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 تحديد موعد التصويت المبّكر في االنتخابات التشريعّية الكندّية
حّددت هيئة االنتخابات الكندّية موعد 
االنتخابات  في  المبّكر  التصويت 
التشريعّية المقبلة بين 11 و14 تشرين 

األّول اكتوبر الجاري.
يرغبون  الذين  الناخبين  وبإمكان 
أن  التصويت  في  حّقهم  ممارسة  في 
يتوّجهوا إلى مركز االقتراع  في  دائرتهم 
الجمعة.  يوم  من  اعتبارا  االنتخابّية  
يوم  قبل  التصويت  البعض  ويختار 
 21 في  موعدها  المحّدد  االنتخابات 
لتجّنب  الجاري،  اكتوبر  األّول  تشرين 

االنتظار في صفوف طويلة، أو ألّنه 
الموعد  في  التصويت  عليهم  يتعّذر 
أبوابها  االقتراع  مراكز  وتفتح  المحّدد. 
التاسعة  حّتى  صباحا  التاسعة  من 

مساء طوال األّيام األربعة.
الناخبين  من  العديد  سّجل  وقد 
من  بطاقة  آخرون  وتلّقى  أسماءهم، 
معلومات  تتضّمن  االنتخابات  هيئة 
حول مركز االقتراع وموعد التصويت. 
ويتعّين على الناخب أن يبرز وثيقتين 
كبطاقة  سكنه،  وعنوان  هوّيته  تثبتان 

الوثائق  ومن  القيادة.  ورخصة  الهوّية 
هيئة  حّددتها  التي  المقبولة  األخرى 
وجواز  الصحّية  البطاقة  االنتخابات، 
ووثيقة  الوالدة  ووثيقة  الكندي  السفر 
السّكان  شعوب  أحد  إلى  االنتماء 
االنتخابات  وخالل  األصلّيين. 
عام  جرت  التي  األخيرة  التشريعّية 
في  المشاركين  نسبة  بلغت   ،2015
التصويت المبّكر 20،8 بالمئة، لتفوق 
التوّقعات. ووقف الناخبون في صفوف 
طويلة أحيانا، خصوصا عندما فتحت 

بهيئة  دفع  ما  أبوابها،  االقتراع  مراكز 
عدد  زيادة  إلى  الكندّية  االنتخابات 
هذه  عملها  ساعات  وإطالة  المراكز 
السنة. ومن الممكن التصويت بواسطة 
ارسالها  يتّم  خاّصة  انتخابّية  بطاقة 
بالبريد ، أو من حرم الجامعة أو من 
السجن،  داخل  ومن  المستشفى  داخل 
كما يصّوت الجنود الكندّيون في مراكز 

اقتراع عسكرّية خاّصة بهم.
العادّية  التصويت  لبطاقة  وخالفا 
المرّشحين في كّل  أسماء  التي تحمل 
يختارون  الذين  الناخبون  يتلّقى  دائرة، 
بيضاء  بطاقة  المبّكر  التصويت 
الذي  المرّشح  اسم  عليها  يسّجلون 
الغية  البطاقة  وُتعتبر   ، له  يصّوتون 
الذي  الحزب  اسم  سّجلوا  حال  في 

ينتمي إليه مرّشحهم.
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Commercial . Residential

since 1996

We offer a wide range of unique quality furniture of all types and styles .
Custom: upholstery - furnishings - cabinet work

www.dumyat�nefurniture.com
Phone: (905) 625-1222    or    (905) 601-2268
5200 Dixie Rd. Unit #43, Mississauga, Ontario L4W-1E4

www.dumyat�nefurniture.com
Phone: (905) 625-1222    or    (905) 601-2268
5200 Dixie Rd. Unit #43, Mississauga, Ontario L4W-1E4
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د. نزيه خطاطبه 

الذين  المسلمون  واالخوان  قطر  باستثناء 
التي  التركية  البرية  العسكرية  العملية  ايدوا 
بدات مساءالخميس، في شمال شرق سوريا، 
تدعي  التي  السالم«  »نبع  عملية  ضمن 
ُموّجهة ضد  إنها  اردوغان   ورئيسها  تركيا 
الغالبية  فان  المسّلحة,  الكردية  التنظيمات 
العملية  ادانت  العالم  دول  من  العظمى 
ورفضتها كل انطالقا من مصالحه واهدافه. 
سوريا  مندوب  طردت  التي  العربية  فالدول 
المسلحين  ودعمت  وشاركت  جامعتها  من 
من مختلف االطياف في الحرب الدائرة في 
التركية  للعملية  رفضها  عن  اعلنت  سوريا 
اردوغان  الرئيس  مع  عداوتها  من  انطالقا 

ووصفت العملية بانتهاك السيادة السورية . 
حكومة االحتالل االسرائيلي ومعها الغالبية 
العملية  الغربية رفضت  الدول  العظمى من 
وكيانهم  االكراد  على  حرصها  من  انطالقا 

ودورهم المتعاون مع اسرائيل والغرب . 
الرئيس اردوغان الذي غلف اهداف عمليته 
باالمن القومي التركي والحرص على اعادة 
الالجئين السوريين الى ديارهم  هدد الخميس 
بفتح أبواب أوروبا أمام ماليين الالجئين ردا 
على االنتقادات االوروبية وقال في خطاب 
ألقاه في انقرة “ايها االتحاد االوروبي، تذكر: 
أقولها مرة جديدة، اذا حاولتم تقديم عمليتنا 
ونرسل  األبواب  فسنفتح  اجتياح،  انها  على 

لكم 3,6 مليون مهاجر”.
السوريين  الالجئين  ورقة  استغل  اردوغان 
اهدافه  لتحقيق  ويستخدمها  اوروبا  البتزاز 
اجتياح  العمل على  االستعمارية من خالل 
امنة  منطقة  القامة  سوريا  وشرق  شمال 
وخاصة  فيها  المقيمين  السكان  الجتثاث 
من االكراد ومكونات اخرى وتغيير طابعها 
اتباعه  من  الجئين  باحالل  الديمغرافي 
مكانهم وتحويلهم الى الجئين ومشردين  او 

ابادتهم كما فعل اجداده العثمانيون. 
وزير  عنه  عبر  والذي  الروسي  الموقف 
يدين  ال  فهو  وغامض  مبهم  الخارجية 
بين  التوافق  الى  ويدعو  يؤيدها  وال  العملية 
تركيا والحكومة السورية واالكراد الغاضبون 
الى  يشير  ما  عنهم  امريكا  تخلي  من 

حرص روسيا على الحفاظ على حلفائها و 
وبدء  االرض  على  حققتها  التي  االنجازات 

عمل اللجنة الدستورية. 

هدف اردوغان الحقيقي من عمليته العسكرية 
المتمثل  االرهاب  على خطر  القضاء  ليس 
فقط  ذريعة   فهي مجرد   ، الكردية  بالقوات 
، فحلم المنطقة اآلمنة راود الرئيس التركي 
األولى  السنة  منذ  أردوغان  طيب  رجب 
أن  قبل  أي   ، في سوريا  األحداث  الندالع 
شرق  عسكرية  قوة  الكردية  األحزاب  تشكل 
رعتهم  التي  امريكا  مع  وتتحالف  الفرات 
واقامت قاعدة عسكرية في المنطقة لحمايتهم 

ومنع التواصل بين سوريا والعراق .
منها   أهداف  عدة  لتحقيق  أردوغان  يسعى 
تأمين مساحة داخل األراضي السورية لنقل 
والمدن  اسطنبول  في  السوريين  الالجئين 
الى  تحولوا  ان  بعد  اليها  الكبرى  التركية 
عبء عليه وتسبب في  تراجع شعبيته  حتى 
داخل حزبه الذي يعاني من االنقسام وبروز 
منافسين له .  تبريره بمحاربة االرهاب وابعاد 
شبحه عن تركيا وامنها الوطني ال يقنع احدا 
خاصة وان  وأردوغان نفسه من ادخل آالف 
اإلرهابيين والمرتزقة عبر تركيا من مختلف 
دول العالم ودربهم وسلحهم ،وهذا ما سبب 
تهجير السوريين من مدنهم وقراهم, ويرعى 
المسلحين في ادلب ويمنع الحكومة السورية 
وفرض  معهم  المعركة  حسم  من  وجيشها 

االراضي  كامل  على  وسيادتها  سيطرتها 
وشرق  شمال  المناطق  فيها  بما  السورية 
سوريا الخاضعة للنفوذ الكردي المدعوم من 

الواليات المتحدة.   
اليها  يسعى  التي  االخرى  االهداف  ومن   
من  ودعما  شعبيا  التفافا  تحقيق  اردوغان 
المعارضة في حالة نجاحه في أبعاد القوات 
الكردية المسلحة عن حدود تركيا واخضاع 
بغطاء  المباشرة  التركية  للسيطرة  المنطقة 
قوات سورية محلية لن يكون دورها افضل 
من قوات لحد اللبنانية التي شكلتها اسرائيل 

في جنوب لبنان قبل هزيمتها . 
المنظمات الكريدية تتحمل المسؤلية بتحالفها 
الحكومة  ومعاداتها  باالمريكان  ووثوقها 
خاصة  دولة  اقامة  حلم  لتحقيق  السورية 
التعاون  بدل  سوريا  عن  االنفصال  و  بهم 
من  المزيد  على  للحصول  والتحاور  معها 
الحقوق القومية , ولكن ذلك ال يعطي الحق 
المنطقة واالعتداء على  باحتالل  الردوغان 
السهل على اردوغان  السورية. من  السيادة 
من  ولكن  فيها  والشروع  الحرب  اعالن 
وسرعة  ومستقبلها  بمسارها  التنبؤ  الصعب 
مصيدة  الى  تتحول  وقد  اهدافها  تحقيق 
ومن  العالم  دول  من  العديد  ان  خاصة  له 
له وقد  الخير  يتمنون  له ال  ضمنهم حلفاء 
يعمدوا الى تحويل شرق سوريا الى مستنقع 

لن يخرج منه بسهولة. 

اردوغان يستغل الالجئين للسيطرة على شرق سوريا

في لقاء مع جريدة مشوار دعت السيدة ربى 
الموسيقى  لمهرجان  التنفيذية  المديرة  زوزو  
العربية  ابناء الجالية العربية في كندا لحضور 
في  نحن  بقلولها  السنوي  المهرجان  فعاليات 
عربي  مهرجان  في  السنة  هذه  انتظاركم 
FAMA 2019 من خالل 10 عروض فنية 
في  الراقية  المسارح  دور  مختلف  في  راقية 
ميسسيساغا ومنطقة تورنتو الكبرى ومونتريال 
،وللمرة األولى في هاليفاكس .موضحة  ان 
المهرجان  هو   FAMA عربي  .مهرجان 
و  بالموسيقى  يهتم  الذي  كندا  في  األول 
لهذا  الحفال  بان  واوضحت  العربية.  الفنون 
الفنانين  من  نخبة  بها  ويشارك  منوعة  العام 
والمطربين العرب من مختلف البلدان اضافة 
الى حفلة خاصة بالفن اليوناني الظهار مدى 

الترابط والتقارب بين ثقافات المنطقة. 
افتتاح المهرجان سوف يكون في 25  تشرين 
مع  الثاني  تشرين   10 حتى  ويستمر  اول 
المطربة كارول سماحة في عرض مميز في 
مروة  المهرجان  يستضيف  كما   , ميسيساجا 
دار  في  تغني  مصرية  مطربة  وهي  ناجي 
االوبرا المصرية سوف تقدم لوحة مميزة لوردة 
فرقة  تشارك  ان  المقرر  ,ومن  حمدي  وبليغ 
االوركسترا العربية في عرض مميز جديد مع 
الملحن طاهر ماملي مؤلف مسلسالت دراما 

سورية وخاصة التغريبة الفلسطينية. 

من  احجز  و  لديك  المفضل  العرض  اختر 
اآلن.

كارول  النجمة  مع  فعالياته  المهرجان  يفتتح 
سماحة في ) Living Arts Center( في 
القدير  للفنان  عروض  ويقدم  ميسيساجا، 
نصير شما والفنانين حمزة نمرة ومروة ناجي 

تورونتو،  في  للفنون  ميريديان  مركز  في 
األوركسترا  إنتاج  من  عروض  الى  اضافة 
الصغار  للمبدعين  حفل  العربية،  الكندية 
بمصاحبة ريمي بندلي في مسرح ميدوفيل في 
ميسيساجا وعرضي غريك أرابيا وليلة مغاربية 
بالتعاون مع متحف اآلغا خان في تورونتو.

في مونتريال يقدم المهرجان عرضين ، كارول 
سماحة في قاعة كلود شامبين ، وجو شو في 

قاعة سان ديني. وتصل عروض المهرجان 
وللمرة األولى الى هاليفاكس مع مروة ناجي 

في بيال روزا للفنون.
من  بعرض ضخم  فعالياته  المهرجان  يختتم 
غناء كورال اآلوركسترا الكندية العربية لروائع 
المايسترو  بقيادة  السورية  الدراما  موسيقى 
وعزف  مامللي،  طاهر  الموسيقي  والمؤلف 
موسيقيي اآلوركسترا على خشبة مسرح جون 
باسيت في مركز ميترو تورونتو للمؤتمرات.

في ربيع 2019 ، جالت اآلوركسترا الكندية 
كولومبيا  بريتيش  في  مدن  سبع  في  العربية 
سكوتشا،  ونوفا  وأونتاريو  وكيبيك  وألبيرتا 
بعروض القت نجاحًا كبيرًا بين الحضور لما 

أظهرت من جمال التنوع الثقافي في كندا.
خيرية  مؤسسة  العربية  الكندية  اآلوركسترا 
الموسيقى  باحياء  تعنى  أونتاريو  في  مسجلة 
العربية وُتسهم في تشجيع التنوع الثقافي في 

كندا.
ومن خالل تقديمها لعروض الموسيقى العربية 
مع موسيقى سكان كندا األصليين وموسيقى 
الفالمينكو والموسيقى اليونانية والجاز، ُتَكرِّم 
وترسل   ، الكنديين  جميع  ثقافات  اآلوركسترا 

رسائل المحبة والتفاهم والسالم للجميع.

مهرجان الموسيقى والفنون العربية في تورونتو قريبا 
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السود والسكان األصليون والشباب العرب
 أكثر عرضًة للتمييز من قبل شرطة مونتريال

مشاركة ماليين الطالب في فعاليات مكافحة التغيرات المناخية

مناظرة الزعماء الفدراليين :
 5 مواضيع والكلمة األخيرة للناخب الكندي

شارك يوم الجمعة  ماليين الطالب في كندا 
مبادرة  إطار  في  مسيرات  في  العالم  وحول 
التي  المستقبل«  أجل  من  الجمعة  »أيام 
أطلقتها الناشطة البيئية السويدية غريتا ثانبيرغ 
احتجاجًا على ما تعتبره تباطؤ الحكومات في 

التصدي لظاهرة التغيرات المناخية.
وثانبيرغ، ابنُة الستة عشر ربيعًا، شاركت في 
مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك الكندية، 
رئيس  بها  واجتمع  المتظاهرين.  جانب  إلى 
الحزب  زعيم  الخارجة،  الفدرالية  الحكومة 
ويعتقد  ترودو.  جوستان  الكندي،  الليبرالي 
تفيده  قد  معها   ترودو  صورة  أن  البعض 
بعد أربعة أسابيع عندما يتوجه الكنديون إلى 

صناديق االقتراع في انتخابات عامة.
وكان ماليين الشباب، واألقّل شبابًا، قد ساروا 
يوم  منذ  العالم  حول  ضخمة  مسيرات  في 

المناخ  أسبوع  مبادرة  ضمن  الفائت  الجمعة 
عديدة  بيئية  منظمات  أطلقتها  التي  الدولي 
تباطؤ  احتجاجًا على ما تعتبره هي اأُلخرى 

الحكومات في التصدي للتغيرات المناخية.
بعض  قبل  من  لمضايقات  ترودو  وتعرذ   
المظاهرة  في  مشاركته  خالل  المتظاهرين 
وردد بعض المتظاهرين من أجل المناخ على 
مسامع رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو 
سياسته  منتقدين  العمل«   إلى  »ُعد  عبارة 
في هذه العبارة التي أصبحت شعارا للناشطة 
البيئية السويدية الشابة غريتا تونبرغ »ُعد إلى 
العمل«. في حين أتى كالم ضيفة مونتريال 
شهدته  الذي  الشعبي  الحراك  في  المشاركة 
من  العالمي«  »اإلضراب  إطار  في  المدينة 
البالد  زعيم  تجاه  لطيفا  مهذبا  البيئة،  أجل 
المزيد من أجل مكافحة  يقّدم  طالبة منه أن 

تونبرغ  غريتا  وصّرحت  المناخية.  التغييرات 
من  العديد  هناك  إن  نعم  االطار:  هذا  في 
المسؤوليات الملقاة على عاتق جوستان ترودو 
وإنه بالطبع ال يقوم بجهد كاف. إنها مشكلة 
جسيمة وهي في األساس بسبب النظام ككل.

جهته  من  ترودو  ردد  هنا«  ألنكم  »شكرا 
لمعارضيه ومنتقديه مواصال سيره في المسيرة 
نتابع  »إننا  المناخ مضيفا  أجل  السلمية من 
الوقت  هذا  في  األرض«.  أجل  من  المسيرة 
بأعلى  يصرخون  المتظاهرين  بعض  كان 

صوتهم: »ال ألنابيب النفط«.
من  وعدد  وأوالده  زوجته  مع  ترودو  وكان 
االنتخابات  في  الليبرالي  الحزب  مرشحي 
الذي  الشعبي  الحراك  في  قد شاركوا  الحالية 

شهدته المدينة الكوسموبوليتية.
والجامعات  العليا  المعاهد  غالبية  أقفلت  وقد 

وعدد من المدارس في كندا أبوابها اليوم فاسحة 
المجال لطالبها من الشباب للمشاركة بأعداد 
كثيفة في التظاهرات حتى أن بعض االساتذة 
المدرسية في  نقاطهم  لتالمذته »بزيادة  تعهد 
في  مشاركتهم  القاطع  بالدليل  أثبتوا  حال 

التظاهرات التي ستشهدها مدينتهم«.
النقابات  من  لعدد  تحرك  عن  أفيد  كذلك 
الشعبية والفكرية في  واالتحادات والتجمعات 
البالد وسمح بعض أرباب العمل بإذن ودوام 
باالنضمام  يرغبون  الذين  للموظفين  خاص 

إلى »اإلضراب العالمي«.
وقد احتل الحراك الشعبي من أجل المناخ في 
كبريات المدن عبر أنحاء المقاطعات الكندية 
مركز الصدارة في نشرات االخبار في كافة 
المواقع  وعلى  البالد  في  اإلعالمية  الوسائل 

االلكترونية منذ الصباح.

شارك مساء  اإلثنين زعماء ستة أحزاب كندية 
في مناظرة الزعماء األولى، باالنكليزية، في 
الفدرالية  لالنتخابات  االنتخابية  الحملة  إطار 

المقّرر إجراؤها يوم 21 من الشهر الجاري.
وشارك فيها كّل من جوستان ترودو )الحزب 
)حزب  شير  أندرو  الكندي(،  الليبرالي 
المحافظين الكندي(، جاغميت سينغ )الحزب 
)حزب  ماي  إليزابيث  الجديد(،  الديمقراطي 
)الكتلة  بالنشيه  إيف-فرانسوا  الخضر(، 
الكيبيكية( وماكسيم برنييه )حزب الشعب في 

كندا(.
وخالل الساعتين اللتين استغرقتهما المناظرة، 
ناقش الزعماء خمسة مواضيع : القدرة المالية 
السكان  ،قضايا  االقتصادي  األمن  وانعدام 
األصليين ، البيئة والطاقة ، القيادة في كندا 
وعلى المستوى الدولي ، االستقطاب السياسي 

، وحقوق اإلنسان  والهجرة.
وكان على أندرو شير أن يثبت قدراته كزعيم 
حزب. وحاول أن يعطي صورة مخالفة لتلك 
باللغة  األول  النقاش  في  عليها  بدا  التي 
آ«  في  »تي  شبكة  نظمته  والذي  الفرنسية 

. )TVA(
وحاول  ترودو  جوستان  شير  أندرو  وهاجم 
تصويره على أنه منافق في قضية »أس أن 
وفيما   ،)SNC Lavalin( الفاالن«  سي 

يخص البيئة.
وقد اتُِّهم جوستان ترودو بالتدخل في النظام 
العدل  وزيرة  استقالة  إلى  أدى  مما  القضائي 

حكومته  من  ويلسون-ريبولد  جودي  السابقة 
كانون  يناير  في  أخرى  بوزارة  كّلفها  أن  بعد 

الثاني من العام الجاري.
يعرض  مقّنعا.  دائما  يظهر  )ترودو(  إنه   «
قناًعا للمصالحة ويقيل المّدعية العامة وهي 
من السكان األصليين. وأقال اثنتين من أبرز 
وزرائه. إنه يدعي الدفاع عن الطبقة الوسطى 
، لكنه مزيف ، أنت ذو وجهين وال تستحق 

أن تحكم كندا. »، أندرو شير.
و في تعقيبه، اتهم إيف فرانسوا بالنشيه، زعيم 
الكتلة الكبيكية ، أندرو شير بأنه مسؤول عن 
سي  أن  »أس  بشركة  لحقت  التي  األضرار 
الفالن« التي يقع مقرّها في مونتريال ألنه لم 

يتوّقف عن التهّجم علىيها.
يغادر.  الجميع  األسهم.  انخفضت  »لقد   
نحن نخسر كل شيء بسببك«، إيف فرانسوا 
بيرنييه،   ماكسيم  أبدى  جانبه،  ومن  بالنشيه 

زعيم حزب الشعب في كندا، حضورا متمّيزا 
لكن  قليال.  تراجع  ثم  المناظرة.  بداية  في 
ودور  والضرائب  الهجرة  حول  تصريحاته 
بعض  وفي  خصومه.  أثار  المقاطعات 
من  األضواء  يسرق  أن  استطاع  األحيان 

أندرو شير.
كان  بأنه  بيرنييه  ماكيسم  شير  أندرو  واتهم 
فيما مضى يؤمن بنظام هجرة عادل ومنصف 
األطراف  من  إلهامه  يستمد  حاليا،  ولكّنه، 

األكثر قتامة في المجتمع.
»أنا كندي وفخور بذلك مثلك. لقد بنينا هذا 
البلد مًعا ونريده أن يكون نفسه بعد 25 عاًما. 
من  المزيد  يريدون  الكنديين  من  فقط   ٪  6
هذا  مناقشة  تريد  ال  كنت  وإذا  المهاجرين. 
األمر، فأنت ال تتحدث لغة الناس«، ماكسيم 
ترودو  جوستان  جانبه،  من  وحاول،  برنييه 
»َدورك  بيرنييه.  شيربماكسيم  أندرو  ربط 

)ماكسيم برنييه( هو أن تقول علنا ما يفكر 
فيه السيد شير في الخفاء«، جوستان ترودو

وفي موضوع القانون 21، الذي يحظر ارتداء 
في  الدولة  موظفي  قبل  من  الدينية  الرموز 
ترودو زعيم  كيبيك، هاجم جوستان  مقاطعة 
الحزب الديموقراطي الجديد، جاغميت سينغ 
الطعن  في  المشاركة  يريد  لماذا ال  ، وسأله 
يتناقض  الذي  القانون  هذا  في  القضاء  أمام 
مع قناعاته الشخصية )جاغميت سينغ يرتدي 

عمامة سيخية(.
وأّكد ترودو أنه الوحيد في هذه المناظرة الذي 
قال إنه يمكن للحكومة الفيدرالية التدخل ألن 
والحقوق  األقليات  حقوق  حماية  واجبها  من 
اللغوية وحقوق المرأة ويجب أن تفعل ذلك في 

أي مكان من البلد.
القانون  ضد  أكافح   ، حياتي  في  يوم  »كل 

21« ، جاغميت سينغ
وقدمت إليزابيث ماي، زعيمة حزب الخضر، 
نفسها كشخص يمكنه العمل من أجل المناخ. 
واحتدم النقاش بينها وبين جاغميت سينغ حول 
المناخ.  تغير  لمواجهة  خطتهما  مصداقية 
وذكر سينغ أن لدى حزبه خطة حقيقية وأنه 
سيتخذ إجراءات صارمة ضد كبار الملوثين 

وسيهاجم األقوياء.
ورّدت إليزابيث ماي قائلة : »ما هي أهدافك؟ 
لضمان  وغايات  وأهداف  خطة  إلى  تحتاج 

مستقبل أطفالنا.«، إليزابيث ماي

والشباب  األصليون  والسكان  السود  يعاني 
االنتماء  بسب  النظامي  »التحيز  من  العرب 
العرقي« بشكل خاص من قبل أعوان شرطة 
تقرير  إليه  خلص  ما  هذا  مونتريال.  مدينة 
المستقلين  الباحثين  من  مجموعة  به  قامت 

بتكليف من مدينة مونتريال.
اإلثنين  يوم  ُنشرت  التي  الدراسة  وُتشيرت 
يتعّلق  األمر  بأن  مونتريال  شرطة  مقّر  في 

بـ«تمييز منهجي« ، وفقا للباحثين.
قام  التي  لإلستجوابات  بتحليل  هؤالء  وقام 

أربع  لمدة  مونتريال  في  الشرطة  أعوان  بها 
سنوات، بين عامي 2014 و 2017.

بشكل  االستجوابات  زادت  حين  فيفي 
)من  الفترة  هذه  خالل   ٪  143 بنسبة  عام 
19,000 إلى 45,000( ، ارتفع بشكل أكبر 

عدد تلك التي تستهدف غير البيض.
ويشمل ربع هذه االعتقاالت أشخاًصا سود، 
سكان  من   ٪10 من  أقل  يمثلون  بينما 
مونتريال. وفيما يخص الشباب العرب الذين 
فهم  سنة،   و 24  بين 15  أعمارهم  تتراوح 

أكثر عرضة لالستجواب بأربعة أضعاف من 
الشباب البيض، وفقا للتقرير.

وهذه النسبة أكبر مع نساء السكان األصليين، 
الالئي يتعرضن لالستجواب 11 مرة أكثر من 

نساء البيض.
 ويرفض الباحثون استخدام مصطلح التنميط 
النظامي«  »التمييز  ويفّضلون  العنصري، 

داخل قوات األمن في مونتريال.
سيلفان  مونتريال،  شرطة  رئيس   واعترف   
كارون ، بأنه »قلق للغاية« من نتائج التقرير. 

داخل  للعنصرية  احتمال  أي  نفى  أنه   إال 
قواته.

 ومع ذلك ، فقد وعد باتخاذ إجراءات ملموسة 
وسريعة ، بناًء على توصيات هؤالء الباحثين 
دراسات  إلجراء  استدعاؤهم  سيتم  الذين   ،
 ، شباط 2020  فبراير  من  اعتبارًا   ، جديدة 

لفهم »األسباب التنظيمية«.
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ارتفاع قياسي لعدد السكان في كندا بسبب الهجرة

شير يعد بنقل السفارة الى القدس 
ووقف تمويل الـ”أونروا” وخفض المساعدات الدولية بـ%25 

 الليبراليون يعدون 
بخفض رسوم طلبات الجنسية الكندية 

شهدت كندا ا أكبر نمو سنوي نمو سكاني  في 
تاريخها بزيادة أكثر من نصف مليون شخص 
هيئة اإلحصاء  في 2019-2018. وتعزو 
الكندية هذه الزيادة إلى حد كبير إلى الهجرة 
ووفًقا للوكالة الفيدرالية، بلغ عدد سكان كندا 
يوليو  مطلع  في  شخًصا   37.589.262
تموز 2019 أي بزيادة 531.497 شخصا 

مقارنة بنفس التاريخ في عام 2018.
ولم يحدث من قبل تسجيل مثل هذه الزيادة 
السكانية  من حيث العدد في البالد ، حسب 

هيئة اإلحصاء الكندية.
وفًقا للبيانات التي تم جمعها ، فإن هذه القفزة 
من شخص  أكثر  إضافة  تمّثل  الديموغرافية 
في الدقيقة إلجمالي سكان كندا خالل العام 

الماضي.
ومن حيث النسبة المئوية ، بلغ النمو السكاني 
منذ  مستوى  أعلى  وهو   ،  ٪  1,4 كندا  في 
السكان  عدد  نما  عندما   1989/1990

بنسبة 1,5 ٪. وهي أيًضا األعلى بين الدول 
2018- في  السبع  مجموعة  في  األعضاء 

.2019
كندا  في  السكاني  النمو  كان   ، وبالمقارنة 
المتحدة  الواليات  في  عليه  كان  ما  ضعف 
 ، منهما(  واحد  لكل   ٪  0,6  +( وبريطانيا 
في  انخفاضا  واليابان  إيطاليا  شهدت  بينما 

عدد السكان.
لم  كندا  فإن  الكندية،  اإلحصاء  لهيئة  ووفًقا 
يفّسر هذه  المواليد، وما  قفزة في عدد  تشهد 
الهجرة  هي  السكان  عدد  في  الكبيرة  الزيادة 

التي ساهمت فيه بنسبة 82,2٪.
ما  كندا  استقبلت   ،2018-2019 وفي 
أحد  وهو   ، مهاجرًا   313.580 مجموعه 
تشير  كما   ، تاريخها  في  المستويات  أعلى 

الوكالة الفيدرالية.

البرلمانية  االنتخابات  موعد  اقتراب  مع 
األول  تشرين   21 في  كندا  في  الفدرالية 
نائبا  الـ338  الختيار   الجاري  )أكتوبر( 
زعيم  يواصل  أوتاوا  في  العموم  مجلس  في 
حزب المحافظين باطالق الوعود التي تعبر 
اليميني والمنحاز لترامب  عن حقيقة الحزب 
ودولة االحتالل االسرائيلي ومعاداته لتطلعات 

الفلسطينيين والشعوب العربية واالسالمية.
الكندية  السفارة  بنقل  الوعود  اطالقه  فبعد   
حزب  زعيم  اعلن  القدس  الى  ابيب  تل  من 
حكومة  إّن  شير  أندرو  الكندي  المحافظين 
برئاسته، في حال وصول حزبه إلى السلطة 
في أوتاوا، ستخّفض قيمة المساعدات الدولية 
 6 من  أي   ،٪25 بنسبة  كندا  تمنحها  التي 
مليارات دوالر إلى 4,5 مليارات دوالر سنويًا.

في  المالي  االقتطاع  هذا  عن  شير  وأعلن 
الخارجية  للشؤون  مؤتمر صحفي مخصص 
أن  إلى  مشيرًا  تورونتو،  في  الثالثاء  عقده 
الوعود  تكلفة  تغطية  في  سيساهم  منه  قسمًا 

التي قطعها للكنديين.

وفي إطار هذا التعديل في المساعدات الدولية 
توقف حكومُة محافظين برئاسة شير تمويل 
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين )»أونروا«(.
قد  الليبرالية  ترودو  جوستان  حكومة  وكانت 
الـ«أونروا« عام 2017 بعد  استأنفت تمويل 
أن كانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة 
ستيفن هاربر قد أوقفت عنها التمويل. وقبل 

 50 تخصيص  ترودو  حكومة  أعلنت  سنة 
مليون دوالر للـ«أونروا« على امتداد سنتْين.

ُيشار إلى إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الوكالة  هذه  تمويل  الماضي  العام  أوقفت 
لنحو  إنسانية  خدمات  تقّدم  التي  األممية 
الضفة  في  فلسطيني  الجئ  ماليين  خمسة 

الغربية وقطاع غزة واألردن ولبنان وسوريا.
من  سنويًا  دوالر  مليار   1,5 واقتطاع 

المساعدات الدولية لن يحول دون زيادة كندا 
مساعداتها لدول تعتبر أنها بحاجة للمزيد من 
الدعم. وفي هذا الصدد قال شير إن حكومة 
جنوب  إفريقيا  دول  ستمنح  برئاسته  مقبلة 
مليون   700 وأفغانستان  وهايتي  الصحراء 

دوالر سنويًا.
الدول ستعطيها كندا األولوية  وقال شير إن 
في المساعدات هي تلك التي يقل فيها مؤشر 
التنمية البشرية عن 0,6 على سلم يتراوح بين 
0 و1. ويقول المحافظون إن هذه الدول ال 
إجمالي  حاليًا سوى على 58٪ من  تحصل 

المساعدات الكندية المخصصة للخارج.
الدعم  ستزيد  شير  برئاسة  حكومة  أن  كما 
تجاه  كندا  التزام  وتعزز  ألوكرانيا  العسكري 
التقليديين، السيما في منظمة حلف  حلفائها 
شمال األطلسي )ناتو - NATO( وفي قيادة 
دفاع الفضاء الجوي األميركية الشمالية )نوراد 

.)NORAD -

الحصول  طلب  رسوم  بإلغاء  الليبراليون  يعد 
أسماه  ما  يزيل  ، مما  الكندية  الجنسية  على 
للعديد  المهاجرين حاجزًا رئيسًيا  بعض دعاة 

من القادمين الجدد.
يوم  الذي صدر  الحزب  برنامج  وقد تضمن 
إلى  الطريق  بجعل  يعد  جديدا  بندا  األحد 
التكلفة  وتبلغ  معقولة«.  بأسعار   « المواطنة 
التقديرية 400 مليون دوالر على مدى أربع 

سنوات.
»ان تصبح مواطنا كنديا  يسمح للمهاجرين 
الجدد بالمشاركة الكاملة في المجتمع الكندي 
المواطنة هي خدمة حكومية  منح  ، وعملية 
رسوم  مقابل  دفعه  ينبغي  شيًئا  وليس   ،
المستخدم« ، هكذا يقول البند في البرنامج. 

 ، معقولة  بأسعار  أكثر  المواطنة  »لجعل 
الذين  ألولئك  مجانية  التقديم  عملية  سنجعل 
استوفوا المتطلبات الالزمة للحصول عليها.«
يشار الى ان رسوم طلبات المواطنة اآلن تبلغ 
حوالي  530 دوالرًا ،جرى زيادتها و رفعها 
من 100 دوالر من قبل حكومة المحافظين 
المواطنة«  »حق  رسوم  الى  اضافة  السابقة 
بقيمة 100 دوالر اخرى . الوعد الجديد يسمح 
الجدد  للمهاجرين  خاصة  النفقات  بخفض 
والعائالت  المحدود   الدخل  ذوي  والالجئين 
اخرى  نفقات  يتحملون  والذين  العدد  الكبيرة 
االستعداد  ومنها  للجنسية  بالتقدم  مرتبطة 

المتحان الجنسية وترجمة االوراق الثبوتية 
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صورة وكلمة: الفزاعة

المرشح الرئاسي التونسي القروي
يوجه رسالة قاسية لحركة النهضة ورئيسها

إغالق مطعم سوري في تورونتو بسبب تهديدات بالقتل 
لتورط ابن العائلة في فعالية احتجاج ضد بيرنييه زعيم حزب الشعب

نص وعدسة: سامي الكيالني
ميسيساجا 

صوت أول:
هل عرفت السر يا قلب؟ هل نزلت البئر بحثًا 
عن متاهات الحقيقة؟ هل تفحصت السر في 

تجاويف المعاني
في دهاليز بئر ال يبل ماؤه الريق، ال يروي 
رثة  فزاعة  من  الطيور  تخاف  كيف  الغليل؟ 

الثياب مصلوبة
تقول حرفًا، تواجه األفق  الشمس وال  تلفحها 
بوجه يستكين لصفع الرياح؟ هل سمعت عن 

فزاعة تخاف
كسر  تشتهي  ال  الصراخ،  تخشى  البوح، 
القيود، ال تشتهي الهروب، ال تشتهي النزول 

عن هذا الصليب؟
صوت ثاٍن:

يا فزاعة الطير، يا ناطور المقاثي الرث، يا 
خيال المآتة، يا شرشوح، يا جبان، يا خادمًا 

صاغرًا كيف
تستكين؟

صوت الفزاعة:
يا الئمي ال تلم فّي صمت القماش، ال تلم فّي 
جهل الخشب، ال تلم غباء الطيور التي تهاب 

وقفتي، ال ينفع مع
حالتي العتب، لوموا حالكم.

لوموا من يخلق فزاعة، لوموا من يحمل فزاعة 
كطي  فيطوي  الفزاعات  تقتله  من  البشر، 
البساط لسانه، من يخّون األمين، من يخاف 
عن  الخارجين  يكّفر  من  التخوين،  فزاعة 

السرب، من يخاف فزاعة التكفير، من
يحمل السوط لمن يرفع رأسه، من يموت خوفًا 
العدل  السياط، من يكسر موازين  من فرقعة 

على المكشوف،
من  ويستكين،  حكمًا  بالغبن  يرضى  من 
إن غضب،  الجوعان  فم  من  اللقمة  يسحب 

ومن ال يخرج شاهرًا سيفه
وقش  قماش  من  فزاعة  تلوموا  ال  جاع،  إن 
والمفزوعين  الفزاعين  على  لومكم  وخشب، 

والفزاعات وخلطة
الموت في عز الحياة.

رفض المرشح الرئاسي للدور الثاني بتونس، 
نبيل القروي، أي تحالف مع حركة النهضة 
الغنوشي،  راشد  رئيسها  واتهم  اإلسالمية، 
بالتضليل والمغالطة، وبتورطها في اإلرهاب 

وإرسال الشباب لبؤر التوتر.
وشدد القرويقبل االفراج عنه  في رسالة قاسية 
المحكمة  رفضت  أن  بعد  للغنوشي،  وجهها 
اإلفراج عنه وقررت استكمال التحقيقات معه 
أن  على  محبسه،  من  االنتخابات  وخوضه 
السبب  كان  النهضة،  مع  للتحالف  »رفضه 
مؤكدا  عنه«،  اإلفراج  رفض  وراء  األساسي 
أنه لن يتحالف مع هذه الحركة، حسبما ذكر 

موقع »أبناء تونس« اليوم.
التحالف  »أرفض  القروي:  رسالة  في  وجاء 
معكم ومع حزبكم حركة النهضة لما تعلقت 
بكم من شبهات قوية مدعمة بملفات جدية، 
يعلمها الجميع، بسبب جرائم خطيرة في حق 
االغتياالت  جراء  التونسي  والشعب  الوطن 
بلعيد والشهيد محمد  وذهب ضحيتها شكري 

تونس  شباب  وخيرة  نقض  ولطفي  البراهمي 
من أمنيين وجنود ومدنيين عزل«.

مع  تحالف  أي  رفضه  على  القروي  وشدد 
التحالف معكم ومع  قائال: »أرفض  النهضة 
بشباب  التغرير  في  تواطأتم  أن  بعد  حزبكم 
وجعلتم  سوريا  محرقة  إلى  وتسفيرهم  تونس 
إرهابية ضد شعب أعزل  منهم حطبا لحرب 
ذلك  جراء  تونس  وأصبحت  شقيق،  وبلد 

تصنف ضمن البلدان المصدرة لإلرهاب«.
بمحاولة  اإلسالمية  النهضة  »حركة  واتهم 
واالنفراد  التونسي  الشعب  إرادة  على  السطو 
بالحكم للبقاء فيه ومنع التداول السلمي على 
السلطة«، مشيرا إلى أن »النهضة لجأت إلى 
لتوقيفه  السري،  وتنظيمها  القضائي  جناحها 

وتغييبه من الساحة السياسية«.
»أرفض  أيضا:  القروي  رسالة  في  وجاء 
وعلى  علي  حكمتم  ألنكم  معكم  التحالف 
في  مستعينين  بالفساد،  واتهمتمونا  حزبي 
ذلك بالجناح القضائي لجهازكم السري الذي 

يمكنكم من الحكم على أي شخص في تونس 
ويمنع الوصول إلى الحقيقة مثلما هو الحال 
في ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، رحمهم هللا، 
لحجبها عن عائالتهم وعن الشعب التونسي 

لسنوات طويلة«.
وصفه  بما  ورئيسها  النهضة  القروي،  واتهم 
»تفقير وتجويع الشعب التونسي فيما تمتعتم 
من  وعشتم  وبالمناصب  بالتعويضات  أنتم 
الدولة وإمكاناتها«، وفق ما جاء في رسالته. 
يتعارض  أن مشروع »النهضة«  وشدد على 
التونسي،  الشعب  مصلحة  ومع  مشروع  مع 
وراء  االصطفاف  هو  »مشروعكم  مضيفا: 
إيديولوجيات  بها  وتربطكم  تمّولكم  جهات 
خدمة  على  ومصالحها  خدمتها  تقّدمون 

ومصالح الشعب التونسي العزيز«.
يوجه  المسجون  التونسي  الرئاسي  المرشح 

رسالة قاسية لحركة النهضة ورئيسها
وختم القروي رسالته بالقول إن »كل من يرى 
الحكومة،  في  حلفائكم  مع  حكمكم  حصيلة 
وخيانتكم للشعب الذي أكرمكم وبجلكم يدرك 
أنه ال يمكن التحالف معكم ونحن متمسكون 
ما  وإصالح  البالد  إلنقاذ  مشروعنا  بتطبيق 

أفسدتموه وهدمتموه«.

 Husam and اعلنت عائلة الصوفي السورية
Shahnaz Al-Soufi  والتي هاجرت الى 
كندا في العام 2015 انها اغلقت مطعمها في 
تورنتو بعد تلقيها تهديدات بالقتل ، بعد أسبوع 
احتجاج  ابنهما عالء في مظاهرة  تورط  من 
ضد تجمع انتخابي تحدث فيه مكسيم بيرنييه 
زعيم حزب الشعب في كندا ، في 29 سبتمبر 
في هاميلتون ، حيث ُمنع أحد كبار السن من 

الدخول. 
لمطعم  المالكة   ، الصوفي  عائلة  وقالت 
الصوفي الشهير في قلب تورونتو  على شارع 
يوم  اصدروه  بيان  في  ويست  ستريت  كوين 
الثالثاء إنهم »يشعرون بالحزن« حيال القرار 
أفراد  تعريض  بعدم  االغالق  عملية  مبررين 

بسبب  للخطر«.  وزبائننا  وموظفينا  عائلتنا 
حجم الكراهية الهائل التي نواجهها.

العنصرية  الرسائل  بعض  األسرة  ونشرت 
زعيم  انصار  قبل  من  تلقتها  التي  والعنيفة 
حزب الشعب اليميني المتطرف مثل ) سوف 
تعود في صندوق، وأولئك الذين يدافعون عن 

أعمال عائلتك اإلرهابية سيعانون بشدة«.
وأكدت شرطة تورنتو يوم الثالثاء أن مالكي  
مطعم الصوفية أعلموهم بالتهديدات الموجهة 

ضد العائلة والمطعم في 2 أكتوبر.
 ويظهر شريط فيديو جرى نشره على نطاق 
الشعب  حزب  زعيم  انصار  قبل  من  واسع 
من  الناس  منع  حاولوا  المتظاهرين  بعض 
االجتماع  فيه  جرى  الذي  المبنى  دخول 

يعترضون  المتظاهرين  من  العديد  ويظهر 
العمر  من  البالغة  مارتسون  دوروثي  طريق 

81 عاًما وزوجها.
CBCNEWS نقال عن
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 CPPF الحفل السنوي السابع لمؤسسة
نظمت مؤسسة المهنيين الكنديين الفلسطينيين مساء 
 ) الجاال   ( السابع  السنوي  الخيري  حفلها  السبت 
تحت شعار الفن الفلسطيني حيث استضاف الحف 
معرضا للفنون الشعبية والصناعات اليدوية  اضافة 
الدحية  لوحة  قدم  الذي  حاتم  خيري  الفنان  الى 
الى  اضافة  الحضور   من  العشرات  بمشاركة 
الفنانة الكوميدية منال عوض والشاعرالدكتور أحمد 

البوريني وفرقة المؤسسة للدبكة الشعبية.
معروف  نبيل  الفلسطيني  السفير  الحفل   حضر 
بلدية ميسيساجا  الزائرة ام جهاد  ورئيسة  والضيفة 
ماكيلن  هيزل  السابقة  والرئيسة  كرومبي  السيدة 
من  البرلمانية  لالنتخابات  المرشحين  من  وعدد 
الليبرالي والديمقراطي وما يزيد عن 500  الحزبين 

طارق  الدكتور   . فلسطينية   اصول  من  شخص 
خليفة رئيس المؤسسة رحب بالضيوف وشكر بكلمة 
بلدية ميسيساغا  مقتضبة الحضور وخاصة رئيسة 
والمتطوعون الشباب والرعاة  الذي ساهموا بانجاح 

الحفل . 
والشهادات  الجوائز   CPPF ال  ادراة  قدمت  و 
ورعاة  الداعمين  واالفراد  للشركات  التقديرية 
الحفل  كما قدمت شهادات تقديرية خاصة للطلبة 
الفلسطينين المبدعين في الجامعات الكندية . يشار 
العديد من الطالب  المؤسسة تمول دراسة  الى ان 
ال  والذين  فلسطين  في  المتفوقين  الفلسطينيين 

يمتلكون الموارد المالية الكمال دراستهم. 



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

14www.meshwarmedia.com416-3027664 , 647-559-8018:لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com          OCT 11,2019 Issue 245

جيل األبرياء وثورته النقية

أرمينيا-إسرائيل: 
تريد سفارة 
استعد للعواقب

ابراهيم البهرزي:

يتمثل نقاء هؤالء الشباب المتظاهرين في انهم 
التي  المتصارعة  باأليديولوجيات  يتسخوا  لم 
شكلت التاريخ الدموي اللئيم للعراق المعاصر
هذه  ويسارية  يمينية  عن  النظر  بغض 
وعي  على  هيمنت  التي  االيديولوجيات 
النظر  وبغض   ، القرن  قرابة  منذ  العراقيين 
نفوس  اكتنفت  التي  الطيبة  النوايا  عن 
يمكن  ال  التي  الحقيقة  ان  اال  المؤسسين 
نكرانها هو انها جميعا ساهمت بخلق اجيال 
النفوس  مشوّّهي  ومن  الحاقدين  اللؤماء  من 
واألرواح في زحمة الصراع السياسي وما نتج 
عنه من انزالقات ومناورات وتحوالت للنخب 
السياسية الثقافية التابعة لهذه االيديولوجيات 
السلطة  المحمومة مابين وعي  انتقاالتها  في 

ووعي المعارضة
هذه  في زحمة  كفرد وكضحية  يحزنني  كان 
يكن  لم  والتي   ، المتهاوشة  االيديولوجيات 
ألجيالنا المتعاقبة بديال عنها ،حين تم تحقير 
االستقاللية من قبلها كلها ، كان يحزنني جدا 
 ( وهي  األجيال  هذه  من  مجاميع  ارى  ان 
تسقط ( بمنتهى البراءة تحت الرعاية األبوية 

لفرد او جماعة من ورثة هذه االيديولوجيات
في السياسة او الثقافة او نشاطات المجتمع 
المدني ،كنت ارى ان من حق هذا الجيل ان 
يكون بريئا من ذلك االرث اللئيم الذي خلفته 

تلك االيديولوجيات ،
باأليديولوجيات  يتعلق  للحقيقة فان االمر ال 
ذاتها كأفكار بقدر ما يتعلق بالروح العدوانية 

التي هيمنت على عناصر هذه االيديولوجيات 
نتيجة انغماسها في لعبة السلطة والمعارضة 
على  ابرياء  غير  أشخاص  يقودها  التي 

اإلطالق
يختطوا  بان  الحق  الشباب  هؤالء  لمثل  ان 
يمثله  الذي  االرث  ذلك  خارج  سبيال  لهم 
خصومي  شاكلة  او  شاكلتي  على  هم  من 
بريئة  غير  اجيال  ،فنحن  األيديولوجيين 
في  االيديولوجيات  تلك  استخدمتها  مطلقا 
لعبة الكراهية ودربت بعضها على االنتهازية 
والبعض على روح النفاق واألنانية وان تخلف 
الى  انسحبوا  فانهم  السياق  ذلك  عن   ٌ أفراد 

ذوات منفردة حزينة تشعر بالحيف والندم
هذا الجيل الذي هو عماد التظاهرات والذي 

مظلة  له  ليس  والذي  جائرة  اتهامات  تطاله 
التواتر  اجيال  أنقى  او طائفة هو  من حزب 
االجتماعي السياسي الثقافي في العراق ، هو 
جيل يتشكل بارادته الذاتية دون آباء من ورثة 

اللؤم واألحقاد..
جيل يصيغ رؤيته وفقا لما يرى ويحس دون 
والحماسة  بالعدوانية  مشبعة  تاريخية  اطر 

العمياء
او  تعثرت  ،مهما  الجيل  لهذا  اتمناه  ما  كل 
ارتبكت خطاه ، هو ان يحافظ على استقاللية 
خياراته وان ال يخضع مطلقا لرؤى من يريدون 
فرض ابوتهم او أستاذيتهم ، وانا اقولها ناصحا 
كواحد من قمامات تلك األجيال التي خربت 
ناصحا  اقولها   ، االنانية  بصراعاتها  العراق 
اطردوا كل اب او متأستذ من اجيال الخراب 

تلك من مثلي وأمثالي واألقدم واألحدث مني
اطردوهم من صفوفكم تفلحوا

لكم من وسائل  بالمتاح  شكلوا رؤاكم وحدكم 
قرارتكم  وخذوا  الحديثة  واالتصاالت  التقنية 

بفطرتكم
ان اجيالنا دمرت هذه البالد وال زال البعض 
تكريس  يحاول  انانية  نفعية  وألسباب  منها 
من  فاطردونا  والتدمير  العدوانية  مسيرة 

مسيرتكم وامضوا
فانكم  مرتين  او  مرة  أخطأتم  وان  حتى 
ستكتشفون طرقا اكثر صوابا مما عبرنا من 
التي مضت من  القرون  طرق طوال بضعة 

تاريخ هذا البلد الحطيم .

تحت العنوان أعاله، نشرت »أوراسيا ديلي«، 
مقاال حول تحسن العالقات بين يريفان وتل 
أبيب، والتخطيط لتبادل التمثيل الدبلوماسي، 
مع  عالقاتها  أرمينيا  تخريب  عواقب  رغم 

جارتها إيران.

أرمينيا  من  كل  بدأت  المقال:  في  وجاء 
إمكانية  في  بنشاط  التفكير  في  وإسرائيل 
»الثورة  بعد  البلدين  بين  العالقات  تحسين 
في  الماضي  العام  جرت  التي  المخملية« 
الجمهورية القوقازية. كانت السلطات األرمنية 
مع  تقارب  أي  في  للغاية  متشككة  السابقة 
الدولة اليهودية، التي أقامت عالقات عسكرية 
سياسية وثيقة مع أذربيجان وواصلت مسارها 
العدائي ضد إيران، شريك يريفان الثابت في 
المنطقة. إال أن وصول باشينيان إلى السلطة 
أدخل تعديالت معينة على تصور السلطات 

األرمينية عن إسرائيل.
ألرمينيا،  رئيس  أول  فإن  لمصادرنا،  وفقا 
ليفون تير بتروسيان، هو واحد من جماعات 
العالقات مع  الرئيسية لرفع  المحلية  الضغط 
إلى  )إسرائيل(  األوسط  الشرق  ديمقراطية 
إعداد  يجري  وهنا،  نوعيًا.  مختلف  مستوى 
الوزراء  لرئيس  زيارة  تنظيم  محددة:  مهمة 
تبادل  إلى  واالنتقال  إسرائيل  إلى  باشينيان 

البعثات الدبلوماسية الدائمة بين البلدين.
في  إسرائيل  إلى  األرميني  الزعيم  زيارة  تبدو 
غير محلها، وعموما غير مسوغة من وجهة 
لبلد له حدود  نظر مراعاة المصالح الوطنية 
مغلقة مع الجارين )أذربيجان وتركيا( ويحتاج 
باشينيان  نيكول  فـ  إيران.  صداقة  إلى  دائما 
الذي لم يثّبت قدميه في السياسة الخارجية، 
بعد، تعرضه هذه الخطوة لمشاكل هو بغنى 
بعيدة،  إسرائيل  الجنوبي.  االتجاه  من  عنها 
أي  في  معها  متطورة  عالقات  إقامة  وآفاق 
تبدو  الثنائي  التعاون  مجاالت  من  مجال 
ضبابية للغاية. في حين أن إيران، وهي دولة 
نسمة،  مليون   80 سكانها  عدد  يبلغ  شيعية 
اتصاالت  ولديها  جدا  قريب  مكان  في  تقع 
إقليمية مباشرة مع جميع أطراف الصراع في 
قره باغ. وهكذا، فخطر التدهور الخطير في 
العالقات األرمينية اإليرانية كبير للغاية. فأن 
تجعل طهران تقف ضدك في هذه المرحلة، 
في  يريفان  إلى  بالنسبة  التطورات  أسوأ  أحد 

بيئة أمنية إقليمية غير مواتية لها بالفعل.
جواب  ال  كبير  سؤال  يريفان؟  تتعجل  لماذا 
عقالنيا عنه حتى لدى قيادة هذه الجمهورية 

القوقازية.



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

15www.meshwarmedia.com416-3027664 , 647-559-8018:لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com          OCT 11,2019 Issue 245

عدم تقديم واشنطن أدلة تتهم إيران بالضلوع في االعتداء على منشآت “أرامكو” 
يعود لتقارير مرتقبة من الصين وروسيا يفّنذ روايتها ببراهين مضادة ومقنعة

من هو عبد الوهاب الساعدي 
الذي يهتف المتظاهرون العراقيون باسمه؟

لم تعد الواليات المتحدة تتهم إيران بالضلوع 
استهدفت  التي  االعتداءات  في  المباشر 
أرامكو شرق السعودية ويعود ذلك الى تخوفها 
من تكذيب روسي وصيني بالحجج والبراهين.

الستخراج  “أرامكو”  محطات  وتعرضت 
وتكرير النفط لعملية عسكرية دقيقة بالطائرات 
خسائر  ألحقت  المجنحة  والصواريخ  المسيرة 
نصف  وتجميد  الدوالرات  بمليارات  تعد 
“انصار  وأعلنت حركة  لعدة شهور.  اإلنتاج 
المباشرة  العسكرية  مسؤوليتها  الحوثية  هللا” 
مصفاتي  في  النفط  منشآت  ضرب   عن 
“أرامكو”،  لشركة  التابعتين  وخريص  ابقيق 
وترفض السعودية والواليات المتحدة ما تعتبره 
االدعاءات الحوثية وتوجه أصابع االتهام الى 

الحرس الثوري اإليراني.
الهجوم،  في  لتورطها  إيران  تكذيب  ورغم 
رغم  اتهامها  في  وواشنطن  الرياض  تستمر 
األيام  خالل  االتهامات  وحدة  نبرة  تراجع 
الواليات  استبعدت  بعدما  خاصة  األخيرة 

المتحدة الرد العسكري على إيران.
وأعلنت  لطهران  اتهامات  واشنطن  ووجهت 

الحرس  تثبت تورط  حيازتها براهين عسكرية 
من  أكثر  مرور  وبعد  اإليراني،  الثوري 
أسبوعين على الهجوم، تتفادى إدارة الرئيس 
الى  األدلة  تقديم  ترامب  دونالد  األمريكي 
المجتمع الدولي، كما ان الدول الكبرى مثل 
فرنسا وبريطانيا التي تعهدت بإرسال محققين 
عن  تتحدث  تعد  لم  السعودية  الى  وخبراء 

الموضوع.

في  العسكريين  الخبراء  وسط  السائد  والرأي 
الغرب هو عدم حيازة واشنطن على أدلة مقنعة 
تقدمها للمجتمع الدولي، ولو كانت لديها هذه 
قد  واشنطن  وكانت  بتقديمها.  لقامت  االدلة 
بالضلوع في االعتداءات على  إيران  اتهمت 
اإلماراتية  المياه  من  بالقرب  النفط  حامالت 
للحرس  عسكريا  قاربا  وأظهرت  الفجيرة،  في 
ناسفة  عبوات  بإلصاق  واتهمته  الثوري، 

تقدم  لم  لكنها  المعلومة،  بالسفن وتبين خطأ 
براهين عسكرية على االعتداءات.

تقديم  على  ترامب  إدارة  تراجع  أسباب  ومن 
من  بأدلة مضادة  تكذيبها  احتمال  هو  أدلة، 
منطقة  تراقب  التي  وروسيا  الصين  طرف 
وجهت  قد  الصين  وكانت  العربي.  الخليج 
خطابا واضحا للواليات المتحدة بأنها ال يمكن 
اتهام إيران بدون أدلة واضحة ورفضت إحالة 

الملف على مجلس األمن.
وبدوره، أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
أسبوع  منتدى  هامش  على  ألقاها  كلمة  في 
يرفض  أنه  األربعاء،  أمس  الروسي  الطاقة 
توجيه التهم لطهران دون أدلة، وأن واشنطن 
لم تقدم أي دليل على أن إيران هي المسؤولة 

عن الهجوم.
وتمتلك الصين وروسيا أقمارا صناعية تراقب 
رادارات  ذات  العربي وسفن عسكرية  الخليج 
إيمانا منها  لواشنطن  متطورة، ويأتي تحديها 
بعدم وجود براهين بانطالق الطائرات المسيرة 

والصواريخ المجنحة من األراضي اإليرانية.

بوعالم غبشي
القائد  الساعدي،  الوهاب  عبد  اسم  يحضر 
العراقي  اإلرهاب  مكافحة  لقوات  السابق 
بقوة  مهامه،  من  سبتمبر/أيلول  منذ  المقال 
في المظاهرات التي تهز البالد منذ أكثر من 
أسبوع، وواجهتها قوات األمن بعنف كبير، ما 
خلف مقتل أكثر من مئة شخص. فباإلضافة 
إلى مطالبهم االجتماعية، يطالب المتظاهرون 
بإعادة الساعدي لمنصبه. فمن هو هذا القائد 
الجيش  نجاحات  وراء  كان  الذي  العسكري 
العراقي في دحر تنظيم »الدولة اإلسالمية«؟

وراء  وحدها  االجتماعية  األسباب  تكن  لم 
اندالع احتجاجات غير مسبوقة في العراق، 
ما  الرصاص  األمن  قوات  فيها  استخدمت 
أدى إلى مقتل أكثر من مئة شخص، وإنما 
كانت إقالة القائد السابق لقوات جهاز مكافحة 
عاما(   56( الساعدي  الوهاب  عبد  اإلرهاب 
األسباب،  هذه  في سبتمبر/أيلول من ضمن 
مطالبة  شعارات  المتظاهرون  بموجبها  ورفع 

بإعادته إلى منصبه.

من هو الساعدي؟

ولد الساعدي في مدينة الصدر شرق بغداد 
في 1963. حصل على شهادة الباكلوريوس 
في علوم الفيزياء ورتبة مالزم في الجيش من 
الكلية العسكرية العراقية، قبل أن يدرس في 
في  منها  تخرج  التي  العراقية  األركان  كلية 

.1996
مناطق من سيطرة  تحرير عدة  قاد عمليات 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« بينها بيجي، أكبر 
والموصل  والفلوجة،  عراقية،  نفط  مصفاة 
التي اعتبرت آخر معقل للتنظيم اإلرهابي في 
العراق. وتحول الساعدي إلى بطل عسكري 
عراقي في بضعة سنوات، لتمكنه في مدة من 
الزمن برؤية عسكرية ناجحة في القضاء على 
أي أمل لتنظيم »الدولة اإلسالمية« في البقاء 

على األراضي العراقية.
وال يزال العراقيون يتذكرون تلك الطفلة، التي 
ظهرت في فيديو تقاسمه الكثيرون على مواقع 
التواصل االجتماعي، وهي تبحث عنه باكية 
في أحد أزقة الموصل، لتشكره على تخليص 

المدينة من قبضة تنظيم »الدولة اإلسالمية«. 
واحتضنها الساعدي بدفء كبير، وكان هذا 
المشهد للساعدي، العسكري واإلنسان، محط 

إعجاب وتقدير من العراقيين.

تعاطف المتظاهرين العراقيين مع الساعدي

كبير  باستغراب  العراقيين  من  العديد  وتلقى 
مهامه  من  الساعدي  الوهاب  عبد  إعفاء 
سبتمبر/ في  اإلرهاب  مكافحة  قوات  كقائد 
أيلول، شعر معها هؤالء بنوع من الظلم بحق 
الكثير  الشيء  تقدم  التي  العراقية  الكفاءات 
لبلدها. وشكل اسمه رمز الحيف الممكن أن 

تالقيه الكفاءات العراقية من قبل السلطات.

في  أكد  لعيبي،  غضنفر  العراقي  الناشط 
الوهاب  عبد  إقالة  أن  لفرانس24  تصريح 
الساعدي كانت من بين األسباب التي دفعت 
العراقيين، خاصة الشباب منهم، إلى التظاهر 
للتنديد بالقرار والمطالبة بإعادته إلى منصبه، 

في  الكفاءة  باعتماد  مطالبتهم  إلى  إضافة 
التعيين في مناصب المسؤولية.

الوهاب  عبد  مع  الواسع  التعاطف  وهذا 
القائد  بأن  العراقي  الناشط  فسره  الساعدي، 
العراق  في  اإلرهاب  مكافحة  لقوات  السابق 
تحرير  على  أشرف  شجاع،  »شخص 
»الدولة  تنظيم  سيطرة  من  مقاطعات  ثالثة 
الصفوف  في  دائما  وكان  اإلسالمية«، 

األمامية بشهادة الجنود العراقيين«.
لعيبي، »قرار  يقول  العراقيون«،  و«استغرب 
ستتواصل  »المظاهرات  أن  مؤكدا  إقالته«، 
إعادة  بينها  العراقيين،  مطالب  تحقيق  حتى 
عبد  اإلرهاب  مكافحة  لجهاز  السابق  القائد 
في  منددا  منصبه«،  إلى  الساعدي  الوهاب 
مكافأته  تمت  التي  بـ«الطريقة  نفسه  الوقت 

بها«.

مهامه  من  الساعدي  إعفاء  أسباب  هي  ما 
على رأس جهاز مكافحة اإلرهاب؟

بناء  تم  التي  الحقيقية  األسباب  تعرف  ولم 
الساعدي من مهامه. وإن كان  إعفاء  عليها 
الساعدي قد أورد في تصريحات له لوسائل 
تلقى إجابة بخصوص ذلك من  أنه  اإلعالم 
قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فسر 
فيها أن اإلعفاء يدخل في إطار إداري عادي، 

تم نقله بموجبه إلى إدارة وزارة الدفاع.
أوردته  ما  تناقلت  مختلفة  إعالم  لكن وسائل 
استنادا  أفادت  التي  الفرنسية  األنباء  وكالة 
إلى مصادرها، بأن قياديين في فصيلين من 
»الحشد الشعبي«، المقرب من إيران، مارسا 
قوات  قيادة  من  الساعدي  إلبعاد  ضغوطا 
مكافحة اإلرهاب وتنصيب إحدى الشخصيات 

العسكرية المقربة من إيران.
وفي رد منه، علق الساعدي لموقع »ناس« 
ولرتبته  له  »إهانة  هي  اإلقالة  بأن  العراقي 
قيادة  في  الكبير  بدوره  مذكرا  العسكرية«، 
أجلب  »لم  بالقول:  اإلرهاب  مكافحة  قوات 
رتبتي من الشارع، وجميع الضباط في قيادة 
في  يدي  على  تدربوا  اآلن،  األمنية  القوات 

كلية األركان«.
وفضل الساعدي أن يحال على التقاعد بدل 
نقله بهذه الطريقة من مسؤولية اإلشراف على 
إلى اإلدارة في وزارة  قوات مكافحة اإلرهاب 
الدفاع، مشيرا، في تصريحاته للموقع العراقي 
المذكور، إلى أن المعركة ضد اإلرهابيين لم 
تنته بعد، وفضل البقاء في منصبه ألجل ذلك 
عندما عرضت عليه حقيبة وزارة الدفاع في 

وقت سابق.
»ملتزم  ذلك  كل  برغم  أنه  الساعدي  وأكد 
المسلحة  للقوات  العام  القائد  أوامر  بتطبيق 
باعتباره رجال عسكريا«، فيما طالب بـ«حفظ 
كانت  في حال  التقاعد  وإحالته على  كرامته 

قيادة القوات المسلحة ال ترغب بوجوده«.
إعفاء  في  العراقية  الحكومة  أصابت  فهل 
في  العراقي  الباحث  مهامه؟  من  الساعدي 
الحركات الجهادية هشام الهاشمي، اعتبر في 
’الدولة  تنظيم  على  »الحرب  أن  له  تدوينة 
رموز  وتجميد  مستمرة،  تزال  ال  اإلسالمية‘ 
يحفز  كبير،  خلل  الوقت  هذا  في  النصر 
المواطن  ثقة  ويضعف  العدو،  معنويات 

بقرارات القيادة العسكرية«.
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يوميات الحياة- الدويخة

االنتخابات في تونس: اإلفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

مرشح  عن  اإلفراج  تونسية  محكمة  قررت 
ذمة  على  المحبوس  القروي،  نبيل  الرئاسة، 
التحقيق في قضايا التهرب الضريبي والفساد.

تكافؤ  عدم  من  اشتكت  قروي  حملة  وكانت 
يتمكن  لم  إذ  الرئاسة،  سباق  في  الفرص 
مرشحها من قيادة حملته االنتخابية والتواصل 
مع الجماهير والناخبين، مثلما يفعل منافسه 

قيس سعيد.
ودعت األمم المتحدة السلطات التونسية إلى 
في  المتنافسين  بين  الفرص  تكافؤ  تحقيق 

الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية.
وكان المرشح قيس سعيد أعلن أنه لن يشارك 
لمبدأ  احتراما  االنتخابية  حملته  في  شخصيا 

تكافؤ الفرص مع منافسه.
محمد  المؤقت  التونسي  الرئيس  وتحدث 
سعي  »وجود  عن  سابق  وقت  في  الناصر 
قد  الذي  الوضع  هذا  لتجاوز  مشرف  لحل 

يمس مصداقية االنتخابات«.
والقروي رجل أعمال وقطب إعالم ُأوقف في 
االحتياطي  الحبس  23 أغسطس/آب وأودع 
 15,58 نال  لكنه  أموال،  تبييض  بشبهة 
من  األولى  الدورة  في  األصوات  من  بالمئة 
سبتمبر/أيلول،  في 15  الرئاسية  االنتخابات 

مما أهله لخوض الدورة الثانية الحاسمة.

حركة  التونسية:  التشريعية  االنتخابات 
تونس«  و«قلب  النتائج  تتصدر  »النهضة« 

يحل ثانيا
لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  أعلنت 
لالنتخابات  الرسمية  النتائج  عن  تونس  في 
التشريعية، في مؤتمر صحافي مساء األربعاء. 
وتصدرت حركة »النهضة« اإلسالمية النتائج 
بحصولها على 52 مقعدا في البرلمان، فيما 

حل حزب »قلب تونس« بزعامة نبيل القروي 
في المرتبة الثانية بـ38 مقعدا.

نتائج  اإلسالمية  »النهضة«  حركة  تصدرت 
 52 على  بحصولها  التشريعية  االنتخابات 
مقعدا من مجموع 217، وفق النتائج الرسمية 
في  لالنتخابات  العليا  الهيئة  أعلنتها  التي 

تونس مساء األربعاء.
وحّل حزب نبيل القروي المرشح لالنتخابات 

الرئاسية »قلب تونس« ثانيًا بـ38 مقعدًا.
وفاز رئيس »النهضة« راشد الغنوشي بمقعد 

في دائرة تونس 1.

كتل نيابية مشتتة
وحل التيار الديمقراطي )ديمقراطي اجتماعي( 
الكرامة  ائتالف  يليه  مقعدًا،   22 بـ  ثالثا 
الدستوري  الحزب  ثم  مقعدا(   21( المحافظ 
الحر )17 مقعدًا( وتحيا تونس )14 مقعدا( 
تتجاوز  ولم  مقاعد(.  )أربعة  تونس  ومشروع 
ثالثة  المستقلة  والقائمات  األحزاب  باقي 

مقاعد.

في  مشتتة  نيابية  كتل  تشكل  النتائج  وتؤكد 
البرلمان الجديد.

حزب  من  لكل  مقعد  حذف  الهيئة  وقررت 
عروس  بن  والية  في  المحافظ  »الرحمة« 
دائرة  في  تونسي«  »عيش  لجمعية  ومقعد 
بفون  نبيل  الهيئة  رئيس  وعلل   ،1 فرنسا 
المقعدين  إلغاء  سبب  صحافي  مؤتمر  في 

بـ«اللجوء لإلشهار السياسي«.

عبد الفتاح القلقيلي » أبو نائل »
في إحدى زيارات محمد حسنين هيكل لفرنسا 
الذي  »ميتران«  صديَقه  زار   1993 عام 
محمد  وقال  فرنسا.  جمهورية  رئيس  كان 
بعد  انه،  له  قال  ميتران  ان  هيكل  حسنين 
أسلو مباشرة، سأل شمعون بيريس )الذي كان 
اليهود  لدى  ما  عن  اسرائيل(  خارجية  وزير 
ليقدموه للفلسطينيين بعد توقيع أوسلو، فأجاب 

شمعون بيريس بما يلي:
نأخذ  طوياًل  وقتًا  ونحتاج  بعد!!  نفكر  لم 
ثم  المفاوضات  مائدة  إلى  الفلسطينيين  فيه 
نعود بهم من قرب المائدة، ثم نعود بهم الى 
المائدة. وسنطرح عليهم صيغًا واسعة مفتوحة 
لكل االجتهادات، ثم نأخذهم معنا إلى تمارين 
تعليمهم  في  مفيدة  تكون  قد  التي  الصياغة 
اتفاق  إلى  مؤدية  بالضرورة  تكون  أن  دون 
معهم. ثم سنعرض عليهم وساطات ووسطاء 
بأفكار  ويجيئون  ومقترحات  بأفكار  يذهبون 
واشنطن  إلى  يذهبون  وسنتركهم  ومقترحات. 
ونيويورك.  واشنطن  من  ويعودون  ونيويورك 
الفلسطينيون  الجهد كله سيتأقلم  لهذا  ونتيجة 
توقعاتهم…  سقف  تخفيض  على  تدريجيًا 
سندوخهم قبل الدخول معهم في الكالم الجد.

هذا ما قاله ميتران لمحمد حسنين هيكل، أما 
زياد تاجر الزيت في جنين، فقد حدثني

الزيت من منتجيه ويكدسه  بأنه كان يشتري 

ثم يبيعه لتجار المفرق، وغالبًا ما يكون البيع 
»آجاًل« دون دفع نقدي.

وذات يوم جاءه تاجر اسرائيلي ليشتري منه 
زيتًا، وألنه اسرائيلي، توقع زياد أنه سيدفع نقدًا 
وأنه سيأخذ كل الكمية او معظمها، فقرر زياد 
أن يكون متساهاًل معه أثناء »المفاوضات«. 
فرغم أنه كان قد حدد سعر الكيلو »بخمسة« 
دنانير إال أنه قرر أن يعرضه عليه »بأربعة 

ونصف« ليشجعه على الشراء.
قال االسرائيلي: أنا ال أريد أن أساوم، ولذلك 
أرجو أن تحدد لي أقل سعر ترضى به ألقول 

لك: نعم أو ال!!
أن  فقرر  الصفقة،  يخسر  أن  زياد  خشي 
األدنى«  »الحد  إن  له:  فقال  يخفض سعره، 

للسعر الذي أرضى به هو أربعة دنانير.
قال االسرائيلي: هذا سعر ال يناسبني، وأرجو 

لك مشتريًا آخر وإن كنت ال أتوقع ذلك!
فبادر  تفشل،  قد  »الصفقة«  أن  زياد  شعر 
إلى »تخفيض سقفه« فقال: حتى ال أخسرك 
سأجعل ربحي في »حده األدنى« وأقبل منك 

السعر بـ »3,75« دينار.
أن  يريد  لمن  التاجر: هذا سعر معقول  قال 
وربما  كثيرا  فأريد  أنا  أما  قليلة،  كمية  يأخذ 

الكمية كلها.
قال زياد: لم أتنازل لك إال ألنك ستأخذ الكمية 

كلها!!

قال التاجر: لم أقل لك من قبل أنني سآخذ 
الكمية كلها، ولقد تنازلَت قبل أن أشير إلى 

أنني أريد الكمية كلها!!!
الصفقة خفض سعره،  زياد  يخسر  وحتى ال 

فوافق على سعر جديد وهو »3,5« دينار.
أن  يريد  لمن  جيد  سعر  هذا  التاجر:  قال 

يشتري بالدفع اآلجل وليس نقدًا.
ألنك  إال  السعر  لهذا  أتنازل  لم  زياد:  قال 

ستدفع نقدًا.
أنني  أنوه  أن  قبل  تنازلَت  لقد  التاجر:  قال 
هذا،  الجديد  لموقفي  ثمنًا  وأريد  نقدًا،  سأدفع 
إلى  سأتركك  مغلولة«  »يدك  بقيْت  إذا  أما 
غيرك!! وحتى ال يخسر زياد الصفقة خفض 
سعره ووافق على سعر جديد وهو »3,25« 
دينار. قال التاجر: هذا سعر جيد لمن يريد 
أن يستلم البضاعة على عتبة مستودعه، أما 
مستودعك،  عتبة  على  الزيت  فسأستلم  أنا 

وأنقله بشاحنتي.
»داخ« زياد من طول المساومة، فوافق على 
وقال  ماله،  رأس  ليستعيد  سعره  تخفيض 
التكلفة  بسعر  سأبيعك  االسرائيلي:  للتاجر 

اإلجمالية، وهو »3« دنانير للكيلو الواحد.
وافق التاجر االسرائيلي على السعر النهائي 
حيث  المستودع  إلى  زياد  مع  وذهب  هذا، 

يكدس زياد خمسمائة تنكة زيت.
وهناك قال التاجر: سآخذ اآلن عشرين تنكة 

فقط، وهذا ما تستطيع سيارتي هذه أن تحمله.
أن  وبعد  فوافق،  »الحرج«  في  زياد  وقع 
صارت تنكات الزيت في سيارته، قال التاجر 
االسرائيلي: سأدفع لك اآلن ثمن عشر تنكات 
ألنني ال أملك حاليًا إال هذا المبلغ، وسأدفع 
لك المبلغ الباقي، ليس غدًا ألنه الجمعة وذاك 
يوم إجازتك، وليس السبت ألنه يوم إجازتي.

المبلغ،  بقية  ودفع  التاجر  عاد  االثنين  ويوم 
وأخذ عشرين تنكة أخرى ودفع ثمنها مباشرة. 
ثم عاد بعد يومين بسيارة أكبر وأخذ أربعين 

تنكة...
وختم زياد حديثه لي، فقال: واكتشفُت مؤخرًا 
حيث  »دوخني«  قد  االسرائيلي  التاجر  أن 
الفحم  أم  تجار  احد  مع  تعاقد  قد  كان  إنه 
ليبيعه 80 تنكة زيت بسعر ستة دنانير للكيلو 
وكان  مني،  اشتراه  ما  بضعف  أي  الواحد، 
استالم  الثمن كامال عند  يدفع  الفحم  ام  ابن 
ثمن  اال  يستثمر  لم  التاجر  أن  أي  الزيت. 
ماله  استرد رأس  وقد  االولى،  تنكات  العشر 
في أول صفقة، وما تبقى من الصفقات كانت 
دون رأس مال إطالقًا، وكان مكسبه ٪700 

من رأسماله.
لتكون  هذه  قصته  بكتابة  اآلن  زياد  ويقوم 
وسيهديها  االسرائيلي«،  التاجر  »دويخة 
للمفاوض الفلسطيني، سواء كان في السلطة 

او في المعارضة
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الذكرى 49 لوفاة جمال عبد الناصر:
في ليالي العرب الظلماء.. نفتقدك يا ناصر

صبحي غندور* 
 

تأكيٌد  هو  العربية  البالد  في  اآلن  يحدث  ما 
»المشروع  قراءة  إعادة  أهّمية  على  جديد 
الفرصة  القدر  يمنحه  لم  الذي  الناصري« 

الزمنية الكافية إلثبات جدارته.
لقد توّفي جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 
من عام 1970 عن عمٍر لم يتجاوز ال52 
عامًا، بعد 16 سنة من رئاسة مصر وقيادة 
المنطقة بأسرها، ولكّنه كان في سنوات حياته 
والسياسي،  الفكري  بلوغه  قّمة  في  األخيرة 
العام  حرب  تلت  التي  األعوام  في  خاّصًة 

.1967
إّن التجربة الناصرية كانت عمليًا مجموعة من 
المختلفة، ولم تكن تسير في سياٍق  المراحل 
تطّوري واحد. فالمرحلة األولى من ثورة 23 
يوليو عام 1952 امتّدت لعامين جرى فيها 
الجمهورية،  إلى  الملكي  النظام  من  التحّول 
النظام  آفاق  استبيان  محاوالت  فيها  وجرت 
السياسي الجديد وطبيعة العالقة بين مجموعة 
من »الضّباط العسكريين« الذين اشتركوا في 
صنع االنقالب العسكري، وهو ما تحّول فيما 
للتغيير  مؤّيدة  عارمة  شعبية  ثورة  إلى  بعد 
هؤالء  لكن  األحرار«،  »الضّباط  بدأه  الذي 
الرؤية  تفاصيل  في  يشتركوا  لم  »الضّباط« 
الفكرية والسياسية المرجوّة لمصر المستقبل. 
فقد كانت هناك مبادئ عاّمة مصرية محّلية 
مّتفق عليها )المبادئ السّتة( لكن دون توافق 
بين  العقائدي  أو  اإلستراتيجي  المنظور  في 
عام  المرحلة  هذه  وانتهت  الضّباط.  هؤالء 
القيادة  الناصر  عبد  جمال  بتوّلي   1954
في  نجيب  محمد  اللواء  كان  بعدما  مباشرة 
آنذاك  ناصر  ورأى  الثورة.  ضّباط  واجهة 
الوجود  من  مصر  لتحرير  هي  األولوية  أّن 
البريطانية،  القواعد  ومن  األجنبي  العسكري 
فكانت »هيئة التحرير« هي اإلطار السياسي 
يوليو،  الذي أطلقته ثورة 23  الشعبي األول 
السويس  قناة  تأميم  فترة  مع  تزامن  والذي 
مصر  على  الثالثي  للعدوان  والتصّدي 

)إسرائيل/بريطانيا/فرنسا( عام 1956.
معركة  من  الناصرية  التجربة  انتقلت  ثّم 
أرضها  على  األجنبية  الهيمنة  ضّد  التحّرر 
العربية  التحّرر  حركات  ومساندة  دعم  إلى 
المنطقة  في  األوروبي  االستعمار  بقايا  ضّد 
)كثورة عدن ضّد اإلنجليز، وثورة الجزائر ضّد 
الفرنسيين(. فكانت تلك مرحلة إطالق الدور 
دورها  إلى  إضافًة  الناصرية  لمصر  العربي 
تجّلى  والذي  الثالث،  العالم  دول  في  الكبير 
االنحياز«  عدم  »دول  مجموعة  إعالن  في 
إفريقيا  في  وطنية  تحّرر  حركات  ومساندة 

وآسيا وأميركا الالتينية.
وسوريا  مصر  بين  الوحدة  إعالن  وكان 
القومية  المرحلة  لهذه  تتويجًا   1958 عام 
من  الثاني  النصف  في  ناصر  قادها  التي 
مع  أيضًا  ترافقت  والتي  الخمسينات،  عقد 
اسم  عليه  أطِلق  داخلي  سياسي  إطار  بناء 

»االّتحاد القومي«.
الذي  التصاعدي  للسياق  معاكس  وبشكٍل 
كانت عليه ثورة ناصر في الخمسينات، بدأ 
السّتينات حاماًل معه مواجهة حاّدة مع  عقد 
أطراف إقليمية ودولية وفي ظّل بناٍء سياسي 
على  اصطِلح  لما  فّعال  ودور  داخلي هش، 
تسميته ب«مراكز القوى« خاّصًة في المؤّسسة 
العسكرية واألجهزة األمنية، والتي كانت هي 
الناصرية  القيادة  بين  التواصل  وسائل  أهم 
في  والسياسية  الفكرية  المواقع  من  والكثير 

مصر وفي المنطقة العربية.
أيضًا، بدأت حقبة السّتينات والتوّتر على أشّده 
استباحت  حيث  الباردة،  الحرب  قطبي  بين 

العالم  بلدان  ساحات  كل  وموسكو  واشنطن 
مصر  فكانت  بينهما.  الحاّد  للصراع  الثالث 
كما  الساحات،  هذه  أبرز  العربية  واألرض 
الصراع  وفي   1967 العام  حرب  في  حدث 

على األحالف العسكرية في المنطقة.
ولعّل انهيار تجربة الوحدة بين مصر وسوريا 
أفضل  شّكل   )1961 أيلول/سبتمبر   28(
البناء  سلبيات  مزيج  مخاطر  على  مثال 
فلم  الخارجية.  التحّديات  حجم  مع  الداخلي 
مؤامرات  حصيلة  االنفصال  جريمة  تكن 
الذي  البناء  هشاشة  كانت  إذ  فقط،  خارجية 
العامل األهم  الوحدة هي  قامت عليه تجربة 

في حدوث هذا االنفصال.
)منذ  الناصرية  للتجربة  سّت سنواٍت عجاف 
العام  هزيمة  إلى   1961 عام  االنفصال 
عربية/عربية  صراعات  تخّللتها   )1967
وحرب اليمن التي استنزفت الجيش المصري، 
االشتراكي«  »الفكر  على  بالتركيز  واّتسمت 
أخرى،  بأفكار  أحيانًا  مضمونه  تشوّه  الذي 
وبعدم الحسم ضّد »مراكز القوى« داخل جسم 

القيادة المصرية.
نقطة  أيضًا  كانت  العام 1967  لكن هزيمة 
الناصرية  التجربة  في  كبيرة  إيجابية  تحّول 
من حيث تطهير الجسم السياسي والعسكري 
السليم  البناء  وإعادة  مصر،  في  القيادي 
للمؤّسسة العسكرية، ووضع أولويات المعركة 
صراعات  أي  حساب  على  إسرائيل  ضّد 
عربية أخرى، ثّم بدء حرب استنزاف عسكرية 
على جبهة قناة السويس مّهدت عمليًا لحرب 

أكتوبر عام 1973.
عقد  في  العجاف  السّت  السنوات  خالصات 
الهاّمة  الدروس  من  مزيجًا  كانت  السّتينات 
لمسألتْي الوحدة العربية والصراع مع إسرائيل. 
يكفي  الشعبية ال  المشاعر  أنَّ زخم  تبّين  إذ 
وحده لتحقيق الوحدة، وأنَّ هناك حاجًة قصوى 
االندماج  تحقيق  قبل  السليم  التدريجي  للبناء 
بين بلدين عربيين أو أكثر. وهذا ما حرص 
عليه عبد الناصر عقب حرب 1967 حينما 
رفض المناشدة الليبية ثمَّ السودانية للوحدة مع 
مصر، واكتفى بخطوات تنسيق معهما رافضًا 

تكرار سلبيات الوحدة الفورية مع سوريا.
أيضًا أدرك عبد الناصر ومعه كل أبناء األّمة 
يقتضي  االحتالل  من  التحّرر  أن  العربية 
الداخل،  في  الوطنية  الوحدة  درجات  أقصى 
وأعلى درجات التضامن والتنسيق بين الدول 

العربية.
 1967 هزيمة  دروس  من  كان  كذلك، 
الداخلي  البناء  أّن   ،1961 عام  وانفصال 
السليم وتحقيق المشاركة الشعبية الفّعالة في 

على  للحفاظ  األساس  هما  السياسية،  الحياة 
وهما  العربية،  البالد  بين  تكاملية  تجربة  أي 
التحّرر  حركة  لقيادة  الصلبة  األرض  أيضًا 

من أي احتالل أو هيمنة خارجية.
لكن هذه الدروس الهاّمة لم تعش طوياًل بعد 
تعاني  العربية  األّمة  وهاهي  ناصر،  وفاة 
من  التاريخية  الناصرية  قيادتها  غياب  منذ 
االنقسامات  ومن  العربي،  التضامن  انعدام 
األهلية، ومن هشاشة  والحروب  والصراعات 
السياسي  الفساد  وهيمنة  الداخلي  البناء 
على  الخارجية  الهيمنة  سّهل  مما  والمالي، 
بعض أوطانها ودفع بالوضع العربي كّله نحو 
والسيطرة  والتخّلف  والتفّتت  التأّزم  من  مزيٍد 

األجنبية.
ملكًا  اآلن  أصبحت  الناصرية  التجربة  إّن 
لكن  عليها،  ما  وعليها  لها  ما  لها  للتاريخ، 
وبناء  واالجتماعي،  السياسي  العدل  قضايا 
مجتمع المواطنة السليمة، والتحّرر من الهيمنة 
الوطنية،  الوحدة  على  والحفاظ  األجنبية، 
والتمّسك بالهوّية العربية، هي أهداٌف مستمرّة 
العربية  األّمة  شعوب  ولكل  مصر  لشعب 
مهما تغّير الزمن والظروف والقيادات، وكيفما 

اختلفت الوسائل أو تعّثرت..
يعتبر البعض أّن الكتابة عن ناصر هي مجّرد 
حنين عاطفي لمرحلٍة وّلت ولن تعود، بينما 
ورواياٍت  في خالفاٍت  األمَّة  إغراق  اآلن  يتّم 
وأحاديث عمرها أكثر من 14 قرنًا، والهدف 
بل  العربية،  األمَّة  نهضة  إعادة  ليس  منها 
تقسيمها إلى دويالت طائفية ومذهبية تتناسب 
مع اإلصرار اإلسرائيلي على تحصيل اعتراف 
لدولة  اليهودية  بالُهوّية  وعربي  فلسطيني 
اليهودية«  »الدولة  تكون  بحيث  إسرائيل، 
في  منشودة  وإثنية  دينية  لدويالت  نموذجًا 

المنطقة كّلها!.
نعم يا جمال عبد الناصر، فنحن نعيش اآلن 
نتائج »الزمن اإلسرائيلي« الذي جرى اعتماده 
رحيلك  بعد  السادات  أنور  قبل  من  مصريًا 
المفاجئ عام 1970، ثّم بعد االنقالب الذي 
والذي  العربية«،  القومية  »زمن  على  حدث 
الخمسينات  عقدْي  في  تقوده  مصر  كانت 
يشهد  فاليوم  الماضي.  القرن  من  والسّتينات 
معظم بالد العرب »حوادث عنف تقسيمية« 
لتفتيت  وإثنية«  ومذهبية  طائفية  و«أحاديث 

األوطان نفسها.. ال الهوّية العربية وحدها.
ناصر  يا  اآلن  نعيشه  إسرائيلي«  هو »زمٌن 
على مستوى العالم أيضًا. فعصر »كتلة عدم 
الذي  الدوليين«،  المعسكرين  ألحد  االنحياز 
كانت مصر رائدته، تّحول إلى عصر صراع 
»الشرق اإلسالمي« مع »الغرب المسيحي«، 

العربي/ »الصراع  تهميش  يستمّر  بينما 
الصهيوني«، وفي هاتين الحالتين،  المكاسب 

اإلسرائيلية ضخمٌة جّدًا!.
فقد كنت  الناصر،  يا جمال عبد  رحمك هللا 
قبل  والقدس  والضفَّة  »غزَّة  دائمًا:  تكّرر 
أنَّ  وأدركَت  سيناء«،  قبل  والجوالن  سيناء.. 
قوّة مصر هي في عروبتها، وأنَّ أمن مصر ال 
ينفصل عن أمن مشرق األمَّة العربية ومغربها 

ووادي نيلها الممتد في العمق اإلفريقي.
فأنت  الناصر،  عبد  جمال  يا  هللا  رحمك 
رفضت إعطاء أي أفضلية لعائلتك وأبنائك، 
المدارس والجامعات وال في األعمال  ال في 
والحكم!!  بالسياسة  فكيف  العاّمة،  والحياة 
المنزل  تملك  ال  وزوجتك  ناصر  يا  وتوّفيت 
الذي كانت تعيش فيه، فكنت نموذجًا قياديًا 
معظم  في  الفساد  اآلن  ينخر  بينما  عظيمًا، 

مؤّسسات الحكم بالعالم.
كان  لما  مغايرًا  عربيًا  واقعًا  نجد  اليوم، 
فقد  ناصر..  يا  أيامك  في  العرب  عليه 
سقطت أولوّيات المعركة مع إسرائيل وحّلت 
العربية  والمعارك  »المعاهدات«  مكانها 
العربية«  »الهوّية  استْبِدَلت  اليوم  الداخلية. 
بالهوّيات الطائفية واإلثنية ولصالح الحروب 
تزداد  اليوم  الداخلية.  الوطنية  واالنقسامات 
بينما  البينية  واإلسالمية  العربية  الصراعات 

ينشط »التطبيع مع إسرائيل«!!.
في  الحلَّ  وجد  العربية  المنطقة  في  البعض 
وصراعاتها  الجاهلية«  »عصر  إلى  العودة 
دينية!!.  وشعارات  أسماء  تحت  القبلية، 
في  »نموذجه«  رأى  آخر  عربيٌّ  وبعٌض 
الحّل بعودة البالد العربية إلى مرحلة ما قبل 
عصرك يا ناصر، أي العقود األولى من القرن 
الغرب  وهيمنة  بتحّكم  تمّيزت  التي  العشرين 
العرب  حال  واقع  هو  فهكذا  الشرق!  على 
نصف  الناصر،  عبد  يا  غيابك  بعد  اليوم 
المنطقة  نعم  المتواصل!.  االنحدار  قرن من 
ويشهد  شهد  بأسره  والعالم  تغّيرت،  العربية 
متغّيراٍت جذرية في عموم المجاالت .. لكن 
المستمرّة  التحّديات  طبيعة  هو  يتغّير  لم  ما 
على العرب منذ مائة سنة، هي عمر التوأمة 
والتزامن بين وعد بلفور وبين تفتيت المنطقة 

وتقسيمها لصالح القوى الكبرى!.
نعم، نفتقدك يا ناصر في هذه الليالي العربية 
الطويلة الظلماء.. لكن الفجر آٍت وال بّد لّليل 

أن ينجلي.
 

   *مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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انطالق العدوان التركّي في شرقّي الفرات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت متأخر 
من مساءالخميس، بدء الهجوم البري في شمال 
شرق سوريا، ضمن عملية »نبع السالم« التي 
الكردية  التنظيمات  ضد  ُموّجهة  إنها  قالت 
المسّلحة، وعلى رأسها »قسد«. وكان هجوم 
مدفعي وجوي واسع استهدف مواقع عسكرية 
لـ»قسد«، التي تواجه العدوان التركي وحيدة، 
مع  »جّدي«  تواصل  أي  غياب  ظّل  في 

الحكومة السورية إلى اآلن
األميركي  الرئيس  إعالن  من  يومين  بعد 
أجزاء  من  بالده  جنود  سحب  ترامب  دونالد 
بدأت  تركيا،  مع  الحدودية  المنطقة  من 
األخيرة أمس عمليتها العسكرية بقصف جوي 
في  البرّية  التحركات  انطالق  تاله  ومدفعي، 
أن  الالفت  أمس.  مساء  من  متأخرة  ساعة 
على  واسعة  مناطق  طاول  التركي  القصف 
امتداد الشريط الحدودي، في ما يبدو أنه رسالة 
تركية صارمة إلى القوى الكردية بأن امتداد 
محدود«،  »غير  سيكون  العسكرية  العملية 
الوقت  وفي  الشريط.  هذا  كامل  ُيطاول  وقد 
والجوي،  المدفعي  القصف  فيه  يّتسع  الذي 
فإن التحرك البرّي ُيتوّقع أن ينحصر، كمرحلة 
أولى على األقّل، في الخّط الحدودي الشمالي 
أبيض،  وتل  العين  رأس  مدينَتي  يربط  الذي 

بطول يصل إلى 110 كم.
مقّرب  مصدر  يكشف  السياق،  هذا  في 
تركيا،  من  المدعوم  الوطني«  »الجيش  من 
والذي يتصّدر المشاركين في العملية البرّية، 
المتوّقع  السيناريو  من  جزءًا  لـ»األخبار«، 
األولى  »المرحلة  أن  موضحًا  للمعركة، 
أبيض  تل  بين  الواقعة  المنطقة  ستستهدف 
كم،   15 »بعمق  وستكون  العين«،  ورأس 
في مرحلة الحقة«.  كم  إلى 32  وقد تصل 
ويضيف المصدر أن »الهجوم البرّي سيكون 
بالسيطرة على  إال  ينتهي  ولن  على مراحل، 
كامل المنطقة اآلمنة في الشريط الحدودي«. 
كردي،  ميداني  مصدر  يؤكد  المقابل،  في 
الدفاع عن مناطقهم  لـ»األخبار«، أن »قرار 
على  االنتصار  حتى  وسيستمر  محسوم، 
»من  خيبته  المصدر  وُيبدي  العدوان«. 
بتحييد  لهم  بوعودها  واشنطن  وفاء  عدم 
ما  المنطقة،  سماء  عن  التركي  الجو  سالح 
أفضل«،  الدفاعي  موقفهم  من  سيجعل  كان 
مستدركًا بـ»)أننا( نملك إمكانات ُمهّمة للدفاع 
عن أنفسنا ضد الهجمات، ونثق بقدرة قواتنا 
على تحقيق النصر«. كما يؤكد أن »القوات 
وتنفذ  االستهداف،  على  سترّد  العسكرية 
الحدود،  كامل  على  المعركة  بتوسيع  وعدها 

واستهداف الجيش التركي داخل أراضيه«.

في  السورية  العشائر  لمجلس  اجتماع  ُعقد 
تركيا للحصول على دعم أبنائها للعملية

عن  باإلعالن  الهجوم  استبقت  أنقرة  وكانت 
»الجيش  في  لها  التابعة  الفصائل  دمج 
فصائل  مع  حلب،  ريف  في  الوطني« 
في  المنتشرة  للتحرير«  الوطنية  »الجبهة 
إدلب، ضمن جسم عسكري أطلقت عليه اسم 
فيالق«،  يتألف من »7  الوطني«،  »الجيش 
وأرادت  البرّية.  العملية  حربة  رأس  ستشّكل 
الفصائل  على  رئيس  بشكل  االعتماد  تركيا 
السوري،  الشرق  من  عناصرها  ينحدر  التي 
المناطق  تلك  سكان  بأن  اإليحاء  لمحاولة 
يقاتلون إلى جانبها للعودة إلى مناطقهم التي 
ُهّجروا منها، وهو ما كّررته أنقرة مرارًا. وفي 
هذا السياق، يفيد المصدر نفسه، المقّرب من 
»الجيش الوطني«، بأن »األسبوع الفائت شهد 
نقل أعداد كبيرة من مسلحي الجيش الوطني 
المقابل  التركي  الحدودي  الشريط  باتجاه 
أن  مبّينًا  العين«،  ورأس  أبيض  تل  لمدينَتي 
»النسبة األكبر من المقاتلين هي من فصائل: 
الذين  الفرقة 20، أحرار الشرقية، والحمزات 
ينحدرون من المناطق الشرقية في سورية«. 
أنقرة  أن  وغيرها  المعطيات  هذه  من  وُيفهم 
إلى  الوصول  األولى  المرحلة  في  تستهدف 
عين   - العين  ورأس  الرقة،   - حلب  طريق 
مناطق  تقسيم  يعني  الذي  األمر  العرب، 
وغربي.  شرقي  قسمين،  إلى  »قسد«  سيطرة 
عمليًا  يعني  كم   32 عمق  عن  فالحديث 
اإلشراف على طريق حلب الدولي، وبالتالي 
عزل مناطق صرين وعين العرب ومنبج في 
ريف حلب الشمالي عن الحسكة والرقة، ما 

سيسّهل المراحل التالية من العملية.
ومع انطالق التحرك البرّي مساء أمس، تدور 
الواقعة  المنطقة  باتجاه  التوقعات حول ترّكزه 
ما بين تل أبيض ورأس العين، والتي سبق أن 

دّمرت دوريات »التحالف« غالبية تحصينات 
»قسد« فيها، ما يصّعب عملية الدفاع عنها. 
مناطق  من  ُتعتبر  ال  المنطقة  هذه  أن  كما 
تلك  عكس  على  لـ»قسد«،  العسكري  الثقل 
والتي  عامودا،  حتى  المالكية  من  الممتدة 
الكردية،  لـ»الوحدات«  البشري  الخزّان  ُتعتبر 
ومخازن  ومقرّاتها  قواعدها  تتركز  وفيها 
أسلحتها. أيضًا، ُتعتبر عين العرب من أكثر 
ستكون  أنها  ُيرّجح  لذلك  قوة،  »قسد«  مواقع 
في آخر قائمة األهداف، إن تقّرر اقتحامها 
أصيلة،  كردية  غالبية  ذات  لكونها  أصاًل، 
وذريعة أنقرة فيها أضعف من بقية المناطق 
وقواعد  نقاط  وجود  جانب  إلى  الحدودية، 
لألميركيين فيها. وعليه، فإن استمرار الوجود 
األميركي في قواعد ونقاط تشكل مراكز ثقل 
بري  اقتحام  أّي  إمكانية  من  سيجعل  كردي 
تركي لها صعبًا ومرهونًا بانسحاب األميركيين 
منها، فاألميركيون ال يزالون يحتفظون بنقاط 

وقواعد ُمهمة على الشريط الحدودي، في مدن 
)هيمو(،  القامشلي  وريف  ورميالن  المالكية 
وصواًل إلى عين العرب ومنبج. وبالتالي فإن 
االحتفاظ األميركي بتلك المواقع يعني عمليًا 
كم  بالـ110  وحصرها  للعملية،  حدود  رسم 
تعمل  أن  ويتوقع  والرقة.  الحسكة  ريَفي  بين 
المتوسطة  األسلحة  استغالل  على  »قسد« 
التي تمتلكها لفتح جبهات واسعة ضد تركيا، 
العسكري  تركيزها  وتشتيت  شعبيًا،  إلرباكها 
القّناصين  على  االعتماد  مع  المعركة،  في 

لتعطيل التقدم البرّي.
التركية  التحضيرات  إطار  في  انعقد،  وكان 
لبدء التوّغل البري، اجتماع لمجلس العشائر 
تحت  الواقعة  والمناطق  تركيا،  في  السورية 
السيطرة التركية في شمالّي حلب، للحصول 
المتحدث  ويقول  للعملية.  أبنائها  دعم  على 
إن  األسعد،  حماد  مضر  المجلس،  باسم 
االجتماع كان »ضخمًا بمشاركة شخصيات 
أبناء  عن  وممثلين  الداخل،  من  عشائرية 
بتأكيد  وانتهى  تركيا،  في  المهّجرين  العشائر 
دعم العشائر للعملية«، ويضيف األسعد في 
حّثت  »العشائر  أن  »األخبار«  إلى  حديث 
الوطني،  بالجيش  االلتحاق  على  أبنائها  كل 
 ،»PYDالـ ميليشيا  من  مناطقهم  وتحرير 
مع  تواصلت  تركيا  في  »العشائر  أن  متابعًا 
العين،  وجهاء العشائر في تل أبيض ورأس 
السالح،  ترك  على  أبنائهم  لتحفيز  ودعتهم 
وعدم االنخراط في أي قوة عسكرية مدعومة 

من قسد«.
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المالك والموساد.. وحرب أكتوبر

ترامب ُيعلن َرسميًّا تخّليه عن ُحلفائه العرب ورّبما اإلسرائيليين أيًضا بعد األكراد 
وانسحابه من ُحروب الشرق األوسط..

محمد سعد عبد اللطيف

تحتفل مصر  عام  التوقيت من كل  هذا  فى 
بنصر 6 أكتوبر 1973، بينما تطلق إسرائيل 
أو  تشكيكا  إما  سمومها  وتبث  الشائعات 
تضليال وتقليال، وفى هذا العام أطلقت إحدى 
المصری  )الجاسوس  العنوان  هذا  صحفها 
الذی أنقذ إسراٸيل(۔ وفقا لما نشرته صحيفة 
)هاآرتس( اإلسراٸيلية، بعد عرض قصة فيلم 
اإلسراٸيلی  االستخبارات  لضابط  )المالك( 
اعتمدت  الذي  العميل  بار جوزيف(،  )أوری 
عليه إسرائيل، أشرف مروان، و)المالك( هو 
الذى  الموساد،  جهاز  داخل  الحركي  االسم 

أطلق على )أشرف مروان(.
السابقين  الموساد  رٶساء  معظم  وتعرض 
 ،1973 أكتوبر  حرب  لفترة  متلفز  لقاء  فی 
والمعلومات االستخباراتية عن موعد الحرب، 
أكتوبر   4 يوم  فجر  أنه  المفاجأة  وكانت 
إلى  لندن  من  رسالة  مروان  أشرف  أرسل 
مقابلته  يطلب  اإلسرائيلية  المخابرات  رئيس 
ووصل  الحرب،  موعد  عن  إلبالغه  فورا 
على الفور في اليوم التالي إلى لندن وتمت 
المقابلة، واإلخبار عن موعد الحرب يوم عيد 
تم  أكتوبر،   6 شمس  غروب  قبل  الغفران 
وموشي  مائير،  جولدا  الوزراء  رئيس  إبالغ 
وحدث  األركان،  ورئيس  الدفاع  وزير  ديان 
خالف على كمية االستدعاء من القوات على 
كتيبتين، أو استدعاء كامل، في نفس الوقت 
وصلت معلومة، من عميل آخر يحمل رقم 

)8200( يفيد قيام الحرب، فتم إعالن حالة 
)ج(، وهذا ما أكده جمال حماد في مذكراته 
عن وصول معلومات تؤكد أن مصر سوف 
إسرائيل  وطلبت  اإلسرائيلية..  القوات  تهاجم 
بعدم  مصر  إبالغ  المتحدة،  الواليات  من 
المصري  الجانب  إبالغ  تم  الهجوم، وبالفعل 
توقيت،  فرق  هناك  لكن  المتحدة،  األمم  فی 

وكانت الحرب قد اندلعت.
نتوقف هنا عند نقاط مهمة بالتحليل،.. هل 
كان أشرف مروان وطنيا وكان مجندا بالفعل 
من قبل جهاز االستخبارات المصرية وحدثت 
مروان..  أشرف  قتل  من  تضليل،  عملية 
ولماذا تم اغتياله بنفس طريقة اغتيال )سعاد 
نفس  وفي  ناصف(،  )الليثي  واللواء  حسني( 
السقوط  وهى  الطريقة  وبنفس  لندن  المدينة 
كتابة مذكرات..  إعالنه عن  بعد  أعلى،  من 
أحد  بثها  التي  المكالمة  حكاية  هي  وما 
إسرائيلية،  نشر  دار  التليفزيونية عن  البرامج 
في  مبارك  قال  ولماذا  مذكراته،  عن صدور 
كلمة إنه كان وطنيا، وهو يعلم ما ال يعلمه 
وال  تثار  كثيرة  استفهام  عالمات  اآلخرون؟ 
األجهزة  من  تأتى  شافية  أو  مقنعة  إجابة 

المسئولة.
ولماذا بثت قناة إسرائيلية ليلة االحتفال بيوم 
إسرائيل  أن  الماضی  العام  سيناء  تحرير 
هو  ومن  مروان(،  )أشرف  على  اعتمدت 
)جمال  الزعيم  صهر  هو  مروان(،  )أشرف 
وسكرتير  )منى(،  ابنته  زوج  عبدالناصر(، 
الخاصة،  المهام  في  السادات(  أنور  )محمد 

وسام  أعلی  علی  وحصل  له  المقربين  ومن 
فی  لدوره  )السادات(  من  أکتوبر  حرب  فی 
أثناء  وقال عنه  )مبارك(،  ثم کرمه  الحرب، 
جنازته الرسمية وکان بجواره )عمر سليمان( 
وطنيا  کان  إنه  المصرية..  المخابرات  مدير 
وجهت  التى  االتهامات  کل  ونفی  مخلصا، 
له بالعمالة، وقال )مبارك(.. إنه قام بأعمال 

وطنية لم يحن الوقت للکشف عنها.
رموز  من  رمزين  حرق  إسرائيل  تريد  هل 
ما  فلهما  اختلفنا..  أو  معهما  اتفقنا  مصر، 
صورهما  وحرق  عليهما،  ما  وعليهما  لهما، 
واتهامهما بالخيانة في صورة )أشرف مروان(.. 
في  المأساوية  مروان(  )أشرف  بنهاية  وهل 
ليعيش  الملف،  إغالق  تم  الضباب  عاصمة 
الشعب المصري في ضباب الحقيقة؟! هناك 
بطولية،  المصرية  المخابرات  للجهاز  أعمال 
آخر  عميل  اكتشاف  من  الفترة  نفس  في 
داخل القصر الجمهوري، وهو الطبيب علی 
للعالج  للسادات  الخاص  الطبيب  العطفی، 
بيريز(،  )شيمون  صديق  وکان  الطبيعي، 
االستخبارات  أجهزة  رؤساء  تحدث  لماذا 
السابقين عن أشرف مروان، ولم  اإلسراٸيلية 
العميلة  سليم(،  )هبة  شخصية  عن  يتحدثوا 
التی کانت تدرس األدب الفرنسی فی جامعة 
السربون واکتشفها جهاز المخابرات المصری 
هی وخطيبها الراٸد فاروق عبدالحميد الفقی، 
وتم إعدامهما، وکان سبب سقوط طاٸرة مدنية 
مصرية فوق سيناء وإجبارها علی النزول فی 
على  سليم(  )هبة  بوجود  اعتقادا  أبيب،  تل 

متنها بعد استدراجها إلی طرابلس.. رغم كل 
االختالف مع أنظمة الحكم فإن الخيانة ال، 
فهى الجريمة التى ال يغفر لها أي  قانون، 
رغم وجود عيوب تاريخية فی الفيلم من خالف 
بين عبدالناصر وأشرف مروان وطالق ابنته 
)منى( منه، وعدم حسم کونه عميال إلسراٸيل 

أم عميال مزدوجا كما ظهر فی الفيلم. 
قبل أکثر من عام وقعت حادثة أثارت العالم 
)سيرجيه سكريبال(، العميل الروسي المزدوج، 
الذى تم تسميمه هو وابنته )يوليا( في حديقة 
عامة في بريطانيا سارعت إلى اتهام روسيا 
الواليات  ضمنها  من  دولة،  و16  بذلك، 
عشرات  أراضيها  من  وطردت  المتحدة، 
محاولة  على  كعقاب  الروس  الدبلوماسيين 
محاولة  مجرد  على  ثار  الغضب  االغتيال، 
القتل، لكن أكثر من ذلك، أن روسيا تجرأت 
على تنفيذ ذلك في األراضي البريطانية.. أين 
نحن إذا كان )أشرف مروان( وطنيا أو عميال 
فتح  يتم  عام  وکل  الحقيقة،  وأين  مزدوجا.. 
هذا الملف وإطالق االتهامات فی احتفاالت 
الحرب  ملفات  من  مهم  أکتوبر كجزء  حرب 
الجانبين.. هل من  ودور االستخبارات على 
منذ  الموروث  الجدل  لهذا  حدا  تضع  حقيقة 
46 عاما.. ولماذا ال يتم اإلفراج عن أسرار 
القانونى  النصاب  مرور  برغم  الحرب  تلك 

عليها، ومنها... من هو )أشرف مروان(؟!

عبد الباري عطوان

رأس  شّكلوا  الذين  األكراد  عن  تخّليه  بعد 
حربة في استراتيجّيته الجتثاث تنظيم “الدولة 
والِعراق،  سورية  من  )داعش(  اإلسالمّية” 
وتركهم ُيواجهون مصيرهم وحدهم في ُمواجهة 
بغاراٍت جوّيٍة  اليوم  َبدأ  الذي  التركّي  الُهجوم 
دونالد  الرئيس  هو  ها  صاروخي،  وقصف 
ُحلفائه  إلى  قوًّة  أكثر  صفعات  ُيوّجه  ترامب 
أيًضا،  اإلسرائيليين  ورّبما  العرب،  اآلخرين، 
عندما كَتب في تغريدٍة “صادمٍة” أطلقها اليوم 
)األربعاء( قائاًل “أّن التدّخل في الشرق األوسط 
في  المتحدة  الواليات  اّتخذته  قرار  أسوَأ  كان 
آمٍن  وبَشكٍل  ببطء  “ُنعيد  وأضاف  تاريخها”، 
ُجنودنا وعسكريينا الرّائعين إلى بلدهم”، كاشًفا 
أّن الّنزاعات في الشرق األوسط كّلفت الخزينة 

األمريكّية “ثمانية آالف ِمليار دوالر”.
إلى  بالّنسبة  حرفيًّا  الكالم  هذا  يعني  ماذا 
الِحماية  التي راهنت على  العربّية  الُحكومات 
األمريكّية، واستظّلت بمظّلتها، وأنفقت ِمئات 
الِمليارات من الدوالرات لكسب ِرضاء الرئيس 
األحمر  السّجاد  له  وفَرشت  وإدارته،  ترامب 
ُهنا  نتحّدث  ونحُن  الرياض،  زار  عندما 

صراحًة عن ُحكومتّي اإلمارات والسعودّية؟
الّرسالة واضحة، وكلماتها ال تحتاج إلى شرٍح 
عن  وابحثوا  إيران،  إلى  “اذهبوا  إطناب:  أو 
الُمرشد  خامنئي،  علي  السّيد  مكتب  هاتف 
حسن  الرئيس  هاتف  أو  األعلى،  اإليراني 
وتصالحوا  ظريف،  جواد  حتى  أو  روحاني، 
لُكم  ُيؤّمن  سلميٍّ  حلٍّ  إلى  وتوّصلوا  معهم، 
وتعاَيشا  اليمن،  في  الحرب  من  آِمًنا  ُخروًجا 
ولو ُمؤّقًتا مع الُمتغّيرات الجديدة في الِمنطقة 
وال تنتظروا مّنا غير الحد األدنى من الّتعاطف 

الّلفظّي”.
***

أن  ُيمكن  سورية،  في  لألكراد  ترامب  خيانة 
تتكّرر في أكثر من دولٍة، وألكثر من حليٍف، 
في  األمريكّية  لإلدارة  “تابع”  باألحرى  أو 
الِمنطقة، وكان اإلسرائيلّيون ُهم أّول من الَتقط 
الّرسالة، وفَتحوا مجالس “لّلطم” وتقّبل العزاء.

دوري غولد، سفير دولة االحتالل األسبق في 
من  أّول  كان  خارجّيتها،  وزارة  ومدير  األمم 
“دّب الّصوت” عندما قال أمس “أشعر أّنني 
ُكرديٌّ اليوم.. فإذا األمريكان تخّلوا عن األكراد 

فلماذا ال يتخّلون عّنا؟”.
يعِرف  مثلما  أمريكا جّيًدا،  يعِرف  وغولد هذا 
ُحلفاء إسرائيل العرب أيًضا، فقد التقى األمير 
السعودّية  الُمخابرات  رئيس  الفيصل،  تركي 
في  عشقي  أنور  الدكتور  وكذلك  األسبق، 
الّتطبيع  مسيرة  إطار  في  ُمؤتمر  من  أكثر 

ويعِكس  نهايتها،  من  تقترب  أّنها  نعتقد  التي 
ُشعورًا في أوساط اليهود في الدولة العبرّية بأّن 
ترامب قّرر االنسحاب ُكلِّيًّا، سياسيًّا وعسكريًّا 
يخلعون  “أيتامه”  وترك  األوسط،  الشرق  من 

شوكهم بأنفسهم.
هذا الّتحّول الكبير والّصادم في موقف الرئيس 

ترامب جاء لعّدة أسباٍب رئيسّية:
الّنفط،  األّول: أمريكا باتت تملك فائًضا من 
وانتقلت من دولٍة ُمستهلكٍة إلى دولٍة ُمصّدرة، 
العالم،  في  للّنفط  ُمنتج  أكبر  وأصبحت 
وإنتاجها من الّنفط الصخرّي وَصل إلى 11,5 
بحاجٍة  َتُعد  لم  أّنها  أّي  يوميًّا،  برميل  ِمليون 
السعودّية  ونفط  األوسط،  الشرق  ِمنطقة  إلى 
على وجه الُخصوص، وما كانت تتطّلبه هذه 

الحاجة من أعباٍء دفاعّية.
لمحور  العسكرّية  القوّة  َتعاُظم  الثاني: 
الُمقاومة بقيادة إيران، وتصاعد القوّة الصينّية 
ُمؤّشرات  ووجود  والعسكرّية،  االقتصادّية 
ُتؤّكد تحّولها إلى القوّة األعظم في العالم في 
ُغضون عشر سنوات، وإنهائها هيمنة الدوالر 

في ُغضون خمس سنوات.
الثالث: فَشل األسلحة والمنظومات الصاروخّية 
السعودّية  حماية  في  األمريكّية  الدفاعّية 
وإسرائيل في ُمواجهة نظيراتها اإليرانّية مثلما 
عَصب  استهدفت  التي  الهجمات  في  تبّين 
الصناعة النفطّية السعودّية في بقيق وخريس، 
وإسقاط طائرة ُمسّيرة أمريكّية ُمتطّورة اخترقت 
األجواء اإليرانّية فوق مضيق هرمز، فصواريخ 
وطائراتها  كروز،  نوع  من  الباليستّية  إيران 
أكثر  باتت  نّفاثة  بُمحّركات  الُمزّودة  الُمسّيرة 

تقّدًما من نظيراتها اإلسرائيلّية.
تركيع  في  األمريكّية  الُعقوبات  فشل  الرابع: 
إيران والصين وروسيا وفنزويال، وتشكيل هذه 
الِمضمار  هذا  في  َقويًّا  َتحاُلًفا  الدول وغيرها 

َمفتوٌح لدول ُأخرى.

االنتخابّية  حملته  في  تعّهد  ترامب  الخامس: 
القوّات  جميع  بسحب   2015 عام  الرئاسّية 
وعارض  األوسط،  الشرق  من  األمريكّية 
أّجل  ولكّنه  وأفغانستان،  الِعراق  في  الحرب 
من  ممكن  قدر  أكبر  ابتزاز  أجل  من  القرار 
الِمليارات الّنفطّية العربّية، واآلن وبعد أن جّف 
ُتهدِّد  العسكرّية  وأذرعها  إيران  وباتت  الّضرع 
ُمهتم  “أنا  لقيادتهم  قال  النفطّية  الدول  هذه 
للّدفاع  استخدامها  وليس  األسلحة..  ببيعكم 
ونحُن  بأنفسكم  الَمهّمة  هذه  وتوّلوا  عنكم، 

سنجلس في الِمقعد الخلفّي”.
***

بهذا  عّجلت  التي  الرئيسّية  التحّول  ُنقطة 
رأينا  في  تتمّثل  األمريكّي  للرئيس  الّتراجع 
بُهجوم “بقيق”، وبغّض الّنظر عن من اّتخذ 
قرار شّنه، أو وضع ُخططه، أو أشرف على 
تعنيه  ما  بُكل  عباقرًة  كانوا  فهؤالء  تنفيذه 
األمريكان  باعتراِف  معنى،  من  الكلمة  هذه 

واإلسرائيليين وُخبرائهم.
تضرب  ُمسّيرة  وطائرًة  صاروًخا  عشرون 
وأماكن  والمصافي  النفطّية  الُمعالجة  معامل 
ُبعد  على  ومن  وخريس،  بقيق  في  الّتخزين 
حوالّي  إلى  تِصل  وبدّقٍة  الكيلومترات،  ِمئات 
90 بالِمئة، تُبث الرّعب في ُنفوس اإلسرائيليين 
خاّصًة، فمن يقوم بهذا العمل، ويهزم منظومات 
والرادارات  )باتريوت(  الصاروخّية  الدفاع 
إلى  بُسهولٍة  الوصول  يستطيع  األمريكّية، 
مفاعل “ديمونا” النووّي اإلسرائيلّي، وأّي هدف 

آخر في الُعمق الِفلسطيني الُمحتل.
حزب هللا، وبعد هذا الُهجوم لم َيُعد يحتاج إلى 
150 ألف صاروخ، وإّنما عَشرات الّصواريخ 
ومحّطات  المطارات  جميع  لضرب  الدقيقة 
الكهرباء والماء والمصانع، ومخازن األمونيا، 

ومفاعل ديمونا في الّنقب.
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فلسطين: أي انتخابات نريد؟
صدرت هذه الورقة عن لجنة السياسات في 

مركز مسارات من إعداد هاني المصري
مقدمة

أعلن الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الجمعية 
أنه   ،2019/9/26 بتاريخ  المتحدة،  لألمم  العامة 
الضفة  في  عامة  انتخابات  إلى  عودته  فور  سيدعو 
هذا  والقى  غزة.  وقطاع  القدس،  فيها  بما  الغربية، 
اإلعالن ترحيًبا واسًعا من مختلف األوساط السياسية 

والشعبية.
وظيفتها،  ما  أجريت  وإذا  االنتخابات،  سُتجرى  فهل 
وهل ستجرى على أساس تكريس سلطة الحكم الذاتي 
إلغاء قوات  التي أصبحت بال سلطة، خصوًصا بعد 
الفلسطينية  الفروق بين تصنيفات األراضي  االحتالل 
وعلى   ،2002 العام  في  الضفة  مدن  اجتياح  بعد 
أساس االحتكام إلى االتفاقيات الموقعة التي أصدرت 
السلطة قرارات بوقفها وإعادة النظر بها، وهل ستكون 
انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، أم رئاسية 
وتشريعية متزامنة أو غير متزامنة، ، أم تشريعية في 

الضفة الغربية فقط؟

التوقيت

ال شك أن اإلعالن ينطوي على قدر من المفاجأة، ألن 
موضوع االنتخابات توارى عن األنظار بعد التطورات 
الفلسطينية  القضية  رأس  وضعت  التي  والمستجدات 
اإلسرائيلية  األميركية  الخطة  ظل  في  المقصلة  على 
مختلف  من  الفلسطينية  القضية  لتصفية  تسعى  التي 
فلسطينية والمرجعيات  إقامة دولة  أبعادها، وتجاوزت 
المعتمدة سابًقا، بما فيها المرجعية الدولية، إلى جانب 
الرئيسية  أدت وظيفتها  االنتخابات  الدعوة إلجراء  أن 

في التغطية على حل المجلس التشريعي.

وساهم في توقيت الدعوة لالنتخابات مبادرة الفصائل 
الثمانية التي طرحت في أيلول 2019، ومن ضمنها 
عليها  وافقت  حيث  التحرير،  منظمة  في  فصائل 
للوقت،  مضيعة  “فتح”  اعتبرتها  حين  في  “حماس”، 
ال  “فتح”  ألن  “حماس”،  مبادرة  عن  أخرى  ونسخة 
تريد أن تبدو منعزلة، وظهرت من خالل الدعوة إلى 
وليس  الشعب  إلى  االحتكام  تريد  وكأنها  االنتخابات 

إلى الفصائل.

كما أن القول إن االنتخابات ال تشّكل أولوّية، وال تشّكل 
مخرًجا من األزمة التي ال يزال يعيشها النظام السياسّي 
االنتخابات  أن  باألساس من حقيقة  نابع  الفلسطينّي، 
إلجرائها،  تحضر  التي  المؤسسات  وحدة  إلى  تحتاج 
وإلى الحد األدنى من التوافق القانونّي والسياسّي، غير 
الُمتوّفر كلًيا في السياق الفلسطينّي، وهو ما يجعل من 
االنتخابات في حال ُعقدت، شكلية ال تغّير فعاًل من 
الواقع القائم. وذلك لحقيقة أن الظرف الحالّي سيشّكل 
نتائج  تشّكل  حيث  العكس  وليس  االنتخابات،  نتائج 

االنتخابات الواقع وتصيغه.

الفلسطينية  القضية  تعانيه  ما  الرأي  هذا  يعزز  وما 
اآلن من مخاطر وتحديات تفرض أن تكون األولوية 
نقطة  الحالة  هذه  في  االنتخابات  وتكون  إلحباطها، 
ضمن خطة شاملة، وتندرج في سياق إحباط الخطة 

األميركية اإلسرائيلية لتصفية الفلسطينية.

فإن  السياسّية،   – االجتماعّية  الناحية  من  أّما 
االنتخابات تحتاج إلى حد أدنى من االتفاق على شكل 
اإلستراتيجّية  كما  وماهّيته، وحدوده  السياسّي،  النظام 
الوطنّية والسياسية التي تدور المعركة االنتخابّية تحت 
الحكم  وشكل  الدولة،  هوّية  على  اتفاق  كما  سقفها، 
فيها، والحرّيات كما حرّية الترّشح واالنتخاب، واألهم: 
لماذا ننتخب؟. وهذا غير موجود في فلسطين لعوامل 
على  التوافق  غياب  عن  يعبر  الذي  االنقسام  عدة: 
إستراتيجّية سياسّية، وغياب األهداف الواضحة أصاًل 
للنظام السياسّي وماذا يريد هذا النظام أن ُيحّقق؛ كما 
على  بظالله  يلقي  حيث  آخر،  جانب  من  االحتالل 
العملّية االنتخابّية ككل، ويبدأ باعتقال المرّشح وصواًل 
إلى قمع الناخب. ومن هذا المنطق، يمكن القول إن 
االنتخابات غير ممكنة أصاًل في السياق الفلسطينّي 
تجعلها  التي  األساسّية  العوامل  االتفاق على  بعد  إاّل 
ممكنة، وعلى رأسها، ما اإلستراتيجّية الفلسطينّية، وما 
التي  المنقسمة  الفلسطينّي  السياسّي  النظام  مكّونات 
تعتمد اإلقصاء ليس كسياسة فقط، بل كشرط الحكم 

إن كان في الضّفة الغربية أو قطاع غزّة.

الموقف الحقيقي من االنتخابات
الفلسطينية  األطراف  لدى  مفّضلة  غير  االنتخابات 
المقررة، وتحديًدا الرئيس وحركتي فتح وحماس، خالًفا 

لخطابهما السائد كما سنبين أدناه.

موقف الرئيس وفتح

لتأجيل  تدفعه  ما  األسباب  من  الفريق  هذا  لدى 
بعد  خاصة  سيئ،  وضع  في  فهو  االنتخابات، 
أنه  سنوات  منذ  وإعالنه  السياسي،  مشروعه  فشل 
واالعتراف  االحتالل  مع  العالقة  في  النظر  سيعيد 
من  قرارات  اتخاذ  لدرجة  الموقعة،  وباالتفاقات  به 
المجلسين الوطني والمركزي بهذا الخصوص لم تنفذ 
إلى  األمر  اتخاذها، ووصل  رغم مرور سنوات على 
اتخاذ قرار من الرئيس محمود عباس في تموز 2019 
إذا  كلًيا  بإنهائها  والتهديد  باالتفاقيات،  العمل  بوقف 
اتخذت الحكومة اإلسرائيلية القادمة قرارًا بضم الضفة 
أو أجزاء منها كما هدد بنيامين نتنياهو. فكيف يمكن 
الجمع بين هذه القرارات، وعقد انتخابات على أساس 
بينما  الذاتي،  الحكم  سلطة  سقف  وتحت  االتفاقيات 
مراقب  بصفة  الدولة  بمكانة  تتمتع  فلسطين  أصبحت 
االنتخابات  تكون  أن  يفترض  ما  المتحدة،  األمم  في 
القادمة لبرلمان الدولة ورئيسها، وهذا بحاجة إلى كفاح 

لفرضه؟
ويزيد وضع السلطة سوًءا، لدرجة بروز خطر انهيارها، 
اإلسرائيلي  والقرار  األميركية،  المساعدات  وقف 
باقتطاع األموال التي تدفعها السلطة لعائالت الشهداء 
واألسرى، ما أدى إلى امتناع السلطة عن تسلم بقية 
)البلو( –  الوقود  باستثناء ضريبة   – المقاصة  أموال 
منذ شهر شباط الماضي وحتى اآلن، األمر الذي أدى 
لموظفي  الراتب  من   ٪60-50 بين  ما  صرف  إلى 
السلطة ممن تزيد رواتبهم عن ألفي شيكل، وهذا وضع 
ال يناسب إجراء االنتخابات، وال يساعد على خوضها 

وتوقع الفوز فيها.
جدًيا  ليس  االنتخابات  إجراء  طرح  مسألة  يجعل  ما 
به  ومرحب  الراهن،  الوضع  من  مخرج  أفضل  وإنما 
بعد إجراء االنتخابات التونسية واإلسرائيلية، واالستعداد 
لالنتخابات السودانية والجزائرية، كونه يمكن أن يجذب 
االهتمام، ويستهلك الوقت، ويساعد على عبور األشهر 
الحكومة  تشكيل  مصير  فيها  سيتقرر  التي  القادمة، 
إسرائيلية  انتخابات  هناك  ستكون  وهل  اإلسرائيلية، 
إلى  إضافة  ترامب”،  “صفقة  مصير  وكذلك  ثالثة، 
مصير وآفاق البدء بإجراءات عزل الرئيس األميركي 

دونالد ترامب؟
إلجراء  فتح  حركة  حماس  تعيق  التي  المسائل  ومن 
المختلفة،  معسكراتها  بين  الخالفات  االنتخابات 
يتمسك  يزال  ال  الذي  دحالن  محمد  تيار  فيها  بما 
بانتمائه للحركة رغم فصله منها، إضافة إلى الصراع 
تشير  كما  الشاسعة،  والهوة  الرئيس،  خالفة  على 
التي  السلطة  وقيادة  الرئيس  بين  ما  االستطالعات، 
مراكز  الفساد وصراع  في ظل  والشعب  “فتح”  تمثلها 

القوى والمساس بالقضاء والحريات.

موقف حماس
لن  ألنها  االنتخابات  إجراء  حماس  حركة  تفضل  ال 
تحصل في االنتخابات القادمة على ما حصلت عليه 
العام 2006،  في  السابقة  التشريعية  االنتخابات  في 
اإلسالم  شهده  الذي  العام  التراجع  ظل  في  سيما  ال 
المنطقة،  في  المسلمين  اإلخوان  وجماعة  السياسي 
إضافة إلى نموذج الحكم السلبي الذي جسدته حركة 
حماس في قطاع غزة، األمر الذي ال يشجع الناخب 

على التصويت لحماس مرة أخرى.

االنتخابات،  في  “حماس”  وفازت  جداًل،  سلمنا  وإذا 
لديها  مما  أكثر  شيء  على  بعده  تحصل  لن  فإنها 
اآلن، أي لن ُتمّكن من حكم السلطة في الضفة، هذا 
ذلك،  من  سيمكنانها  وفتح  الرئيس  بأن  افترضنا  لو 
ومن  جهة.  من  هذا  بالمصاد،  لها  يقف  فاالحتالل 
اآلن،  االنتخابات  “حماس”  تفضل  ال  أخرى،  جهة 
سيطرتها  الستمرار  األولوية  تعطي  أنها  وخصوًصا 
على غزة، وتقترب وقطعت شوًطا من أجل التوصل 

إلى اتفاق تهدئة مقابل تخفيف شروط الحصار.
وتزايد  طويلة،  هدنة  إلى  التوصل  ضمان  عدم  لكن 
احتماالت شن عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة؛ 
إلجراء  الدعوة  مسألة  مع  للتجاوب  مستعدة  تجعلها 
عدم  على  الرهان  زاوية  من  األقل  على  االنتخابات، 
جدية، أو قدرة، الرئيس وفتح، على إجرائها، وتفادي 
تحميلها مسؤولية معارضة انتخابات قد ال ترى النور 

أصاًل.

السيناريوهات المحتملة
السيناريو األول: عدم إجراء االنتخابات

يقوم هذا السيناريو على أن طرح موضوع االنتخابات 
والترحيب بها من مختلف األطراف مجرد مناورة يحاول 
إجرائها  عدم  عن  المسؤولية  تحميل  طرف  كل  فيها 
للطرف اآلخر. ويرجع ذلك إلى أن الدعوة لم تترافق 
مع توفير العمل على توفير الشروط الالزمة إلجرائها.

وما يرجح هذا السيناريو استمرار االنقسام والخالفات 
من هي  مثل  الضرورية،  التحضيرية  الخطوات  على 
الحكومة  االنتخابات؛  على  ستشرف  التي  الحكومة 

وطني،  وفاق  أو  وحدة  حكومة  تشكيل  أم  القائمة 
أي  أساس  وعلى  االنتخابات،  قانون  على  والخالف 
قانون ستجرى، التمثيل النسبي بالكامل أم نسبي ٪75 
ودوائر 25٪، أم مثل االنتخابات السابقة مناصفة ما 
المقاومة  والخالف على سالح  والنسبي،  الدوائر  بين 
االنتخابات،  إجراء  حالة  في  األمنية  األجهزة  ودور 
بالتحضيرات  تقوم  سوف  االنتخابات  لجنة  أن  علًما 
لسنة   )1( رقم  بقانون  القرار  بموجب  لالنتخابات 
على  ينص  الذي  العامة،  االنتخابات  بشأن   2007
النسبي  التمثيل  نظام  أساس  على  االنتخابات  إجراء 
دائرة  الفلسطينية  األراضي  باعتبار  “القوائم”  الكامل 
“حماس”،  عليه  توافق  لم  أمر  وهذا  واحدة،  انتخابية 
إضافة إلى عدم موافقة االحتالل على إجراء انتخابات 

في القدس.
إجراء  عدم  السيناريو  هذا  وفق  سيجري  ما  إن 
إسرائيل  من  لكل  السلطة  وتحميل  االنتخابات، 
و”حماس” المسؤولية عن ذلك. األولى، أي إسرائيل، 
ألنها لم تسمح بإجراء االنتخابات في شرقي القدس. 
وهذا وارد جًدا ألن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
نتنياهو الذي تعهد بضم أجزاء من الضفة لن يوافق 
في  وهو  سيما  ال  القدس،  في  انتخابات  إجراء  على 
فترة التشاور على تشكيل الحكومة، وبحاجة إلى دعم 
أنها األبواب  اليمين األكثر تطرًفا، خصوًصا  تحالف 

مفتوحة على احتمال التوجه لعقد انتخابات ثالثة.
وفي هذا السياق، لن تكون الحكومة اإلسرائيلية مطالبة 
في  االنتخابات  إجراء  بتسهيل  األميركية  اإلدارة  من 
القدس بعد نقل السفارة األمريكية إليها واالعتراف بها 
عاصمة موحدة إلسرائيل. ويتعزز هذا األمر في ظل 
عدم وجود أفق سياسي، بل على العكس هناك تأزم 
الفلسطينية األميركية على خلفية  العالقات  شديد في 

رفض القيادة الفلسطينية لصفقة ترامب.
إجرائها  توافق على  لن  ألنها  “حماس”،  أي  والثانية، 
من دون توافق وطني على الخطوات الضرورية التي 

تتضمن مشاركتها في السلطة والمنظمة.
ولكن  جًدا،  وارد  االنتخابات  إجراء  عدم  سيناريو  إن 
رئاسي  مرسوم  إصدار  نطاقه  في  نشهد  أن  يمكن 
يحدد موعد إجرائها، ومن ثم التذرع بعدم القدرة على 
تطبيقه جراء رفض إسرائيل و”حماس”. وما يعزز هذا 
االحتمال ما جاء في خطاب الرئيس من تحسب مسبق 
من عدم التمكن من إجراء االنتخابات بقوله “إن من 
يعرقل إجراء االنتخابات سيتحمل المسؤولية أمام هللا 

والمجتمع الدولي والتاريخ”.

متوافق  تشريعية  انتخابات  إجراء  الثاني:  السيناريو 
عليها

وخاصة  انتخابات،  إجراء  على  السيناريو  هذا  يقوم 
بين طرفي  التشريعي، بصورة متوافق عليها  للمجلس 
أعاد  إذا  يتحقق  أن  يمكن  السيناريو  وهذا  االنقسام. 
العام  منذ  به  التداول  تم  الذي  االقتراح  الرئيس طرح 
2016، وأيده الرئيس ولم تعارضه “حماس”، ويقضي 
فتح  حركتي  مرشحي  تضم  مشتركة  قائمة  بتشكيل 
فيها، وترك عدد  المشاركة  يوافق على  وحماس ومن 
والقائمة  بمفرده.  خوضها  يقرر  لمن  المقاعد  من 
بأي  المطلوب  والتنافس  بالتعددية  تمس  المشتركة 
أمام خيارات، ولكنها صعب  الناخب  انتخابات وترك 
تحل  أن  يمكن  االتفاق عليها  تم  وإذا  االتفاق عليها، 
“حماس”  معارضة  فيها  بما  اإلشكاالت،  من  عدًدا 
ورفض إسرائيل إلجراء االنتخابات في القدس، إذ إن 
التوافق الوطني على التمثيل النسبي الكامل ُيمّكن من 

حل هذه العقدة.
ويمكن أن يترافق هذا السيناريو مع التوافق على تأجيل 
واحد،  مرشح  على  االتفاق  أو  الرئاسية،  االنتخابات 

وهو على األغلب سيكون الرئيس محمود عباس.

السيناريو الثالث: إجراء انتخابات تشريعية غير متوافق 
عليها في الضفة فقط

يقوم هذا السيناريو على إجراء انتخابات تشريعية في 
الضفة فقط، وهو سيناريو غير مستبعد، ال سيما بعد 
عقد االنتخابات المحلية في الضفة فقط، وعقد المجلس 
المجلس  وحل  حضر،  وبمن  انفرادي  بشكل  الوطني 
القضاة على  القضاء، وإحالة ربع  التشريعي ومجلس 
التقاعد. وهذا السيناريو خطير جًدا كونه سيقضي على 
بقايا األمل باستعادة زمام المبادرة ومواجهة المخاطر 

المحدقة.
ويمكن أن تبدي إسرائيل مرونة حيال هذا السيناريو، 
االنقسام،  ستعمق  الحالة  هذه  في  االنتخابات  ألن 

وتسير به خطوة نوعية نحو االنفصال.

السيناريو الرابع: الوحدة
يقوم هذا السيناريو على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة 
الوطنية أواًل كمدخل إلجراء اإلنتخابات ضمن مقاربة 
الكفاح  أدوات  من  أداة  االنتخابات  فيها  تكون  وطنية 
الفلسطينية  الدولة  تجسيد  عن  وتعبيرًا  االحتالل  ضد 
على األرض. وهو سيناريو مفضل، لكنه مستبعد لعدم 
وجود أدوات وروافع له، وهو بحاجة إلى الشروع في 

وإستراتيحية  شاملة  رؤية  على  لالتفاق  وطني  حوار 
واحدة وقيادة واحدة تتحلى باإلرادة الالزمة.

التي  الجسيمة  المخاطر  حجم  السيناريو  هذا  يعزز 
السياسي  والنظام  الوطنية  والحركة  القضية  تهدد 
يدعمه  كما  الفلسطيني،  واإلنسان  والشعب  واألرض 
في  متاحة  تكون  لن  االنتخابات  إجراء  فرصة  أن 
المتبادلة  واالتهامات  والتحريض  االنقسام  تعّمق  ظل 
والنفوذ القوي لجماعات مصالح االنقسام هنا وهناك، 
واألطراف والمحاور العربية واإلقليمية، وسيطرة فريق 
على السلطة في الضفة وليس على الضفة، وسيطرة 
تكون  لن  أجريت  وإذا  غزة،  قطاع  على  آخر  فريق 
إنهاء  أولوية  يفرض  ما  نتائجها،  حرة ونزيهة وتحترم 
أسس  على  واالتفاق  المؤسسات  وتوحيد  االنقسام 
الشراكة السياسية الناظمة للحياة الديمقراطية والتعددية 
الوحيد  المدخل  باعتبارها  الخالفات،  معالجة  وقواعد 
إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، ودحض 
صحة جعل االنتخابات مدخاًل إلنهاء االنقسام. فكيف 
يمكن االحتكام إلى الشعب من دون مؤسسات مدنية 
وأمنية مهنية موحدة بعيدة عن الحزبية، تضمن حرية 

االنتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها؟
أي  في  رئيسي  العب  إسرائيل  أن  بالذكر  والجدير 
انتخابات ليس فيما يتعلق بالسماح بإجراء االنتخابات 
في القدس فقط، وإنما في مختلف مراحلها، فهي تتدخل 
ومنع  تريد  من  ترشح  لمنع  المرشحين  بالضغط على 
من  اعتقال  إلى  إضافة  االنتخابية،  والدعاية  حركتهم 
تريد من الفائزين لمصادرة نتائجها تماًما كما حدث بعد 
إعالن نتائج االنتخابات التشريعية السابقة، إذ اعتقلت 

44 نائًبا ووزيرًا.
وفي إطار سيناريو الوحدة، ال بد من توفير متطلباتها 
السلطة  الرئيس و”فتح” على  إنهاء هيمنة  من خالل 
غزة،  قطاع  على  “حماس”  سيطرة  وإنهاء  والمنظمة، 
وظائفها  تغيير  عبر  للشعب  السلطة  تحويل  عبر 
والتزاماتها وموازنتها وأن تكون أداة من أدوات المنظمة، 
إضافة إلى عقد انتخابات للمجلس الوطني حيثما أمكن 
ذلك في سياق رؤية تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات 
منظمة التحرير لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي.
كما من مستلزمات الوحدة االتفاق على تشكيل مرجعية 
وطنية لكتائب المقاومة المسلحة تخضع للقيادة الواحدة 
ينهي  بما  في جيش وطني،  دمجها  االتفاق على  أو 
حالة استخدام سالح المقاومة لخدمة أغراض ومصالح 

هذا الفصيل أو ذاك.

االنتخابات الرئاسية
رئاسية  انتخابات  إلى  الحاجة  بعدم  قوي  رأي  هناك 
الفلسطينيين  ألن  أواًل،  ليس  األقل  على  أو  اآلن، 
حصلوا على اعتراف بدولتهم كعضو مراقب في األمم 
المتحدة، وال يجب تكريس سلطة الحكم الذاتي بعدها، 
والوطني،  المركزي  المجلسين  قرارات  بعد  خصوًصا 
انتخاب  ألن  السياسي،  النظام  استقرار  ولضمان 
المجلس التشريعي أوال يؤمن آلية انتقال سلسة خالل 
الفترة االنتقالية في حالة شغور منصب الرئيس ألي 

سبب من األسباب.
ومن األسباب التي تجعل االنتخابات الرئاسية ليست 
تنافًسا  هناك  أن  إلجرائها  حماس  يوجد  وال  مفضلة 
حولها، إذ سبق أن ُنِقل عن مروان البرغوثي، عضو 
الترشح إذا جرت  اللجنة المركزية لحركة فتح، عزمه 
انتخابات رئاسية وهو في السجن، في حين لن ترضى 
الرئيس  شخصية  في  كلمة  لها  يكون  بأال  “حماس” 

القادم.
خاتمة

وهي  الحرية،  ممارسة  أشكال  من  شكل  االنتخاباب 
ضرروية، ولكن يجب ضمان حريتها ونزاهتها واحترام 
نتائجها، وهذا يقتضي تحديد وظيفتها بشكل واضح، 
وهل ستكرس الوضع القائم بقيوده والتزاماته المجحفة 
تغيير  إلى  أم ستكون في إطار مقاربة جديدة تهدف 
المسار، وتشكل تتويجا لعملية إعادة النظر في شكل 
بصفة  والدولة  بالمنظمة  وعالقتها  ووظائفها  السلطة 
أهداف  تحقيق  على  قادر  طريق  في  والسير  مراقب، 
الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة وتقرير المصير 

واالستقالل الوطني.
هناك من يقول أن إجراء اإلنتخابات بأي شكل وفي 
والقيادة،  للسلطة  المتآكلة  الشرعية  يجدد  منطقة،  أي 
تناسب  التي  التوافقية هي  الديمقراطية  أن  غافاًل عن 
يعيشونها، مرحلة  التي  المرحلة  الفلسطينيين في ظل 
توفير  بدون  اإلنتخابات  اجراء  وأن  الوطني،  التحرر 
تكون خطوة  أن  يمكن  مستلزماتها،  من  األدنى  الحد 

نحو المجهول أو حتى الجحيم!
من أراد اإلنتخابات فعاًل عليه أن يعمل كل ما يلزم 
والخالف  التنافس  يكون  بحيث  أواًل،  اإلنقسام  إلنهاء 
في إطار الوحدة وبإعتبارها هي المدخل الوحيد إلجراء 

اإلنتخابات.
اإلنتخابات  أما  العامة،  اإلنتخابات  على  ينطبق  هذا 
فيجب  والقطاعية،  المحلية  األخرى  المستويات  على 

أن تعقد بشكل دوري وبإنتظام.
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إّنها ثورة المحرومين في الِعراق وحذاٍر من تخوينها.. 
والوطنّية والفساد ال يلَتِقيان.. 

ليبرمان يتقدم بمبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية

أن  المسحوق  الِعراقّي  الُمواطن  ُيدرك  عندما 
دخل بالده من العوائد النفطّية يزيد عن سّتة 
ِمليارات دوالر َشهريًّا، ورُغم ذلك ال يِجد لقمة 
جميع  في  شاِماًل  االنهيار  ويشاهد  العيش، 
مؤّسسات الدولة، والخدمات العاّمة من تعليٍم 
أسوأ  في  وكهرباء  وماء  ومواصالت  وطبابة 
أحوالها، بل أسوَأ من أكثر ُبلدان العالم فقرًا، 
طَفح  أن  بعد  الُمواطن  هذا  يثور  ال  فلماذا 

كيله، وبات على حاّفة الموت ُجوًعا وقهرًا؟
ال تقولوا لنا إّنها ُمؤامرة أمريكّية ردًّا على َفتح 
معبر البوكمال مع سورية، أو سيطرة الّنفوذ 
عن  األنظار  لحرف  ُمحاولٍة  في  اإليراني، 
الّثقاب  عود  هو  كان  الذي  الرئيسّي  الّسبب 
الذي أشعل هذه االنتفاضة الشعبّية الُمباركة، 
الُحكومة  ُمستوى  وعلى  الفساد،  وهو  أال 
أعضاء  وُكل  األحزاب،  وقادة  الدين  ورجال 
أولئك  وخاّصًة  الِبالد،  في  الحاكمة  الّنخبة 
الدّبابات األمريكّية  الذين جاءوا على ُظهور 
واغتيال  الِعراق  تدمير  في  مهامه  له  وسّهلوا 

ُعلماءه، ونهب ثَرواته.
أكثر من تريليون دوالر جرى سرقتها من قبل 
الفاسدين من ثروات الِعراق وماله العام، من 
وأعادوا  الِعراق،  حّرروا  أّنهم  اّدعوا  من  قبل 
إليه الحرّيات الديمقراطّية، وخّلصوا الِبالد من 
ُشرور الديكتاتورّية، حتى أصبح الِعراق يحتل 

المرتبة الثالثة كأكثر بالد العالم َفساًدا.
هؤالء ومن ضمنهم ُكل الذين تحّملوا مسؤولّية 
وحّتى   2003 عام  ُمنذ  الِعراق  في  الُحكم 
هذه الّلحظة، ِمثل السّيد عادل عبد المهدي، 
أوصلوا  الذين  هم  الحالي،  الوزراء  رئيس 
من  وبدعٍم  الُمزري،  الوضع  هذا  إلى  الِبالد 
والسوداء  البيضاء  بألوانها  الطائفّية،  العمائم 
والبنفسجّية، ومن ُكل الطوائف دون استثناء.

الِعراق العربّي العظيم أصبح بال ُهوّية وطنّية 
جامعة ُموّحدة، وإّنما ُفسيفساء من االنتماءات 
الُمطلق  الوالء  حيث  الُمتناحرة،  الطائفّية 
للّطوائف وليس للوطن، األمر الذي ألغى ُكل 
مفاهيم السيادة والكرامة الوطنّية وفتح الباب 
على ِمصراعيه أمام الّنفوذ الخارجّي، وخاّصًة 

األمريكّي واإليرانّي.
آالف الِمليارات من الدوالرات دَخلت الميزانّية 
الُحكومات  هذه  تُقم  لم  ذلك  ورغم  الِعراقّية، 
الفاسدة بإقامة ُمستشفى جّيد، أو مدارس، أو 
جامعات، أو ُجسور، أو مصانع، أو وحتى 
هو  يهّمها  ما  ُكل  ألّن  قوّي،  وطنّي  جيش 
األبناء  على  الغنائم  وتوزيع  والّسرقة  الّنهب 

واألقارب ورَهٍط من الُمنافقين.
ودبي  وبيروت،  وباريس،  لندن،  إلى  تعالوا 
الفارهة،  والقصور  الشركات  وشاهدوا 

وأقارب  أبناء  يملكها  التي  الفخمة  والسيارات 
الشعب  بينما  الحاكمة،  السياسّية  النخبة 
وجه  على  والشيعّية  أغلبّيته،  في  الِعراقي 
ونقص  المياه،  ُشحِّ  من  ُيعاني  الُخصوص، 
جرّاء  من  العمل  ُفرص  وانعدام  الكهرباء، 
ح الّشديد في األدوية، واسِتفحال  الِبطالة، والشُّ
الوفّيات من جرّاء سوء أوضاع الُمستشفيات.

أبناء الّنخبة الحاكمة وُمعظم رجال الدين ال 
الُمستشفيات  أوضاع  آبائهم،  مثل  يعرِفون 
الُفقراء  بُمعاناة  يشعرون  وال  الِعراق،  في 
الَمسحوقين، ألّنهم بُكل بساطٍة يتعالجون في 
الخارج، ويتعّلمون في مدارس لندن وباريس 
العاّمة،  الُمواصالت  يركبون  وال  وجامعاتها، 
ُتغنيهم  خاّصة،  كهربائّية  موّلدات  ويملكون 
عن كهرباء الدولة الَمقطوعة ُمعظم األوقات.

في  َمطعوٌن  الّشهم  الكريم  العراقي  الشعب 

وانتمائه،  وكبريائه  نفسه،  وعزّة  كرامته، 
وسيادته الوطنّية، وأوضاعه تسير من سيء 
غضًبا،  احتقانه  ينفجر  وعندما  أسوأ،  إلى 
الَمشروعة  ثورته  في  ُيشّكك  من  ُهناك  يأتي 
هذه، وتخوينها، خاّصًة من قبل أولئك الذين 
ُيقيمون في ُقصور الِمنطقة، الخضراء اآلمنة، 

ويحَتمون بالّسفارة األمريكّية.
المشروعة  الُمظاهرات  هذه  في  ُيشارك  من 
السابق،  النظام  أنصار  وال  البعثيين،  ليسوا 
والجائعون  والمهّمشون  المخدوعون  وإّنما 
الجنوب  وأهل  الِعراقّية،  الطوائف  ُكل  من 
الديمقراطّية  تّجار  تاجر  الذين  ُخصوًصا 
في  الِمليارات  بُمعاناتهم، وحَصدوا  األمريكّية 

ِحساباتهم في الخارج.
األمريكّية  للُمؤامرة  يتصّدى  أن  ُيريد  من 
ِعراقيًّا  وطنيًّا  يكون  أن  عليه  اإلسرائيلّية 
الثروات  واستعادة  الفساد،  ُيحارب  وأن  أواًّل، 
األكثر  ونسلهم  الفاسدين  وتقديم  المنهوبة، 
فساًدا إلى محاكم عادلة نزيهة لينالوا الِعقاب 

الذي يستحّقونه.
ثورة الشعب الِعراقي هذه مشروعة، وال ُنبالغ 
إذا ُقلنا إّنها تأّخرت، وإغالق الباب في وجه 
خدمة  في  وتوظيفها  استغاللها  ُمحاوالت 
إال  يتم  ال  اإلسرائيلّية  األمريكّية  المشاريع 
الكريمة،  الحياة  في  مطالبها  مع  بالّتجاوب 
الُمالئمة  والوظائف  الجّيدة،  والخدمات 
للّشباب، وفي الِختام نقول إّن الفساد والوطنّية 

ال يلتقيان، مهما حاول الُمنافقون خلطهما.
الوطنّي  وشعبه  العظيم،  الِعراق  هللا  حمى 
الشريف، من أولئك الذين يّدعون أّنهم ُممّثليه، 
الحقيقيين،  األعداء  ُهم  فهؤالء  وُنخبته، 

والّسبب الحقيقي لُمعاناته.
راي اليوم 

طرح حزب »يسرائيل بيتينو«، مبادرة لتشكيل 
حكومة وحدة إسرائيلية، وسط تعثر محاوالت 
حكومته  بتشكيل  نتنياهو  بنيامين  المكلف 
التي  الحاسمة  غير  النتائج  بعد  الخامسة 

أفرزتها االنتخابات األخيرة.
أفيغدور  يتزعمه  الذي  الحزب  هذا  واقترح 
ليبرمان، مساء األربعاء، تشكيل فريق عمل 
والليكود  أبيض«  »أزرق  من  مكون  مشترك 
المبادئ  لصياغة  بيتينو«،  و«يسرائيل 

األساسية التي ستقوم عليها الحكومة.
وفي المرحلة الثانية، وفقا للمبادرة، يتم اعتماد 
ريفلين،  رؤوفين  اإلسرائيلي،  الرئيس  مقترح 
والذي  اإلسرائيلية،  الحكومة  برئاسة  المتعلق 
ولكن  رئاستها،  نتنياهو  يتولى  بأن  يقضي 
بسبب  بمهامه،  القيام  عليه  تعذر  حال  في 
تقديم الئحة اتهام ضده، يتنحى ويتولى رئاسة 
الحكومة مكانه رئيس كتلة »أزرق أبيض«، 

بيني غانتس. 
حكومة  تشكيل  سيتم  الثالثة،  المرحلة  وفي 
وحدة من األحزاب الثالثة، التي يتعين عليها 
للعام  الدولة  ميزانية  على  مباشرة  المصادقة 
2020، باإلضافة إلى إقرار ميزانية الجيش 
في  الستخدامها  سنوات  لعدة  خطة  عبر 

السنوات العشر القادمة.
األحزاب  لجميع  يتاح  األخيرة،  المرحلة  وفي 
المبادئ  على  توافق  التي  البرلمانية  والكتل 
فرصة  الوحدة،  حكومة  لبناء  األساسية 

االنضمام إليها.
ليبرمان،  مبادرة  فإن  التقديرات  وبحسب 
ستصطدم برفض قائمة »أزرق أبيض«، التي 
تصر على تشكيل حكومة بقيادة غانتس، إذ 
مبادرة  التي طرحت من خاللها  الصيغة  أن 
سيتولى  نتنياهو  أن  إلى  تشير  ليبرمان، 
مع  يتوافق  بما  أوال  الحكومة  رئيس  منصب 

طرح الرئيس اإلسرائيلي.
بالمقابل، قد تغري مبادرة ليبرمان، نتنياهو، 
وإنهاء  اليمين،  كتلة  عن  للتخلي  وتدفعه 
أن  دون  الحريدية،  األحزاب  مع  شراكته 
مبادرة  أن  حيث  سياسيا،  ثمنا  ذلك  يكلفه 
هذه  أمام  مواربا  الباب  كذلك  تبقي  ليبرمان 
تشكيلها،  بعد  للحكومة،  لالنضمام  األحزاب 
إذا التزمت بـ«المبادئ األساسية« التي سيتم 
إقرارها بالتوافق بين »أزرق أبيض«، والليكود 

و«يسرائيل بيتينو«.
نتنياهو،  يعيد  بأن  سابقة  توقعات  وبخالف 
للرئيس اإلسرائيلي، رؤوفين ريفلين، التكليف 
األسبوع  الحكومة  لتشكيل  إليه  الممنوح 

الماضي، ال زال نتنياهو محتفظا به.
نتنياهو  تأخر  إسرائيليون  محللون  وأرجع 
السياسي  الجمود  رغم  التفويض،  إعادة  في 
المتواصل منذ اإلعالن عن نتائج االنتخابات، 
في ظل عدم حدوث أي تطورات، إلى انتظاره 
ذلك،  استبعد  ليبرمان  لكن  ليبرمان.  مبادرة 
ولو بطريقة غير مباشرة، إذ قال في لقاء مع 

الثالثاء، إنه »ال  صحيفة »معاريف«، نشر 
يستبعد« أن يكون نتنياهو قد استأجر محققين 
وكشفت  عائلته.  وأفراد  لتعقّبه  خاصّين 
أن  الماضي،  االثنين  »معاريف«،  صحيفة 
الدفع  الكواليس،  وراء  من  حاول،  الليكود 
أجل  أخرى من  أحزاب  داخل  انشقاقات  إلى 
ائتالفه، لتجاوز حالة الجمود  إلى  االنضمام 

السياسي.
ولم يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتالف حكومي 
بعد جولتي انتخابات في أبريل الماضي، ثم 
في منتصف الشهر الماضي، لم تكن نتائجها 
حاسمة لكتلته، وال للكتلة التي يقودها غانتس.
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سيادة الدول اليوم

الفوضى هي السيسي ذاته

فؤاد الصباغ 

بأن  لنا  أوحت  الحالية  الدولية  المتغيرات  إن 
تراكم  من  يعاني  و  مريضا  أصبح  العالم 
أيضا  و  الدبلوماسية  و  السياسية  األزمات 
السياسي  المشهد  تحول  بالتالي  االقتصادية. 
و  صراعات  إلي  الدولية  العالقات  إدارة  في 
تجاذب قوى إقليمية او دولية منها اإلمالءات 
القوائم  بالوضع علي  التهديدات  الخارجية أو 
السوداء و أخطرها إنتهاك الحدود و السيادة 
الوطنية و الترابية و تنفيذ عمليات إجرامية. 
إذ لتعريف مفهوم السيادة الوطنية يجب علينا 
السلطة و  الذي يشمل مفهوم  تحديد اإلطار 
و  النفوذ  بسط  و  الحكم  ممارسة  في  الدولة 
السيطرة علي الحدود و حماية مكاسب الشعب 
إقتصاديا, سياسيا و أمنيا. كما تعتبر السيادة 
األحمر  الخط  الكلي  مفهومها  في  الوطنية 
الذي ال يجب علي أي طرف من األطراف 
الدولية تجاوزه و ذلك في إطار إحترام المبادئ 
العامة للقانون الدولي و قرارات األمم المتحدة. 
إن الصراعات التي يشهدها العالم اليوم علي 
للسيطرة  السياسي  و  اإلقتصادي  الصعيد 
علي أكبر جزء من كعكة النفوذ أصبحت في 
مجملها من أكبر التهديدات و المخاطر علي 
سيادة الدول اليوم. إذ علي الرغم من حفاظ 
التدخل  عدم  مثل  ثوابتها  علي  الدول  بعض 
في الشؤون الداخلية لبعض الدول األخرى و 
نصرة القضايا العادلة و تغليب منطق الحوار 
و التسامح علي منطق العنف و الحروب و 
ذلك من أجل الحفاظ علي األمن و اإلستقرار 
تعاني  أغلبها  أصبحت  أنها  إال  الدولي, 
منها  جديد  تخريبي  طابع  ذات  حروب  من 
النفسية  و  اإلعالمية  اإلقتصادية,  الحروب 
الخارجية التي في مجملها تمس من سيادتها 
الوطنية و تدمر مكاسبها اإلقتصادية. إذ في 
هذا الصدد تبين للعالم وحشية بعض األنظمة 

و  اإلتحادية  روسيا  منها  خاصة  العالمية 
أقل  بدرجة  و  األمريكية  المتحدة  الواليات 
إدارة  في  األوروبي  اإلتحاد  و  إسرائيل  دولة 
و  العالم  دول  بقية  مع  الخارجية  عالقاتها 
خاصة منها الفقيرة و الضعيفة. إذ أصبحت 
طريق  عن  بالوكالة  تشن  الحديثة  الحروب 
أو  المنطقة  في  عمالء  أو  إرهابية  عمليات 
عبر ممارسات سياسية لتغليط و تأليب الرأي 
تلك  أصبحت  كما  الدولي.  و  المحلي  العام 
مباشرا  تهديدا  تمثل  كلها  التخريبية  األعمال 
عدم  إلي  تؤدي  بحيث  اليوم  الدول  لسيادة 
إستقرار المنطقة العربية برمتها. و لتناول هذه 
منها  نذكر  اإلقتصادي  الجانب  من  الظاهرة 
دور مؤسسات البريتون وودز و هي باألساس 
التي  الدولي  البنك  و  الدولي  النقد  صندوق 
تأسست بعد الحرب العالمية الثانية من أجل 
إرساء اإلستقرار في المنظومة المالية العالمية 
للتنمية  قروض  لتقديم  أو  المالية  األسواق  و 
تحولت  المؤسسات  تلك  أن  إال  اإلعمار.  و 
إلحتالل  إقتصادية  قاعدة  إلي  باألساس 
القروض  في  بإغراقها  ذلك  و  الدول  بعض 
تأهيلها  إعادة  قصد  اإلمالءات  و  الديون  و 
اإلدارية  و  الهيكلية  اإلصالحات  و  الشامل 
مصالح  تخدم  أغلبها  في  التي  و  المزعومة 
جهات معينة تتماشي مع أجندتها و برامجها 
أما من  البوابة اإلقتصادية.  اإلستعمارية من 
الجانب السياسي و األمني و العسكري فحدث 
و ال حرج عن فنون إنتهاك السيادة الوطنية 
لبعض الدول. و للعودة لذكر لمحة تاريخية 
لسيادة  إنتهاكا  األكثر  الجهات  عن  سريعة 
بما  اإلرهابية  المنظمات  منها  نذكر  الدول 
يسمي تنظيم الدولة اإلسالمية داعش و الذي 
األطفال  نفوس  علي  داهس  تنظيم  أنه  تبين 
المساكين  و  الثكالى  و  األرامل  و  الشيوخ  و 
بحيث دمر حضارات و شرد شعوب و خرب 
دولة  أيضا  و  سورية,  و  العراق  منها  دول 
العسكرية  و  األمنية  أجهزتها  بجميع  إسرائيل 
و اإلستخباراتية عبر تلك العمليات اإلغتيالية 
و  الزواري  محمد  إلي  البطش  فادي  من 
العديد من الشخصيات البارزين و العلماء و 
المفكرين. إذ في البداية نالحظ تحول المشهد 
العالمي إلي عمليات دهس و تفجيرات إرهابية 
النساء  ترهب و ترويع األطفال و الشيوخ و 
العمليات  تلك  ضحايا  أبرز  من  و  الحوامل 
نذكر بلدان اإلتحاد األوروبي و خاصة منها 
فرنسا و ألمانيا و بريطانيا التي مازالت إلي 

العمليات  تلك  مثل  من  تعاني  هذا  يومنا 
و  سيادتها  تنتهك  التي  اإلجرامية  اإلرهابية 
حرمتها الوطنية إما بالدخول سرا إلحدى الدول 
دول  داخل  الحركة  لسهولة  نظرا  األوروبية 
اإلتحاد األوروبي أو عبر تجنيد عمالء من 
أبناء الوطن بالتبني اللذين يحملون جنسيات 
مزدوجة. إن اإلرهاب اإلسالمي الدولي أصبح 
سيادة  تنتهك  التي  التهديدات  أخطر  من 
من  النوع  هذا  يوفر  بالتالي  العالمية.  الدول 
للقوي  العالمي غطاء دولي و أممي  اإلجرام 
الدخول  و  المفرطة  القوة  بإستعمال  العظمي 
في حروب مباشرة و صراعات إقليمية تخدم 
مصالحها باألساس في المنطقة العربية التي 
نتيجة  عارم  خراب  و  فوضي  بدورها  تشهد 
اآلن  حد  إلي  تنتهي  لم  التي  الثورات  لتلك 
أو تلك اإلنقالبات العسكرية أو اإلعتصامات 
العصيان  األخطر  أو  المتواصلة  و  المتزايدة 
المدني و التمرد الشعبي عبر اإلضراب العام 
مرافقها  و  الدولة  دواليب  جميع  يشل  الذي 
اإلقتصادية الحيوية. أما بالنسبة لدولة إسرائيل 
باألساس  فهي  الصهيونية«  و  »الماسونية 
تعتمد علي أساليب هجومية إستباقية بالتعاون 
مع ضباطها األمنيين في مجال اإلستخبارات 
القضاء  عبر  ذلك  و  العالم  دول  جميع  في 
أي  علي  القاضية  بالضربة  و  نهائية  بصفة 
مصدر تهديد مباشر يمس بمصالحها و أمنها 
بعض  منها  نذكر  مستقبليا«,  و  »إستراتيجيا 
عمليات اإلغتيال التي وقعت في تونس سنة 
المعروف  الوزير  خليل  إغتيال  عبر   1988
إياد  أبو  بإغتيال   1993 سنة  و  جهاد  بأبو 
محمد  إغتيال  و  خلف  بصالح  المعروف 
بخصوص  أما  سنة 2016.  مؤخرا  الزواري 
اإلتحادية  روسيا  منها  العظمي  القوى 
فرنسا  و  األمريكية  المتحدة  الواليات  و 
أساليب  عن  حرج  ال  و  فحدث  اإلستعمارية 
العالم  دول  لجميع  الوطنية  للسيادة  إنتهاكها 
بدون إستثناء بحيث تمثل في مجملها الجانب 
األخطر لن معظم دول العالم أصبحت تحت 
تهديد أو وصاية مباشرة لتلك القوي العظمي 
التي أصبحت تنتهك سيادتها الوطنية الترابية, 
من  لعل  و  نهارا.  و  ليال  البحرية  و  الجوية 
أبرز تلك العمليات نذكر الزيارة المفاجئة التي 
إلي  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  بها  قام 
أواخر  كوباني  األسد  عين  العسكرية  القاعدة 
سنة 2018 ليحتفل مع قواته العسكرية برأس 
السنة الميالدية و التي أثارت ضجة في الدوائر 

اإلعالمية و الصحفية نظرا لدخوله األراضي 
ليال بدون  ليال و مغادرته منها  العراقية سرا 
مقابلة أي مسئول دولة بالعراق. أيضا نذكر 
إلي  الفرنسية  العسكرية  القوات  بعض  دخول 
الليبية بدون سابق إنذار  تونس عبر الحدود 
مبكر إلي السلطات المحلية خالل هذه السنة 
الشؤون  في  تدخالتها  تزايد  كذلك   .2019
الكبير  العربي  المغرب  دول  لجميع  الداخلية 
عبر بسط وصايتها علي مستعماراتها السابقة 
و فرنستها و إدخالها إلي بيت الطاعة عبر 
إمالء القرارات الصادرة من قصر اإلليزيه و 
التي تذكرنا بأيام الحماية سنة 1881 و »جيل 
فيري و مانداس فرانس«. أما القوات العسكرية 
األمريكية أو المشتركة فهي أصبحت منتشرة 
منها  العالم  أرجاء  كامل  في  المخيمات  مثل 
و  للتجسس  بالمغرب«  طانطوان  »قاعدة 
العربي  المغرب  دول  جميع  علي  التنصت 
المشتركة  أفريكوم«  قوات  »قاعدة  األهم  و 
التدخل  التي تقود عمليات  إفريقيا  في شمال 
السريع مثل عزرائيل للقضاء علي أي نظام ال 
يتماشي مع طموحاتها و »قاعدة العتديد بدولة 
و  العربي  الخليج  دول  علي  للسيطرة  قطر« 
اإلنتهاكات المباشرة للمياه اإلقليمية الخليجية. 
و  اإلستعمارية  األعمال  تلك  تذكرنا  كذلك 
رئيس  أول  بتعين  الوطنية  السيادة  إنتهاك 
أمريكي علي دولة عربية و هو »بول بريمر« 
بالنظام السابق العراقي لصدام  بعد اإلطاحة 
حسين سنة 2003. عموما أصبحت سيادة 
الدول اليوم علي محك المساومة و المقايضة 
بين الدول العظمي من أجل اإلستحواذ علي 
أكبر جزء من كعكة النفوذ الدولي و اإلستيالء 
علي الثروات الطبيعية الوطنية مثل النفط و 
فقد  اليوم  أما  المنهوبة.  الدول  لتلك  الغاز 
أصبح الملف السوري و الليبي و اليمني من 
أبرز القضايا الدولية التي تشهد مساس مباشر 
بسيادتها الوطنية و التي تتشارك فيها نوعية 
وسائل  عبر  المتطورة  الحروب  من  جديدة 
اإلعالم أو وسائل التواصل اإلجتماعي قصد 
تحقيق أهداف كبري بأقل خسائر ممكنة. إن 
سيادة  تنتهك  التي  اإلقليمية  الصراعات  تلك 
النفسية و  الحروب اإلعالمية و  الدول عبر 
أهمها  من  سياسية  أغراض  لها  اإلقتصادية 
و  اإلستراتيجية  الغنيمة  علي  اإلستحواذ 
المالية إما قصد تحقيق أهداف جيوسياسية أو 

اإلستفادة من العوائد المالية البترولية.

زكريا محمد 
رام هللا 

من الذي يتآمر على السيسي لإلطاحة به؟ من 
الذي يقود مصر نحو الفوضى حقا؟

من  هو  نفسه.  السيسي  هو  هذا  يفعل  الذي 
بإداراته  المهمات،  هذه  او  المهمة،  بهذه  يقوم 

االقتصادية البائسة، وبديكتاتوريته.
من  كبيرا  جزءا  أن  يعلم  الكل  االقتصاد  في 
تكن مالئمة،  لم  التي عملها  الضخمة  المشاريع 
مثل )التفريعة(، او قناة السويس الثانية كما سماها 
الحكومية  السيولة  استهلكت  فقد  السيسي.  نظام 
المتوافرة، ثم استهلكت مدخرات الناس، ولم تأت 
ينفع. لم تزد مداخيل قناة السويس. على العكس 
تراجعت مداخيل القناة. لم يدرك السيسي ما كان 
في  فتورط  العالم  في  التجارة  بشأن طرق  يجري 
هذا المشروع الفاشل. ولسد مترتبات هذا المشروع 
من  ضاعف  مما  االقتراض،  إلى  اضطر  فقد 

الديون، وتضاعف  الديون. ومع تضاعف  حمل 
فوائدها، لم يجد السيسي مفرا من أن يبيع أراضي 
على  للحصول  وصنافير،  تيران  أي  مصر، 
الكاش. وحصل على الكاش من محمد بن سلمان 
الكاش  هذا  استخدم  بأنه  لنفاجأ  للجزيرتين،  ثمنا 
لبناء قصور في العلمين وغيرها، بدل أن يستثمر 

الكاش في عمل نافع بدده على القصور.
سمي  الذي  المشروع  هناك  كان  ذلك  قبل  ثم 
بالعاصمة اإلدارية. بلد مفلس يذهب في مغامرة 
مليار  تكلف 50  أنها  يقال  بناء عاصمة جديدة 
دوالر، ويقال أكثر بكثير. ومشروع العاصمة هذه 
ال  له  وال عالقة  الحقيقة،  في  مخابراتي  مشروع 
باالقتصاد وال باإلدارة. فهو قائم على فكرة إبعاد 
جهاز الدولة عن الناس. فانطالقا من ثورة يناير 
تبين للمخابرات أن وجود أجهزة الدولة بين الناس 
هؤالء  قبل  من  عليها  للسيطرة  عرضة  يجعلها 
الناس. لذا يجب تحرير الدولة من الناس. يجب 
إبعادها عنهم. أي يجب بناء عاصمة ال تطالها 
أيديهم. ولتغطية نفقات بناء عاصمة جديدة باذخة 

لدولة مفلسة فقد كان على الديون أن تزداد.
الديون  ومضاعفة  التضخم  إلى  أدى  هذا  وكل 
الفقراء  جعل  الذي  األمر  األسعار،  ومضاعفة 

يسحقون سحقا، ويموتون جوعا.
)صّبح  شعار  أن صاحب  الناس  اكتشف  وحين 
على مصر بجنيه( يبني القصور بالجنيهات التي 
تصله جن جنونهم، وحصلت األزمة: نحن نجوع 
وأنت تبني القصور. من هذا المناخ خرج محمد 

علي.
هذا في اإلدارة. اما في السياسة فقد كان موجهها 
هو إذالل ثورة يناير وإذالل رموزها. وهكذا وضع 
يوضع  لم  ومن  السجون.  في  الثورة  قادوا  من 
وقد  اليأس.  في  عاش  أو  رحل،  السجن  في 
التي  يناير هي  ثورة  أن  ذلك رغم  السيسي  فعل 
الوالء  يمين  أنه حلف  السلطة، ورغم  إلى  جلبته 
أن  يوم  كل  في  أعلن  أنه  ورغم  ولمبادئها،  لها 
تحرك يونيو هو استمرار لثورة يناير. يحكم باسم 
يراها  وهو  باسمها  يحكم  رجالها.  ويحطم  الثورة 
العدو األول. وهكذا فقد كل من يؤمن بثورة يناير 

ومبادئها. ثم التفت بعد ذلك للخصوم العسكريين 
أو  عنان.  سامي  مثل  السجن،  في  ووضعهم 
أزالهم  أو  شفيق.  أحمد  مثل  األبد  إلى  أخرسهم 
من مناصبهم كما شأن الكثيرين. أما حرية القول 
فحدث وال حرج: لم يعد في مصر ال صحافة وال 

رأي، وال أي شيء. صارت قاعا صفصفا.
وبهذا وقف الديكتاتور وحيدا. ليس بيده إال القمع.
خضوعه  إلى  أدت  المتهورة  السياسات  وهذه 
بن  ومحمد  زايد  بن  ومحمد  ونتنياهو  لترامب 
سلمان. صار دمية بأيديهم. وصارت مصر كيانا 
االضطراب  باب  فتح  الذي  هو  هذا  لهم.  تابعا 
والفوضى. هذا هو الذي خلق محمد علي. وهذا 

هو الذي أعاد لإلخوان قوتهم.
المطروح  السيناريو  الفوضى  جعل  ما  هو  هذا 
على جدول األعمال في مصر. وهي ستحل إن 

لم يجر التخلص من هذا المجنون.
تجنب الفوضى يقتضي الخالص من السيسي 

بأسرع ما يمكن.
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ترامب »خذل« البنتاغون في سوريا: 
سمعة القوات المسلحة األمريكية على المحك

إسرائيل تتخوف من هجوم طائرات إيرانية مسّيرة عليها

هل تستطيع روسيا إيقاف العملية التركية في سوريا؟

أين الدولة الفلسطينية ..؟؟

تحت العنوان أعاله، نشرت »أوراسيا ديلي«، 
األمريكيين  الجنراالت  اعتراض  حول  مقاال 
التركي  الجيش  يواجهون  األكراد  ترك  على 

وحدهم، فهل يغّير ذلك شيئا في الواقع؟
وجاء في المقال: أثارت قرارات الرئيس دونالد 
ترامب بشأن سوريا، مرة أخرى، معارضة في 
للقوات  المشتركة  البنتاغون ورؤساء األركان 
المسلحة األمريكية. ومع أن استياء الجنراالت 
األمريكيين ال يكون علنيا في الغالب، إال أنه 

في بعض الحاالت يظهر على العلن.
البنتاغون،  من  قريبة  مصادر  تؤكد  وكما 
منع  األمريكية  الدفاع  وزارة  في  يحاولون 

سحب الوحدة األمريكية من المناطق الشمالية 
الشرقية في سوريا..

ترامب  ثني  يحاولون  األمريكيون  فالجنراالت 
عن قرار آخر متسرع بشأن سوريا. في بداية 
بعدما  كبير  حد  إلى  هذا  تحقق  العام،  هذا 
أعلن سيد البيت األبيض، في ديسمبر 2018 
للقوات  كامل  بداية سحب  مفاجئة  بصورة   ،

األمريكية من سوريا.
إال أن األمور، اآلن، أكثر خطورة بكثير، ألن 
فحليفها  في خطر.  األمريكي  الجيش  سمعة 
األقرب في سوريا متروك لرحمة القدر، وجهًا 

لوجه مع الجيش التركي.

بالفعل  قام  ترامب  أن  على  مؤشرات  هناك 
بمراجعة موقفه جزئيًا وبـ »خطوة إلى الوراء«. 
لكن منع أنقرة من الغزو، على ما يبدو، لم 

يعد ممكنا.
واقع أن القائد األعلى ألقوى جيش في العالم 
يتخذ قرارات انفعالية، من دون اعتبار لضرورة 
مناقشة الخطط والتشاور مع المرؤوسين، لم 

يعد ممكنا إصالحه.
قد  األمريكية   «  Al-Monitor»الـ وكانت 
إدارة  في  كبير  مسؤول  عن  نقال  أكدت، 
األمريكيين  الجنراالت  أن  المتحدة،  الواليات 
يعتزمون مقاومة قرار ترامب. فقال المسؤول، 

الدفاع األمريكية قضت  للمونيتور، إن وزارة 
»منطقة  إلنشاء  والجهد  الوقت  من  الكثير 
مع  بالتنسيق  في شمال شرق سوريا  أمنية« 
الشركاء األتراك، إال أن تركيا »استغلت هذا 
الترتيب كوسيلة للتجسس«. »كان ذلك خداعا 

حقيقيا من جانبهم«.
أنقرة  أن  في  البنتاغون  يشتبه  أخرى،  بعبارة 
تستخدم ببساطة الواليات المتحدة ألغراضها 
»لالستفزاز«  استسلم  ترامب  لكن  الخاصة. 
األمريكية  المسلحة  القوات  صورة  ووضع 

تحت ضربة قوية.

»نيزافيسيمايا  في  سوبوتين،  إيغور  كتب 
إسرائيل  لدى  برزت  مخاوف  غازيتا«، حول 
أرامكو  شركة  منشآت  على  الهجمات  بعد 

السعودية.
الخبراء  يستبعد  لم  المقال:  في  وجاء 
باالطالع على  لهم  الذي سمح  اإلسرائيليون 
بقايا الطائرات المسيرة والقذائف التي ضربت 
من   14 الـ  ليلة  السعودية،  العربية  المملكة 
سبتمبر، أن ُينفذ هجوم مماثل ضد إسرائيل، 
من  وليس  العراق،  في  الغربية  المناطق  من 
اإلسرائيلية  للصحافة  ووفقا  آخر.  مكان 
الجيش  فإن  التي تحدثت عن ذلك،  المحلية 

في  مماثلة،  هجمات  شن  يتوقع  اإلسرائيلي 
وقت قريب، من جانب إيران والقوات الموالية 
لها ضد بعض األهداف في الدولة اليهودية.

وفي الصدد، قال كبير المحاضرين في قسم 
لالقتصاد،  العليا  بالمدرسة  السياسية  العلوم 
سيبدو  األمر  »كان  لوكيانوف:  غريغوري 
غريبا لو لم تقم القيادة العسكرية اإلسرائيلية 
بمحاولة تحليل تجربة الهجمات على منشآت 
السعودية.  العربية  المملكة  في  النفط  تكرير 
حيث  من  مسبوق  غير  عسكري  عمل  هذا 
بها.  تسبب  التي  األضرار  ودرجة  األداء 
العدو،  لضرب  جديدة  طريقة  يظهر  إنه 

بصرف النظر عمن يقف وراءه. إذا تم تأكيد 
للهجوم،  المشتركة  الطبيعة  المعلومات حول 
لم  األوسط  الشرق  في  أحدا  أن  يعني  فهذا 
يصل إلى هذا المستوى من التنسيق من قبل. 
حتى اآلن، لم تتمتع أي من القوى اإلقليمية 

بمثل هذه الخبرة التقنية«.
ولكن لوكيانوف يشك في إمكانية تنفيذ مثل هذه 
الهجمات ضد إسرائيل في المستقبل القريب. 
وقال: »تتسق الهجمات ضد المملكة العربية 
السعودية مع خط األحداث االستفزازية التي 
وقعت في منطقة الخليج منذ ربيع هذا العام. 
على  للهجمات  بطبيعته  مماثل  عمل  فهذا 

المسألة،  هرمز.  مضيق  في  النفط  ناقالت 
ليست فقط في التسبب بأضرار مادية كبيرة، 
إنما في استعراض أنواع جديدة من األسلحة، 
إشعال  والعمل على  استخدامها  والقدرة على 
حرب«. ووفقا للوكيانوف، ال مصلحة إليران 
الشديدة  األعمال  هذه  مثل  في  اآلن  حتى 
أشد  سيكون  عليها  الرد  ألن  إسرائيل،  ضد 
يكون  أن  يمكن  المحتمل،  فالرد  بأضعاف. 
قاتال للنظام الهش لألمن والتوازن في الشرق 

األوسط.

مقال  عنوان  الحرب«،  أدخل  السالم«  »نبع 
في  بيلينكايا،  وماريانا  كريفوشييف  كيريل 
الثالثة  التركية  العملية  »كوميرسانت«، حول 
في  موسكو  تأثير  وإمكانية  سوريا،  في 

األحداث.
وجاء في المقال: أعلن الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، األربعاء، بدء عملية عسكرية 
السالم«.  »نبع  سميت  سوريا،  في  جديدة 
هدفها، احتالل قطاع بطول 30 كيلومترًا من 
األراضي السورية، من نهر الفرات إلى الحدود 
الكردية،  التشكيالت  من  وتحريره  العراقية، 
التي تصفها أنقرة باإلرهاب. وعلى الرغم من 
إعالن العملية قبل خمسة أيام، إال أن بدايتها 

تسببت في قلق شديد في العالم، بل وإدانة، 
بسبب خطر زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
الروسي  الموقف  يتغير  لم  نفسه،  الوقت  في 
بشأن النشاط العسكري التركي في سوريا من 
الروسية،  للسلطات  فوفقا  العملية.  الناحية 
يجب حل جميع المشاكل من خالل الحوار 
بين أنقرة ودمشق الرسمية، وكذلك بين دمشق 

واألكراد.
ترى موسكو أنه إذا أتيحت للسلطات السورية 
تركيا،  مع  الحدود  على  للسيطرة  الفرصة 
لوزير  ووفقا  المشكالت.  جميع  حل  فسيتم 
الخارجية الروسي سيرغي الفروف، فقد أكد 
ممثلو دمشق واألكراد لموسكو أنهم مستعدون 

للحوار.
ال يمكن لموسكو عرقلة العملية التركية بالقوة، 
ألن ذلك يعني ضرب »صيغة أستانا«، التي 
تشارك فيها روسيا مع تركيا وإيران. ستكون 
سوريا،  في  السياسية  للتسوية  ضربة  هذه 
خاصة عشية إطالق عمل اللجنة الدستورية. 
وبالتالي، فلدى موسكو فرصة وحيدة للتأثير 
ودمشق.  األكراد  بين  باتفاق  الوضع،  في 
في  بذلت  التي  المحاوالت  كل  اآلن،  حتى 
هذا االتجاه لم تنجح. فخالل عدة جوالت من 
موسكو،  بوساطة  نظمت  التي  المفاوضات، 
بـ  المتعلقة  القضايا  رئيس  بشكل  نوقشت 
األمر  يصل  ولم  األرض«،  على  »الوضع 

التي  للمناطق  القانوني  الوضع  مناقشة  إلى 
قوات  ووضع  اآلن،  األكراد،  عليها  يسيطر 

الدفاع الذاتي.

حسين علي غالب

عدم  رغم  أوسلو  اتفاقية  عن  أتناقش  لن 
إقتناعي بها منذ إعالنها وأنها الخطأ التاريخي 
المدمر للزعيم الراحل ياسر عرفات ، كما لن 
عن  كتبت  ألنني  الدولتين  حق  عن  أتحدث 
هذا الموضوع حتى أصبت بالملل أنا وغيري 
من عشاق قضيتنا األم القضية الفلسطينية .

الفلسطينية فبصراحة  الدولة  حديثي هو عن 
أنا حزين جدا على الرئيس الفلسطيني محمود 

أقدم  الفلسطينية وحركة فتح  عباس والسلطة 
الدولة  فهذه   ، الفلسطينية  السياسية  التيارات 
على  تخيله  يمكن  ال  منها  تبقى  ما  جغرافيا 

أرض الواقع .
ال يمر شهر إال وأسمع عن تمدد استيطاني 
فلسطينية  عائالت  لبيوت  وهدم  وطرد  جديد 
رئيسها  لسان  وعلى  الفلسطينية  والسلطة   ،
تندد وترفض وتشجب وتستنكر فقط ال غير 
سريع  االستيطاني  السرطاني  التمدد  بينما   ،

جدا وال يتوقف .

الكيان  أن  فلسطينيين  خبراء  أعلن  لقد 
رام هللا  عن  عبارة  كدولة  المعلن  الفلسطيني 
وهي مسقط الحكومة الفلسطينية وقطاع غزة 
المحاصر منذ أثنى عشر عام  ، أما البقية 
فيتم التهامه وما تبقى من جزء يسير جاري 

العمل عليه .
لقد تم إضاعة األرواح والسنوات على عملية 
السالم الزائفة ، وكل من شارك بها خسر من 
للمربع  شعبيته ومن قوته ومن أرضها وعاد 

األول »بخفى حنين« .

أين دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف 
أين   ، أرضه  على  الشعب  سيادة  أين   ،
 ، العودة  وحق   ، االستيطان  وقف  اتفاقيات 
وملف التعويضات ، وإطالق سراح السجناء 

...؟؟
اسئلة تحتاج إلى إجابات مطولة وشافية لهذا 
الشعب البطل الذي ما زال باقي على أرضه 

، ويحارب بنفس الوقت على عدة جبهات .
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العلماء يحددون ألول مرة الجينات 
المرتبطة باستخدام اليد اليسرى

نبات غامض بخصائص شفائية..
 هذا هو المكان الوحيد بالعالم الذي ينمو فيه

مكافأة ضخمة تتجاوز قيمتها 100 ألف دوالر 
لمن يجد المرحاض الذهبي المسروق من قصر بلينهايم

تحديد  من  العلماء  تمكن  مرة،  ألول   
االختالفات الوراثية المرتبطة بمستخدمي اليد 
اليسرى، وهي سمة وجدت لدى نسبة ٪10 

من البشر.
واألكثر من ذلك، أن هذه المتغيرات الوراثية 
مما  الدماغ،  بنية  في  اختالفات  إلى  تؤدي 
يستخدمون  الذين  األشخاص  أن  يعني  قد 
اليد اليسرى لديهم مهارات لفظية أفضل من 

األغلبية اليمنى.
وبينما أشارت األبحاث السابقة التي أجريت 
الجينات مسؤولة جزئيًا  أن  إلى  التوائم  على 
على عن عملية التحكم في إحدى اليدين، فإن 
الدراسة الجديدة التي أجراها علماء من جامعة 
أكسفورد ونشرت في مجلة » Brain«، هي 
التي  الجينية  المتغيرات  تحدد  التي  األولى 

تفصل مستخدمي اليد اليمنى عن اليسرى.
البحوث  مجلس  زميل  ويبرغ،  أكيرا  وقال 
على  عمل  والذي  أكسفورد  بجامعة  الطبية 

بوجود  يوحي  أن  يمكن  البحث  إن  الدراسة، 
اليسرى  اليد  استخدام  بين  محتملة  عالقة 

ومهارات النطق المتفوقة.
ويجب إجراء المزيد من البحوث الختبار هذه 
داوود، مؤلفة  لجوينيل  المحتملة، وفقا  الميزة 
مركز  وزميلة  الدراسة  في  رئيسية  مشاركة 
في  التكاملي  العصبي  للتصوير  »ويلكوم« 

أكسفورد.
إذا كان  تقييم ما  إلى  وقالت: »نحن بحاجة 
هذا التنسيق العالي لمناطق اللغة بين الجانب 
مستخدمي  عند  الدماغ  من  واأليمن  األيسر 
اليد اليسرى يمنحهم في الواقع ميزة في القدرة 
اللفظية. ولهذا، نحن بحاجة إلى إجراء دراسة 
تتضمن اختبار القدرات اللفظية بشكل مفصل 

وعميق.«
 400 لـ  النووي  الحمض  الباحثون  ودرس 
ألف شخص، من بينهم 38332 من العسر، 
قاعدة  وهي  البريطانية،    »Biobank« من 

بيانات تضم المعلومات الصحية للمتطوعين 
في جميع أنحاء البالد.

بالعسر؛  مرتبطة  وراثية  مناطق   4 وعزلوا 
ارتبطت 3 من هذه المناطق بالبروتينات التي 

تؤثر على بنية الدماغ وتطوره.
لحوالي  الدماغ  تصوير  تحليل  خالل  ومن 
خضعوا  الذين  األشخاص  من   10000
للدراسة، وجد الباحثون أن المتغيرات الوراثية 
في  باالختالفات  ارتبطت  بالعسر  المرتبطة 
الدماغ، وعلى  في  البيضاء  المادة  مساحات 
وجه الخصوص، المسالك التي تربط مناطق 

الدماغ المتعلقة باللغة.
إن   ،CNNلـ داوود  قالت  ذلك،  من  أكثر 
البحث أشار إلى أنه عند األشخاص العسر، 
يتواصل الجانبان األيسر واأليمن من الدماغ 

»بطريقة أكثر تنسيقًا«.
بين  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  أشارت  كما 
جوانب تطور المخ المرتبطة باستخدام اليد، 

الشلل  أو مرض  بالفصام  اإلصابة  واحتمال 
الرعاش.

مؤلف  فورنيس،  دومينيك  قال  جهته،  من 
إلى جانب داوود وزميل قسم جراحة  رئيسي 
جامعة  في  الروماتيزمية  واألمراض  العظام 
أوكسفورد لـCNN، إنه من المعروف منذ فترة 
طويلة أن هناك عدد أكثر بقليل من العسر 
بين مرضى الفصام من عامة السكان. على 
النقيض من ذلك، هناك عدد أقل بقليل من 
الشلل  مرضى  بين  اليسرى  اليد  مستخدمي 

الرعاش.
وأكد الباحثون، مع ذلك، أن العالقة بين الميل 
إلى استخدام اليد اليمنى أو اليسرى والفصام 
والشلل الرعاش تشير فقط إلى االرتباط وليس 
عدد  حيث  من  الفرق  وأن  السببية،  العالقة 
األشخاص المصابين بالمرض ضئيل للغاية.

 تم عرض مكافأة قيمتها 124 ألف دوالر لمن 
منزل  من  سرقته  تمت  ذهبيًا  مرحاضًا  ُيعيد 
الشرطة  ونشرت  المتحدة،  المملكة  في  فخم 
صورا التقطتها كاميرات المراقبة لمركبة ُيعتقد 
التي حدثت  السرقة  عملية  في  متورطة  أنها 

في سبتمبر/أيلول.
والمرحاض عبارة عن قطعة فنية مصنوعة من 
الذهب من عيار 18 قيراط، وتم تركيبه في 
من  أوكسفوردشاير كجزء  في  بلينهايم  قصر 
معرض للفنان اإليطالي ماوريتسيو كاتيالن، 
والذي افتتح للجمهور في 12 سبتمبر/أيلول. 
وولد رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون 
القصر  وُيعد  بلينهايم،  قصر  في  تشرشل 

معلمًا سياحيًا اآلن.
التأمين  شركة  من  أوستن  فيليب  وصرح 
 Fine Art Specie« بالقصر  الخاصة 
Adjusters« لـ CNN أنه سيتم تقديم مكافأة 
استيفاء  تم  إذا  دوالر  ألف   124 إلى  تصل 

شروط محددة.
إعادة  وجوب  على  األول  الشرط  وينص 
القطعة الفنية بأمان، وثانيًا، يجب أن ُيعتقل 

السارق من قبل الشرطة. . 
وقال أوستن: »يجب أن نكون حذرين لتجنب 

مكافأة األشرار«. 
وقالت شرطة »وادي تايمز« إنه لم يتم العثور 
على سيارة »فولكس فاغن« الزرقاء اللون من 
طراز »Golf R«، وفقًا لبيان صدر األربعاء.
وتعتقد الشرطة أن المتهمين استنسخوا لوحة 
السيارة في وقت السرقة، وقد تم اإلبالغ عنها 
في الساعة 4:57 صباحًا في 14 سبتمبر/

أيلول. وُتقدر قيمة العمل الفني الذي ُيدعى 
لما  وفقًا  تقريبًا،  دوالر  بـ6 ماليين  »أمريكا« 
قاله المدير التنفيذي لقصر بلينهايم، دومينيك 

هير. 

بـ«القرية  ُتعرف  والتي  بيرغي،  قرية  ُتعد 
العالم  في  األماكن  أجمل  من  المرسومة«، 
وهي  خيوس،  في  القرية  وتقع  شك.  وبال 
خامس أكبر الجزر في اليونان، وهي تتضمن 

العديد من المنازل المزينة بنقوش هندسية.
»بيرغي«  قرية  أثبتت  العصور،  مر  وعلى 
أنها واحدة من أغنى القرى في منطقة البحر 

المتوسط.
تتميز قرية بيرغي في جزيرة خيوس اليونانية 
وُتعرف  هندسية.  بنقوش  المزينة  بمنازلها 
القرية باسم »painted village«، أي القرية 

المرسومة.
ولقرون، تم تعزيز االقتصاد المحلي من قبل 
زراعة أشجار من نوع »lentisc«، والُمنتجة 

لصمغ »mastiha« العطرّي.
في   »mastiha« صمغ  تاريخ  وينكشف 
إطالالت  يوفر  وهو  القرية،  خارج  متحف 
المغطاة  والتالل  به،  الُمحيطة  للتالل  خالبة 

بتلك األشجار الغامضة.
للحفاظ  لم تتوفر طرق  الماضي عندما  وفي 
على نظافة األسنان، كان األثرياء يمضغون 
منتعشة،  أفواههم  لجعل   »mastiha»الـ

ونتيجًة لذلك، كان الصمغ قيمًا جدًا.
نيكوس  بيرغي،  قرية  من  مزارع  ويشرح 
بين  الصعبة  الزراعة  عملية  زيرفوديس، 

مجموعة من تلك األشجار خارج المتحف.
فصل  »خالل   :CNNلـ زيرفوديس  وشرح 
الشتاء، تحتاج الشجرة إلى التسميد والتشذيب 
بشكل دائري بحيث يمكن جمع الصمغ بشكل 
إلى  تحتاج  األشجار  أن  مضيفًا  صحيح«، 

تنظيف خاص خالل فصل الربيع.
الشجرة،  أسفل  الضارة  األعشاب  إزالة  ويعد 
يقوم  حولها،  والحصى  الحجارة  وإزالة 
المزارعون بنثر الحجر الجيري وإنشاء سطح 
دون  ويتحجر  الصمغ،  عليه  ليسقط  مستوي 

أن يتحلل.
ضحلة  شقوقًا  المزارعون  يصنع  ذلك،  وبعد 
وُينتج  األعلى،  إلى  الشجرة  أسفل  من  بدءًا 
الجزء السفلي قطرات أكثر سمكًا، بينما ينتج 
الجزء العلوي قطرات أقل سمكًا، وبعد 3 أو 4 
أسابيع من صنع الشقوق، يتم جمع القطرات 

والتقاط ما تبقى منها من جذوع األشجار.
نمو  يتمحور حول  فهو  المحير،  األمر  وأما 
 »lentisc« أشجار المتنوعة من  المجموعة 

الصمغ،  من  المحدد  النوع  هذا  الُمنتجة 
 Pistacia Lentiscus var« ُيدعى  وهو 
Chia«، حول 24 قرية جنوب جزيرة خيوس 

فقط، بما في ذلك قرية بيرغي.
وكانت هناك محاوالت الحتراث هذه األشجار 
تركيا،  في  أيضًا  البحر  وعبر  إيطاليا،  في 
إضافًة إلى شمال جزيرة خيوس، ولكن كانت 

جميع تلك المحاوالت بال جدوى.
إلى  ووفقًا ألسطورة محلية، يعود سبب ذلك 
توفي  مسيحي  بحار  وهو  إيسيدور،  القديس 
في جزيرة خيوس في القرن الثالث، ليتم جره 
من قبل الخيول فوق تضاريس الجزيرة الوعرة.

وعندما رأت األشجار معاناته، قيل إنها ذرفت 
.»mastiha»دموع من صمغ الـ

ومع ذلك، يقول علماء الزراعة إن السبب هو 
وهو  خيوس،  لجنوب  البركانية  التربة  مزيج 
تحسين  طّبق  جاف  جزئي  مناخ  عن  عبارة 
انتشار  النسل على مر أجيال، ما أّدى إلى 

أفضل األشجار فقط.
وواجهت تجارة صمغ الـ«mastiha« ضربة 
توماس  أنتج   عندما   1900 عام  في  قوية 
أدامز علكة باسم » Chiclets« في الواليات 

شجرة  صمغ  من  تتكون  المتحدة،والتي 
بتسويقها  وقام  المكسيكية،   »sapodilla«

حول العالم.
صمغ  تجاه  االهتمام  تجدد  واآلن، 
الـ«mastiha« بفضل فوائدها الصحية التي 

تمت مالحظتها.
 Mastiha« وقال مدير األبحاث في جمعية
في  الرسمي  الصمغ  متجر  في   »Owners
مدينة خيوس، إلياس سميرنيوديس، إن االتحاد 
 »mastiha»الـ بصمغ  اعترف  األوروبي 
الهضمي،  الجهاز  لمشاكل  عشبي  كدواء 
إضافًة إلى اعتباره نصبا ثقافيا غير ملموس 
للبشرية لليونسكو. وقال سميرنيوديس: »نحن 
 45 إلى  السنوي  إنتاجنا  من   ٪90 نصدر 
دولة.. وتذهب معظم الصادرات إلى الشرق 
أن  إلى  سميرنيوديس  وأشار  األوسط«. 
كتوابل  رمضان  في  يستخدمونه  المسلمين 

للطعام، ومعطر للمنزل.
وفي اليونان، يتم استخدامه كعلكة، وفي طبق 
عبارة  وهو   ،»submarine« ُيدعى  حلو 
ملعقة  حول  تقدم  ناعمة  سكرية  عجينة  عن 

موضوعة في الماء البارد.
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1.5 مليون كيلومتر.. 
العمر االفتراضي لبطاريات »تسال« الجديدة

قبعة تقليدية ترتبط بشرفالبرق يقتل عداء عند خط النهاية
 الرجال وكرامتهم في أذربيجان

البطاريات  اختبارات  نتائج  الكيميائيون  نشر 
في  استخدامها  المقرر  من  التي  الجديدة 
تنتجها  التي  الكهربائية،  »تسال«  سيارات 

شركة إيلون موسك األمريكية.
نشرها  التي  االختبارات  نتائج  من  واتضح 
فريق البحث برئاسة جيف دوهان من جامعة 
 Journal of مجلة  في  الكندية  دالهوزي 
أن   ،The Electrochemical Society
هذه البطارية ستخدم ما ال يقل عن 20 سنة، 
مليون   1,5 مسافة  قطع  للسيارة  وتضمن 

كيلومتر دون استبدال البطارية.
وتنسب البطارية الجديدة إلى صنف بطاريات 
ليثيوم أيون. فمثل هذه البطاريات تستخدم في 
معظم األجهزة اإللكترونية كأجهزة الكمبيوتر 

المحمولة، والهواتف الذكية وغيرها. ولكن في 
تركيبا  البحث  فريق  اقترح  الجديدة  البطارية 
بالصيغة  عنه  يعبر  للكاثود  معياري  غير 
  LiNi0,5Mn0,3Co0,2O2 الكيميائية 
بنسبة  أعلى  نوعية  سعة  للكاثود  توفر  التي 
20٪ مقارنة ببطاريات ليثيوم أيون التقليدية. 
أما األثود المستخدم في البطارية فمصنوع من 
الغرافيت. كما تضاف إلى المحلول الكهربائي 

مواد لتحسين جودته.
وتفريغ  شحن  دورات  االختبارات  وتضمنت 
درجة   55  ،20،40 حرارة  بدرجات  طويلة 
درجات  نفس  في  مستمر  وتخزين  مئوية 
الدورات  هذه  بعض  استمرت  وقد  الحرارة، 

أكثر من ثالث سنوات.

ويؤكد الباحثون أن الهدف من هذه االختبارات 
ببطارية مجربة ومضمونة،  العالم  هو تزويد 
الكهربائية.  السيارات  في  استخدامها  ويمكن 

ليست  تحقيقها  تم  التي  الطاقة  كثافة  ولكن 
الحد النهائي لمثل هذه البطاريات.

ايلك- مدينة  متنزه  في  عداء  البرق  صعق 
سيتي بوالية كانساس األمريكية، وأرداه قتيال 
النهاية في سباق ماراثوني  لدى بلوغه خط 

طويل.

صعق  البرق  بأن   ،BBC News وأفادت 
عندما  سنة(   33( ستانلي  توماس  العداء 
اقترب من خط نهاية سباق الماراثون الذي 
محاوالت  تنفع  ولم  كيلومترا،   50 مسافته 
إسعافه  في  اآلخرين  والعدائين  المدربين 

وتوفي متأثرا بإصابته.
تم  وقد  أطفال،  وثالثة  زوجة  العداء  وترك 
ألف   45 من  أكثر  جمع  واحد  يوم  خالل 
زوجته  استلمت  كما  لمساعدتهم،  دوالر 

ميدالية الفوز نيابة عنه.
بصعقة  الموت  احتمال  إن  زوجته  وتقول 
البرق هي واحد من مليون، وأن توماس كان 

واحدا من مليون.

رغم تراجع أعدادهم، إال أنه ما زال باستطاعتك 
وهم  العمر،  في  الكبار  الرجال  مصادفة 
من  المصنوعة  »باباك«  قبعات  يرتدون 
الصيف  أيام  خالل  حتى  الحمل،  صوف 
الحارة في أذربيجان. وُتعد هذه القبعات من 
أغطية الرأس األكثر شعبية بين الرجال  في 

البالد، فما سبب االهتمام بهذه القبعة؟
وترتبط مختلف العناصر من األزياء الوطنية 
معينة.  بدالالت  العالم  بقاع  مختلف  في 
أذربيجان،  رجال  إلى  األمر  يأتي  وعندما 
فُتعد قبعة »باباك« التقليدية من أكثر أغطية 

الرأس شعبيًة بينهم.
وال يزال بإمكانك رؤية الرجال الذين يرتدون 

هذه القبعة في أرجاء البالد.
»باباك«  قبعة  عن  التفاصيل  بعض  وإليك 

التقليدية بأذربيجان وسبب أهميتها:
القبعة  بالنسبة لسكان أذربيجان، ترتبط هذه 

بصفات مثل الكرامة والشرف
يعتبر األذربيجانيون أن الرجال الذين يتمتعون 
بسمعة طيبة، هم الذين يرتدون قبعة »باباك«

ال تتجسد صفات الرجل بارتداء القبعة فقط، 
يتعامل  التي  للطريقة  كبيرة  أهمية  هناك  إذ 
بها الرجال مع قبعاتهم. ومثاًل، إذا لم يهتموا 
يعكس  قبعاتهم،  فيه  يضعون  الذي  بالمكان 

ذلك عدم اهتمامهم بشرفهم
لعمل  األساسية  الشروط  إحدى  تكمن 
الصوف  عمر  تجاوز  عدم  في  القبعة  هذه 
المستخدم فيها 3 أيام، وذلك لتجنب الحالة 
الزغبية التي يتحول إليها صوف الحمل بعد 

لعق أمه له بعد الوالدة

عازفة كمان شهيرة توقف الحفل بسبب هاتف

آن  الشهيرة،  األلمانية  الكمان  عازفة  كسرت 
صوفي موتر، حاجز الصمت وتكلمت أخيرا 
حول التجربة التي مرت بها حينما اضطرت 
إليقاف إحدى حفالتها بسبب تصوير إحدى 

المستمعات بهاتفها.
تحدثت عازفة الكمان في حوار للمرة األولى 
في  ساعتها  توقفت  حيث  الواقعة،  تلك  منذ 
بيتهوفن  لكونشيرتو  الثانية  الحركة  منتصف 
سلم  في   61 )مصنف  واألوركسترا  للكمان 
سينسيناتي  أوركسترا  بمصاحبة  الكبير(  ري 
وطلبت  الماضي،  سبتمبر   28 السيمفوني، 
من المستمعة أن تتوقف عن التصوير قائلة: 
التصوير  تتوقفي عن  أو  أنا  أرحل  أن  »إما 
المرأة  وقفت  وحينما  بهاتفك«،  والتسجيل 
مدافعة عن نفسها، اضطر مدير األوركسترا 
للخروج  المرأة  األمن  حراس  ورافق  للتدخل، 
من القاعة، وسط تصفيق اإلعجاب بتصرف 

صوفي موتر.
أوساط  في  واسعا  جدال  الواقعة  أثارت  وقد 
بشكل  األداء  وفنون  الكالسيكية،  الموسيقى 
الذكية  الهواتف  باستخدام  يتعلق  فيما  عام، 

أثناء  المباشر  البث  حتى  أو  التصوير،  في 
تصرف  في  كثيرون  رأى  حيث  الحفالت، 
صوفي موتر عجرفة وتعاليا على المستمعين 
في  المتخصصين  الفنانين  جانب  من 
إليها ندرة  التي تستمع  الموسيقى الكالسيكية 
المستمعين  تقبل  عدم  وكذلك  الجمهور،  من 
األجيال  من  وخاصة  الموسيقى  لهذه  الجدد 
وجهة  من  التصرف  يعكس  كما  الجديدة، 
نظرهم عدم تفهم لآلثار التي يمكن أن تكون 
إيجابية من استخدام التكنولوجيا الحديثة في 
عازفة  رأت  جانبها  من  الحفالت.  قاعات 
الهواتف  استخدام  أن  المخضرمة  الكمان 
انتباه  يشتت  الموسيقية  الحفالت  في  الذكية 
لممارسة  كله  عمره  يمنح  الذي  األداء  فنان 
هذا الفن والتعّبد في محرابه، ويتدرب لساعات 
طويلة حتى يظهر بالمستوى الالئق، ثم يجد 
اعتبرته  فيما  سهولة،  بكل  ذلك  يسرق  من 
الفنانة سرقة صريحة لحقوق الملكية الفكرية.

من جانبه رأى الفريق األول أن هذا التصرف 
الحفالت  من  اآلخرين  ينّفر  أن  يمكن 
صوفي  ترى  بينما  الكالسيكية،  الموسيقية 

بتصوير  يهتمون  أصبحوا  الشباب  أن  موتر 
واالستمتاع  حضورها،  من  أكثر  الحفالت 
التي  الكالسيكية  الموسيقى  تجربة  بخوض 

تعزف اآلن وهنا.
من  قليال  األوركسترات  بعض  قدمت  وقد 
تسمح  فأصبحت  الصدد،  بهذا  التنازالت 
في  الذكية  الهواتف  باستخدام  لجمهورها 
بعض الحفالت، حيث يقدم أوركسترا بوسطن 
يسمى  ما  المثال،  سبيل  على  السيمفوني، 
 Casual العادية«  الجمعة  »أيام  بحفالت 
Fridays، التي يمكن فيها التصوير بالهواتف 
والتسجيالت  الصور  ومشاركة  المحمولة، 
كيو«  »كونسيرت  يدعى  تطبيق  خالل  من 

.ConcertCue
وبالمثل دشن األوركسترا الملكي الفيلهارموني 
»أوكتافا«  يدعى   2017 عام  جديدا  تطبيقا 
Octava، يمكن المستمعين من قراءة برنامج 
لألعمال  بمدونات  موسيقاه  ومتابعة  الحفل، 
األوركسترات  هذه  من  محاولة  في  المقدمة، 
وتشجيعهم  سنا،  األصغر  األجيال  مخاطبة 

على زيارة قاعات الموسيقى والحفالت.
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كيف يمكن للنوم إنقاذ حياتك؟

علماء يجدون »عالجا« لسرطان قاتل في إنجاز غير مسبوق!

ما هو تأثير الفطر في تطور السرطان؟

تكتيكات بسيطة ومفاجئة للحماية من نزالت البرد في الشتاء!

أقل من ست  النوم  أن  كشفت دراسة جديدة 
ساعات في الليلة الواحدة، قد يضاعف خطر 
السرطان،  أو  القلب  أمراض  بسبب  الموت 
وخاصة إذا كان الشخص يعاني من أمراض 

مزمنة.
يعانون  الذين  البالغين  أن  الباحثون  ووجد 
من ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع 
بسبب  للوفاة  عرضة  أكثر  كانوا  الثاني، 

أمراض القلب أو السكتة الدماغية.
عائلي  تاريخ  لديهم  الذين  للبالغين  وبالنسبة 
على  الحصول  عدم  فإن  القلب،  ألمراض 
أضعاف  بثالثة  يزيد  النوم،  من  كاف  قسط 

من خطر الموت بسبب السرطان.

بنسلفانيا  والية  كلية  من  البحث  فريق  وقال 
توصية  األطباء  على  يجب  إنه  للطب، 
يعانون  الذين  لمرضاهم«  جيد  نوم  »بروتين 

من أمراض مزمنة.
وتوصي المؤسسات الصحية البالغين، بالنوم 
بين سبع وتسع ساعات كل ليلة للحفاظ على 

صحتهم.

وتبين أن النوم غير الكافي يزيد من مخاطر 
ذلك  في  بما  الصحية  المشكالت  العديد من 

السمنة ومرض السكري وأمراض القلب.
وأوضح كبير الباحثين خوليو فرنانديز ميندوزا 
بنسلفانيا  كلية  في  النفسي  الطب  قسم  في 
للطب: »تشير دراستنا إلى أن النوم الطبيعي 
األشخاص  لبعض  وقائية  وسيلة  يكون  قد 
والمخاطر  الظروف  هذه  من  يعانون  الذين 

الصحية«.
إلجراء  حاجة  هناك  ذلك،  »ومع  وأضاف: 
المزيد من البحث لفحص ما إذا كان تحسين 
الطبيعية  العالجات  خالل  من  النوم  وزيادة 
أو السلوكية يمكن أن يقلل من خطر الموت 

المبكر«.
في  الجديدة  الدراسة  خالل  الفريق  ونظر 
بيانات أكثر من 1600 شخص بالغ تتراوح 

أعمارهم بين 20 و74 عاما.
وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات: واحدة 
من  الثانية  بالمرحلة  المصابين  تجمع  منها 
النوع  من  السكري  أو  الدم  ضغط  ارتفاع 
لديهم  من  تضم  األخرى  والمجموعة  الثاني، 
السكتة  أو  القلب  مرض  مع  عائلي  تاريخ 

الدماغية.
ووقعت دراسة أولئك البالغين في مختبر للنوم 
في التسعينيات وتم تتبع أسباب الوفاة لديهم 

حتى نهاية عام 2016.
ووجد الباحثون أن البالغين المصابين بارتفاع 
لديهم  يتضاعف  السكري  أو  الدم  ضغط 
خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة 
الدماغية إذا ناموا أقل من ست ساعات في 

الليلة.
أمراض  مع  عائلي  تاريخ  لديهم  الذين  وكان 
حصلوا  الذين  الدماغية،  السكتات  أو  القلب 
على أقل من ست ساعات من النوم في الليلة 
الواحدة، عرضة لخطر الوفاة بسبب السرطان 

بنحو ثالثة أضعاف

حقق علماء من جامعة »غريفيث« األسترالية 
إنجازا هاما وغير مسبوق باكتشاف »عالج« 

لسرطان عنق الرحم لدى الفئران.
الجيني  التعديل  تقنية  العلماء  واستخدم 
المرض  لعالج   )  CRISPR( »كريسبر« 
لدى الفئران، ويعتقدون أن التقنية نفسها يمكن 
لدى  الرحم  عنق  سرطان  لعالج  استخدامها 
ماكميالن،  نايجل  البروفيسور  وقال  المرأة. 

الذي قاد الدراسة: »هذا هو أول عالج لنوع 
من السرطان باستخدام هذه التقنية«.

على  البحث  فريق  اعتمد  الدراسة،  وفي 
CRISPR-Cas9 الستهداف وعالج أورام 
سرطان عنق الرحم، عن طريق الحقن، وذلك 

باستخدام الجسيمات النانوية »الشبح«.
لتعديل  قوية  أداة   CRISPR-Cas9 وتعد 
العناصر  لتعديل  الجينات، يمكن استخدامها 

الدقيقة للحمض النووي. وأوضح البروفيسور 
النانوية  الجسيمات  »إن  قائال:  ماكميالن، 
في  للسرطان  المسبب  الجين  عن  تبحث 
طريق  عن  و«تعدلها«  السرطانية  الخاليا 
إدخال بعض الحمض النووي اإلضافي، الذي 
وهذا  الجين.  صنع  عن  التوقف  إلى  يؤدي 
يشبه إضافة بعض الحروف إلى كلمة واحدة، 
لذا فإن مدقق اإلمالء ال يتعرف عليها. وفي 

دراستنا، أصبحت الفئران المعالجة خالية من 
األورام«. وفي حين أن النتائج مثيرة بال شك، 
من المهم اإلشارة إلى أن التقنية هذه اخُتبرت 
فقط على الفئران حتى اآلن، ويظل من غير 
على  نفسه  التأثير  لها  سيكون  هل  الواضح 
البشر. وعلى الرغم من ذلك، يقول الباحثون 
إنهم يعملون على إجراء تجارب بشرية للعالج 

الجيني »في السنوات الخمس المقبلة«.

أن  اليابانية،  توهوكو  جامعة  علماء  اكتشف 
تناول الفطر »المشروم« بانتظام، يخفض من 

خطر تطور سرطان البروستاتا.
الحالة الصحية ألكثر  الجامعة  وتابع علماء 
من 36 رجال أعمارهم 40-79 سنة خالل 
العلماء  منهم  طلب  وقد  طويلة.  زمنية  فترة 
استمارة  في  المدونة  األسئلة  عن  اإلجابة 

االستبيان بشأن نمط الحياة، والنظام الغذائي 
النشاط  وأيضا  ال،  أم  الفطر  يتضمن  وهل 

البدني والعادات السيئة.
ولفطر الـ«شامبنيون« فوائد أخرى!

الفطر  تناول  أن  الدراسة،  نتائج  وأظهرت 
خطر  يخفض  دورية  وبصورة  بانتظام 
البروستاتا، وخاصة لدى من  تطور سرطان 

تجاوزت أعمارهم 50 سنة، ونظامهم الغذائي 
والخضروات  األلبان  ومنتجات  اللحوم  من 

والفواكه.
ويشير شو تشانغ األستاذ المساعد في جامعة 
توهوكو في معرض تعليقه على نتائج الدراسة، 
للفيتامينات  مهم  مصدر  هو  الفطر  أن  إلى 

والمعادن ومضادات األكسدة.

الحلق  التهاب  من  الناس  معظم  يعاني 
والسعال وسيالن األنف والصداع عندما تبدأ 
درجة الحرارة في االنخفاض مع حلول فصل 
الشتاء. وبهذا الصدد، كشف تقرير نشره موقع 
»ذي صن« البريطاني، عن بعض التكتيكات 
من  والحماية  الصحة  على  للحفاظ  الطريفة 

عدوى فيروس البرد في الشتاء:
- الغناء أثناء تنظيف اليدين

يمكن التقاط عدوى فيروسات األنف بسهولة 
يستمر  أن  ويمكن  العام،  المحيط  من  تامة 
إلى ساعة،  لمدة تصل  اليدين  بعضها على 

لذا حاول غسل يديك بانتظام.
باستخدام  العالمية  الصحة  منظمة  وتوصي 
الصابون مدة 20 ثانية - تقريبا الوقت الذي 

يستغرقه غناء »عيد ميالد سعيد« مرتين.
- عدم لمس الوجه

تدخل فيروسات البرد إلى جسم اإلنسان من 
من  لذا  األنف،  أو  العينين  أو  الفم  خالل 
اإلمكان  قدر  الوجه  لمس  تجنب  الضروري 

إلى حين تنظيف اليدين.
حرارة  بدرجة  واألغطية  المالبس  غسل   -

عالية
بتخطي  المجهرية  األحياء  علماء  ينصح 
الخيار الصديق للبيئة عند استخدام الغسالة، 
درجة،  نحو 60  إلى  الحرارة  درجة  رفع  مع 

لضمان قتل الميكروبات.
- محاولة تغطية األنف في الطقس البارد

أن   ،Yale جامعة  أجرتها  دراسة  كشفت 

الفيروس يتكاثر بشكل أفضل في البيئة الباردة 
داخل الفتحات األنفية، أكثر من درجة حرارة 
الجسم األساسية األكثر دفئا، ألن االستجابة 

المناعية ال تعمل جيدا في البرد.
 فاإلبقاء على الممرات األنفية دافئة يعني أن 

الفيروس لن يتكاثر بهذه السهولة.
- الغرغرة بالملح البحري

وجد باحثون في إدنبره أن األشخاص الذين 
البرد،  لنزالت  األولى  األعراض  من  يعانون 
ويستخدمون ملح البحر في الغرغرة، يشهدون 
أن  وُيعتقد  يومين.  خالل  البرد  أعراض  قلة 
المضادة  الجسم  دفاعات  يعزز  البحر  ملح 

للفيروسات.
- الحفاظ على دفء القدمين

وجدت دراسة أنه مع إصابة القدمين بالبرد، 
تتقلص األوعية الدموية في األنف، ما يعني 
أن عددا أقل من الخاليا البيضاء التي تقاوم 

البرد سيصل إليها.
- ممارسه الرياضة

البريطانية  المجلة  في  منشورة  دراسة  وجدت 
للطب الرياضي، أن األشخاص الذين مارسوا 
التمارين الرياضية يقللون بانتظام من مخاطر 

اإلصابة بالبرد بمقدار النصف.
- تخفيف التوتر واإلجهاد

خلص باحثون إلى أن خاليا الجهاز المناعي 
تنتج تحت الضغط، مستويات من االلتهابات 
التي تؤدي إلى المرض. لذا إذا كنت تعاني 
من اإلجهاد، حاول ممارسة اليوغا أو التأمل
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خاطرة: و كان جبال

راوية وادي , تورونتو \

جلَس يرقُب الموَج الذي كاَن يدنو حينًا برفٍق 
و حناٍن، ُيقبُل  خَد الشاطىء بصمٍت و هدوٍء 
وينسحُب، و يعجُب ألمرِه بعَد قليٍل من الوقِت 
كيف يعلو  ... يصفُع نفَس الجبيِن و يهروُل 
بدمعِه  غارقًا  الشاطيَء  يترُك  و  خجٍل،  بال 
من  المتصبِب  عرقُه  مسَح  ينتحُب.  المالِح 
ضيٍق ... ال مْن حٍر و ال قيِظ ، و قدماُه 
تضربان الرمَل ال يدري أمن غضٍب ... أم 
في  و  خارت،  قواُه  الَنَ  أم   ..... غيِظ  من 
ينسى   أن  محاواًل  هنا  أتى  غاصت.  الرمِل 
و يستريح .... و لكن الطبيعَة  ... تحاوُل 
أن توقظُه ... من دواماِت السنيِن و الوحدِة 
اللحظَة  يعيَش  و  الحاضَر،  ليِعيَّ  واألنين 
.... و يهدَأ و يستكين. و لكنُه تعثَر بصخرٍة 
بالسباِب  بدَأ  الناعم.  األصفُر  الرمُل  غطاها 
و الشتائِم ..ِ. على الصخِر و الرمِل .... و 
هذا المساِء الذي يبدو قاتمًا.... و على الحِظ  

عاتبًا الئم

التقاِط  على  أجبرتُه  التي  النسمُة  تلَك  هبْت 

ناقم.  و  غاضٌب  هو  كم  ليدرَك   .. أنفاسِه 
الذي  الجرِف  حافِة  على  ظهرُه  ليسنَد  جلَس 
يغمُر جذعُه الماَء، و يضربُه الموُج من كِل 
جانٍب. أغلَق عينيِه، و فتح فمُه واسعًا.... و 
أصغى  و  البحِر.  بنكهِة  البارِد  النسيَم  ابتلَع 
لصوِت الموسيقى العجيبِة التي تصدُر كلما 
الريُح  اخترَق  و   .... الجرَف  موجٌة  ضربْت 
طبقًة   ... المنحوتِة  الصخريِة  الفتحاِت  تلَك 
قلعٌة  كأنه  بناءًا  فشكلْت  كاألبواِب،   .. طبقة 

منسيٌة ...  هجرها أهلها منُذ زمٍن بعيد

 من بيِن ضلوعِه التي لَف عليها ذراعيِه من 
الجداِر  على  أسندُه  الذي  ظهرُه-  أوجَع  برٍد 
ال  قائاًل:  متعٌب   صوٌت  الصخري-اخترقُه 
كنت  بل  منسية،  قلعًة  لسُت  و  جرفًا،  لسُت 
السماء....  قامتي   ..... أشمًا  جباًل  يومًا 
جاورت المزَن في العلياء، و صخري صفواٌن 
أملًس اليتسلقه .... إال األشداء... و كنُت 
األعداء،  من  و حصنًا  سدًا  الجباِل  لصغاِر 
و لكن قدري أني جاورُت البحَر .... و ليس 

للبحِر من أصدقاء، و وقفُت في وجِه الريِح 
صامدًا .... فتوالت عليَّ السنوَن باألنواِء، و 
كاَن الرمُل ينساُب خفيًة .... كاألفاعي ..ُ. 
يأكل من جذوري قدرَة على الصموِد و البقاء

و   .. هاٍر  جرٍف  ال  و  غبيٍة  بصخرٍة  لسُت 
لكني قصُة الحياِة ... كيف تمضي، و ليَس 
و  العلياِء  في   .... العيشِ  في  السعادِة  سُر 
تغيِر  قبَل   .. إدراٍك  في  لكن  و  الصموِد، 
الدواَم  يعني  ... ال  البقاِء  أن طوَل  األحواِل 

و الخلود 

أن  و   ... تسخْط  ال  و   .... تغضْب  ال 
 .. هوينًا   .. األرِض  على  فامِش  استطعَت 
من  و  تقتْل  من   ... تدري  فلست  هوينا، 
حيَن  أنفاسَك  التقْط  و   .... بخطاَك  تحيِّ 
َع  تفجر براكيَن الكالِم ساخطًا.... أن ال ُتقطِّ
مهما  أنك  إعلْم  و  اللساِن  بلهِب  األخريَن 
علوَت ... إنسان، وإن عظَم جبروتك.. تأتي 

ثم تذهُب في طي النسيان

نجمات وحكايات ...
دالل عيسى

ميسيساجا

سكن الكون ولفَّ الظالم الوجود ...
تناثرت النجوم متألألة في منظر بديع كأنها عقد 
وتنير  الليل  دجى  لتشق  حباته  إنفرطت  ألماس 

عتمة السماء ... 
و  عرفتك  ُمذ   : لجارتها  حسناء  نجمة  همست 
أنت  تزدادين جمااًل و لمعانًا ، وتزدانين ببريق 
أخاذ،يحيطك بهالة من النور تزداد توهجًا كل ليلة 
، وكأنك نجمة خارجة من إحدى كتب األساطير 

القديمة !
فما سر كل هذا السحر الذي تتمتعين به ؟ وما 

هي حكايتك ؟
أحد  كنت   ، الدرة  محمد  اسمي   : قائلة  أجابتها 
بين  مكانًا  آخذ  أن  قبل  األرض  كوكب  ساكني 
وأم  ألب  بسيطة  ألسرة  ولدت   ، هنا  النجوم 
 ، واألخوات  األخوة  من  عدد  ولَدّي  مكافحين، 

طفولتي عادية كغيري من األطفال .
ارتقيت  عندما   ، بعد  الُحلم  يبلغ  لم  طفاًل  كنت 

الى هنا ..
انتهت قصتي في ُظهر أحد أيام أيلول ، عندما 
كنت    ، بصحبته  مستمتعًا  والدي  مع   خرجت 
أسير بجانبه وأشعر باالمتنان أني ابن لهذا الرجل 
، وقعنا أثناء مسيرنا وسط منطقة ألطالق النار 
المتبادل ،  ُهرعت  ووالدي لإلحتماء من وابل 
 ، اسمنتي  ببرميل  نحونا   المصّوب  الرصاص 
كان البرميل  أضعف من أن يحمينا من زخات 
رصاص العدو  ، استمر العدو ألكثر من دقيقة 
بإمطارنا بالرصاص الذي إخترق جسدي النحيل 
، ألسقط بعدها بال حراك مفترشًا ساق أبي ، في 
مشهد حقيقي لم تشهد مثله أّي من أفالم هوليود .
ألبقى منذ ذلك الحين في قلوب من أحبوني أزّين 

سماءهم ، وازداد بريقًا وتوهجًا عامًا تلو العام .
صدرت آهة حزينة عن النجمة الحسناء ، وهمست 

قائلة: يا لقصتك الحزينة .

لتتحدث   ، النجمتين  بين  قصير  صمت  ساد 
النجمة الحسناء قائلة : حكايتي ليست ببعيدة عن 

حكايتك
ألحد  عبوري  أثناء   : الهشلمون  هديل  اسمي 
وبهتانًا  زورًا  إتهمت    ، العسكرية  العدو  حواجز 
بمحاولة طعن جندي ، وعلى الرغم من إمتثالي 
ألوامر العدو ، وتنفيذ طلباته بالرجوع من حيث 

أتيت ، إال أنه قام بتصفيتي وقتلي بدم بارد من 
من  ألكثر  أنزف  ليتركوني  تقريبًا  صفر  مسافة 
ساعة ويمنعوا طواقم اإلسعاف من الوصول إلي . 
همست النجمة الدرة : يا لها من وحشية ! كيف 

يمكنهم فعل ذلك بفتاة رقيقة مثلك !

سمعت النجمتان صوت ضحك ولعب خلفهما ،
استدارتا لتستطلعا األمر ... 

لتريا نجمتين رضيعتين تلهوان في الفضاء الرحب 
...

بحق اإلله من أنتما ؟ سألت النجمة الحسناء ...
إيمان  أنا   : الرضيعتين  النجمتين  إحدى  لتجيب 
حجو وهذا رفيقي علي الدوابشة ، نحن من كنا 
ننعم بالراحة واألمان في بيوتنا ، و ننهل الحب 
والحنان من أحضان أمهاتنا ، حرمنا العدو  من 

احضانهن ، وقتلنا دون أن تطرف له عين ...
واحتضنت   ، الحسناء  النجمة  عينا  دمعت 
النجمتين الرضيعتين بحنان قائلة :يا للبراءة ، ويا 

لقسوة العدو ...

النجمتين مطأطأة  بالقرب من  تقف  نجمة  كانت 
الرأس تسمع حديثهما ، اقتربت منهما قائلة : لو 

سمعتما 
حكايتي إلنفطر فؤادكما كمدًا وحزنًا ...

قالت النجمة الحسناء :ِلَم ال تقصها علينا ؟!
قالت النجمة الحزينة : اسمي محمد أبو خضير  

،
ارتقائي  قبل  المقدسة  المدينة  ساكني  أحد  كنت 

الى هنا 
خرجت من بيتي قبيل الفجر آلداء الصالة ،قام 
بتعذيبي  بعدها  ليقوموا    ، بخطفي  المستوطنون 
والتنكيل بي ، وحرقي وأنا ما زلت على قيد الحياة 

..
وبصوت حزين سألتهما باستنكار .. هل تخيلتما 
وصعودها  روحي  ارتقاء  قبل  كابدته  الذي  األلم 

للسماء ؟!
غالبت النجمة الحسناء دموعها واحتضنته برفق 

قائلة :
يا لهول ما عانيت !

سمعت النجمات صوت خطوات واثقة قادمة من 
بعيد

الشموخ  يملؤها  نجمة  بوقوف  األمر  لينتهي 
والكبرياء  أمامهم  ...

ال  من  أنا   ، عرفتوني  أنكم  بد  ال  النجمة  قالت 
 ( ولقبي  عودة  فارس   : إسمي   ، الموت  يهاب 
الجنرال ( رشقت دبابة العدو بالحجارة وتصديت 
ضاق   ، بالموت  آبه  غير  العاري  بصدري  لها 
العدو ذرعًا بي ، ليقوم بتصفيتي و قنصي على 

يد قناص جبان .
ربتت النجمة الحسناء على كتفه قائلة : ألمثالك 

الشجعان ... يحتاج الوطن .

ياللسماء  النجمة الحسناء وتنهدت قائلة :  وقفت 
المليئة بالنجمات والحكايات فوراء كل نجمة هنا 

،  حكاية ... وألف وجع ... 
 ، البعض   بعضهن  بأيدي  النجمات  أمسكت 
وتكاتفن في شكل دائري ، كعقد لؤلؤ ثمين يزّين 

ِجيد الوطن ...
ليل  تضيء  كافية ألن  منهن  نجمة  كل  فحكاية 

الوطن المعتم  بالعزة والكرامة والكبرياء ...
وستبقى كل نجمة منهن ُتشّع دومًا

و نورها يعمُّ  السماء ..
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

 

واحد حمصي بدو يزور جاره املريض ..
بدي  شو  زرتو  رحت  اذا  هلق   : زوجته  سأل 

قول؟.. واهلل ما بعرف أحكي بزيارة املرضى!
ساعة  ربع  وبتقعد  بتروح  زملة  يا   : الزوجة 

وبتسألوا األسئلة التقليدية :
--كيفك يا جار ... بيقّلك منيح ... 

بتقّلو انشاهلل !
 : بيقلك  ؟  تتعالج  عم  دكتور  أي  عند   --
أفضل  هاااااد  بتقّلو   ... الفالني  الدكتور 

دكتور !
-- شو وصفلك تاكل ؟ بيقلك مثالً شوربة .. 
بتقلو اعصرلها حامضة لتقبلها نفسك ...
راح احلمصي لعند جاره يّلي كان عنده مرض 

عصبي وسأله أول سؤال : كيفك يا جار ؟
جاوب : واهلل راح موت !

-- قالو : انشاهلل 
تاني سؤال :

عند أي دكتور عم تتعالج ؟
جاوب اجلار : عند عزراييل !

- قالو : هاااااد أفضل دكتور !!
تالت سؤال ؟

شو وصفلك تاكل؟
 : وجاوبو  كتير  املريض  عّصب  هون  طبعا   (

خرااا
قالو : اعصرلها حامض لتقبلها نفسك

مبارح رحت على الدكتور قلي وين االلم.....
قلتلو االلم على الطاولة

عصب مني وقلي طيب خود نفس
قلتلو وين  االركيلة والفحم ام عيط عليي 

وحط
يدق  عم  قلبك   قلي  قلبي  على  السماعة  

بسرعة
قلتلو فتاح الباب لنشوف مني اجا حسيتو 
تعا  صورةقلتلو   الزمك  قلي  املهم  سبني 

ناخدها سلفي
ما لقيت حالي غير برا العيادة

أصال أصال مالو حق يعصب
احلق عليي عم لطف جو

اليوم رحت زور شخص عزيز باملستشفى .. 
اشتريت سندويشة وعصير من الكافيتيريا 

... وفيه ولد صغير قاعد بيتطلع عليي...
قمت رحت عطيتو السندويشة والعصير ... 
إجت إمو وشافته عم ياكل دمعت عيونها 

وقالتلي انت عطيتو أكل ؟؟
الناس لبعضها  اي شغلة بسيطة  قلتلها 

يا حجة!!!
قامت رفعت إيديها لفوق وقالتلي روح اهلل 
تنعملو  الدنيا  آخر  من  جايني   ... يوفقك  ال 

فحوصات دم عالريق

إدارة  من  معينا  كتابا  طلب  عربي  سجني 
اسم  وأعطاهم   ، للمطالعة  السجن 

الكتاب ..
ردت عليه إدارة السجن بأن الكتاب املطلوب 
غير موجود ، لكن إذا أردت املؤلف فهو عندنا 

!!

ماجاء من ثدي رمانة ضاع في مؤخرة مرجانة.؟؟!

عقرب  لدغها   ، قبيلة  شيخ  ابنت  رمانة 
ابوها:  اللدغة. فقال  في ثديها، فتعبت من 

احضروا احلكيم ليعاجلها ،، حضر احلكيم
له  فـوسوس  الشيخ  بنت  جمال  وأبهره 

الشيطان ...
بطريقة)  إال  أعالج  ال  أنا  احلكيم:  فقال 

الشفط ( إلخراج السم
حاول ابوها أن يقنعه بطريقة اخرى للعالج 
 ، السم  الخراج  طريقة)الشفط(  غير 
هذه  إال  الاعرف  أنا  وقال  أنكر  احلكيم  لكن 

الطريقة..
وملا تعبت البنت، استجاب أبوها وهو مكره 

حيث أجبره حبه البنته على املوافقة ،
ذلك  في  وبالغ  رمانة  ثدي  احلكيم  فشفط 
شفاء  ومت  السم  استخراج  بحجة  كثيراً 

رمانة ولكن؟
جدة  عقرب  لدغت  الزمن  من  فترة  وبعد 
مواصفاتها  وكانت  ذاتها  القبيلة  شيخ 

عجوز سمينة تدعى) مرجانة (
وكان اجلو حاراً في عز الصيف..

الذي  احلكيم  أريد  اآلن  القبيلة:  شيخ  قال 
عالج رمانة شخصيا«..

أليس  الشيخ:  له  قال  احلكيم  جاء  وحتى 
لديك عالج غير ) الشفط (؟؟

قال احلكيم : العالج عندي بالشفط فقط 
وال أعرف غير الشفط، إلعتقاده أن املريضة 
هي رمانة ، فقال الشيخ: احضروا : مرجانة 
( وملا أتت) مرجانة ( قال شيخ القبيلة: هيا 
إبدأ العالج) بالشفط ( فقال احلكيم: ال ال ال 

ال ال ال هناك طرق أخرى...
قال الشيخ : واهلل مالم) تشفط ( مؤخرة ) 

مرجانة ( مالك غير هذا السيف...
) فشفط ( مكرها مؤخرة) مرجانة (؟!

فضرب هذا املثل!
وسرق  شفط  من  كل  ان  القصة..  ملخص 
سوف  الناس  ضعف  مستغال  بلده  خيرات 
يأتي اليوم ليلعن فيه نفسه ...فزمن رمانة 

سينتهي .... وزمن مرجانة قادم......

الطالق

انيقة  تفتحها،  في  الربيع  كزهور  جميلة 
الجودو،  لعبة  واتقانها  الرياضي  بجسمها 
لذا يهاب شبات القرية معاكستها، حتى ال 

يطالهم منها ضربة جودو.
بإحدى  شاركت  الجودو،  فن  تتقن  كانت 

المباريات وحصلت على الجائزة األولى.
عبورها  ينتظر  دائما  كان  شاب  عشقها 
العسكرية  شبه  مشيتها  البلدة،  بشوارع 
سحرته، جسمها ذو المبنى الرياضي يعطيها 

جاذبية خاصة قلت في غيرها من النساء.
تقدم لخطبتها. ولسعادته قبلت به.

عالم  الى  برحلة  أشبه  الخطوبة  أيام  كانت 
مسحور. كان يسير بقربها في شوارع البلدة 
التي  الجميلة،  وبخطيبته  بنفسه  مزهو  وهو 

تشد عيون الشباب ولوعتهم.
تقرر موعد الزفة وكتابة الكتاب.

بالطالق  تتفاجأ  القرية  وإذا  شهر  مضى 
بينهما.

قال  بعضهم  والشائعات.  األقاويل  تكاثرت 
انها لم تكن عذراء في ليلة الدخلة، البعض 
الى  عاشق  شاب  من  تغير  تزوج  منذ  قال 
ال  قيودا  زوجته  على  يفرض  غيور  زوج 
يتحملها البشر. البعض قال انه حصل على 

وطره منها وها هو يبحث عن صيد جديد.
احدى الصديقات من فريق الجودو تجرأت 

وسألتها:
- صارحيني يا صديقتي، كنتما زوجا جميال 
وكل انظار الشبان والفتيات تحسدكما، فما 

الذي حصل لتطلبين الطالق منه؟
- يا عزيزتي، االنسان ال يمكن ان يتحمل 

الحياة بالصفعات واالهانات كل يوم.
- طبعا هذا صحيح.

- لهذا السبب طلب الطالق



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

31www.meshwarmedia.com416-3027664 , 647-559-8018:لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com          OCT 11,2019 Issue 245 فنون

العثور على مدينة »نيويورك« 
بناها كنعانيون قبل 5000 عام

»الجوكر« يثير جدال واسعا 
منذ بداية عرضه بسبب العنف المفرط

منذ  الجدل  إثارة  في  »الجوكر«  فيلم  يستمر 
العرض االفتتاحي في عطلة نهاية األسبوع، 
أثناء  المشاهدين  من  عدد  خرج  أن  بعد 
العرض في كافة أنحاء العالم قائلين إن الفيلم 

مزعج للغاية.
الفئة  ضمن  تصنيفه  تم  الذي  الفيلم  وحطم 
المقيدة/المحدودة،  Rated R )وهي األفالم 
قبيل  من  للبالغين  مواد  تتضمن  والتي 
الموضوعات الجنسية، واللغة البذيئة للغاية، 
المخدرات،  الشديد، والعري وتعاطي  والعنف 
وغيرها(، أرقام قياسية في شباك التذاكر، منذ 
حيث  الماضي،  األسبوع  نهاية  في  االفتتاح 
حقق 39,9 مليون دوالر من مبيعات التذاكر 

المحلية، يوم الجمعة فقط.
الذي  المؤيدين  بين  واسعا  الفيلم جدال  وأثار 
هامة،  رسائل  ويحمل  هادفا  عمال  اعتبروه 
والمعارضين الذي اتهموا الفيلم بالعنف الشديد 
االكتئاب  تجلب  التي  المظلمة  والمشاهد 

واألمراض النفسية والعقلية.
دور  من  الفيلم  حظر  إلى  الكثيرون  ودعا 
أن  للعنف ويمكن  إنه يروج  قائلين  العرض، 
يلهم البعض للقيام بعمل إجرامي مثل إطالق 

النار الجماعي.
ولم ترد حتى اآلن أي تقارير عن وقوع أعمال 
عنف خالل العروض، فيما انتشرت الشرطة 

حالة  في  المتحدة  الواليات  أنحاء  جميع  في 
المسارح  في  األمن  وعززت  قصوى  تأهب 

ودور السينما.
وسجلت بعض الحوادث المعزولة، رغم أنها لم 
تصل إلى درجة خطيرة، بينها إلغاء عرضين 
كاليفورنيا،  بوالية  بيتش،  هونتينغتون  في 
مساء الخميس، بعد تلقيهما تهديدا، وفقا لما 
العروض  واستأنفت  المحلية،  الشرطة  ذكرته 

يوم الجمعة.
من  عدد  باصطحاب  الشرطة  قامت  كما 
مدينة  في  العرض  قاعة  خارج  المشاهدين 
الحاضرين  أثاروا مخاوف  أن  بعد  نيويورك، 

يقوم  مرة  كل  في  والتصفيق  الهتاف  بسبب 
فيها بطل الفيلم »الجوكر« بقتل شخص ما.

وتوجه المشاهدون إلى »تويتر« للتعبير عن 
ممثل  قصة  يروي  الذي  الفيلم  حول  آرائهم 
طبيعية  حياة  يعيش  كان  فاشل  كوميدي 
عن  ناتجة  ضغوطات  عدة  يواجه  أن  قبل 
إلى  التي اعترضته، والتي دفعته  المشكالت 

عالم الجريمة في مدينة جوثام.
العرض  من  انسحبوا  أنهم  الكثيرون  وروى 
والعنف  الفيلم  في  المظلمة  المشاهد  بسبب 
الشديد الذي بث الرعب في قلوبهم، مشيرين 
ارتكاب  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الفيلم  أن  إلى 

النار،  إطالق  حد  تصل  قد  عنف  أعمال 
فضال عن أنه قد يؤثر على الصحة النفسية 
ألولئك الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

بعد عرضه وسط حالة من التأهب والقلق.. 
مشاهدو فيلم #الجوكر في جميع أنحاء العالم 
دور  ويطالبون  عليه  حادًا  هجومًا  يشنون 
العنف  ألعمال  ُيروج  ألنه  بحظره  السينما 
ويعزز جريمة السالح ويتناول قضايا الصحة 
ميل  دايلي  حسب  »مرعبة«  بطريقة  العقلية 
جواكين  الممثل  دافع  المقابل،  البريطانيةفي 
في  »الجوكر«  دور  يلعب  الذي  فونيكس 
الفيلم، والمخرج تود فيليبس عن العمل، حيث 
قال فونيكس إنه يثق في قدرة الجماهير على 
كشف  بينما  والخطأ،  الصواب  بين  التمييز 
المخرج فيليبس عن استغرابه من االنتقادات 
تدابير  اتخذ  ألنه  »جوكر«  لفيلم  الموجهة 
ليطبع في األذهان »تداعيات العالم الحقيقي« 
للعنف التي ال تطرح غالبا في أفالم الرسوم 

المتحركة والبرامج التلفزيونية.
 48 العمر  من  البالغ  المخرج  أشار  كما 
السينمائي،  نيويورك  مهرجان  خالل  عاما، 
المسؤولية  يتحمل  أنه  إلى  األربعاء،  مساء 
كمبدع، إلظهار اآلثار الحقيقية للعنف أمام 

الجماهير.
المصدر: ديلي ميل

كانوا يقومون بإنشاء طريق سريع في منطقة 
»وادي عارة« المعروفة بكثافة سكانها العرب 
حيث  اإلسرائيلي،  االحتالل  دولة  شمال  في 
مستوطنة  وبجوار  بالذات،  حيفا  مدينة  دائرة 
»حاريش« البعيدة 50 كيلومترًا عن تل أبيب، 
عثروا على بقايا مدينة اتضح لعلماء اآلثار 
عام،   5000 قبل  وعامرة  كبيرة  كانت  أنها 
إلى درجة سموها »نيويورك العصر البرونزي 

القديم« وفق تعبيرهم.
ذلك  لمعايير  نسبة  كبيرًا  سكانها  عدد  كان 
تزيد  كبيرة،  مساحتها  كانت  وأيضًا  الزمن، 
أكبر  جعلها  ما  مربع،  متر  ألف   650 عن 
مدن المنطقة، على حد ما تلخص »العربية.

عن  األحد  اليوم  صدر  ببيان  ورد  ما  نت« 
المدينة  أن  وفيه  اإلسرائيلية،  اآلثار  دائرة 
هي  األقل،  على   6000 يسكنها  كان  التي 
كنعانية ومميزة بتخطيط مدائني متقن، وكان 
فيها مئات من المباني والشوارع »بينها معبد 
غريب« لذلك هي من أقدم وأكبر المدن التي تم 
العثور على آثارها في لبنان واألردن والجنوب 
السوري، وفق ما يذكره عالم اآلثار اإلسرائيلي 
Yitzhak Paz في الفيديو المعروض أدناه، 
وبغيره شرح أن المدينة حدث فيها قبل 1800 
يعيشون  كانوا  الذين  سكانها  جعل  »ما  عام 
من الزراعة والتجارة، على التخلي عنها لسبب 

غير معروف« كما قال.
مفترق طرق  كانت عند  التي  المدينة  بجوار 
هام، جعلها مركزًا تجاريًا كبيرًا للمنطقة، عثر 
القائمون على عمليات الحفر على آثار قرية، 
وأقدم  النحاسي«  »العصر  من  أنها  اتضح 
منها بأكثر من 2000 عام. أما المعبد، فكان 
الكنعانيون  السكان  إليه  يمضي  كبيرًا،  مبناه 
الوثني  إللههم  فيه  تقدمة  الذبائح  لحرق 
المعبود، يؤكد ذلك عثور علماء اآلثار على 
عدد كبير من عظام حيوانية محترقة، وعلى 
أكثر من مذبح حجري، أحدها يسع حتى بقرة 

بكاملها.
عثروا في المدينة أيضًا على تماثيل صغيرة 

أكثر من 4  بشرية وحيوانية، وعلى  لرؤوس 
وأدوات  الفخار  من  معظمها  قطعة،  ماليين 
الحجر  من  والمزهريات  الصوان  حجر 
والبازلت، وهي ما نرى صورًا تنشر »العربية.
اآلثار  سلطة  بثته  عما  نقاًل  بعضها،  نت« 
خبر  انتشر  ومنه  موقعها،  في  اإلسرائيلية 
إعالم  بوسائل  أيضًا  بارزًا  الكنعانية  المدينة 
يدل على  فيها  ما عثروا عليه  عالمية، ألن 
الوقت  ذلك  الزراعي  المجتمع  تعّرف  بدء 

لمناخات العيش بالمدن.
شوارع وصرف صحي ومقبرة وتحصينات

أنها نشأت  المدينة،  المكتشفون آلثار  ويؤكد 
في  المبكرة  الفرعونية  األسر  عصر  في 
بالذات،  »نارمر«  الفرعون  زمن  مصر، 
وكانت والدتها وفق تصميم وبناء مسّبق للبنى 
الصرف  ومجاالت  الشوارع  وأهمها  التحتية، 
الغذائية،  للمواد  المركزية  الصحي والخزانات 
فيما تذكر عالمة آثار إسرائيلية، اسمها »دينا 
شالم« ومنقبة في المكان مع 5000 مراهق 
ومتطوع، أن ما تم اكتشافه أثمر عن وجود 
تحصينات دفاعية في المدينة، طول الواحدة 
20 مترًا بارتفاع مترين، كما عن وجود مقبرة 

بلغوا  ربما  سكانها  أن  يعتقدون  لذلك  كبيرة، 
10 آالف في بعض المراحل.

يقدمون  الكنعانيون  كان  حجر،  من  مذبح 
الحيوانات ذبيحة محروقة عنده إللههم الوثني

حفريات  بعد  فتم  بقاياها،  على  العثور  أما 
اآلثار اإلسرائيلية« طوال  بها »سلطة  قامت 
شركة  مع  بالتعاون  العام،  ونصف  عامين 
وأثناء  الطرق،  لتعبيد   Netivei Israel
إنشاء الشركة لطريق سريع وصل في إحدى 
»حاريش«  مستعمرة  مشاعات  إلى  مراحله 
كبيرة،  مدينة  لجعلها  إسرائيل  تخطط  التي 
كثافة  بهم  تقلص  ألفًا،   160 لسكن  تصلح 
السكان العرب في المنطقة، عثروا ما قد يغّير 
المدن  نشوء  عن  اآلن  عليه  المتعارف  كل 
والمستعمرات القديمة في الشرق األوسط، ما 
سيجعل من تاريخ فلسطين القديمة غنيًا أكثر 

باألثر الكنعاني.
كنوز »تل األساور« األثرية

أطلقه  الذي  االسم  ما  بعد  معروفًا  وليس 
بأنهم  الدراسات  تميل  الذين  الكنعانيون 
سواحل  إلى  العربية  الجزيرة  شبه  من  جاؤوا 
تمامًا  المجاورة  المدينة  على  الشام،  بالد 

وذكره  األساور«  »تل  باسم  معروف  لمكان 
المقريزي، الراحل في 1442 بعمر 78 في 
القاهرة، حين سّماه »عيون األساور« في أحد 
مؤلفاته، وقال إن بلدة اسمها »يحام« كنعانية 
كانت مبنية فوقه، وهو ما وجدت »العربية.

نبذة  المتوافرة  التل  نت« شيئًا عنه في سيرة 
موقع  أنه  منها  نستنتج  اإلنترنت،  في  عنها 
بشكل  للكنعانيين  متنوعة  أثرية  بكنوز  مليء 

خاص.
منها  متنوعة،  قطعة  ماليين   4 على  عثروا 
تماثيل من حجر صغيرة، لحيوانات ورؤوس 

بشرية
الكنوز  كما  قديمة،  آثارًا  أن  النبذة  في  نقرأ 
هناك،  قرية  قرب  عليها  العثور  تم  العلمية، 
اسمها »خربة بيدس« بينها مغارة وصهاريج 
زيت  ومعصرة  كما  بالحجر،  محفورة  ومقبرة 
 6 مكانها  أقامت  إسرائيل  أن  إال  حجرية. 
القديم،  األثري  فاختفى وجودها  مستوطنات، 
من  الكنعانيين  »نيويورك«  ظهرت  أن  إلى 
ظهورها  وأيقظ  اآلن،  القديم  الزمن  ركام 
المنطقة كلها من غيبوبة طويلة وأعادها أثريًا 

للحياة.
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اكتفاء كندا الذاتي من النفط ممكٌن نظريًا 
لكنه بالغ الصعوبة عمليًا

ما يجب أن تعرفه عن الجيل الجديد 
من الشبكات الالسلكية Wi-Fi 6؟

في  الخام  للنفط  منتج  أكبر  رابع  هي  كندا 
العالم وأيضًا رابع أكبر مصّدر عالمي لهذه 

المادة.
فكندا تنتج نحوًا من 4,6 ماليين برميل من 
النفط الخام يوميًا، وتصّدر منها 3,7 ماليين 
برميل يوميًا. كما أن كندا تستورد 0,6 مليون 
برميل من النفط الخام يوميًا. وهذا يعني أن 

كندا ُمصّدر صاٍف لهذه المادة.
وترى زعيمة الحزب األخضر الكندي إليزابيث 
ماي أّن بإمكان كندا أن تكون مكتفية ذاتيًا من 
النفط وأاّل تستورد بالتالي هذه المادة. وتقول 
في هذا الصدد »علينا التوقف عن استخدام 
النفط المستخرج من الرمال الزفتية كمصدر 
بحلول عام 2030، وهذه  اأُلحفورية  للطاقة 

المهلة سريعة فعاًل«.
الحين  ذلك  حتى  أنه  الخضر  زعيمة  وترى 
عن  التوقف  كندا  في  النفط  مصافي  على 
المستورد  ضمنه  ومن  الخام،  النفط  استيراد 
الخام  النفط  وتكرير  المتحدة،  الواليات  من 

المستخرج في كندا فقط.
»لدينا عّمال في ألبرتا وساسكاتشيوان يخافون 
على أوضاعهم المعيشية، وفي الوقت نفسه 
نواصل استيراد المنتجات النفطية من المملكة 
السعودية ونيجيريا وفنزويال وبلدان ُأخرى«، 

تضيف ماي.
ومعروف أن عملية استخراج النفط من الرمال 
عملية  من  للبيئة  تلويثًا  أكثر  هي  الزفتية 

استخراج النفط التقليدي. وثروة الرمال الزفتية 
متوفرة بالدرجة األولى في مقاطعة ألبرتا في 
غرب كندا، وبكميات أقل لدى جارتها الشرقية 

ساسكاتشيوان.
ويبلغ إجمالي احتياطي كندا من النفط الخام 
166,7 مليار برميل، 162,5 مليار برميل 
منها من الرمال الزفتية، أي ما نسبته ٪97,5 
األرقام  آخر  وفق  احتياطها  إجمالي  من 
)ديسمبر(  األول  لكانون  والعائدة  المتوفرة 
2017، كما يفيد موقع وزارة الموارد الطبيعية 

في الحكومة الفدرالية.
من  ذاتي  اكتفاء  من  ماي  إليه  تدعو  وما 
النفط ممكن من الناحية النظرية، ولكن هناك 
تحديات عملية تواجه بلوغ كندا هذا الهدف، 

كما يفيد تقرير لراديو كندا.
على سبيل المثال مصفاة النفط التي تملكها 
شركة »إيرفينغ« قرب مدينة سانت جون على 
ساحل األطلسي تكّرر 300 ألف برميل من 
النفط يوميًا. وتقول ماي إن بإمكان المصفاة 
منصة  بواسطة  المستخرج  النفط  استيراد 
»هيبيرنيا« قبالة سواحل نيوفاوندالند والبرادور 
في شرق كندا. لكن هذه المنصة تنتج 220 
ألف برميل يوميًا، أي أنها ال تستطيع تلبية 
احتياجات مصفاة »إيرفينغ« التي تصّدر إلى 
التي  النفط  كميات  معظم  المتحدة  الواليات 

تكّررها.
المكّرر  النفط  تصدير  من  »إيرفينغ«  ومنُع 
سيكون في حال حصوله أشبه بعملية تأميم 

تروتييه  لـ«معهد  األكاديمي  المدير  حسب 
الـ«بوليتكنيك«  التابع لمعهد   )IET( »للطاقة

في جامعة مونتريال، نورمان موّسو.
إجبار  كندا  على  جدًا  صعبًا  »سيكون  كما 
النفط  استخدام  على  الكندية  النفط  مصافي 
الكندي فقط إذا ما أردنا الحفاظ على اتفاق 
التبادل الحر مع الواليات المتحدة والمكسيك«، 
يقول البروفيسور شارل سيغان من قسم العلوم 

االقتصادية في جامعة كيبيك في مونتريال.

كما أن بناء أنبوب نفط جديد لنقل نفط الرمال 
يتعارض  شرقها  إلى  كندا  غرب  من  الزفتية 
إضافًة  األخضر،  للحزب  البيئية  النظرة  مع 
إلى أن عملية استخراج هذا النفط هي أكثر 
إنتاجًا للغازات الدفيئة بنسبة 17٪ من عملية 
استخراج النفط الصخري القادم من الواليات 
المتحدة. هذا دون األخذ باالعتبار أّن مصفاة 
الثقيل  النفط  لتكرير  معّدة  غير  »إيرفينغ« 

المستخرج من الرمال الزفتية.
وفي الخالصة يرى تقرير راديو كندا، استنادًا 
إلى أهل االختصاص، أن بلوغ كندا االكتفاء 
ومشاريع  إجراءات  يتطلب  النفط  من  الذاتي 
تتعارض مع المبادئ البيئية للحزب األخضر 

والقتصاد السوق.
)راديو كندا(

سيطلق في األسابيع القادمة الجيل الجديد من 
الشبكات الالسلكية Wi-Fi 6. ما هي أبرز 

ميزات هذا الجيل الواعد من الواي فاي ؟
سرعة اتصال عالية : مقارنة للجيل الخامس 
البيانات على  نقل  تفوق سرعة   ،5  Wi-Fi
 6  Wi-Fi فاي  الواي  من  السادس  الجيل 

بنسبة ٪40.

شبكة WiFi متوافقة مع »المنزل المتصل«: 
، سيتم تحسين  الجديد   6  WiFi مع معيار 
غطاء منزلك. يتيح WiFi 6 توصيل العديد 
فقد  أي  دون  نفسها  بالشبكة  األجهزة  من 
للسرعة ، على عكس سابقاتها. يتماشى هذا 
أن  ويمكن  المتصل«  »المنزل  مع  التطور 
األجهزة  جميع  قارة   بصفة  بتوصيل  يسمح 

.WiFi المتصلة بشبكة
أمان أفضل للبيانات المنقولة : إصدار جديد 
باستخدام  للبيانات ممكن   WPA تشفير  من 
أحدث  هو  هذا   .WPA3 و   WiFi تشفير 
 6 Wi-Fi التشفير وقوة المتوفر حاليا. يتيح
حماية أفضل للبيانات عند تصفح اإلنترنت.

 Wi-Fi معيار  يوفر  للبطارية:  أطول  عمر 

 (  TWT هو  جديًدا  نظاًما  أيًضا   6 الجديد 
 Target Wait»الهدف استهداف  »وقت 
Time( يسمح لك هذا النظام بإيقاف االتصال 
وأجهزتك  بك  الخاص  التوجيه  جهاز  بين 
المتصلة بشبكة WiFi عند عدم استخدامها. 
أجهزة  مما يطّول في عمر ستدوم بطاريات 
الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

»سوني« تكشف عن أحدث هواتفها
هاتف  عن  مؤخرا  »سوني«  شركة  كشفت 
المنافسة  تأمل من خالله  الذي   8  Xperia

في سوق الهواتف الذكية متوسطة الثمن.
وجاء الهاتف بهيكل أنيق بوزن 170 غراما، 
 68/IP65 مقاوم للماء والغبار وفق معايير
بدقة   LCD بشاشة  مزود  العالمية، 

)1080/2530( بيكسل وأبعاد »21:9«.
بماسح  الهاتف  هذا  »سوني«  زودت  كما 
الحافة  على  موضوع  األصابع،  لبصمات 
اليمنى من الهيكل، ومنفذ 3,5 ملم للسماعات، 
وشريحة NFC، ومنفذين لبطاقات االتصال، 
ممتازة  أصواتا  تؤمن  التي   LDAC وتقنية 

أثناء االستماع للموسيقى.
 Snapdragone بمعالج   Xperia ويعمل 
-630 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 
 64 داخلية  تخزين  وذاكرة  غيغابايت،   4
بسعة  وبطارية  للتوسيع،  قابلة  غيغابايت 
الشحن  خاصية  مع  أمبير،  ميلي   2760

السريع وشاحن )18واطا(.
فجاءت  الهاتف  لهذا  األساسية  الكاميرا  أما 
ميغابيكسل،   )8+12( بدقة  العدسة،  ثنائية 
بفتحات عدسة f/1,8، والكاميرا األمامية أتت 

على  التعرف  وخاصية  ميغابيكسل،   8 بدقة 
الوجوه.

وسيطرح هذا الهاتف في أسواق اليابان أواخر 
األبيض  هي  ألوان  بعدة  الجاري،  أكتوبر 

 505 بسعر  والبرتقالي،  واألزرق  واألسود 
دوالرات تقريبا.
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ق.ج.ج

رشدي الماضي 
حيفا 

قّصة قصيرة جّدا... وهي إفراز مّما ُيعتبر في 
األدب: الكتابة عبر النَّوعّية وتمتاز بالتَّخّطي 
عر والقّص... وُيطلق  للحدود بين جنسي الشِّ

القصيرة،  القّصة  أو  الخاطرة  كذلك  عليها 
حيث تصبح شاعرّيتها متوازية مع سردّيتها... 
في  جابر  كوثر  والباحثة  الدكتورة  وتصف 
هذا   )2012( الّنوعّية”  عبر  “الكتابة  كتابها 
نّصا  باعتبارها  القصيرة،  األقصوصة  اللون 

مفتوحا على األنواع، ذا داللة متعّددة...

بأدب  يستند  لكونه  االختزال  الى  الميل  الى 
األدبي  الّنوع  هذا  يندرج  اأَلدنىوعليه،  الحّد 

الجديد ضمن حدود ما ُيْعىق والتقليل...

موضوع  في  اختلفوا  الباحثين  أّن  والمعروف 
الّنوع األدبي عربّيا، فذهب عدد  بدايات هذا 
العشرين  سنوات  في  كانت  بدايته  أّن  منهم 
آخرون  كال  بينما  واألربعينيات،  والثالثين 
بعينيات  الى أّن والدتُه في أدبنا كانت في السَّ
اخالصي  وليد  الكاتب  يد  على  سوريا  في 

قاسية”  عيون  في  “الّدهشة  مجموعته  في 
...)1972_

لتحديد  الّدارسين  محاوالت  أّدت  وقد  هذا 
في  ساهمت  التي  النَّصّية  خارج  الُمسّببات 
انتشاره في عالمنا العربي، أّدت الى االتفاق 
القاسي  المعيشي  الواقع  أواًل:  اآلتي:  على 

بامتياز الذي عانى منه المجتمع العربي.

غزا  الذي  السريع  الّتكنولوجي  الّتطّور  ثانًيا: 
ولّما يزل يغزو مجتمعاتنا، كاّل على ِحدة.

التي  الّشباب،  الُكّتاب  شريحة  ظهور  ثالًثا: 
 1990 سنة  األخيرة  المرحلة  خالل  تكتب 

وبرز تأّثرها بهذا الّنوع الجديد من الكتابة.

رابًعا: تزايد الوعي بأهمّية الكتابة النَّسوّية التي 

ما  بكل  األدبي  الّنوع  هذا  ايجابّيا  استثمرت 
يتضّمنُه من تداخالت الّنوعّية وشكلِه...

ومّما يجدر اإلشارة إليه أنَّ كتابة الّنصوص 
رب بتحكيمها  القصيرة الحديثة خرجت عن السِّ
فاخترقتُه  أدبنا  في  عليه  والُمتعارف  ائد  للسَّ
قجاَءت  والّتكرار  الّتقليد  عن  بعيدا  وتجاوزتُه 
وموقف...  رؤية  عن  وتعبيرا  مغايرة  كتابة 
حيث ُيْجمع بِه المؤّلف ما بين العناصر الفنّية 
موجزة،  سياقّية  مساحة  في  الّسْردي  والبناء 
والّتشويق  واإلمتاع  والتركيز  بالتكثيف  تمتاز 

واإليحاء والّدهشة والِقَصر و.. و.. و..

صباح الخير لكّل قارئ ناقد نصوص القّصة 
جّدا وُيفّكك بيئتها من حيث المفارقة والّنهاية 

المفتوحة، التي تمتاز بسرعة قراءتها...

أدب

قصة قصيرة: الكنز المدفون
حسين علي غالب

 ، الشجرة  منتصف  في  بقوة  اليافطة  يثبت 
عبر طرقها بالمطرقة ، يقول أحمد إلى أخيه 

األصغر عماد :
السنة  فأنت   ، األرض  تباع  أن  أتمنى   -
أجل  من  المال  من  الكثير  تحتاج  القادمة 
الجامعة ،وأنا أيضا سوف أتخرج وأريد بعض 

المال إلفتتاح مشروع لي .
ما  على  للموافقة  كعالمة  رأسه  عماد  يحرك 

يقوله أخيه أحمد :
بطريقة  أفكر  دعني  لكن   ، صدقت  نعم   -
عن  بعيدة  فهي   ، مرغوبة  األرض  تجعل 

المساكن .
يتقدم أحمد نحو سيارته :

- دعنا نعود لبيتنا ونفكر .
يدخل كالهما للسيارة ،ويعودا إلى بيتهما .

مشترين  من  أتصام  أي  دون  األيام  تمر 
لألرض ، فيخرج أحمد صندوق ذهب ألمه 

الراحلة :
أبيع  سوف  لكني   ، تحزن  ال  عماد  يا   -
وأنت  عندنا  فأنا   ، أمي  حصتي من ذهب 

مصاريف كثيرة .
ترتسم إبتسامة على وجه عماد :

- أفعل ما تشاء يا أخي ، لكن أرجوك ال تبع 
السبائك الصغيرة ، فلقد كانت عزيزة جدا على 

قلب أمي رحمها هللا .
يمد أحمد يده في الصندوق ويخرج السبائك 

الصغيرة ويعطيها ألخيه :
- خذ يا أخي أحتفظ بها ، وأنا خارج وسوف 
الذهب سوف  أبيع  أن  فبعد  أيام  عدة  أغيب 
في  هي  تعلم  فكما  جامعتي  إلى  أذهب 

محافظة أخرى .
- أفعل ما تشاء ، ودعائي لك بالتوفيق .

خرج أحمد تاركا أخيه األصغر ، لعدة أيام ، 
وإذ في اليوم الثالث تفاجأ بإتصاالت ال تعد 
وال تحصى من مشترين لألرض ، فيعود إلى 

أخيه األصغر مسرعا .
الكثيرين  بي  أتصل  لقد   ، أفرح  عماد  يا   -

يريدون شراء األرض .
يرد عماد فرحا :

- وما الذي تنتظره ، هي بعها .
علي  تنهال  العروض  أن   ، أبيعها  كيف   -
إلى  سعرها  وصل  ولقد   ، المطر  كزخات 

نصف مليون ، وأنا كنت قابل بالسابق بمائة 
ألف فقط .

- بعها يا أخي أرجوك ، وال تتردد .
مناطق سكنية  هناك  أن  يبدو   ، يا عماد   -

سوف تبنى هناك دعنا ننتظر .
- ال أرجوك بعها ، اليوم قبل الغد .

- كما تشاء ، واآلن وصلت وأردت أخذ رائيك 
، فأدعو لي أنا ذاهب لبيعها .

يصفق عماد فرحا :
- أذهب يا أخي ، الحمد هللا على نعمته .

يخرج أحمد من بيته ،وهو يكاد يقفز من شدة 
الفرح .

تمر الساعات وعماد جالس على كمبيوتره ، 
يتصفح مواقع التواصل االجتماعي .

يدخل أحمد إلى البيت ، وهو ممسكا بشيك 
بين يده :

- لقد بعتها ، لقد بعتها .
ترتسم إبتسامة على وجه عماد :

- وأنا نجحت خطتي أيضا .
ينظر أحمد إلى أخيه :

- أي خطة ، لقد ضحك القدر أخيرا لنا .
- ال ، أنا أعددت خطة ، ولقد نجحت .

- يا عماد ماذا تقول ، أي خطة ..؟؟
أن  الصحيفة  قراءة في   ، يوم ذهابك  - في 

هناك أراض كثيرة مليئة باألثار والكنوز .
يرد أحمد وهو ما زال مبتسما :

- نعم صحيح ، وما دخلنا نحن .
- لقد خطرت في عقلي فكرة ، فأخذت سبائك 
في  نقاط سهلة  في  ودفنتها  الصغيرة  الذهب 

األرض .
- تبا ، ماذا فعلت يا عماد ..؟؟
- أنتظر وأسمع لبقية القصة .

- أي قصة يا عماد ، قل بسرعة ماذا فعلت 
..؟؟

- لم أفعل شيئا ، لقد طلبت من عدة عمال 
تنظيف األرض ، وتركتهم لعدة ساعات .

- وماذا حدث بعد عودتك لهم ، لقد وجدتهم 
أنهم  مختفيين إال واحد فقط منهم ، أخبرني 

وجدوا سبائك ذهب وهربوا .
- يا هللا ماذا فعلت ، لقد أضعت ذهب أمك 

الراحلة ..!!
لنشر  وسيلة  العمال  هؤالء  كانوا  لقد   -
اشاعات ال تعد وال تحصى على األرض ، 

حتى وصلت لمواقع التواصل االجتماعي .
وإذ   ، الكومبيوتر  شاشة  نحو  يده عماد  يمد 

يرى أحمد صور لألرض عليها ..!!
يتقدم أحمد نحو الشاشة ، وعيناه تكاد تخرج 

من رأسه :
- اللعنة ، مئات التعليقات ، وعدة صور .

يرد عماد ،وهو يشعر باالنتصار :
- أنا لم أفعل سوى أني وضعت عدة سبائك 
بقية  أما   ، األرض  في  الذهب  من  صغيرة 
األحداث أنت اآلن علمت بها ، والنتيجة شيك 

بمبلغ ضخم ثمنا لألرض .
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قصة قصيرة: هبوطًا إلى دير الزور

عواد علي
كاتب من العراق

أشرطة  بمجموعة  أحتفظ  وأنا  قرن  نصف  منذ 
بصوتها.  أمي  مذكرات  عليها  سّجلت  سمعية 
حافظت عليها مع مسّجلي األثير “فيليبس بحرص 

شديد، بل مبالغ فيه، كما لو أنها جواهر ثمينة.
كنت أعيد األشرطة على مسامعها كل عام في 
الرابع والعشرين من نيسان، ذكرى الجريمة الكبرى 
التي نفذها الطورانيون ضد األرمن خالل الحرب 
فتطأطئ رأسها وتبسط راحتيها  األولى،  العالمية 
على المسّجل، وتصدر من بين شفتيها المطبقتين 
تغرورق  فيما  جريحة،  ظبية  كنأمة  أنينًا ضعيفًا 

عيناها بالدموع.
حين شرعُت في تسجيل تلك المذكرات كانت في 
الخامسة والستين من عمرها. وما إن انتهيت منها 
على  أفرغها  أخذت  حتى  أسبوعين  في غضون 
الورق. اكتشفت وقتها أنها، بالرغم من ثقل المأساة 
التي عاشتها، ذات ذاكرة حّية ال تفوتها شاردة وال 
واردة، ما أغراني بتحويلها إلى رواية. كنت مفتونًا 
بهذا الفن، مهووسًا بأن أخوض مغامرته المهيبة، 
واقتنعت  الكبار،  الروائيين  لعشرات  قرأت  بعدما 
بأنني أستطيع، شأني شأن من سبقوني، ركوب 
الموجة حتى لو على متن قارب بدائي. وآثرت أن 
أترك ألّمي مهمة سرد أحداث الرواية على لسانها 
هي، كما عاشتها ومن منظورها الشخصي، دون 

أن أتدخل فيها ال من قريب وال من بعيد.
***

أبي  يقوده  أشهب،  حمار  ظهر  على  ثالثة  كنا 
لوسين  أنا  المبعدين:  قافلة  في  برسنه،  ممسكًا 
الصبية ابنة الثانية عشرة في المؤخرة، وأخي آرتين 
الذي يكبرني بعامين في المقدمة، وأختي الصغيرة 
تاكوهي ذات األعوام الثمانية في الوسط. لم يكن 
ففي  التحّمل،  على  الحمار  قدرة  عن  يزيد  وزننا 
يتعّدى  ال  هزيلًة  أبداننا  كانت  برلك  السفر  وقت 
وزنها، مجتمعًة، ثلث وزن الحمار بسبب صعوبة 
)بعد بضع سنين  الغذائية  المواد  الحصول على 
سببها  يكن  لم  آنذاك  المواد  تلك  قلة  أن  علمت 
عجز في اإلنتاج الزراعي، بل ألن األلمان كانوا 
يضعون أيديهم عليها، ويشحنونها إلى بالدهم من 
غير أن يكترثوا لنا نحن الجياع في األناضول(.

كان المبعدون في القافلة، التي تمتّد آالف األميال، 
يدّبون على أقدامهم كدبيب النمل، يسوقهم مئات 
والهراوات  بالبنادق  المسلحين  )الدرك(  الجندرمة 
والسياط، عدا قلة من المحظوظين، الذين يمتلكون 
حميرًا أو بغااًل أو أكاديش، فقد أوكلوا لها مهمة 
وكان  واألفرشة.  القوت  وبعض  أطفالهم  حمل 
منتصف  إلى  المحشورين  نحن  علينا،  يستحيل 
يصعد  عندما  إاّل  ذيلها  أو  رأسها  رؤية  القافلة، 
الطريق إلى التالل أو ينحدر إلى الوهاد. حينئذ 
قارب  يهاجم  الذي  الهائل،  الثعبان  كأنها  تبدو 
الشمس لمنعه من اإلبحار إلى األفق، كما تقول 

األسطورة.
ال أتذكر اآلن من أين حصلنا على ذلك الحمار، 
لنشاطه  تقديرًا  “آفاك”  لقب  عليه  خلعنا  الذي 
الريح.  تقاوم  قويًا مثل سفينة  فقد كان  وحيويته، 
قطعة  مقابل  الفالحين  أحد  من  أبي  اقتناه  ربما 
عرسها،  أيام  من  أمي  بها  تحتفظ  كانت  ذهب 
يعادل  البغل  أو  الحمار  كان  المحنة  تلك  فإّبان 
سيارًة فارهًة في وقتنا الحالي. وقد حرصت أمي، 
حين تأكد لها أن طلعت باشا سينفي األرمن من 
محشوّة  مريحة،  بردعة  تجهيز  على  األناضول، 

بالصوف، وعدد من أكياس النوم.
كان “آفاك” هادئ الطباع، صبورًا، مقارنًة ببعض 
ينال  السير حين  تتمّنع عن  كانت  التي  الحمير 
ثقلها على  التعب والعطش، فتحرن وترمي  منها 
األرض. وال أنسى ذلك الحمار الهرم الذي ألقى 
من على ظهره صبيين، وهو يرتقي تاًل مرتفعًا، 
فتدحرجا إلى الوادي، ولم يستطع أبواهما إنقاذهما 
من  خرجا  إذا  بالقتل  هددوهما  الجندرمة  ألن 
بل  القلب،  يدمي  مأساويًا  موقفًا  كان  القافلة. 

يقطعه نصفين.
الباكر من أيام أسبوع  في ذلك الصباح الربيعي 
“خربوت”  بلدتنا  من  فيه  ُأبعدنا  الذي  اآلالم، 
مقارنًة  منعشًا  الجو  يكن  لم  العزيز(،  )معمورة 
قذائفها  المدفعية  أطلقت  السابقة.  بالصباحات 

من  اإلفاقة  على  األهالي  إلرغام  الهواء  في 
يذوقوا  لم  منهم  الكثيرين  أن  من  بالرغم  رقادهم، 
طعم النوم، في الليلة السابقة، من جرّاء أصوات 
البلدة، تلك  المزعجة في أحياء  الطبول واألبواق 
لاللتحاق  المؤمنين  تدعو  كانت  التي  األصوات 
بمركز التجنيد من أجل الجهاد ضد الكّفار الروس 
كان  فيما  الوطن،  أعداء  والفرنسيين،  واإلنكليز 
الطورانيون  والزعماء  واألبواق،  الطبول  أصحاب 
الممسكون بزمام السلطة، يعلمون أكثر من غيرهم 
أن أغلب المسلمين في السلطنة لم يكونوا يرون 
في الجهاد ما يسوّغ اإلقدام على الموت، فيهربون 
ويتوارون عن األنظار، على العكس من السلطان، 
الذي كان يعتقد بأّن إعالن الجهاد سيكون قبسًا 
يشعل العالم اإلسالمي بأجمعه، فينهض ويمحق 

األعداء عن وجه األرض ويبيدهم.
وبدت  المدافع،  دوّي  على  األهالي  جميع  وثب 
وفتحوا  الهلع،  من  خشبية  ألواح  كأنها  وجوههم 
األبواب الخارجية ليستقصوا عن األمر، ظّنًا منهم 
في  الشوارع  فوجدوا  بلدتهم،  بلغ  برلك  السفر  أن 
يمطرونهم  وجندرمة  بعساكر  تعّج  هياج  حالة 
بوابل من الشتائم واإلهانات، ويتوّعدون باغتصاب 
بناتهم إن خالفوا أوامرهم، بينما كان يقف أمام كل 
بصوت  ينادي  أونباشي  أو  جاويش  منهم  زمرة 
جهوري “فرمان همايوني شريف: على جميع أفراد 
ِمّلة األرمن مغادرة بيوتهم، وترك ممتلكاتهم، ومن 
تسّول له نفسه عدم االمتثال للفرمان خالل ساعة 

سنطلق عليه النار”.
كانوا  الجميع  لكن  أين سيرّحلوننا،  إلى  يقولوا  لم 
يعرفون أنهم قرروا إبعادنا خارج األناضول بتهمة 
الخيانة والتمرد المسلح لصالح روسيا. أبي اعتقد 
بأن وجهتنا ستكون جنوبًا حيث البادية السورية، 
بينما خّمنت أمي أنها ستكون أرارات في الشرق.

أكثر  تاكوهي  باديًا على وجه أختي  الحزن  كان 
منا، تقول ألّمي بصوت يشبه صوت طائر عليل:

- عيد الفصح مقبل كيف سنفرح؟
تصطدم أمي بسؤالها، ويتعّذر عليها العثور على 

جواب مناسب، فتخدعها قائلًة:
- ال عليك، في وسعنا أن نفرح مع الجمع في 

البرية.
- هل الرحلة طويلة؟

- ال أعرف، لم أجرّبها من قبل.
خرجنا من البيت قبل انتهاء المهلة، أسوًة ببقية 
لجام  فك  من  أبي  تمّكن  أن  بعد  البلدة،  أهالي 
وبعض  بالبردعة  وجّلله  خاطفة،  بسرعة  الحمار 
الوداع  تحية  “ألقوا  متحّسرًا  لنا  وقال  األغطية، 
ثم  اإلبعاد”،  أو  الموت  ساعة  حانت  لخربوت. 
رفع رأسه إلى السماء وأضاف “سنوكل أمرنا إلى 
يسوع المخّلص، لقد آمّنا به وعليه أن ينجينا من 
هذه المحنة”. أما أّمي فقد انخرطت من فورها في 
الرقاق والزبيب والتين  الثياب وخبز  جمع بعض 
المجفف، وكّومتها في صرة وربطتها على بطن 
وثالث  صغيرتين  ماء  قربَتي  وطالت  “آفاك”، 

مّطارات.
المّطارات  ووزّعت  ألبي،  الِقَرب  إحدى  ناولت 
علينا نحن الثالثة، وحملت هي القربة الثانية، في 
وتناولت  بحزام جلدي،  أنا خصري  حين حزمت 
بي  الخاصة  الحاجات  من  وبعضًا  اإلنجيل 
منسوج  مزركش  خرج  في  ودسستها  وبتاكوهي، 

الملون، وعّلقته على كتفي،  من خيوط الصوف 
وأحطت رقبتي ورقبة تاكوهي بوشاحين أبيضين 
األمر.  يتطلب  عندما  للشعر  غطاًء  لنستعملهما 
واكتفى آرتين بحمل صندوق خشبي صغير، إلى 

جانب المّطارة، ظننت أنه خبأ فيه مّدخراته.
البلدة،  وسط  من  يسيرة  مقربة  على  حين صرنا 
إلى  عيوننا  فتوجهت  رمادية،  سحابة  غطتنا 
وبدأ  حائاًل،  لونها  صار  لحظات  بعد  السماء. 
صغيرة  قطرات  وأخذت  رذاذًا،  يتساقط  المطر 
ووجناتنا  جباهنا  على  وتنزلق  رؤوسنا،  تداعب 
في خيوط مثل الدموع. إال أن السحابة لم تلبث 
المرتفعات.  فوق  الشمس  وأشرقت  ابتعدت،  أن 
استبشرنا خيرًا بالمطر ألنه يمسح ذنوب األرض 
كما يقولون، وتمّنينا لو أنه استمر وقتًا أطول لينفذ 
إلى أحشائها، لكن مشهدًا مريعًا، كان يجري في 
تلك األثناء أمام كنيستنا “الكنيسة الرسولية”، هزّنا 
ومألنا غيضًا، مشهد دركيين يضربان بهراوتيهما 
على  وينهاالن  اليدين،  مقّيد  خورّي  رأس  على 
بطنه وظهره ركاًل بجزمتيهما كما لو أنهما يركالن 
ترسم  وهي  أمي،  شهقت  بالقطن.  محشوًة  دميًة 

عالمة الصليب، ودمدمت:
- ويلتاه! هل هذا أبونا باليان؟

كانت تعاني من ضعف في النظر، وال تستطيع 
تمييز األشخاص عن بعد.

- هو بعينه.
قلُت، فناجت العذراء بتنهيدة متأسية:

الدمع مدرارًا، حتى رجال  اذرفي  اإلله،  أّم  يا   -
الكنيسة ال يسلمون من جورهم؟

قبل أن ننعطف إلى الطريق المؤدية إلى جنوب 
“خربوت” رأينا شابين، أحدهما مانويل ابن عمتي، 
يشتبكان مع ثالثة من أفراد الجندرمة بالعصي، 
الجندرمة  أفراد  إاّل لحظات حتى أطلق  وما هي 
الرصاص عليهما، وأصابوهما إصابات مباشرًة، 
ما  بشيء  شعرت  بدمائهما.  مضّرَجين  فسقطا 
يتمّزق في داخلي، فأجهشت بالبكاء، وسمعت أبي 
يقول بصوت مكلوم “حنانيك يا يسوع، خّفف عن 

ابن أختي آالمه، وارفعه إلى وطننا السماوي”.
وجه  ذو  اللون  رملي  كانغالي  كلب  آلرتين  كان 
بقناع أسود، سرقه من مرّبي كالب كردي حين 
وأسماه  شهرين،  عن  عمره  يزيد  ال  جروًا  كان 
أن  الكلب  أبى  البيت  غادرنا  عندما  زاديكيان*. 
وأخذ  بالقافلة،  فلحق  بنا،  تعلقه  شدة  من  يفارقنا 
بين حين  أقدامنا  “آفاك”، ويتشّمم  بمحاذاة  يسير 
وآخر، وكأنه يتوسل إلينا أاّل نتخلى عنه. حاول 
الدركي مرارًا إبعاده، إاّل أنه لم يفلح، وفي آخر 
لكن زاديكيان  بالسوط على مؤخرته،  مرة ضربه 
من  يسقطه  وكاد  إليه  وقفز  غضبًا  استشاط 
الحصان، فأقلع الدركي نهائيًا عن المحاولة. كان 
بإمكانه أن يقتله برصاصة من بندقيته، وال أدري 

ِلَم لم يفعل، بالرغم من قسوته.
وصارت  طويلًة،  مسافًة  القافلة  قطعت  حينما 

“خربوت” خارج مدى النظر، سألت آرتين:
أن  أخشى  المسكين؟  زاديكيان  سنطعم  ماذا   -

يموت من الجوع.
أدار رأسه ناحيتي وقال:

- ال تخافي، إذا جاع سيفترس الدركي.
- حقًا؟

تساءلت تاكوهي، فرد عليها آرتين:

- أمزح معها، جلبت له في هذا الصندوق ديكًا 
مسلوقًا مّلحته كي ال يتعفن.

سألُته مستغربًة:
طعم  نذق  لم  ونحن  عليه  حصلت  أين  من   -

الدجاج منذ عدة أشهر؟
- أتيت به أمس من سطح جارنا بنيامين.

الّرب  سيغضب  سرقاتك؟  عن  تكّف  ال  أنت   -
عليك ويرميك في الجحيم.

- وهل ثمة جحيم أشّد من الجحيم الذي نحن فيه؟
- نعم، جحيم اآلخرة.

- لماذا أكلِت إذن من الديك الرومي في الكرسمس 
الماضي؟

- وما عالقة ذلك بالسرقة؟
- تقصدين أن ابن خالي كيركور ذبحه وأعطانا 

حصًة منه؟
- صحيح.

- هل تعرفين من أين جاء به؟
- ال.

- خطفه من مزرعة في أطراف خربوت.
- ال أصّدق.

- أنِت ال تريدين أن تصّدقي ألنك أكلِت منه.
يعاقبني ألني  لن  فإن هللا  أنه سرقه  لو  - حتى 

لم أكن أعلم.
- أنا أيضًا لن يعاقبني ألني لم أسرق الديك.

ربتت تاكوهي على كتفه وقالت:
سطح  من  به  أتيت  بأّنك  اعترفت  قليل  قبل   -

جارنا بنيامين.
– وجدته ميتًا فأخذته.

قلت غاضبًة:
- ومن أباح لك القفز إلى سطح الجيران؟

عليه،  عيناي  فوقعت  بيتنا  سطح  على  كنت   -
لحظتها خطر لي أن آخذه لزاديكيان بداًل من أن 

يرميه اليهودي للكالب الضالة.
- إن كان ميتًا حقًا فهو مريض، وإذا أكل منه 

زاديكيان فسيمرض أو يموت.
- ال تخافي، معدته أقوى من معدة هذا الحمار.

ولم  نتخاصم،  وكأننا  بسرعة  الكلمات  نقذف  كنا 
لحديثنا،  السمع  يصيخ  أبانا  أن  خلدنا  في  يدر 
إلينا ونهرنا  فأحّس بشيء من االنزعاج، والتفت 

قائاًل:
- كفاكم هذرًا، لسنا ذاهبين للتنزه. تضرّعوا إلى 

هللا ليرأف بنا وينجينا من الهالك.
لزمنا الصمت، وجعلنا أعناقنا تشرئب إلى األعلى، 

وأخذنا نتضرع بهمس.
***

األرمن  فيها  انتفض  التي  السنة  نفس  ولدت في 
السلطنة،  حكومة  ضد  “ساسون”  منطقة  في 
فأل  ذلك  أن  سمعت  السادسة  سن  بلغت  وحين 
بي  حاماًل  تركها  أبي  أن  أّمي  لي  حسن. روت 
في شهرها الخامس والتحق بالثوار الذين أرسلهم 
حزب الطاشناق للدفاع عن المنطقة تحت قيادة 
فاهان وهراير وأندرانيك وآخرين، حيث كانت قراها 
إلى هجمات كتائب )أورطات(  وبلداتها تتعرض 

الجيش وقوات الفرسان الكردية غير النظامية.
العدّو  وتكّبد  المقاومين  شراسة  من  بالرغم  لكن، 
األخير،  في  االنتفاضة  ُأجهضت  كبيرة،  خسائر 
بمذابح  مصحوبًا  عثمان  بني  نصر  وكان 
وتقطيع  النساء  مئات  على  القبض  جماعية: 
الذئاب  تمّزق  كما  أحشائهن  وتمزيق  صدورهن 
غزالنًا مطاردًة، وطعن األطفال بالسفافيد، واعتقال 
هناك،  وقتلهم  “بتليس،  إلى  وإرسالهم  الرجال 
نهر  في  ورميها  أجسامهم  عن  أطرافهم  وفصل 

دجلة.
أما أبي فقد أصيب بجراح في أنحاء عديدة من 
جسمه، إال أنه تمّكن من الفرار مع مجموعة من 
رفاقه إلى قرية نائية في منطقة “ماردين” السورية، 
قبيلة  حماية  في  الزمن  من  ردحًا  هناك  ومكث 
بني محّلم. انتظرت أمي عودته بصبر جلمودي، 
متأّبيًة تصديق إشاعة بعضهم بأنه قضى نحبه، 
بل كافحتها إلى آخر رمق. وفي أحد األيام رجع 
وقتها  األمور.  أن هدأت  بعد  البيت  إلى  متخّفيًا 
كان قد مضى شهران على رؤيتي النور، وتوّلى 
جدّي ألمي تعميدي في األسبوع األول من والدتي 

دون أن أتناول القربان المقّدس.
* اسم أرمني من أصل سرياني يعني صديق.
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قصة قصيرة: ليل األسماء الجديدة

قصة قصيرة: السلة الهندية

فرج الجطيالوي

)1(
العام  في  المغوكران  أيدي  في  بغداد  سقوط  منذ 
يحاصرني  مغزي،  ذات  حياتي  تعد  لم   2003
الغبن في كل فعل أقوم به. طعم أألشياءموحد كما 
الرؤية في الظلمة. أألحالم المخزونة في الذاكرة 

تحولت إلى كوابيس.
الفرح.  ممارسة  محاولتي  عند  الشطط  بنتابني 
 ، أعماقي  في  غائر  جرح صغير  يندمل  عندما 
يتسع شرخ أخر ، تعبث الجرا ح بشؤوني الجوانية 
أن  غير  العامرية،  بمخبأ  القنابل  فعلت  كما 
عن  حينئذ  الفضائيات  عبر  تبث  التي  اللقطات 
محاكمة القديس صدام حسين المجيد تكبح بعضا 
من هذا العبث، خاصة عندما تخرج من حنجرته 
وتهز المحكمة عبارة«« العراق العظيم«.يسطير 

على تفكيري إحساس بشيء قادم غامض.
)2(

انقسمنا كالعادة على سقوط جغرافيا الرافدين. كنا 
في السابق كاناس عاديين نخفي أنقسامنا ونجامل 

بعضنا
عندما يصاب ركن من أركان البيت الكبير يعزي 
الواحد فينا أألخر. عندما بدأ اجتياح خارطة وطن 
تعرض  الشلقمة.  بجانحة  أخر،وأصيب  عزيز 
صارت   . عورة  هناك  تعد  ولم  للتعري.  الفخذ 
دعاية أغتصاب العذارى حسنة مرادفا لحيا على 
الجهاد. تعرض بيتنا لشظايا صاروخ من طائرات 
وكانت  القلب  صميم  في  امي  اصيبت  الناتو. 
مقعدة منذ فاجعة بغداد.فبلت عزاء المجاملة من 
أمتعض   . الجامعي  التدريس  في  المهنة  زمالء 
جلهم عندما اخبرتهم بان سبب الوفاة كان نتيجة 
رفض  تو.  النا  حلف  طائرات  من  قذيفة  سقوط 
البعض سماع هذا المبرر وأعربوا أن هذا الكالم 
دعاية مغرضة : غريب ! الناتو يضرب بدقة ولم 

يستهدف المدنييّن!
بغض  يعلوها  العزاءوجوههم  مجلس  يغادرون 
الشماتة، تذكرت مشهد فرح غبطة بعض الشاميتن 
الذين يركلون تمثال صدام حسين بعدما اسقطه 

الغازي المغوكراني.
من  التالي  اليوم  في  الجيران  بعض  من  سمعت 

يردد متعجبا:«قال الدكتور امه قتلها الناتو!
أدركت يومها وقد تمزق أخر رتق يربط جراحي 
أن سقوط بغداد لم يمزق نياط قلب احد من أمثال 
هذا  عقلي  في  وسرى  ايقنت  أنني  كما  هؤالء. 
أن  شراييني  في  المتوتر  الدم  يسري  كما  اليقين 
بعد غدا إذا دمرت مكة ال سامح هللا فلن بتأسف 
ويسعون  الجمرات  يرجمون  لعلهم  ممن  هؤالء 
مبرور،  انه  يظنون  في حج  والمروة  الصفا  بين 
كما أنهم سيجدون مبررا لقصف الكعبة المشرفة 

يعللون به خيباتهم.
طرابلس  العاصمة  فيه  سقطت  الذي  الغد  فبل 
وكانت المقاومة ضد الناتو وأزالمه على اشدها ، 
تجرا عميد البلدية على تسمية الشارع الذي نصبت 
فيه خيمة العزاء ألمي بشارع شهيدة الناتو. رفض 
بل  المقاوم،  الفعل  هذا  المدينة  في  المرجفون 

تجمهروا واحرقوا دمية تمثل وجه أمي.
الشمس  وجه  واحترق  عروقي  في  الدم  تجلط 
في الغروب. اعتقل الرجل الذي صرخ في وجه 
التاريخ وأطلق أسم أمي على أحد شوارع العاصمة 
استحضرت  عديدة.  مشاهد  الجغرافيا  تقيأت   ،

الغاضب« العراق العظيم«. الذي  صوت صدام 
حاول أنتشالي من هذا المستنقع.

)3(
كتبت أسماء عديدة على حوائط الشارع الذي شهد 
أألحتفالية لتسمية »شارع خيمة العزاء«. تحولت 
إطراء  ورسومات  معلقات  إلى  الحيطان  جدران 
االمتفائلون  هلل  الحملة.  وقادة  الغزو  لطائرات 
بالوساوس المشؤمة وأنخرطوا في ممارسة مسابقة 
الفوز »القرعة« ووضعت أألسماء الجديدة المحببة 
التي سوف تطلق على الشارع . على رأس هذه 
كلنتون،  وهالري  كاميرون،  سركوزي،و  القائمة 
واسم كلبتها. رافق هذا المسابقة التكبير والتهليل 
حرة.....ليبيا  حرة.......ليبيا  ليبيا   : والهتافات 

حرة !
»لن نعود للقيود قد تحررنا وحررنا الوطن« .

إنه عيد أإلنعتاق التي نالت فيه كلبة هالري العدد 
أألكثر من أألصوات واحتفل الليل بقدوم أألسماء 

الجديدة.
2014

قصة قصيرة: األصوات التي في رأسي

بقلم: جاك هاندي
في  التي  األصوات  تبدأ  متى  أبدًا  أعرف  ال 
خارجًا  أكون  ربما  إلّي.  التحّدث  في  رأسي، 
من الشقة وهامًا بالنظر إلى السحاب. فجأة، 
تخبرني األصوات بالرجوع إلى الداخل وأخذ 
مظلة، ألن السماء قد تمطر. أحيانًا أطيعها 
أخرى  أحيان  في  لكن  المظلة.  وآخذ  وأعود 
ذلك،  مع  الرجوع.  وأرفض  قوتي  أحشد 
األصوات ال تتركك تنسى بأنك خالفت أمرها، 
تقول  سوف  السماء.  أمطرت  إذا  خصوصًا 
المظّلة،  أخذ  عليك  ينبغـي  كان  انه  »اعلم 

لماذا لم تأخذها؟«.
ال أتوقع منك أن تفهم وجود أصوات في رأسك 
تخبرك بما تفعل. لكن هذا كابوس أعيش معه 
سبيل  على  اللحظة،  هذه  في  الوقت.  طوال 
وأغّير  أعود  أن  األصوات  تخبرني  المثال، 

كلمة كابوس إلى الجحيم الحّي.
األصوات تعذبني منذ الوقت الذي أستيقظ فيه. 
لتتبّول«.  الحّمام  إلى  »اذهب  تقول:  سوف 
واجلب  »اذهب  أبدًا:  تتوقف  ال  اليوم  طوال 
شيئًا لتأكله«، »اذهب وخذ قيلولة«، »اذهب 
إلى الحّمام مرة ثانية«، »استعد للنوم«. بغير 
انقطاع. حتى انها تتحدث معي أحيانًا أثناء 
أقوم وأتبّول. خوفي هو  بأن  نومي، تخبرني 
شيئًا  أفعل  أن  تخبرني  سوف  األصوات  أن 

مجنونًا، كأن أذهب للبحث عن عمل.
الكحول  تناول  بأن  االعتقاد  على  درجُت 
سوف يهّدئ األصوات لكن هذا عادة يجعلها 
أسوأ. حينها سوف تقول أشياء مثل »اذهب 
واخبر ذلك الشخص عن رأيك الحقيقي فيه« 
أو »اصعد فوق تلك الطاولة ومارس رقصة 

رعاة البقر المضحكة«.
عن  معي  الحديث  على  األصوات  درجت 
فرقة »البيتلز« الموسيقية. حينما كنت صغيرًا 
معين  ألبوم  لشراء  اذهب  لي  تقول  كانت 
نقود«  لدّي  »ليس  أرد  وعندما  الفرقة.  لهذه 
تقترح األصوات علّي أن أجّز بعض العشب 
للحصول على النقود. وعندما أقول »لكن هذا 
هل  »حسنًا،  األصوات  سترد  كثير«  عمل 
تريد األلبوم أم ال؟«. )انتظر. ربما كان ذلك 

والدي(.
أوقات طويلة نسبيًا  في بعض األحيان تمر 
دون أن تتحدث األصوات إلّي، كالوقت الذي 
أشاهد فيه التلفاز، أو أراقب النمل أو أكون 
انفخ  أن  محاوال  الغرفة  أرض  على  مستلقيًا 
كرات نسالة في سرب كبير من النسالة. أو 
الوقت الذي أشاهد فيه أي قطة من قططي 
هي األكثر خوفًا من »رأس كيس المخّدة«. 
بسرعة  تتالشى  الذهبية  الدقائق  هذه  لكن 

وسرعان ما تعود األصوات.

أتمنى فقط أن تخبرني األصوات شيئًا مفيدًا 
األشياء  أقول  كيف  تعّلمني  كأن  مرة،  ذات 
باللغة الفرنسية أو أين استقرت قفازاتي. لكنها 
تحب  كثيرة  أحيان  وفي  أبدًا،  ذلك  تفعل  ال 
سبيل  على  تخبرني  كأن  توبيخي  األصوات 
تقاطع  عند  اليسار  إلى  أنعطف  أن  المثال 
شارعين بينما يتضح لي الحقًا أنني ينبغي أن 
أن  تخبرني  أحيانًا  أو  اليمين.  جهة  أنعطف 
أرتدي ربطة عنق تبدو بوضوح أنها مضحكة.

واألسوأ من ذلك، في بعض األحيان ال تعرف 
أن  تخبرني  فقد  تريد،  ماذا  نفسها  األصوات 
ستقول  ثم  جميلة،  امرأة  إلى  وأتحّدث  أذهب 
»ال، انتظر، إنها جميلة أكثر من الالزم لك« 
وبعدها ستقول »هيا امِض« ثم ستقول »ماذا 
الرجل،  )أيها  األمر؟«.  زوجتك  اكتشفت  لو 

قّرر ما تريد!(.
عندما تخبر الناس بوجود أصوات في رأسك، 
تقول  ال  عندما  لكن  مجنون.  أنك  يعتقدون 
شيئًا على اإلطالق، وتجلس فقط وتحّدق فيهم 
فإنهم سيقولون أيضًا إنك مجنون. لذلك أنت 

ال تستطيع أن تربح.

لكي  نفساني  طبيب  إلى  الذهاب  في  فكرت 
أتخلص من األصوات، لكن األصوات قالت 
إن ذلك سيكون مكلفًا وسوف يستغرق بالطبع 

وقتًا طوياًل، وأنه يجب علّي أن أرتدي بنطالي 
وأذهب إلى قطار األنفاق ثم أعود ثانية طوال 
بنطالي،  أخلع  ثم  القطار،  بواسطة  الطريق 
ومن يعلم إن كانت هذه الفكرة ستنجح أم ال؟. 

أحيانًا األصوات تكون محقة.
أن  أستطيع  ال  أنني  قّررت  األّيام  أحد  في 
األصوات  أخرس  أن  ويجب  أكثر  أستحمل 
التي في رأسي مرة واحدة وإلى األبد. لكنني 
لم أستطع أن اكتشف كيف أفعل ذلك، لذا لم 

أفعله قط.
ربما يكون الجواب هو عدم محاولة التّخلص 
أعيش  كيف  أتعّلم  أن  لكن  األصوات  من 
إنني  ذلك،  أعتقد  الحقيقة ال  في  )أنا  معها. 

أقوله فقط لألصوات(.
هل سأكون قادرًا قط على التحّكم الكامل في 
األصوات التي برأسي؟ بالطبع ال. لكن هل 
أسلوب  أعّدل  أن  األقـل  على  قادرًا  سأكون 
حياتي لكي ال تشّكل األصوات تهديدًا لي أو 

لآلخرين؟ مرة أخرى الجواب ال.
لكنني لست مستعدًا ألن أعترف بعجزي بعد، 
ألنني تعّلمت شيئًا واحدًا وهو: األصوات قد 

تكون دكتاتورية إاّل أنها غبّية حقًا.

الكاتبة االمريكية الهندية : ميكي روبرت
ترجمة : خليل الشيخة

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

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

اسم الفنان الذي ابتدع تلك السلة .
وبينما كنت أتفحص السلة طاف في خاطري 
ذكرى ذلك اليوم البارد المرير من عام 1939 
نجوب  كنا  عندما  الشتاء  فصل  بداية  كانت 
شوارع بلنغهام أنا و والدتي و جدتي بغية بيع 
السن يرهقني  الهندية. كنت صغيرة  السالت 
فيأتيني  البيت،  إلى  بالعودة  فألح  المسير 
آخر  بيتا  “سنلج  مرة  كل  في  والدتي  جواب 
المقاييس  المختلفة  السالت  حملنا   .  ” فقط 
و األحجام ، فمنها الكبيرة و الصغيرة ومنها 
مستطيلة  وبعضها   ، والمربعة  المستديرة 
صممت  وكأنها  الئقة  بأغطية  الشكل 
السالت  تلك  استهلكت   . للنزهات  خصيصا 
جهدا شاقا من جدتي التي ماتزال تجيد التكلم 

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

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