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توزع مجانا

سياسية ثقافية مستقلة

طي صفحة
الوباء ولكن !

حممد هشام خليفة

يبدو أننا بصدد طي صفحة الوباء السوداء و العودة تدرجييا إىل
احلياة اليت كنا نعيشها سابقا و اليت أمساها اإلعالم بالعودة إىل
احلياة “ الطبيعية “.
فبعد إنهاء غالبية القيود كشف حاكم أونتاريو عن إجراءات
تتخذها املقاطعة لتجنب اإلغالق مرة أخرى حتى مع ظهور أوبئة
يف املستقبل.
من الطبيعي أن دوام احلال من احملال لكننا تعلمنا دروسا جراء هذه
اجلائحة أوهلا أن حنمد اهلل على النعم اليت بني أيدينا  ,و من الدروس
أيضا أن نقدر نعمة العيش حبرية.
حيث أن قيود الوباء قيدت احلرية اجلسدية و الفكرية و هنا لن أدخل
يف مهاترات عن جناعة هذه القيود من عدمها  ،لكن األكيد أن هذه
القيود سلبت منا حقوقا كان ال جيرؤ أحد على املساس بها.
لكن و حنن نطوي صفحة الوباء نرى أن هناك صفحات أخرى سوداء
تفتح حول العامل و قد تكون تداعياتها على شعوب األرض أخطر من
كورونا و أخواتها.
و كأن حكام األرض مل يتعظوا و كأنه ُحكم على البشرية أن تعاني
من ويالت احلروب بعد كل وباء.

في يوم األرض ..ماذا بقي
للفلسطينيين من أرضهم؟

يف اخلتام و مع بداية شهر رمضان املبارك أسأل اهلل سبحانه أن يديم
علينا مجيعا يف بلدنا كندا و يف بالد املشرق األمن و األمان و كل عام
و أنتم بألف خري.
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Visit our website
for a daily news update

هل تقضي االنتخابات النيابية الحرب في أوكرانيا5 ...
سيناريوهات محتملة
على حلم  17تشرين؟
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لديك مشكلة مع إدارة الضرائب ؟
تحتاج لتحسين أداء عملك الخاص ؟
ترغب باالستثمار و اغتنام فرص السوق ؟
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إتفاق مصيري بين الحزب الليبرالي و الحزب الديمقراطي الجديد !
* مواصلة التقدم نحو برنامج وطني للرعاية الصيدالنية
و إصدار “قانون كندا للرعاية الصيدالنية” بحلول
نهاية عام  ، 2023ثم تكليف وكالة األدوية الوطنية
بتطوير كتيب وصفات وطني لألدوية األساسية وخطة
رشاء بالجملة بحلول نهاية عام . 2025

تتأرجح شعبية الزعيم الليربايل بني ألحني و اآلخر ،
فقد كشف إستطالع عن تراجع شعبية رئيس الوزراء
جوستني ترودو بسبب أدائه يف مواجهة اإلحتجاجات
األخرية و إعالن حالة الطوارئ .
لكن هذه الشعبية عادت لرتتفع وفق إستطالع آخر
يثمن دعم ترودو ألوكرانيا يف مواجهة الغزو الرويس ,
و ألن الحكومة الحالية هي حكومة أقلية أي أنه إذا
فشلت الحكومة يف أي تصويت عىل الثقة يعني ذلك
أننا نتجه إىل إنتخابات جديدة.

* العمل عىل تدابري تهدف إىل تيسري الحصول عىل
السكن و مترير قانون “وثيقة حقوق مشرتي املساكن”
.
* امليض قدماً يف السياسات والربامج التي تهدف إىل
الحد من التغري املناخي.

و ليك ينهي الزعيم الليربايل آمال حزب املحافظني الذي
يرتبص به و الذي يريد من خالل زعيمته الجديدة أن
ينقض عىل السلطة.
توصل الزعيم الليربايل و زعيم الحزب الدميقراطي
الجديد جاغميت سينغ إىل إتفاق ميدد عمر هذا
الحكومة حتى نهاية واليتها أي يف عام . 2025
حيث أعلن ترودو اليوم الثالثاء أنه تم التوصل إىل
اتفاقية “الثقة واإلمداد”  ،وهي سارية املفعول عىل
الفور  ،وستظل سارية املفعول حتى يونيو .2025
و قال ترودو ”:نحن أحزاب سياسية مختلفة  ،ونؤيد
أشياء مختلفة .ولكن عندما تكون لدينا أهداف
مشرتكة  ،ال ميكننا أن ندع خالفاتنا تقف يف طريق
تحقيق ما يستحقه الكنديون  ،هذا هو السبب يف أننا
نتخذ هذه الخطوة”.

لكن باملقابل لكن يكون دعم الحزب الدميقراطي
لليرباليني مجاين  ،فدعم كتلة الحزب الدميقراطي
الجديد للحكومة يف تصويتات الثقة وامليزانيات
املستقبلية يعترب مقابل إحراز تقدم يف مسائل
خدماتية طالب بها الحزب الدميقراطي مثل مجانية
الدواء و طب األسنان.
ومبا أن الليرباليني يف موقف األقلية ،فإن هذا االتفاق
سيمنح سنوات من االستقرار الفيدرايل مام يسمح
لحكومة ترودو مبواصلة النهوض بأولوياتها دون القلق
من الخسارة يف التصويت بسبب الثقة ،كام وصف
العديد هذه الصفقة باإليجابية.

الحزب الديمقراطي يطرد نائبا
شارك في مجموعة معادية للمسلمين !
قام الحزب الدميقراطي الجديد يف أونتاريو بطرد
أحد أقدم املرشعني و ذلك ألنه كان عض ًوا يف
مجموعة معادية لإلسالم عىل فيسبوك.
هذا و أصدر الحزب بيانًا قدم فيه مزي ًدا من
التفاصيل حول اإلطاحة بالنائب ببول ميلر األسبوع
املايض.
و قالت لويس واتسون يف بيان إن الحزب كان يجرى
عملية تدقيق قبل انتخابات القادمة يف شهر يونيو
عندها اكتشفت أن ميللر كان عض ًوا يف مجموعة
“التحالف العاملي ضد اإلسالم” عىل فيسبوك.
قالت واتسون إن النتيجة جاءت بعد “منط من
السلوك املقلق الذي يشري إىل أن بول ميللر قد
يكون لديه آراء معادية لإلسالم وكراهية املثليني
والعنرصية”.
وكتبت“ :تجاوز هذا النمط من السلوك أي خط
معقول عندما تم اكتشاف عضويته يف مجموعة
الفيسبوك املسامة Worldwide Coalition
.”Against Islam
و أردف البيان ”:أي مرشح آخر وأي عضو آخر يف
الحزب سيتم استبعاده إىل األبد إذا كان عض ًوا يف
جامعة عنرصية معادية لإلسالم”.
و جاء البيان بعد ساعات من ادعاء ميلر أنه ال ينرش

منشوراته الخاصة عىل  ، Facebookوأشار إىل أن
موظفًا سابقًا رمبا نرش منشورات مسيئة باستخدام
حسابه و قال إنه مل تتح له الفرصة لرشح موقفه
قبل إبعاده من الحزب.
وقال إنه كان يتحدث مع محام للطعن يف مزاعم
الحزب  ،التي وصفها بأنها “مزاعم كاذبة”  ،كام عزا
قرار الحزب بإبعاده إىل “إلغاء الثقافة”  ،وأشار إىل
التوتر بينه وبني رئيسة الحزب أندريا هوروث  ،قائالً
إنها مل تتحدث معه بشكل مبارش حول األمر.
وقال “كانت لدينا خالفاتنا بشأن سياسة الحزب”
وردف “ :لسوء الحظ  ،يف مجتمعنا اآلن إذا كنت
ال تتفق مع شخص ما … فإنهم يجدون طريقة
لتلفيق األشياء لك.
أما يف ما خاص االنتخابات القادمة قال ميللر إنه
يعتزم الرتشح كمستقل يف هاميلتون-إيست  ،مل
تعلق هوروث  ،التي تتوىل رئاسة الحزب منذ 2009
عىل ترصيح ميللر .
لكنها قالت األسبوع املايض إنها مل تقم بطرد أي
عضو من الحزب من قبل .ووصفت هذه الخطوة
“بالقرار الصعب” لكنها قالت إنها ال تستطيع
تقديم املزيد من التفاصيل يف ذلك الوقت.

* ضامن تنفيذ الدعم للعامل مبا يف ذلك دعم النقابات
العاملية وبدء سياسة اإلجازة املرضية مدفوعة األجر
هذا و تضمنت اتفاقية “التوريد والثقة” البنود التالية ملدة  10أيام عىل الفور.
عىل أن يتم العمل عىل تنفيذها خالل السنوات الثالث
* االستثامر أكرث يف املصالحة مع السكان األصليني مبا يف
املقبلة :
ذلك دعم الناجني من املدارس الداخلية .
* إطالق برنامج رعاية أسنان جديد للكنديني ذوي
الدخل املنخفض .بد ًءا لألطفال الذين تقل أعامرهم * تحسني النظام الرضيبي من خالل معالجة األرباح
عن  12عا ًما يف عام  ، 2022ثم توسيعه ليشمل التي حققتها البنوك الكربى أثناء الوباء .
األشخاص الذين تقل أعامرهم عن  18عاما وكبار
السن واألشخاص ذوي اإلعاقة يف عام  ، 2023ثم * إزالة العوائق التي تحول دون املشاركة الدميقراطية
توسيعه ليشمل جميع ذوي الدخل املنخفض بحلول من خالل استكشاف طرق لتوسيع كيفية تصويت
عام  ، 2025مع عدم اشرتاط دفع أي مبلغ ألي شخص املواطنني ( مثل تحسني االقرتاع عرب الربيد وإمكانية
السامح بفرتة تصويت مدتها ثالثة أيام).
يكسب أقل من  70،000دوالر سنويًا.

كندا على موعد مع تغيير قيود السفر

بعد أيام قليلة و تحديدا يف  1أبريل ،ستتغري قيود
السفر يف كندا مرة أخرى ،وهناك بعض األشياء التي
يجب أن تكون عىل دراية بها إذا كنت تنوي السفر
من و إىل كندا.

فإن القواعد ال تتغري إذ يجب عىل جميع الركاب
الذين مل يتلقوا اللقاح والذين يبلغون من العمر
خمسة أعوام أو أكرث االستمرار يف تقديم اختبار
كورونا قبل الدخول.
هناك يشء آخر مل يتغري ،وهو مطالبة جميع
املسافرين بإرسال معلوماتهم عرب تطبيق أو موقع
 ArriveCANقبل وصولهم إىل كندا.

تجدر اإلشارة إىل أن هذا أمر إلزامي ،ولن يتمكن
املسافرون من رفض اختيارهم لالختبار العشوايئ،
كام أن أولئك الذين اختريوا لالختبار ليسوا مطالبني
بالحجر الصحي أثناء انتظار نتيجة االختبار الخاصة
بهم.

من جانب آخر ،رفعت تفويضات الكاممات يف
املقاطعات يف جميع أنحاء البالد ،كام مل تتغري
القواعد الفيدرالية بشأن هذا األمر بعد ،هذا يعني
أنه يجب عىل جميع الركاب غري املعفيني االستمرار
يف ارتداء كاممة للوجه عىل منت الطائرات ويف
املطارات الكندية ،بغض النظر عن تدابري الصحة
العامة املحلية املعمول بها.

أوال وقبل كل يشء ،لن تكون هناك حاجة الختبارات
كورونا قبل الدخول للمسافرين الذين حصلوا عىل
تطعيم كامل والذين يدخلون كندا اعتبارا من يوم
وأولئك الذين يفشلون يف إكامل هذه الخطوة قد
الجمعة  1أبريل.
ينتهي بهم األمر إىل إجراء اختبار عند الوصول
ينطبق هذا عىل أولئك الذين يسافرون عن طريق وحتى الحجر الصحي ملدة  14يوما ،بغض النظر
الرب والجو والبحر ،رشيطة اعتبارهم ملقحني عن حالة التطعيم الخاصة بهم.
بالكامل ضد کورونا مبوجب إرشادات كندا.
من جهته ،يؤكد موقع الحكومة الفيدرالية عىل
ويف الوقت الذي ستلغى فيه اختبارات ما قبل الويب أنه يجب عىل املسافرين الذين يسافرون
الدخول ،سيظل إجراء االختبار العشوايئ ،هذا يعني يف رحلة بحرية أو طائرة تقديم معلوماتهم يف
أنه قد يتم اختيار بعض املسافرين إلجراء اختبار  ArriveCANيف غضون  72ساعة قبل الصعود إىل
الطائرة.
جزيئي لكورونا عند وصولهم إىل كندا.

بالنسبة للمسافرين امللقحني جزئيا أو غري ملقحني،

www.alforqannewspaper.ca
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املقامة يف الضفة الغربية وصل  3.3%خالل  ،2021يف حني كان  2.6%يف
 ،2020وهو أعىل منه يف "إرسائيل" نفسها.

منذ عام  ،2011ازداد عدد املستوطنني بنسبة  43%ومبعدل  3.7%سنويا.
وعرب  754ألف مستوطن ينترشون يف  172مستعمرة و 140بؤرة استيطانية
بينام تتضاءل فرص قيام دولة فلسطينية "ملرحلة العدم" كام يقول مسؤولون األخريتني وصلت إىل  17ألفا ،و"عييل" التي كانت تسمى مبستوطنة التالل بالضفة الغربية والقدس ،يريد االحتالل تنفيذ مرشوعه االستيطاين الضخم
يف  3مخططات.
فلسطينيون ،يقول خبري يف االستيطان والخرائط إن الفلسطينيني الذي كانوا السبعة أصبحت "التالل التسعة".
ميلكون  96%من األرايض قبل نكبة عام  ،1948ال تتعدى ملكيتهم اآلن 4%
لبضع دقائق أقلّنا الناشط القريويت يف مركبته لنفهم حجم الخطر الذي يقيض املخطط األول بضم الجزء الغريب املحاذي للخط األخرض (يفصل
من فلسطني التاريخية.
تعيشه قريته التي يسكنها نحو  3آالف نسمة ،مل يرتك االحتالل لهم منفسا .األرايض املحتلة عام  1967عن التي صادرتها إرسائيل يف النكبة عام
من الغرب "عييل" ومن الجنوب "شيلو" ومن الرشق "شيفوت راحيل" فحتى طريقها الرئييس أغلقه منذ  20عاما ،وحول السكان إىل طريق فرعي  ،)1948وضم الجزء الرشقي (األغوار) عىل حدود األردن ،وحرص الوجود
ّ
الفلسطيني يف وسط الضفة الغربية وضم القدس كاملة.
ومن الشامل "إحيا" ،هذه املستوطنات األربع إضافة إىل  7بؤر استيطانية ،يتكبدون عربه مشقة السفر عرشات الكيلومرتات وبتكلفة مضاعفة.
تحارص بلدة قريوت الفلسطينية وتستويل عىل معظم أراضيها عرب مد
يقول القريويت الذي اعتقله االحتالل  6مرات خالل تص ّديه للمستوطنني ،ويسعى االحتالل لتنفيذ ذلك بتقسيم الضفة الغربية لكنتونات كربى يف
استيطاين بدأ أواخر سبعينيات القرن املايض وملا يتوقف حتى اآلن.
إن أهايل قريوت نظّموا  116مسرية شعبية لفتح الطريق ،وكان االحتالل يف شاملها ووسطها وجنوبها ،مع عزل مدينة أريحا بالكامل مع األغوار ،وفصل
كل مدينة عرب كتل استيطانية ضخمة (كأرئيل وشيلو وعييل شامال وغوش
كان آخر هذا التوسع بؤرة "معاليه كتريت" (البؤرة نواة مستوطنة جديدة) كل مرة يقمعهم ويزيد إغالقها بالسواتر الرتابية والحجرية.
عتصيون جنوبا) ،وتتصل هذه فيام بينها ببؤر استيطانية وشبكات طرق
التي شيّدها املستوطنون مؤخرا لتكون نقطة ربط بني املستوطنات
الضخمة ،وتبتلع مزيدا من أرايض القرية الواقعة جنويب مدينة نابلس ويقطن املستوطنات األربع املحيطة بالقرية نحو  15ألف مستوطن ،كبرية.
وصادق االحتالل عىل بناء أكرث من  1120وحدة استيطانية جديدة فيها
(شامل الضفة الغربية).
املقسم عرب أكرث من  200تج ّمع (كانتون) يفصل بينها 750
ثم يقسم َّ
هذا العام ،بينام أخطر  29منزال فلسطينيا بالهدم ووقف البناء.
حاجزا عسكريا ملنع أي تواصل سيايس واقتصادي واجتامعي ،وبالتايل منع
ويف  30مارس/آذار الذي تحل فيه الذكرى  46ليوم األرض ،يرقب بشار
القريويت الناشط ضد االستيطان منذ  20عاما ،النمو االستيطاين عىل أرايض وليس البناء فقط ،فاملاء أيضا مينعه االحتالل بوضع يده عىل  3ينابيع من قيام أي وحدة اقتصادية واجتامعية للفلسطينيني يف إطار دولة واحدة.
قريته ،والذي استهدف حتى اآلن  17ألف دونم (الدونم= ألف مرت مربع) أصل  5تعود لقريوت ،بينام تحول نبعان منها إىل مرسح اقتحامات متكررة
للمستوطنني ألداء طقوس دينية ،فضال عن هجامت ليلية تصاعدت مؤخرا وتسيطر إرسائيل عىل  78%من فلسطني التاريخية (احتلتها بشكل منفصل
من نحو  22ألف دونم هي كل أرايض القرية.
واستهدفت تحطيم مركبات األهايل وخط شعارات عىل جدران منازلهم بعد نكبة  1948وحرب  ،)1967بينام تشكّل الضفة الغربية وقطاع غزة
 22%من فلسطني التاريخية (غزة  360كيلومرتا مربعا ،والضفة نحو 6500
وال يسيطر األهايل فعليا إال عىل  366دومنا فقط ،هي املخطط الهيكيل مثل "حتى يأيت يوم االنتقام".
كيلومرت) وتضم القدس وأجزا ًء من البحر امليت.
للقرية ،فبقية األرض يصنفها االحتالل مناطق "نفوذ أمني" أو "خطرة".
ومنذ أقيمت هذه املستوطنات كانت تصادر  14ألف دونم ،ويف السنتني وتشري اإلحصاءات إىل أن معدل النمو السنوي السكاين يف املستوطنات

•هل تقيض االنتخابات النيابية عىل حلم  17ترشني؟
خالل األشهر الفائتة بدا الحامس لالنتخابات النيابية ونتائجها
يف أو ّجه ،حيث برز "التغيري" كشعار أسايس للمرحلة امل ُقبلة
وحافزا للفئات الغاضبة من أداء القوى السياسية عىل أساس
أن "حراك  17ترشين" ال يزال حارضا ً يف وجدان رشيحة
واسعة من اللبنانيني وأن التصويت للمجتمع املدين سيكون
كفيالً بتغيري الواقع الحايل.
يف تلك اآلونة بدأت املجموعات املدنية تنشط يف مختلف
االتجاهات لخوض معرتك االنتخابات الربملانية ،ما أوحى
بأ ّن املجتمع املدين سيكون قادرا ً عىل إيصال كتلة من
افراد مستقلني قد يتجاوز عددهم العرشين نائباً يف
الربملان اللبناين ويستطيع بذلك خرق الطبقة السياسية
التقليدية وتحقيق انتصار ساحق.

وفقاً لبعض االستطالعات ،فإ ّن لوائح املجتمع املدين
انقسمت عىل نفسها يف مختلف الدوائر ،وأن هناك دوائر
ستشهد وجود ما يفوق االربعة لوائح يف حني أن دوائر
تبي أنه من
اخرى ستض ّم الئحتني او ثالثة ،وبعد املتابعة ّ
املستحيل إيجاد أي دائرة تو ّحد فيها املجتمع املدين بح ّد
أدىن ،إذ إن الطامحني للسلطة كرث ويعملون عىل تشكيل
لوائحهم يف مواجهة داخلية لبعضهم البعض اكرث من
مواجهتهم ملا يعتربونه "منظومة سياسية" فاشلة.

مام ال ّ
شك فيه أن مثة رشوط لتحقيق التح ّول الدميقراطي
املرج ّو يف لبنان ،لذلك فإن بعض األمنيات تبدو صعبة
املنال إذا مل تتو ّحد جهود املجتمع املدين ،بالح ّد األدىن،
منسقة ومرشوع واضح ومحدد
يف الدوائر ضمن خطوات ّ
لتشكّل خيارا ً بديالً للناخب اللبناين يضمن محاسبة القوى
السياسية التقليدية وتصحيح الوضع القائم.

ترى مصادر متابعة للملف االنتخايب أن من سيحقق
خرقاً يف لوائح األحزاب التقليدية هم يف الواقع شخصيات
نيابية وتيارات موجودة يف السلطة أو متلك حيثية شعبية
عائلية او شخصية ،وبالتايل فهم مجموعات ركبت موجة
املعارضة للطبقة السياسية بُعيد "حراك  17ترشين" وال
ميكن احتسابهم عىل الحالة الثورية بغض النظر عن
مواقفهم السياسية املستجدة وتناغمهم مع الشعارات
املطلبية بشكل او بآخر ،ذلك ألن قواعدهم الجامهريية
ثابتة منذ ما قبل االنتفاضة الشعبية االمر الذي ينطبق
عىل العديد من الوجوه املنبثقة إما من "مجلس السلطة"
او من البيوت السياسية.

لكن اليوم ،وعىل مسافة أيام من إغالق باب تسجيل
اللوائح مع اقرتاب نهاية الدورة الربملانية وموعد إجراء
االنتخابات النيابية يبدو أن املجتمع املدين يواجه معضلة
شائكة تعاكس آماله ،حيث أن كل املعطيات تشري اىل
أن الوقت قد داهمه وبات من الصعب عليه تحقيق أي
خروقات جدية ،إذ يذهب بعض املتشامئني للقول بأن
املجموعات الثورية ،عىل ح ّد تعبريهم ،ستعجز عن إحراز
أي انتصار يف الدوائر االنتخابية عىل امتداد لبنان.

اما مجموعات " 17ترشين" والتي يف معظمها عبارة عن
نُخب اجتامعية تتقن الخطاب التغيريي فمن الواضح
أنها انهزمت امام نفسها؛ يف دائرة الشامل الثانية يف
طرابلس وعكار ،يف جبيل كرسوان ،يف املنت وحتى يف
االرشفية حيث نفوذ النائبة بوال يعقوبيان ويف الجنوب
وبعبدا والشوف وعاليه ،وهذه االنقسامات تشمل كل
املناطق اللبنانية دون استثناء ،االمر الذي من شأنه أن
يؤدي اىل رشذمة كاملة تصعب معها الخروقات املرجوة،

بنسب ضئيلة جدا ً .تعلّق املصادر
ان مل تكن مستحيلة ،اال َ
نفسها عىل السؤال بأ ّن عجز املجتمع املدين عن بناء نواة
جدية تواجه تعملق السلطة التقليدية قد يكون سبباً مبارشا ً
إلحراق مراكب التغيري ،االمر الذي سيع ّزز من سطوة القوى
السياسية وتقدّمها بفارق كبري ،حيث أن سيطرة عامل
املنافسة وتضارب االهداف عىل بعض مكونات الحراك
يفقده الثقة الشعبية التي يجب أن تكون ركيزة أساسية
النطالق مرشوع االصالح املنشود.

هكذا قد تنهي االنتخابات النيابية حلم “ 17ترشين" بتحقيق
تح ّول دميقراطي يف الساحة السياسية اللبنانية ،بالتوازي مع
الجهود التي تبذلها األحزاب لتحجيم قوى الثورة  ،وهذا
االمر ،إن كان عمالً مرشوعاً يف السياسة ،فمن غري املرشوع
أن تطرح هذه القوى نفسها بديالً جدياً يف حني انها ستخوض
غامر املعركة االنتخابية بلوائح مشتتة تحكمها التجاذبات
واملناكفات يف اكرث من دائرة.
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أسواق املوصل
WALNUTS
LB

MAGGI
Chicken Nodels
Spring Season

4

.99

$

3

500g

4

2

2

.99

$

4

.99

2

.99

$

STAR

KHUDARI
DATES

Manque
Guava
Fruits

2/$

4

4

.99

$

2

$

3L

KATAIFI & PHYLLO

2

¢

99
ARARAT

Nablusy cracked
green olive

22

8

.99

$

MAHMOOD
RICE
10LB

.99

.49

519.817.2939

CARAMEL

.99

OLIVE OIL

$

2

.99

$

COTTON
CANDY

DISPOSABLE
TABLECLOTH

.99

4

$

.99

CUSTARD
POWDER

Rose Water
750 mL

.99

$

$

YAMAMA

4

$

APRICOT
PAST

4

.99

.99

$

$

Grenadina Molasses
1000 mL

$

LABNEH

1

VIMTO
GLAB
TAMARIND

.99

YAMAMA

.99

$

Vegetable Ghee

.99

$

ALWAZAH
TEA

ASEEL

9

.99

$
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الحرب يف أوكرانيا 5 ...سيناريوهات محتملة
ليس من الفن
*بقلم :األستاذ عبداملنعم الرياحي

 .1قرأت عن الفن ،عن التعبري بالشكل واللون والصوت
والحركة مبا يشمل الرسم والنحت والتصوير واملوسيقى
والغناء والرقص والتمثيل ،تلك الوسائل التي تنقل إلينا
مشاعر املبدعني وأفكارهم ،وتعترب من عنارص الثقافة لدى
األمم يف املايض والحارض ،وتصوغ لنا تصورا ً عن ثقافة
املستقبل .وقرأت عن فنانني وفنانات ،عن لوحات رسموها
ومتاثيل صنعوها ،ونظريات يف الفن ابتدعوها كانت سبباً يف
شهرتهم .ومل اقرأ عن عروض جسدية وعالقات غرامية ،كام
هي الحال يف االخبار عن الفنانني والفنانات العرب.
 .2وسائل اإلعالم املقروءة يف عاملنا العريب ،تخصص للفن
صفحات ليس فيها من الفن يشء ،غري أخبار شخصية عن
املمثلني واملمثالت واملغنني واملغنيات ،من تزوجت ثالث
مرات وخمس مرات وعرش مرات ،ومن تزوج زميلته
شهرا ً وشهرين ريثام أنجز دوره يف عمل فني ،ثم طلقها
ليتزوج أخرى عىل صورة ال متت للفن بصلة .وتعرض يف
هذه الصفحات صور لفنانات يعرضن مفاتنهن الجسدية
يف الوجه والصدر والظهر ،ما هو طبيعي وما هو مجلوب
بعمليات التجميل .وكل ذلك ليس من الفن وال من لوازم
الفن ،بقدر ما هو مامرسات تخدش الحياء وتفسد األخالق.
 .3باسم الفن عقدت لقاءات وأقيمت سهرات ،حصلت
فيها منكرات ،جرى يف إحداها قتل واغتصاب .كل ذلك
جعل كثري من الفنانني والفنانات يعتزلون الساحة الفنية،
حتى الذين مل يعتزلوها منعوا أبناءهم وبناتهم من دخولها
وقد شجب كثري من العلامء ،منهم الشيخ محمد الغزايل
رحمه الله ،هذه املامرسات الشاذة واعتربوها سبباً يف
إشاعة الفاحشة ،وذكروا الناس بقول الله تعاىل (إن الذين
يحبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنو لهم عذاب أليم
يف الدنيا واآلخرة والله يعلم وأنتم ال تعلمون) .وحتى ال
تشيع الفاحشة ،أمر الذين يبتلون باملعايص أن يسترتوا،
ونهي األزواج والزوجات عن التحدث مبا يكون بينهم من
املباحات الرشعية.
 .4إن فساد األخالق سبب خطري يف هالك األمم ،فكم من
حضارة ازدهرت وسادت فلام غلب الفساد عىل أهلها
اندثرت وبادت .وقد أعلن هذه الحقيقة أمري الشعراء أحمد
شوقي رحمه الله بقوله :وإذا أصيب القوم يف أخالقهم ......
فأقم عليهم مأمتاً وعويالً .ورأى أن حياة األمم بأخالقها،
قال :وإمنا األمم األخالق ما بقيت  .......فإن هم ذهبت
أخالقهم ذهبوا ولنا يف قول نبينا محمد(ص) خري دليل عىل
أهمية االخالق (بعثت ألمتم مكارم االخالق).
 .5نحن اليوم يف حاجة ماسة لرتبية خلقية ألجيالنا تبدأ يف
نطاق األرسة واملدرسة ،فاألخالق تنشأ يف هذه املرحلة كام
ورد يف قول الشاعر معروف الرصايف :هي األخالق تنبت
كالنبات  .....إذا سقيت مباء املكرمات .ثم يأيت دور املجتمع
بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر كام ورد يف قول
الله تعاىل (ولتكن منكم أمة يدعون إىل الخري ويأمرون
باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون .)....
وقد حذرنا رسول الله (ص) من إهامل هذا الواجب يف
الحديث القديس :قال رسول الله (ص) يا أيها الناس إن الله
تعاىل يقول لكم :مروا باملعروف وانهوا عن املنكر قبل أن
تدعوين فال أجيب لكم وتسألوين فال أعطيكم وتستنرصوين
فال أنرصكم) صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم.

ذكرت "الجزيرة" ان "مثة توجس واسع من أن
الحرب بأوكرانيا ستزداد سوءا قبل أن تتحسن"،
حسب ما ذكره ملجلة أمريكية مسؤول أورويب
اشرتط عدم ذكر اسمه ،ورغم أن هناك القليل من
اإلجامع حول ما قد يحمله املستقبل ألوكرانيا ،فإن
مجلة فورين بولييس  Foreign Policyاألمريكية
استخلصت  5سيناريوهات محتملة لتطور هذا
الرصاع.

قوله إن ما يخشاه األوكرانيون اليوم هو سقوط
مدينة ماريوبول املحارصة يف جنوب رشق أوكرانيا
يف أيدي الروس ،وهو ما يتوقع أن يتم يف غضون
أسبوع ،مام مينح القوات الروسية موطئ قدم قويا
شامل وااللتحام مع القوات
ميكن من خالله الدفع ً
القادمة جنوبًا من خاركيف ،مضيفا أن الروس
"مبجرد حصولهم عىل أرايض دونباس ودونيتسك،
سيبدؤون التفاوض ،ألنهم فقدوا بالفعل الكثري
من الجنود" ،ومثل هذه الخطوة ميكن أن ترتك
القوات األوكرانية العاملة يف ما يسمى منطقة
عمليات القوات املشرتكة ( )JFOيف رشق أوكرانيا
محارصة.

السيناريو األول :طريق مسدود ومزيد من الدماء
بعد شهر من األعامل القتالية املكثفة يبدو أن
تحقيق انتصار واضح ألي من الجانبني أصبح
بعيد املنال ،األمر الذي جعل املحللني واملسؤولني
الغربيني يعربون عن خشيتهم من أن األسوأ
رمبا مل يأت بعد ،حيث ال يظهر الرئيس الرويس
فالدميري بوتني أي مؤرشات عىل عزمه الرتاجع أو
وقف القصف الرويس العشوايئ للمدن األوكرانية
واألهداف املدنية والعسكرية.

ونقلت املجلة عن مسؤولني وخرباء قولهم إن
رشسا بدل
أوكرانيا من املرجح أن تشن متر ًدا ً
االستسالم للمحتلني الروس ،خاصة بعد نهاية
حرب ضارية قد تؤدي إىل استنفاد القوات
الروسية متا ًما ،ومن غري املرجح أن يوافق الجمهور
األوكراين ،الذي يرى اآلن االنتصار عىل أنه نتيجة
محتملة ،عىل اتفاق سالم مبكر مينح روسيا أجزاء
السيناريو الخامس :أحداث مل تكن يف الحسبان
من أرايض بلدهم.
هذا السيناريو ،وفقا للمجلة ،هو بطبيعته األكرث
صعوبة يف التنبؤ به ،ولكن ميكن أن يكون له تأثري
السيناريو االثالث :نرص حاسم
بعد شهر من األخطاء العسكرية لروسيا وتكشف عميق عىل مسار الحرب ،مثل استخدام األسلحة
النقائص يف جودة قواتها وإمداداتها ومعداتها الكيميائية أو النووية ،أو تغيري نظام الحكم يف
ولوجستياتها ،هناك العديد من خرباء الدفاع موسكو.
واألمن يف الغرب الذين توصلوا إىل استنتاج مفاده
أن انتصا ًرا روس ًيا واسع النطاق -أي االحتالل ويقول مسؤولون عسكريون كبار سابقون ملجلة
الكامل ألوكرانيا وسقوط الحكومة األوكرانية فورين بولييس إن روسيا ميكن أن تستخدم
األسلحة الكيميائية يف ساحة املعركة كعمل يائس،
املوالية للغرب -أصبح أمرا مستبعدا للغاية.
بسبب استعداد الجيش الستهداف املدنيني.
لكن هذا ال يعني ،بالرضورة ،أن النرص الكامل
ألوكرانيا أمر محتمل أيضً ا ،إذ قد أثار الجيش
األوكراين إعجاب الخرباء بعزمه وتكتيكاته

تقول املجلة يف تقرير لها عن املوضوع إنها تحدثت
إىل أكرث من  10مسؤولني أمريكيني وأوروبيني
إضافة لعدد من كبار املحللني العسكريني والخرباء
اإلقليميني حول تقييمهم ملآالت حرب أوكرانيا
ومن شأن هذا أن مينع القوات األوكرانية املحارصة
الحالية.
من تعزيز املدن األوكرانية يف الغرب ،مثل كييف،
وأشارت املجلة إىل أن الكثريين سارعوا لإلشارة إىل ويسمح لروسيا بالضغط من أجل مزيد من الحكم
أن الحرب بطبيعتها ال ميكن التنبؤ مبا ستؤول إليه ،الذايت خارج ما يسمى بالجمهوريات الشعبية يف
لكن مع استمرار الحرب عىل أوكرانيا ودخولها دونيتسك ولوهانسك ،والتي استخدمها بوتني
شهرها الثاين ،مثة توقعات بـ 5سيناريوهات مربرا للحرب ،كام أن االستيالء عىل مزيد من
محتملة ،وقد تتضمن النتيجة النهائية للحرب األرايض يف املنطقة من شأنه أن مينح بوتني رواية
يروجها للجمهور الرويس.
مزيجا من تلك التوقعات ،وفقا للمجلة.

فرغم إرسال روسيا ما يقرب من  200ألف جندي
إىل أوكرانيا ،فإنها تعرثت بسبب عدم الكفاءة
واملقاومة األوكرانية الرشسة ،ومل تستول بعد شهر
من النزاع سوى عىل أطراف من األرايض عىل طول
الحدود الرشقية ألوكرانيا وعىل مدينة أوكرانية
رئيسية واحدة (خريسون عىل الساحل الجنويب)
رغم أن وزارة الدفاع األمريكية قالت يوم الجمعة
إن القوات الروسية فقدت السيطرة عىل أجزاء
من تلك املدينة.
وحسب مسؤول أمرييك من غري املرجح أن تكون
روسيا قادرة عىل إنقاذ عمليتها العسكرية وهي
اآلن منهمكة يف دراسة كيفية إعادة إمداد قواتها
وإحضار التعزيزات ،مام قد يجعل الهجوم املضاد
يف أوكرانيا أكرث صعوبة ،لكن أحد السيناريوهات
األكرث ترجي ًحا هو حالة من الجمود ،حيث
ال يستطيع أي من الطرفني تحقيق مكاسب
دراماتيكية عىل األرض ولكنه يسعى إىل إرهاق
الطرف اآلخر يف حرب استنزاف حقيقية.

املتفوقة ،لكنه ال يزال يفتقر إىل العدد والسالح،
كام أن بوتني مل يلمح إىل أن الخسائر الفادحة
للجيش الرويس -ناهيك عن الكارثة اإلنسانية التي
تسبب فيها غزوه -ستدفع موسكو إىل االنسحاب
الكامل.
يقول الخبري يف القضايا األمنية الروسية يف مؤسسة
راند صموئيل شاراب "ميكننا أن نتصور جمودا
روسيا أو عىل األقل عدم تقدم ،لكن ذلك ال يعني
أنهم سيهزمون عسكريا".
ويرى ويليام تايلور ،الباحث يف معهد السالم
األمرييك وسفري الواليات املتحدة السابق يف
أوكرانيا ،أن "هناك احتامال لسيناريو ال ميكن أن
ينترص فيه بوتني ،لكنه يرفض أيضً ا الخسارة" ،ويف
هذه الحالة يرى تايلور أن "من السابق ألوانه
الحديث عن نرص أوكراين ،لكنني لن استبعد
ذلك" ،مضيفا أن "هناك احتامال كبريا أال يتمكن
الجيش الرويس من حل مشاكله الرئيسية" مام قد
يتسبب يف انهياره ،وفقا لتايلور.
السيناريو الرابع :اتفاق سالم
نظرا ألن النرص العسكري الشامل يبدو بعيد املنال
لكال الجانبني ،فإن الطريقة األكرث ترجيحا إلنهاء
الحرب هي من خالل نوع من اتفاق السالم ،وهو
ما تنقل الصحيفة عن خبري قوله "من املرجح أن
ينتهي هذا الرصاع بتسوية تفاوضية ،لكن السؤال
هو متى وبأي رشوط؟".

لكن كيف ستنتهي حرب االستنزاف؟ هذا ما
يجيب عنه مايكل كوفامن ،الخبري يف الشؤون
العسكرية الروسية يف مركز األبحاث يس إن
إيه " :CNAاإلجابة الصادقة هي أن األمر غري
محسوم ،فقد سمعت من يقولون عن االنتصار
فيها سيكون لروسيا ألن لديها جيشا أكرب وعتادا
أوفر ،لكن مثة من يقولون إن الكفة ستميل لصالح
أوكرانيا ألن لديها تصميام أقوى وروسيا ليست
لديها القوة البرشية الكافية الحتالل البالد".
السيناريو الثاين :تقسيم أوكرانيا
يف خطاب ألقاه يوم الجمعة املايض ،قال سريغي
رودسكوي ،رئيس مديرية العمليات يف هيئة
األركان العامة الروسية ،إن "األهداف الرئيسية
للمرحلة األوىل من العملية قد تحققت بشكل
عام" وإن الهدف األسايس للعملية العسكرية
الروسية سريكز اآلن عىل "تحرير دونباس".
ويوم األحد املايض حذر الجرنال كرييلو بودانوف،
رئيس االستخبارات الدفاعية األوكرانية ،من أن
موسكو قد تسعى إىل تقسيم بالده إىل مناطق
محتلة ومناطق غري محتلة و"إنشاء كوريا الشاملية
والجنوبية يف أوكرانيا"ونقلت املجلة فيهذا اإلطار
عن مسؤول أورويب آخر اشرتط عدم ذكر اسمه
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12
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High Quality PRINTING with Best Rates

• Business Cards: 1000 for $45

6 for
$120

1000
for
$45

•
•
•
•
•

Sticker labels: 5000 starting $225
Pull Up Banners: 1 for $129
T-shirts: 12 for $235
Post Cards: 1500 for $75
Large 13' Flag with stand: $245

& more...

Unique & Modern DESIGN
Any Design (logo, flyers..) starting $50

تصاميم مميزة وعصرية

 فقط$٥٠ أي تصميم مقابل

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS
We Charge 0.15 Cent/Flyer or Call Us for a package

توزيع المنشورات في كافة أرجاء مدينة ويندسور

1000
for
$180

توزيع المنشورات على المساجد و الكنائس و المحال التجارية و المناطق

