتين التغريدتين لالتهام بـ»معاداة السامية»
الرغم من الظروف االقتصادية المتدهورة من قبل بعض المعلقين في «تويتر» ،ثم
داخل الواليات المتحدة في ظل تبعات جائحة تلقى رسالة إلكترونية غاضبة أشار فيها

مولهوالند إلى عدم وجود مثل هذا القانون
في الواليات المتحدة وانتقد تركيز روبنسون
على المساعدات إلى إسرائيل وليس أي دولة
أخرى.
وذكر روبنسون أنه حذف التغريدتين وتواصل
مع مولهوالند وقدم اعتذاره ،من أجل الحفاظ
على عالقاته مع «غارديان» ،وطمأنه األخير
ملفات ال عالقة لها مع إسرائيل إطالقا ،إلى
بأن كل شيء سيكون على ما يرام.
لكن في األيام الالحقة توقفت «غارديان» أن فقدان هذه الوظيفة وجه ضربة موجعة
عن نشر مقاالت روبنسون ،ثم تم إبالغه إلى شؤونه المالية ،متهما «غارديان» بمنع
بإغالق عموده في الصحيفة إطالقا ووقف موظفيها من التعبير عن آرائهم وفرض
الرقابة اإلجبارية عليهم.
التعاون معه.
وأشار روبنسون الذي كان يتعاون مع المصدرCurrent Affairs :
«غارديان» منذ عام  2017وكان يعمل على

نصر اهلل ينقل كرة النار إلى حضن نتنياهو  -كوخافي

علي حيدر
تتعامل قيادة العدو مع المواقف التي يطلقها
األمين العام لحزب هللا ،السيد حسن نصر هللا،
بشأن معادالت الرد والردع ،على أنها تعبير
عن قرار م ّتخذ سيسلك طريقه الى التنفيذ متى
ما تطلب األمر ذلك .ويعود ذلك الى ال ِعبر
التي استخلصتها «إسرائيل» طوال عقود من
المواجهة ،غيَّرت مجريات الصراع مع كيان
العدو ،وأنتجت معادالت غير مسبوقة في
تاريخ هذا الصراع .وما رسائل العدو وتهديداته
وإجراءاته على الحدود إال تعبير عن تسليمه
بحقيقة تصميم حزب هللا على تثبيت معادلة
الردع وكبح أي عدوان للجيش االسرائيلي على
لبنان .المشكلة اإلضافية لقيادة العدو أن تأثير
السيد نصر هللا يتجاوز الرأي العام اللبناني،
الى الداخل االسرائيلي ،ويطال الرأي العام
ال الى خياراتهم
والنخب ومؤسسة القرار ،وصو ً
يقر به كبار القادة والخبراء
العمالنية ،وهو ما ّ
في كيان العدو.
انطالقاً من هذه الحقيقة ،بات أكثر وضوحاً
لدى أعداء لبنان وحزب هللا وحلفائه وخصومه،
أنه بعد رّد رسائل السيد نصر هللا لقادة العدو
وأجهزته العسكرية واالستخبارية ،عادت
«إسرائيل» مجدداً لتجد نفسها أمام المعادلة
ذاتها التي أرساها حزب هللا ،والتي وضعت
العدو أمام خيارين :إما االرتداع عن أصل
العدوان ،أو دفع أثمان متناسبة في مواجهة أي
تجاوز للخطوط الحمر.
محاولة اكتشاف أهداف وسياق المعادلة التي
وضع فيها السيد نصر هللا العدو أمامها،
تستوجب فهم ما سعى اليه قادة العدو في
األشهر األخيرة تحديداً ،والتقديرات والرهانات
التي استندوا اليها ،ومن ثم السيناريوات التي
من الواضح أنها حضرت على طاولة مؤسسة
القرار السياسي واالمني ،بعد المعادلة التي
أرساها السيد نصر هللا في خطابه أول من
أمس« :مستعمرة مقابل قرية ،ومدينة مقابل
مدينة» ،والتحذير من التدحرج من «أيام
قتالية» الى حرب.
الواضح أن هناك رؤية متجذرة في الوعي
اإلسرائيلي ،يُعبَّر عنها في الخطابين السياسي
واإلعالمي وفي معاهد الدراسات واألبحاث،
بطرق وأشكال متنوعة ،أنه بعد فشل الرهان على
الجماعات االرهابية والتكفيرية ،وفشل العقوبات
االقتصادية ،ومحاولة حرف االحتجاجات
الشعبية على الواقع المتفاقم في لبنان ،التي
لم تنجح في تأليب بيئة حزب هللا عليه ،وجدت

«إسرائيل» نفسها أمام معادلة قوة مغايرة في
لمح اليها رئيس
دالالتها ورسائلها ونتائجهاّ ،
االستخبارات اللواء تامير هايمن ،قبل أيام ،بأن
تفاقم الوضعين االقتصادي والصحي لم «يضر
بجهود بناء القوة» لدى أعداء «إسرائيل».
في مواجهة هذا الواقع ،يجهد العدو  -باالستناد
الى قراءة محددة للواقع الداخلي بعناوينه
السياسية واالقتصادية والصحية ،...وعبر اتباع
سياسة تهويل تميزت بارتفاع منسوبها  -لفتح
ثغرة في جدار الردع االستراتيجي والعمالني
الذي أرساه حزب هللا ،ومنع استمرار المعادلة
التي حمت لبنان من األخطار الخارجية.
أبرز من أطلق العنان وعمد الى االرتقاء في
سياسة التهويل المدروس والهادف كان رئيس
أركان جيش االحتالل أفيف كوخافي ،الذي
أسهب في شرح الخطة والعقيدة العسكرية
للجيش في مواجهة حزب هللا ،في كلمته أمام
مؤتمر معهد أبحاث األمن القومي الشهر
الماضي .حرص كوخافي على تظهير سياسة
استهداف المناطق المدنية وتبريرها ،وكأنها
تم تسريبه بشكل
المرة االولى! ثم تكامل معه ما ّ
مدروس ومقصود عن التقدير االستخباري
السنوي بخصوص لبنان ،والتلويح بمعركة
«أيام قتالية» ...ثم أعقبت ذلك (كما سبقته)
مناورات كان آخرها ما أعلنه العدو عن مناورة
جوية مفاجئة ،كان منسوب التغطية اإلعالمية
لتفاصيلها مرتفعاً جداً ...األمر الذي عكس
البعد الدعائي لها أيضاً.
كان بإمكان العدو أن يعد الخطط والجاهزية
عما أعلنه ،لكن هذا
من دون أن يُ ّ
سرِب أو يعلن ّ
التسلسل هدف الى محاولة ردع حزب هللا عن
الرد على أي اعتداء اسرائيلي ،عبر دفع الحزب
إلى تب ّني خيار االمتناع واالنكفاء عن الرد
على أي اعتداء إسرائيلي ،بذريعة تجنّب الرد
المضاد الذي سيتدحرج الى ما هو أسوأ .وليس
من الصعوبة تقدير مخاطر هذا التغيير في
المعادلة على الوضعين األمني واالستراتيجي
للبنان والمقاومة ،ويمكن بسهولة استشراف
المسارات والسيناريوات التي يمكن أن تتوالى
في حال نجح العدو في خطته .سيكون الحد
األدنى فيها فتح الطريق أمام خيارات عمالنية
عدوانية مشابهة لما يجري في الساحة السورية.
من المؤكد أن ما خلص إليه قادة العدو في
انتهاج خيار التهويل الذي يمارسونه ،والخيار
يلوحون به ،يعكس
العدواني الواسع الذي ّ
الرهانات التي استندوا اليها ،وكونه أتى في
أعقاب «تقدير وضع» شاركت فيه القيادتان
السياسية والعسكرية ،وتم خالله دراسة الخيارات
والسيناريوات المتعددة .في مواجهة كل ذلك،

أتت مواقف األمين العام لحزب هللا ورسائله.
ومن الواضح أن النتيجة الفورية التي حققها
منذ اآلن ،تبديد الرهان على ارتداع حزب
هللا ،وبذلك وضع «إسرائيل» أمام خيارات
وسيناريوات متعددة:
 االمتناع عن خيار «أيام قتالية». رّد محدود على رّد حزب هللا ،ثم االنكفاء بعداتضاح التدحرج نحو أيام قتالية.
 اتخاذ قرار بشن اعتداء واسع ،تحت عنوانأيام قتالية.
في السيناريو االول يكون حزب هللا قد حقق
هدفه الردعي ،خاصة أنه ال يريد حرباً وال
مواجهة عسكرية ،بل تعزيز معادلة الردع التي
تحمي لبنان.
في السيناريو الثاني ،يكون حزب هللا قد حقق
أيضاً هدفه الردعي ،لكن بعد محاولة العدو ردع
حزب هللا واكتشاف ارتفاع احتمال التدحرج،
والتي ستلقى بالتأكيد رداً تناسبياً .وبذلك يكون
حزب هللا قد نقل «كرة النار» في هذه الحالة
الى أحضان نتنياهو  -كوخافي .وفي هذا
السياق ،أتى كالم رئيس االستخبارات العسكرية
السابق ،ورئيس معهد أبحاث االمن القومي
اللواء عاموس يادلين ،صباح أمس« ،يجب أن
نأخذ تهديدات نصر هللا بجدية ،لكن يجب أن
نتذكر أن نصر هللا يمارس قتال الحرب النفسية
وعلى الوعي( ...إنه) خبير بالحرب النفسية
الردعية ،وإنه يريد ردع االسرائيليين الذين ال
يريدون حرباً» ،مؤكداً أيضاً أن هناك حالة ردع
متبادل بين اسرائيل وحزب هللا.

يادلين :نصر هللا ال يبالغ وال يه ّدد فقط ،فلديه
القدرات التي لم تكن لديه في العام 2006
في السيناريو الثالث ،يكون العدو قد اتخذ
ق ار اًر بتغيير المعادلة مع لبنان ،ويعني ذلك
مصمم على توسيع نطاق اعتداءاته تحت
أنه
ّ
عنوان «األيام القتالية» .في هذه الحالة
يكون حزب هللا أمام خيار وحيد ،وهو إحباط
الهدف االستراتيجي لهذا السيناريو من خالل
مواجهته ،وجبي أثمان مؤلمة من العدو بهدف
إعادة تجديد وتعزيز قوة ردع لبنان والمقاومة
وتكريس المعادلة التي وّفرت الحماية لبنان،
والتأسيس لمعادلة ردع بمستويات جديدة ،قد
يكون لها تداعياتها اإلقليمية أيضاً.
لكن حدود األيام القتالية التي يمكن أن يكون
لها سيناريوات وسقوف متعددة ،وإمكان
تدحرجها الى حرب ال يريدها حزب هللا،

تورط العدو في رهاناته
ابتداء ،مرهونة بمدى ّ
ً
وتقديراته التي ستُح ِّدد منسوب مغامرته
العدوانية .وقد أصبح واضحاً للعدو أكثر من
أي وقت مضى أن كل سقف وسيناريو منها
سيلقى رداً تناسبياً بما يعزز معادلة الردع.
مع ذلك ،تجدر االشارة ،ولو بشكل إجمالي،
الى حقيقة ينبغي استحضارها في مواجهة
هذه السيناريوات ،وهي أن متغيرات نوعية
متعددة في القدرات والجغرافيا واتساع نطاق
التحالفات قد استجدت ،لتكشف وتؤكد أن
المقاومة ،مع أيام قتالية أو من دونها ،أصبحت
أيضاً أكثر ثقة بقدرتها على تحقيق انتصارات
مما تحقق سابقاً .وهذا
بمستويات أعلى بكثير ّ
ما أجمله السيد نصر هللا بالقول إن الجبهة
الداخلية للعدو ستشهد في أي حرب يشنها
على لبنان والمنطقة ،ما لم يشهده منذ عام
 .1948والترجمة العملية لذلك أن المقاومة
تملك اإلرادة والقدرة على خوض ومواجهة
أي سيناريو يحاول العدو فرضه على لبنان
والمنطقة .وفي هذا المجال ،رغم أن يادلين
حاول في تعقيبه على كالم السيد نصر هللا،
احتواء وقع رسائله عبر محاولة التركيز على
تطور قدرات الجيش االسرائيلي ،إال أنه وجد
نفسه مضط اًر إلى القول إن «نصر هللا ال
يبالغ وال يه ّدد فقط ،فلديه القدرات التي لم تكن
لديه في العام  ،2006وكذلك لدينا قدرات لم
تكن موجودة لدينا حينها».
قد يكون مفاجئاً للبعض أن هذه الحقيقة
تحضر أيضاً لدى قيادة جيش العدو ،وتم
الكشف عنها في وثيقة سرية تم تسريبها من
داخل الجيش في وسائل االعالم االسرائيلية،
قبل سنتين«( ،األخبار» ،السبت  9شباط
 .)2019واالهم أن من صاغ هذه الوثيقة
في حينه هو نائب رئيس االركان اللواء يائير
غوالن (أي المسؤول عن مشاريع بناء القوة).
كشفت الوثيقة عن حقيقة رؤية جيش العدو
لما قد يترتّب على أي حرب في المنطقة من
نتائج ،بالقول إن «الضربة التي ستوجه إلى
الجبهة الداخلية ستكون (في الحرب المقبلة)
مما تحتمله ،وأن إخفاق حرب يوم
أكبر ّ
الغفران (حرب تشرين العام  )1973سيكون
«نزهة» قياساً بالضربة التي ستوجه إلى
الجبهة الداخلية».
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قررت الصين االستعداد للحرب
َ
يوم ّ
وليد ش اررة
تغير خطاب جو بايدن ،بعد انتخابه
لم َي ّ
رئيساً ،حيال الصين ،عن ذلك الذي اعتمده
خالل حملته االنتخابية .ففي مقابلة مع محطة
«سي.بي.أس» األحد الماضي ،أكد بايدن أن
الخصومة بين بالده والصين ستتّخذ شكل
قاس
منافسة قصوى ،وقال إن نظيره الصيني ٍ
ذرة من الديموقراطية
ج ّداً ،وإنه «ليست هناك ّ
في شخصه .وال أقول ذلك من باب االنتقاد،
إنها الحقيقة فقط» .وأفادت التقارير اإلعالمية
بأن الرئيس األميركي زار «البنتاغون»،
ومكلَّفاً
معنياً
وشكّل فريقاً
َ
ّ
ّ
بملف الصينُ ،
بمراجعة المقاربة العسكرية للمخاطر التي
تُمثّلها .وهو لم َّ
أول محادثة هاتفية
يتردد ،في ّ
مع نظيره الصيني ،في تناول األوضاع في
هونغ كونغ وسين كيانغ وتايوان ،ما استدعى
رّداً حازماً من شي جينبينغ ،يرفض فيه ما
اع َتبره ُّ
ال في الشؤون الداخلية للصين.
تدخ ً
امنت هذه التصريحات مع مباشرة البحرية
تز َ
األميركية عمليات تدريب وتنسيق مزدوجة
بين سفن وطائرات مجموع َتين من حامالت
الطائرات« :تيودور روزفيلت كارير سترايك
غروب» و«نيميتز كارير سترايك غروب»،
في بحر الصين الجنوبي .وكان رئيس القيادة
االستراتيجية األميركية ،األدميرال تشارلز
ريتشارد ،قد رأى في مقال على موقع «معهد
البحرية األميركية» ،أشرنا إليه سابقاً في
«األخبار» ،إلى أن الحرب النووية باتت
«محتملة ج ّداً مع الصين وروسيا».
اللهجة الحا ّدة تجاه هذين البلدين ،والمناورات
العسكرية االستف اززيّة في جوارهما ،ال تفاجئ
سر أن
قياد َتيهما السياسية والعسكرية .ليس ّاً
ظل
«الدولة العميقة» في روسيا ،حتى في ّ
بي «الهوى» كبوريس يلتسين،
رئيس غر ِّ
كانت مقتنعة بأن استراتيجية االحتواء التي
استمرت بعد
ُّاتبعت ض ّد االتحاد السوفياتي،
ّ
انهياره ض ّد روسيا بهدف إضعافها وتفكيكها.
ويكشف مقال نُشر على موقع «أنتي إمباير»
بعنوان «كيف أشعلت حرب الخليج ش اررة
الثورة العسكرية الصينية» ،للكاتب الصيني
ليو زين ،أن القيادة الصينية أدركت ،بعد
ما ُس ّمي «حرب تحرير الكويت» وما
تفوق عسكري أميركي ساحق
أظهرته من ّ
ي َّ
وظف للتأسيس لهيمنة أحادية على العالم،
ُ
أن بالدها قد تصبح في دائرة االستهداف
وقررت منذ ذلك التاريخ الشروع
األميركيّ ،
في عملية تحديث ضخمة لقدراتها العسكرية
لحماية سيادتها ووحدة ترابها.

هجوم نووي
ومعنوي»
«نفسي
ّ
ّ
يقول ليو زين إن الحرب على العراق بذريعة
تحرير الكويت ،وما تخلّلها من استعراض
للقوة النارية الهائلة وللتكنولوجيا فائقة التطوُّر
في ميادين الصواريخ والذخائر «الذكية»،
والتوجيه عبر األقمار الصناعية والتحكّم
بمسرح العمليات ،والحرب اإللكترونية
والقاذفات الشبحية ،كان لها وقع مزلزل على
القيادة الصينية ،أشبه بـ«هجوم نووي نفسي»
بحسب تعبير مسؤولين سابقين .فـ«عاصفة
الصحراء» َمثّلت ،وفقاً له« ،فج اًر لثورة في
الشؤون العسكرية ،وأبرزت تخلُّف الجيش
الصيني في تلك الفترة ،مع ما ترتّب على
ذلك من خوف على األمن الوطني .هي
أوضحت للصين النمط الحديث لخوض
الحرب ،وأجبرت جيشها على االنتقال من
مرحلة االعتماد على اآلليات إلى تلك
المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات .ومن
النظريات العسكرية إلى بنية الجيش وأسلحته
وتجهيزه ،اكتشفنا أن األميركيين تجاوزونا
بعقود ...وأن عقيدة حرب الشعب أصبحت
فاقدة للصالحية».
االستعداد للحرب ،ولو بهدوء ومن دون
استعراض ،قد يكون وح َده الكفيل بإبعاد
شبحها
انطالقاً من وعيها للبون الشاسع بين قدراتها
العسكرية وتلك األميركيةَ ،غلّبت القيادة
الصينية سياسة «شراء الوقت» والعمل

بصمت وبعيداً عن األضواء إلحداث قفزة
نوعية في قدراتها الرادعة .وهي َ
نظرت
إلى منظومات السالح األميركية المتق ّدمة،
كالصواريخ الدقيقة وتلك المضا ّدة للصواريخ
والطائرات الشبحية ،كنموذج لِما ينبغي لها
ويذكر الكاتب أن الجنرال المتقاعد،
امتالكهَ .
أسر له بأن الجيش الصيني
جين ينانّ ،
قام «بنسخ الكثير من التقارير العسكرية
األميركية ،خاصة تلك المتعلّقة بالقواعد
بناء
العملياتية ،وبدأ بإعادة هيكلة قواته ً

تضمنته من معايير ومعطيات».
على ما
ّ
نمت الميزانية العسكرية الصينية بوتيرة فائقة
َ
السرعة منذ أواخر التسعينيات ،وأضحى
اإلنفاق العسكري السنوي الصيني الثاني
عالمياً ( 178,6مليار دوالر) ،بعد ذلك
األميركي الذي بلغ  732مليار دوالر في
 .2020وبحسب تقارير «البنتاغون» ،فقد
تتفوق على الواليات المتحدة
أصبحت الصين ّ
في مجال بناء السفن الحربية وصواريخ أرض
 أرض التقليدية ومنظومات الدفاع الجويأما على مستوى
الصاروخية المندمجةّ .
يضم 4500
ال
الجو ،فإن لديها أسطو ً
سالح ّ
ّ
طائرة ،بينها حوالى  2000من المقاتالت،
أي ثالث قوة جوية في العالم ،وهي الدولة
الثانية كونياً التي َط ّورت طائرات شبحية من
الجيل الخامس .شهدت قوتها الصاروخية
نمواً ضخماً ،بما فيها تلك الباليستية
أيضاً ّ
العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس
نووية أو الفائقة السرعة.
ثالثة عقود مضت على «حرب تحرير
توصلت
الكويت» ،والخالصة األساسية التي ّ
إليها القيادة الصينية آنذاك هي أن الهيمنة
األميركية ترتكز إلى التفوق العسكري النوعي
على بقية دول المعمورة ،وأن واشنطن لن
أي «منافس» إن
تترّدد في استخدامه ض ّد ّ
استطاعت ذلك .واستنتاجها الرئيس كان
أن االستعداد للحرب ،ولو بهدوء ومن دون
استعراض ،قد يكون وحده الكفيل بإبعاد
شبحها.
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أطماع إسرائيل بالقارة األفريقية..
موارد السودان أوال
حددت  4مصالح واضحة للتطبيع مع
الخرطوم تتلخص في األمن والهجرة والسياحة
والزراعة.
حددت إسرائيل  4مصالح أساسية واضحة
للتطبيع مع السودان تتلخص في األمن
والهجرة والسياحة والزراعة ،وتطمح تحقيقها،
من خالل االستثمار بهذا البلد الذي يتشارك
حدوديا مع  7دول أفريقية ،وربطه بالطرق.
ويستخدم ميناء بورتسودان إليصال المنتجات
الزراعية ،في وقت وصفت تل أبيب السودان
بأنه «سلة غذائية» للقارة األفريقية.
وأظهرت التجارب أن تل أبيب دأبت على
إفساد «السلة الغذائية» األفريقية والموارد
الطبيعية لبعض الدول العربية وخاصة
المطبعة.
ُ
فثمة تقارير أشارت إلى أن األسمدة والمبيدات
التي استخدمتها إسرائيل في مصر كانت
مسرطنة وأصابت في مقتل صادرات هذا
البلد المميزة من البطاطس والفراولة ألوروبا
والشرق األوسط ،حيث سربت إسرائيل
معلومات أدت لحظر الصادرات الزراعية
المصرية مما أثر على االقتصاد المصري.
وخالفا للتجربة المصرية ،تسابق تل أبيب
الزمن للهيمنة على مقدرات الخرطوم ،وهو
ما تجلى بزيارة وزير المخابرات اإلسرائيلية،
إيلي كوهين ،للسودان ،مؤخرا ،والذي كشف
عن المصالح واألطماع اإلسرائيلية ،عبر
االستثمار بالقطاعات التجارية والصناعية
والزراعية ،وإنشاء مصنع لألسمدة والكيماويات
بالخرطوم ،ليكون أول مصنع إسرائيلي يقام
بدولة عربية أو إسالمية.
التوغل بالسودان
تنظر تل أبيب إلى الخرطوم على أنها بوابة
إسرائيل إلى أفريقيا ،عدا األطماع باستغالل
الموارد الزراعية والطبيعية لتوسيع نشاط
الشركات اإلسرائيلية في القارة ،ولتضع
موطئ قدم لها بأفريقيا وعلى البحر األحمر،
لمنافسة أي محاوالت استثمارية للسعودية
ومواجهة النفوذ واالستثمار التركي.
وتطمع الشركات اإلسرائيلية ورجال
األعمال اليهود التوغل بالسودان ،من خالل
االستثمار في مجاالت الطاقة المتجددة
والصحة والطيران والزراعة ،حيث تشجع
المؤسسة اإلسرائيلية -وإلحكام سيطرتها على
السودان -الشركات اليهودية على تنفيذ هذه
المشاريع من قبل مبادرات وشركات قطاع
التجارة واألعمال الخاصة.
وتجلت الخطوة اإلسرائيلية األولى ،لوضع
موطئ قدم بالسودان ،بإعالن شركة داشان
لصناعة األسمدة والكيماويات الزراعية
استعدادها لتمويل كامل واستثمار بنسبة
 ،%100إلنشاء مصنع لألسمدة بالخرطوم.
المنظور اإلسرائيلي
ولإلمعان في السيطرة على خيرات وموارد
السودان ،تتطلع إسرائيل النتداب وفودها
وبعثاتها المختصة إلى الخرطوم بغية تحديد
الطرق الممكنة للهيمنة على الثروة الحيوانية
والزراعية وتربية األبقار والمواشي ،ووضع
اليد على هذا القطاع الذي يتميز به السودان،
ليكون تحت وطأة الشركات اإلسرائيلية التي
ستستغل موارد السودان لمضاعفة األرباح
والتوغل بالقارة األفريقية.
وبافتراض حدوث توغل إسرائيلي بالسودان
اقتصاديا وتجاريا ،فإن الخرطوم من وجهة
نظر تل أبيب ،وفق الصحافي اإلسرائيلي،
المختص باالقتصاد داني زاكين «قصة
مختلفة تماما عن دول الخليج .فالصناعة
الرئيسية في السودان ،هي الزراعة في حوض
النيل الذي يمر عبر السودان ،وعلى طول
الطريق ذي االتجاهين من إثيوبيا وكينيا في

الجنوب إلى مصر ،توجد مناطق زراعية لكن في ظل تكشف األطماع اإلسرائيلية
ضخمة ،إذ من المحتمل أن تكون المياه بالموارد الطبيعية ،ينظر بدر الدين حسين
والتربة الخصبة القادمة من الجبال اإلثيوبية علي المدير التنفيذي للقوى الشعبية لمقاومة
حظيرة حبوب وسلة غذائية في أفريقيا تتحكم التطبيع بالسودان بريبة لخطط إسرائيل إلدارة
مصالحها مع الخرطوم مما يتطلب من
بها إسرائيل.
الحكومة االنتباه ،متسائال :لماذا تبدأ إسرائيل
اعالن
وبحسب الصحافي اإلسرائيلي ،فإن وجود تعاونها بالزراعة؟
تل أبيب سينافس أي مبادرات للسعودية في إجابته عن هذا السؤال ،يقول علي للجزيرة
وأي محاوالت لتركيا لالستثمار في السودان ،نت إن مساهمة الزراعة في الناتج اإلجمالي
لتكون الهيمنة التجارية واالقتصادية في إلسرائيل  %2.5في حين األراضي الصالحة
للزراعة تقدر بـ  ،%20لكنها شبه مكتفية من
المكان مستقبال إلسرائيل.
المنتجات الزراعية بنسبة  ،%95مما يؤكد
احتياجات األرض
وطبقا للمدير التنفيذي لشركة الكيماويات أنها متميزة في التقانة الزراعية ،وهو ما يطرح
الزراعية التابعة لمجموعة «سي تي سي» سؤاال عن سر اتجاهها لالستثمار باألسمدة
االقتصادية بالسودان ،خالد أمين عبد بدال عن التقانة الزراعية.
المطبعة مع إسرائيل
اللطيف ،فإن البالد في حاجة اآلن ووفقا ويرى أن تجارب الدول ُ
للمساحات المزروعة « 40مليون فدان» إلى غير مبشرة لجهة أن تل أبيب في مصر
مليوني طن من األسمدة ،قابلة للزيادة حال قضت على سالالت القطن المصري بإدخالها
القطن المحور ،كما استصلحت األراضي
التوسع في فالحة األراضي.
ويقول عبد اللطيف للجزيرة نت إن االستثمار وروتها بمياه الصرف الصحي واستخدمت
في صناعة األسمدة قطعا سيكون ذا جدوى ،أسمدة إسرائيلية ضارة.
شريطة ضمان أن يكون المصنع المراد ويقول المدير التنفيذي السوداني لمقاومة
تشييده روعي فيه ميزة تفضيلية فيما يلي التطبيع إن إسرائيل طرحت منتجات ملوثة
ورخيصة أغرقت السوق األردني ،مما أثر
التكنولوجيا المتطورة.
ويرى أن السودان متأخر للغاية في مجال على المنتجين المحليين وتراجع اإلنتاج
األسمدة ،إذ إن الزراعة تعتمد على التقاوي الزراعي واضطر المملكة لخفض واردات
والمبيدات ،واألسمدة التي ال تتعدى كمياتها إسرائيل لحماية المنتج المحلي.
المستوردة حوالي  300ألف طن ،بفاتورة ال
تتجاوز  150مليونا إلى مئتي مليون دوالر.
ويوضح المدير التنفيذي في مجموعة «سي
تي سي» أن التوصيات الخاصة باالتحاد
األفريقي في مجال الزراعة توصي بكمية تبلغ
في المتوسط  50كيلوغراما من السماد للفدان
الواحد ،لكن متوسط استخدامه بالسودان
حوالي  8كيلوغرامات فقط للفدان الواحد.
ويتابع «إذا توفرت األسمدة فستحدث نقلة
المسمد من الذرة مثال يمكن
ألن إنتاج الفدان
ّ
أن يصل إلى  11جواال في حين ال يتعدى
إنتاج الفدان بدون سماد جوالين فقط رغم أن
الفدانين في نفس األرض وكمية المطر».
ويشير عبد اللطيف إلى أن غالب استخدام
السودان من األسمدة النيتروجينية التي
تنحصر في سمادي «اليوريا والداب» بنسبة
 %98مقابل استخدام بسيط للسماد الكيماوي
( )NPKالمكون من  3عناصر «النيتروجين
والفسفور والبوتاسيوم».
الخطط اإلسرائيلية

ويشير إلى أن إسرائيل أواخر  2020دمرت
أراضي زراعية فلسطينية على الشريط
األمني ،بعد إغراقها بمياه ومبيدات سامة
لتهجير المزارعين والتأثير على األمن الغذائي
في قطاع غزة.
االكتفاء الذاتي
يقول المدير التنفيذي لقوى مقاومة التطبيع
إن إسرائيل تورطت سابقا في تسرب أسمدة
غير شرعية في اليمن ،اتضح بعد الفحص
أنها مسرطنة ،وذات تأثير عال على الجهاز
العصبي والكلى والكبد.
ورأى علي أن إسرائيل ستتجه إلى الزراعة
بالسودان في خطين ،أولهما محاولة توقيع
عقود طويلة األجل الستصالح واستغالل
األراضي بشروط جزائية صعبة لتشكل
ضغطا على األمن القومي المصري جنوبا،
وربما تقحم نفسها شريكا رابعا في قضية سد
النهضة ،وأن يكون لها مستقبال حصة من
مياه النيل.
وينصح حكومة الخرطوم بأن تتدارك ما
يعتبره مؤش ار خطي ار يتعلق بنوايا إسرائيل
إنشاء مصنع لألسمدة بالسودان ،في وقت
ال تصدر تقاناتها الزراعية التي مكنتها من
االكتفاء الذاتي من أراض زراعية محدودة.
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لماذا قدمت “حماس” كل هذه التنازالت في حوار القاهرة؟
مشوارMeshwar

د .فايز أبو شمالة
نجح المتحاورون الفلسطينيون في القاهرة في
تذليل العقبات من أمام صناديق االقتراع،
وباتت انتخابات المجلس التشريعي قائمة
إذا أعاد السيد محمود عباس النظر في
قانون االنتخابات ،وتخفيض رسوم التسجيل
والتأمين ،وطلبات االستقالة ،ونسبة مشاركة
النساء ،وتخفيض سن الترشح ،وأزعم أن ال
مشكلة لدى السيد عباس في إصدار مرسوم
رئاسي بكل ما سبق ،طالما كان ضمن
التوافق الفلسطيني ،الذي سيرضي الذاهبين
إلى االنتخابات التشريعية.
وللتأكيد على التوافق بين حركتي فتح
وحماس ،فقد تم تأجيل مناقشة أي ملفات
خالفية ال تخص االنتخابات إلى مرحلة
الحقة ،وتم تجاوز أي عقبات تعترض
تنفيذ المراسيم الرئاسية التي حددت مواعيد
االنتخابات ،ومن هذه العقبات التي قفز عنها
البيان الختامي:
1ـ اكتفى البيان الختامي برفع توصية
للمجلس التشريعي الجديد ،لمعالجة ملف
النواب المعتقلين لدى االحتالل ،وهذا هروب
من الضغط على قيادة السلطة إلنهاء هذا
الملف الحساس.
2ـ قفز البيان الختامي عن قضية موظفي
غزة ،وهذه القضية ما كان لها أن تؤجل،
فمصير عشرات آالف الموظفين وأسرهم
صار رهينة في يد االنتخابات ،فإن فازت
حماس تم حلها ،وإن فازت فتح ،فمصير
أطفالهم تحت رحمة حكومتها التي ستتحكم
بمصيرهم.
3ـ لم يتطرق البيان مباشرة إلى البرنامج

السياسي الذي ما زال محكوماً بسقف المرحلة
االنتقالية من اتفاقية أوسلو ،والتي كان يجب
أن تنتهي سنة  ،1999وكان لحركة الجهاد
اإلسالمي موقفاً رافضاً لذلك ،وعلى ذلك
تحفظت الجبهة الشعبية
4ـ لم يوضخ البيان الختامي الشكل الذي
ستجرى فيه االنتخابات في القدس ،هل
ستشابه انتخابات  ،1996أم ستكون نسخة
عن انتخابات  ،2006أو هناك شكل
الكتروني آخر ،ال يقوم على المواجهة مع
االحتالل.
5ـ تحدث البيان عن التوافق على محكمة
االنتخابات ،والتي ستفصل في الطعون،
ولكنه لم يتحدث عن مصير المحكمة
الدستورية القادرة على شطب كل النتائج بجرة
قلم.
إن توافق األطراف على المضي قدماً في
إجراء انتخابات المجلس التشريعي يعتبر

نجاحاً ،ولكن تأجيل نقاط الخالف إلى
لقاءات شهر مارس ،والتي ستسبق موعد
انتخابات المجلس التشريعي بشهرين ،يثير
القلق ،ألن فشل لقاءات مارس لن يوقف
مسيرة االنتخابات ،والتي ستتواصل حتى
لو قاطعتها حركة حماس ،ونجاح لقاءات
مارس ال يضمن إجراء االنتخابات الرئاسية
والمجلس الوطني ،فذلك يتوقف على نتائج
االنتخابات التشريعية ،فالمرسوم الرئاسي
ال بين انتخابات
الذي اقتطع زمناً فاص ً
التشريعي والرئاسة لم يقتطعه للراحة والنزهة،
وإنما للقراءة والمراجعة واتخاذ القرار.
ويبقى مستقبل االنتخابات الرئاسية والمجلس
الوطني رهين للنوايا الحسنة ،وما تضمره
النفوس من مخاوف وشكوك ستكشف عنها
نتائج انتخابات المجلس التشريعي.
ويبقى السؤال الكبير :لماذا قدمت حركة
حماس كل هذه التنازالت؛ بما في ذلك التنازل

عن حل قضية الموظفين؟
أزعم أن القراءة الموضوعية تقول :هنالك
اربع احتماالت
1ـ إزالة العقبات عن طريق االنتخابات
تعكس قوة حركة حماس ،وثقتها بالفوز .في
انتخابات التشريعي وما يليها.
2ـ أو أنها تعكس الضعف الذي تعانيه حركة
حماس ،واستحالة مواصلة تحمل مسؤولية
أوضاع السكان في قطاع غزة.
3ـ هناك ضغوط إقليمية وإغراءات دولية
شجعت حركة حماس على تقديم التنازالت،
مقابل تحقيق االنتصارات في مجاالت أخرى.
4ـ هناك ترتيب سري ،وتوافق غير معلن بين
حركتي حماس وفتح ،ستكشف عنه األيام
القادمة.

روسيا والواليات المتحدة
تدخالن مرحلة جديدة من التنافس في سوريا
تحت العنوان أعاله ،كتب فالديمير موخين،
في «نيزافيسيمايا غازيتا» ،حول تطوير روسيا
قاعدة حميميم الجوية في سوريا الستقبال
قاذفات استراتيجية .فما الهدف من ذلك؟
وجاء في المقال :تعمل روسيا والواليات
المتحدة على تعزيز قدراتهما العسكرية في
سوريا .وبات لدى روسيا ،التي أعلنت غير
مرة عن سحب قواتها من الجمهورية العربية
السورية ،أهداف استراتيجية جديدة يجري
تحديث قاعدة حميميم الجوية لتحقيقها .فقد
تظهر هناك قريبا ،بعد إعادة بناء المدرج،
طائرات استراتيجية بعيدة المدى قادرة
على حمل أسلحة نووية .ستكون القاذفات
االستراتيجية قادرة ،إذا لزم األمر ،على
ضرب اإلرهابيين السوريين باستمرار ودعم
السرب الروسي المتوسطي.
وقد نشرت الدورية األمريكية  Driveمؤخ ار
مقاال تحليليا ،لجوزيف تريفيثيك ،عن تعزيز
روسيا قوتها في قاعدة حميميم الجوية في
سوريا .ويتحدث مؤلف المادة عن أن هناك
«حيلة هندسية» صغيرة يجري تنفيذها لهذا
الغرض ،مرتبطة بإطالة المدرج .وسوف
يؤدي ذلك ،في حال رغبت روسيا ،إلى تغيير
التوازن الجيوسياسي في الشرق األوسط
لمصلحتها.
ويشير تريفيثيك إلى أن «قاعدة حميميم
الواقعة في محافظة الالذقية الساحلية
السورية ،أداة مهمة لتواجد الكرملين العسكري

في ذلك البلد» .على الرغم من أنه سيكون قاعدة حميميم الجوية ،ستكون قادرة على
من األصح القول ،هنا ،إن روسيا تحاول تعريض أهداف في أوروبا للخطر ،من اتجاه
توسيع نفوذها الجيوسياسي والعسكري ليشمل جنوبي جديد ،وضرب القوات البحرية للعدو
في حال حدوث نزاع .وستكون هذه الطائرات
البحر األبيض المتوسط بأكمله.
ويذكّر تريفيثيك بأن «القاذفات الروسية أيضا قادرة على االستجابة بفاعلية أكبر
المجهزة بصواريخ مجنحة ،بانطالقها من لألزمات والحاالت غير المتوقعة في منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا».
وفي الواليات المتحدة وروسيا ،هناك محللون
يعتقدون بأن ما يحدث مرتبط بأهداف
جيوسياسية جديدة لروسيا وإنشاء مجموعات
قوات جوية في الشرق األوسط.

17

276

www.meshwarmedia.com FEB 19,2021, Issue

لالعالن

416-3027664

meshwarmedia@hotmail.com

أراء

مشوارMeshwar

حكومة على أبواب صندوق النقد:
سندفع الثمن مرتين
محمد وهبة
في تموز  2019اقترح صندوق النقد الدولي
سلّة إجراءات تهدف إلى تصحيح العجز
الخارجي للبنان عبر التقشف العام ،ورفع دعم
الكهرباء ،بهدف تقليص االستهالك وضرب
القدرات الشرائية .ما حصل بعد  17تشرين
ض َر َب
األول من السنة نفسها ،أن االنهيار َ
القدرة الشرائية وأ ّدى إلى تصحيح العجز
تدخل من الصندوق.
الخارجي من دون أي ّ
هذه المرحلة فرضت أيضاً البحث جدياً في
االقتراض من الصندوق كخيار أساسي ،أي
العودة إلى مقترحات السلّة «اإلفقارية» مجدداً
ودفع الثمن مرتين!
مضى نحو سنة ونصف على االنهيار .لم
يقتنع المقيمون في لبنان بأن الطبقة الوسطى
تدمرت وبأن غالبية عائالتها صاروا فقراء.
ّ
أما خيارات النهوض فقد تقلّصت .اللجوء
محبذة
إلى صندوق النقد الدولي لم يكن فكرة ّ
سابقاً .رغم ذلك ،إن «صانع سياسات
اإلفقار» قد يصبح الخيار الوحيد المتاح.
فرضية أن الولوج إلى التمويل يتطلب توافقاً
دولياً ،ال تلغي حقيقة أن للصندوق شروطاً
يصعب تلبيتها .هو كررها كثي اًر في تقاريره،
لكن األساس لديه أنه لن يمنح قرضاً ألي
دولة ال تضمن له استعادة األموال .الضمانة
هي تلك «الوصفة المكروهة» التي تعيد فتح
نافذة لبنان أمام التمويل الخارجي مجدداً .في
آخر تقرير صدر عن البعثة الرابعة في تموز
 ،2019جاءت صيغة وصفة الصندوق
للبنان على النحو اآلتي :تصحيح العجز
الخارجي يتطلب برنامجاً إصالحياً قوياً
ومترابطاً ،بمعنى أوضح ،يقول الصندوق إنه
يجب تقليص االستهالك عبر ضرب القدرات
الشرائية .حالياً ،حصل األمر من دون
«جميلة» الصندوق وبتنا فقراء ،لكننا صرنا
مكشوفين أكثر أمام الصندوق .االنهيار الذي
تركنا نغرق فيه ،ضربنا بطريقة أسوأ بكثير
من تلك اإلجراءات التي اقترحها ذات مرة
صندوق النقد الدولي.
التصحيح يضرب المداخيل
ماذا يعني تصحيح العجز الخارجي؟ الميزان
الخارجي يشمل كل العمليات التي تجرى
بين لبنان والخارج .حصيلة هذه العمليات
تكون فائضاً أو عج اًز يجب تمويله .وبما أن
لبنان يعتمد على استهالك السلع والخدمات
المستوردة أكثر من قدراته على اإلنتاج
والتصدير ،فإن ميزانه مع الخارج كان دائماً
في حالة عجز .هذا معناه أن كل الدوالرات
التي تدخل إلى لبنان عبر المغتربين وعبر
الصادرات ال تكفي لسداد قيمة المستوردات
الخاصة باالستهالك ،لذا نستدين من الخارج
دوالرات .االستدانة كانت تتم عبر قناة
أساسية هي المصارف ،وبواسطة أدوات
مختلفة ،منها الفائدة المحلية (على «الليرة»
يسمى «الدوالر المحلّي») األعلى
وعلى ما ّ
من الفائدة الخارجية.
المهم ،إن تصحيح العجز الخارجي يعني
التخلّي عن نمط استهالك مبني على االستيراد،
وهذا يتطلّب منع الناس من االستهالك عبر
ضرب قدراتهم الشرائية .تُضرب القدرة الشرائية
بواسطة الضرائب ،أو رفع األسعار الداخلية،
وهما الوسيلتان اللتان اقترحهما صندوق النقد
الدولي في تموز  2019عندما اقترح «زيادة
ضريبة القيمة المضافة» و«زيادة الرسوم
على المحروقات» ،و«إلغاء دعم الكهرباء»،
و«إصالح نظام األجور ومعاشات التقاعد
في المالية العامة» ...هذه هي اإلصالحات

الرئيسية التي اقترحها الصندوق ،والتي تؤدي
إلى نتيجة أساسية :تصحيح العجز الخارجي.
وبرأيه ،إن هذا التصحيح كان ضرورياً
من أجل «إعادة التوازن إلى االقتصاد في
اإلطار الحالي لنظام سعر الصرف الثابت
أمام الدوالر» ،لكنها أيضاً «تتطلب عملية
بقوة
ضبط مالية كبيرة وموثوقة يتم تنفيذها ّ
وإصالحات هيكلية طموحة».
ليس بالضرورة النظر إلى هذه المقترحات
لكن مطابقتها مع مرحلة
على أنها صائبةّ ،
ما بعد االنهيار باتت متاحة .فما هي مفاعيل
االنهيار؟ عملياً ،انهار سعر صرف الليرة
المحلية إلى
مقابل الدوالر ،ودفع األسعار
ّ
التضخم بوتيرة هائلة ومتسارعة نسبياً ،ما أ ّدى
ّ
تضرر كبير في القدرة الشرائية ،وجاءت
إلى
ّ
النتيجة تقلص االستيراد بحدود النصف .ولوال
وجود سلع مدعومة ،لكانت قيمة التقلص
في االستيراد أكبر ونسبة الضرر في القدرة
الشرائية أكبر أيضاً.

سلوك أفراد هذه المجموعة من مراجع ووزراء لبنان إلى التمويل الدولي لكنه ال يلغي
ونواب وممثلي أحزاب وسواهم ،يشير إلى أنهم المسار التقني
يراهنون على أن التمويل آت بفعل التوافق
األميركي اإليراني المقبل ،وأن إدارة العالقة فالحائط الثاني يتعلق بتوحيد سعر الصرف.
مع صندوق النقد سهلة قياساً على السابق .التوحيد يعني ضرب القدرة الشرائية مجدداً،
ال يمكن تبديد مثل هذا الوهم بسهولة .لكنه الوسيلة االساسية من أجل فتح الباب
فالعالقة التي نسجتها مجموعة السلطة مع أمام استثمارات تأتي إلى لبنان لالستفادة
الصندوق في السنوات الماضية ،كانت من بيئة إنتاج منخفضة الكلفة والتصدير في
مبنية على أدوار محددة؛ الصندوق يلعب إطار مسار واضح ألسعار العملة واألصول.
دور الوكيل نيابة عن الدول المانحة ،وفي الباب الثالث الذي سيطرقه الصندوق هو
بعض المرات مراقباً ،لكنه لم يتعامل مع رفع الدعم .هذا األمر سيكبّد مجموعة قوى
لبنان بوصفه جهة دائنة أو مقرضة .هذه السلطة خسائر كبيرة .فهي تعتمد على العمل
الممول من الدولة .التوزيع يتم عبر
الصفة تعني أن درجة المرونة أو الش ّدة التي الزبائني
ّ
سيمارسها الصندوق ستكون مبنية على فهم قنوات القطاع العام بشكل أساسي وبقنوات
أعمق لالقتصاد السياسي بعد حصول لبنان أقل ظهو اًر في القطاع الخاص .الدعم هو
على تسهيل دولي للولوج إلى التمويل .بمعنى أحد قنوات التوزيع ،سواء كان دعماً للكهرباء،
آخر ،سيفرض الصندوق على لبنان استعادة أم دعماً للخبز ،أم دعماً للمحروقات…
«ليبراليته» بعد تفكيك «زبائنيته الطائفية» .وسواء استُعمل من مال الخزينة مباشرة أو
هنا ،ال يختلط على أحد أن الصندوق بوصفه من احتياطيات مصرف لبنان بالعمالت
«مالذاً أخي ارً» تلجأ إليه الدول المفلسة األجنبية ،فإن كل أنواع الدعم مفيدة زبائنياً.
لالقتراض بهدف التعافي والنهوض ،يختلف
كثي اًر عن أي مصرف آخر .فالمسار الذي النزف متواصل
سيرسمه سيكون صارماً جداً ،بينما قد يبدي هذه بضع عينات من مسار صندوق النقد
مرونة في أساليب تحقيق األهداف المرسومة الدولي وشروطه .ربما سيوافق الصندوق
ضمنه .لذا ،يثار اليوم على عتبة تأليف على تقديم الدعم النقدي لألسر الفقيرة من
حكومة ال سبيل لها سوى صندوق النقد خالل طباعة الليرات ،وربما لن يسأل عن
الدولي ،السؤال اآلتي :لمن سيُعهد التفاوض آليات ضرب القدرات الشرائية سواء عبر
مع الصندوق؟ للمجموعة نفسها التي تراهن سياسات ضريبية أم عبر مزيد من االنهيار
على أن الصندوق سيوّفر األموال للبنان بما في سعر الصرف ،لكن األكيد أنه سيح ّدد
يتيح إنعاش بعض التحويالت إلى الخارج ،أو سقوفاً ومؤشرات يجب االلتزام بها ،وستكون
حتى لتسديد الودائع بالدوالر نقداً!
مفاعيلها كبيرة على اللبنانيين المنهكين
كبد المقيمين في لبنان
فاالنهيار
باإلفالس.
ّ
األولوية للقطاع المصرفي
مدخراتهم ومداخيلهم ،ودفع أكثر من نصفهم
في الواقع ،لن يدفع الصندوق قرشاً واحداً نحو ّ
خط الفقر ،وبعضاً منهم إلى حافة الفقر،
«مخروماً» للبنان ،قبل «إصالح القطاع لكن اإلجراءات التالية التي سيفرضها ،إن لم
المصرفي» .هذا الجزء ال يتج أز من تكن عادلة ،ولم يكن هناك تعويض مقابلها،
المسار .إصالح القطاع المصرفي يعني فسيصبح الفقر والبطالة عنوان موجات العنف
توزيع الخسائر المتركزة بين مصرف لبنان المقبلة .كان يمكن أن تكون اإلجراءات أقل
أقل مأسوية ،لكن مجموعة السلطة
والمصارف والمودعين .طبعاً يهتم الصندوق قساوة و ّ
بأي طريق تسلكه األمور :طريقة طباعة خلقت الكثير من األساطير في مواجهة
الليرات لتسديد الودائع وإطفاء الخسائر األزمة ،منها التدقيق الجنائي ،واحتجاز
قص الودائع األموال ،واألموال المنهوبة ،والدوالر الطالبي،
على مدى السنوات المقبلة ،أم ّ
والتوصل إلى ترتيب مع الدائنين؟ اإلنقاذ ودعم السلع الغذائية ،ودعم المحروقات…
بواسطة المال العام ،أم اإلنقاذ بالخسائر التي
بحجة وجود سعر رسمي للدوالر استنفدنا جزءاً
ّ
حققها النظام؟ ما هي الكلفة المترتبة على أساسياً من الدوالرات التي يفترض استعمالها
المودعين؟ وعلى مساهمي المصارف؟ هذا من أجل النهوض .اليوم لم يعد لدينا أكثر من
أول حائط أمام مجموعة السلطة ،ولن يكون  16مليار دوالر والنزف متواصل.
األخير.

صانع الفقر  VSصانع الفقراء
تبعاً لتقرير الصندوق في تموز  ،2019كانت
حماية ثبات سعر الصرف تتطلب استعادة
السيطرة على التدهور عبر إجراءات تهدف
إلى تصحيح العجز الخارجي .لكن مفاعيل
انهيار سعر الصرف ،بعد تشرين األول
 ،2019أنتجت تلقائياً تصحيحاً في العجز
الخارجي من دون أن تلغي احتمال تج ّدد
موجات تضخم األسعار وانفالت متسارع
لسعر الليرة ووقوع مزيد من الفقر والبطالة.
هذه المقارنة تدل على اآلتي :إنه نموذج من
ورق تقوده مجموعة سارقين أتحفتنا طوال
عقود بأن لديه «مناعة» .فهذه المجموعة
التي صنعت الفقراء في لبنان منذ عقود
ليس لديها فكرة واضحة عن عمل صندوق
النقد الدولي ،بل كانت تقف وراء ما يقترحه
من إجراءات مناهضة للطبقات الفقيرة ألنها
توّفر لها المزيد من السرقة .في الواقع ،إن
«صانع السياسات اإلفقارية» حذّر من األمر
في تقريره ،مشي اًر إلى أن «مصرف لبنان كان
ركيزة االستقرار المالي والكيان الحارس لنظام
سعر الصرف ،ولكن ذلك جاء على حساب
تكثيف الروابط بين البنوك والمالية العامة
وإثقال كاهل ميزانيته العمومية».
وعدا عن أن مجموعة السلطة ال تملك فكرة
واضحة عن عمل صندوق النقد الدولي ،وال
تملك موقفاً واضحاً من أجل التفاوض معه
على مستوى المرونة التي يجب ،أو يمكن،
أن يبديها مع لبنان ،إال أنها ليست جاهزة
أيضاً لخوض أي مفاوضات ذات معنى .قد يؤدي االنفراج السياسي إلى تسهيل ولوج
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منظمة الصحة العالمية :تفشي كورونا بالصين كان أكبر
من المعروف و 12ساللة كانت بووهان في ديسمبر 2019
قال محققون من منظمة الصحة العالمية،
يبحثون في أصول فيروس كورونا بالصين،
إنهم اكتشفوا عالمات تدل على أن تفشي
الفيروس كان أوسع بكثير في ووهان في
ديسمبر  2019مما كان يعتقد سابقا.
وذكر المحقق الرئيسي لبعثة منظمة الصحة
العالمية ،بيتر بن امباريك ،في مقابلة أجرتها
معه شبكة « :CNNكان الفيروس ينتشر
على نطاق واسع في ووهان في ديسمبر،
وهو اكتشاف جديد».
وأضاف أن البعثة وجدت عدة عالمات على
انتشار في  2019على نطاق أوسع ،بما في
ذلك المنشأ األول حيث كان هناك أكثر من
 12ساللة من الفيروس في ووهان بالفعل
في ديسمبر.
وأتيحت للفريق أيضا فرصة للتحدث إلى
أول مريض قال المسؤولون الصينيون إنه
أصيب في  8ديسمبر ،وهو عامل مكتب
في األربعينات من العمر ،وليس لديه سجل
سفر ملحوظ.
وأضاف امباريك ،اختصاصي سالمة
األغذية بمنظمة الصحة العالمية ،أن العلماء
الصينيين قدموا للفريق  174حالة إصابة
بفيروس كورونا في ووهان وحولها في
ديسمبر  ،2019وهو ما «يعني أن المرض
قد أصاب ما يقدر بأكثر من  1000شخص
في ووهان» في ذلك الشهر.
وأشار امباريك إلى أن البعثة ،التي ضمت

 17عالما من منظمة الصحة العالمية و17
آخرين من الصين ،وسعت من نوع المادة
الوراثية للفيروس التي فحصوها من حاالت
اإلصابة المبكرة بفيروس كورونا.
وقال امباريك إن هذا سمح لهم بالنظر إلى
عينات جينية جزئية ،بدال من مجرد عينات
كاملة .ونتيجة لذلك ،تمكنوا من جمع 13
تسلسال وراثيا مختلفا لفيروس كورونا ألول
مرة اعتبا ار من ديسمبر  .2019ويمكن أن
توفر التسلسالت ،إذا تم فحصها مع بيانات
المرضى األوسع في الصين عبر ،2019
أدلة قيمة حول الجغرافيا وتوقيت تفشي

المرض قبل هذه الفترة.
وقال امباريك« :بعضها من األسواق...
والبعض ليس مرتبطا باألسواق» ،بما في
ذلك سوق هوانان للمأكوالت البحرية في
ووهان ،الذي يعتقد أنه لعب دو ار في انتشار
الفيروس ألول مرة.
وتعتبر التغييرات في التركيب الجيني للفيروس
شائعة وغير ضارة في العادة ،وتحدث بمرور
الوقت مع انتقال المرض وتكاثره بين البشر
أو الحيوانات.
ورفض امباريك استخالص استنتاجات حول
ما يمكن أن تعنيه السالالت الـ 13لتاريخ

المرض قبل ديسمبر .لكن اكتشاف العديد
من المتغيرات المحتملة المختلفة للفيروس قد
يشير إلى أنه كان ينتشر لفترة أطول من
ذلك الشهر فقط ،كما ذكر بعض علماء
الفيروسات سابقا أنه من المحتمل أن تكون
هذه المادة الوراثية أول دليل مادي يظهر
دوليا لدعم مثل هذه الفرضية.
مهام البعثة المستقبلية
وقال امباريك إن فريق منظمة الصحة العالمية
يأمل في العودة إلى ووهان في األشهر
الالحقة لمواصلة تحقيقاته ،رغم أنه لم يتمكن
من تقديم مواعيد محددة لرحلة مؤكدة.
ولفت امباريك بأن «هناك حوالي  200ألف
عينة متوفرة مؤمنة اآلن ويمكن استخدامها
لمجموعة جديدة من الدراسات .سيكون من
الرائع لو تمكنا من (العمل) مع ذلك».
وذكر أن بعض عينات االختبارات البيولوجية
األخرى التي ربما أثبتت فائدتها خالل مهمة
ووهان ،لم تكن متاحة لهم أيضا ،منوها بأنه
«تم التخلص من الكثير من العينات بعد
بضعة أشهر أو أسابيع ،اعتمادا على الغرض
من سبب أخذها».
وقال امباريك إن ظروف البعثة ،من فترات
الحجر الصحي المكثفة والتباعد االجتماعي،
أدت إلى بعض اإلحباطات ،إلى جانب
التدقيق العالمي في سلوكها ونتائجها.
المصدر :سي إن إن

ُ
ُ
ٌ
هبل
والثقة فيها
سفه
الرهان على أمريكا
ٌ
بقلم د .مصطفى يوسف اللداوي
مكتوب على الفلسطينيين أن يقضوا
كأنه
ٌ
عمرهم كله ينتظرون مواقف اإلدارة األمريكية،
ويلتمسون عطفها ويبحثون عن رضاها،
ويتوقعون مساعدتها ويطلبون العدل منها،
ويرجون تأييدها ويتجنبون غضبها ،ويطيعون
أمرها ويخافون من سخطها ،وينسقون معها
ويعملون لها ،ظناً من قيادتهم المتنفذة أنها
هي التي تملك مفاتيح القضية الفلسطينية،
حل يتعلق بمستقبلهم ينبغي أن يكون
وأن أي ٍ
من خاللها ،بموافقتها وبرعايتها ،وبمباركتها
وضمانتها ،وبشروطها ووفق رؤيتها.
فهي الضامنة ألي اتفاق ،والراعية ألي
مفاوضات ،والمؤثرة على النتائج والمآالت،
وهي التي تستطيع تمرير الحلول أو تجميدها،
وفرض االتفاقيات أو نقضها ،إذ هي القوة
العظمى وصاحبة حق النقض «الفيتو»
ار بدون
في مجلس األمن ،التي ال يمر قر ٌ
موافقتها ،وهي التي تستطيع أن تضغط على
الحكومات اإلسرائيلية وتلوي عنقها ،وتلجم
سياستها وتحد من عدوانها ،بنفس القدر الذي
تغدق فيه عليها وتدعمها ،وتساندها وتؤيدها،
وترعاها وتحميها.
يه أز الفلسطينيون من قيادتهم ،ويتندرون
عليها ،ويتهمونها بالخبل والهبل ،والعبط
والسفه ،وقلة العقل وغياب الحكمة ،إذ
يربطون مصير قضيتهم بالواليات المتحدة
األمريكية ،ويصدقون وعودها ويعيشون
على أمل الوفاء بها ،ويرهنون مصيرهم
بها ،ويعطلون حياتهم في انتظار قرارها،
وال ييأسون من حنثها في قسمها ،ونكثها في
وعودها ،وعدم الوفاء بالتزاماتها ،بل يبررون
لها أحياناً ،ويمنحونها المزيد من الوقت،
ويعطونها فرصاً أخرى ثق ًة فيها ،واطمئناناً

إلى صدقها معهم ووفائها بالتزاماتها تجاههم،
ويبدون استعدادهم لتقديم المزيد من التنازالت
من أجلها ،لتسهيل مهمتها ،وتمكينها من
فرض رؤيتها على الجانب اإلسرائيلي.
يمضي الزمن وتتوالى السنون ،وتتعقد
الظروف وتتغير الوقائع ،وتتعاور الحكومات
اإلسرائيلية ،وتتبدل اإلدارات األمريكية،
بينما القيادة الفلسطينية على ثباتها وموقفها
ال تغير وال تبدل ،تنتظر قرار اإلدارة
األمريكية الجديدة ،أو تصبر حتى رحيل
اإلدارة األمريكية الحالية ،وهي بين الصبر
واالنتظار تقضي أربع أو ثماني سنو ٍ
ات قابلة
للمضاعفة والزيادة ،إال أن شيئاً ال يتغير أبداً
في السياسة األمريكية ،سواء كانت ديمقراطية
أو جمهورية.
وكأن اإلدارات األمريكية كلها قد تعاهدت
ٍ
موقف واح ٍد ،والتزمت بسياسة ثابتة تجاه
على
القضية الفلسطينية ،بما ينسجم ويتوافق مع
المصالح اإلسرائيلية ،ولكن القيادة الفلسطينية
ال تريد أن تفهم هذه الحقيقة ،إن لم نقل
أنها ال تفهمها وال تعقلها ،ولهذا فهي تصر
على االنتظار ،وتمارس الصبر السلبي الذي
أضر بقضيتنا كثي ارً ،وأفقدنا الكثير من عوامل
القوة والصمود ،وأورثنا يأساً وهواناً نعاني منه
دائماً.
قد ال نتحدث كثي اًر عن اإلدارات األمريكية
الجمهورية ،التي تعتمد تجاهها القيادة
الفلسطينية سياسة الصبر ،ليأسها منها وعدم
أملها فيها أو اطمئنانها إليها ،إذ تعرف
مواقفها ،وتعلم سياستها ،وتدرك والءها
المطلق للكيان الصهيوني ،ورعايتها التامة
له ،فال خير يرتجى منها ،وال أمل يتوقع
فيها ،ولهذا فهي تصبر عليها حتى ترحل،
أو تنتظر المستحيل منها أن يتحقق ،فيضيع
الزمن ونخسر الفرص ،ونحن ننتظر انتهاء

والية الجمهوريين التي تتجدد غالباً ،وال يطول
غيابها حتى تعود ،لترجع بنا إلى نقطة الصفر
من جديد ،وتتراجع عما قدمه الديمقراطيون،
وتهدم ما بنوه أو تعهدوا به ،رغم أنهم ال
يقدمون إال وهماً ،وال يعرضون إال سراباً،
اللهم إال إذا كان يخدم اإلسرائيليين وينفعهم.
لكن المصيبة الكبرى هي في اإلدارات
الديمقراطية األمريكية ،التي تأمل فيها القيادة
الفلسطينية وتصدقها ،وتسلم لها وتطمئن
إليها ،بينما هي أسوأ من الجمهوريين وأكثر
سوء منهم ،إذ تبدو ناعمة لطيفة ،معتدلة
ً
متزنة ،منصفة عادلة ،موضوعية شفافة،
حريصة على قيم العدالة وحقوق اإلنسان،
بينما في حقيقتها توالي الكيان الصهيوني
ٍ
بصمت وهدوٍء أكثر
وتلتزم معه ،وتقدم له
مما يقدمه الجمهوريون ،وتقوم بتسوية
الطريق لها ،وتمهد السبل أمامها ،وتزيل
العقبات التي تعترضها ،في الوقت الذي
تساندها فيه بالسالح واألموال والتقنيات
الحديثة والتكنولوجيا المتطورة ،وتدعمها في
مجلس األمن الدولي واألمم المتحدة ومختلف
منظماتها الدولية ،ورغم ذلك فإن القيادة
الفلسطينية تصدقها وتثق فيها ،وتسلم لها
وتطمئن إليها.
علماً أن اإلدارات الديمقراطية األمريكية
السابقة ،بدءاً من عهد جيمي كارتر الذي
سبق أوسلو بسنو ٍ
ات ،وأسس مع الرئيس
ذاتي
المصري الراحل أنور السادات لحك ٍم ٍ
موسع ،يخسر فيه الفلسطينيون السيادة على
ٍ
أرضهم ،ويفقدون حق إقامة دول ٍة في وطنهم،
قد مهد الطريق ٍ
لحل سيأتي بعده ،يقضي فيه
على الحلم الفلسطيني في استعادة أرضهم
وبناء دولتهم.
مرو اًر بالرئيس بيل كلينتون الذي حكم ثماني
سنو ٍ
ات أخرى ،لم يقدم فيهما شيئاً للفلسطينيين،

غير أنه ساومهم على مدينة القدس،
وفاوضهم على حقوقهم ،وجردهم من ثوابتهم،
وأجبرهم على التنازل عن ميثاقهم ،وماطلهم
في وعوده ،وكذب عليهم في لقاءاته ،رغم
أنه كان قاد اًر لو كان صادقاً أن يضغط على
اإلسرائيليين ويرغمهم ،ويجبرهم على القبول
ٍ
بحل يرضي الفلسطينيين ويسكتهم ،لكنه ما
كان صادقاً ،بل كان كاذباً ناعماً مخادعاً،
ال إلى اإلسرائيليين وحريصاً عليهم.
ميا ً
أما أوباما الذي حكم ثماني سنو ٍ
ات أخرى ،فال
أظنه قدم شيئاً ذا ٍ
بال ،إذ في عهده تجمدت
ٍ
يق مسدودة،
المفاوضات ،ووصلت إلى طر ٍ
وعجز عن مواجهة نتنياهو والتصدي له،
ٍ
بملفات أخرى كثيرة غير القضية
وانشغل
الفلسطينية التي تركها نهباً للحكومات
اإلسرائيلية ،تقضم أرضها وتصادر حقوق
أهلها ،وتوسع االستيطان ،وتمارس القمع
والقتل واالعتقال ضد السكان ،وكان معه نائبه
بايدن المتفق معه في السياسة ،الذي أصبح
رئيساً جديداً للواليات المتحدة األمريكية.
األخير عن نيته العودة إلى السياسة
أعلن
ُ
األمريكية التقليدية ،السياسة التي ال تسمن وال
تغني من جوٍع ،وكأنه بها يدفع الفلسطينيين
إلى النوم في العسل من جديد ،والدخول في
مسلسل األحالم الوردية واألماني العسلية،
راجياً أن يصدقوه ويطمئنوا إليه ،ويلقوا
بقربتهم المقاومة على األرض انتظا اًر ٍ
لغيث
منه لن يكون ،ويسكبوا جرة عسل شهدائهم
ومقاوميهم ،وجنى نضالهم وحصاد مقاومتهم،
ال في وه ٍم لن يتحقق و ٍ
أمل لن يكون،
أم ً
رب
الم َج َ
وينسى الفلسطينيون أن «من يُ َجر ُ
ِب ُ
عقلُ ُه ُم َخ َر ٌب».
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هل الثورات اإلسالمية الجديدة حتمية في الدول العربية؟
مشوارMeshwar

المحلل السياسي /ألكسندر نازاروف
ال شك أن الغرب هو المصدر الرئيسي
لزعزعة االستقرار في المنطقة العربيةّ ،إل أن
األوضاع تتغير.
كان صعود اإلسالموية في العقود األخيرة
بالبلدان العربية ،وال سيما خالل الربيع
العربي ،مدفوعاً بتناقضين رئيسيين ،عدم
المساواة المتزايد وانتشار القيم الغربية التي
أثارت االحتجاجات في المجتمعات العربية
المحافظة.
خلق هذان المتناقضان صراعاً حتمياً بين
النخب الحاكمة الثرية الواقعة تحت تأثير
الثقافة الغربية ،والتي تسعى جاهدة كي
تصبح جزءاً من هذه الحضارة األكثر نجاحاً،
ولذا تتبنى قيم هذه الحضارة طواعية بحماس
شديد ،وبين الجماهير الغفيرة الفقيرة من
الشعوب المحافظة المرتبطة بجذور ثقافاتها
المحلية.
ولعبت هذه النخب ،المنعزلة عن شعوبها،
دو اًر أقرب إلى وكالء للغرب في المستعمرات،
ال من دور القادة الحقيقيين ألمة كانوا غرباء
بد ً
عنها ،بل ويحتقرونها في معظم األحيان.
كذلك فإن رفاهية هذه النخب ال تعتمد على
تحسين الرفاهية وظروف الرخاء ألمتهم ،وإنما
على نجاحهم في أداء وظيفتهم على الوجه
األكمل في إطار النظام االقتصادي العالمي
الذي أنشأته الواليات المتحدة األمريكية.
تغير لبعض الوقت ،بعد
وكان الوضع قد ّ
الثورات المناهضة لالستعمار في البلدان
العربية ،والتي دعمها االتحاد السوفيتي في
القرن الماضيّ ،إل أن كل شيء عاد إلى
وضعه القديم ،عقب انهيار االتحاد السوفيتي.
في الوقت نفسه ،وإذا كانت االحتجاجات
ضد هذا الوضع ،في زمن االتحاد السوفيتي،
تبحث عن الحلول في االشتراكية ،بدأ الشارع
العربي ،بعد تشويه سمعة االشتراكية ،يرى
في اإلسالم الوصفة الوحيدة الممكنة لحل
التناقضين المذكورين.
وبهذا الشكل ،وإلى أن يتم القضاء على هذين
التناقضين ،فإن محاوالت الثورات اإلسالمية
في الدول العربية سوف تتكرر بانتظام ،دون
أن تحقق نجاحاً كبي ارً .فاإلسالموية ،كشكل
من أشكال االحتجاج ،ليست في حد ذاتها
فعال ًة لتنظيم المجتمع الحديث ،وهو
طريق ًة ّ
ما جعل الفشل االقتصادي واإلداري لإلخوان
المسلمين في مصر أم اًر طبيعياً.

مدمرة وغير
المرض ومحاوالت عالجه
ّ
مجدية اقتصادياً بالقدر نفسه .وسوف تظل
المجتمعات العربية داخل هذه الحلقة محكوم
عليها بالتخلف اقتصادياً عن بقية العالم.
في الوقت نفسه ،وفي إطار هذه األنظمة،
فإن كثي ار من الدول العربية محكوم عليها
أيضاً باألنظمة القاسية ،ألن النخب الغريبة
عن شعوبها في حاجة دائمة إلى العنف
والقمع حتى ال تسمح للتناقضات المذكورة
بالنضو إلى ثورة.
كذلك فإن من بين المفارقات أن تصدير
الغرب لوصفاته بشأن «الديمقراطية» والقيم
الغربية ،التي يفترض فيها الديمقراطية،
مثل ثقافة الـ  LGBTعلى سبيل المثال ،ال
يفضي سوى إلى مزيد من الديكتاتورية في
البلدان العربية ،نظ اًر ألن الفجوة والمواجهة
بين الشعوب ونخبها تزداد اتساعاً .وكلما
أرادت النخب الموالية للغرب تنفيذ المزيد من
«الديمقراطية» الغربية ،انحسرت الديمقراطية
الحقيقية في الدول العربية .بل وسوف يكون
رد فعل المجتمع بمثابة مزيد من الراديكالية
اإلسالمية.
بالتزامن ،فإن هناك مخرجا لهذه األزمة،
ويبدو أن األمة العربية لديها فرصة في
استخدامه للفكاك منها.
فاالقتصاد الحديث يتطلب ضخامة في
الحجم ،أي أن األنظمة االقتصادية الضخمة
للغاية فقط هي التي تتمتع بالقدرة التنافسية.
بمعنى أن الدول الصغيرة لن تستطيع أن
لهذا فنحن أمام دائرة مفرغة ،حيث يصبح تكون ناجحة اقتصادياً إال من خالل كونها

جزءاً من مثل هذه األنظمة االقتصادية
الضخمة.
مثل ما نراه في االتحاد األوروبي على سبيل
المثال.
والدول العربية ،وبما فيها مصر أيضا ،هي
دول صغيرة اقتصادياً ،ومدرجة في النظام
األمريكي كمستعمرات ،على الرغم من حقيقة
امتالكها سياسياً صفات الدول المستقلة.
تصبح الفرصة الوحيدة لبناء نظام ال يحمل
التناقضات المذكورة أعاله هي مشروع قومي
عربي يعطي الحجم الضروري لالقتصاد،
مقترناً إما بعنصر اشتراكي أو إسالمي ،أو
مزيج منهما ،ما يضمن عدالة أكثر في توزيع
الثروات بين النخب والشعوب .على أن يكون
ال بشكل ٍ
كاف عن الغرب،
هذا المشروع معزو ً
وفي نفس الوقت ّأل يقع في فخ الراديكالية
اإلسالمية أو االشتراكية الشاملة.
وعلى الرغم من أن العرب يمتلكون البذرة
التي تصلح كي تكون جنيناً لمثل هذا النظام،
إال أن جامعة الدول العربية بشكلها الحالي،
الفعالة للتطوير
مع األسف ،ليست اآللية ّ
في هذا االتجاه ،كما أنه من غير الواقعي
التخلّص من النظام العالمي اقتصادياً في
ظل الظروف الراهنة.
ومع ذلك ،وكما أسلفت ،فإن األوضاع تتغير.
وقد بدأ نظام العولمة الذي بنته الواليات
المتحدة األمريكية بالفعل في االنهيار،
ومحاوالت الرئيس األمريكي السابق ،دونالد
ترامب ،في العزلة عن العالم موضوعية

ومنطقية ،وسوف تستمر حتى من دون
ترامب.
وطباعة البنوك المركزية الغربية لكميات هائلة
من األموال غير المغطاة ال يمكن أن تؤدي
في غضون سنوات قليلة سوى إلى تضخم
عالمي مفرط ،سيشل حتماً التجارة العالمية
ويدمر السالسل الصناعية
لبعض الوقت،
ّ
والتكنولوجية .سوف يمر العالم حتماً بفترة من
الفوضى وتفكك النظام االقتصادي العالمي،
إنها مسألة وقت ال أكثر.
لكن العالم الجديد بعد هذه األزمة سوف يكون
متعدد األقطاب ،من دون اقتصاد أمريكي في
مركزه .وبمرور الوقت ،ستحل الصين محل
الواليات المتحدة األمريكية ،لكن العرب لديهم
الوقت والفرصة لبناء نظامهم القومي العربي
على أنقاض النظام القديم ،حيث تمتلك الدول
العربية مجتمع ًة االقتصادات الكافية لمثل هذا
المشروع.
لكن مشروعاً بهذا الحجم يتطلب قادة بحجم
جمال عبد الناصر ،وقدرته على فهم التحديات
والطريق لتحقيقها على أرض الواقع.
لو كان عبد الناصر موجوداً اليوم ،لكانت
محاوالته لالندماج في ظل الظروف الحالية
ستتوج بالنجاح.
فهل يدرك العرب الفرصة التي بين أيديهم؟
حتى اآلن ال أرى ما يشي بذلك ،ولكن ،وكما
يقول ماركس« :تصبح الفكرة قوة مادية،
عندما تسيطر على الجماهير».

الصندوق القومي اليهودي بصدد الموافقة
على شراء أراض فلسطينيية لتوسيع مستوطنات الضفة
أفادت وسائل إعالم بأن «الصندوق القومي
اليهودي» غير الحكومي بصدد تغيير سياسته
جذريا والموافقة على اقتناء أراض في الضفة
الغربية المحتلة من أجل توسيع المستوطنات
الموجودة هناك.
وأفاد موقع «أكسيوس» األمريكي وشبكة
«وال» اإلخبارية اإلسرائيلية بأن هيئة إدارة
الصندوق الذي تم تأسيسه عام  1901وهو
يملك اليوم نحو  %15من أراضي إسرائيل
ستصوت األحد على خطة جديدة تقضي
بالموافقة على اقتناء أراض فلسطينية خاصة
في منطقة «ج» من الضفة الغربية وتفتح
مجاال لتشخيص الصندوق مئات ماليين
الدوالرات لتوسيع المستوطنات العبرية هناك.
وكشفت «أكسيوس» أن الخطة الجديدة تشدد

على أن اقتناء هذه األراضي الفلسطينية يأتي
بهدف توسيع المستوطنات الموجودة في
الضفة وليس بناء مستوطنات جديدة ،مشيرة
إلى أن الخطة ال تطال منطقتي «أ» و»ب»
التي تشكل نحو  %40من الضفة وتخضعان
كليا أو جزئيا لسيطرة السلطة الفلسطينية.
وتسمح الخطة باستخدام أموال المانحين
في هذه الصفقات ,ومنها كندا في حال ال
يتناقض ذلك مع قوانين الدول المانحة.
وتشمل الخطة الجديدة ،حسب «أكسيوس»،
قائمة المناطق ذات األولوية القتناء أراض
فيها ،منها غور األردن.
وأشار «أكسيوس» إلى أن الصندوق كان
يمتنع منذ عام  1967عن االنخراط بشكل
مباشر في صفقات اقتناء أراض في الضفة،

خاصة بسبب احتجاجات من قبل مستثمرين
أمريكيين.
وكان الصندوق على مدى سنوات خاضعا
لسيطرة «حزب العمل» اإلسرائيلي المنتمي
لليمين الوسط ،لكن منذ أكتوبر ترأسه سياسي
يميني موال للمستوطنين.
وذكرت «أكسيوس» أن هذا التغيير الجذري
المتوقع في سياسات الصندوق يأتي تحت
ضغوط جماعات االستيطان التي تسعى إلى برايس على هذه األنباء بالتأكيد على أهمية
زيادة عدد المستوطنين في منطقة «ج» بنسبة تفادي أي خطوات أحادية الجانب من شأنها
 %60كي يبلغ مليون نسة ،وذلك في وقت تصعيد التوترات وتقويض جهود تطبيق حل
تبدأ فيه إدارة الرئيس األمريكي الجديد جو الدولتين ،بما في ذلك فرض السيادة وبناء
بايدن بمراجعة سياسات سلفه دونالد ترامب مستوطنات وهدم منازل والتحريض.
الرامية إلى شرعنة االستيطان.
وعلق المتحدث باسم الخارجية األمريكية نيد
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من أدب المقاومة إلى أدب التطبيع!..؟
مشوارMeshwar

بقلم  :منير مزليني
ال يخلو كاتب عربي من نص يتغنى فيه بالقدس،
أو يمجد فيه القضية الفلسطينية ،أو يأزر فيه
الشعب الفلسطيني ،مؤيدا المقاومة بكل أشكالها،
وكل أمانيه أن يرمي حج ار في وجه الغاصب
المحتل .كما ال يوجد فينا من لم يتأثر بقصيد
(مديح الظل العالي) لحمود درويش ،أو يحفظ
مقاطع من قصيد « سجل أنا عربي «  ،كما ال
يوجد فينا من لم يقاسم سميح القاسم صيحته:
تقدموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل ارض
تحتكم جهنم تقدموا
يموت منا الطفل والشيخ وال يستسلم وتسقط االم
على ابنائها القتلى وال تستسلم تقدموا تقدموا
يهتز
و
كما ال يوجد فينا من لم يتمزق قلبه حسرة
ّ
غضبا وهو يستمع إلى أميمة وهي تردد أغنيتها:
وين العرب ،،وين ؟  .ومن منا يستطيع أن ينسى
المبدعين الشهيدين غسان كنفاني مبدع مصطلح
أدب المقاومة ،وناجي العلي الرسام الكاريكاتيري
الفلسطيني الذي اغتيل في لندن في  29أغسطس/
أوت  1987بيد غادرة مجهولة  ،،والقائمة طويلة
ولم تنقطع يوما منذ  1948إلى يومنا هذا .ولم
يقتصر هذا اللون من أألدب على أقالم فلسطينية
فحسب ،بل كان ديدن كل كتاب العربية ،فلم ينشأ
منهم أحد إال وهو يخط أول محاوالته األدبية في
النداء بتحرير القدس والوقف مع المقاومة ،إلى
أن باتت الزمة أدبية ال يحيد عنها أحد منهم ،مثل
الزمة الوقوف على األطالل عند العرب قديما.
لكن يبدوا أن للزمان أحكامه وللسياسة فعتلها التي
ال يهدأ لها بال حتى تفسد ما تدخل إليه وتخضعه
لفنون خيانتها وأطماع مصالحها ،فما فتئ وأن
تراجع صوت المقامة وتغيرت نبرة الثورة والكرامة،
خصوصا بعد ابرام اتفاقية كامب ديفيد في 05
من سبتمبر  ، 1978فزادت انتكاسة على انتكاسة
 ،67وتغير لون الشعر واألدب والفن من لون
الثورة األحمر القاني إلى لون االستسالم الفاتح
الباهت ! وتراجع صوت المقاومة والثورة مستسلما
لصوت السياسة وتحت تأثيرات النقد المصنع
في مختبرات العارفين ،تحت اسم الحداثة وما
بعد الحداثة ،فصار أدب المقاومة نصا منغلقا،
منبريا ،مباشرا ،رديئا .وصار االبهام والالمعنى
والعبث نصا منفتحا مثقفا ،مفتوحا على كافة
الدالالت والقراءات .وجاء التركيز على الشكل
ليُهمل المضمون  ،واهتم بالكيف
ليهمل الماذا ..وقد انطلت الفكرة/الحيلة على
كبار الشعراء وأقربهم إلى القضية ،فأُهمل (أحمد
العربي) وجاءت (ريتا) ،ليبدل القول من :
ِ
فليأت الحصار جسدي هو
بي –
«أَنا أحم ُد العر ُّ
األسوار – فليأت الحصار وأنا حدود النار –
فليأت الحصار وأنا أحاصركم أحاصركم وصدري
ُل الناس – فليأت الحصار لم ِ
تأت أغنيتي
باب ك ِّ
ُ
يات وراء
الكحلي في
لترسم أحمد
ْ
َّ
الخندق الذكر ُ
ظهري ،وهو يوم الشمس والزنبق يا أيها الولد
َّ
قاوم َّ
إن
ِ
الموزُع بين
نافذتين ال تتبادالن رسائلي ْ
أنت لألزرق «
و
للرمال...
التشابه
َ
ثم تغير القول ليصير:
«بين ريتا وعيوني ...بندقيَّة والذي يعرف ريتا ,
ينحني ويصلي إلل ٍه في العيون العسليَّة ! ..وأنا
قبَّلت ريتا عندما كانت صغيره عندما كانت صغيره
وغ َّط ْت ساعدي
وأنا أذكر كيف
التصقت بيَ ,
ْ
عصفور
يذكر
مثلما
يتا
ر
أذكر
أنا
أحلي ضفيرة و
ٌ
ن
غديره آه ..ريتا بيننا مليو عصفور وصوره
َْ
أطلقت نا اًر عليها ..بندقيَّة».
ومواعي ُد كثيرة
ْ
صحيح أن القصيدتين جميلتان من الناحية الفنية،
ولكن هل تغير الوضع حتى نغير الماذا..؟ ،وهل
تبدل المقام حتى نبدل الكيف ؟ ! أرى هنا أن
صاحب القصيدتين قد انتصر للشعر على حساب
القضية ،فربح الشاعر الحداثي وخسر الشاعر
المقاوم .وقس على ذلك العديد من التجارب
واألسماء التي تراجعت وخفت صوتها وتغرب.
وقد يرى البعض في هذا الرأي جرأة وتجنيا ولكنه
الواقع والرأي.
االنزالق نحو ترسيم التطبيع:
بعد هذه الموجهة السياسية الصادمة والمتصاعدة
من التطبيع للعديد من الدول العربية مع الكيان
المحتل بات من المتوقع جدا توسيع رقعة هذا

التطبيع إلى عدة مجاالت أخرى تعمل على
ترسيخ هذا المفهوم وتطبيعه ـ أي تطبيع التطبيع
ـ وجعله متقبال عند مختلف القطاعات ولدى
أوسع الشرائح المجتمعية ،بعدما بادرت إليه
الطبقة السياسية الحاكمة بأذرع ممدودة دون قيد
وعل شريحة المثقفين والساحة الثقافية
أو شرطّ .
في مستقبل األيام القادمة سوف تعرف المحالة
عالقات ولقاءات وأمسيات أدبية مشتركة تكرس
هذا التطبيع بصفة رسمية وتحت الرعاية السامية
للسلطات الحاكمة العاقدة لهذا التطبيع ،بعدما
كانت تؤدى في شكل مبادرات فردية من قبل
بعض المثقفين المطبعين سلفا ،على أساس أن
التطبيع هو الطريق الوحيد ألرفع األلقاب وأشهر
الجوائز األدبية والفنية ،وكونه الوثيقة السحرية
لطلب تأشيرة الدخول أو اللجوء للعالم الغربي.
فكتبوا وأخرجوا من األعمال األدبية والمسلسالت
يكرس هذا
واألفالم التلفزيونية والسنيمائية ما ّ
التطبيع ويمهد له بمختلف األساليب وشتى األلوان
والسبل .ولن اخفي س ار إذا لم أذكرت هذه األسماء
المطبعة ،ولكنها في الواقع أسماء معروفة ،بل
هي نفسها لم تدخر جهدا أو وسيلة في جلب
االهتمام نحوها وجعلها محل نقاش وجدال ساخن
في األوساط األدبية والفنية تحت تغطيات إعالمية
واسعة ،قصد التوثيق بها في سيرتها الذاتية ،والتي
سوف تقدمها للجهات المعنية كدليل على والئها
وأسبقيتها لمبادرات التطبيع وانفتاحها على ثقافة
األخر .و لم تكتف بذلك ،بل تأكيدا على والئها
وانفتاحها ـ بلغة البعض ـ وانبطاحها ـ بلغة البعض
اآلخرـ أخذت على عاتقها الحرب بالوكالة ضد
ثقافة الداخل وأصالتها ،وراحت تتهمها بشتى
ألوان العنف والتعصب وتصفها بأشنع األوصاف
والنعوت ،نافية عنها كل معرفة أو عقلنة أو جمال
فضال عن االبداع ،متبنية في ذلك سياسة ثقافة
الهيمنة بلغتها االستعمارية المتعالية الحديثة .أين
تصبح المقاومة ارهابا ،والوطنية انغالقا ،والكرامة
عقدة ،والشرف تعصبا ،والرجولة عنفا ،،و ...و
..و  .وبالمقابل  ،يصبح االستسالم تطبيعا،
واالنبطاح انفتاحا ،والتبعية انتصا ار ! وهكذا ....
مهملين في ذلك جانبا مهما ،وهو أن لكل مجتمع
وحضارة خصوصياتها الثقافية واالجتماعية والتي
تتولد وتتشكل وفق معطيات متعددة ومختلف
يرصدها علماء االجتماع والعمران في العادات
والتقاليد والمعتقدات والمناخ والموقع الجغرافي
وطبيعة المجتمع في ح ّد ذاته  .وقد يشمل هذا
االختالف اقرب المجتمعات ثقافة وحضارة ،فما
بالك بأبعدها والمتباين منها .ففي أوربا نفسها
تختلف التركيبة المجتمعية والفكرية من بلد آلخر،
تم التفرقة بين الفكر
ووفق دراسات معرفية غربية ّ
الفرنسي مثال والفكر األلماني أو الفكر االنجليزي
 ..ففي حين يصفون العقل أو الفكر الفرنسي
بكونه يتميز بالدقة والوضوح  .فإنهم يميزون
الفكر والعقل األلماني بالغموض والتصوف ،وهذا
ما يتجلى بوضوح في أدبهم وفلسفتهم وفنهم والذي
يعرف بـ  ( :الفن القوطي)  ..أما الفكر االنجليزي
أو األمريكي فيتميز بطابع المصلحة والمنفعة،
وبالتالي كل ما ال يحقق نتيجة منفعية فهو ليس
صحيحا .وعليه فمقياسهم للصحيح والخطأ ،كما
يقول األستاذ مهنا المهنا  »:ليس لقربه أو بعده
عن الحق أو الباطل وإنما لبعده أو قربه من
المنفعة أو المصلحة « وهذا ما تخلص إليه
الفلسفة البراغماتية.
وعليه ،فإذا كان التطبيع لغة يعني »:جعل
األمور طبيعية» ،واصطالحا يعني »:ابرام
اتفاقيات وعالقات دبلوماسية مع الكيان اآلخر
في مختلف المجالت « .وكلنا يعلم أسباب

الصراع العربي االسرائيلي منذ نشأته سنة 1948
إلى غاية يومنا هذا .لكن السؤال الذي يطرح
نفسه في هذا السياق ،ما الذي ج ّد في العالقة
العربية االسرائيلية حتى يذهب العرب للتطبيع؟!
هل إلتزم الكيان االسرائيلي بالبنود الصادرة في
حقه من هيئة االمم؟ هل وفى بتعهداته والتزاماته
إزاء السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ،وبما
أبرمه من اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية ؟ واقع
الحال يقول غير ذلك ويؤكد يوما بعد يوم تعنت
الكيان المحتل
وتزمته واص ارره على خرق كل بنود االتفاقيات
الثنائية واألممية المبرمة الصادرة في حقه ،كما
أن جرائمه اليومية ال تتوقف في حق الشعب
الفلسطيني ،نساء وأطفاال وشيوخا ،المطالبين
بحقوقهم الشرعية والتاريخية .إذا ما الذي ج ّد
حتى يهرول هؤالء نحو التطبيع؟ أم أنه االنصياع
األعمى والرضوخ التام لضغوطات القوى
المهيمنة وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية
والتي تخطط ألطماعها االستعمارية الجشعة ،من
خالل مخطط الشرق األوسط الكبير الذي يمتد
من أقصى غرب المغرب العربي إلى أقصى شرق
أفغانستان ،أو كما يقول المحلل السياسي عبد
الرحيم علي :
مصطلحي
« وبصرف النظر عن التسمية ،فإن
َ
الشرق األدنى والشرق األوسط يعكسان وجهة
نظر غربية ترى أن أوروبا ،هي مركز العالم،
وأن األقاليم األخرى تتجمع حوله ،في مقابل
إدراك الغرب منذ زمن بعيد ،أن الموقع الجغرافي
الذي يتمتع به ووفرة إمكاناته االقتصادية الهائلة
وثرواته النفطية ووزنه الحضاري ووجود اإلسالم
خطر على مصالحه
ًا
فيه كطاقة روحية ،يشكل
ويحد من أطماعه .فتم تقديم مشروع الشرق
األوسط الجديد ألول مرة من قبل (التجمع من
أجل السالم) وهي هيئة غير حكومية تشكلت
في القدس سنة  ،١٩٦٨بهدف تشجيع المبادرات
الرامية إلزالة أسباب الصراع العربي اإلسرائيلي
كتابا ومفكرين ومثقفين وصحفيين،
وتضم الهيئة ً
ويقول بيريز إنه طرح المشروع سنة ١٩٨٥
وسماه مشروع “مارشال الشرق األوسط” .ويعد
مؤتمر مدريد الذى عقد سنة  ١٩٩١بمثابة عملية
انطالق لترسيم «خريطة جديدة لمنطقة الشرق
األوسط» ،حيث طرحت فكرة السوق الشرق
أوسطية بمبادرة إسرائيلية وأمريكية مع الجماعة
األوروبية والبنك الدولي ،ويعد شيمون بيريز رئيس
الوزراء اإلسرائيلي األسبق من أشهر الداعين لهذه
الفكرة ،فقد ركز عليها في خطابه الذى ألقاه في
المؤتمر السنوي لحزبه «حزب العمل» في أيلول
١٩٩١م.« .
يجر وراءه المثقف والكاتب
السياسي
انفك
وعليه ما
ّ
فيخرجه من جحر ليدخله في آخر ألعن منه
وأظلم ،وبدل أن يكون المثقف واألديب هو العقل
المنير والصوت المنبه المتمرد على الظلم والجهل
واالستبداد ،مثلما عهدناه عند فولتير وجون جاك
روسو وماركس وغيرهم في المجتمع الغربي،
وعندنا في المشرق مع دعاة النهضة واالصالح
مثل جمال الدين األفغاني ومحمد عبدو وأبو
األعلى المودودي وعبد الحميد ابن باديس وغيرهم
من جهة ،وطه حسين و حسين مروه ،وطيب
تيزيني ،وحسن حنفي ،و محمد عابد الجابري  ،و
محمد أركون وغيرهم من جهة ثانية  ..إلى درجة
أن بات الفكر والمثقف اليوم سباقا للطبيع حتى
قبل السلطة والقرار السياسي ،وأكبر مثال لدينا،
أين رفضت السلطة الجزائرية التطبيع مع الكيان
الصهيوني في حين لم تدخل الكثير من األسماء
األدبية والمثقفة في الدعوى لهذا التطبيع بشكل أو

بآخر سواء مع الكيان االسرائيلي أو مع المستعمر
الفرنسي غريم الجزائر األمس واليوم .وكتاباتهم
ومواقفهم وحواراتهم شاهدة عليهم ،وهذا ما نلمسه
مثال في راوية « آخر يهود تمنطيط « الصادرة
بالفرنسية في  2012بالجزائر ،والتي تستجدي
التطبيع تحت غطاء التسامح الديني .و رواية «
الغجر يحبون أيضا « والتي تمجد األقدام السواء
وتتغنى بثقافتهم وهم أراذل المجتمعات الغربية
وأحقرها ،جاؤوا فوق دبابة المستعمر ليغتصبوا
أراضي أهل األرض وممتلكاتهم ،ولكن صاحب
الرواية يصر على أن يلمع صورتهم ويمجد
ذكراهم بشكل رومنسي فاشل .وغيرهما كثر .وقد
سبقهم إلى ذلك تمجيدا للمستعمر ،صاحب كتاب
«حزام الغولة» الذي راح يظهر العسكري الفرنسي
في صورة االنساني الرحيم وهو يقدم للطفل علبة
شوكوالتة ،وفي المقابل يظهر المجاهدين في
صورة ذئاب الليل المخيفة والخنازير المرعبة،
هذا دون ذكر من زار اسرائيل وأيدها في احتاللها
لفلسطين ووصف الجهة المقابلة من المقاومين
بالمتشددين االرهابيين .هذا من جهة ومن جهة
ثانية أراها أهم وأخطر ،ألنها تعبر عن األكثرية،
تكمن في كيفية استقبال المثقفين والكاتب اآلخرين
لهذه المواقف .أين أحبوا أن يظهروا بصورة
المنفتحين والمتفهمين تحت غطاء االنفتاح
والدعوة للسالم ! وقد كنت شاهدا على مثل
موقف  ،أين أعد ملف بإحدى الجرائد العمومية،
بخصوص زيارة أحد الكتاب الجزائريين إلسرائيل
والنداء بالتطبيع معهم ،فجاءت مواقفهم خذولة
ومخزية ،وعلى اثرها كتبت مقاال مخالفا في الرأي
بعنوان « الوقوف مع الجالد ! « إال أنه لم يحظ
بالنشر في تلك الجريدة والتي يدعي فيها صاحب
الملف أنه ديمقراطي وينادي بحرية الرأي ! ..
إن االبداع والفكر موقف في األول واألخير ،إما
أن تكون أو ال تكون  .وبالتالي ان أي تفكير
في عزل األدب والفن عن الواقع أو فصل الفكر
واالبداع عن السياسة هو ضحك على الذقون
واستخفاف بالعقول ،فإن لم يكن المبدع والمفكر
مرآة لعصره  ،وصوت لشعبه ونبراسا مضيئا
لطريقه ،فال خير فيه وال رجاء منه ،وهو بالتالي
كورقة الخريف الساقطة تحملها الريح كلما هبت
وتأخذها أينما شاءت ! وجدلية الكيف والماذا ،أو
معادلة الشكل والمضمون في منظور فلسفة النقد
الفني عامالن ال ينفصالن وغير متعارضين،
بل يجمعها التكامل والجمال ،فال خير في لفظ
بال معنى ،كما ال جدوى من معنى بال لفظ،
أو كما يقول العالمة عبد القاهر الجرجاني في
كتابه أسرار البالغة  « :إذ األلفاظ خدم المعاني
المصرفة في حكمها ،وكانت المعاني هي المالكة
و
ّ
سياستها ،المستحقة طاعتها ،فمن نصر اللفظ
على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته،
وأحاله عن طبيعته ،وذلك مظنة من االستكراه،
وفيه فتح أبواب العيب والتعرض للشين « .وإن
كانت الفلسفة تهتم بالماذا ،والعلم يهتم بالكيف.
فإن االبداع الفني عموما ال يمكن استغناؤه عن
الطرح الفلسفي كما ال يمكنه ابعاده عن التجربة
الحسية التي تمده بالواقعية والتأثير المباشر .دون
اغفال أن الفكر واالبداع والفن يتباين ويختلف
باختالف المجتمعات والثقافات والمحيط الجغرافي
والسياق التاريخي .وكما ذكرنا سابقا فيما يتعلق
بتغير العقل والفكر في المحيط المتقارب الواحد،
مثلما ال حظنا في الفكر الفرنسي واأللماني
واالنجليزي واألمريكي ،أي الفكر الغربي بصفة
عامة ،فإنه من باب أولى أن يختلف ويتغير
عن بقية المجتمعات البعيدة األخرى ،ال سيما
العربية والشرقية منها ،وفي هذا السياق ،هناك
مثل متداول في الثقافة الغربية يترجم هذا التباين
واالختالف ويصور ه بشكل ابداعي ،يقول « :
إذا كنت في النمسا فسوف تتعثر بالموسيقيين..
أما إذا كنت بألمانيا فستتعثر بالفالسفة ! « .
وأخشى ما أخشاه اليوم أن يضاف لهذا المثل
قول « :وأما إذا كنت عند العرب فستتعثر
باألغبياء المطبعين!».
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أمبر فاليه:
واحدة من أكبر مستوطنات السود في كندا
أمبر فاليه مجتمع صغير يقع على بعد 160
كيلومت ار إلى شمال مدينة إدمنتون عاصمة
مقاطعة ألبرتا.
تُعتبر أمبر فاليه واحدة من أقدم المستوطنات
التي بناها السود الذين وصلوا إلى كندا من
الواليات المتّحدة أواخر القرن التاسع عشر
ومطلع القرن العشرين هربا من العبوديّة
يتعرضون له،
والتمييز العنصري الذي كانوا ّ
األميركي.
ال سيّما في واليات الجنوب
ّ
كل سنة شهر
وتُحيي كندا في شباط فبراير من ّ
الكندية
مؤسسة البريد
ّ
تاريخ السود ،وأصدرت ّ
بالمناسبة مجموعة من الطوابع سلّطت من
خاللها الضوء على التح ّديات التي واجهت
مستوطنتين بنها ُهما السود في كندا ،هما أمبر
فاليه في ألبرتا في الغرب و ويلو غروف
في مقاطعة نيو برنزويك في الشرق الكندي
األطلسي.
المطل على سواحل
ّ
األميركيين السود.
المستوطنين
ّ
ّ
ن
في
ة
خاص
ة
ر
بصو
المستوطنو
استقر
و ّ
ّ
ومن بين أوائل الواصلين أيضا عائلة ويليس
مقاطع َتي ألبرتا و سسكتشوان  ،و ّ
استقر نحو وجين بووِين ،التي أقامت في أمبر فاليه،
ا
و
س
أس
من  300شخص في ألبرتا حيث ّ
رب العائلة ويليس في الزراعة وفي
وعمل ّ
مستوطنة باين كريك أوائل القرن الماضي ،نقل البضائع.
والتي أصبح إسمها أمبر فاليه الحقا عام
قسا في
وأصبح أحد أوالده ،أوباديا بووِين ّ
.1931
أمبر فاليه ،وكان يعمل في بناء الطرقات
وقد ّ
أسست المستوطنة مجموعة من  300وخطوط السكك الحديد.
اليات
و
ال
من
ا
و
وصل
الذين
السود
من
شخص
منزال
وفي عام  ،1938بنى أوباديا بووِين ِ
المتّحدة ،وزرعوا السهول وأقاموا في أكواخ من طابق ونصف في المكان الذي كان يقع
مصنوعة من جذور األشجار ،وبلغ عدد فيه كوخ والده.
سكّانها ألف شخص عام .1911
وأصبح المكان معروفا باسم «ساحة أوباديا»
ولم يبق الكثير من هذه المستوطنة اليوم  Obadiah Placeعام  ،1999وبات أحد
ولكن تاريخها حافل
كما يقول الذين عرفوهاّ ،
يخية في ألبرتا.
المعالم التار ّ
باألحداث حسب قول رون ماب أحد الذين وأصبح أحد أوالده ،أوليفر بو ِون ،مهندسا،
نشأوا فيها.
الحديدية
وتولّى إدارة تصميم نظام السكك
ّ
ن
إلى
ا
و
وصل
أسالفه
إن
ماب
ويقول رو
ّ
الخفيفة ا في مدينة كالغاري .
المنطقة عام  1910مع الموجة األولى من

وتُعطي مثال المهندس أوليفر بووِين ومغ ّنية
أول امرأة
الجاز إلينور كولينز التي كانت ّ
الشمالية تق ّدم برنامجا
سوداء في أميركا
ّ
تلفزيونيّا في خمسينات القرن الماضي.
وقد أبصرت إلينور كولينز النور عام 1919
في مدينة إدمنتون التي وصلها أهلها من والية
أوكالهوما عام  ،1906في سياق عرض
الكندية الستصالح أراض
ق ّدمته الحكومة
ّ
مستنقعيّة لقاء  10دوالرات لِقطعة األرض.
محبة للموسيقى،
وكبرت كولينز في عائلة ّ
ّ
الغنائية،
ات
المسرحي
من
عدد
في
وشاركت
ّ
ّ
إلى أن أصبحت في العام  ،1954بطلة
البرنامج الموسيقي «بامبوال» الذي يق ّدمه سي
بي سي ،القسم اإلنجليزي في هيئة اإلذاعة
الكندية.
ّ
إن
الكاتبة
وتقول
المسرحية شيريل فوغو ّ
ّ
استقروا في الغرب
وتقول ميرنا ويسدوم التي أقامت في أمبر فاليه النظرة إلى السود الذين
ّ
أن رئيس
ألمها كانوا من بين الواصلين مع الكندي كانت مشوبة بالحذر ،كما ّ
ّ
إن أجدادها ّ
المجموعة األولى إلى المستوطنة ،وتبعهم الحكومة الكنديّة ويلفريد لورييه أصدر قرار
ُ
لِمنعهم من دخول كندا طوال سنة حسب قول
بعد  3سنوات أجدادها لوالدها.
إن ج ّدها كان شيريل فوغو.
وتشير حفيدة ويليس بووِين إلى ّ
لكن
أول رجل أسود يحصل على رخصة لِتشغيل ولم يصدر قانون بهذا المعنى في كنداّ ،
ّ
وجه رسالة رادعة ،وتوّقفت
مكتب بريد ،وكان يدير في الوقت عينه متج ار قرار الحكومة ّ
بِسببه حركة هجرة السود من الواليات المتّحدة
ومحل حدادة.
ّ
وتؤكّد الكاتبة المسرحية والسينمائية شيريل نحو كندا حسب قول فوغو.
ّ
ّ
كل الذين أقاموا في أمبر فاليه يحفظون
لكن ّ
ّ
ي
أهمية التعريف
على
كالغار
فوغو من مدينة
ّ
ذكريات حلوة عنها ،ويدعون الجميع لِزيارة
بتاريخ السود في كندا.
التعرف إلى تاريخها من
مجرد متحف المستوطنة و ّ
أن تاريخ السود هو
وتشير إلى ّ
ّ
تاريخ وجزء من التاريخ الكندي ،ولكنّه غير خالل المعارض والجداريّة واللوحة التذكاريّة
 ،وأيضا من خالل الطوابع التي أصدرتها
معروف.
الكندية بمناسبة شهر تاريخ
يد
ر
الب
سة
مؤس
ّ
ّ
استقرت في
أن عائالت السود التي
وتضيف ّ
ّ
كندا حملت معها تقاليد ثقافية غنية وكانت السود.
ّ
ّ
الكندية
(وكالة الصحافة
ّ
مهمة في البالد.
لها مساهمات ّ

وفاة الشاعر الفلسطيني
مريد البرغوثي
أعلن يوم األحد ،عن وفاة الشاعر الفلسطيني
الكبيرُ ،مريد البرغوثي ،عن عمر يناهر (77
عاماً).
وللشاعر واألديب البرغوثي  12ديواناً
ونصين نثرّيين ،أبرزهما رواية «رأيت رام
ّ
هللا» التي قال فيها «ال غائب يعود كامالً ،ال
شيء يُستعاد كما هو» .وحصلت هذه الرواية
على جائزة نجيب محفوظ لإلبداع األدبي عام
 .1997وتناولت سيرة البرغوثي الذاتية التي
عاما
مثلت رحلة العودة إلى وطنه بعد ً 30
من الغربة .وترجمت الكاتبة المصرية أهداف
سويف «رأيت رام هللا» إلى اللغة اإلنجليزية.
في عام  ،2009صدرت لمريد البرغوثي
رواية « ُولدت هناك ،ولدت هنا» التي
اعتبرت امتدادا لروايته األولى عن زيارته
لفلسطين ،وفيها يصف رحلة عودته مع ابنه
الوحيد إلى موطنه األم .وترجمت هذه أيضا
إلى اإلنجليزية عام .2012
وفيها كتب «بوسعنا اآلن أن نقول ألطفالنا
إن النعاس لن يظل نصيبهم إلى األبد ،وال
إلى بعض األبد .لكن علينا أن نعترف لهم
أيضا .جهلنا
وألنفسنا قبلهم بأننا مسؤولون ً
مسؤول .قصر نظرنا التاريخي مسؤول،
وكذلك صراعاتنا الداخلية ،وخذالن عمقنا
العربي
المكون من دول معجبة بمستعمريها
ّ
حد الفضيحة».
وإلى جانب أعماله النثرية ،صدرت للبرغوثي
 12مجموعة شعرية ،أقدمها «الطوفان

وإعادة التكوين» عام  ،1972و»فلسطيني
في الشمس» عام  ،1974و»نشيد للفقر
المسلح» عام  ،1976و»سعيد القروي
وحلوة النبع» عام  ،1978و»األرض تنشر
أسرارها» عام  ،1987و»قصائد الرصيف»
عام  ،1980و»طال الشتات» عام ،1987
و»عندما نلتقي» عام  ،1990و»رنة اإلبرة»
 ،1993و»منطق الكائنات» عام ،1996
و»منتصف الليل» عام .2005
تعرف البرغوثي إلى
في أواخر الستينياتّ ،
الرسام الفلسطيني الراحل ناجي العلي،
واستمرت صداقتهما العميقة بعد ذلك حتى

اغتيال العلي في لندن عام  ،1987وقد كتب
عن شجاعة ناجي وعن استشهاده بإسهاب
في كتابه «رأيت رام هللا» ،ورثاه شع ار بعد
زيارة قبره قرب لندن بقصيدة أخذ عنوانها من
إحدى رسومات ناجي «أكله الذئب».
شارك مريد البرغوثي في عدد كبير من
اللقاءات الشعرية ومعارض الكتاب الكبرى
في العالم ،وق ّدم محاضرات عن الشعر
الفلسطيني والعربي في جامعات القاهرة وفاس
وأكسفورد ومانشستر وأوسلو ومدريد وغيرها،
وتم اختياره رئيسا للجنة التحكيم لجائزة الرواية
العربية عام .2015

غسانة غرب رام هللا
والبرغوثي من مواليد دير ّ
في العام  ،1944وهو زوج الروائية المصريّة
الراحلة ،رضوى عاشور ،وابنهما هو الشاعر
تميم البرغوثي.
تلقى تعليمه في مدرسة رام هللا الثانوية ،وسافر
إلى مصر عام  1963حيث التحق بجامعة
القاهرة ،وتخرج في قسم اللغة اإلنجليزية
وآدابها العام  ،1967ولم يتمكن من العودة
إلى مدينته رام هللا إال بعد ذلك بثالثين عاماً
من التنقل بين المنافي العربية واألوروبية.
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بحث جديد يربط بين
العمل بالبيجاما وسوء الصحة العقلية!
ربط بحث جديد العمل بمالبس النوم،
المعروفة بـ»البيجاما» ،أثناء الوباء ،بانخفاض
الصحة العقلية .وأظهرت البيانات أنه على
الرغم من أن ارتداء مالبسك المريحة أثناء
العمل في المنزل ال يقلل من اإلنتاجية ،إال
أنه تسبب في تدهور الصحة العقلية بحسب
نتائج دراسة حديثة.
ووفقا للدراسة التي أجراها باحثون أستراليون،
قال  %41من األشخاص إنهم أروا زيادة في
اإلنتاجية عند العمل من منازلهم بينما أبلغ
أكثر من الثلث عن انخفاض في صحتهم
العقلية.
وعندما نظر الباحثون في آثار ارتداء البيجاما
أثناء العمل ،وجدوا أنها مرتبطة بتقارير الذين قالوا إنهم يرتدون البيجاما أثناء النهار وأوضح الباحثون« :على الرغم من أننا ال
متكررة عن ضعف الصحة العقلية ،وفقا مرة واحدة على األقل في األسبوع أن صحتهم نستطيع تحديد ما إذا كان ارتداء البيجاما هو
تنخفض عند العمل من المنزل مقارنة بـ  %26سبب أو نتيجة تدهور الصحة العقلية ،إال أن
لتقارير .9gag
تقدير تأثير المالبس على اإلدراك والصحة
وباإلضافة إلى ذلك ،أقر  %59من المشاركين ممن لم يرتدوا البيجاما مطلقا في النهار.

العقلية آخذ في االزدياد ،كما لوحظ لدى
المرضى في المستشفى».
وتابعوا« :إن تشجيع المرضى على ارتداء
مالبس النهار العادية يمكن أن يقلل من حدة
االكتئاب .وهذه النصيحة البسيطة التي يجب
تغييرها قبل بدء العمل في الصباح قد تحمي
جزئيا من تأثيرات قيود كوفيد 19-على
الصحة العقلية».
كما أشارت الدراسة إلى تأثير األطفال على
اآلباء الذين يعملون في المنزل .وما ال يثير
الدهشة ،وجدت الدراسة أن  %63من الذين
يعملون من المنزل مع طفل صغير تنخفض
إنتاجيتهم.
وبالمثل ،أظهر اآلباء الذين يعملون في
المنزل مع أطفال في سن المرحلة االبتدائية
انخفاضا في إنتاجيتهم.
المصدر :ديلي ستار

 4طرق يمكن اتباعها لمحاربة األرق ليال!
قد يكون الغوص في نوم عميق صعبا للغاية
بالنسبة لبعض األشخاص الذين يجدون
صعوبة في وضع مشاكل اليوم وراءهم في
الوقت المناسب ليال  -خاصة أثناء جائحة
فيروس كورونا الحالية.
ويلعب النوم دو ار أساسيا عندما يتعلق األمر
بالحفاظ على صحة جيدة وعافية طوال
حياتك .ويؤثر الحصول على قسط كاف
من النوم على مجموعة من المشكالت،
ويمكن أن يساعد في حماية صحتك العقلية
والجسدية ونوعية الحياة.
وأثناء النوم ليال ،يعمل جسمك بجد لدعم
وظائف المخ الصحية والحفاظ على صحتك،
بينما لدى األطفال والمراهقين ،يعتبر النوم ابتعد عن الشبكة اإللكترونية
ضروريا للمساعدة في النمو والتطور .لذلك نظ ار ألن معظم األشخاص يقضون يومهم
إذا لم تستطع النوم وكان ذلك يؤثر على بالكامل أمام شاشة الكمبيوتر في العمل ،قبل
حياتك اليومية ،فقد تبحث عن طرق تساعدك االنتقال إلى التلفزيون للترفيه المسائي ،فمن
على النوم.
الضروري أن تحاول إيقاف التشغيل عندما
تمارين التنفس
تذهب إلى السرير.
تلعب أنماط التنفس دو ار في الجهاز ويجب عدم تشغيل أجهزة التلفزيون أو أجهزة
العصبي ،الذي ينظم معدل ضربات القلب الكمبيوتر المحمولة أو األجهزة اللوحية أو

وتوتر العضالت والتحفيز والجوانب األخرى
لالسترخاء أو اإلثارة.
ومن ناحية أخرى ،يمكن لألنفاس السريعة
والسطحية أن تخلق مشاعر القلق والتوتر
وعدم االرتياح.
وأثناء االستلقاء على الظهر ،خذ نفسا عميقا،
وبيد واحدة على معدتك ،تنفس بعمق من
خالل أنفك وامسكها ،ثم أخرج الزفير من
خالل فمك حتى تشعر أن يدك تتحرك ألعلى
أثناء الزفير.
وكرر هذا قدر ما تحتاج حتى تشعر بالهدوء
واالسترخاء.

الهواتف الذكية عندما يحين وقت النوم .وإذا
أنجزت عملك على جهاز كمبيوتر محمول،
فاحفظه بعيدا عن منطقة نومك.
ويجب أن يكون هذا الجزء من المنزل
مخصصا للهدوء والسكينة ،ومن المرجح أن
يؤدي جلب األشياء المتعلقة بالعمل إلى زيادة
شعورك بالتوتر والقلق.
محاكاة أسلوب «رجل الكهف»
قبل أن تترسخ التكنولوجيا ،كان أسالفنا
األوائل ينامون في ليلة سوداء شديدة البرودة.
وال ينبغي أن يكون مفاجئا أن العلم الحديث
وجد أن درجات الح اررة الباردة والظالم التام
هما أفضل الظروف للنوم.
ووفقا للباحث في النوم الدكتور جايد وو،
يمكن لإلضاءة االصطناعية أن تعطل
الساعات البيولوجية وتعبث بنوعية النوم التي
تحصل عليها.
وينصح الدكتور وو« :إن الحفاظ على
غرفة نومك خالية من الضوء االصطناعي
والضوضاء ،لن يضمن فقط بيئة نوم لطيفة
ومظلمة ،بل سيعلم عقلك أيضا أن «كهف

نومك» مخصص للنوم فقط  -وليس وسائل
التواصل االجتماعي واألحداث العالمية
وأشياء أخرى التي تثير عقولنا».
ولتحقيق ذلك ،ابدأ في تعتيم األضواء قبل
 30دقيقة على األقل من وقت النوم لتدريب
جسمك على وقت الراحة.
هدئ أعصابك
ن
وجد الباحثو أن درجات الح اررة األكثر
برودة تساعد البشر على الوصول إلى حالة
نوم أعمق ،والنوم بشكل أسرع أيضا.
ووجدت إحدى الدراسات األسترالية أن
األشخاص الذين يعانون من األرق يميلون
إلى ارتفاع درجات ح اررة الجسم بشكل عام،
في حين أن أولئك الذين يعانون من األرق
عند النوم (صعوبة في النوم) يميلون إلى
البقاء أكثر دفئا في وقت الحق من المساء،
ما قد يلعب دو ار في عدم قدرتهم على النوم.
ومع ذلك ،ال توجد درجة ح اررة صحيحة أو
خاطئة ،لذا إذا كنت ستجرب هذه الطريقة،
فكن منفتحا على نهج التجربة والخطأ.
المصدر :إكسبريس

طبيب يحذر من خطورة الحرقة في المعدة
كشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر
مياسنيكوف ،خطورة حرقة المعدة ،ألنها قد
تسبب تطور األورام الخبيثة.
ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني
موضحا ،إلى أنه بسبب حرقة المعدة تتدفق
محتويات المعدة الحمضية إلى المريء،
ما يتسبب في تلف النسيج الطالئي (نسيج
الظهارة) للمريء.
ويقول« ،إذا استمرت هذه الحالة عدة سنوات
ولم يتم إغالق هذا الصمام ،فإن النسيج
الطالئي يبدأ بالتلف تدريجيا».
ويضيف محذرا ،إذا استمرت حرقة المعدة
خمس سنوات ،فقد يصاب الشخص بمتالزمة

مريء باريت أو حؤول باريت (Barrett
 ،)Metaplasiaالتي بدورها تعتبر حالة
ما قبل السرطان .ووفقا له ،يمكن السيطرة
على حرقة المعدة بالتغذية الصحية وتخفيض
الوزن واألدوية.
وكشف الدكتور مياسنيكوف في مقابلة
تلفزيونية األسباب الرئيسية لإلصابة
بمختلف أنواع السرطان .ويشير الدكتور،
إلى أن أمراض األورام الخبيثة تسببها المواد
المسرطنة ،واكثرها انتشا ار هو دخان التبغ.
ويقول« ،هذا الدخان هو السبب في  %40من
حاالت اإلصابة بأنواع السرطان المختلفة.
وهؤالء هم من مدخني السجائر مباشرة ،أو

مدخن غير مباشر ،أو أشخاص يعيشون بين
مدخنين .ألن دخان التبغ يحتوي على حوالي
 700مادة مسرطنة».
ومن بين المواد المسرطنة أيضا معلبات سمك
الصابوغة ( ،)Sprattusوالزيوت النباتية
التي يعاد استخدامها في الطهي .ويقول
«في الواقع نحن نعرف أن المواد الغذائية
المسرطنة ،هي المواد المدخنة والمقلية
والموالح.ألن الملح يعتبر مادة تسبب سرطان
المعدة ،وكذلك النقانق ولحم الخنزير المقدد
والصوصج ،التي جميعها مدرجة في قائمة
المواد المسرطنة ،المسببة ليس فقط لسرطان
المعدة ،بل ألنواع مختلفة من السرطان».

ويضيف ،وتوجد المواد المسرطنة في مواد
البناء أيضا .الحديث هنا عن الرادون
والرصاص ومختلف أنواع الورنيش وكذلك
االسبست ،الذي يعتبر السبب الرئيسي إلصابة
مئات آالف األشخاص بسرطان الرئة .ووفقا
للدكتور ،من أسباب اإلصابة بالسرطان هو
نمط الحياة الخامل وعدم ممارسة النشاط
البدني والعدوى المرضية .فمثال التهاب الكبد
 Bو  Cيسببان سرطان الكبد ،وفيروس الورم
الحليمي البشري ،يسبب سرطان عنق الرحم،
وبكتيريا  Helicobacter pyloriتسبب
سرطان المعدة .و يسبب الكحول سرطان
الثدي لدى النساء والرجال.

25

276

www.meshwarmedia.com FEB 19,2021, Issue

لالعالن

416-3027664

meshwarmedia@hotmail.com

مجتمع

مشوارMeshwar

عيد الفالنتين
و»يوم العائلة» في مقاطعة أونتاريو
فارس بدر
ميسيساجا
تمر وطعمها ال يترك أث ارً ،ال على
أعياد ّ
أرض الواقع وال في الذاكرة.
المتنبي « على
ُل عيد يطرق «
وعشية ك ّ
ّ
ّ
ُل من
األبواب بأبيات
شعر مألوف ٍة على ك ّ
ٍ
قرُأه:
بأي ِة ٍ
حال عدت يا عي ُد
،
عي ٌد ّ
ألمر فيك تجدي ُد
بما مضى أم ٍ
دونه ُم
فالبيداء
األحب ُة
أما
ُ ُ
ّ
ّ
فليت دونك ب ِْيداً  ،دونها ْبي ُد.
فإذا كانت األعياد بنوعيها الزمني والديني،
ّ
بمحطات تعشق الذاكرة
مناسبات لإلحتفال
استعادتها كونها امتداد للتراث اإلنساني من
جهة ،وألنّها تخطف من الروتين اليومي
سطوت ُه وجبروت ُه من جهة ثانية.
فاإلنسان يعشق التغيير بطبيعته ويطمح إلى
التحديات التي
كسر حلقات األلم والمعاناة و ّ
ُّ
ُل فجر ،فتأتي األعياد
تشقها الشمس عند ك ّ
لتقطع ذلك التواصل في حياة الناس اليومية

وتفتح ثغرًة من األمل للتن ّفس وإعادة جدولة
األولويات.
ّ
هذه السنة طلّت األعياد بسنابلها على ٍ
حقل
أن الروتين أكثر ُّ
تجذ ارً،
من المجهول ،ذلك ّ
َ
والذاكرة يحفر فيها الوباء عميقاً ،والقدرة على
التواصل مع ذكريات األمس وأعياد األمس
حيويتها ألنّها مشغول ٌة
فقدت الكثير من
ّ
بانتظار اللقاح الذي يُضيف على الئحة
المجهول مجهوالً ،تنعقد عليه الحواجب
تاع منه النفوس.
وتر ُ
فالعيد اليوم ليس امتداداً لذكريات األمس.
عيد العشق مضى بغير الكثير من الموّدة
والعشق .فانقضى بدون عناق  ......حتى
الورد خسر رحيقه ،وبطاقات «الفالنتين»
بقيت معتكف ٍة على رفوف المكتبات  ،ومقاهي
العشاق وأندية الليل سهرت بمفردها على
ّ
إيقاع الملل والضجر.
و» يوم العائلة» مضى دون صخب األطفال
وضجيجهم وضحكاتهم حول مائدة األسرة،
مطوق ًة بمقاعد فارغة
وغدت طاولة العشاء
ّ
الخلن.
األحب ِة و ّ
تسأل عن األهل و ّ
بأي ِة ٍ
عي ُد ؟
حال ُع َ
دت يا ْ
عي ّد ّ
ْ

ّ
فإذا كان كل عيد
محطة يقفز منها اإلنسان رؤية جديدة:
محبة بعضنا البعض بما يُشكّله
من البارحة إلى الغد ،من الذكريات إلى -نتعل ُّم فيها ّ
ٍ
مدماك أساسي لبناء عمارة الثقة.
المستقبل ،من التكرار إلى الريادة والخلق ذلك من
ار على انتصار -القبول بالخالف في وجهات النظر على أ ّنه
واإلبداع ،فإ ّنه هذا العام إصر ٌ
الحياة على الموت.
وتنوع.
مصدر إغناء ّ
جدولة
إنَّه زمن إعادة
األولويات  :في قراءتنا- ،اإلحتفال بإنجازات البعض م ّنا على أ ّنه
ّ
في مفاهيمنا ،في عالقاتنا ،في معارفنا ...إنجاز لنا جميعاً.
ومن منّا ال يغتنم هذه الفرصة إلعادة النظر -اإلبتعاد عن نهج التخوين واإلقصاء
والتقييم والمساءلة ،فإ ّنه يفقد بدون شك فرص ًة والتشكيك باآلخر.
تتكر ُر كل يوم.
اعتماد قاعدة النقد اإليجابي المسؤول بعيداًذهبية ال ّ
إ ّنها فرصة إلعادة اإلعتبار للبعد اإلنساني عن أساليب الطعن والتجريح.
لكل فرٍد منّا باعتباره جزءاً من المجتمع - ،اإللتفاف حول القضايا المركزية التي تعنينا
ّ
أي اإلنسان-المجتمع الذي
يحمل بتعاونه جميعاً والتي تشكل قاسماً مشتركاً أمام معظم
ُ
وتعاضده والتزامه خي اًر لمجتمعه وللبشرية العاملين في الحقل العام.
جمعاء.
فإذا كان هذا الزمن زمن الغرائب والعجائب
فإذا كان الواقع المأساوي الذي نعيش في  ،زمن األسئلة الصعبة والمعق ّدة ،زمن تقاتل
هذه اللحظات المصيرّية من تاريخ البشرية لن اإلنسانية ولهاثها وراء البحث عن لقاح ضد
يحملنا على المراجعة من أجل تطوير ثقافتنا الوباء الطبيعي  ......فليكن على جدول
والمساهمة في إعادة صياغة» رؤية جديدة اهتماماتنا البحث عن لقاح إجتماعي يُساعدنا
نفوت على على مواجهة وباء التفكّك والتشرذم والتشظي
« لعالقاتنا اإلجتماعية  ،فإنّنا ّ
التي
يات
أنفسنا مواجهة هذه األسئلة  /التح ّد
الهوية
وحدة
يق
ر
ط
على
المذهبي
و
الطائفي
ّ
ال تنفك تالحقنا.
القومية.
الوطنية و ّ
ّ

يا اهلل يكفي انك انت تعرف
ِ
وحطين  ..نحن المشردون في
الوحدات والبقع ِة
تمام غوانمة ميسيساغا
َ
باتروناتو وروساريو وبربادوس وسانت لوشا
نحن المصلوبو َن على وجوادا الخا ار وميسيساجا ،نحن المثكولون
َ
أنت تعرفنا جيدة يا هللا ُ
ِ
عتبات األمم المتحد ِة  ،نحن المغدورون في في أوسلو وكامب ديفد ووادي عربة ووارسو
ِ
الدول العربي ِة  ،نحن المقتولو َن  ..تعرفنا جيدا يا هللا  ،فلسطینیون نحن حتى
أروق ِة جامع ِة
عتر وصب ار وشاتيال و ِ
ودير وإن لم نمش من قلقيلية إلى جلجوليا وال من
التنف
في ِّ
ِ
تل الز ِ
ِ
ِ
ن
اء طولكرم إلى الطيرة فلسطينيو نحن يا هللا
البلوط واليرموك وحندر ْ
ات  ،نحن فقر ُ

مع أننا لم نُصل ركعة واحدة في األقصى
فلسطینیون رغم أننا لم نعبر من الحواجز
رغم أننا لم ندرس في جامعة بير زيت أو في
معهد التخنيون ،فلسطيني أنا يا هللا رغم أنني
كنت أظن البسيدر اسم وجبة يأكلها المحتلون
في بلدي  ..مدارس الوكالة تشهد وطوابير
التموين تشهد  ،مخيم الوحدات مررت بكل

شوارعه وزقاقه  ،موظفو التسجيل والهيئة
التدريسية في كلية وادي السير يعرفونني
جيدا  ،واسمي مطبوع على كرت المؤن ..
لكن يكفيني أنك أنت تعرف  ،نعم أنت تعرف
بأنني فلسطيني ولو طال اللجوء  ،وأنت
تعرف بأنني عائد ولو بعد حين

التوقعات
تراجع ّ
معدل االنتحار في كندا إبان الجائحة بعكس ّ
قد يتبادر إلى األذهان بأن رواسب الحجر والعزل
الذي عاشها الكنديون وخصوصا الشباب منهم
منذ بدء الجائحة أي من نحو عام كامل ،قد يكون
لها أثر سلبي على نفسية المواطنين الكنديين وقد
تؤثر أيضا في ارتفاع معدالت االنتحار عبر
البالد .ولكن البيانات الواردة من المقاطعات
الكندية تثبت عكس ذلك وتُناقض الفرضية التي
سادت على نطاق واسع ،حتى في أوساط علماء
النفس أنفسهم ،بأن معدل االنتحار زاد منذ ظهور

فيروس كورونا المستجد.
في هذا اإلطار ،يقول الطبيب النفسي والخبير في
االنتحار في جامعة بريتش كولومبيا في أقصى
الغرب الكندي البروفيسور تايلر بالك
«عندما ننظر إلى البيانات ،فإنها ال تتطابق مع
ما اعتقدناه».
ويوضح البروفيسور الكندي بأن البيانات التي
جمعت مؤخ ار من مقاطعات الغرب الكندي وتحديدا
مقاطعة ألبرتا وبريتش كولومبيا وساسكاتشوان،

تشير إلى أن معدالت االنتحار قد انخفضت
بالفعل في العام  2020الماضي .كذلك دلّت
البيانات الطبية في مقاطعة كيبيك في الوسط
وفي مقاطعة نيوفوندالند والبرادور في أقصى
الشرق الكندي ،بأنه لم تكن هناك زيادة في
عدد حاالت االنتحار العام المنصرم.
وبرأي الطبيب النفسي الكندي فإن هذه
البيانات «الواضحة» تدحض الشك باليقين

و إليها نعود
راوية وادي \ تورونتو \
تغلق له أبواب ،و
و بيتي في السما ِء ال
ُ
فيق
ر
الشمس
نور
و
السحاب،
بيض
ُ
أغطيتي ُ
ُ
النهار
لكن
القمر
النهار ،و
ِ
سمير ليلي .و َ
َ
ُ
ُ
ِ
النهار ،و القمر يعوُد على حينه كما
أخو
ِ
ُ
ن
يح
ر
تأتي
كذلك
و
...
.
م
القدي
كالعرجو
أتى
ِ
ٌ
وعي
يح ،و
ُ
أرحل معها بال ٍ
 ...و تمضي ر ُ
ٍ
أدرك
حسابات ترهقني ،فال
يؤرقني ،و ال
ُ
بنت
اسم أمسي ،و ال ما سيكون في غديُ .
احل مع المزِن
البيض الو ِ
الحاضر الر ِ
ادعات
ِ
ِ
أنا ....و هكذا ظننتها تدوم!
غاضب أفاقني من دع ِة
ذات يوٍم رع ٌد
و
زمجر َ
ٌ
َ
ِ
ِ
األفق الداني من
وسعت
التي
ة
تاب
ر
ال
و
ة
اح
ر
ال
َ
جفوني ،فزلزلت سريري ،و كشفت أغطيتي،

ليس بها صي ٌد ....
و أحالتها لشبك ٍة صغيرٍة َ
زمن بعي ٍد عن
هرب من ُذ ٍ
غير قلبي  ..الذي َ
َ
ِ
العقيمات
األرض و قسوتها ،و عن األيا ِم
ِ
ِ
تحمل في أحشائها سوى
المفاجآت
التي ال
ُ
حين الى
الصغيرِة كاألبابيل التي تقذ ُفك من ٍ
تظن أنك تنجو منها
ٍ
بسجيلها ...و التي ُ
حين ِّ
السالم
و
ة
الطمأنين
قلبك
من
تقلع
لكنها
و
..
َ
َ
ُ
َ
ذاك فعدوك األر ُق  ....الذي يسلبك
 ..و إذ َ
يتركك
بالزمن كما  ...األمان ،و
ِ
اإلحساس
َ
َ
كشجر الخر ِ
ٍ
خشب بال ورق.
يف  .....مجرُد
ِ
األرض .....
ِ
زمجر ،و أعادني الى
زمجر و
َ
َ
الشجر  ..في
جذور
تالشيت في
و
فاختفيت
ِ
ِ
ُ
ماء
مع
ت
أمتزج
و
،
الوحوش
ِ
أحشا ِء الطير و
ُ
َ
البحر و النهر ......و عدت إليها  ....حيث
ِ
كل األشياء و األحياء ...طيناً و ماء.
تنتهي ُ

وتذلل أي التباس حول إمكانية أن تكون
الجائحة قد ساهمت في ارتفاع معدالت
االنتحار في البالد.يوضح الدكتور بالك بأن
البيانات األولية لعام  2020جديرة بالمالحظة
ألنها تتعارض مع فكرة أن معدالت االنتحار
سترتفع بسرعة كبيرة خالل الوباء.
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دخل خليلي الى محل أحذية وطلب من
البائع حذاء وسأله كم سعره ؟
فأجابه  :كل األحذية سعرها  ٣٠دينار
وفجأه دخلت إمرأة وطلبت من البائع نفس
احلذاء وقالت له بكم هذا احلذاء؟
فقال لها  5 :دنانير فدفعت النقود وأخذت
احلذاء وغادرت احملل
وعندما سمع اخلل يلي ذلك غضب غضبا
شديدا ً فما كان من التاجر إال أن قال له :
« يا أخي أنا ل م اغشك ولكن هذه املرأة
عندها إبن يتيم وهي عزيزه النفس ال تقبل
املساعدة ولذلك أبيع لها بسعر زهيد أقل
بكثير من ثمن التكلفة «
حينها تأثر اخلليلي وشعر بأنه تسرع و
امتألت عيناه بالدموع وخرج مسرعا ً من
احملل..
وبحث عن السيدة وعندما وجدها أخرج من
جيبه 10دنانير وقال لها  :باهلل عليكي ممكن
تدخلي #جتيبيلي حذاء بني وحذاء اسود من
احملل ألني صافف السيارة مزدوج وخايف
يجي الشرطي يخالفني ..

شيخ بالخليج يلقي درس ديني عن مسألة
الحالل والحرام
يقول :سرق  ٣أشخاص قصر ووضعوا
الكنز على ظهر الحمار
وبالطريق اتفق اثنان على قتل الثالث
وتقاسم الغنيمه فقتلوه  ،وبالليل قرر أحدهم
قتل اآلخر والحصول على كل الكنز فقتله
 ..وبينما يصعد الرجل الجبل زلت قدمه
وسقط ومات  ..وعاد الحمار بالكنز إلى

سائق تاكسي يقول  :كانت راكبة معي
حجه كبيرة بالعمر ومعها بنتها..
و البنت قاعده بتشكي ألمها من زوجها أنه
عصبي وهيك ..
قالت األم  :خذيه على قد عقله يا بنتي و
سايسيه عشان متشي أمورك..
شوفيني أنا وأبوكي إلنا متزوجني  ٣٠سنة
 ،وماشية حياتنا ومتفاهمني  ،ألني بعرف
أسايسه وأقول له حاضر  ،وأحسسه انه هو
املسيطر بس باآلخر أسوي اللي بدي ياه ..
«الرجال يا بنتي هبل بينضحك عليهم
بكلمة»!!
بقول سائق التاكسي  :حرقت دمي هاخلتياره
واستفزتني كيف بتقول علينا «هبل «؟!!!
فالتفتت عليها  ،واتطلعت عليها بنظرة
غضب وعتب
قامت قالت احلجه  :إال أنت يا ولدي باين
عليك عاقل  ...ربي يحفظك..
يقول  :فابتسمت إبتسامة عريضة و
سكتت..
و بعد قليل سمعتها تقول لبنتها بصوت
واطي :
شفتي بعينك إنهم هبل  ...كلمة وحدة
بتسكتهم !!!

القصر  ..فالحالل يعود لصاحبه ..
تأثر جميع الحضور  ...إال فلسطيني كان
قاعد فسأل الشيخ  :إذا الثالثة أشخاص
ماتوا ! مين اللي قال القصة بالتفصيل؟!!
 ...الحمار مثالً؟؟
قال الشيخ  :أنا كم مرة قلت مابدي
فلسطينيين ب الدرس؟؟

416-3027664

meshwarmedia@hotmail.com

قصص طريفة
حكمة
جاري سارق فأسي
ٔ
يقول ٔاحدهم :فقدت فاسي ،فاشتبهت بجاري
ٔانه قد سرقه منئ ،
فبدات ٔاراقبه بإهتمام
شديد..
ٔ
كانت مشيته مشية سارق فاسي!..
وكالمه كالم سارق ٔفاسي !..
وحركاته توحي ٔبانه سارق ٔفاسي!..
ٔامضيت تلك الليلة حزي ًنا ولم ٔاعرف كيف
ٔانام ٔوانا ٔافكر ٔباي طريقه ٔاواجهه؟
عثرت على
ولكنني في الصباح الباكر
ُ
ٔفاسي..
لقد كان ابني الصغير قد وضع فوقه كومة
قش،
نظرت ٕالى جاري في اليوم التالي ،فلم ٔاجد
شييا يشبه سارق ٔفاسي ،ال مشيته ،وال
فيه ًٔ
كالمه ،وال ٕاشاراته !..
وجدته ٔ
دركت ٔباني ٔانا من
تمامأ ،فا ُ
كاالبرياء ً
كان اللص!..
ٔ
ي
قت
ر
وس
وذمته،
مانته
ا
جار
من
قت
ُ
لقد سر ُ
ٔ
ٔ
ساهر افكر
ًا
من عمري ليلة كاملة امضيتها
رجل بر ًٔييا منها ..
كيف ٔاواجه بالتهمة ً
((((( االنسان الملوث داخليا اليستوعب
وجود بشر انقياء ))))
عليك ان تكون متواجد دائما في العربه
الخلفيه للقطار:

كتبت إحدى الصحف الفرنسية قصة منسوبة
لكاتب مجهول تقول:
كل عام كان أهل الطفل *مارتان* يصطحبانه
في القطار عند جدته ليقضي عطلة الصيف

أردني خطب لبنانية
بعثتله مسج  :أنت عمري
رد عليها  :دخيل اهلل اللي بتعرف العشائر
 ..ال أنا مجالي من الكرك والعمرية حبايبنا
من الشمال ...

فكاهة

عندها ...
يتركونه عند جدته ويعودون في اليوم التالي ...
في إحدى األعوام قال الطفل لهما:
أصبحت كبي ار اآلن ...
ماذا لو ذهبت لوحدي الى جدتي هذا العام؟ ...
وافق األهل بعد نقاش قصير ...
وها هما في اليوم المحدد واقفان على رصيف
المحطة يكرران بعض الوصايا عليه  ..وهو
يتأفف  ..لقد سمعت ذلك منكما الف مرة ...
وقبل أن ينطلق القطار بلحظة  ..اقترب منه
والده وهمس له في أذنه:
«خذ ،هذا لك اذا ما شعرت بالخوف او
بالمرض» ووضع شيئا بجيب طفله ...
جلس الطفل وحيداً في القطار دون اهله للمرة
األولى  ..يشاهد تتابع المناظر الطبيعية من
النافذة ويسمع ضجة الناس الغرباء تعلو حوله
 ..يخرجون ويدخلون الى مقصورته  ..حتى
ووجه له األسئلة حول
مراقب القطار تعجب ّ
كونه دون رفقة  ..حتى ان امرأة رمقته بنظرة
حزينة ...
فارتبك *مارتان* وشعر بأنه ليس على ما يرام
 ..ثم شعر بالخوف  ..فتقوقع ضمن كرسيه
واغرورقت عيناه بالدموع ...
أنه
و
أبيه
في تلك اللحظة تذكر همس
دس شيئاً
ّ
في جيبه لمثل هذه اللحظة  ..ف ّتش في جيبه بيد
مرتجفة وعثر على الورقة الصغيرة فتحها وقراء:
«يا ولدي  ..أنا في المقصورة األخيرة في هذا
القطار» ...

العبرة :كذلك هي الحياة  ..نطلق أجنحة أوالدنا ..
نعطيهم الثقة بأنفسهم  ..ولكننا يجب ان نكون دائما
متواجدين في المقصورة األخيرة طيلة وجودنا على
قيد الحياة  ..ألننا مصدر شعور باألمان  ..لهم ...

حكاية اليوم
قصتان عن *ضياع قلم الرصاص
 -1األولى ...
قال أحد اللصوص:
كنت فى الصف الرابع اإلبتدائي  ..وذات يوم
رجعت من املدرسة وقد ضاع قلمي الرصاص
 ..وعندما علمت أمي باخلبر ضربتني بانتقام
...
وشتمتني بأبشع الشتائم  ..ووصفتني
بالغبي وعدم حتمل املسؤولية وغيرها ..
ونتيجة لقسوة أمي الزائذة عن احلد قررت
أال أعود ألمي فارغ اليدين  ..لقد قررت أن
أسرق أقالم زمالئي ...
وفي اليوم التالي ّ
أكتف
نفذت اخلطة  ..ولم
ِ
بسرقة قلم أو قلمني  ..بل سرقت جميع
زمالئي في الصف فى بادئ األمر كنت أسرق
خائفا وشيئا فشيئا تشجعت ولم يعد
للخوف فى قلبي مكان  ..وبعد شهر كامل
لم يعد لألمر تلك اللذة األولى  ..فقررت أن
أنطلق نحو الصفوف اجملاورة  ..ومن صف
إلى آخر انتهى بى املطاف إلى سرقة غرفة
اإلدارة في املدرسة ...
وذلك العام كان عام التدريب امليدانى ..
تعلمت فيه السرقة نظريا وعمليا  ..ثم
انطلقت بعد ذلك وصرت محترفا ...
 -2الثانية ...
قالت إحدى األمهات:
عندما كان ابني فى الصف الثانى اإلبتدائي
رجع يوما من املدرسة وقد ضاع قلمه
الرصا️ص ...
فقلت له :مباذا كتبت؟ ...
ُ
فقال :استعرت قلما من زميلي  ..فقلت له:
تصرف جيد ولكن ماذا كسب زميلك عندما
أعطاك قلما لتكتب به؟ ..
هل أخذ منك طعاما ً أو شرابا ً أو ماالً؟ ..
قال :ال ،لم يفعل ..

فقلت له :إذن لقد ربح الكثير من احلسنات
ُ
يا بني ..
ملاذا يكون هو أذكى منك؟
ملاذا ال تكسب أنت احلسنات؟
قال :وكيف ذلك؟
فقلت :سنشتري لك قلمني  ..قلما تكتب
ُ
به  ..والقلم اآلخر نسميه قلم احلسنات ...
وهذا ألنك ستعطيه ملن نسى قلمه أو ضاع
منه  ..وتأخذه بعدما تنتهي احلصة ...
وكم فرح ابني بتلك الفكرة  ..وزادت سعادته
بعدما طبقها عمليا ً  ..لدرجة أنه أصبح
يحمل فى حقيبته قلما يكتب به  ..وستة
أقالم للحسنات ...
والعجيب فى األمر أن ابني هذا كان يكره
املدرسة ومستواه الدراسي ضعيف ...
وبعد أن جربت معه هذه الفكرة ...
فوجئت بأنه بدأ يحب املدرسة ..
وهذا ألنه أصبح جنم الصف في شيء ما
 ..فكل املعلمني أصبحوا يعرفونه وزمالؤه
يقصدونه في األزمات ُ ..
كل واح ٍد قلمه ضائع
يأخذ منه واحدا ً  ..وكل معلم يكتشف أن
أحدهم ال يكتب ألن قلمه ليس معه فيقول
أين فالن صاحب األقالم االحتياطية ...
ونتيجة ألن ابني أحب الدراسة  ..بدأ مستواه
الدراسي يتحسن شيئا ً فشيئا ً ...
والعجيب أنه اليوم قد تخرج من اجلامعة
وتزوج ورزقه اهلل باألوالد  ..ولم ينس يوما ً
قلم احلسنات ...
لدرجة أنه اليوم مسؤول عن أكبر جمعية
خيرية في مدينتنا ...
كلمة للعبرة:
فلنحذر اصدقائي في تربيتنا ألبنائنا ..
ولنعاملهم بالرحمة  ..ولنحول املواقف
السلبية  ..إلى مواقف تربوية ثمينة ...
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How can film and TV represent them more thoughtfully?

The range of Arab stories seen
in mainstream media remains
narrow — and it›s time to give
them a greater voice
Noha Mohamed
Majid Koudmani, a Canadian writer/
director of Syrian origin, went coast to
coast hoping to find a Canadian Arab
man who could play the role of Ahmed
in his new short film, What Colour is the
Sky Where You Are. Ahmed is meant
to be a gentle, loving Syrian father who
moved to Canada with his son, Shadi.
The Calgary short film, now in its postproduction phase, explores the nuances
of the father-son relationship as they
adapt to being in a new country. They
each adjust differently, and the gap
between them starts to widen when their
definition of which country to call home
changes. This is a situation that many
Canadian Arabs and immigrants identify
with — yet it is seldom seen in film and
TV.
Despite strides for greater representation
in recent years, the range of Arab stories
seen in Canadian film and TV remains
narrow. The systemic discrimination
endured by Arabs in Canada is
particularly evident in the limited stories
we see in mainstream media — and
those who are making efforts to change
this have many obstacles to overcome.
Casting challenges
Koudmani faced tremendous challenges
in finding an older Arab man to play
Ahmed. Even though there were
talented actors of other backgrounds
available, he was torn up about the idea
of casting a non-Arab for the role. When
he expressed his casting concerns to
industry professionals and filmmakers,
some of them would advise him to either
hire an Arab man who wasn›t an actor
or shut down the production altogether
rather than casting a non-Arab.
«I was really torn up about this,» says
Koudmani. «I am an Arab myself; we
have several other Arabs cast. There
were people that were literally being
being, ‹You should shut down and
essentially deny both yourself and
all these other people any chance of
representation.›»
Despite Koudmani repeatedly stressing
the need to hire an Arab for the
role, agents and casting directors
would continue to suggest non-Arab
actors, usually of Indian and Pakistani
backgrounds.
«[This was] in large part because a lot of
the time people literally didn›t know what
an Arab was,» he says. «They were
like, ‹A brown person! Cool!› which was
exceptionally insulting.»
While still in the casting process,
Koudmani also discovered that multiple
publicists were unwilling to represent
his film when they learned that he was
having trouble finding an actor to play
Ahmed, fearing the backlash that could
come with casting a non-Arab for the
role. There have been similar highprofile examples in just the past few
months: Israeli actor Gal Gadot was
heavily criticized after being cast to play
Cleopatra in Patty Jenkins›s new biopic
about the Egyptian queen, while singer
and director Sia also drew backlash for
casting a neurotypical actor, Maddie
Ziegler, to play an autistic character in
her film Music.

Koudmani finally found his Ahmed in
Montreal-based actor Aladeen Tawfeek
— but the search ended up taking three
and a half months.
Moving beyond stereotypes
Demographics presented a barrier
as well. Older Arab men who have
immigrated to Canada are not necessarily
trying to make careers in film, Koudmani
says. «They were coming here and
just doing whatever they could to make
money to provide for their families.»
Shireen Salti, executive director of
the Canadian Arab Institute (CAI),
attributes that to the fact that Arabs
are a low-income earning community
in Canada, with their average income
standing at 33.5$k, according to CAI›s
research based on 2016 Canadian
census data. CAI›s research also
indicates that Canadian Arabs have the
second-lowest median income amongst
minority communities and the highest
unemployment rates — despite being a
highly educated group where more than
%60 of the community holds a certificate,
diploma or university degree.
Salti explains that the reason behind
this is «partly discrimination and partly
because we›re a highly educated
community that›s experiencing a
foreign credential problem [where] we
don›t have our credentials verified [in
Canada].»
As a way to combat this, Salti tries
to represent all types of Arabs in her
political and social advocacy and her
work with CAI. She focuses on Canadian
Arabs all over Canada who are, as
she refers to them, «the marginalized
of the marginalized» — specifically
newcomers, queer Arabs, Black Arabs
and Palestinian Arabs.
«Art is a form of activism,» she adds. «I
am an artist myself; I›m a spoken word
poet and I write about politics in art. I
could write about this in a more nuanced
academic paper and publish a policy
brief, but who›s going to read that?»
Salti is adamantly working on debunking
myths and stereotypes about Canadian
Arabs through a collaboration between
CAI and Open Screenplay, an
organization that produces screenplays
generated by their writing communities
where underrepresented voices are
encouraged to participate. Her goal is
to create a conversation about socially
important topics while engaging the Arab
voice that has often not been brought

into the conversation in Canadian
mainstream media and Hollywood.
«For decades, the mainstream media in
the west has systematically stereotyped
and vilified people of Arab origin,»
Salti says. «We have Jack Shaheen, a
prominent Arab American scholar, who
analyzed over 900 Hollywood films and
in them, he saw that Arabs have been
depicted as either brute murderers,
religious fanatics, oil rich dimwits, or
terrorists and abusers of women.»
«There isn›t representation of women
[...] and when it is about women, it
is usually the oppressed, fetishized
woman.»
Salti adds: «Such degradation of these
people, an entire people, will lead to
their dehumanization.»
Like the Spanish show Elite and
American thriller drama Quantico,
Canadian TV shows and movies like
Becoming Burlesque are guilty of the
problematic depiction of an oppressed
hijabi woman who takes off the hijab to
become finally free. Salti doesn›t mince
words: «It›s a joke!»
Whiteness as default
Najwa Najjar, a Palestinian writer/
director who did her masters in film in
Washington, D.C., and whose film Eyes
of a Thief was the Palestinian submission
for the 2015 Oscars Best Foreign Film
and the Golden Globe Awards, stresses
the political role that Hollywood plays.
«Hollywood was created to support
specific causes, and Arab causes are
not among them,» says Najjar. «Quite
the opposite where it vilifies the Arab
human, and specifically the Muslim,
the Palestinian, the Lebanese and the
Iraqi.»
«For example, when you invade and
destroy Iraq and make an American
hero out of the Iraqi story, and when
you depict an Iraqi Muslim as a violent,
ugly animal, it then becomes easy to kill
him.»
A McGill University study that analyzed
780 movies in Hollywood found that
white people are over-represented as
characters in movies — they make up
69.1 per cent of the population, but
account for 86.9 per cent of the roles.
They›re even more disproportionately
likely to speak: 89.1 per cent of speaking
roles belonged to white characters. And
out of the 4,058 characters featured in
the movies analyzed, only a total of nine

were Near Eastern.
According to a report by Media Smarts,
visible minority actors are generally
not considered for a part if it wasn›t
specifically written about a minority
character, while parts for unspecified
ethnicities are assumed to be white.
Canadian-Syrian actor Ryan Ali, who
plays Shadi in Koudmani›s short film,
says one way casting directors can
offset this is to seek out diverse actors
for roles where the character›s ethnicity
has no impact on the plot — «when you
include actors that are a certain ethnicity
without it being the focus of the story,»
he explains.
That was how he was cast in director
Kim Nguyen›s film The Hummingbird
Project. «They were looking for a Middle
Eastern man, and it›s not mentioned a
single time in the entire film that I›m
Middle Eastern — he just happens to be
Middle Eastern,» says Ali.
What experience is valued?
When filmmaker Marcelle Aleid moved
to Canada, she struggled to find jobs
that valued her skill set. Even though
she had substantial experience writing
and directing internationally, she was
asked to be a note-taker on a writing
team because her previous work was
not considered «Canadian experience.»
Aleid thinks the Canadian TV and film
industry has shown a growing interest in
Syrian refugees› stories, but even when
Arabs are involved, only the clichéd
stories are told. Although «trendy»
conversations like Islamophobia are
important to have, she thinks filmmakers
need to include a wider range of stories
that are relevant to the community.
«When I sent my films to one of the
festivals here, they were like, ‹You›re
talking about immigrant issues. We
thought because you›re Syrian, you›re
going to talk about a Syrian story,›»
she says. «And I›m like, ‹This is a story
about us.›»
Aleid thinks that Canadian Arabs need
more chances to prove themselves in the
industry. «There are so many creative
and artistic and amazing artists,» she
says. «They are the best to represent
these [Arab] characters because they
know the culture.»
So what can we do for better
representation?
As an audience, we need to be more
critical of what we see on TV and be
mindful of the tropes and stereotypes
we are being fed about Arabs and other
Canadian minorities. Koudmani thinks
that education amongst casting directors
and agents, particularly when it comes
to the distinctions between nationalities
and ethnicities, is essential. To
filmmakers, he says: «Write new roles
for people that either help ethnicities get
hired or are not specific to ethnicities, or
hire [people] for a role that isn›t specified
as to what their ethnicity is. [...] Tell
stories, regardless of their ethnicities.»
He also urges filmmakers to keep
an open mind when casting and to
use BIPOC databases like ACTRA›s
database, BIPOC TV & Film or Access
Reelworld to ensure their films reflect
genuine diversity.
With close to a million Arab individuals
in Canada, we can only guess how
many stories have been overlooked,
misrepresented and misunderstood. The
only way to find out — and to change it
— is to keep making art.
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كوريا الجنوبية تحتفل بسنة الثور..
أساطير قديمة وهدايا من زمن الحرب

ياسين الكزباري  -سول
تحكي األسطورة أن اآللهة حين أرادت تسمية
السنوات ،جمعت الحيوانات وجعلتها تتسابق،
فمن وصل أوال ُسميت باسمه السنة األولى،
ومن وصل ثانيا ُسميت باسمه السنة الثانية
وهكذا ،ثم تسابقت الحيوانات ،حتى وصلت
نه ار جارفا يفصلها عن خط النهاية.
ولما كان الثور أقدر الحيوانات على خوض
مياه النهر وطميه الثقيل ،فقد رجاه الفأر أن
يسمح له بركوب ظهره ليقطع النهر وينجو من
الغرق ،فوافق الثور الطيب ،وفي آخر لحظة،
قفز الفأر الماكر من على ظهر الثور ووصل
خط النهاية وفاز في السباق .وهكذا سميت
السنة األولى في التقويم الصيني بسنة الفأر،
بينما سميت الثانية :سنة الثور.
ويحتفل العالم المسيحي برأس السنة الميالدية،
والمسلمون برأس السنة الهجرية ،كما يحتفل
المغاربيون برأس السنة الفالحية ،وقد احتفل
شرق آسيا برأس السنة الصينية ،سنة الثور،
في  12فبراير/شباط الجاري.
أما الكوريون فيسمونها رأس السنة الكورية،
أو «سوالﱠل» ،ومن معاني هذه الكلمة «يوم
الشجن» ،ويحتفلون بها بطرق مختلفة عن بقية
الدول اآلسيوية.
نزوح جماعي إلى القرى
يعتبر «سوالﱠل» أهم عطلة وطنية في كوريا،
حيث يغادر أكثر من  30مليون مواطن كوري
مدنهم ،ويملؤون الطرق ومحطات القطار
في أكبر «نزوح» جماعي يقودهم إلى قراهم
وبلدات آبائهم وأجدادهم ،حيث يقدمون التبجيل
والقرابين لألسالف في أهم طقس روحي في
السنة.
العمر ال يع ّد بالسنين
ومن غرائب الثقافة الكورية ،أن الناس تزيد
أعمارهم سنة واحدة بمجرد شهودهم رأس السنة
القمرية ،باإلضافة إلى أن عمرهم يكون سنة
واحدة بمجرد والدتهم ،وهكذا فإن الطفل الذي
ولد يوم  11فبراير/شباط يكون عمره سنة
واحدة ،وحين يشهد رأس السنة في اليوم التالي
(يوم  12فبراير/شباط) ،فإن عمره يزداد سنة
ثانية ،فيصبح عمره سنتين ،رغم أن عمره في
النظام المتعارف عليه عالميا ،يومان فقط.
ويعتقد الكوريون أن حياة اإلنسان ال تبدأ مع
والدته ،وإنما بمجرد دخول الروح في جسده وهو
جنين في رحم أمه ،كما أن عمر الروح يزيد
سنة بشهودها انتقال العالم من برج إلى برج.

هدايا غريبة
وفي هذه المناسبة ،يق ّدم الكوريون ألقاربهم
وأصدقائهم الهدايا ،ولكن عكس ما جرت
عليه عادات الشعوب من تقديم هدايا قيمة في
المناسبات االجتماعية القيمة ،يتهادى الكوريون
هدايا غير متوقعة ،مثل :علب اللحم المعالج
«سبام» (عالمة تجارية أميركية) ،والتونة
المعلبة ،وزيت الطبخ ،وغيرها من منتجات
الرخيصة الثمن .فما السر وراء ذلك؟
يشرح السيد يون -وهو كوري خمسيني -قائال:
يرجع تاريخ هذا التقليد إلى أيام الحرب الكورية،
حين عرفت البالد مجاعة شديدة دامت بضع
سنوات ،فكان المصدر الوحيد للحم هو علب
«سبام» التي كان يوزعها الجيش األميركي
على الناس .ورغم أن «سبام» كان وال يزال
منتجا رخيصا في أميركا ،فإن قيمته ارتفعت
في كوريا أيام الحرب وما تالها ،حتى أصبح
أفضل هدية يمكن تقديمها.
وبينما تشير كلمة «سبام» في الواليات المتحدة
إلى اسم تجاري ،فقد أصبحت في كوريا تعني
ذلك النوع من اللحم المعالج المعلب ،وقد أصبح
جزءا ال يتج أز من المطبخ الكوري.
واليوم تعتبر كوريا ثاني أكبر مستهلك للسبام
بعد أميركا ،كما يشكل  %70من إجمالي الهدايا
التي تشترى في عطلة السنة القمرية.
حساء الجيش من ذكريات الحرب
ومن السبام ،ابتكر الكوريون ما أصبح يسمى
«حساء الجيش» ،وعنه يقول السيد يون «في
فترة الحرب ،كان الناس يأخذون المساعدات

الغذائية من القواعد العسكرية األميركية ،فكانت
األمهات تخلطها مع ما تيسر لديهن من بصل
حساء ،أصبح مع
وفلفل وشعرية ،ويصنعن
ً
الوقت طبقا قائما بذاته ،نسميه حساء الجيش».
وعن مكونات ذلك الحساء ،أضاف قائال:
«يتكون حساء الجيش اليوم من شرائح السبام
وقطع النقانق وتوابل حارة جدا ،وكثير من
شجون وذكريات الحرب ،فنتناوله لنتذكر تلك
األيام ،كما يتناوله أبناؤنا ليعرفوا األوقات
مر بها آباؤهم وأجدادهم ،ويشعروا
الصعبة التي ّ
باالمتنان والشكر على النعم التي يملكونها
اليوم».
أطباق تجلب الثروة
ن
لكن أهم طبق تقليدي يتناوله الكوريو في رأس
السنة الكورية هو حساء طوكوك ،أو حساء
كعكة الرز الذي يصنع من عجين الرز المقطع
شرائح دائرية على شكل قطع نقدية ،يضاف
عليها قليل من صفار البيض الذي يرمز
للذهب ،وبتناولها يتفاءل الكوريون بالحصول
على ثروة كبيرة في السنة الجديدة.
كما تعد األمهات مخبوزات صغيرة محشوة،
ويخفين داخل واحدة منها قطعة نقدية ،فمن
وجدها من أفراد األسرة ،تفاءل بالحصول على
ثروة كبير هذه السنة.

والبنات على تحضير مختلف أنواع الطعام.
وتوضع األطعمة على المائدة بترتيب خاص:
األرز واللحم واألطعمة البيضاء ناحية الغرب،
والحساء والسمك والفواكه الحمراء ناحية
الشرق ،وترتب في  4صفوف :األول للفواكه
والحلويات ،والثاني للحوم واألسماك ،والثالث
للخضار ،واألخير لألرز .وعلى رأس الطاولة
توضع صور األجداد أو تكتب أسماؤهم على
ألواح كبيرة.
وفي الصباح يرتدي أفراد العائلة اللباس
التقليدي «هانبوك» ،ويجتمعون أمام الطاولة
باحترام وخشوع ،يتقدمهم كبير العائلة الذي يتلو
صلوات لطلب حضور أرواح األسالف ،ثم
يقرب لها كأس شراب األرز ،ويسجد سجدتين،
وتليه زوجته فتسجد أربعا ،ثم يتلوها بقية األبناء
وزوجاتهم ،من األكبر إلى األصغر.
بعدها يضع كبير العائلة ملعقة في طبق األرز،
ويقربه لألسالف ،ويغادر الجميع الغرفة بضع
دقائق إلى أن يتقبل منهم القربان ،ثم يسعل
كبير العائلة مرتين مشي ار للعودة إلى الغرفة،
فيقرب كأسا من شاي الرز لألسالف ،ثم يسجد
الجمع مرتين ،ويتلون عبارات الوداع ،ويدعون
لتحقق أمنياتهم ،ثم ترفع المائدة.
وبعد نهاية الطقس ،يحين وقت الوليمة المباركة،
حيث تستمتع العائلة بتناول ما لذ وطاب من
أطعمة باركتها أرواح األسالف ،كما يشاركونها
مع الجيران واألصدقاء وعابري السبيل.
وال ينسى األبناء السجود آلبائهم شك ار لهم
وتبجيال ،بينما يهديهم اآلباء ما تيسر من
مال .وعند العصر ،يتزاور الكبار ،أما
األطفال والشباب فينطلقون للعب اليوطنوري
والشيكيتشاكي ،وغيرها من األلعاب الشعبية
الممتعة.

احتفلوا بقلوبكم
أقدم احتفال موثق بالسنة القمرية في كوريا
تم سنة  488للميالد ،في عهد مملكة شيال،
وألول مرة منذ ذلك العهد -باستثناء سنوات
الحرب -يعجز الكوريون عن السفر واالحتفال
إلى جانب آبائهم وأجدادهم ،كما فعلوا كل سنة،
وذلك بسبب اإلجراءات االحت ارزية التي فرضها
وباء كورونا على العالم.
حيث عممت السلطات توصية للمواطنين،
تحثهم فيها على تجنب انتشار الوباء ،بعدم
زيارة مساقط رؤوسهم ،وأن يكتفوا بزيارة أقاربهم
جيسا ..قربان األسالف
وفي رأس السنة الكورية ،يجتمع أفراد كل عائلة بقلوبهم ال بأجسادهم.
في بيت األجداد إلقامة طقس «الجيسا» الذي
يبدأ من الليلة السابقة ،حيث تعكف األمهات
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داخل
ً
ً
وخارجا َ
أنت تهوى!
َت ُ
قول لك أنا َم ْن َ
ِك
أنا َم ٍنيَّتُ َك أري ُد أن أُل ِق َي ب َ
هاوي ِة الرَّدى
في َ
ق
ِ
أو حيا ٍة م ْن أر ْ !
اليوم!
َقد ُع ْد ُت َ
إليكَ ،
فهل َت ْس َت ْق ِبلُِني؟؟
القلمون/طرابلس – لبنان
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انسانيا..
ادوارد سعيد… ناقدا
ّ

رشدي الماضي
حيفا
يؤكٌد دارسو إدوارد سعيد أنّ ُه كناقد سار على
كل من النّاقد األلماني-:
ُخطى ّ
إيريك اورباخ صاحب كتاب «المحاكاة»،
والفيلسوف األلماني تيودور أدورنو؛ لكنّ ُه
امتاز عنهما برغب ِته في استخدام ال ِق َيم

االنسانية الغر ّبيه ِ
ض ّد الميراث االمبريالي في الديمقراطي» بمثابة تلخيص ألفكارِه ورؤيته
ّ
ملية ،لموضوع َّ
َّ
النقد…
الع
وكذلك
ة،
ي
ر
ظ
الن
ل
ش
ف
لعالج
ه
محاولت
خاصة
الثَّقافة الغر ّبية،
ََ
ُ
ٌ
َ ّ
هذا الميراث في اإلعتراف بالقيم التي تنطوي وال يخفى َّ
أن الكتاب جاء نوعا من الوداع
ألساس ا َ
عليها الثّقافات غير الغربيّة وفي ا َ
ألخيرَّ ،
فشدد فيه على أفكاره ورؤ ُاه العزيزة
َ
على نفس ِه ،أل ّن ُه فارق الحياة بعده في 29
الحقيقية…
الحريات اإلنسانية
ّ
هذا ،وعلى الرَّغم من النقد المتواصل لنزع ِت ِه أيلول عام  2003بعد صراع مع المرض
ألم ب ِه.
االنسانيةَ ،واصل سعيد
وض ِع الذي َّ
سعي ُه في ْ
َ
ّ
اإلنساني ُم ْش َت ّقة من يضم الكتاب خمسة فصول ،ثالثة منها
للمذهب
جديدة
قاعدة
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
هي سلسل ُة محاض ارته في جامعتي كولومبيا
خاصة
كتابات ُ
المفكّر فرانز فانون األخيرةّ ،
ِ
أما الفصل
يطانيا...
ر
ب
في
ج
وكيمبر
يكا
ر
بأم
ه
خالل
من
اد
ر
أ
الذي
األرض»
«معذبو
كتابه
ّ
رجسية الرابع فهو ُمق ّدمة كتبها للطبعة الجديدة من
حرر
ْ
أن يُ ٌ
العقلية الغر ّبية ِمن فرديتها النّ ّ
ّ
برر سيطرة كتاب إريك اورباخ «المحاكاة» ،فيما يتناول
ت
التي
ة
ي
ر
االستعما
عتها
ونز
ّ
ُّ
الفصل الخامس دور الكُتَّاب والمث ّقفين
«الرجل األبيض»!!!
الروح العام…
َ
لذلك َس ّم َد إدوارد موق َف ُه بالعناد و ٌ
الضديَّة و ّ
ِ
أن الفصول
دد،
الص
هذا
في
نويه
ت
ال
وينبغي
ه
ت
حيا
يختتم
أن
ر
ر
ق
ي
ه
ل
جع
ا
م
م
المقاومة،
َ
َّ
َ
ّ
َُ
ّ
ٌ
ُ ُ ّ
ِ
صورِه الخمسة أعاله ُك ِتبت في الفترة الّتي وقعت
ت
و
االنساني
ه
مذهب
عن
ميز
َ
بمنُجز ُم ّ
ّ
ّ
اطية» ،فيها أحداث  11سبتمبر  ،2001ألتي
ر
«الديمق
ومبدأ
«اإلنسانية»
لمعنى
ّ
السياسي في
بدأه في
مواص ً
ال ما ُ
كتابي ِه «االستشراق» و أحدثت ّ
ْ
تغي اًر جذرّيا في المناخ ّ
وشن الحرب
«الثقافة واإلمبراليّة» ووو
امريكا وقاد إلى غزو أفغانستانّ ،
َّ
احتالل العراق…
و
هاب،
اإلر
سمى
ي
ما
على
قد
الن
و
ة
«االنساني
ِمن هنا يبدو كتابُ ُه
ُ
ّ
ْ

وعليه ،من ّ
تنوء فصول الكتاب
الطبيعي ْ
أن َ
تحت ِثقل الوضع جيو -االستراتيجي المحتشد
بالصراع والعداء الم َتصاعد آنذاك بين العالم
ّ
الغربي ،وخصوصاً األمريكي منه ،والعالم
العربي…
صورِه
ٌ
لكن إدوارد سعيد ،وانطالقا ِمن َت ّ
اإلنساني للثَّقافة والعالقة بين الحضارات،
ّ
َس َّج َل موِق َف ُه بوضوح بأنَّ ُه عمل طوال العقود
األربعة األخيرة من حيا ِت ِه كمعلّم وناقد وباحث،
االنسانية والنَّقد
انسانيا ممارسا:
بوص ِف ِه
ّ
ّ
عمل ْ
الديمقراطي… لذلك َّ
حدد موضوع كتابه أعاله
اإلنساني
المذهب
بط
ر
ت
واألخير بالعالقة التي
ّ
تمر البشرية
والممارسة النَّقديٌة ،في وقت ّ
وكل
في ِه بحالة من انعدام التّوازن والحروب ّ
خاصة و َّ
أن أحداث
أنواع العنف واإلرهاب… ّ
الرعب
الحادي عشر ِم ْن أيلول َّ
ترسخت كلمتا ّ
بإلحاح غريب...
واإلرهاب في وعي الناس
ٍ

قصة قصيرة :زيارة تفقدية

من األدب الساخر :نبيل عودة
جرت العادة ان يقوم رؤساء الحكومات
ووزرائهم بزيارات دورية لمؤسسات الدولة
الهامة ،في احدى السنوات ،مع تزايد القالقل
واالحتجاجات على نقص الميزانيات في
كافة مؤسسات التعليم ،تقرر ان يقوم رئيس
الحكومة ووزرائه بتفقد تلك المؤسسات حتى
ال يقال ان الحكومة تتجاهلها ،فتخسر بضع
أصوات قد تؤثر على تركيب الحكومة القادمة
او يفشل اليمين في الحفاظ على سلطته
طاهرة من المتخاذلين الضعفاء اتباع اليسار
واالنتهازيين ومحبي العرب ،ويستسلمون
بمواجهة الفلسطينيين وانتفاضة السكاكين،
وعندها لن ينفع النداء بأن العرب تتدفق على
صناديق االقتراع بأعداد هائلة ،او ان اليسار

بات يشكل خط ار على االحتالل والمستوطنات
ويخطط لتسليم مساحات واسعة من أرض
إسرائيل لألغيار ،أي غير اليهود .،فتفشل
سيطرة الليكود وزعيمه على الدولة ...وهللا
أعلم عن مصير الدولة مع أولئك المنهزمين
الجبناء.
بدأت زيارة المجموعة الكبيرة من مرافقي رئيس
الحكومة من وزراء وموظفين كبار صباحا.
كانت مدارس المنطقة الجنوبية المحاذية
لقطاع غزة على رأس برنامج الزيارات بهدف
رفع معنويات الطالب والمعلمين بمواجهة
اإلرهاب الفلسطيني .رغم ان رئيس الحكومة
شاهد ان مدارس تلك المنطقة مهملة ،مقاعد
قديمة بعضها ال يصلح للجلوس ،مكيفات
هواء لم تعد تصلح لالستعمال ،خلل في
الحواسيب وال ميزانيات إلصالحها او
استبدالها بحواسيب جديدة ،بعض الغرف
باردة جدا في الشتاء ومياه األمطار ترطب
رؤوس الطالب ،اشتكت اإلدارة والمعلمين
من عدم وجود ميزانيات للصيانة وتجديد
أثاث المدرسة ،قال المدير لرئيس الحكومة
ان مدرسته تحتاج الى  5مليون شيكل لكي
تصبح مدرسة الئقة للتعليم .اعتذر رئيس
الحكومة بقولة ان الميزانية عاجزة عن تلبية
طلباتهم ،ألن و ازرة الدفاع لم تبق أي رصيد
لتلبية طلبات المدارس.
قرر رئيس الحكومة ان ينتقل فو ار للجامعات
على أمل رؤية واقع آخر مختلف ..لكنه

تفاجأ ان وضع الجامعات ليس أفضل ان األسوار المنيعة.
لم يكن أسوأ  ،صفوف مكتظة ،مقاعد بالية ،استقبل مدير السجن رئيس الحكومة والوزراء
طالب مدراء الجامعات ميزانية بقيمة  10وهو عابس وغاضب .سأله رئيس الحكومة
مليون شيكل إلصالح الوضع ،اعتذر رئيس عن سبب عبوسه وغضبه ،قال ان السجون
الحكومة وقال :ان المتهم هو عباس والسلطة كلها تعاني من اكتظاظ كبير ،الغرفة التي
الفلسطينية بجعلنا نصرف الميزانيات على كانت مخصصة لسجينان تأوي اليوم عشرة
ارض إسرائيل في يهودا والسامرة لتعزيز سجناء ،النظافة في الحضيض لنقص
االستيطان في األرض التي وهبها هللا لبني الميزانيات ،أألكل اقل كثي ار من المستوى
إسرائيل ،وتخصيص ميزانيات كبيرة لحماية المطلوب ،وأراد ان يواصل عرضه لوضع
االستيطان والمستوطنين ،ومواجهة انتفاضة السجون ،قاطعه رئيس الحكومة :ما هي
السكاكين ،ورفض الفلسطينيين للسالم وعدم المبالغ التي يجب توظيفها إلصالح وضع
اسكان ابناء هللا المختارون في ارض اآلباء السجون؟ رد مدير عام السجون 500 :مليون
واألجداد .وأكد بشكل قاطع :آسف جدا ،ال شاقل!!
توجد للحكومة أموال!!
قال رئيس الحكومة :حسنا سنخصص هذا
قرر رئيس الحكومة تغيير مسار الزيارات ،المبلغ وأي مبلغ آخر من اجل رفع مستوى
فأوعز لسائقه ان يتوجه ألقرب سجن ،حيث السجون.
كان على ثقة ان وضع السجون سيكون عند خروجهم من زيارة السجن استغرب
أفضل وهكذا تنتهي الزيارة بالتفاؤل ان هناك الوزراء كرم رئيس الحكومة الفائق مع
ما هو جيد ألن عباس والسلطة الفلسطينية ال السجون ورفضه ألي مطلب من المدارس
تصل الى السجون لتكسر الكراسي وتخرب رغم ان طلباتهم ال تقارن بالميزانية التي تكرم
المكيفات والحواسيب واألثاث وتزيد االكتظاظ بها على السجون .شرح لهم رئيس الحكومة
في الغرف .الكثير من الفلسطينيين لهم خيام ما غفلوا عنه ،قال :أعزائي الوزراء ،نحن لن
في مناطق صحراوية وهم معتادون على نعود للدراسة في المدارس ،ولن نعود للدراسة
شظف العيش.
في الجامعات ،اما للسجون فهناك امكانيات
كانت اسوار السجن مرتفعة وعليها رسوم واردة لنا جميعا ان نصل لنكون ضيوفا فيها!!
جميلة تجعل المواطن يشعر بالرغبة في (فكرة النص عن طرفة عبرية)
اإلقامة الدائمة داخلها ،ألن اللصوص
والمنحرفين جنسيا عاجزون عن تجاوز هذه

نصيحة الشاعر االمريكي بوكوفسكي لمن يريد ان يكون كاتبا
باحثا عن الكلمات  ،فال تفعلها.
الشاعر األمريكي ( تشارلز بوكوفسكي )
إذا كنت تفعلها للمال أو الشهرة  ،فال تفعلها.
« إذا لم تخرج منفجرة منك ،
إذا كنت تفعلها ألنك تريد نساء ... ...
برغم كل شيء
فال  ...تفعلها .
فال تفعلها .
......
إذا لم تخرج منك دون سؤال ،
إذا كنت تحاول الكتابة مثل شخص آخر ،
من قلبك ومن عقلك ومن فمك ومن
فانس األمر .
احشائك فال تفعلها .
إذا كان عليك أن تجلس لساعات محدقا في إذا كان عليك انتظارها لتخرج مدوية منك ،
شاشة الكمبيوتر أو منحنيا فوق اآللة الكاتبة فانتظرها  ...بصبر .

....
ال تكن مثل آالف من البشر
الذين سموا أنفسهم كتابا
......
مكتبات العالم قد تثاءبت حتى النوم
بسبب أمثالك ،
ال تضف إلى ذلك .
ال  ...تفعلها
إال إن كانت تخرج من روحك كالصاروخ

.....
عندما يكون الوقت مناسبا ،
إذا كنت مختا ار ،
ستحدث الكتابة من تلقاء نفسها
وستستمر بالحدوث مرة بعد أخرى
حتى تموت
أو تموت هي داخلك .
ال توجد طريقة أخرى .
ولم توجد قط « .
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سامي الكيالني
يتحرك حركات ال يريد لها أن تتوقف عساها
تعطي جسده بعض الدفء في هذه الزنزانة
المكتظة أجواؤها بإبر من البرد الكانوني تخز
كل عضو في جسمه ،ويمارسها خشية أن
ينام في هذا البرد الشديد على أرض الزنزانة
العارية .أمران أحالهما مر ،إن حرمت من
النوم سينهار جسدك ،وإن غفوت على هذه
تيبس جسدك ،فاختار
األرضية الثلجية سوف ّ
األولى ألن النوم والتعب يمكن تعويضهما
عزى
عند الخروج المأمول من هذه الثالجةّ .
نفسه بأنه في حالة السيء وليس األسوأ،
مقيد اليدين خلف الظهر،
إنه اليوم غير ّ
وأنه غير مقيد للحائط كما كان الوضع قبل
يومين ،نافذة من اإليجابية انفتحت له ،فزاد
من حركته وشعر بدفء جديد يدب كالنمل
في جسده.
كانت جولة التحقيق األخيرة صعبة ،توحش
المحقق فيها أكثر من الجوالت السابقة ،فقد
أعصابه إزاء فشله في أخذ ما يريده ،وفي
نهايتها ضربه ضربة مفاجئة موجعة على
ظهره وشتم شتيمة بالعبرية وخرج .جاء آخر
وأخرجه من غرفة التحقيق ووضعه في هذه
الزنزانة دون قيد بيديه وخرج .فكّر «لماذا
فعل ذلك؟» ،أسكت تساؤله ورد عليه «مهما

كان السبب ،كن مستعداً لما سيأتي بعد ذلك،
معركتك اآلن مع البرد ،كل شيء في وقته»،
وعاد إلى معركته مع البرد.
تحرك بسرعة أكبر ليزيد من حصاد الدفء،
ولكنه شعر بتعب مفاجئ،انضمت المعدة
الفارغة التي يعتصرها الجوع إلى العناصر
التي تستهدف هذا الجسد .لم يأكل منذ
األمس شيئاً .قبل ساعات جاءه أحد ضباط
المخابرات الذين يحققون معه بصحن فيه
بعض الطعام ،وضعه أمامه ثم نظر في
وجهه بحركة مصطنعة «أنت؟!آسف ،أنت ال
يلزمك طعام» وأتبعها بضحكة ساخرة لئيمة
ثم أخذ الصحن ومضى.
ترك كوة الزنزانة مفتوحة ،ربما لغاية في
نفس يعقوب ،ياكوف المحقق السيء الصيت
وليس النبي يعقوب .مهما كان األمر ،فالكوة
المفتوحة خير من المغلقة مهما كانت حاجة
النفس اللئيمة لياكوف .المعتقل الموجود في
ممر زنازين التحقيق قبالته صامت ويجلس
القرفصاء مسنداً رأسه إلى كفيه ،حاول
التحدث معه أكثر من مرة لكنه بقي صامتاً،
ال بخوف من
يبدو أنه غارق في القلق أو مكب ً
«الذين يسمعون الهمسات» كما يعتقد أو كما
جعلوه يعتقد بأنهم يرصدون حركته وأنفاسه.
لمح بقايا طعام في صحن قريب منه ،فطلب
منه أن يعطيه البقايا من بين قضبان الكوة

التي بقيت مفتوحة ،لكنه كان خائفاً ،همس وصار يتحرك حركة موضعيةفرأى عالمات
بصوت يكاد ال يسمع مستعيناً بإشارات من من االنفراج على وجهه الذي كان قبل قليل
يديه وعينيه« ،قد يعرفون ويضربونني» ،كان يقطر قلقاً وخوفاً ،فبدأ هو اآلخر يتحرك
فتىيعلو وجهه زغب لحية في طور النشوء ،بالجري الموضعي ويستقبل في جسده مزيدًا
شجعه «لن يعرفوا» ،فتشجع الفتى وناوله من أمواج الدفء.
ّ
البقايا قطعة قطعةمن خالل القضبان بسرعة
كاإلنسان اآللي وهو يرتجف وعينه على
طرف الممر.
شكره ،وأكد له بأنهم يكذبون ،ال يستطيعون
أن يفعلوا شيئاً من مخاوفه ،إنهم مشغولون
بالتحقيق مع غيرهما اآلن ،واختتم على عجل
بكلمات تشجيعية.
جلس على األرض الباردة ،ووضع الوجبة
التي وصلته في حضنه ،تناولها لقمة لقمة
بتلذذ وكأنها مائدة وافية الكمال .قضم بقية
الفلفل األخضر المالصقة لعنق الثمرة بعناية
ليأتي عليها كاملة ،كانت وجبة انتصار أكثر
من كونها طعاماً ،أكلها بشهية وتجشأ بصوت
ٍ
عال .نظر إلى البقية التي سلمت منه ،عنق
الفلفل األخضر وتجمع البذور البيضاء،
ضحك في سره ،تذكر وصايا والدته «الولد
الشاطر ال يبقي في صحنه شيئاً» ،بوده أن
تسمعه وهو يقول «هل أعجبتك؟ هل تعطيني
شهادة ولد شاطر؟»ويحصل على شهادة منها
بذلك.
نظر إلى الفتى الذي لم يعد مقرفصاً كما كان

قصة قصيرة  :قصتان
آمال مختار
كاتبة من تونس
هي واألفعى
كان الضوء ساطعا من أعماقها مثل ضوء
الشمس في القيلولة ،قويا ومشعا وحارقا حتى
العمى.
غرقت في عتمة الكون جذلى بعماها الذي
أعفاها من رؤية شالل القبح الذي غمر
المدينة.
عانقت ذاتها الخفيفة مثل ريشة السعادة
وبكت ،بكت بحرقة ،بكت بم اررة.
ما يزال الضوء يغمر كيانها من الداخل حتى
رأتها ،مرت أمامها في كبريائها المعهودة
وعنجهيتها التي تمقتها .اختفت منذ سنوات
ولم تعد تتجلى أمامها ال في الحلم وال في
اليقظة.
رأتها حينئذ تخرج منها تتلوى وترقص مثل
أفعى ،تشد األنظار اليها بحريتها ،بطالقتها،
بعنادها…
ارتجفت المرأة وتشبثت بعقالها ،بسالسل
القطيع ،بالمباالتها ،بقناع تفاهتها ،تشبثت
بأي وتد يشدها إلى أرض الطمأنينة التي
ّ
تدرك جيدا تفاهتها لكنها تحب أمانها.
لسميتها:
قالت المرأة مدهوشة ّ
– أيتها اللعينة ،المجنونة! أما زلت حية
تتنفسين وأنا التي اعتقدت أنني دفنتك
وتخلصت منك؟
قهقهت المجنونة عالية وتمايلت وهمست في
سخرية:
– وأنا عدت معتقدة أنك ستسعدين لعودتي
ألنفخ فيك نفسا حقيقيا من الحياة .لكن يبدو
أن وجودي في حياتك خسارة… خسارة…
ويبدو أنك تعودت على شبه الحياة في جسد
الجثة كما القطيع.
تباعد خيال المرأة األفعى حتى تالشى.

انطفأت كل األضواء وانكفأت المرأة تحت
مالءتها تداوي بملح دموعها جراح المعركة
الطاحنة التي حدثت بينها وبين سميّتها.
بعد أسبوع انتشرت رائحة الموت بين الجيران.
أخذهم خيط الرائحة إلى المكان .كسروا الباب
ودخلوا ليعثروا على جثتي امرأتين متعانقتين.
وصل متأخ ار
ظل واقفا أمامها وهي تتملّى كل تفاصيله
ّ
الدقيقة.
بدا لها طويال أكثر من الالزم ،نحيال .عظامه
ناتئة واألكيد أنها ستؤلم عند أي حركة.
مجعدة،
ارَقها أنه حليق الرأس .نوعية شعره ّ
ولن يكون جميال لو أطاله أو حلقه على
طريقة ما يفعله الشباب اليوم.
مالمحه بربرية أو رومانية أو لعلها تشبه
الرجل البدائي!
(هل كانت تعرف مالمح الرجل البدائي؟).
ال ،بدا لها مثل زوربا تماما .ر ّق قلبها هنا
تحديدا.
أمعنت في مزيد من التفاصيل.
عريض المنكبين .طويل الذراعين .يستطيع
أن يحضن بكرم ضياعها ،يتمها ،شوقها.
لوح صدره عريض .تستطيع أن تلقي رأسها
المثقل عليه .يمكن لها أن تبكي هناك أيضا.
َ
ق
ستسيل دموعها وتترقر مع بطنه اليابسة
مثل كلب الصيد.
ستتجاوز فخذيه .هي ال تعرف إن كانتا
مشعرتين أم ال .هو حليق الرأس واللحية.
وهي تحب الشعر على الصدر والفخذين.
أين وصلت دموعها.
تجمعت في كفيه العريضتين .فوجئ.
سائل غريب في كفيه مثل غدير.
رفع بصره إليها .نظراته تسألها.

وتجعدت وترهلت وتبلدت وبردت.
وهي ال تدري بما تجيب.
ي
تعر روحا عجو از تنتظر آخر أنفاسها
ال هي تعرف جيدا بماذا ستجيب ،غير أنها كيف ّ
تخجل من العراء.
بشغف؟
أي عراء وهي تجلس قبالته بكامل أقنعتها؟
تنهدت حتى لفحت أنفاسها وجهه األسمر.
ّ
لكنها أدركت منذ دعاها إلى الجلوس أنه قال لها :أنت تنفثين نا ار مثل تنين!
قشرها حتى بدت أمامه عارية تماما.
سرها لو كانت
ّ
ضحكت بم اررة وتمنت في ّ
لعله اعتقد أنها ستخجل من ترهل الجسد وآثار تنينا حقيقيا…اللتهمته.
السنوات على الجسد الذي لم يعد جميال.
ابتسمت في بالهة متعمدة وهمست :ذلك وهج
غير أنها لم تكن تفكر كذلك .الجسد مثل أي رماد نار قديمة كانت مستعرة في األعماق.
نبتة أو شجرة حالما تسقيه سيستعيد نضارته صمتت .عادت تتملّى مالمح وجهه ُّ
ور ّبية
الز ْ
ويورق من جديد.
وأضافت بصوت هامس منكسر :أعتقد أنك
المشكلة بالنسبة إليها أن الروح انكمشت حينئذ لم تولد بعد.
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قصة قصيرة :الخواف
مشوارMeshwar

نهى الصراف
كاتبة من العراق
ثمن فاح بالتأكيد أن تتحول من متسكع ،في
شارع مزدحم ،إلى مجرد جثة هامدة تُدفن في
عمق بعيد من األرض ،فال يحضر وداعك
األخير سوى رجال غرباء بمالبس سميكة،
ويرشون
يغلفون أجسادهم باألقنعة والقفازاتّ ،
بالمطهرات ،بينما يُحفظ جسدك
أنفسهم
ّ
الهامد بطبقات متعددة من البالستيك التي
لن تسمح لروحك – بالتأكيد – التحليق إال
لمسافة قصيرة ..تعود بعدها كحارس ليلي
يجول حول القبر الوحيد وصاحبه الوحيد
خلن.
الذي مات بال أهل وال ّ
كل هذا الهذيان ظهر اليوم في صحيفة
الصباح؛ قائمة بالمحظورات من أفعالنا
اليومية التي يمكنها اجتذاب عدد غير متنا ٍه
من فيروسات كورونا اللزجة ،مجرد تمرين في
النادي الرياضي ،أو التعثر بحفل موسيقي
ومركز صغير للتسوق ،وحتى زيارة قصيرة
لحانة في آخر الشارع ،مغامرة يومية يمكن
أن تسمح بالتصاق دزينة كوفيدات على جسد
المصخم ،يحصل بعدها بطرفة
صاحب الحظ
ّ
عين القدر على لقب ضحية في مدة قصيرة
قد ال تتجاوز بضعة أسابيع ،يقضيها تحت
ثقل جهاز التنفس االصطناعي الذي يمنح
نفحات قليل ًة من األوكسجين مقابل تمزيق
بعض أحشاء الجسد.
هذا السيناريو ال يمكن أن يكون نهاية مناسبة
الخواف.
لعزيز ّ
عزيز ،رجل ستيني ..مال أول ،وإلى جانب
خوفه األزلي من المستقبل الملتبس ،فهو
كسول لدرجة فظيعة ،حتى أنه عندما ينادي
على حفيده رياض يقول :ريااااااااا ويسكت،
فيمازحه شقيق زوجته الرابض على قلبه
“عمي هذا اسمه رياض وين
كالصخرة
ّ
الـض؟”.
يرفع عزيز حواجبه
باستهانة “ما ّبيه حيل
المهم الولد من بعيد
بالصدى ..عبالك جاي
اتعب نفسي!”.
ليش ّ

المخربطة ويجيب
أكمل االسم لآلخر،
يسمع اسمه كامل
أكَول ريااااض ..بعد

الخواف،
الصدى مهم جداً في حياة صاحبنا ّ
فهو يستيقظ صباحاً على الصدى المعاكس
الذي يحدثه طنين أذنيه ،بعد أن يرفسه
رياض في وجهه من غير قصد في واحدة من
تثاؤبات جسده الغض .فالمنزل منذ سنوات
صار مكتظاً باألقدام واألذرع والرؤوس
الكثيرة ،ومن المتوقع أن تشتبك هذه األعضاء
أي لحظة على سفرة الطعام أو
البشرية في ّ
في مكان النوم الضيق.
يفرك الجد الكسالن عينيه ببطء شديد ،وحالما
المشوش
تقع نظراته على المشهد الضبابي
ّ
يبدأ بإطالق حسرته الصباحية األولى؛ ابنة
أرملة مع ثالثة أطفال ،أربع بنات صغراهن
في سن الثامنة ،ولد في مطلع سن الشباب
يجر قدميه إلى
بقدم اصطناعية ،وحين
ّ
ال يمكنه أن يطلق حسرته الثانية
الشمال قلي ً
بثقة أكبر بعد أن يلمح بقية أجساد أفراد
األسرة الكبيرة؛ الزوجة النحيفة التي ال تشغل
عظامها حي اًز كبي اًر من زاوية الغرفة الملحقة،
تأتي خلفها الج ّدة والخال والخالة ،ضيوف
عزيز األبديين منذ أن “تزحلقت أقدامه في

وحل الزواج” ،هذه هي جملته المفضلة التي
واظب على ترديدها بعد مرور سنة واحدة فقط
على زواجه ،كان قد سمع الكلمات الغريبة
من فم رجل مثقف – نصف ردن – في مقهى
ارتاده في أيام شبابه األول عندما كان يسكن
في منزل والديه في بغداد الجديدة ،يأكل وينام
جيداً .مع ذلك ،فهو يخاف كثي اًر على مصائر
هذه الكتلة البشرية التي تتعلق بتالبيب روحه
الفقيرة ،فكيف سيوّفر طعام األحفاد اليتامى
وكسوتهم السنوية؟ من أين سيحصل على
صوبة مستعملة بثمن معقول ليسد بها ثقوب
البرد القادم؟ وهل سيقوم بواجب دفن حماته
ويهيئ مصاريف
إذا ما قررت أن تغادر فجأ ًةّ ،
الفاتحة في وقت مناسب؟
أصبح السبب واضحاً اآلن ،فقائمة محظورات
فايروس كورونا ال تعني شيئاً لعزيز ،فهو لم
مر بنا ٍد رياضي أو داست قدمه
يصادف أن ّ
عن طريق الخطأ با اًر أو حتى مطعماً شعبياً
بسيطاً ،أما الحفالت الموسيقية فلم يسمع بها
في حياته مع أن أذنيه ما زالتا تطربان على
أغاني ياس خضر ،التي يسمعها في جهاز
راديو صغير استطاع أن يحتفظ ببقاياه في
زاويته المفضلة من المنزل المكتظ باألرواح
البشرية ،لكنه يتذكر بين حين وآخر أغنية
“عزيز يا عزيز” التي غنتها صباح في أيام
شبابه ..حتى أن جزءاً لذيذاً من األغنية ما
زال عالقاً في رأسه المزدحم بالهموم ،حين
كانت ابنة الجيران تغسل مدخل الدار يومياً
بالماء واألغاني ،وترسل معها مقطعاً مجانياً
للشاب عزيز ،الذي كان يقضي معظم أيامه
يتنصت لألغنية
ملتصقاً على حائط السطحّ ،
وهو غير مصدق بأن ابنة الجيران تتقصد
يومياً أن ترفع صوتها مع المقطع الذي تقول
فيه صباح“ ..عزيز يا عزيز الحب شو
لزيز ..كرمالك يا عزيز كرمالك يا عزيز”..
كرمالك أغسل مدخل الدار يومياً على أمل
الفوز بنظرة إعجاب! هكذا كان مقطع األغنية
يتمدد في أحالم عزيز .لكنه لم يتّخذ ق ارره
بمغادرة حائط السطح والنزول إلى الشارع
إال بعد مرور يومين على غياب صوت
الجارة .كانت أسرتها قد غادرت الدار إلى
غير رجعة ،فلم يتركوا خلفهم سوى مدخل بفايروس كورونا أم بسكتة قلبية مباغتة؟
مشطوف جيداً وصفعة نفسية ،تلقتها روح
عزيز برحابة صدر.
يا للعجب ،وكأن هناك سكتات قلبية غير
مباغتة ترسل مخطوطاً لصاحبها بتفاصيل
زياراتها التي ستقوم بها وزمانها.
راح الرجل الستيني يتطلع في صفحة الجريدة
مرًة ثاني ًة باهتمام كبير وهو يحك ذقنه ،عالوة على ذلك ،ال شيء مباغت في عيشة
بينما تصفق الصحون واألقداح في المطبخ عزيز المليئة بالنكد .كل الشرور التي أصابته
الخواف عينيه في حياته كان مخططا لها بصورة جيدة؛
استعداداً لوجبة الفطور .نقل ّ
يتسن له إكماله
بحذر إلى حفيده الذي بدأ يستيقظ بتململ والدته فقي ارً ،تعليمه الذي لم
ّ
على صوت الجلبة في المطبخ ،وقرر أن بسبب موت والده المبكر ،المنزل الذي لم
يكلفه بالمهمة الصباحية األولى:
يمتلكه بسبب نوبات عمله غير المستقرة،
ال
تدر ما ً
العمل في مهن بسيطة ومرهقة وال ّ
المتكومين
– روح ريااااااا خلي أمك تصبلي استكان بسبب سوء الطالع ،أفراد أسرته
ّ
جاي!
بين أربعة جدران في حي العامل ال يمتلك
ى
ترمل ابنته الكبر بعد رحيل
منها شب اًر واحداًّ ،
– صار جدو!
زوجها في حادث تفجير ،القدم االصطناعية
لولده الوحيد التي ربحها في جبهات القتال،
يسرع الولد الصغير لتنفيذ األمر وهو ال حتى والدة زوجته المس ّنة التي رفضت أن
يزال يتثاءب حتى أن فتحة فمه اتسعت تموت واستطالت سنوات عمرها كخيوط
على مصراعيها مثل فتحة كيس طحين ،في العنكبوت كناية به ،كان حكاية أخرى مرسوما
محاولة لسحب أكبر كمية ممكنة من الهواء .لها جيداً كي تنغص عليه عيشته.
إلى هذا الحد بالذات ،يمكنني أن أتطلع بحذر
الخواف،
إلى نهاية القصة ..قصة صاحبنا ّ
الذي يعيش منذ عقد محشو اًر بين أفراد أسرته
الممتدة إلى ثالثة أجيال ،لكني ما زلت حائرًة
هل أنهي حياته بإحدى مضاعفات إصابته

في صحيفة الصباح ،راجع عزيز الخبر
المتعلق بفايروس كورونا ،التعليمات
والتحذيرات والقائمة طبعاً ،المطاعم والبارات
والحفالت الموسيقية ،وبدأ يتململ في جلسته
وهو يتناول استكان الشاي األول الذي أع ّدته

ال
ابنته األرملة بوجهها المقلوب .ارتشف قلي َ
من السائل الداكن وهو يصدر الصوت
الوطني الرتشاف الشاي ،لكن شفتيه التصقتا
فجأ ًة على حاشية االستكان الزجاجية بعد
ال الوصف
الرشفة الثالثة ،حيث ش ّده قلي ً
الذي تفنّن فيه محرر الخبر في ما يخص
طريقة دفن موتى الفايروس“ .تدفن في عمق
بعيد من األرض ،فال يحضر وداعك األخير
سوى رجال غرباء بمالبس سميكة يغلفون
أجسادهم باألقنعة والقفازات ،ويرشون أنفسهم
بالمطهرات ،بينما يلف جسدك الهامد بطبقات
عمد بالمطهرات،
متعددة من البالستيك ويُ ّ
وتدفن بعيداً في أعماق األرض ،بعيداً ،بعيداً،
فال يحضر وداعك سوى غرباء ،بمالبس
غريبة ورائحة غريبة.”..
– آآآآه هذه فاجعة ..مصيبة جبيرة!
كانت هذه الكلمات األخيرة للرجل الذي كان
يرتشف استكان الشاي في منزل اإليجار الذي
تسكنه كتيبة من البشر موزع ًة على ثالثة
أجيال ،بعدها أسلم الروح من دون مقاومة.
مات من الخوف ،بعد أن أكله القلق طوال
شهور من أول بدء انتشار الوباء في الصين،
وحين تمكّن منه كان قد وصل بالفعل إلى
نهاية الخبر في الجريدة ،حيث تك ّفل محرر
األخبار بإنهاء حياته بمجموعة من الكلمات
الملغومة.
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