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خطة إعادة فتح أونتاريو ستسمح بتناول الطعام 
في الفناء وتجارة التجزئة غير األساسية في يونيو

ستسمح خطة إعادة فتح أونتاريو بتناول الطعام في 
الفناء وتجارة التجزئة غير األساسية في يونيو

ثالث  من  فتح  إعادة  خطة  في  أونتاريو  ستشرع 
مراحل في حزيران مرتبطة مبعدالت التطعيم التي 
فناء  في  الطعام  تناول  باستئناف  أن تسمح  ميكن 
غير  بالتجزئة  البيع  متاجر  فتح  وإعادة  املطاعم 
احتمال  مع  يونيو  من  مبكر  وقت  في  األساسية 
وقت  حتى  السينما  ودور  الرياضية  الصاالت  إغالق 

الحق من هذا الصيف.
 ، اخلميس  يوم  عنها  اإلعالن  مت  التي  اخلطة  مبوجب 
بالتجمعات  السماح  في  أونتاريو  حكومة  ستبدأ 
أشخاص  خمسة  إلى  يصل  ملا  الطلق  الهواء  في 
اعتبارًا من يوم السبت مع إعادة فتح معظم وسائل 
الراحة الترفيهية ، مبا في ذلك مالعب اجلولف ، طاملا 
أن األفراد يحافظون على مسافة ال تقل عن مترين 

من األشخاص اآلخرين في كل األوقات.
الفتح  إعادة  خطة  من  األولى  املرحلة  ستبدأ 
األكبر بعد حوالي أسبوعني من تلقي 60 في املائة 
لقاح  من  األولى  جرعتهم  املؤهلني  البالغني  من 
يونيو   14 يوم  فورد  حكومة  حددت   .19-COVID
وزيرة  لكن   ، املرحلة  تلك  لبدء  مستهدف  كموعد 

الصحة كريستني إليوت أقرت بأنه »من املمكن« أن 
تبدأ في وقت مبكر ، بالنظر إلى أن 58.5 في املائة 
من البالغني في أونتاريو قد تلقوا بالفعل جرعتهم 

األولى. .
البيع  حملالت  السماح  سيتم   ، األولى  املرحلة  في 
فتحها بسعة 15  بإعادة  األساسية  غير  بالتجزئة 
بتقدمي  واملطاعم  للحانات  وسيسمح   ، املائة  في 
عن  تزيد  ال  طاوالت  إلى  الطلق  الهواء  في  الطعام 
الصغيرة  بالتجمعات  يُسمح  أشخاص.  أربعة 
أشخاص خالل   10 إلى  يصل  ملا  الطلق  الهواء  في 
ستظل  الداخلية  التجمعات  ولكن  األولى  املرحلة 
محظورة. ستسمح املرحلة األولى أيًضا بإعادة فتح 
اإلقليمية  واحلدائق  واخمليمات  اليومية  املعسكرات 
باإلضافة إلى حمامات السباحة اخلارجية ومنصات 

الرش.
في  الشخصية  العناية  خدمات  فتح  إعادة  ميكن 

املرحلة الثانية
في املاضي ، اتبعت حكومة فورد نهًجا مجزأًا إلعادة 
تلو  أساس منطقة  القيود على  فيه  رفعت  الفتح 
الكبرى  تورنتو  وغالًبا ما قسمت منطقة   ، األخرى 
إطارها  بإلغاء  تقوم  املرة  هذه  العملية.  هذه  في 
املرّمز باأللوان لصالح استراتيجية إعادة فتح على 

املرحلة  ستبدأ   ، اخلطة  مبوجب   . اإلقليم  مستوى 
املرحلة  بدء  من  األقل  على  يوًما   21 بعد  الثانية 
في  البالغني  من   ٪70 بـ  ربطها  وسيتم  األولى 
من  األقل  على  واحدة  جرعة  تلقوا  الذين  أونتاريو 

لقاح COVID-19 و 20٪ مت تطعيمهم بالكامل.
السماح  في  املقاطعة  ستبدأ   ، املرحلة  هذه  في 
بالتجمعات الداخلية الصغيرة ملا يصل إلى خمسة 
أشخاص والتجمعات اخلارجية الكبيرة ملا يصل إلى 

25 شخًصا
سيسمح خلدمات العناية الشخصية ، مثل محالت 
احلالقة وصالونات األظافر ، بإعادة فتح وزيادة القدرة 
في متاجر البيع بالتجزئة غير األساسية إلى 25 في 

املائة.

يُسمح تقريًبا باستئناف جميع األنشطة اخلارجية 
فتح  إعادة  أنه ميكن  يعني  مما   ، الثانية  املرحلة  في 
املناسب  الوقت  في  املائية  واملتنزهات  املتنزهات 
تستأنف  أن  وميكن  املزدحم  الصيف  ملوسم 

البطوالت الرياضية عملياتها.
عودة  الفتح  إعادة  خطة  من  الثالثة  املرحلة  متثل 
كاملة إلى احلياة الطبيعية ولكنها لن حتدث حتى 
يتلقى 70 إلى 80٪ من البالغني جرعة واحدة على 
تطعيمهم  مت   ٪25 و   19-COVID لقاح  من  األقل 

بالكامل.
وعندها  يُسمح بتناول الطعام في األماكن املغلقة 
والترفيه  البدنية  اللياقة  مرافق  فتح  إعادة  وميكن 

في األماكن املغلقة.
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د. نزيه خطاطبه 

على  االسرائيلي  العدوان  شراسة  ازدياد  مع 
 , جراح  والشيخ  والقدس  االقصى  بعد  غزة 
والمجموعات  الجمعيات  دعوات  وانطالق 
لتنظيم  كندا  في  الفلسطينية  والشبابية  الطالبية 
فعاليات التضامن مع فلسطين واهلها , سارعت 
بريث   بيناي  وخاصة  الصهيونية  المنظمات 
التحذيرات  اطالق  الى    B,NAI BRITH
البلديات  الكنديين ورؤوساء  للمسؤولين  والتهديد 
الفعاليات  هذه  تنظيم  على  الموافقة  خطر  من 
في تورونتو والمدن الكندية االخرى  بحجة انها 

تعمق مشاعر الكراهية ضد اسرائيل واليهود 
التجمع  ومنع  االغالق  قرارات  تخالف  وانها 
كورونا  لمواجهة  الكندية  المدن  في  المفروضة 
متناسية هذه المنظمة ان الجالية اليهودية سبق 
ايام من ذلك ونظمت احتفاالت في شارع  قبل 
اعالن  بمناسبة  الحدائق  من  وعدد  باثورست 
استقالل اسرائيل على انقاض الشعب الفلسطيني 
الذي تشرد في مخيمات غير انسانية في دول 
الجوار. الحمد هلل ان وزارة الصحة لم تسجل اي 
هذه  خالل  بكورونا  المصابين  اعداد  في  زيادة 

جرت  التي  االخرى  والمدن  تورونتو  في  الفترة 
لطبلت  العكس  حدث  فلو   , المظاهرات   فيها 
المدير  وعمل  الصهيونية   المنظمات  وزمرت 
على  مايكل موستني  بريث   لبيناي  التنفيذي 
عن  فقط  ليس  للفلسطينيين  المسؤولية  تحميل 
و  كندا  في  الكورونا  انتشار  عن  وحتى  ذلك 
مناهضة للسامية على اعتبار ان بعض اليهود 

قد يصابون به . 
وبفعل النجاح الباهر لهذه المظاهرات ومشاركة 
ما يزيد على 15 الف شخص غالبيتهم العظمى 
منهم من الشباب , فقد عملت المنظمة المذكورة 
ووسائل االعالم المرتبطة او المهيمن عليها من 
قبلها على تقليل اعداد المشاركين وابراز بعض 
الشعارات التي رددها او حملها بعض المشاركين 
للسامية وتعمق  انها معادية  لها على  والترويج 
المنظمات  هذه  تكتفي  لم   . لليهود  الكراهية 
بمجموعة  دفعت  وانما  المسموم  بالتحريض 
الرابطة   اعضاء  من  اشخاص   10 تتجاوز  ال 
المتظاهرين  الستفزاز  للذهاب    JDL اليهودية 
في ساحة بلدية تورونتو لتشوية الفعالية واعطاء 
مبرر للشرطة للتدخل ,وقد  سمحت لهم الشرطة 
فيها  ويغنوا  ليرقصوا  الساحة   نصف  باحتالل 
تخيلوا   . االشكال  بكل  الفلسطينيين  ويستفزوا 
يتظاهرون  االشخاص  من  االف  عدة  معي 
للتضامن مع اهلم ضد عدوان فاشي على بيوت 
اهلم في غزة تسبب بمقتل العشرات ودفن الكثير 
يستطيعوا  وال  الالف   وتشريد  االنقاض  تحت 
التواصل معهم , وياتي في المقابل من يستفزك 
تزايد  وبفعل    ! والبعبصة  والغناء  بالرقص 
الساحة  بهم  تكدست  الذين  المتظاهرين  حشود 
الرابطة  اعضاء  اضطر   المحيطة  والشوارع 
اليهيودية لالنسحاب بحماية الشرطة . لم تنتهي 
الحكاية فقد واصل هؤالء بعد خروجهم استفزاز  
المشاركين في المظاهرة في الخارج واصطدموا 
للبيت  كانوا مغادرين  فلسطينيين  مع مجموعة  

اشتباك   اثره  على  اندلع   , قريبة   ساحة  في 
اسفر عن جرح شخص من مجموعة الرابطة . 
وبدات  الحادث  استغلت  الصهيونية  المنظمات 
من  مجموعة  يظهر  مسرب  لفيديو  بالترويج 
األفراد ، بعضهم يرتدون األعالم الفلسطينية ، 
ويضربون رجاًل بسارية علم, ادعت المنظمات 
الصهيونية انه اعتداء على رجل يهودي عجوز 
في شوارع تورونتو , وتسارع الى ارسال الفيديو 
الى رئيس البلدية ورئيس الوزراء  الذين تسرعوا 
باصدار بيانات تدين العنف ومعاداة السامية في 

شوار تورونتو .  
تقرير  في محطة سي بي سي يكشف حقيقة ما 

حدث ويحمل المسؤولية للجماعة اليهودية 
لم تدم فرحة المنظمات الصهيونية بهذا االنجاز 
ومحاولة تشوية المظاهرات الفلسطينية وتحويلها 
الى معادية للسامية  عبر اساليب الكذب التي 
االعالم  وسائل  كل  في  وبسرعة  لها  روجت 
وقنوات التلفزيون, فقد كشفت  شبكة سي بي سي 
في اليوم التالي عن  الفيديو االصلي ولقطات 
لالعتداء  المزعومة  الضحية  أن  تظهر  اخرى 
في  عضو  هو  للفلسطينيين   مؤيدين  قبل  من 
الرابطة اليهودية التي تصنفها الواليات المتحدة 
المجموعة   بعض  أن  وبدا  ارهابية.  انها  على 
بينما  اليهودية  الدفاع  رابطة  قمصان  يرتدون 
شوهد الضحية وهو يحمل هراوة وسكين , وهو 
كان  وربما    , الرابطة  امن  سكرتير  بالمناسبة 

جزًءا من خطة  أكبر  واخطر من مشاجرة .
 B›nai و CIJA وجاء في البيان الصادر عن
 Simon مركز  وأصدقاء   Brith Canada
»إننا  الهولوكوست:  لدراسات   Wiesenthal
ندين بأشد العبارات أعمال االعتداء والتخويف 
الجالية  أفراد  تستهدف  التي  الوقحة  والكراهية 

اليهودية في تورنتو وأنصار إسرائيل«.
مساء  ظهر  جديد  فيديو  مقطع  أن  يبدو  لكن 
األحد يروي قصة مختلفة عن اللقطات األولية.

الفيديو الحقيقي واللقطات االخرى والذي انتشر 
ايصاله  وجرى  التواصل  وسائل  على  سريعا 
للشرطة وكبار المسؤولين يظهر مجموعة ممن 
يبدو أنهم من أنصار الفلسطينيين يسيرون في 
، واحد  أخرى  اقتراب مجموعة  اتجاه واحد مع 
منهم على األقل يلبس بلوزة باللون االزرق مسلح 

بهراوة وسكين .
باللون  الرجل  يضرب  ما  شخًصا  أن  ويظهر 
األزرق في وجهه قبل انسحاب المجموعة بعيًدا 

عن األنظار.
توجيه  في  الكنديين  المسؤولين  تسرع  نستغرب 
لـ  إدانة  لم يكن هناك  للفلسطينيين فيما  االتهام 
كونها  من  طويل  بتاريخ  تتمتع  التي   ،  JDL
صدامات  افتعلت  ان  وسبق  ارهابية.  مجموعة 
تورونتو  في  والساحات  الجامعات  في  عنيفة 
ومونتريال ومدن اخرى . كافة المظاهرات التي  
جرى تنظيمها لم تشهد اي مشاكل باستثناء تلك 
التي ححضر اليها جماعة الرابطة االرهابية في 

تورونتو ومونتريال؟  
الفصل  بنظام  يوصف  الذي  االسرائيلي  االحتالل 
العنصري يرتكب جرائم حرب ومجازر ابادة  واهانات 
جماعية بحق الفلسطينيين على الهواء مباشرة غير 
باي  وال  االنسانية  بالمشاعر  وال  العام  بالراي  ابة 
قوانين دولية  وفي الوقت نفسه تخرج علينا المنظمات 
الصهيونية باتهامات مناهضة السامية !!! ومحاولة 
ايار  حرب   . للفلسطينيين  المؤيدين  وترويع  ارهاب 
حتى  الفلسطينية  المقاومة  قدرة  اظهرت  االخيرة 
المطارات  واغالق  ابيب  تل  في  التجوال  منع  على 
كانت  التي  الردع  قوة  انهيار  واظهرت  االسرائيلية, 
هذا  , وضعف  العالم  في  وادواتها  اسرائيل  تمتلكها 
 . العنكبوت  بيت  من  اوهن  هو  الذي  الكيان 
نقولها وبكل صراحة اساليبكم اصبحت بالية وال 
تخيف سوى الجبناء و الضعفاء , فتوقفوا عن 

البكاء وتصوير انفسكم بالضحية  . 

منظمة رابطة الدفاع اليهودية   JDL  ارهابية  وتشكل خطرا على النسيج االجتماعي 
الكندي ويجب منعها, ومنظمات  اللوبي الصهيونية تشكل غطاء لها

حاخام يهودي يتضامن مع فلسطين ويدهن درج قنصلية االحتالل بتورونتو 
باالحمر رمزا لنهر الدماء الذي اراقته قوات االحتالل

الحاخام  اليهودي ديفيد ميفاسير وأعضاء آخرون 
في منظمة األصوات اليهودية المستقلة المناهضة 
استيائهم من  الجمعة عن  يوم  للصهيونية عبروا 
العنف الذي تمارسه دولة االحتالل االسرائيلي من 
في  االسرائيلية  القنصلية  امام  اعتصامهم  خالل 
تورونتو وسكب دهانا أحمر أمام قنصلية االحتالل 
كأنه شالل دم تم رفع شكوى ضده بتخريب مدخل 
القنصلية و المطالبة بغرامة 5000 دوالر بحسب 
للغسل  القابل  الطالء  وصف  الشرطة.الحاخام 
على درج القنصلية اإلسرائيلية في تورنتو بالدماء 
األراضي  وعبر  غزة  في  إسرائيل  أراقتها  التي 
الفلسطينية المحتلة والغير قابلة للغسل . تم غسل 
غضون  في  الدرجات  وتنظيف  المائي  الطالء 

نصف ساعة بعد االعتصام.
برعام  غاليت  اإلسرائيلي  العام  القنصل  وصرح 
يوم  السلم  درجات  »رسم  أن  اإلعالم  لوسائل 
ذهب  الحق  وقت  في  تخريبي«.  عمل  الجمعة 
اثنان من رجال المباحث في شرطة تورنتو إلى 
منزل ميفاسير في هاميلتون العتقاله مساًء يوم 
الضوء  تورنتو  شرطة  فعل  رد  يسلط  السبت. 
إسرائيل  تفضله  الذي  العقاب  من  اإلفالت  على 
في كندا. القنصل العام اإلسرائيلي غاليت برعام 
مدرج كواحد من األشخاص الذين يجب التحقيق 

الكندي  األجنبي  التجنيد  قانون  النتهاكه  معهم 
الذي ينص على »أي شخص يقوم ، داخل كندا 
 . للتجنيد.   .  . أي شخص.  إغراء  أو  بتجنيد   ،
 .  . أجنبية.  دولة  ألي  المسلحة  القوات  في   .
الدليل على  مذنب بارتكاب جريمة ». تم تسليم 
رسمية  قانونية  شكوى  في  للقانون  برعام  انتهاك 
إلى وزير العدل ديفيد المتي في أكتوبر / تشرين 
األول. وقال الميتي في مؤتمر صحفي الحق إن 
األمر سيحال إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية 

للتحقيق.
الكندية  »السلطات  أن  إلى  ميفاسير  وأشار 
التجنيد  لوقف  الفيدرالي  قانوننا  دعم  إلى  بحاجة 
كندا«.  في  القانوني  غير  اإلسرائيلي  العسكري 
قدمناها  التي  الواضحة  األدلة  من  الرغم  »على 
رد.  هناك  يكن  لم   ، عام  نصف  من  أكثر  منذ 
اإلسرائيلي  القنصل  يشتكي  عندما   ، ذلك  ومع 
من الطالء األحمر لألطفال القابل للغسل ، ويتم 
العثور على ضابطين على الفور في عطلة نهاية 
أسبوع طويلة للقيام برحلة ذهاًبا وإياًبا مدتها ثالث 
ساعاتمن تورونتو لهملتون العتقال شخص تتهمه 

بالتخريب ».
التماسًا  ميفاسير  أطلقت   ، الماضي  الشهر  في 
برلمانيًا »يدعو وزير العدل إلجراء تحقيق شامل 

مع أولئك الذين جندوا أو سهلوا التجنيد في جيش 
توجيه  األمر  استدعى  وإذا   ، اإلسرائيلي  الدفاع 
والتشجيع  التجنيد  في  المتورطين  ضد  اتهامات 
جيش  اإلسرائيلي.  الجيش  لصالح  التجنيد  على 

التي  العريضة  اإلسرائيلي ». ووقع على  الدفاع 
رعاها النائب ماثيو جرين أكثر من 7000 كندي.
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التقرير الشهري للسوق العقاري للشهر الرابع 2021 
حسب مجلس تورونتو العقاري

امر قضائي يطلب من االكاديمي الكندي من اصل لبناني حسن دياب 
بالمثول أمام القضاء في قضية اإلرهاب الفرنسية

صدر في تورونتو - أونتاريو , الخامس من 
أيار 2021. بيع البيوت في منطقة تورونتو 
خالل  جديدا  تسجيال  أظهر   ,GTA الكبرى 
اضعاف  اربع  من  اكثر  بلغت  نيسان  شهر 
المبيعات خالل شهر نيسان 2020  ) اول 

شهر كامل خالل الجائحة (. مخالفة 
 2021 نيسان  المعتاد  الموسمي  لالتجاه 
الذي  بالشهر  مقارنة  المبيعات  انخفضت 
عدد  في  انخفاض  شوهد  كذلك  سبقه. 

العروض الجديدة للبيع .
 GTA نظام بيع العقارات في تورونتو الكبرى
عملية   13,663 سجل     REALTORS
بيع خالل نظام TRREB MLS في نيسان 
بشهر  مقارنة  نقصان   %12,7  -   2021
آذار 2021 لكن اكثر من اربع اضعاف عدد 
المبيعات المسجلة خالل شهر نيسان 2020, 
عندما تأثر االقتصاد بجائحة كورونا, يمكن 
القول إنها الفترة األسوأ خالل الجائحة. مقارنة 
بمعدل البيع لعشر سنوات  10,000 عملية 
بيع للفترة نيسان 2010 و نيسان  2019   

بنسبة  المبيعات  ارتفعت   2021 نيسان 
%36,6

 حيث شهدت العروض الجديدة نفس المسار. 
انخفاض بنسبة 8,4% مقارنة مع شهر آذار 
عدد  أضعاف  ثالث  من  اكثر  لكن   2021

العروض الجديدة سجلت خالل شهر نيسان 
2021 مقارنة بالعشر سنوات االخيرة معدل 
 2010 نيسان  بين  للفترة  الجديدة  العروض 
نيسان  الجديدة  العروض   2019 نيسان  و 

2021 سجله ارتفاع بنسبة %18,3
خالل  جدا  قوية  المبيعات  بقيت  بينما   «
الشهر األخير.  الكثير من العقاريين الحظوا 
انخفاض في عدد عمليات البيع و كذلك عدد 
تشهد  ان  المنطقي  من  الجديدة.  العروض 

تراجع في نشاط السوق مقارنة بشهر آذار. 
منذ  البيوت  بيع  في  متقدة  وتيرة  شهدنا  لقد 
صيف 2020, بينما شوهد قلة في تقدم النمو 
السكاني. ربما نشهد بداية استنزاف في تجمع 
مدينة  سكان  ضمن  المحتملين  المشترين 
تورونتو الكبرى الحاليين خالل الفترة األطول, 
البيع يحتاج نمو مستمر  النمو المستمر في 

في عدد السكان »
 Said TRREB President Lisa    

Patel
 MLS البيوت  ألسعار  المعياري  المؤشر 
و  بعد سنة,  بنسبة 17,8%سنة  ارتفاع  اشر 
بشكل  زيادة  المعياري  المؤشر  اعطى  كذلك 
 . تباطأت  الشهري  النمو  وتيرة  لكن  شهري, 
بزياة   .1,090,992  $ البيع  سعر  معدل 
نسبة 33% مقارنة مع نيسان 2020 و لكنها 
مستقرة بشكل اساسي مقارنة مع شهر آذار 

2021. هذا كان بالعكس مع معظم 
السنوات السابقة عندما كان معدل البيع يزداد 

بين اذار و نيسان.
» بالرغم من التباطئ المتواضع في نشاطات 
شهر  مع  مقارنة  نيسان  شهر  خالل  السوق 
آذار, أسعار البيع لكل األنواع األساسية من 
القروض  كلفة  جدا.  مرتفعة  بقيت  البيوت 
له  كان  كورونا  وباء  فترة  خالل  المنخفضة 
التاثير الواضح على الطلب للشراء و كذلك 
على اسعار تملك البيوت. بينما معدل وتيرة 
األشهر  تهدأ خالل  ان  ممكن  االسعار  نمو 
القادمة. من المرجح أن تستمر أسعار البيوت 
في االتجاه التصاعدي. تجدد النمو السكاني 
عدم  باستمرار  مقرون  القادمة  السنة  خالل 

وجود المتوفر الجديد للعرض سوف 
 يعزز نمو أسعار البيوت«

استئناف  فرنسا  في  العليا  المحكمة  رفضت 
حسان دياب وأمرت بمحاكمة األكاديمي في 
بتهمة تفجير خارج كنيس يهودي في  أوتاوا 

باريس قبل 40 عاًما.
محكمة  أن  ومحاموه  دياب  أسرة  وأكدت 
بقرار  استئنافهم  رفضت  الفرنسية  النقض 

مكتوب صباح اليوم.
دياب  محامي  أحد  لوفيفر  أميلي  وقالت 
بالطبع.  كبيرة  أمل  بخيبة  »نشعر  الفرنسيين 
من  واثقين  نظل  لكننا  شديد«.  إقبال  هذا 

االعتراف ببراءة حسن «.
محكمة  ألغت   ، الثاني  كانون   / يناير  في 
محكمة  أصدرته  حكمًا  الفرنسية  االستئناف 
العمر  من  البالغ  دياب  سراح  بإطالق  أدنى 

67 عامًا بسبب نقص األدلة.
وانحاز المحامي العام الفرنسي ، وهو ضابط 
النظام  في  المشورة  يقدم  القانون  في  كبير 
دفاع  فريق  جانب  إلى   ، الفرنسي  القانوني 
دياب في جلسات االستماع وطالب بإطالق 

سراحه.
لكن إطالق سراح دياب قوبل بمعارضة أكثر 
المجتمع  منظمات  من  مجموعة   20 من 
ضحايا  ذلك  في  بما   - فرنسا  في  المدني 
الموالية  والمنظمات  اإلرهابية  الجماعات 

إلسرائيل.
إن  باين  دون  الكندي  دياب  محامي  وقال 
لعبت دورًا في قرار  الجماعات  تلك  ضغوط 

اليوم.
وقال في بيان إن »االستهزاء بالعدالة مستمر 
براءة  على  الواضحة  األدلة  من  الرغم  على 

حسن«.
»هذا يظهر كيف أن الضغط السياسي يتفوق 
ترودو  الوزراء  رئيس  ندعو  العدالة.  على 

لوضع حد لهذا الخطأ في تطبيق العدالة«.
أوتاوا  بجامعة  المحاضر  السلطات  اتهمت 
بالتورط في تفجير شارع كوبرنيك عام 1980 
أشخاص  أربعة  مقتل  عن  أسفر  والذي   ،

وإصابة أكثر من 40.

الكندية  الخيالة  شرطة  قبل  من  اعتقاله  تم 
الثاني 2008  تشرين   / نوفمبر  في  الملكية 
ووضع تحت شروط مشددة لإلفراج عنه بكفالة 
حتى تم تسليمه إلى فرنسا في عام 2014. 
وقضى أكثر من ثالث سنوات في السجن في 
فرنسا قبل أن تنهار القضية المرفوعة ضده. 
تم اإلفراج عنه في يناير 2018 بعد أن حكم 
قاضيان فرنسيان أن األدلة ضده لم تكن قوية 
بما يكفي لتقديمه إلى المحاكمة. لم يتم اتهامه 

رسميًا قط.
عن  اإلفراج  الفرنسيون  المدعون  واستأنف 
أن  بعد  األمر  وتابعوا   - الفور  على  دياب 
يربط  مادي  دليل  آخر  فرنسا  خبراء  شطب 

دياب بالتفجير.
المدعون  ببطء حيث سعى  القضية  تحركت 
العامون إلى إيجاد أدلة جديدة ضد دياب ، 

وتأخرت إجراءات المحكمة بسبب الوباء.

أدلة مشكوك فيها
اعتمدت  الذي  الرئيسي  المادي  الدليل  كان 
هو  فرنسا  إلى  دياب  تسليم  في  كندا  عليه 
دياب بخط  الذي يربط خط  اليد  تحليل خط 
اليد التي نفذها المفجر المشتبه به. ووصف 
محامو الحكومة الكندية الذين يتصرفون نيابة 
عن فرنسا ذلك بأنه »سالح قوي« في جلسة 

تسليم المجرمين.
لكن في عام 2009 ، أصدر الفريق القانوني 
لدياب تقارير مخالفة من أربعة خبراء دوليين 
الخبراء  هؤالء  شكك  اليدوية.  الكتابة  في 
الفرنسيين.  الخبراء  واستنتاجات  أساليب  في 
التي  اليد  خط  نماذج  بعض  أن  أثبتوا  كما 
لدياب  ليست  الفرنسيون  المحللون  استخدمها 

بل لزوجته السابقة.
األدلة  الفرنسيون  التحقيق  قضاة  رفض 
موثوقة  غير  باعتبارها  اليد  بخط  المكتوبة 
يناير  في  دياب  عن  باإلفراج  أمروا  عندما 

.2018
وأثناء النظر في استئناف اإلفراج عن دياب 
مستقلة  بمراجعة  آخر  فرنسي  قاض  أمر   ،

لألدلة الخالفية بخط اليد.
األخيرة  المراجعة  هذه  إن  دياب  محامو  قال 
قدمت »نقًدا الذًعا وتوبيًخا« لتحليل خط اليد 
األصلي »الذي يعكس النقد الذي وجهه الدفاع 

خالل جلسة االستماع قبل 10 سنوات«.
قال قضاة فرنسيون إن لدى دياب عذر

الذين  الفرنسيون  التحقيق  قضاة  وجد  كما 
يوم  غياب  حجة  لديه  أن  دياب  عن  أفرجوا 
تفجير باريس. باستخدام السجالت الجامعية 
قضاة  قرر   ، دياب  زمالء  مع  والمقابالت 
لبنان«  في  األرجح  كان »على  أنه  التحقيق 
التفجير  وقع  عندما  االمتحانات  كتابة  أثناء 

خارج الكنيس.
وكتبوا »من المحتمل أن يكون حسان دياب 
وأكتوبر  سبتمبر  شهري  خالل  لبنان  في 
أن  المرجح  غير  فمن  وبالتالي   ...  1980
على  القنبلة  وضع  الذي   ... الرجل  يكون 

شارع كوبرنيك في 3 أكتوبر 1980«
في عام 2018 ، أكدت CBC News أن 
فرنسا كانت على علم - وفشلت في الكشف 
انتهى  التي  األصابع  بصمات  أدلة   - عن 
إطالق  في  حاسم  دور  لعب  إلى  األمر  بها 

سراح دياب.
زوجته  مع  سراحه  إطالق  منذ  دياب  يعيش 
وطفليه في أوتاوا. استأنف العمل كمحاضر 

غير متفرغ.
ولم يعلق المتحدث باسم المدعي العام لكندا 
ديفيد المتي على أي طلب لتسليم المجرمين.

وقال ديفيد تيلور في بيان »ليس من المناسب 
الدكتور  لتسليم  محتملة  طلبات  بأي  التكهن 

دياب لفرنسا«.
»كندا بلد يحكمه القانون حيث يسترشد تسليم 
المجرمين بقانون تسليم المجرمين والمعاهدات 
الدولية والميثاق الكندي للحقوق والحريات«.
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الحجر الصّحي إلزامي للكندّيين العائدين 
بعد تلّقي اللقاح في الخارج

هل يجب الحفاظ على الروابط الحالية بين كندا والتاج البريطاني؟

اعتقال المحرض ضد االغالق والقناع كريس سكاي في تورونتو 
 بتهمة التهديد بالقتل

تعّين على الكندّيين الذين توّجهوا إلى الواليات 
المّتحدة لتلّقي اللقاح المضاّد ِلفيروس كورونا 
المستجّد أن يلتزموا بالحجر الصّحي 14 يوما 

عقب عودتهم إلى البالد.
الصّحي  الحجر  من  االستثناءات  تشمل  وال 
لتلّقي  يسافرون  الذين  األشخاص  الحالّية 
الصّحة  أفادت وكالة  الخارج كما  اللقاح في 

العاّمة الكندّية في بيان.
اختبارات الكشف عن الفيروس واالستثناءات 
للمسافرين العائدين إلى كندا بعد تلّقي خدمات 
الذين  على  تنطبق  ال  أجنبّي  بلد  في  طبّية 
أفاد  كما  ِلكوفيد-19  المضاّد  اللقاح  يتلّقون 
متحّدث باسم وكالة الصّحة العاّمة في رسالة 

موّجهة بالبريد اإللكتروني.
ويستفيد من اإلجراء الكندّيون الذين يسافرون 
إلى الخارج من أجل تلّقي عالج طّبي )نافذة 

جديدة( منقذ للحياة خارج كندا.
لسائقي  اللقاح مجانا  المّتحدة  الواليات  وتقّدم 
نقل  على  يعملون  الذين  الكندّيين  الشاحنات 
عبر  المّتحدة  والواليات  كندا  بين  البضائع 

الحدود البرّية بين البلدين.
األساسّيون  العّمال  هؤالء  يخضع  ال  و 
الفيروس  عن  الكشف  اختبار  إلجراءات 
سلطات  تفرضها  التي  الصّحي  والحجر 
الصّحة الكندّية على كّل المسافرين العائدين 

إلى البالد.
المستجّد  ِلفيروس كورونا  المضاّدة  اللقاحات 
متوّفرة على نطاق واسع في كندا كما أفادت 

وكالة الصّحة العاّمة في بيانها.
وتّم إعطاء 19،8 مليون جرعة لقاح، وتلّقى 
األولى  الجرعة  الكندّيين  من  بالمئة   47،6
حسب بيانات سي بي سي، القسم اإلنجليزي 

في هيئة اإلذاعة الكندّية.
أّن  إلى  الكندّية  العاّمة  ولفتت وكالة الصّحة 
قرار السماح بدخول الواليات المّتحدة هو بيد 

وكالة الجمارك وحماية الحدود األميركّية .
وأفادت الوكالة بأّنها ال تسمح للكندّيين بدخول 
الواليات المّتحدة إن كان الغرض من الزيارة 

هو فحسب لتلّقي اللقاح.
ما  توضيح  بغية  بيانها  الوكالة  وأصدرت 
من  سابق  وقت  في  التقارير  بعض  أوردته 
األسبوع، من أّنه يمكن اعتبار اللقاح المضاّد 
للفيروس من بين الخدمات الطبّية األساسّية، 
الحالة  هذه  في  الكندّيون  ُيستثنى  أن  ويمكن 

من الحجر الصّحي مّدة 14 يوما.
ألبرتا على  وحصل عدد من سّكان مقاطعة 
إعفاء من الحجر الصّحي، بعد عودتهم من 
عيادة تطعيم في والية مونتانا األميركّية حيث 

تلّقوا اللقاح المضاّد ِلكوفيد-19.
وتّم إغالق الحدود بين كندا والواليات المّتحدة 
والسياحة  الضروري  غير  السفر  وجه  في 
بين  اّتفاق  بموجب  الترفيهّية،  والرحالت 
مارس  آذار  في  الجائحة  بداية  في  البلدين 

الفائت.
باستثناء  كندا،  إلى  الواصلين  على  ويتعّين 
العّمال الرئيسّيين، إبراز اختبار كورونا نتيجته 
سلبّية والتزام الحجر الصّحي مّدة 14 يوما.

ومنذ شباط فبراير الفائت، تّم إعفاء المرضى 
العالج  لتلّقي  الخارج  إلى  يسافرون  الذين 
الطّبي من الحجر الصّحي، شرط أن يقّدموا 
بيانا موّقعا من مقّدم الرعاية الطبّية مرّخص 
له في كندا، وأيضا من البلد الذي يتلّقوا فيه 

العالج.
)سي بي سي (

صادف يوم االثنين ’’يوم الملكة فيكتوريا‘‘ 
بالفرنسية  المعروف   )Victoria Day(
 )fête de la Reine( الملكة‘‘  بـ’’عيد 
وهو يوم عطلة رسمية في كندا على المستوى 
الفدرالي تكريمًا للملكة فيكتوريا )نافذة جديدة(، 
 1837 عام  منذ  المتحدة  المملكة  عاهلة 

ولغاية عام 1901.
عام  منذ  كندا  في  العيد  هذا  إحياء  ويتّم 
1845، أي منذ ما قبل قيام الفدرالية الكندية 

بـ22 عامًا.
لكن في كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات 
الغالبية الناطقة بالفرنسية، يحمل اليوم نفسه 
 Journée( ‘‘اسم ’’اليوم الوطني للوطنيين
تكريمًا   )nationale des patriotes
البريطاني  التاج  ضّد  الشعبية  لالنتفاضة 

عامْي 1837 و1838.
ملكي  كندا  في  الحكم  نظام  أّن  إلى  ُيشار 
عاهل  هو  فيها  الدولة  ورئيس  دستوري، 
المملكة المتحدة، الذي هو أيضًا ملك كندا، 

أي الملكة إليزابيث الثانية منذ عام 1952.
ويمّثل الملكة في كندا حاكٌم عام تختاره هي 

بناًء على توصية من رئيس الحكومة الكندية، 
ومهامه بشكٍل رئيسي فخرية.

مجددًا  ُطرحت  الحالية  السنة  مطلع  ومنذ 
مسألة الروابط مع الملكية على بساط النقاش 
العام في كندا في ثالث مناسبات رئيسية على 
األقل: عند استقالة حاكمة كندا العامة جولي 
الثاني )يناير( على خلفية  باييت في كانون 
وعقب  مقرّها،  في  السليم  غير  العمل  مناخ 
المقابلة التي أجرتها اإلعالمية األميركية أوبرا 
هاري،  األمير  مع  )مارس(  آذار  في  ونفري 
حفيد الملكة إليزابيث الثانية، وزوجته ميغان 
ماركل التي اتهمت أعضاء من األسرة المالكة 
األمير  الملكة  زوج  وفاة  وعقب  بالعنصرية، 

فيليب في 9 نيسان )أبريل(.

حاكمة كندا العامة جولي باييت تقرأ خطاب 
في  أوتاوا  في  الشيوخ  مجلس  في  العرش 
جالسًة  ونراها  )سبتمبر( 2020،  أيلول   23

وأمامها ميكروفونان.
حاكمة كندا العامة جولي باييت تقرأ خطاب 
العرش في مجلس الشيوخ في أوتاوا في 23 

أيلول )سبتمبر( 2020.
وإذا كانت غالبية واسعة من سكان كيبيك تريد 
المقاطعات  ففي  الملكية،  مع  الروابط  قطع 
بهذه  التمّسك  يعد  لم  اأُلخرى  التسع  الكندية 
بل  ال  السابق،  في  كان  كما  قويًا  الروابط 
ُأجريت في األشهر األخيرة  أّن استطالعات 

أظهرت تراجعًا كبيرًا في التمّسك بها.
أجرته  استطالع  أظهر  المثال  سبيل  فعلى 
مؤسسة ’’ليجيه‘‘ أوائل شباط )فبراير( الفائت 
في أعقاب استقالة حاكمة كندا العامة جولي 
باييت أّن المطالبين بإلغاء النظام الملكي باتوا 
الناطقة  الغالبية  ذات  التسع  المقاطعات  في 

باإلنكليزية أكثر من المتمسكين به.
مع  المقابلة  أعقاب  في  )مارس(،  آذار  وفي 
أفاد  ماركل،  ميغان  وزوجته  هاري  األمير 
من   %53 أّن  لـ’’ليجيه‘‘  آخر  استطالع 
الكنديين رأوا أّن الملكية البريطانية لم يعد لها 
مكان في كندا القرن الحادي والعشرين )نافذة 
مع  إنهم  المستطلعين  ثلث  قال  فيما  جديدة( 

الحفاظ على هذا الجزء من تراث كندا.

يواجه كريس ساكوتشيا 5 تهم جنائية ، بما 
في ذلك االعتداء على ضابط سالم بسالح

شخصية  على  القبض  تورنتو  شرطة  ألقت 
ومنع  األقنعة  مناهضة  حركة  في  بارزة 
اإلغالق في كندا بعد أن هدد بإطالق النار 
على أشخاص خالل محادثة هاتفية ومحاولة 
حاول  عندما  بسيارته  الشرطة  تجمع  اقتحام 

ضباط اعتقاله هذا األسبوع.
كريس  إن  بيان صحفي  في  الشرطة  وقالت 
المعروف باسم كريس سكاي ،  ساكوتشيا ، 

سلم نفسه للشرطة يوم الخميس 20 مايو.
تهديدات  عن  بالتعبير  تهم  ثالث  يواجه  إنه 
باالعتداء  منها  كل  تحسب  وواحدة   ، بالقتل 
خطيرة  وعملية  بسالح  سالم  ضابط  على 

لسيارة.
وزعمت الشرطة أن ساكوتشيا ، 37 عاما ، 

»هدد بإطالق النار عدة مرات عبر الهاتف« 
يوم األربعاء ، 12 مايو.

اعتقال  الحق  وقت  في  الشرطة  وحاولت 
لم  مكان  في  األربعاء  ظهر  بعد  ساكوتشيا 

يذكر اسمه في منطقة يورك.
سيارته  ركب  ساكوتشيا  إن  الشرطة  وتقول 
ليهرب عندما عثر عليه الضباط وحاولوا منع 
نحو  واتجه  النقطة عاد  هذه  ، وعند  سيارته 
الطريق  عن  بعيًدا  يقفز  جعله  »مما  ضابط 

لتجنب التعرض للصدم«.
وقالت الشرطة إن ساكوتشيا فر بسرعة من 

الضباط وسلم نفسه في اليوم التالي.
مظاهرات  نظم  ان   Saccoccia ل  وسبق 
  19-COVID العامة  الصحة  أوامر  ضد 
أنحاء  جميع  في  والقناع  االغالق  وفرض 
كندا, حيث اعتقلته الشرطة في ثاندر باي ، 

أونتاريو ، لتنظيمه تجمًعا في تلك المدينة.
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بنك كندا يحّذر من االرتفاع المتواصل في مديونية اأُلسر

راي  

طيار إسرائيلي: نسف أبراج غزة كان متنفسا إلحباطنا

اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  في  طيار  قال 
غزة  قطاع  على  األخير  العدوان  في  شارك 
إن نسف األبراج السكنية خالل العدوان على 
إحباط  عن  للتنفيس  طريقا  »كان  القطاع 
الجيش بعد إخفاقه في وقف إطالق الصواريخ 

من القطاع«.
 )12( القناة  أجرته  حوار  في  ذلك  جاء 
الطيارين  من  عدد  مع  الخاصة  اإلسرائيلية 
في  أبراج سكنية  في نسف 9  الذين شاركوا 

غزة، منها برج كان يضم مكاتب إعالمية.
القناة  اكتفت  الذي  »د«  طيار  الرائد  وذكر 
أنه  اسمه  من  األول  الحرف  إلى  باإلشارة 
هو  نفذها  التي  الهجمات  شدة  من  يقلل  ال 
من  أطنانا  عليهم  »ألقينا  مضيفا  وأصدقاؤه، 

الذخيرة والنيران بشكل ال يشك فيه أحد«.

مشاعر  عن  تحدث  »د«  الضابط  ولكن 
يشاركه فيها زمالؤه، قائال »كنت أخرج لشن 
أصبح  األبراج  إسقاط  أن  إحساس  مع  غارة 
لنا  للتنفيس عن اإلحباط مما يحدث  طريقنا 
االستمرار  في  الفصائل في غزة  نجاح  ومن 

بركلنا«.
إطالق  وقف  في  ننجح  »لم  قائال  ومضى 
بقيادة  المساس  في  ننجح  لم  الصواريخ، 

التنظيمات اإلرهابية لذلك نسقط األبراج«.
بيان  حسب  الفلسطينية،  الفصائل  وأطلقت 
آالف   4 نحو  اإلسرائيلي،  للجيش  سابق 
جنوبي  الواقعة  المستوطنات  على  صاروخ 
تل  ومنها  البالد  وسط  مدن  وكذلك  إسرائيل 
إسرائيليا   12 مقتل  إلى  ذلك  وأدى  أبيب، 

وإصابة المئات.
خالل  اإلسرائيلي  الحربي  الطيران  وأسقط 

بدعوى  أبراج   9 غزة  على  األخير  العدوان 
أنها كانت تستخدم كـ«بنى تحتية عسكرية«، 
مقرّي  يضم  الذي  الجالء  برج  بينها  من 
برس«  »أسوشيتد  ووكالة  الجزيرة«  »شبكة 

)Associated Press( في غزة.
وفجر الجمعة، عقب 11 يوما من العمليات 
النار  إطالق  وقف  سريان  بدأ  العسكرية، 
والفصائل  إسرائيل  بين  غزة،  قطاع  في 
الفلسطينية، إذ أعلن الجانبان قبولهما مقترًحا 

مصرًيا لوقف إطالق النار.
وأسفر العدوان اإلسرائيلي األخير في األراضي 
الفلسطينية وداخل الخط األخضر، عن 279 
بينهم 69 طفال، و40 سيدة، و17  شهيدا، 
من 8900  أكثر  إلى  أدى  حين  في  مسنًّا، 
إصابة، منها 90 ُصنفت على أنها »شديدة 

الخطورة«.

أمس  المركزي(  )المصرف  كندا  بنك  قال 
األسر  مديونية  في  المتواصل  االرتفاع  إّن 
)نافذة  فأكثر  أكثر  يقلقه  الكندية  المعيشية 
ضعف  نقطة  فيه  يرى  أمر  وإنه  جديدة( 

رئيسية لالقتصاد الوطني.
وأشار بنك كندا في أحدث مراجعة له للنظام 
األسر  من  العديد  أّن  إلى  البالد  في  المالي 
مقارنة  كبيرة  عقارية  قروض  على  حصلت 
بمداخيلها، ما يحّد من مرونتها في مواجهة 

صدمات مالية مثل فقدان الوظائف.
األسر  ديون  إجمالي  أّن  كندا  بنك  وأضاف 
ارتفع بنسبة 4% منذ بداية جائحة ’’كوفيد - 
19‘‘ بعد ارتفاعه بشكل حاد منذ منتصف 
سوق  في  المتزايد  النشاط  مع  الفائت  العام 

اإلسكان.
االزدهار  هذا  يساهم  قد  كندا  بنك  وحسب 
القصير،  المدى  على  االقتصاد  انتعاش  في 
إذا  انهيار محتمل  إلى  أيضًا  يؤدي  قد  لكنه 
تخفيض  إلى  المعيشية  األسر  اضطرت  ما 

نفقاتها بسبب عامل آخر يبطئ االقتصاد.
وُتسّلط هذه المراجعة للمخاطر التي يتعرض 
أيضًا  الضوَء  البالد  في  المالي  النظام  لها 
إيقاف  في  كبير  تسرّع  من  المخاوف  على 
لدعم  الهادفة  الحكومية  المالية  المساعدات 

المؤسسات في مواجهة تداعيات الجائحة.
دواعي  بين  من  أّن  المركزي  البنك  وأضاف 
في  االستمرار  على  المؤسسات  قابليَة  قلقه 
المستقبل عندما يتوقف الدعم الحكومي لها، 
ألّن العديد من الشكوك ال تزال قائمة حول ما 
سيكون عليه شكل الحياة والحركة االقتصادية 

بعد نهاية الجائحة.
يعتبر  التأمين  وشركات  للمصارف  وبالنسبة 
أحد  يبقى  السيبراني  األمن  أّن  كندا  بنك 

مخاوفها الرئيسية الثالثة.
ارتفاع أسعار المنازل أوسع نطاقًا

على الرغم من كّل شيء كان لسوق اإلسكان 
األسر  ديون  من  المرتفعة  وللمستويات 
المعيشية دوٌر رئيسي في التقرير الذي أصدره 

المصرف المركزي أمس.

الحكومية  المساعدات  برامج  وساهمت 
الفائدة  أسعار  لتخفيض  كندا  بنك  وإجراءات 
أدنى  مالي  حد  وضع  في  الجائحة  خالل 
الكثير  أداء  كان  التي  والمؤسسات  لألسر 
منها أفضل مما كان متوقعًا خالل هذه األزمة 

االقتصادية الناجمة عن الجائحة.
السوق  فنشاط  التقرير،  يتابع  ذلك،  ومع 
بالقروض  المتعلقة  المقلقة  األرقام  وبعض 
العقارية تذّكر بالوضع الذي كان سائدًا عام 
اختبارات  فرض  قبل  مباشرة  أي   ،2016
اإلجهاد على طلبات القروض العقارية بهدف 
التحقق من قدرة الشارين على تسديد أقساطهم 

العقارية في حال ارتفاع أسعار الفائدة.
وذّكر بنك كندا في تقريره بأّن أسعار المنازل 
من مختلف الفئات ارتفعت على صعيد كّل 

كندا بمعدل 23% عن مستواها قبل سنة.
للعقارات  الكندية  الجمعية  أّن  إلى  ُيشار 
)CREA - ACI( قالت في تقرير أصدرته 
في وقت سابق من األسبوع الحالي إّن معّدل 
نيسان  في  كندا  في  المباع  المنزل  سعر 

)أبريل( الفائت بلغ تقريبًا 696,000 دوالر.
االرتفاع  أّن  إلى  تقريره  في  كندا  بنك  ولفت 
في  انتشارًا  أكثر  كان  األسعار  في  األخير 
المدن مما كان عليه قبل خمس سنوات عندما 
في  أساسي  بشكل  محصورًا  الوضع  كان 
كبرى  وفانكوفر،  كندا،  مدن  كبرى  تورونتو، 
مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا، وضواحيهما.

العقارية  األسواق  في  سخونة  نجد  فاآلن 
مقاطعة  في  وهاميلتون  الكبرى  لتورونتو 
مقاطعة  في  الكبرى  ولمونتريال  أونتاريو 
أوتاوا هي  الفدرالية  العاصمة  كيبيك، وسوق 
على وشك االنضمام إلى األسواق المذكورة.

المالية،  وزيرُة  الكندية  الحكومة  رئيس  نائبة 
اإلعالم  لوسائل  متوجهة  فريالند،  كريستيا 

وأمامها ميكروفون ووراءها أعالم كندية.
المالية،  وزيرُة  الكندية  الحكومة  رئيس  نائبة 

كريستيا فريالند.
مواكبة  وعدم  المساكن  أسعار  ارتفاع  ومع 
لحجم  المتاحة  المساكن  من  المعروض 
الطلب، قد يميل البعض إلى الشراء اآلن خوفًا 

من عدم قدرتهم على الشراء في المستقبل.
ويحّذر تقرير بنك كندا من أّن بعض األسر 
عقارية  قروضًا  تأخذ  عندما  كثيرًا  تستدين 
الرتفاع  عرضة  أكثر  يجعلها  ما  جديدة، 

أسعار الفائدة عند تجديد قروضها.
في  فدرالية  مصرفية  تنظيمية  هيئة  وتنظر 
العقارية  بالقروض  المتعلقة  المعايير  تشديد 
غير المؤمَّنة، كما أّن بعض الجمعيات طلبت 
في  الليبرالية  ترودو  جوستان  حكومة  من 
أوتاوا أن تفعل شيئًا مماثاًل بالنسبة للقروض 

العقارية المؤمَّنة.
العامة  الميزانية  في  ترودو  واقترحت حكومة 
التي قّدمتها قبل شهر فرض ضريبة نسبتها 
تخّص  التي  الشاغرة  العقارات  على   %1
أجانب غير مقيمين في كندا. وقال  مالكين 
’’يحّد  اإلجراء  هذا  إّن  المركزي  المصرف 
على األرجح من الطلب المضارب في سوق 

اإلسكان‘‘.
فريالند  كريستيا  المالية  وزيرة  أّن  إلى  ُيشار 
من  االقتصاد  خبراء  من  مجموعة  التقت 
القطاع الخاص يوم األربعاء. ويفيد محضر 
استفسرت  أّنها  مكتبها  من  المقدَّم  االجتماع 
عن سوق اإلسكان وقدرة الشارين على تحّمل 

التكاليف.
)راديو كندا نقاًل عن وكالة الصحافة الكندية

تقرير: عام 2020 سجل رقما قياسيا للنازحين

ماليين  عشرات  والكوارث  النزاعات  دفعت 
عام  بلدانهم  ضمن  النزوح  إلى  األشخاص 
للنازحين  اإلجمالي  العدد  ليسجل   ،2020
داخليا حول العالم رقما قياسيا، وفق ما أعلنت 

منظمتان غير حكوميتين.
وأفاد تقرير مشترك صادر عن مركز مراقبة 
النزوح الداخلي والمجلس النرويجي لالجئين، 
شديدة  عواصف  شهد  الماضي  العام  أن 
ونزاعات وأعمال عنف أجبرت 40,5 مليون 
شخص على النزوح ضمن بلدانهم، في أعلى 
عدد للنازحين اإلضافيين يسجل منذ عقد، ما 

رفع العدد اإلجمالي إلى 55 مليونا، وهو رقم 
من  الرغم  على  األرقام  هذه  وتأتي  قياسي. 
فرضتها  التي  الحركة  على  الصارمة  القيود 
كورونا،  تفشي  لمنع  العالم  حول  السلطات 
إلى  تؤدي  بأن  يتوقعون  مراقبون  كان  والتي 

خفض أعداد النازحين العام الماضي.
يتجاوز  حاليا  داخليا  النازحين  عدد  وبات 
الذين  األشخاص  عدد  الضعف  من  بأكثر 
فروا عبر الحدود كالجئين ويبلغ عددهم نحو 

26 مليونا.
المصدر: »أ ف ب«
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الحرس الثوري اإليراني يعلن ألول مرة عن تفجير مصنع صواريخ ومصفى 
حيفا في إسرائيل ويؤكد: أول ضربة للكيان ستكون األخيرة

 االبواب المفتوحة بين دمشق وحماس

الثوري  للحرس  العام  القائد  وكاالت- تحدث 
تفجير  عن  سالمي،  حسين  اللواء  اإليراني، 
مصفى  وتفجير  الصواريخ،  لتصنيع  مصنع 

حيفا، داخل فلسطين المحتلة.
وأكد حسين سالمي، في كلمته أمام حشود من 
أن  الفلسطيني،  للشعب  دعما  طهران  أهالي 
التخريبي في  “الكيان الصهيوني وبعد عمله 
نطنز، شهد تفجير مصنع لتصنيع الصواريخ 
وتفجير مصفى حيفا، وحريقا في أكبر مجمع 

لصناعاته العسكرية باسم رافائيل”، وأن أمنه 
حسب  وذلك  المتناهيا،  فشال  يواجه  اليوم 

وكالة األنباء اإليرانية “إرنا”.
وقال سالمي إن “إسرائيل اعتقدت أن عملياتها 
والعمليات  إيران  في  واالغتياالت  سوريا  في 
ومضايقة  النووية  منشآتنا  ضد  التخريبية 
سفننا في البحار ستبقى من دون رد”، كاشفا 
عن أن “سفن إسرائيلية تعرضت مؤخرا إلى 
حصل”،  ما  يعلمون  وهم  عسكرية  عمليات 

رافضا اإلعالن عن أي تفاصيل.
اللواء  اإليراني،  الثوري  الحرس  قائد  وكان 
حسين سالمي، وصف مؤخرا، النظام األمني 

اإلسرائيلي بأنه “مجرد فقاعة وانفجرت”.
ونقلت وكالة “فارس”، عن حسين سالمي، أن 
“أول ضربة تتعرض لها إسرائيل ستكون آخر 
ضربة، وأن أي إجراء تكتيكي ضدها سيؤدي 
بها”. وأضاف  إلحاق هزيمة استراتيجية  إلى 
قائد الحرس الثوري أن “المنظومات الدفاعية 

التصدي للصاروخ  لم تتمكن من  اإلسرائيلية 
على الرغم من عبوره مسافة طويلة”.

الوزراء  رئيس  ِنتنياهو،  بنيامين  واعلن 
اإلسرائيلي، يوم الخميس عن إسقاط ِدفاعاته 
الثالثاء  يوم  ُمسّيرة مفخخة   األرضّية طائرًة 
إّما  إيران  أرسلتها  األردن،  مع  الُحدود  ُقرب 
من الِعراق أو سورية، وعرض أجزاء من هذه 

الّطائرة.

كمال خلف
وقادة  االسد  الرئيس  بين  جرى  اجتماع  في 
الفصائل الفلسطينية وعلى راسهم االمين العام 
االخ  فلسطين  في  االسالمي  الجهاد  لحركة 
“زياد النخالة”  ، اكد  االسد للحاضرين التزام 
سورية الكامل بدعم المقاومة الفلسطينية . وال 
الموقف االميز عربيا على اعتبار  بانه  شك 
حربا  سنوات  عشر  منذ  تخوض  سورية  ان 
واقتصادها  التحتية  بنيتها  دمرت  ضروسا 
وبروز  ومجتمعها،  بجيشها  الفتك  وحاولت 
بسورية  تنادي”  السورية  النخبة  من  اصوات 
ان  اال   . الحرب   لتجربة  كخالصة   ” اوال 
الرجل الذي يوصف بالعنيد في دمشق  ترك 
في  االنتخابية  والحملة  االنتخابات  طقوس 
الرئاسية في الخارج  يوم االقتراع لالنتخابات 
على  للوقوف  الفصائل  قاددة  مع  وجلس 
بين  المنازلة  وماالت  فلسطين  في  الوضع 

المقاومة واسرائيل في غزة .
 ال يمكن اغفال الدور السوري في احتضان 
الثورة  انطالقة  منذ  الفلسطينية  المقاومة 
والحقا   ،  65 عام  المعاصرة  الفلسطينية 
التيار  وحماية  وتسليح  وتدريب  احتضان 
حركتي  في  المتمثل  فلسطين  في  االسالمي 
الجهاد وحماس مطلع التسيعنيات من القرن 
الحاكم  البعث  ، رغم موقف حزب  الماضي 
المسلمين  االخوان  من  الحازم   سورية  في 
مطلع  منذ  بينهم  الدامي  الصراع   بسبب 
الثمانينات   . وما ترتب طوال عقود نتيجة 
اثمان  من  للمقاومة   الداعم  الموقف  هذا 
من  والشعب  الدولة  سورية  دفعتها  باهظة 
الى  حصار وتهديد وضغوط دولية  وصوال 

االولى  بالدرجة  هدفت  التي  القاسية  الحرب 
الى  معاقبة سورية على موقفها من القضية 
كل  في  السرائيل  ومناهضتها  الفلسطينية 
المحافل ، وتغيير دورها في االقليم وضرب 
تلك  فصول  ان  واعتقد    . المقاومة  حلف 
الكثير  تباعا ، وهناك  الحرب بدات تتكشف 
مما سيقال ويكتبه المؤرخون المحايدون الحقا 
القاسية على  الحرب  تلك  اسرار وخفايا  عن 

سورية .
الرئيس االسد في موقف الفت وبعد سنوات 
قادة  ابلغ  حماس  حركة  مع  القطيعة  من 
ابواب  ان  ضيافته  في  كانوا  ممن  الفصائل 
الفلسطينيين  المقاومين  لكل  مفتوحة  دمشق 
اختالف  على  الفلسطينية  الفصائل  وكل 
تسمياتها . واكثر من ذلك حملهم تحياته الى 
العسكري  الجناح  القسام  الدين  عز  كتائب 
لحركة حماس ، والى مقاتلي حماس في غزة 
. هو الموقف االول الصادر من دمشق منذ 
االخيرة  موقف  بسبب  حماس  مع  القطيعة 

الداعم للمعارضة السورية في الحرب .
على  التعالي  من  الكثير  فيه  االسد  كالم 
الجراح ، وتقديم المصلحة الفلسطينية والقضية 
الفلسطينية حتى على القضية السورية . هكذا 
مبدئي   وقائد  تاريخي  كزعيم  االسد  يظهر 
باالمة  ينهض  استراتيجي  مشروع  ضمن 
وليس مجرد رئيس . وهكذا يثبت االسد انه 
عنيد الى حد ان كل الحرب التي شنت على 
بالده بهدف تغيير سلوكه ومقاربته لالحداث 
والقضايا  جعلته يرسخ موقع سورية اكثر في 
قبل  الخطى حتى  مواجهة اسرائيل ، ويحث 
تعافي سورية الكامل نحو حمل راية القضية 

المركزية للعرب والمسلمين   .
بالمقابل جاء اول رد من حركة حماس  على 
لسان القيادي البارز في الحركة اسامة حمدان 
، والذي سمع بموقف االسد من خالل” قناة 
الميادين ”  كما قال في اتصال اجرته معه 
القناة ، وانا من حاوره شخصيا  واكد حمدان 
باحسن  لالسد  التحية  ترد  حماس  حركة  ان 
من  مستغربا  ليس  الموقف  هذا  وان   ، منها 
للمقاومة  الداعم  األسد  موقف  وان   ، سورية 
ليس غريبًا وال مفاجئًا و من الطبيعي أن تعود 

العالقات بدمشق إلى وضعها السابق”.
الشك انها مواقف تفتح االبواب المغلقة بين 
المقاومة  صواريخ  ببركة  ودمشق  حماس 
والمواقع  والمستوطنات  ابيب  تل  دكت  التي 
الشعب  وبركة نصر   ، االسرائيلية  العسكرية 
،   وتؤسس  السوري  والشعب   ، الفلسطيني 
لطي صفحة داكنه من العالقة طوال السنوات 
العشر الماضية  . ونقول تؤسس الن العالقة 
الوقت  من  المزيد  الى  تحتاج  الطرفين  بين 
والنضوج وال تعيدها تصريحات ايجابية فقط 

على اهميتها .
كما  وسطاء  حاول  الماضية  السنوات  خالل 
اطلعنا في حينه سواء حزب هللا او المسؤولين 
االيرانيين حاولوا رأب الصدع ومعالجة اسباب 
الخالف ، وبذلوا جهودا كبيرة  . اال ان االسد 
كان يرفض ، مع تاكيده على دعم المقاومة 
الفلسطينية في فلسطين وفي غزة على وجه 

التحديد
 ، لالسد   سهال  ليس  الحال  بطبيعة  االمر 
خالد  الخارج  في  رئيسها  قال  كما  فحماس 
الذهبي في  ايام عاشت عصرها  منذ  مشعل 

التدريب  معسكرات  سورية  وقدمت   . سورية 
في  خاصة  الحربية  والتكنولوجيا  والسالح 
مجال الصواريخ والمتفجرات ، وقدمت اراضها 
ابعادها   بعد  لقيادة حماس  كمقر  وعاصمتها 
وتعرضت   ، التسعينات   مطلع  االردن  من 
المباشر  العدوان  واحيانا  والتهديد  للضغط 
 ، حماها  في  والجهاد  حماس  وجود  بسبب 
مع  حماس  وقفت  االحداث  اندلعت  وعندما 
العالمية ضد  المسلمين  االخوان  حركة  قرار 
المعارضة  موقف  وتبنت   ، السورية  القيادة 
بالكامل وخرجت من سورية الى قطر . هذا 
القيادة السورية طعنة في الظهر  ما اعتبرته 
لم تكن تتوقعها . لكن االجواء في فترة الربيع 
العربي كانت تبشر بصعود التيار االسالمي 
الى الحكم في معظم  الدول العربية ، وهذا 
حماس  خيارات  في  االكبر  التاثير  له  كان 
بخصوص سورية او غيرها مثل مصر مثال . 
بالمقابل تكرر الحركة انها خرجت من سورية 
النها لم ترغب في التدخل في ازمة داخلية .

في  الدخول  نريد  ال  خلت  قد  مرحلة  تلك 
تفاصيلها ، واالفضل النظر الى المستقبل ، 
سورية هي قلب هذه االمة ، وبوصلة العالم 
الحر ، وجيشها قاتل في معارك االمة دفاعا 
شهداء  ابنائها  خيرة  وقدمت   ، فلسطين  عن 
لم  التي  الدولة  سورية   . فلسطين  اجل  من 
تسمح رغم كل الحروب والضغوط والحصار 
والجوع  برفع علم اسرائيل في سمائها ، من 
الطبيعي ان تكون قبلة المقاومين والمناضلين 

وشرفاء االمة .
كاتب واعالمي فلسطيني
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لملفات مهمة  الدور اإلقليمي األردني.. و خسارته  تراجع 
أّدت إلى خروجه من العب أساسي إلى كراسي اإلحتياط

المقاومة لم تستل سيف القدس
 لتتسلم بعض الدوالرات!

المهندس سليم البطاينة
السياسية  األوراق  قراءة  اآلن  حاولنا    إذا 
األردنية بعد األحداث األخيرة بالقدس وغزة، 
فإن التقييم بالعين الفاحصة ينتهي إلى نتيجة 
اإلقليمي  دوره  فقد  عمليًا  األردن  أن  مفادها 
 .. يمتلكها  كان  ومؤثرة  كثيرة  أوراق  وخسر 
داخل  التوازن  من  نوع  ألقامة  ويستخدمها 

اإلقليم أهمها أوراق الملف الفلسطيني.
  فعلى ما يبدو فإن مركز الثقل العربي انتقل 
إلى بلدان مجاورة لألردن ُمتخمة بالثروات.. 

حازت وامتلكت معظم ملفات المنطقة.
  فمصر تولت عقد حوارات ونقاشات بين كل 
استضافت  وقطر  وحماس..  فتح  حركة  من 
واحتضنت قيادت حماس وقيادات فلسطينية 

أخرى.

الضفة  في  التقليدي  دوره  األردن  أفقد    مما 
اإلستقرار  من  جزءًا  ُتمثل  التي  الغربية 
السياسي األردني .. وأضعفه و أخسره الملف 
الفلسطيني بإمتياز .. وهذا ما أّكدته األحداث 
األخيرة التي وّلدت انطباعًا بأننا فقدنا دورنا 
المحوري ولم يعد لنا تأثير ُيذكر داخل العمق 

الفلسطيني.
  فقد تم اإللتفاف على األردن وتجريُده من كافة 
أدوار  إنتاج  يمتلُكها عبر  التي كان  الملفات 
إقليمية عربية جديدة .. و أخرجته من العب 

أساسي إلى كراسي اإلحتياط.
األردن  دور  تراجع  حول  كثيرة    فالتساؤالت 
اإلقليمي وما هي األسباب التي أدت لتراجعه 

ولصالح من؟
  فالمشهد داخل اإلقليم متحّرك ويحمل الكثير 
فالجغرافيا   .. تُسر  ال  التي  المفاجئات  من 
بل   .. باإلقليم  وحدها  تتغير  لم  السياسية 
السياسي  الفكر والسلوك  أنماط  تغيرت معها 

العربي بدرجة غير مسبوقة.
جزء  هما  والجديد  والصغير  الكبير    فاألردن 
أبحاث  مراكز  أصدرتها  متعددة  خرائط  من 
بالديموغرافيا  اللعب  هدفها  وإسرائيلية  غربية 

األردنية وتصفية القضية الفلسطينية.
للمنطقة  السياسية  الجغرافيا  إعادة    ففكرة 
العربية وإعادة إنتاج هويات جديدة هي فكرة 
بحاجة  تعد  لم  وإسرائيل   .. قديمة  صهيونية 

إلى Buffer بل أصبحت بعد الهرولة العربية 
جسر  إلى  بحاجة  بإتجاهها  مسبوقة  الغير 
بالمجال  يصلها  اقتصادي  سياسي  جغرافي 
من  التحول  بمعنى  أي   .. العربي  الحيوي 

Bridge state إلى Buffer State
  وأي محاولة قادمة إلعادة إنتاج دور إقليمي 
 .. الصعوبة  جديد لألردن سيكون في غاية 
فالمنطقة غارقة في الفوضى .. واألردن وبعد 
األحداث األخيرة بفلسطين سيكون أمام ملفات 
واستحقاقات حافلة وحبلى بالمفاجئات .. لن 

يستطيع إحتمالها أو التعامل مع نتائجها.
  فما تشهده المنطقة زاد من حدة عدم استقرار 
البيئة السياسية المحيطة باألردن .. وإن أية 
تطورات دراماتيكية في األقليم ستنعكس سلبًا 
علينا .. والمطلوب التوقف كليًا عن اإلعتماد 
على مصالح الالعبين الخارجيين .. فاألردن 
بفضل  األزمات  من  سلسلة  من  سابقًا  نجا 
تدخل قوى إقليمية ودولية تدخلت في األوقات 

الحرجة لنجدته وعاش حالة استقرار نسبي.
في  جدًا  معقدة  الحالية  اإلقليمية    فالخارطة 
الغير  والرهانات  السيناريوهات  ضبابية  ظل 

مضمونة.
لضربات  تعرض  األردني  اإلقليمي    فالدور 
واألصدقاء  اإلخوة  قبل  من  ومؤثرة  موجعة 
بنفس الوقت أدى إلى انعزاله و ممارسته دورًا 
دبلوماسًيا استشارًيا عنوانه النأي بالنفس خوفًا 

وارتداداتها  اإلقليمية  المتغيرات  معاكسة  من 
الغير محتملة.

  علمًا أن السياسة األردنية قديمًا كانت متوازنة 
ومتناغمة مع األدوار اإلقليمية وبأقل الكلف 
فُكنا   .. والسياسي  األمني  اإلستقرار  على 
 .. محوريًا  إقليميًا  والعبًا  كبيرًا  محورًا  ُنمثُل 
ولطالما رسمنا سياسات كبرى .. وكان ُينظر 
لألردن بأنه أحد قادة اإلعتدال وكانوا يشّبهونه 
عشر  والتاسع  الثامن  القرن  في  ببريطانيا 
عندما كانت ُتمثل الدور المتوازن وُترجح كفة 

من تميل له.
  فكل ذلك يحتم علينا أن ُنجري تغييرات حقيقية 
في صيغة السياسات وأن نعيد حساباتنا من 
صيغ  اكتشاف  عن  نعجز  ال  وأن   .. جديد 
ضرورة  باتت  فقد  الخالفات  لتنظيم  جديدة 

جيوسياسية.
مساحة  ستتراجع  هل  أخرى  مرة    والسؤال 
الدور اإلقليمي األردني مع اإلدارة األمريكية 
الجديدة ؟ فجاللة الملك حتى اآلن لم يلتقي 
الرئيس بايدن كما كان متوقعًا للتعرف على 
والتأثير  المنطقة  دول  تجاه  إدارته  توجهات 
األردن  نحو  أيضًا  اإلدارة  وتوجه   … فيها 
وأدواره اإلقليمية في المرحلة القادمة .. فحجم 
ومساحة  بقوة  مرتبط  األمريكية  المساعدات 

هذا الدور.
نائب اردني سابق

د. فايز أبو شمالة

هللا  رام  في  األمريكية  الفلسطينية  اللقاءات 
للدم  وتحقير  اإلهانة،  بمفهوم  سياسية  إهانة 
الذي نزف على أرض غزة، واستخفاف بثورة 
الضفة  النتفاضة  وتجاهل  وشبابها،  القدس 
فلسطين  حراس  وشهداء  وشهدائها  الغربية 
48، لقاءات رام هللا التي تجاوزت من استل 
سيف القدس، ولم تسمح لهم بفرض منطقهم 
السياسي، تلك اللقاءات تبهيت للنصر الذي 
صفق له كل العرب والمسلمين وشرفاء العالم، 
وتجاهل ألصحاب القضية الذين دافعوا عن 

وطنهم بدمائهم وأوالدهم وبيوتهم.
السلطة  وقيادة  اإلسرائيلية  القيادة  التقت  لقد 
مع القيادة األمريكية على هدف واحد، وهو 
غزة،  قطاع  في  المقاومة  حركات  محاصرة 
واللقاءات  الزيارات  كل  من  الهدف  ليكون 
والمقابالت هو خنق غزة، وبسط نفوذ السلطة 
اإلسرائيلي  الجيش  عجز  الذي  المكان  على 

ومعداته،  أسلحته  بكل  منه  االقتراب  عن 
وهذا األمر يستوجب وقفة جدية من الشعب 
الفلسطيني أواًل، ومن المؤسسات والتنظيمات 
والكفاءات والشخصيات الوطنية، فمن العار 
أن يظل حال فلسطين على ما هو عليه بعد 
كل هذا النصر، ومن العار أن يظل محمود 
عباس هو صاحب القرار، والمتصرف الوحيد 
تصمت  أن  العار  ومن  الفلسطيني،  بالشأن 
والتحقير  اإلهانة  هذه  عن  والكفاءات  القوى 
والتسخيف لنضال شعب، تم قصر تضحياته 
ستقدم  الصدقات،  إلى  أقرب  مالية  بمبالغ 
ستقدم  رشوة  بمثابة  مالية  ومبالغ  غزة،  إلى 
إلى الضفة، متجاهلين أن الذي استل سيف 
القدس كان يهدف إلى تحقيق إنجاز سياسي، 
لهذا  المالية  المكاسب  بعض  تحقيق  وليس 

الوزير أو ذاك الغفير.
المنطقة  إلى  األمريكية  اإلدارة  هرولت  لقد 
وال  بشعبها،  رحمة  وال  بفلسطين،  حبًا  ليس 
الدمار،  على  وتحسرًا  الجرحى،  على  شفقة 
األمني،  عباس  محمود  سيف  من  خوفًا  وال 
بوزير  ممثلة  األمريكية  اإلدارة  هرولت  لقد 
الخارجية لتبحث عن أسرع الطرق لاللتفاف 
وعدم  إنجازاتها،  وتقويض  المقاومة،  على 
رأسه،  يرفع  بأن  الفلسطيني  للشعب  السماح 
ويتطلع إلى حريته من خالل بندقيته، وكانت 
أقصر الطرق لتحقيق الهدف الصهيوني هو 
أنه  الفور،  أعلن على  الذي  محمود عباس، 
تنظيم  كل  مع  وطنية  وحدة  سيشكل حكومة 
يعترف بشروط الرباعية، أي، مع أي تنظيم 
يعترف بإسرائيل، ويرى بالتعاون األمني مع 
المخابرات اإلسرائيلية مقدسًا، وهذه الخالعة 
تنظيم حر وطني،  به أي  يقبل  السياسية ال 

ويمتلك القدرة على قصف تل أبيب.
المقاومة  غزة  تنظيمات  كل  أن  المؤكد  من 
وليس  القزم،  الحكومة  هذه  مثل  سترفض 

أمام عباس إال تشكيل حكومة تشبه حكومة 
“فيشي” في فرنسا، حكومة على رأس مهماتها 
التعاون مع المحتل، ومحاربة المقاومة، هذه 
الحكومة المنوي تشكيلها تهدف إلى االلتفاف 
الشعب  على  والتحايل  االنتخابات،  على 
اإلعمار،  حكومة  مسمى  تحت  الفلسطيني، 
التي  االتفاقية  إلى  العودة  من  بد  ال  وهنا 
وقعتها سلطة محمود عباس مع اإلسرائيليين 
إعمار  على  اإلشراف  بهدف   ،2014 سنة 
االتفاقية  تلك   ،)JRM( اسم  وحملت  غزة، 
التي سمحت للمخابرات اإلسرائيلية باإلشراف 
المباشر على كل بيت أو شارع أو مؤسسة 
أُعيد بناؤها، وسمح لألجهزة األمنية اإلسرائيلية 
باإلشراف على كل كيس اسمنت يدخل إلى 
يضعوا  أن  المقاولين  على  وفرضت  غزة، 
كاميرات تصوير داخل المخازن، وسط مدينة 
مباشرة  متصلة  كانت  الكاميرات  هذه  غزة، 
فرضت  وقد  اإلسرائيلية،  المخابرات  بمقر 
في  كهرباء  وجود  المقاولين  على  االتفاقية 
المخازن لمدة 24 ساعة، كي ال تسهو عين 
المراقب اإلسرائيلي عن كل داخل وخارج إلى 
اإلعمار،  على  المشرفين  المقاولين  مخازن 
تلك االتفاقية التي كان يجب أن تنتهي بعد 
ستة أشهر، ظل العمل بها ساريًا حتى يومنا 
هذا، بموافقة السلطة، ولما تزل قاعدة العمل 

الذي ستنطلق منه السلطة إلعمار غزة.
فإن  االتفاقية،  مخازي  من  ذكرت  ما  ورغم 
تقديم  عدم  هو:   )JRM( اتفاقية  في  األقذر 
المستخلص المالي للمقاولين إال بعد الحصول 
المقاول  يقع  وهنا  اإلسرائيلية،  الموافقة  على 
المخابرات  قبل  من  األمني  االبتزاز  تحت 
من  المالي  االبتزاز  تحت  ويقع  اإلسرائيلية، 
قبل رجال السلطة، ليجد المقاول نفسه مجبرًا 
على تنفيذ األوامر اإلسرائيلية، فهو يريد أن 
يتمم المشروع، ليتسلم أمواله، وكل إعاقة تعود 

عليه بالخسائر.
 لقد حدثني المقاول خليل حمدان أبو شمالة، 
الطيب  سكرتيرة  إلى  يدفع  ألن  اضطر  أنه 
تقدم  كي  الذهب،  من  عقدًا  الرحيم  عبد 
أوراقه ومستنداته إلى شركة سند للمؤسسات 
توزيع  على  تشرف  كانت  والتي  اإلنشائية، 
عقد  كان  فإذا  المقاولين،  على  االسمنت 
الذهب من نصيب سكرتيرة، فما هو نصيب 
المسؤول؟ الذي يتعمد ابتزاز المقاولين، وفتح 
على  الفلسطينيين  للمسؤولين  التكسب  باب 
حساب سرعة اإلعمار، الذي تباطأ منذ سنة 
2014، ولعل عدم استكمال البرج اإليطالي 
على  دليل  خير  هذا  يومنا  حتى  غزة  في 

السرقة واالبتزاز.
السلطة في  إن اإلصرار على رفض إشراك 
إطالق  عن  وطنية  يقل  ال  اإلعمار  عملية 
أن  الكبائر  ومن  أبيب،  تل  على  الصواريخ 
األمر،  هذا  في  المقاومة  فصائل  تتساهل 
واألمريكي  اإلسرائيلي  المخطط  وتمرر 
الهادف إلى مخاصرة غزة من خالل السلطة، 
اإلجراءات  عليها  فمن حاصر غزة، وفرض 
العقابية، ومن كان معبرًا للدمار، ال يمكن أن 

يكون جسرًا لإلعمار.
مقاوم  شعب  قضية  الفلسطينية  القضية 
للعدوان، ومن الخطأ اختصار مطالب شعب 
سياسية،  فلسطين  قضية  دوالرات،  بحفنة 
إعادة  من  أولى  االحتالل  بإنهاء  والمطالبة 
غزة  ورجال  المذلة،  الشروط  وفق  اإلعمار 
قادرون على تشكيل المجلس الوطني إلعمار 
الخاص  والقطاع  الحكومة  فيه  تشارك  غزة، 
ذلك  دون  وما  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
والتدليس،  العدم  من  في صحراء  لهاث  هو 

تشرف على اتساعها المخابرات اإلسرائيلية.
كاتب فلسطيني
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كلمة صادقة من مواطن بسيط لرئيس وزراء العراق..
 كفاك تحديات مهينة واحفظ ما تبقى من كرامتك وقدم استقالتك.. 

ولماذا يجب ان يتخذ رئيس الجمهورية خطوة مشابهة؟
د. سعد ناجي جواد

استضافني  الذي  االخبار  نشرة  مقدم  انزعج 
قبل عشرة ايام على احدى القنوات الفضائية، 
وحاول ان يقلل من امكانية تحقيق مقترحي 
والذي مفاده ان على السيد مصطفى الكاظمي 
رئيس وزراء العراق ان يتنحى، ويعلن صراحة 
فال  شيء.  اي  تحقيق  على  قادر  غير  انه 
الفساد واحالة حيتان  قادر على محاربة  هو 
الفساد للمحاكم، وال بمقدوره ان يحاسب قتلة 
بيد  المنفلت  السالح  او حصر  المتظاهرين، 
الدولة، او جعل التنظيمات المسلحة المنتشرة 
في طول البالد وعرضها ان تنصاع الوامره، 
عام  كقائد  له  تابعة  انها  يفترض  التي  وهي 
بكلمة  الدستور.  بموجب  المسلحة  للقوات 
واضحة وصريحة اكثر فلقد يوسفني ان اقول 
السيد  التي جرت منذ ان تسنم  ان األحداث 
الكاظمي اثبتت ان المنصب الذي يحتله منذ 
سنة تقريبا اكبر منه بكثير. وانه فشل في كل 
االمور التي قال انه سيتصدى لها ويصلحها. 

)وهذا االمر يشمل من سبقه ايضا(.
الكلمات،  هذه  لكتابة  دعاني  الذي  السبب 
الكاظمي  بالسيد مصطفى  التق  لم  اني  رغم 
من قبل، وال تربطني به اية عالقة وليس لي 
يوم  حدث  ما  هو  معه،  شخصي  عداء  اي 
من  اخر  جديد  تحد  الى  تعرض  حين  امس 
قانونا  التابعة  الشعبي(  )الحشد  فصائل  قبل 
الى قيادته. وللمرة الثالثة منذ تكليفه بتشكيل 
وافرج  التحدي،  هذا  امام  تراجع  الحكومة 
قوات  اعتقلته  الذي  الحشد،  قادة  احد  عن 
حكومية ووجهت له تهم ضمن مادة مكافحة 
كانت  تهمته  ان  قال  من  هناك  االرهاب. 
اطالق صواريخ على قاعدة عين االسد التي 
بطلب  جاء  االمر  وان  امريكية،  قوات  تاوي 
امريكي، وهناك من قال ان االعتقال جاء ردا 
على مقتل متظاهرين سلميين شباب خرجوا 
الخدمات  الفساد وسوء  تفشي  على  اعتراضا 
اتهامات اخرى. وفي  الكهرباء، مع  وخاصة 
هذه المرة، كما في المرتين السابقتين، نزلت 
مدججة  مواكب  في  الحشد  من  مجاميع 
بكافة انواع االسلحة الخفيفة والمتوسطة الى 
للقوات  العام  القائد  اوامر  متحدية  الشارع 
المسلحة )الكاظمي نفسه(. وفي الوقت الذي 
السابقة صورة  المرات  في  التحدي  فيه  اخذ 
والشوارع  المناطق  بعض  في  االستعراض 
المرة  هذه  التحدي  فان  بغداد،  من  الرئيسة 
كان اخطرا وشمل تطويق المنطقة الخضراء 
بالذات.  الكاظمي  الحكومة ومقر  تاوي  التي 
ودعى قادة الحشد الشعبي الى اجتماع داخل 
السيد  المنطقة الخضراء وبالقرب من مكتب 
هذا  عقد  تم  وبالفعل  نفسه.  الوزراء  رئيس 
االجتماع وبترويج اعالمي كبير. وفي الوقت 
)شديد  بيانا  الوزراء  رئيس  فيه  اصدر  الذي 
المسلحة  )المظاهر  هذه  فيه  اعتبر  اللهجة( 
والقوانين  العراقي  للدستور  خطيرا  انتهاكا 
هذه  في  الفوري  )بالتحقيق  ووجه  النافذة( 
التحركات حسب القانون(، وذكر فيه ايضا، 
كما في حاالت سابقة، ان الشخص الذي تم 
قضائية،  مذكرة  بموجب  عليه  القبض  القاء 
الى )لجنة تحقيقية مشتركة كبيرة(  قد احيل 
في  واالمنية  العسكرية  القيادات  من  مكونة 
الشعبي  الحشد  باسم  متحدثا  ان  اال  البالد، 
اعلن بعد لحظات من صدور البيان الحكومي 
على  )اغارت  الحشد  افراد  من  مجموعة  ان 
الخضراء(  المنطقة  في  الشر  اوكار  بعض 
تم  الذي  الشخص  االفراج عن  من  وتمكنت 
اعتقاله وانه اصبح )بين اخوته واحبائه حرا 
من  الحشد  قطعات  بعدها  لتنسحب  عزيزا(، 
حول المنطقة الخضراء. وسواء كانت العملية 

تم  قد  االفراج  ان  او  الصورة  بهذه  تمت  قد 
يقال  ان  يمكن  ما  اقل  فان  الكاظمي،  بامر 

عن النتيجة بانها كانت مهينة.
ان هذه الحادثة وتكرارها البد وان تثير عدة 

مالحظات او عالمات االستفهام:
ـ االولى: هي لماذا يصر السيد الكاظمي على 
االولى  المرة  منذ  تحقيقه  في  ما فشل  تكرار 
في شهر تموز/ يوليو 2020، او باالحرى 
لماذا يصر على احراج نفسه ووضع سمعته 
على المحك، ويذهب الى تحِد هو غير قادر 
على االستمرار به وبقوة حاكم مقتدر ؟ علما 
احد  في  االحتفال  تم  االولى  المرة  في  انه 
قواعد الحشد الشعبي باالفراج عن زمالئهم، 
وتضمن االحتفال تمزيق صور رئيس الوزراء 
هذه  وكل  االقدام،  تحت  ووضعها  وحرقها 
مواقع  على  كبيرة  بصورة  انتشرت  المشاهد 

التواصل االجتماعي.
ـ المالحظة الثانية: تدور حول سوال محوري 
مصطفى  السيد  يستمر  متى  الى  مفاده 
الكاظمي في وضع اجهزة الدولة االستخبارية 
واالمنية والعسكرية في هذا الموقف الضعيف 
والمحرج، بل والمذل، ويقوم باالفراج عن من 
معلومات  الى  استنادا  عليهم  القبض  يلقى 
صادرة عن هذه االجهزة؟ او وبعد ان يصدر 
الى  اعُتِقل  من  احالة  على  فيه  يؤكد  بيانا 
معه  للتحقيق  االمنية  القوات  من  عليا  لجنة 

ومحاسبته.
وفي هذه المرة ايضا، كما في المرة السابقة، 
بتهديد  الشعبي  الحشد  من  قيادات  قامت 
ونشرت  العراقي،  الجيش  في  عليا  قيادات 
القاء  في  شارك  من  سكن  وعناوين  صور 
هذه  تجد  لم  وعندما  المعتقل،  على  القبض 
لمواجهة  تحتاجه  الذي  الدعم  القيادات 
الى  والتي وصلت  الحشد،  فصائل  تهديدات 
وعوائلها،  الخاصة  مساكنها  مهاجمة  حد 
سرية  اماكن  في  االختباء  الى  اضطرت 
السيد  يعتبرهم  من  ان  اخرى  بكلمة  وآمنة. 
كانوا  القانون،  عن  خارجين  الكاظمي 
واصبحوا يتجولون علنا في الشوارع وال احد 
يستطيع ان يحاسبهم، ومن يفترض بهم انهم 
يقومون بتطبيق القانون يختفون ويتوارون عن 
االنظار. وال ادري كيف يريد السيد الكاظمي 
ان  الرسمية  العراقية  المسلحة  القوات  من 
اوامره بعد االن؟ وهي  تتجاوب معه وتطبق 
للتهميش  ازمة  كل  في  تتعرض  نفسها  تجد 
والتحديات والتقزيم، وُتجبر في كل مرة على 

اطالق سراح من يتم القاء القبض عليهم.
كان  اذا  هي  واالهم  االخيرة:  المالحظة  ـ 

نفسه  حماية  عن  عاجزا  الكاظمي  السيد 
والقوات العسكرية الرسمية وحكومته والمجمع 
العاصمة  وسط  فيه  يعمل  الذي  الحكومي 
ان  يستطيع  فكيف  الخضراء(،  )المنطقة 
االنتخابات  الى  الذهاب  على  الناس  يطمئن 
بامان واالدالء باصواتهم بحرية في بلد تتسيد 
فيه المليشيات المسلحة المشهد وتعجز الدولة 
عن مواجهتهم؟ هذه المجاميع التي قامت، بل 
احدث  وفي  االخيرة،  االسابيع  في  ونجحت 
على  التاثير  على  االصرار  على  نموذج 
االنتخابات، في اجبار مرشحين مستقلين من 
مختلف المحافظات على سحب ترشيحاتهم، 
وقامت  ذلك،  رفضوا  الذين  اغتيال  ومحاولة 
في  مدنيين،  وناشطين  متظاهرين  باغتيال 
االمنية  االجهزة  اعين  وامام  النهار  وضح 
او  بغداد  العاصمة  في  سواء  الحكومية، 
شباب  متظاهرين  اخرى،  جنوبية  مدن  في 
من  تذمرهم  اظهار  سوى  جريمتهم  تكن  لم 
تردي الخدمات، وخاصة الكهرباء، والمطالبة 
هذا  يسببه  ما  عن  ناهيك  الفساد.  بمحاربة 
رعب  من  المنفلت  للسالح  الكبير  االنتشار 
وقلق البناء المدن العراقية، وخاصة العاصمة 

بغداد.
الدولة  تمر  لم  سابقة  مرات  في  ذكرت  كما 
العراقية الحديثة منذ بدايات القرن الماضي، 
هذا  بمثل  البغيض  االحتالل  ساعة  وحتى 
العراق  يشهد  ولم  بل  واالنحطاط،  االنحدار 
مثل هذه الحالة المزرية اال في حقبات حكم 
المماليك واالنكشارية من االقوام غير العربية 
العباسي ان  العهد  الخالفة في  التي حاولت 
اصبحت  ثم  عليها.  انقلبوا  ثم  بهم  تستعين 
ظاهرة اغتيال الخلفاء او عزلهم من قبل هذه 
المجاميع، التي اصبحت قوتها اكبر من قوة 
الذي  االمر  انذاك،  اعتيادية  ظاهرة  الدولة، 

جعل بغداد عرضة الحتالالت متعددة.
ان  المهينة  الظواهر  هذه  كل  تستدعي  اال 
السيد  الى  استقالته  الكاظمي  السيد  يقدم 
يتضامن  ان  يجب  والذي  الجمهورية،  رئيس 
هو االخر معه، ويتوجه االثنان الى البرلمان 
هذا  التخاذ  دعتهما  التي  االسباب  ويوضحا 

القرار حفظا لماء الوجه.
الجمهورية كان يجب عليه  ال بل ان رئيس 
ان يتخذ هذه الخطوة قبل رئيس الوزراء، النه 
للدستور  حاميا  يعتبر  منصبه  وبموجب  اوال 
يعلم  وهو  ببنوده،  االلتزام  عن  والمسؤول 
يخرق  الدستور  هذا  ان  كيف  يوميا  ويشاهد 
سواء في بغداد او من قبل اقليم كردستان. ال 
بل منذ ان تم تهديده قبل اكثر من عام من 

قبل مليشيات متنفذة مما اضطره الى الذهاب 
الى كردستان العراق بعد ان شعر بانه غير 
آمن على نفسه في بغداد. واما مقترحه االخير 
قانون لمحاربة  الى اصدار  والذي دعى فيه 
الفساد واسترداد المبالغ المنهوبة من ميزانيات 
وما  اطول،  نقاش  الى  يحتاج  فهذا  العراق، 
يمكن قوله االن ان الدولة والحكومة التي ليس 
بمقدورها ان تنفذ امورا بسيطة، كيف ستستطيع 
محاسبة هذا الكم الهائل من الفاسدين الذين، 
وحسب قول السيد رئيس الجمهورية، اهدروا 
من  دوالر  ترليون  يقارب  ما  وهربوا  وسرقوا 
ومن  دوالر.  مليار  الف  اي  العراق،  اموال 
قام بفعل ذلك اشخاصا واحزابا وكتال سياسية 
معروفة تقاسموا المناصب الحكومية والرسمية 
والنيابية منذ بداية االحتالل ولحد االن، وهم 
مليشيات وفصائل مسلحة،  بحماية  يتمتعون 
والسيد رئيس الجمهورية يعرف هذه الحقائق 
جيدا، النه اشترك في كل حكومات ما بعد 

االحتالل.
اخيرا وليس اخرا فان انعدام االمل والتفاؤل لم 
يستشر بين العراقيين بسبب تشاؤم متاصل في 
نفوسهم، كما يعتقد البعض، ولكن بسبب ما 
يشاهدونه ويعيشونه من ماسي اوال، وبسبب 
معرفتهم ان كل االطراف المستفيدة مما يجري 
في العراق، وخاصة ايران والواليات المتحدة 
واسرائيل، ودول مجاورة اخرى، مصرين على 
الضعف  من  الحالة  هذه  على  العراق  ابقاء 
غير  الوجوه  دعم  على  ومصرين  والتشرذم، 
تخدم  ان  تفضل  والتي  والفاسدة  الكفوءة 

مصالح الخارج على ان تخدم ابناء شعبها.
ان التعويل على االنتخابات القادمة او التفكير 
يمكن  الخارجية  االطراف  على  االعتماد  ان 
العراق واصالح اموره، في  ان يحل مشاكل 
تسيدت  التي  والكتل  الوجوه  نفس  ظل وجود 
المشهد السياسي في العراق منذ االحتالل، لن 
ينتج عنه سوى مزيد من الدمار والفساد، ولن 
يصلح االمور اال ثورة شعبية تعيد بناء الدولة 
على اسس صحيحة، يكون فيها مبدا سيادة 
القانون والمساواة امامه هو االساس. نعم ان 
هذا الحل سيواجه عقبات كثيرة بعد سنين من 
على  البالد  سيضع  اعتماده  لكن  االنفالت، 
المسار الصحيح، وسيجعل من الفاسدين او 
من ال يمتلكون الكفاءة يتهيبون من المغامرة 
قدراتهم،  ومن  منهم  اكبر  بمنصب  بالقبول 
والقضاء  القانون  ان  علموا  ما  اذا  وخاصة 

النزيه سيكون لهم بالمرصاد.
كاتب واكاديمي عراقي
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يا أهال بالتفاوض...

ِنصف ِمليار دوالر من ِمصر إلعادة إعمار ِقطاع غّزة.. وتصريحات نارّية لُشيوخ األزهر 
ضّد إسرائيل والُحلفاء الخليجيين وتطبيعهم معها.. هل نحُن أمام انقالب استراتيجّي؟

زكريا محمد 
رام هللا 

دعوني اآلن أدلي بدلوي.
واقعا  المجيدة  العشرة  األيام  حرب  خلقت  فقد 
مختلفا جذريا. لكنني سمعت من يدعونا إلى عدم 
المبالغة. ال يا سيدي، أنا أريد أن ابالغ، وأن أبالغ 
تاريخي  أمر  فما حصل  أزعلتك.  لو  حتى  كثيرا 
بكل المقاييس. والعالم كله يتصرف على أن حدثا 
هذا  ينطلق من  أن  يريد  قد حدث، وهو  تاريخيا 
الحدث. ويمكن لي أن ألخص، وحسب قدرتي، 
الحقائق التي انبثقت. إذ ليس من السهل اإلحاطة 
بالموجات المتتالية التي انبثقت من هذا الحدث.

أن  أمريكا،  فيه  بما  كله،  الغرب  اقتنع  لقد  أوال: 
مصالحه.  لحماية  مناسبة  أداة  تعد  لم  إسرائيل 
فقد فشلت أمام ميليشات حماس والجهاد في غزة 
المحاصرة المطحونة. وهذا ليس فشلها األول بل 
الفشل الخامس على التوالي بين لبنان وفلسطين. 
فشل.  وراء  فشل  تفشل.  وهي   200 العام  منذ 
لم  أنها  حد  نفسها  في  ثقتها  عدم  وصلت  وقد 
تجرؤ على الدخول ولو نصف كيلومتر في غزة. 
فجيشها  ال يضمن أنه لن يهزم هناك في حرب 
زالت  ما   2014 عام  الشجاعية  ومعركة  برية. 

ماثلة أمامه.
وكان ضباط امريكي كبير قد أعطي إسرائيل 4 
سنوات كي ترمم قدرتها الردعية التي اهتزت عام 
2006. لكنها فشلت في ترميم ردعها بعد عقد 
ونصف من حرب تموز. وقد ظهر هذا جليا أمام 

غزة المحاصرة. 
مصالح  يحمي  لن  ردع  قدرة  يملك  ال  وجيش 
أوروبا وأمريكا. جيش مثل هذا لن يحمي محمد 
بن زايد ومحمد بن سلمان. هو بالكاد يحمي نفسه 
ويحمي إسرائيل. بذا فعلى الكل أن يفكر بطريقة 
أخرى لحماية مصالحة. البارجة الغربية في البحر 
المتوسط، والتي تسمى إسرائيل، تلفت. وال يعرف 

متى ستغرق. 
ثانيا: إسرائيل التي ذهبت لتدمير حماس والجهاد 
في غزة اكتشفت اآلن أن نتيجتها أدت عمليا إلى 
تسليم الضفة، بل وفلسطينيي 48 لحماس. وهذا 
فعالة  مساهمة  ساهمت  التي  السلطة  أن  يعني 
قد  أوسلو  وأن  ماتت،  إسرائيل  أمن  حماية  في 
مات إلى االبد. ولن يمشي في جنازته أحد سوى 

محمود عباس. 
الضفة  في  آخر  عالما  سيخلق  السلطة  موت 
الغربية. عالما لم تعهده إسرائيل من قبل. وهو إن 
لم يحصل حل ما، سيؤدي إلى حرب متواصلة، 

وربما إلى مذابح لن يتحملها العالم.
األخص  العالم، وعلى  اقتنع  فقد  هذا  لكل  ثالثا: 
لمشكلة  سريع  حل  يحصل  لم  إن  أنه  الغرب، 
من  ستخرج  المنطقة  فإن  الفلسطيني  الشعب 
الغرب  على  وسيكون  زلزال.  في  وتدخل  زلزال، 
الدخول في معارك جديدة لحماية إسرائيل، وهو 
غير مستعد لذلك أبدا. لذا فعليه ان يجد حال أو 
أن يسلم بأن إيران وتركيا هما القوتان المسيطرتان 
في المنطقة. لذا فهو يريد الحل. والحل هو الدولة 

الفلسطينية.

رابعا: لهذا سيفتح باب التفاوض من جديد. لكن 
لن  مازن  أبو  سيختلف.  الفلسطيني  المفاوض 
المشينة  مازن  أبو  صفحة  اليوم.  بعد  يفاوض 

طويت لألبد.
لهذه  حدودا  يضع  لن  فالغرب  بالطبع،  رابعا: 
الدولة. لن يقول دولة على مناطق 67 كاملة. ال، 
سيناور كي يترك مجاال إلسرائيل. سيحاول جعل 
للتفاوض.  مجاال  والمستوطنات  الشرقية  القدس 
يريد  لكنه  إسرائيل،  أظافر  يقلم  أن  يريد  فهو 
حمايتها. فهي مشروعه الكبير في المنطقة. وهو 

سيعطيها مجاال كي تساوم.
خامسا: وألن الزمن التفاوض سيحل سريعا، فيجب 
تحديد استراتيجية فلسطينية. ال نستطيع أن نقول 
للعالم أننا غير موافقين على التفاوض. لذا يجب 
القبول بمبدأ التفاوض، لكن على أسس ومبادئ 
محددة. وظني أن هذه هي المبادئ الرئيسية التي 
يجب أن يسير المفاوض الفلسطيني على هديها:
انسوا  قرار 242.  أساس  على  نفاوض  لن   -1
الغربية  الضفة  يجعل  قرار  فهذا   ،242 قرار 
والقدس أرضا متنازعا عليها، وتحت غطائه توسع 
االستيطان إلى حد ال يحتمل. الحديث عن قرار 

242 يعني أنه لم يكون هناك تفاوض.
نفاوض على أساس حدود 1967، بل  لن   -2
على أساس قرار التقسيم عام 1947. أصال إذا 
أردنا الحصول على أراضي 67 كاملة فيجب أن 

نبدأ من قرار التقسيم.
3-  لن نقبل بالقدس الشرقية فقط. القدس الغربية 
تقضي  الدولية  والقرارات  تفاوض.  مجال  أيضا 

دولية.  وصاية  تحت  والغربية  الشرقية  بتوحيد 
الغربية  القدس  على  نفاوض  أن  يجب  يعني: 
خارج  الشرقية  القدس  أن  يفترض  إذ  اساسا. 

التفاوض بالنسبة لنا.
4- يجب التصرف كدولة فلسطينية. فقد اعترفت 
االفتراض  يجب  لكن  كدولة.  المتحدة  األمم  بنا 
التقسيم ال حدود  الدلة هي حدود  أن حدود هذه 

.1967
هل هذا مبالغة؟ ال يا سادتي، هذه ليست مبالغة. 
فما حصل منذ عام 2000 حتى اآلن يثبت أن 
مجتمعها  وعلى  االنحدار.  طريق  في  إسرائيل 
االستيطاني أن يدرك أن زمن الجنون االستيطاني 
واالستعالء الحقير انتهى. فدولته ال تستطيع أن 
تقصف  أن  تستطيع  الجد.  يجد  حين  تحارب 
بالطائرات، لكن حين تصبح الحرب حربا جدية 

فهي عاجزة وفاشلة.
بمعنى آخر، لقد حدث التحول الذي كنا ننتظره 
ال  بسيطة  بطريقة  حدث  السنين.  عشرات  منذ 
تصدق. كنا نظن أنه سيكون انفجارا نوويا حين 
يحدث. لكنه حدث بطريقة كوميدية: الجيش الذي 

ال يقهر لم يعد قادرا على الحرب.
جديد،  من  المفاوضات  طاولة  تفرد  سوف  لهذا 

لكن على أسس جديدة، وبموازين قوى مختلفة.
أهال  يا  قال:  فمن  هذا.  في  مشكلة  لدينا  وليس 
بالمعارك، يستطيع أن يقول: يا أهال بالتفاوض.

السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  تصريحات  بعد 
الذي أعلن فيها عن تخصيص ِنصف ِمليار 
دوالر إلعادة إعمار ِقطاع غزّة، وفتح معبر 
رفح، وتخصيص أربع ُمستشفيات في سيناء 
وشّن  اإلسرائيلي،  الُعدوان  جرحى  لِعالج 
اليهود،  ُعلماء في األزهر حملًة شرسًة ضّد 
وتوجيه انِتقادات أشرس لُدول خليجّية ُمطّبعة، 
فإّن الّسؤال الذي يترّدد على ألسنة العديدين 
داِخل ِمصر وخاِرجها، ونحُن من بينهم: ماذا 
يجري في ِمصر؟ وهل هذا انقالٌب سياسّي؟ 
ولماذا اآلن، وفي ِمثل هذا الّتوقيت؟ وما هي 

األسباب التي أّدت إليه؟
من  ُبّد  ال  األسئلة  هذه  على  اإلجابة  قبل 
الّتوّقف عند فتاوى غير مسبوقة صدرت عن 
اثنين من أبرز ُشيوخ مؤّسسة األزهر َيحِمالن 
التحّول  ُتفّسر  قد  كثيرًة  معاني  ثناياها  في 

الّرسمي الُمسَتقبلي للّدولة الِمصرّية:
أحمد  الدكتور  ألقاها  التي  الخطبة  األّول: 
عمر هاشم ُعضو هيئة ِكبار الُعلماء من فوق 
والتي  الماضية  الجمعة  األزهر  جامع  منبر 
بّثها الّتلفزيون الّرسمي الِمصري وأبرز ما جاء 
فيها “دعوته إلنشاء قوّات ردع إسالمّية من 
الُعدوان اإلسرائيلي،  لُمواجهة  “مذاهب شّتى” 
الناصر  عبد  جمال  الرئيس  لِعبارة  وترديده 
الّشهيرة “ما ُأِخذ بالقوّة ال ُيسترّد بغير القوّة”.

الّثاني: تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستاذ 
ِشبه رسمّية  ِمصرّية  الُمقارن لصحيفٍة  الفكر 
قال فيها “إّن حرائر ِفلسطين ُيضرَبن باألحذية 
اإلسرائيليين  الّصهاينة  أيدي  على  والّنعال 
يتفّرجان”،  واإلسالمّي  العربّي  والعالمين 
وهاجم التغّول الّصهيوني في منطقة الخليج، 
العبث،  النبوّية من  السّنة  “حماية  إلى  ودعا 
ُمَنبًِّها  اآلحاد،  أحاديث  من  الّنيل  وُمحاولة 
إشارٍة  بفقه األولّيات” في  إلى ضرورة األخذ 
ولّي  سلمان  بن  محمد  األمير  إلى  ُمباشرٍة 
أّي  أهمّيتها،  من  قّلل  الذي  السعودي  العهد 
بحذفها  وطالب  فيها  وشّكك  اآلحاد  أحاديث 

في حديثه مع التلفزيون الّرسمي الّسعودي قبل 
ُأسبوعين.

ال ُيمِكن أن َتصُدر ِمثل هذه المواقف، التي 
العارم  الغضب  حالة  مع  انسجاًما  جاءت 
التي َتُعم الّشارع الِمصري حاليًّا على أرضّية 
الُعدوان اإلسرائيلي الّدموي على ِقطاع غزّة، 
من  ُمعظمهم  شهيد  مئتّي  من  أكثر  وُسقوط 
ِقَبل  بُضوء أخضر من  إال  والّنساء  األطفال 
ِفعل  ُردود  إلى  بالِقياس  الِمصرّية،  الِقيادة 
في  الّسابقة  والدينّية  السياسّية  الُمؤّسستين 
أكثر من أربع هجمات إسرائيلّية في الّسنوات 
بالّدبلوماسّية  اّتسمت  التي  الماضية،  العشر 

ومسك العصا من الوَسط.
أدلى  تصريحات  االعِتقاد  هذا  ُيؤّكد  وما 
الخارجّية  وزير  شكري  سامح  السّيد  بها 
وزراء  مجلس  انِعقاد  هاِمش  على  الِمصري 
فيها  وقال  األخير  العربّية  الجامعة  خارجّية 
بلهجٍة بعيدٍة عن الّلغة الدبلوماسّية الِمصرّية 
الّسبع  الّسنوات  ِطوال  الّسائدة  “الوسطّية” 
يخوضون  “الِفلسطينّيون  فيها  قال  الماضية، 
معركة وجود دفاًعا عن ُمقّدساتهم وُبيوتهم في 
“ما  وأضاف  شرسة”،  إسرائيلّية  هجمة  وجه 
حدث في المسجد األقصى استفزازًا لمشاعر 
العرب والُمسلمين جميًعا”، وأّكد “أّن ما يجري 
في حّي الشيخ جرّاح ُعنواٌن للّصمود، وما قام 
به الِفلسطينّيون في القدس وغزّة َمدعاٌة للفخر 

واالعِتزاز”.
ُهناك عّدة تفسيرات ألسباب هذا الّتحّول في 
االعِتداءات  ُتجاه  الِمصري  الّرسمي  الموقف 

اإلسرائيلّية الدموّية في ِقطاع غزّة:
ِمصر  باسِتعادة  رسمي  قرار  وجود  األّول: 
الِقيادي،  الرّيادي  واإلسالمي  العربي  لدورها 
الُمقاومة  خندق  في  للوقوف  والّتمهيد 
حرٍب  على  ُمقّدمة  أّنها  خاّصًة  الِفلسطينّية 
وجودّية ضّد إثيوبيا في ُغضون شهرين موعد 
وِبما  الّنهضة  سّد  َملء  من  الّثانية  المرحلة 
الِمياه  من  ِمصر  حّصة  تقليص  إلى  ُيؤّدي 
وتجويع 40 ِمليون ِمصري وسوداني في فشٍل 

نهائّي لُكّل الُحلول السلمّية.
الّثاني: وقوف إسرائيل أمنيًّا وعسكريًّا وماليًّا 
في خندق إثيوبيا، وتزويدها بمنظومات دفاع 
ُهجوم  أّي  صّد  من  ُتمّكنها  وجوّية  أرضّية 

ِمصري ُسوداني ُمشَترك.
في  الِفلسطينّية  الُمقاومة  اسِتخدام  الّثالث: 
قوّي  ُمستقبلّي  عسكرّي  كحليٍف  غزّة  ِقطاع 
وُكل  الُمحتل،  الِفلسطيني  الُعُمق  لضرب 
حاِل  في  اإلسرائيلّية  التحتّية  والُبنى  الُمدن 
إثيوبيا  جانب  إلى  حرٍب  في  إسرائيل  ُدخول 

ضّد الّتحالف الِمصري الّسوداني.
الخليجّية  الِمصرّية  الُعالقات  تدهور  الرّابع: 
واإلماراتي،  الّسعودي  الحليفين  مع  خاّصًة 
الّتطبيع  في  الّدولتين،  أّي  تغّولهما،  بسبب 
في  االنِخراط  وُمحاولة  االحِتالل،  دولة  مع 
مشاريع بديلة لقناة الّسويس، وتضامنها الفاِتر 
اإلثيوبّية،  الغطرسة  ُمواجهة  في  ِمصر  مع 
وتحّولهما إلى وسطاء “ُمحايدين” في األَزمة.

الخامس: دعوة الدكتور األزهري أحمد عمر 

هاشم إلى تشكيل قوّة ردع عربّية إسالمّية من 
“ُكل المذاهب” حديث ُموَحى به تعني ُمشاركة 
محور  على  واالنِفتاح  فيها،  الّشيعة  األشّقاء 
والِعراق  وسورية  إيران  َيُضم  الذي  الُمقاومة 
هللا(،  )أنصار  واليمن  الّشعبي(،  )الحشد 

ولبنان )حزب هللا(.
ِمصر، ومثلما قال لنا مصدر قريب من دائرة 
تأمين  اسَتطاعت  القاهرة،  في  القرار  ُصنع 
ليبيا  للوضع في  الداخلّية، واطمأنت  جبهتها 
ُمعظم  مع  قوّية  تحالفّية  قنوات  فتحها  بعد 
ُخصومها، وأوشكت على إكمال ُخطط الّتنمية 
قّررت  ولهذا  االقِتصادي،  وضعها  وتقوية 
تحالفاتها،  ُكل  َيُكن  لم  إن  ُمعظم،  ُمراجعة 
دورها  واسِتعادة  الّسابقة،  الُمهادنة  ومواقفها 
الِقيادي في منطقة الّشرق األوسط والعالمين 

العربّي واإلسالمّي.. وللُا أعلم.
راي اليوم
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For CBC, a dog story is more
important than Israel’s apartheid 

There is no good reason why 
Canada’s public broadcaster 
did not cover the HRW Israeli 
apartheid report.

Andrew Mitrovica
For much of Canada’s media, the death 
of an old dog is more newsworthy than 
the suffering and deaths of imprisoned 
Palestinians.
That is, in particular, the disgraceful, 
inescapable indictment of the journalists 
who populate Canada’s national 
network, the Canadian Broadcasting 
Corporation (CBC).
If the CBC and you doubt this, remember 
these facts.
On April 27, Human Rights Watch (HRW), 
the cautious darling of the Western press, 
published a -213page report belatedly 
finding that Israel has, almost since its 
engineered inception, ruthlessly and 
systematically persecuted Palestinians.
The overarching motive behind Israel’s 
ruthless, systemic persecution of 
Palestinians is not to keep Israelis safe. 
Rather, Israel’s sinister aim is to impose 
ethnic supremacy in occupied Palestine 
and to crush Palestinians into ghettos 
with grinding, inhuman efficiency.
The, by now, familiar scenes of fanatical 
Israeli thugs – in and out of uniforms 
– assaulting Palestinians resisting 
eviction from their homes in occupied 
Jerusalem are vivid proof of Israel’s 
malevolent intent. So too are, of course, 
images of the limp, disfigured bodies of 
infants and children – all victims, yet 
again, of Israel’s brutal bombardment of 
Gaza.
Israel, HRW concluded, has, for 
generations, been guilty of apartheid 
as a matter of international law, not a 
facile, rhetorical allegation.
The HRW report made a lot of news and 
triggered a lot of commentary on this 
page and on other major media across 
the globe. But not in Canada. And, most 
blatantly, not on any of CBC’s many 
publicly-financed digital and broadcast 
platforms.
Not a word was uttered about, nor was 
a moment devoted to, the HRW report by 
any CBC journalist on April 27, despite 
the network having received an advance 
copy.
Now, on May 8, the Obama family’s 

cute Portuguese water dog, Bo, died, 
after succumbing to cancer. Bo was 
described as a “White House celebrity” 
in the headline attached to a lengthy 
story about his death published by the 
CBC online.
So, in the cockeyed calculus of CBC 
journalists, the passing of a “celebrity” 
dog constituted “news” that required 
Canadians’ urgent attention, but Israel’s 
documented crimes against humanity 
exacted on besieged Palestinians – 
decade after pitiless decade – did not 
warrant even a mention by the network 
on April 27 and save for this buried, 
passing reference, in the days since.
The CBC also did not invite a 
Palestinian-Canadian on any of its 
news or current affairs programmes 
to discuss the HRW report’s careful 
findings and recommendations that 
demanded its attention since they would 
have provided an instructive framework 
for Canadian viewers to understand 
Israel’s manifest record of aggression.
Beyond being a sorry, indelible stain 
on its already fading reputation, CBC’s 
institution-wide embargo of the HRW 
report is in glaring violation of the 
public broadcaster’s unique, supposedly 
sacrosanct, mandate to offer Canadians 
programming that “informs, enlightens 
and…reflect[s] Canada and its regions to 
national and regional audiences”.
Why was the HRW report not covered?
To try to answer that question, I 
approached 17 hosts of the CBC’s 
most popular news and current affairs 
programmes with several queries via 
email to explain their individual and 
collective failure to “inform, enlighten” 
and allow Canadians, including scores of 
able and willing Palestinian-Canadians, 
to “reflect” publicly on HRW’s report from 
April 27 onwards.
None of these suddenly mute journalists-
turned-TV and radio personalities who 
ask questions for a living responded. 
Not one. Instead, they shunted me to a 
CBC PR official.
Their sad hypocrisy is on clear, 
dishonourable display.
These CBC journalists – who routinely 
extol the virtues of the fourth estate 
and the broadcaster they work for as an 
indispensable means to hold powerful 
public and private individuals and 
institutions to account – retreat like 
timorous politicians into silence when 
a nettlesome member of the fraternity 
tries to hold them to account.
Like celebrities, these star journalists 
defer to their PR “people” to speak for 
and protect them from prickly questions.
In a series of emails, CBC spokesperson, 
Chuck Thompson, acknowledged 
that CBC “did not pursue any stories 
regarding the Human Rights Watch 
report from April 27th”.
Later, when pressed, he claimed that 
“there was no edict (nor would there 

ever be on any story) from anyone within 
CBC News not to cover this report. Every 
day, across the service, our program 
teams make independent, editorial 
decisions as to what they will cover on 
their respective shows”.
Translation: Yes, it is true, all these 
CBC journalists working on all these 
news and current affairs programmes 
all decided not to cover the HRW report 
on precisely the same day and they 
made all those editorial decisions all by 
themselves. But in no way was that an 
act of collusion. It was just a miraculous 
happenstance.
This is as absurd as it is shameful and 
it cannot stand for several irrefutable 
reasons that gagged, myopic CBC 
journalists and their excuse-mongering 
confederates need to understand finally.
The CBC is owned by Palestinian 
Canadians too. They can no longer be 
treated not only as invisible but as the 
“other” on Canada’s public airwaves.
As such, when a leading human rights 
group finds that Palestinians have 
been methodically humiliated, evicted, 
imprisoned, tortured, murdered and 
had their ancestral homes stolen as a 
consequence of Israeli apartheid, then 
their voices must be heard clearly and 
repeatedly on the CBC.
Further, CBC can no longer be permitted 
to practice a transparent double-
standard when it comes to its coverage 
of international human rights “abusers”.
Examine a slice of the incriminating 
evidence.
On January 2020  ,14, CBC posted a 
story online on an HRW report lacing 
into China’s human rights outrages.
This is the story’s stinging lead 
paragraph: “In an annual report, Human 
Rights Watch released a scathing 
review of the Chinese government, 
calling on the international community 
to push back against ‘the most brutal 
and pervasive oppression China has 
seen in decades.’”
Three years earlier, CBC produced 
a -22minute documentary that put 
Russia in its journalistic crosshairs and 
explained to its audience in a headline: 
How Canada set out to punish Russia’s 
human rights abusers.
When HRW establishes that Israel 
is culpable for the wholesale, illegal 
persecution of Palestinians and of 
practising apartheid in occupied 
Palestine, the CBC treats this criminality 
as taboo and has failed to air calls in 
Canada and abroad for Israel to be 
punished for its crimes.
By prohibiting Palestinian Canadian 
writers, academics and historians a 
forum to inform, enlighten and reflect 
upon HRW’s scathing report, CBC has 
deliberately prevented Canadians from 
inspecting the historical context to 
make sense of the recent eruption of 
state-sanctioned violence throughout 

occupied Palestine.
Israel’s unlawful and pending evictions 
of Palestinians from their homes in 
occupied Jerusalem, its unilateral 
repression of Palestinians’ right to 
assembly, its bloody, sacrilegious 
attacks on Palestinian worshippers 
at one of Islam’s holiest sites, its 
indiscriminate, disproportionate killings 
of children, women and men in Gaza are 
not the latest “spasms” of the Israeli-
Palestinian “conflict”.
These are, as HRW makes plain, acts 
of an occupying army whose intent is to 
batter, bludgeon and bomb Palestinians 
out of their land and existence.
That preening, “progressive” apostle of 
human rights and rules-based order, 
Prime Minister Justin Trudeau, also 
prefers to say and do nothing about 
Israel’s crimes. Lately, he has been 
busy granting friction-free interviews 
to obsequious reporters and self-
proclaimed online luminaries who play 
an agreeable game of T-ball with the 
ever-effervescent prime minister.
Predictably, Trudeau is never challenged 
to square his puerile-sounding, 
unqualified support for Israel with, as 
HRW succinctly and accurately puts it, 
“the reality on the ground”.
When he is grudgingly compelled to 
address “the reality on the ground”, 
Canada’s telegenic poster-boy for 
hypocrisy clings to and spouts lies in the 
face of the perpetual humiliation, violence 
and terror visited on Palestinians by 
Israel in occupied Palestine – yesterday, 
today and tomorrow. Only days ago, as 
the Israeli army was primed, once more, 
to pummel Palestinians into deference 
and submission, Trudeau declared like 
a wind-up marionette that “Canada 
supports Israel’s right to assure its own 
security”.
Trudeau’s “policy” towards occupied 
Palestine – such that it is – amounts to 
this: Palestinians are supposed to take 
it, take it, take it, take it, take it, take it, 
take it, take it as long as Israel wants 
to humiliate them, traumatise them, evict 
them, steal from them, imprison them, 
torture them, maim them, shoot them, 
cluster-bomb them, invade them, and 
slaughter them.
Canada’s diplomats – who, stripped of 
all the polite embroidery, do Trudeau’s 
callous, retrograde bidding in the Middle 
East – have been “reviewing” HRW’s 
report for two weeks.
An official with Canada’s foreign 
ministry, Global Affairs Canada, 
“respectfully declined” my requests to be 
interviewed about the brutality of Israeli 
apartheid and the grim, familiar costs 
of the uprising unfolding in occupied 
Palestine to resist it.
Just like the gallery of uncharacteristically 
taciturn CBC journalists, apparently, 
this nation’s diplomats have other, more 
pressing matters on their minds.
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AstraZeneca أونتاريو تؤكد وفاة أول جلطة دموية لرجل تلقى لقاح

لبنان: التأليف يتحّرك.. السيد نصر اهلل يزّخم وبري متفائل

150 مليار دوالر ُهّربت من العراق منذ 2003 بسبب الفساد 

كشف الرئيس العراقي برهم صالح عن تهريب 
نحو 150 مليار دوالر إلى خارج البالد منذ 
عام 2003، كاشًفا عن أنه أعد مشروع قانون 

الستعادة األموال المهربة.
مكافحة  حول  متلفزة  كلمة  في  صالح  وقال 
اإلحصاءات  “تقدر  واإلداري:  المالي  الفساد 
عائدات  أن  والدولية  الحكومية  والبيانات 
تقترب  منذ 2003  النفط  المالية من  العراق 
من تريليون دوالر”. وأضاف أن “هذه األموال 
)المهربة( غير المشروعة كانت كافية لوضع 
الرئيس  وأوضح  أفضل”.  مكان  في  البالد 

مجلس  إلى  قانون  مشروع  قدم  أنه  العراقي 
ومحاسبة  المهربة  األموال  الستعادة  النواب 
صالح  وأشار  للعدالة.  وتقديمهم  الفاسدين 
دعم  أيضا  يشمل  القانون  “مشروع  أن  إلى 
المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها”. 

وأكد أن “الفساد عطل إرادة الشعب للتقدم”.
وتصنف منظمة الشفافية الدولية العراق من 

بين أكثر دول العالم فساًدا.
وتعلن السلطات الرقابية العراقية باستمرار 
منقولة  أموال  ومصادرة  قبض  أوامر  صدور 
وزراء  بينهم  بارزين  ملسؤولني  منقولة  وغير 

تتعلق  بتهم  عامون  ومديرون  ومحافظون 
بالفساد املالي واإلداري.

فسادا،  العالم  دول  أكثر  بني  من  والعراق 
الدولية  الشفافية  منظمة  مؤشر  مبوجب 
على مدى السنوات املاضية، وترد تقارير دولية 

على الدوام برصد »هدر واختالس« فيه.
يَرُفض ُمعظم احلُّكام اجلُدد الذين وصلوا إلى 
احلُكم بَفضل الغزو األمريكّي للِعراق االعِتراف 
الفساد  تفّشي  ومسؤولّيتهم  بأخطائهم، 
دائًما  ويَحرِصون  الّرشيد،  احلُكم  إقامة  وعدم 
بأّنه  الفساد  ولهذا  لهم  ناقد  أّي  اّتهام  على 
الذين  القدمي  الِعراقي  الّنظام  أنصار  من 

واإلخفاقات  اخلطايا  ُكل  يُحّملونه مسؤولّية 
الّنظام متّت اإلطاحة به قبل ما  أّن هذا  رُغم 
إلى  الِعراق ليس بحاجٍة  يَقُرب من 20 عاًما.. 
حمُلاسبة  البرملان  إلى  قانون  مبشروع  الّتقّدم 
وإّنا  املنهوبة،  املِليارات  واسِتعادة  الفاسدين 
قيم  تستعيد  حقيقّية  إصالحّية  ثورٍة  إلى 
الِعراقّية  الُهوّية  وتُعّزز  والّسيادة،  العدالة 
ُكّل  مع  تتسامى  التي  دة  املُوحَّ اجلامعة 
أشكال الطائفّية، وتعمل على إنهاء الوجود 
املسؤول  باعِتباره  عنه  واملُدافعني  األمريكي 
بالِعراق  حّلت  التي  املصائب  ُكل  عن  األّول 

ِطوال الّسنوات الّثالثني املاضية.

أول  أونتاريو  في  الصحة  مسؤولو  سجل 
دموية  بجلطة  مصاب  لشخص  وفاة  حالة 
 AstraZeneca نادرة تلقى جرعة من لقاح

COVID-19 في أبريل.
الطبية  المديرة   ، يافي  باربرا  الدكتورة  أكدت 
التحديث  خالل  ذلك  للصحة  المساعدة 
نصف األسبوعي للمقاطعة عن استجابتها لـ 

COVID-19 يوم الثالثاء.
قالت يافي: »لسوء الحظ ، يجب أن أفيد بأننا 
اآلن في أونتاريو شهدنا أول وفاة لنا مرتبطة 
بـ VITT )قلة الصفيحات التخثرية المناعية 

التي يسببها اللقاح(«.
قالت إن الرجل في األربعينيات من عمره تلقى 

 AstraZeneca لقاح  من  األولى  جرعته 
بضعة  »بعد  وتوفي  أبريل«  نهاية  قبل   «

أسابيع«.
واوضحت أنه بينما ال يزال التحقيق في وفاة 
النهائي  السبب  تحديد  يتم  ولم  جاريًا  الرجل 
للوفاة رسمًيا بعد ، فقد تم التأكيد على أنه كان 

مصاًبا بـ التجلط  VITT وقت وفاته.
أعلنت   ، الشهر  هذا  من  سابق  وقت  في 
من  األولى  الجرعات  تقدم  لن  أنها  أونتاريو 
لقاح AstraZeneca COVID-19 بسبب 
زيادة التقارير عن حدوث جلطات دموية نادرة 

ولكنها قاتلة.
جيسيكا  الدكتورة  قالت   ، نفسه  الوقت  في 

الصحية  الحماية  مسؤولي  كبيرة   ، هوبكنز 
 VITT والتأهب للطوارئ ، إن خطر  التجلط
من  واحًدا  كان  أونتاريو  في  باللقاح  المرتبط 

كل 60,000.
إنها ستستأنف  الجمعة  يوم  المقاطعة  وقالت 
اللقاح ، ولكن كجرعة ثانية فقط ،  استخدام 
من  اآلالف  عشرات  الستخدام  تسارع  حيث 
العبوات  قبل انتهاء صالحيتها في 31 مايو.

 16 إجمالي  بها  أونتاريو  إن  يافي  واكدت  
حالة من قلة الصفيحات التخثرية ، منها 13 

.VITT حالة تفي اآلن بمعايير
يتم اإلفصاح  عن أي  لم  لم  انه  الى  يشار 

تفاصيل أخرى بخصوص المتوفى.

عاد موضوع تأليف الحكومة اللبنانية العتيدة 
الرئيس  وجهها  التي  الرسالة  بعد  ليتحرك، 
األسبوع  النواب  مجلس  إلى  عون  ميشال 
جانب  من  الجارية  المراوحة  بشأن  الماضي 
عملية  في  الحريري  سعد  المكلف  الرئيس 
مجلس  رئيس  أن  التفاصيل  وفي  التأليف.  
النواب نبيه بري، مدعومًا من حزب هللا، عاد 
بالرئيس ميشال  اتصاالت معمقة  إجراء  إلى 
عون والرئيس سعد الحريري، لتذليل العقبات 

أمام عملية التأليف.
وفي هذا السياق، تقول مصادر مواكبة عن 
باسيل  جبران  السابق  الوزير  كلمة  إن  قرب 
من  استحسانًا  لقيت  النيابي  المجلس  في 
تكتل  رئيُس  فاجأ  بحيث  بري،  نبيه  الرئيس 
»لبنان القوي« الجميَع بـ«العقالنية التي اتَّسم 
بها خطابه«، وما تضّمنه من مواقف »دّلت 
على رغبة في تسهيل مهمة الرئيس المكلَّف، 
واالتهامات  المشحونة  األجواء  عن  بمعزل 

اإلعالمية المتباَدلة بين الطرفين«.
األمين  كالم  أن  الى  المصادر  وتشير 
هللا،  نصر  حسن  السيد  هللا  لحزب  العام 
بشأن  والتحرير،  المقاومة  عيد  ذكرى  في 
عون  الرئيسين  ومخاطبته  الحكومي،  الملف 
عليهما  »والتمني  مباشرة،  بصورة  والحريري 
حّل  إليجاد  وسريع  مكّثف  نحو  على  العمل 
من  »تزخيم  هي  إنما  الحكومة«،  لموضوع 
جانب حزب هللا وأمينه العام للدور الذي بدأ 

بري القيام به«.
وعن الصيغة التي من الممكن التوصل إليها 
المصادر  تجيب  الطرفين،  بين  النزاع  لحل 
جديدة،   - قديمة  المطروحة  »الصيغة  بأن 
يكون  ال  بحيث  وزيرًا،   24 الـ  صيغة  وهي 

القدرة على تعطيل  ألي طرف من األطرف 
الضامن،  الثلث  عبر  إقالتها،  أو  الحكومة، 
وبعد تجاوز هذه المسألة يجري العمل على 
العدل  حقيبتي  بشأن  للخالف  مخارج  إيجاد 

والداخلية«.
بري  الرئيس  اقتراح  أن  المعلومات،  وفي 
بشأن هذه النقطة سيتضّمن اقتراحًا لكل من 
الرئيسين عون والحريري تسمية عدد كبير من 
األسماء المسيحية لكل من الحقيبتين، وتبادل 
يختار عون  بحيث  لوائح،  في  األسماء  هذه 
اسمًا  الحريري  ويختار  العدل  لحقيبة  اسمًا 

لحقيبة الداخلية«. 
بحيث  بالوسطية،  الصيغة  هذه  وتوصف 
للحقيبتين  »وسطية«  أسماء  اختيار  يجري 
كنوع من التسوية، فيضمن الحريري عدم قدرة 

فريق رئيس الجمهورية على »إقالة حكومته« 
إذا أراد ذلك في لحظة سياسية معينة.

التشدد  التبّدل في مواقف الحريري من  وعن 
إلى  المصادر  تشير  بالتسوية،  القبول  إلى 

أمرين
الحريري،  لمهمة  الدولي  الدعم  أواًل: ضعف 
والذي ظهر بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي 
عن  السعودي  الرضا  وعدم  مؤخرًا،  بيروت 
روسيًا  الموقف  وبرودة  الحكومية.  مهمته 
إلى  يدفعه  الذي  األمر  وإماراتيًا،  ومصريًا 
اللعبة  في  وتبقيه  دوره  تحفظ  بتسوية  القبول 
واإلقليمي،  الدولي  الواقعين  تبّدل  حين  إلى 

وحدوث اختراقات قد يستفيد منها.
الحر«  الوطني  »التيار  كتلتي  تلويح  ثانيًا: 
مجلس  من  باالستقالة  اللبنانية«  و«القوات 

بانسحاب  الميثاقية  الشرعية  وإفقاده  النواب 
فرض  وبالتالي  مسيحييتين،  كتلتين  أكبر 
»انتخابات مبّكرة« ال يبدو أن أحدًا يريدها، 
سعد  المكّلف  الحكومة  رئيس  مقدمهم  وفي 

الحريري.
وفي السياق، تقول المصادر إن األمر يبدو 
حسان  الرئيس  حكومة  مع  جرى  بما  أشبه 
فحكومة  معكوسة.  بطريقة  لكن  دياب، 
انفجار  عقب  استقالت  األعمال  تصريف 
بيروت،  مرفأ  في   ،2020 آب/أغسطس   4
وجاءت هذه االستقالة، في ظروفها السياسية، 
بدياًل عن استقالة كتلة »المستقبل« و«القوات« 
وفرض  النيابي  المجلس  من  و«االشتراكي« 
هو  اآلن  األمر  يكون  وقد  مبّكرة.  انتخابات 
النيابي  المجلس  إفقاد  لعدم  حكومة  تشكيل 
المبّكرة  االنتخابات  جعل  وبالتالي  شرعيته، 

أمرًا واقعًا. 
الواقعين  فإن  ذلك،  كل  إلى  باإلضافة 
نقطة  عند  أصبحا  والمالي  االقتصادي 
الخطر. وحتى لو تشكلت حكومة، فقد يطول 
هو  الحكومة  وجود  أن  إاّل  المعالجات،  أمر 
َمْعَبر إلزامي ال بّد منه للشروع في المعالجة 
ومنع تفاقم األمور التي قد تتطور نحو انفجار 
اجتماعي جديد شبيه بما جرى في 17 تشرين 

الثاني/أكتوبر 2019.

وال تجزم المصادر بنجاح مهمة الرئيس نبيه 
بري الحكومية، وتقول إن العبرة في الخواتيم.. 
إاّل أنها تتحدث عن »تفاؤل الرئيس بري هذه 

المرة، واعتقاده أن المهمة ستنجح«.
الميادين
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لماذا تراجع مشاهير هوليود عن دعم فلسطين؟

مشاهير  نشر  حين  استثنائيا  مشهدا  كان 
للفلسطينيين  داعمة  قوية  تغريدات  العالم 
في ظل قصف قوات االحتالل لقطاع غزة، 
القدس،  في  المصلين  ضد  واالنتهاكات 
الشيخ  حي  في  القسري  التهجير  ومحاوالت 

جراح.
اعتذر  حتى  قليلة  أيام  سوى  تمر  لم  لكن 
سابقة  منشورات  عن  رافالو  مارك  الممثل 
فيها  قال  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
إبادة جماعية في حربها  إن إسرائيل ترتكب 
دعا  كما  غزة،  قطاع  في  الفلسطينيين  على 
إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وذلك على 
الشيخ  حي  في  اإلسرائيلي  التصعيد  خلفية 
جراح بالقدس وقصف قطاع غزة والذي أوقع 

ضحايا مدنيين بينهم أطفال ونساء.
من  أكثر  جمع  في  بالفعل  رافالو  نجح  وقد 
عريضة  في  مشارك  ألف  و700  مليون 

تطالب بتوقيع عقوبات دولية على إسرائيل.
لكن رافالو، الممثل الحائز على جائزة إيمي 
االثنين  يوم  لجائزة األوسكار، غرد  والمرشح 
عن  االعتذار  وأراد  »فكر  بأنه  الماضي 
القتال األخير بين )إسرائيل  منشورات خالل 
وحماس(«، وقال إن »وصف إسرائيل بارتكاب 
إبادة جماعية لم يكن دقيًقا وتحريضي وغير 
هنا  السامية  معاداة  لتبرير  ويستخدم  محترم 

وفي الخارج«، حسب تغريدته.
الممثل  تويتر  وبينما شكر بعض مستخدمي 
هوليود  لصحيفة  سابًقا  قال  الذي  رافالو، 
 )The Hollywood Reporter( ريبورتر 
إنه نشأ في عائلة إيطالية كاثوليكية، لتراجعه 
عن تصريحاته السابقة بشأن إسرائيل، تساءل 
تم »ترهيبه وإسكاته«،  إذا كان  آخرون عما 

ومن ثم نشر ذلك االعتذار.

باريس هيلتون
هيلتون  باريس  الواقع  تلفزيون  نجمة  وكانت 
على  فلسطين  دعموا  الذين  المشاهير  من 
وسائل التواصل االجتماعي، حيث دعت إلى 
»وقف اإلبادة الجماعية« و«إنقاذ فلسطين«.

وشاركت هيلتون، التي لديها 17 مليون متابع 
على تويتر، مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تبلغ 
بعد  بالبكاء  تنهار  سنوات   10 العمر  من 
تدمير منازل مجاورة في هجوم شنه الجيش 
يؤلم  »هذا  تويتر  على  وكتبت  اإلسرائيلي، 

قلبي«.

بعد ساعات قليلة من نشر الفيديو، تراجعت 
هيلتون وحذفت منشوراتها بهذا الشأن، وهي 
خطوة قوبلت بالدهشة من قبل أنصار القضية 

الفلسطينية.
تم حذف كال المنشورين واستبدالهما بتغريدة 
تقول »ارسل الحب والنور إلى العالم. والدعاء 
أفضل  مكاًنا  العالم  لجعل  السالم  أجل  من 

للجميع«.

لويس هاميلتون
في األسبوع الماضي، نشر لويس هاميلتون، 
إنستغرام  على   ،1 فورموال  سباق  بطل 
)Instagram( بيانيا للمقارنة بين أعداد القتلى 
والفلسطينيين  اإلسرائيليين  بين  واإلصابات 

على مدى السنوات الـ13 الماضية.
عمًدا  قرر  بأنه  الحقا  صرح  هاميلتون  لكن 
االبتعاد عن النشر حول الصراع الفلسطيني 
من  بداًل  أوال  نفسه  يثقف  حتى  اإلسرائيلي 
الموقف،  على  الجاهل«  »حكمه  مشاركة 

حسب وصفه.

كيندال جينر
منشور  حذف  ثم  بنشر  جينر  كيندال  قامت 
على إنستغرام، تنتقد فيه أولئك الذين يناضلون 
من أجل النساء وشواذ جنسيا ومزدوجي الميل 

الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمساواة 
العرقية، ومع ذلك »اختاروا تجاهل االضطهاد 

الفلسطيني«.

عائشة كاري

كرة  كاري، زوجة العب  عائشة  الممثلة  أما 
حذفت  فقد  كاري،  ستيفن  األميركي  السلة 
واستبدلتها  للفلسطينيين،  الداعمة  تغريدتها 
قتل  مسؤولية  ُيحمل  منشور  نشر  بإعادة 
اإلرهابية  بالمنظمات  وصفتها  لمن  المدنيين 

في غزة.

فيه  قالت  بتعليق  المنشور  كاري  وألحقت 
»لست حمقاء، وال تفعل ذلك، لقد تم تضليلي 
حذفت  وقد  لي،  مقرب  شخص  قبل  من 
المنشور فور إدراكي لذلك، من المؤسف أن 
يقوم أحدهم بتصويره وإعادة تداوله. أنا اآلن 

أفهم الوضع بشكل صحيح«.

ضغوط مستمرة من اللوبي اليهودي
مسؤولين  مع  يهودية  مجموعات  اجتمعت 
»معاداة  موجة  لمناقشة  األبيض  بالبيت 
اليهودية  المنظمات  أبلغت  حيث  السامية«، 
األميركية عما وصفته بـ«موجة من الحوادث 
الكراهية،  للسامية« وهجمات جرائم  المعادية 
بما في ذلك ضد المعابد اليهودية في ضواحي 

شيكاغو وتوكسون وأريزونا.
كما أبلغت تلك الجماعات عن تعرض اليهود 
شوارع  في  والمضايقات  الجسدي  لالعتداء 
لوس أنجلوس ونيويورك وجنوب فلوريدا، مما 

الماضي  بايدن يوم االثنين  الرئيس جو  دفع 
إلى إدانة تلك الحوادث التي وصفها بـ«السلوك 
البغيض«. وأبلغت المساجد أيضا عن أعمال 
الشهر، حيث  هذا  للمسلمين  معادية  تخريب 
تم رش أحد دور العبادة في بروكلين بعبارة 

»الموت لفلسطين«.
األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  المقابل،  في 
ليبا  دوا  اإلنجليزية  المغنية  الماضي، غردت 
ردا على منظمة  نشرت إعالنا مدفوع األجر 
نيويورك  صحيفة  في  كاملة  صفحة  على 
تايمز )The New York Times(، حيث 
وصفت المنظمة دعم ليبا العلني للفلسطينيين 

بأنه معاد للسامية.
ليبا  من  لكل  اتهامات  اإلعالن  ضم  وقد 
وعارضتي األزياء من أصل فلسطيني جيجي 
وبيال حديد لدعمهن حقوق الفلسطينيين وسط 

أعمال العنف في الشرق األوسط.
وجيجي  ليبا  دوا  ضد  األجر  مدفوع  إعالن 
الفلسطينيين  حقوق  دعمهن  بعد  حديد  وبيال 

)األوروبية(
واتهم الحاخام شمولي بوتيتش من شبكة القيم 
»التشهير  »بالجهل« ونشر  الثالثي  العالمية 

المقزز«.

اإلعالن  على  ردها  في  ليبا  أشارت  بينما 
خجل«  »بال  اسمها  استخدموا  قد  أنهم  إلى 
وأكاذيبهم  القبيحة  حملتهم  »تعزيز  أجل  من 
»أتضامن  وأضافت  الصارخة«،  وتحريفاتهم 
أشكال  كل  وأرفض  المضطهدين  كل  مع 

العنصرية«.
تدفعه  الذي  الثمن  هو  »هذا  ليبا  وأضافت 

مقابل الدفاع عن حقوق اإلنسان الفلسطيني 
ضد حكومة إسرائيلية تتهم أفعالها في فلسطين 
كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة بتسيلم 
باالضطهاد  اإلنسان  لحقوق  اإلسرائيلية 

والتمييز«.
الموقف ألنني أؤمن أن  وتابعت »أتخذ هذا 
للجميع -يهودا ومسلمين ومسيحيين- الحق 
في  متساوين  كمواطنين  بسالم  العيش  في 

الدولة التي يختارونها«.
وقد نشرت جيجي حديد بياًنا يوم 11 مايو/

للناس  يمكن  أنه ال  فيه  أعلنت  الجاري  أيار 
يختارون  بينما  أخرى  مظالم  عن  الدفاع 

»تجاهل القمع الفلسطيني«.
أكثر صراحة،  بيال  شقيقتها  كانت  حين  في 
منشورات  مع  المنشور  هذا  تشاركت  حيث 
الفلسطينيين. كما شاركت  أخرى عن حقوق 
مدينة  في  للفلسطينيين  مؤيد  احتجاج  في 
فيديو  ومقاطع  صورًا  ونشرت  نيويورك، 

للحدث قبل سنوات.

كما أعادت بيال نشر تغريدة من بيرني ساندرز 
للسامية  المعادية  »الهجمات  من  كال  تدين 

والتصاعد المقلق في اإلسالموفوبيا«.
حسابها  عبر  بيال  نشرت  ساعات،  وقبل 
لطفل  غنائيا  مقطعا  إنستغرام  على  الرسمي 
فلسطيني إلى جوار األنقاض في غزة، وعلقت 
على األغنية قائلة »كلماتك مسموعة، وتنطق 
بالكثير من الشجاعة والموهبة. نحن نحبك، 
وأضافت  فضلك«.  من  النهاية  حتى  شاهد 
على  جدا  صعًبا  الماضي  األسبوع  »كان 
العالم  أن يعرف  فقط  أريد  وطني، في غزة. 

الوضع في فلسطين«.



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

19www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         MAY 28,2021, Issue 283

مظاهرات فلسطينية غاضبة في أغلب المدن الكندية

مع بداية العدوان االسرائيلي على قطاع غزة 
بعد القدس واالقصى والشيخ جراح  انطلقت 
الى  المحيط  من  الكندية  المدن  مختلف  في 
المحيط حملة تضامن ومظاهرات هي األكبر 
وخاصة  بعضها  في  شارك  كندا  تاريخ  في 
وادمنتون  ومنونتريال  وميسيساجا  تورونتو 
ما  يزيد عن 15 الف شخص من مختلف 

االعراق وخاصة الفلسطينون منهم. المنظمات 
الصهيونية حاولت التخريب على المظاهرات 
اليهودية  الرابطة  جماعة  ارسال  خالل  من 
االرهابية الستفزاز المتظاهرين وحرف مسارها 
رؤوساء  على  الضغط  على  عملت  كما 
لمنع  مخالفتها  بحجة   والمسؤولين  البلديات 

التجمع بسبب كورونا . 



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

20www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         MAY 28,2021, Issue 283 راي

زمن القذرين!!

“يديعوت أحرونوت”: استعدوا للسيناريو األخطر في الشمال

القوات األمريكية والكردية تواصل تجويع السوريين 
وتخرج دفعة جديدة من القمح السوري إلى العراق

بقلم : د. أفنان القاسم

كيف الحرب؟

هجوم  لكل  حرب  لكل  إسرائيلي  نمط  هناك 
من  يتجزأ  ال  جزًءا  غدا  طلقة رصاص  لكل 
االستراتيجية العسكرية األمريكية يكشف عن 
غطاء  تحت  ألمريكا  الكاملة  إسرائيل  تبعية 
وتبريري  تهويلي  كمصطلح  العاق«  »االبنة 
لغايات سياسية أال وهو ، وأعني هذا النمط، 
أن ال بد إلسرائيل من »إذن« تعطيه أمريكا 
لها.  تخطط  التي  هي  الضربة  تكن  لم  إن 
الفلسطينية  األرض  على  يدور  ما  كل  لهذا 
إسرائيلية، وكل  بأصابع  أمريكي  من حروب 
من  الفلسطينية  األرض  على  يرتكب  ما 
جرائم إسرائيلي بأسلحة أمريكية، وما المقولة 
»إلسرائيل حق الدفاع عن نفسها« التي برر 
تأكيد  إال  المهولة  إسرائيل  أفعال  بايدن  فيها 
لهذا التحليل، ألن إسرائيل المعتدية »بإذن« 
سرًا عليها االعتداء »بإذن« علًنا، وهي طريقة 
قذرة في التعامل السياسي عودنا عليها أوباما، 
وكأن بايدن يعود بنا إلى زمن القذرين، هذا 
من  شيء  كل  يمضي  الذي  الساكن  الزمن 
والدليل  يتغير،  ال  وهو  التغيير  نحو  حوله 
على ذلك التحركات البائتة التي اعتدنا عليها 
حتى التيئيس الجمعي حتى التخزيء الفردي 
مبعوثه  بإرسال  =قال=  بايدن  سارع  عندما 
اللبناني  المشتشار  عمرو  هادي  الشخصي 
ليحول  أبيب  تل  إلى  ألوباما  المترهل  القديم 
دون التصعيد =قال= بينما كل شيء مخطط 

ومعد ومرسوم للنمط اإلسرائيلي.

من ناحية ثانية، هناك نمط حماسي حماس 
والجهاد اإلسالمي والزمر الهامشية يجعل من 
المسلمين جاهزين دوًما وعلى أهبة  اإلخوان 

االستعداد لتقديم أية خدمة إلسرائيل لنتنياهو 
وذلك  صنعهم،  الذي  الموساد  من  »بأمر« 
زلزلت  كلما  األرض  في  هذا  أقدام  لتثبيت 
في  هو  لهذا  زلزالها،  قدميه  تحت  األرض 
الحكم منذ سنين طويلة كأي دكتاتور عربي، 
القادر  الوحيد  أنه  اإلسرائيليين  أوهم  أن  بعد 
حماس  فرمت  وحمايتهم،  عنهم  الدفاع  على 
بصواريخها على القدس للدفاع عن المسجد 
الشبان  المنتفضون  بينما  =قال=  األقصى 
كانوا يدافعون عن المسجد األقصى كاألسود 
دونما حاجة إلى حماس وال إلى غير حماس، 
وكانوا في الوقت نفسه يجعلون من صدروهم 
دروًعا لسكان حي الشيخ جراح، فال يطردون 
من بيوتهم. بالصواريخ التي أطلقها اإلخوان 
وأنهوا  بالقوة،  الشباب  محل  حلوا  المسلمون 
حركتهم التي لم تستطع العسكراتية اإلسرائيلية 
إنهاءها، وأعادوا القدس الشرقية وسكان القدس 
الشرقية القدس العربية إلى زمن القذرين حيث 
ال شيء يمشي، عقارب الساعة توقفت على 
يمضي  شيء  وكل  والتهويد،  والكم  الضم 

وسيمضي كالماضي حتى »األمر« القادم.

لماذا الحرب؟

القذرة  الحرب  هذه  من  األول  الكاسب  أواًل( 
هو نتنياهو، فهو أفشل يائير لبيد في تشكيل 
يكون  أن  المتوقع  من  كان  التي  الحكومة 
العرب،  النواب  بعض  بمشاركة  تشكيلها 
خامسة  انتخابات  إلى  بإسرائيل  وسيذهب 
من  وليس  للوزراء،  رئيًسا  يبقى  تجري  حتى 
المهم أن تكون النتائج واحدة، المهم أن يبقى 
رئيًسا للوزراء، وأن يؤجل محاكمته إلى ما ال 

نهاية... إنه زمن القذرين!

القذرة  الحرب  الثاني من هذه  الكاسب  ثانًيا( 

هي حماس ومن لف لفها، فهي سوقت لمقولة 
»المقاومة« على حساب دم الناس، وأسكنت 
ظمأ الماليين العطشى إلى االنتقام عن حق 
ألن  حق  عن  أقول  حين،  إلى  إسرائيل  من 
إسرائيل تعمل على إذاللهم ترفض يد سلمهم 
التي تمتد إليها منذ عشرات السنين تريد إزالة 
الهدنة  ألن  حين  إلى  واقول  بيدها،  وجودها 
سنة  الوقت  بعض  الساعة  عقارب  توقف 
سنتين تبقى فيها األشياء على ما هي عليه، 
»سعداء«  وهم  الحصار  غزة  أهالي  ليحتمل 
الذي هو حصارهم وعلى رؤوسهم  الحصار 
الباقين،  وكل  هنية  إسماعيل  هللا  أحذية 
جهنم  أوضاع  والعرب  الفلسطينيون  ليحتمل 
وهم »شهداء« األوضاع التي هي أوضاعهم 
تحت أحذية أحذية هللا حكامهم وهللا في زمن 
أمس  ترامب  األمريكي  الحاكم  هو  القذرين 

وبايدن اليوم ال فرق بينهما إال بالشكل.

والنتيجة؟

الكورونا  القذرين  زمن  في  بايدن  أولويات 
البطالة االقتصاد الصين، هذا ما أعلن عنه، 
لهذا ترك الشرق األوسط في خراه على ما هو 
عليه متابًعا بعد داعش =صنع معلمه أوباما= 
المتمثلة  األوسط  الشرق  في  الترقيع  سياسة 
المخضرمين  أمريكا  عمالء  مع  بالتعامل 
بعد  ومبس  والسيسي  وعباس  نتنياهو  أمثال 
رمز  خاشقجي  قاتل  مبس  هو  من  نسي  أن 
الشعب السعودي أمثال الماللي أمثال عمالء 
الخليج أمثال كل أحذية األحذية، ففي البيت 
بتصوراتها  قذرة  قديمة  فكرية  بنية  األبيض 
التي تنحط بأمريكا  ورؤاها هذه هي برامجها 
قبل أن تنحط بغيرها من مناطق نفوذها، لهذا 
لمواجهة  األمريكي  االنحطاط  ترتيبات  كانت 
جائحة كوفيد برفع الضرائب على ماكدونالد 

ويوبير يا سالم سلم، ولمواجهة البطالة بشق 
الطرق وبناء القناطر يا سالم سلم، ولتحريك 
بآالف  سندات  على  بالتوقيع  االقتصاد 
مع  األزمة  ولحل  سلم  سالم  يا  المليارات 
الصين بإرسال عجوز مترهل من أيام أوباما 
جون كيري )ألم أقل لكم إنه زمن القذرين؟( 
دخان  ليتكلم  سمح هللا  ال  انتاج  ليتكلم  ليس 
وهباب وبيئة، بينما أولى األولويات األمريكية 
الفلسطينية  للمسألة  السياسي  الحل  هي 
األردن  مملكة  بقيام  أرتأي  كما  اإلسرائيلية 
)ال  الحديث  األوسط  الشرق  وبناء  وفلسطين 
الجديد كما لم تزل تردد زمرة أوباما القديمة( 
بناء الشرق األوسط الحضاري، وذلك بتجميعه 
في فضاءات اقتصادية تكون ألمريكا بمثابة 
العربي  المغرب  البحار:  وراء  ما  واليات 
الجزائر  الغربية موريتانيا  الصحراء  )المغرب 
تونس ليبيا( المشرق العربي )مصر السودان 
سوريا العراق األردن فلسطين( جزيرة العرب 
)السعودية وكل دويالت الخليح اليمن عمان( 
المشرق اإلسرائيلي )إسرائيل( المشرق الكردي 
المشرق  )تركيا(  التركي  المشرق  )كردستان( 
)من  األقصى  المشرق  )إيران(  الفارسي 
باستراتيحية  الهند(.  حدود  حتى  أفغانستان 
باستراتيجية  البناء  باستراتيجية  االستثمار 
باستراتيجية  العولمة  باستراتيجية  الشراكة 
السالم  باستراتيجية  باختصار  الحريات 
الصين،  محل  األوسط  الشرق  يحل  المنتج، 
نقص  مشكلة  حل  يتم  أوتوماتيكي  وبشكل 
مشكلته  المشاكل  مشكلة  األمريكي  اإلنتاج 
البنيوية وحل باقي المشاكل االقتصاد البطالة 
الكورونا كل المشاكل كل كل المشاكل... إنه 

زمن النظيفين كما أرتأي!

في  اإلسرائيلية  أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة  قالت 
مقال لها للكاتب اإلسرائيلي يوسي يهوشع إن التقديرات 
بعملية  معني  بأن حزب هللا غير  أثبتت  االستخبارية 
تستعد  أال  يعني  ال  ذلك  لكن  األسوار”،  “حارس 
“إسرائيل” للسيناريو األخطر، فقدرات حماس ال تعادل 

ُعشر قدرات حزب هللا.

نتنياهو  بنيامين  الحكومة  “رئيس  الصحيفة  وقالت 
التفاخر  سارع في ختام عملية “حارس األسوار” إلى 
بقراره إقامة العائق تحت األرضي بعد عملية “الجرف 
الصلب”. صحيح أنه ذهب إلى الجنوب وفرض بالفعل 
إقامته على الجيش، الذي عارض الفكرة في األساس 
ألسباٍب تتعلق بالميزانية، لكن نتنياهو بحكمته حينها 
الدولة، وحرص  على حساب  التمويل  يكون  أن  قرر 
الوقوف عن  أجل  من  مستعجلة  بزياراٍت  القيام  على 

قرب عند وتيرة التقّدم”.
وأضافت “لقد أثبت هذا العائق نفسه في أيام القتال، 
التي  األهم  الهجومية  القدرة  حماس  من  أخذ  وعمليًا 
كانت لها لغاية صيف 2014، لكن هذا غير كاٍف 
حتى قبل الخروج إلى هذه العملية، كان من المفترض 
المنازل  تحصين  التنفيذ  حيز  إلى  نتنياهو  ُيخرج  أن 
التي ال تتمتع بتحصيٍن كاٍف، وفي موازاة ذلك الخطة 
كوخافي،  األركان  لرئيس  “تنوفا”  السنوات  المتعددة 
والتأكد من تطبيق خطط شراء بطاريات قبة حديدية، 
البري  العائق  وإقامة  تسليحات،  اعتراضية،  صواريخ 
في الشمال – هذا لم يحصل لغاية اآلن، وهذا على 

مسؤولية نتنياهو.”
والجهاد  حماس  غزة،  في  العملية  “في  وتابعت 
القذائف  آالف  مع  المعركة  إلى  خرجتا  اإلسالمي 
أراضي  نحو  منها   4000 نحو  وأطلقتا  الصاروخية 

دولة إسرائيل. تقريبًا هذه 10% من قدرات حزب هللا 
في الجبهة الشمالية التي يستعد لها الجيش اإلسرائيلي. 
في  نصر هللا،  حسن  قائد حزب هللا  رأينا  أمس  أول 
هذا،  كل  مع  لكن  له،  بالنسبة  جدًا  إشكالي  خطاٍب 
تحديدًا الرجل الذي يدرك جيدًا أهمية الكاميرا والوعي، 
اختار إلقاء كلمة بل وحتى التهديد بأن المس بالقدس 

سيجر إلى حرٍب إقليمية”.

التقدير االستخباري هو أن المنظمة مردوعة، منهمكة 
لكن  حربًا،  تشن  ولن  الداخلية  االقتصادية  بالمشاكل 
في العملية األخيرة – كما في عملية “الجرف الصلب” 
أيضًا – تعّلمنا أنه ال يمكن التعويل بالمطلق على تقديٍر 
االستعداد  يجب  ولذلك  العدو،  نوايا  حيال  استخباري 
للسيناريو األخطر. هنا ليس المقام لتوصيف الفجوات 
القائمة بصورة دقيقة، لكن يجب علينا اإلشارة إلى التي 

قيادة  تحت  كانت  وكلها  السنين،  مر  على  ُتعالج  لم 
رئيس الحكومة نفسه.

وأكدت الصحيفة في مقالها “الحاجة العمالنية الفورية 
للقبة  اعتراضية  بصواريخ  المخازن  ملء  فقط  ليست 
ومن  الحربية  للطائرات  دقيقة  وبتسليحات  الحديدية، 
بل  العملية،  في  نشأت  التي  الفجوة  سد  ذلك  خالل 
األركان  في  بها.  بأس  ال  بصورة  زيادتها  وأيضًا 
العامة ُأجريت في هذا األسبوع مداوالت في موضوع 
استخالص العبر من العملية ومعاٍن مشتقة لحرٍب في 
أن  المجريات،  الواضح جدًا، في ظل  جبهتين، ومن 
الحاجة العمالنية الملّحة في هذا التسلح كان يجب أن 

تخرج إلى حيز التنفيذ منذ مدة”.

أخرجت القوات األمريكية رتال من 15 شاحنة 
إلى  السورية  األراضي  من  بالقمح  محملة 

العراق حسب ما ذكرت وكالة »سانا«.
وأضافت الوكالة عن مصادر محلية أن بعض 
تلك الشاحنات كانت مغطاة، وخرجت باتجاه 
اليعربية  ناحية  في  الوليد  معبر  عبر  العراق 
ذلك  ضمن  وياتي  الشرقي.  الحسكة  بريف 
سياق »عمليات سرقة ونهب الثروات السورية 
من نفط وقمح وبالتواطؤ مع ميليشيا »قسد« 

التي تأتمر بأمرها« حسب الوكالة.
يذكر أن القوات األمريكية تخرج تباعا كميات 

ويوم  العراق،  باتجاه  السوري  القمح  من 
األربعاء الماضي أخرجت 27 شاحنة محملة 
بقمح من صوامع تل علو عبر المعبر ذاته، 

وقبل ذلك بأيام وفي 16 من الجاري، أخرجت 
38 شاحنة وصهريجا تحمل كميات من النفط 

والقمح، عبر معبر الوليد.

لشمال  الكردية   االدارة  اعلنت  وبالتوازي 
وشرق سوريا« منذ أيام رفع سعر شراء القمح 
السعر  قليال عن  يزيد  ما  إلى  الفالحين  من 
الكيلو الواحد منه بـ 1150  العالمي، لتحدد 
ليرة، وهو ما يزيد بأكثر من 200 ليرة عن 
السورية  الحكومة  به  تشتري  الذي  السعر 
القمح، وهو ما يشكل تحديا جديدا أمام تلك 
الحكومة في وقت تعاني البالد أزمة في توافر 
توفر  كانت  التي  وهي  سنوات  منذ  القمح 
اكتفاء ذاتي منه قبل الحرب االهلية والعدوان 

العالمي  الذي تشهده سوريا
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المسألة اليهودية أفسدتهم: الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني شق األمريكيين

طيار إسرائيلي سابق: جيشنا منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب 
والحكومة يهودية عنصرية وتجر المنطقة كلها إلى كارثة

صوٌر ومشاهٌد من معركة سيف القدس
الفلسطينيون يكرهون الحرَب واإلسرائيليون يصنعوَن الموَت  »12«

تحت العنوان أعاله، كتبت كسينيا لوغينوفا، 
في  كثيرين  تحول  عن  »إزفيستيا«،  في 
اليهودية  الدولة  دعم  من  األمريكي  المجتمع 

إلى دعم الفلسطينيين.
السياسيون  يختلف  المقال:  في  وجاء 
بين  الصراع  إلى  نظرتهم  في  األمريكيون 
كانت  حين  ففي  والفلسطينيين.  اإلسرائيليين 
الواليات المتحدة سابقا تدعم الدولة اليهودية 
إلى  يقفون  اآلن  كثيرين  فإن  قطعي،  بشكل 
جانب فلسطين. يتجلى هذا بشكل خاص في 
الشبكات االجتماعية عند الشباب، وكذلك في 

معسكر الديمقراطيين اليساريين الليبراليين.
المواقف  تحسنت  األخيرة،  السنوات  في 
ملحوظ،  بشكل  الفلسطينيين  تجاه  األمريكية 
األمريكي  المجتمع  استمرار  من  الرغم  على 

في دعم إسرائيل بنشاط.
في مارس، أجرت مؤسسة غالوب استطالعا 
للرأي العام أظهر أن عددا متزايدا من المواطنين 

الفلسطينيين  إلى  ينظرون  بدأوا  األمريكيين 
نظرة إيجابية. وقد بلغ هذا المؤشر )%30(، 
 .)%21( سنوات  ثالث  قبل  كان  حين  في 
بالمقابل، 75% من األمريكيين لديهم موقف 

إيجابي تجاه اإلسرائيليين.
في الوقت نفسه، يؤيد 53% من الديمقراطيين 

زيادة الضغط على الدولة اليهودية. ويعتقدون 
إلى  للتوصل  الوحيد  السبيل  هو  هذا  بأن 
الفلسطيني  الصراع  لحل  الالزمة  التسويات 

اإلسرائيلي.
بوضوح  اآلن  حتى  األبيض  البيت  يعبر  لم 
في  الحالي  بالتفاقم  يتعلق  فيما  موقفه  عن 

الشرق األوسط.
الحزبين  كال  في  اليهودي  اللوبي  يعمل 
يستطيع  ال  لذلك  الرئيسيين،  األمريكيين 
اتخاذ موقف  الجمهوريون  الديموقراطيون وال 
مركز  رئيسة  بحسب  إلسرائيل،  مؤيد  غير 
دراسات أمريكا الشمالية، في معهد االقتصاد 
العالمي والعالقات الدولية، فيكتوريا زورافليفا، 
حاول  حين  »في  »إزفستيا«:  لـ  قالت،  التي 
الحفاظ  السابقين  األمريكيين  القادة  جميع 
األمريكي  الرئيس  فإن  التوازن،  مظهر  على 
الخامس واألربعين دونالد ترامب دعم إسرائيل 
يريد  بايدن  جوزيف  أن  الواضح  من  بتحد. 
يفعل  لكنه  الخارجي،  التوازن  إلى  العودة 
دون  الديمقراطيين،  من  العديد  مثل  ذلك، 
الواليات  رئيس  أن  أي  متخفيا.  استعراض، 
إلسرائيل،  التقليدي  الدعم  سيواصل  المتحدة 

لكنه سيفعل ذلك بطريقة أقل استعراضية«.

الجو  سالح  في  السابق  الطيار  قال   :
هو  جيشهم  إن  شابيرا،  يوناتان  اإلسرائيلي، 

“منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب”.
بالجيش  التحق  أنه  شابيرا،  النقيب  وأوضح 
عام  منه  واستقال   ،1993 عام  اإلسرائيلي 

2003 خالل االنتفاضة الفلسطينية الثانية.
وأضاف أنه غّير من آرائه بعد انضمامه للجيش 
اإلسرائيلي، وأدرك أنه كان “جزءا من منظمة 
إرهابية”، مشيرا إلى أن عدد األشخاص الذين 
يفكرون مثله ال يتجاوز بضعة آالف. وقال 
شابيرا: “الجيش اإلسرائيلي هو منظمة إرهابية 

اإلسرائيلية  الحكومة  حرب..  مجرمو  وقادته 
هي حكومة يهودية عنصرية وتجر المنطقة 

كلها إلى كارثة”.
من  الكثير  وهناك  بهذا  أومن  “أنا  وتابع: 
في  يرغبون  ال  الجميع  لكن  بذلك،  يؤمنون 

قوله. هذه حقيقة يجب أن أقولها”.
الفلسطينيين  لحماية  العالم  شابيرا  ودعا 
ألسباب  يقتلون  ألنهم  الحالي،  الوضع  من 
إليقاف  كبير  لدعم  بحاجة  وأنهم  عنصرية، 

الكارثة.
وانتقد اإلعالم اإلسرائيلي ونظام التعليم، الفتا 

لغسيل دماغ وُمنعوا  الناس تعرضوا  أن  إلى 
تربيتهم  يتم  األطفال  وأن  الحقيقة،  من رؤية 
بدرجة  صهيوني  عسكري  تعليم  نظام  في 

عالية.
وذكر شابيرا أنه تلقى تعليما يشجعه لالنضمام 
إلى الجيش اإلسرائيلي لحماية شعبه، إال أنه 
بعد خدمته في القوات الجوية وإلقائهم القنابل 
على المدنيين أدرك أن هذا العمل هو عمل 

إرهابي.
ولفت إلى أنه اعُتقل وسجن عدة مرات بسبب 
الفلسطينيين  مع  احتجاجات  في  مشاركته 

في الضفة الغربية لكسر الحصار عن غزة، 
لدعمه  أعماله  جميع  من  فصله  عن  فضال 
أنحاء  في  محاضرات  وإلقائه  الفلسطينيين 

العالم.
من  األدمغة  غسل  عملية  أن  شابيرا  وأكد 
قبل وسائل اإلعالم والحكومة والجيش كبيرة 
الجيش  من  استقال  أنه  إلى  مشيرا  للغاية، 
أفرادا  لتشجيع  حملة  وأطلق  اإلسرائيلي 

عسكريين آخرين لالستقالة.
الجيش  من  استقالوا  طيارا   27 أن  وذكر 

اإلسرائيلي منذ عام 2003 وحتى اليوم.

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

قاسيٌة شديدٌة، كريهٌة  الحرُب موجعٌة مؤلمٌة، 
القلوب  تدمي  ضروٌس،  طاحنٌة  مذمومٌة، 
وتتسبب  الحزن،  وتخلق  األعمار،  وتقصف 
وتثكل  والعائالت،  األسر  وتفجع  اليتم،  في 
األمهات، وتضعف نفوس األخوات، وتكسر 
البالد،  ظهور األباء، وتتلف األموال وتدمر 
الحجر  وتهدم  الدمار،  وتنثر  الخراب  وتنشر 
وتحرق الشجر، فال يحبها أحد إال الظالم، وال 
لها  يعمل  وال  المستوطن،  إال  شعٌب  يتمناها 
إال المستعمر، وال يخطط لها إال الغاصب، 
اإلسرائيليون  المعتدي، وكذا  إال  يفرضها  وال 
علينا  فرضوها  وعدوانًا،  ظلمًا  علينا  اعتدوا 
بآلتها،  وآلمونا  بها،  وأوجعونا  وإكراهًا،  عنوًة 
وساندها  بها،  واستمروا  عليها  وأصروا 
الظالمون، ودعمها المستكبرون، وسكت عنها 
المتخاذلون، ودافع عنها الفاسدون، وبرر لها 
وفي  سادرة،  غيها  في  زالت  وما  المنافقون، 

ظلمها ماضية.

يعشق  وال  الحرب  يكره  شعٌب  الفلسطينيون 
القتل، وال يحب الخراب وال يستهوي الدمار، 
يتمنى  بل  عنه،  يسكت  وال  بالظلم  يقبل  وال 
في  يعيش  أن  األرض،  شعوب  من  كغيره 
وطنه حرًا عزيزًا، وفوق أرضه مستقاًل كريمًا، 
وتجمعه  باآلخرين،  طيبة  عالقاٌت  تربطه 

الشعوب،  مع  مشروعة  ومنافع  مصالح 
وشيوع  األمن  حفظ  في  الدول  مع  ويشترك 
العدوان،  ووقف  الظلم  ومحاربة  السالم، 
والتطور،  النهوض  على  الشعوب  ومساعدة 
ولدى  واالزدهار،  االستقرار  على  والدول 
من  يقترب  الذي  بتعداده  الفلسطيني  الشعب 
كل  في  وينتشرون  مليونًا،  عشر  الخمسة 
بقاع  األرض، ويقيم أغلبهم في الوطن ثابتًا 
والكفاءات  العلمية  الطاقات  من  الكثير  فيه، 
المهنية، والعقول الفلسفية وأصحاب النظريات 
يجعلهم  ما  االجتماعية،  والمفاهيم  اإلنسانية 
روادًا بين البشر، وأساتذًة للعالم، وخير أمناء 
حرية  على  وأحرصهم  وحقوقه،  قيمه  على 

اإلنسان وكرامته.

الظالم  الخبيث،  الحاقد  العدو  هذا  لكن 
فما  علينا  اعتدى  البغي،  القاتل  المستعلي، 
لنا  سمح  وال  حقوقنا،  من  شيئًا  لنا  أبقى 
وشغلنا  رسالتنا،  واستكمال  دورنا  بمواصلة 
عن العمل المبدع واالنتاج المبهر، إذ احتل 
مقدساتنا،  ودنس  حقوقنا،  واغتصب  أرضنا، 
قتلنا  في  وأمعن  حرماتنا،  على  واعتدى 
منازلنا،  من  وطردنا  ممتلكاتنا،  ومصادرة 
ودمر بيوتنا، وحرمنا من مستقبلنا، وقاتل فينا 
أحالمنا، واغتال طفولة أبنائنا وبراءِة أطفالنا، 
وجعل مبلغ علمنا وغاية أملنا استعادة وطننا، 

وتحرير أرضنا، وتطهير مقدساتنا.

الفلسطيني  حمل  إن  أحٌد  يستغربن  فال  لهذا 
بندقيته وقاتل، وامتلك السالح وقاوم، وبحث 
األبواب  كل  وناضل، وطرق  سبيٍل  كل  عن 
ليصمد،  السبل  مختلف  وسلك  ليثبت، 
مع  وتعاون  ليقوى،  الصادقين  مع  وتحالف 
هي  فهذه  مقاومته،  في  ليستمر  المخلصين 
سنة الشعوب التي أحتلت أرضها واغتصبت 
حقوقها، وطرد أهلها وشرد شعبها، أن تقاوم 
طبيعي  أمٌر  وهو  وتناضل،  وتكافح  وتقاتل، 
واألنظمة،  الشرائع  تبيحه  مشروع،  وعمٌل 
الشعوب  وتمارسه  والدوُل،  الُنُظُم  وتحترمه 
على  شاهٍد  خير  والتاريخ  األمم،  وتتبعه 
الشعوب التي ناضلت، واألمم التي قاومت، 
على  ألنها  قضاياها  في  تنتصر  دومًا  التي 
على  ألنهم  أعدائها  على  وتنتصر  الحق، 
ألنها مشروعة،  غايتها  إلى  وتصر  الباطل، 

وتحقق أهدافها ألنها طبيعية.

ويقاومون  الظلم،  يصدون  الفلسطينيون 
ويواجهون  الباغي  ويدفعون  االحتالل، 
حدًا  ليضعوا  بحياتهم  ويضحون  الطغيان، 
بحقوقهم  التمسك  على  ويصرون  للعدوان، 
والبقاء في أرضهم، وما معركة »سيف القدس« 
إال للدفاع عن الحقوق، والحفاظ على المنازل 
والعبادة  الصالة  على  واإلصرار  والبيوت، 
والطقوس، والثورة ضد القتل واالنتفاضة ضد 

األسر، ولن يتأخر الفلسطينيون عن واجبهم، 
ولن يضعفوا  مقارعة عدوهم،  في  يهنوا  ولن 
يستسلموا  ولن  منهم،  أقوى  كان  وإن  أمامه 
له وإن كان يلقى الدعم واإلسناد أكثر منهم، 
وسيدرك العدو شاء أم أبى، أن هذا الشعب 
حتى  صابٌر  المغوار،  العنيد  الجبار،  القوي 
حقوقه،  يستعيد  حتى  وثابٌت  أهدافه،  تحقيق 

وباٍق حتى يعود إلى أرضه ووطنه.

مجبرون  لكنهم  الحروب  الفلسطينيون  يكره 
عليها، ويحبون الحياة لكنهم محرومون منها، 
به،  يتمتعون  ال  لكنهم  لالستقرار  ويسعون 
من  يعانون  لكنهم  والسالم  لألمن  ويتطلعون 
غيابه، ويستغربون صمت العالم وعجزه عن 
نصرتهم ومساندتهم، وقادة العالم يعلمون أن 
الفلسطينيين مظلومون، وأنهم أصحاب قضية 
حٍق مضى عليها أكثر من سبعين عامًا، وأن 
الكيان الصهيوني ظالٌم معتدي، قاتٌل مجرٌم، 
فاسٌد مبيٌر، يقتل البشر ويدمر الحجر ويحرق 
الشجر، وال يبالي بقانوٍن وال يحترم شريعًة، وال 
يخاف من عقوبٍة، ويتحدى البشرية بصلفة، 
تصده  أن  إال  بجرائمه،  اإلنسانية  ويجابه 
ويتحدى  الحق،  مجابهته  في  ويقف  القوة، 
أصحابه ظلمه، ويصبرون على عدوانه وأذاه، 
للثأر منه واالنتقام، ومواجهته  ويعدون العدة 

واالنتصار عليه.
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فتاة تقطع مسافة 6 آالف ميال لكسر »قفل حب« خطيبها السابق

قررت مساعدة صديقها ففازت بربع مليون دوالر

خمسة أسباب مثيرة لالهتمام تجعلك تتشارك سريرك مع كلبك

كيف يختار البعوض ضحاياه.. هل هي زمرة الدم؟

قسم  في  الباحث  مارينسكي،  فاديم  كشف 
البيئة واألحياء المائية بكلية األحياء بجامعة 
موسكو، ما الذي يجذب البعوض إلى جسم 
لراديو  حديث  في  الباحث،  ويشير  اإلنسان. 
االعتقاد  عكس  على  أنه  إلى  »سبوتنيك« 
السائد، بأن ضحايا البعوض يحملون فصيلة 

دم معينة، هناك أشياء أخرى تجذب البعوض 
بالروائح  البعوض  »يهتم  ويقول،  أيضا. 
والحرارة التي تنبعث من جسم اإلنسان. ويمكن 
أن نسمع العديد من القصص شبه األسطورية 
عن أشخاص لهم فصيلة دم محددة، تجذب 
ذلك  من  أبسط  األمر  واقع  ولكن  البعوض. 

فإن  بغزارة  يتعرق  اإلنسان  كان  فإذا  بكثير. 
البعوض سيعثر عليه بسهولة«.

باألشخاص  البعوض  »يلتصق«  له،  ووفقا 
يهمل  أنه  يعني  ال  هذا  ولكن  تعرقوا،  الذي 
الناس على  اآلخرين. ويقول، »عندما يسير 
في  يجلسون  أو  الغابة  في  مجموعات  شكل 

الحديقة ويتناولون الشاي، فإن البعوض بعد 
الضحية  يختار  لن  المجموعة،  يكتشف  أن 
ويترك اآلخرين. بالطبع ال يمكن استبعاد أنها 
تفضل مثال أشخاصا لهم فصيلة دم محددة، 
فإنهم  مجموعة  الناس  يشكل  عندما  ولكن 

يغدون وليمة وتمييزهم ليس سهال«.

وقطعت  عاما(   23( يونغ  كاسي  سافرت 
أنجلوس،  لوس  من  ميال   5،953 مسافة 
الحب  قفل  إلزالة  سيئول،  إلى  كاليفورنيا، 
القديم الذي ربطته هي وخطيها السابق بأحد 

المعالم السياحية الشهيرة.
ونشرت يونغ، مقطع فيديو عن رحلتها عبر 
حسابها في موقع »التيك توك« وحصل فيديو 
ماليين   8 من  أكثر  التطبيق  على  رحلتها 

مشاهدة.
 »N Seoul« برج  قمة  إلى  يونغ  وسافرت 
حيث   ،»Namsan« برج  باسم  المعروف 
تفيض األسوار باألقفال الملونة، على غرار 

جسر »Pont des Arts« في باريس.

من  عدد  في  الحب  أقفال  جسور  وتنتشر 
 »Pont des Arts« العواصم تقليدا لجسر
في العاصمة الفرنسية باريس، ويحب العشاق 
ترك قفل عليها ليكون ذكرى جميلة للمستقبل، 
السابق وال  ولم تكشف كاسي هوية خطيبها 
دقيقة   30 استغرقت  لكنها  انفصالهما  سبب 

لتعثر على القفل المنشود.
»mirror« :المصدر

 ،)UPI ( »ذكر موقع »واجهة الدفع موحدة
بوالية  كولبيبر  مدينة  سكان  من  امرأة  أن 
صديق  مساعدة  قررت  األمريكية،  فيرجينيا 
بالفوز  لها  ذلك  وسمح  بسيارتها،  ونقله  لها 
أن  إلى  الموقع،  وأشار  الكبرى.  بالجائزة 
مونيكا كريفارو، شعرت بالملل خالل انتظارها 

لصديقها في سيارتها، فقررت لتمضية الوقت 
وهناك  قريب.  ماركت  سوبر  إلى  الذهاب 
يانصيب فورية وفازت بجائزة  اشترت بطاقة 

قدرها 250 ألف دوالر.
وذهولها،  سعادتها  عن  كريفارو  وأعربت 
يحدث  يمكن  هذا  أن  أصدق  »لم  وقالت: 

بالفعل«.
وأشارت المرأة المحظوظة، إلى أنها لم تقرر 

بعد ما ستفعله بالجائزة.
في وقت سابق، أفادت األنباء بأن واحدة من 
سكان مدينة أندرسون بوالية كارولينا الجنوبية 
األمريكية، اشترت خالل وجودها في محطة 

وفازت  فورية،  يانصيب  تذكرة  الوقود  تعبئة 
بالجائزة الكبرى أثناء انتظارها تزويد سيارتها 

بالوقود.
المصدر: لينتا رو

تنام  ترك كالبهم  األشخاص  يحبذ بعض  ال 
لماذا  كشف  جديدا  بحثا  لكن  أسرتهم،  على 
قد تكون مشاركة حيوانك األليف للسرير فكرة 

مفيدة.
 tails.com وكشف خبراء الكالب في موقع
عن فوائد الصحة العقلية للغفوة مع كلبك، من 

بين أسباب أخرى مبررة للغاية.
لمشاركة  شهرة  األكثر  األسباب  بين  ومن 
طبيعتها.  من  التجمع  أن  السرير،  الكالب 
معا ألن  الوالدة  الجراء حديثي  تتجمع  حيث 
باألمان  فيه  تشعر  الذي  الوقت  هو  هذا 

والراحة.
ألنه  فهذا  بجانبك،  النوم  كلبك  يريد  وعندما 
يقنعك  لم  وإذا  القطيع«.  من  يعتبرك »جزءا 
مع  النوم  تجعل  أسباب  خمسة  فإليك  ذلك، 

صديقك الوفي بجوارك يحّسن نومك.
تقليل االكتئاب

من  خاص  نوع  هي  الكالب  بساطة،  بكل 
الوقت  قضاء  أن  االكتئاب، حيث  مضادات 
مع الجرو الخاص بك، حتى مجرد التحديق 

في عيونه، يطلق األوكسيتوسين.
وُيطلق على األوكسيتوسين عادة اسم »هرمون 
هنا  ويرتبط  العناق«،  »هرمون  أو  الحب« 
بالنظر إلى كلبك، خاصة إذا كانت المشاعر 
متبادلة بينكما. لذا، إذا كان مجرد النظر إلى 
كلبك يجعلك أكثر سعادة، فتخيل ما سيفعله 

احتضانه.
الكالب تجعلك تشعر باألمان

أظهر استطالع أن 41% من الناس يشعرون 
كلب، وأن %75  امتالك  بسبب  أكبر  بأمان 
من  يقلل  كلب  امتالك  أن  لو  كما  يشعرون 

احتمالية اقتحام منزلهم.
أضعف  في  نكون  أننا  الخبراء  أحد  وأوضح 
حاالتنا عندما نكون في السرير، خاصة إذا 
كان الشخص يعيش بمفرده، لذلك من المؤكد 
محاطا  كلبه  كان  إذا  باألمان  سيشعر  أنه 

الشعور  ذلك  عن  ينتج  أن  بد  وال  بجانبه، 
باألمان واألمان يعني ليلة نوم جيدة أيضا.

تقليل التوتر والقلق
يوم  عقب  ليال،  السرير  إلى  نصعد  عندما 
شاق في العمل، فإننا نميل إلى القلق والتفكير 
الزائد، ما يؤدي إلى نوم سيء. ويمكن لقضاء 
الوقت مع كالبنا، سواء كان ذلك عن طريق 
تركهم  أو  األقدام،  على  نزهة  في  أخذهم 
مستويات  يخفض  أن  السرير،  في  بجانبنا 
تفرزه  الذي  الهرمون  وهو  لدينا،  الكورتيزول 

أجسامنا عندما نشعر بالتوتر.
وال تأتي مستويات الكورتيزول المنخفضة فقط 
مع فوائد الصحة العقلية، بل الجسدية أيضا! 
ويمكن أن يؤدي إطالق الكورتيزول أيضا إلى 
العديد  إلى  يؤدي  قد  ما  الدم،  ارتفاع ضغط 
من المضاعفات بما في ذلك، النوبات القلبية 

والسكتات الدماغية ومشاكل الذاكرة.
النوم طوال الليل

أنه  هو  الرئيسية  مخاوفك  أحد  كان  إذا 
قبل  من  الليل  منتصف  في  إيقاظك  سيتم 
الكالب  للقلق ألن  داعي  فال  متململ،  جرو 
تتشابه  مع البشر، حيث تنتج بشكل طبيعي 
الميالتونين، الهرمون الذي يساعد على تنظيم 

دورة النوم واالستيقاظ.
قيلوالت  يأخذ  قد  كلبك  أن  من  الرغم  وعلى 
تفعله   مما  بكثير  أكثر  النهار  أثناء  عديدة 
فمن المحتمل أن ينام طوال الليل بأقل قدر 

من االضطرابات.
يساعد على تدفئتك

تتمتع الكالب بدرجة حرارة جسم أعلى بالنسبة 
لنا، حيث يتراوح متوسطها بين 37,8 درجة 
يجعلها  ما  مئوية،  درجة  و39,17  مئوية 
)التي  الساخن  الماء  لقربة  المثالي  البديل 
تصبح باردة بعد فترة(، ويمكن أن يوفر فواتير 

التدفئة باهظة الثمن بنومه إلى جانبك.
المصدر: ديلي ستار
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العلماء يطورون طريقة لتحويل نفايات البالستيك
 إلى وقود الطائرات النفاثة في أقل من ساعة

إعالن بصفحة كاملة في نيويورك تايمز..
 »اللوبي« اليهودي يشن حملة على أهم مناصري فلسطين

طور العلماء طريقة لتحويل نفايات البالستيك 
من  أقل  في  الطائرات  لوقود  مكونات  إلى 
النفايات  أزمة  معالجة  في  للمساعدة  ساعة، 

البالستيكية.
واشنطن  والية  جامعة  من  العلماء،  وطور 
البولي  لتحويل  تحفيزية  عملية   ،)WSU(
إيثيلين بكفاءة إلى وقود طائرات نفاثة ومواد 

تشحيم عالية القيمة.
البالستيك  أنواع  أكثر  هو  إيثيلين  والبولي 
صناعة  في  ويعتمد  العالم،  في  استخداما 
الشفافة  الطعام  ولفائف  التسوق  أكياس 
ال  المثال  سبيل  على  الشامبو،  وزجاجات 

الحصر.
البالستيك  ثلث  حوالي  في  البوليمر  ويوجد 
 200 حوالي  العالمية  قيمته  وتبلغ  المنتج، 
إسترليني(  جنيه  مليار   142( دوالر  مليار 

سنويا.
ويمكن أن تصبح بوليمرات النفايات مواد خام 
النفايات  قّيمة بدال من أن تنتهي في مدافن 
المجاري  مثل  المحيطة،  الطبيعية  والبيئة 

المائية.

 Chem مجلة  في  المفصلة  والعملية، 
Catalysis، تستخدم الروثينيوم على محفز 

الكربون ومذيب شائع االستخدام.
المواد  بتحويل  بالفعل  آخرون  علماء  وقام 
البالستيكية ذات االستخدام الواحد إلى وقود 

للطائرات وديزل وزيوت تشحيم.
واشنطن  والية  جامعة  في  الباحثين  لكن 
من   %90 نحو  تحويل  على  قادرين  كانوا 
أو  نفاث  وقود  مكونات  إلى  البالستيك 
غضون  في  أخرى  هيدروكربونية  منتجات 
ساعة عند درجة حرارة 428 درجة فهرنهايت 
)220 درجة مئوية(، أقل من درجات الحرارة 

المستخدمة عادة لتحويل البالستيك اليوم.
المعالجة،  ظروف  تعديل  أن  يزعمون  كما 
مثل درجة الحرارة أو الوقت أو مقدار المحفز 
أيضا  الباحثين  يمنح  أن  يمكن  المستخدم، 
خيار ضبط العملية إلنشاء منتجات مرغوبة.
وقال مؤلف الدراسة هونغفي لين في مدرسة 
الكيميائية  للهندسة  فويالند  وليندا  جين 
واشنطن:  والية  بجامعة  الحيوية  والهندسة 
»اعتمادا على السوق، يمكنهم ضبط المنتج 

هذه  تطبيق  يوفر  وقد  إنتاجه.  يريدون  الذي 
منتجات  إلنتاج  واعدا  نهجا  الفعالة  العملية 
عالية القيمة بشكل انتقائي من نفايات البولي 

إيثيلين«.
بالبولي  خاص  الفريق  أن  من  الرغم  وعلى 
عمليته  أن  أيضا  يعتقد  أنه  إال  إيثيلين، 
من  أخرى  أنواع  مع  بفعالية  تعمل  أن  يمكن 

البالستيك.
لوقود  مكونات  إلى  البالستيك  تحويل  إن 
الطائرات وغيره من المنتجات القّيمة سيجعل 

إعادة تدوير البالستيك أقل إشكالية.
وتعمل طرق إعادة التدوير الميكانيكية األكثر 
البالستيك وإعادة تشكيله،  إذابة  شيوعا على 
ولكن هذا يقلل من قيمته االقتصادية وجودته 

الستخدامه في منتجات أخرى.
ويمكن أن ينتج عن إعادة التدوير الكيميائي 
يتطلب  ذلك  ولكن  الجودة،  عالية  منتجات 
معالجة  ووقت  للتفاعل  عالية  حرارة  درجات 
طويال، ما يجعل اعتماده باهظ التكلفة ومرهقا 

على الصناعات.
التدوير، تعد  وقال لين: »في صناعة إعادة 

تكلفة إعادة التدوير أمرا أساسيا. هذا العمل 
هذه  لتطوير  لنا  بالنسبة  فارقة  عالمة  هو 

التكنولوجيا الجديدة للتسويق«.
نفايات  تراكم  تسبب  األخيرة،  العقود  وفي 
البالستيك في حدوث أزمة بيئية، ما أدى إلى 
تلويث المحيطات والبيئات البكر حول العالم.

وعندما تتحلل، تصبح تهديدا محتمال لصحة 
قطع صغيرة  على  العثور  تم  حيث  اإلنسان 

من اللدائن الدقيقة تدخل السلسلة الغذائية.
من  باحثون  أظهر  الماضي،  أغسطس  وفي 
البالستيكية  المواد  أن  أريزونا  والية  جامعة 
بما  البشرية،  األعضاء  داخل  تتراكم  الدقيقة 

في ذلك الكلى والكبد والرئتان.
لهذا  الصحية  اآلثار  أن  من  الرغم  وعلى   
ربط  فقد  معروفة،  غير  البشر  على  التراكم 
بااللتهابات  الدقيق  البالستيك  تلوث  الخبراء 

والعقم والسرطان في الحيوانات.
المصدر: ديلي ميل

شبكة  منظمة  قيمته  دفعت  إعالن  شغل 
 The World Values( العالمية  القيم 
عدد  من  الخامسة  الصفحة   )Network
 The( تايمز  نيويورك  صحيفة  في  السبت 
فيه  وهاجمت   ،)New York Times
الشعب  أشد مناصري  المنظمة 3 نساء من 
الفلسطيني خالل العدوان اإلسرائيلي األخير 

على قطاع غزة.
عن  قيمته  تقل  ال  -الذي  اإلعالن  وهاجم 
ربع مليون دوالر أميركي- عارضتي األزياء 
الشهيرتين األختين بيال وجيجي حديد، إضافة 

إلى المغنية البريطانية الشهيرة دوا ليبا.
مؤيدة  مواقف  الثالث  السيدات  واتخذت 
على  اإلسرائيلي  العدوان  أثناء  للفلسطينيين 
قطاع غزة، وشاركت بيال في مظاهرة كبيرة 
نشرت  حين  في  نيويورك،  في  العدوان  ضد 
ودعمت  اإلسرائيلي،  للسلوك  إدانات  جيجي 
دوا ليبا ساكني حي الشيخ جراح الفلسطيني 

وطالبت بإنقاذهم.
شهرة  العارضات  أكثر  من  الشقيقتان  وتعد 
وظهرتا  المتحدة،  الواليات  وفي  العالم  حول 
المتخصصة،  المجالت  أهم  أغلفة  على 
ويتابع  المرات،  عشرات  »فوج«  مجلة  مثل 
حساب بيال 42,6 مليون شخص في تطبيق 
إنستغرام، في حين يتابع جيجي 66,5 مليون 
إلى  إضافة  نفسه،  التطبيق  في  شخص 
ماليين آخرين من المتابعين لهما في تطبيقي 

فيسبوك وتويتر.
في حين ُتعد دوا ليبا أشهر مغنية معاصرة، 
ويتابعها  العالمية،  الجوائز  بعشرات  وفازت 
تطبيق  على  شخص  مليون   66 من  أكثر 
في  آخرين  ماليين   8 من  وأكثر  إنستغرام، 
 )Time( تطبيق تويتر، واختارتها مجلة تايم
العالم  في  وتأثيرا  نفوذا  النساء  أكثر  ضمن 

العام الماضي.
العالمية  القيم  شبكة  منظمة  رئيس  وأطلق 
ليبا  على  حملة  بوتيش  شمولي  الحاخام 
كونهن  وجيجي  بيال  األزياء  وعارضتي 
»مؤثرات من العيار الثقيل«، ويدعي الحاخام 
العرقي«،  بالتطهير  إسرائيل  »اتهمن  أنهن 

و«شوهن سمعة الدولة اليهودية«.

معاداة السامية
بيال  »تظاهر  أن  اإلعالن  وسط  في  وجاء 
وإسرائيل،  الصهاينة  يلعن  ودوا  وجيجي 
وليس اليهود«. لكن ينبغي لنا أن نكون على 
القرن  بينة من كلمات أعظم األميركيين في 
تقول  التي  كينغ  لوثر  مارتن  القس  العشرين 
»عندما ينتقد الناس الصهيونية فهم يقصدون 
معاديا  أنت تصبح  الحالة  هذه  اليهود، وفي 

للسامية«.
وصرح الحاخام بوتيش بأن المشاهير الثالثة 
إلى  دعوتهن  عن  فضال  السامية،  يعادين 
هولوكوست ثانية ضد اليهود، وعلى الجميع 

إدانة أفعالهن بقوة.
ودوا  وجيجي  »بيال  أن  اإلعالن  في  وجاء 
لقوا  يهودي  ماليين   6 هناك  أن  يدركن 
الهولوكوست،  في  عاما   75 قبل  حتفهم 
وأن ميثاق منظمة حماس يدعو لقتل اليهود 
أينما وجدوا«، وأضاف »أن ما تقوم به بيال 
وجيجي ودوا يزيد المخاطر على اليهود حول 
العالم. ساعدونا على طي هذه الصفحة من 
العداء ضد السامية، وساعدونا على أن نحقق 

السالم في الشرق األوسط«.

وذكر اإلعالن أن »بيال حديد تتهم إسرائيل 
ودوا  حديد  جيجي  وأن  العرقي،  بالتطهير 
بشاعة  االدعاءات  بأشد  أيضا  يدليان  ليبا 
وزيفا حول الدولة اليهودية، ويشوهان صورة 

إسرائيل، ومن هنا كان علينا ضرورة الرد«.
الدفاع  العالمية  القيم  شبكة  منظمة  وتدعي 
ما  ومواجهة  التشهير،  ضد  إسرائيل  عن 
عن  باألكاذيب  تصفه  مما  المشاهير  ينشره 
اليهود، في حين تقاتل إسرائيل من أجل حياة 
عن  الدفاع  أن  المنظمة  وتذكر  مواطنيها، 
إسرائيل في وسائل اإلعالم اآلن أصبح أكثر 

أهمية من أي وقت مضى.
رد قوي من دوا

وانتقدت المغنية دوا ليبا المنظمة، التي دفعت 
كاملة في صحيفة  ثمن إعالن على صفحة 
بمعاداة  وصفتها  والتي  تايمز،  نيويورك 
إن  وقالت  الفلسطينيين،  لدعمها  السامية 
بال خجل ضمن  اسمها  استخدمت  المنظمة 
حملتها القبيحة المليئة باألكاذيب والتحريفات 

الصارخة«.
على  للرد  تويتر  تطبيق  إلى  ليبا  وتوجهت 
اتهامات المنظمة، وقالت »أرفض االدعاءات 

شبكة  منظمة  حرفت  لقد  والمروعة.  الكاذبة 
أنني  كتبت  ولقد  أقوله،  ما  العالمية  القيم 
وأرفض  المضطهدين  جميع  مع  أتضامن 

جميع أشكال العنصرية«.
وسخر الناشط األميركي من أصل فلسطيني 
تغريدة  في  وقال  اإلعالن،  من  كنازي  رامي 
له »تخيل دفع عشرات اآلالف من الدوالرات 
مقابل إعالن لجعل وجه فلسطين يمثله هؤالء 
من  أكثر  يتابعهم  الذين  الثالثة  المشاهير 

150 مليون شخص«.
جدير بالذكر أنه ومع بدء العدوان اإلسرائيلي 
األخير، لجأ العديد من المشاهير حول العالم 
إلى وسائل التواصل االجتماعي لنشر رسائل 
مؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك جيجي وبيال 
الشخصيات  هذه  وأصبحت  ليبا،  ودوا  حديد 
التي  األميركية  اليهودية  للمنظمات  أهدافا 
مع  العالمي  التعاطف  بحجم  فوجئت 
الفلسطينيين ضد العدوان اإلسرائيلي الغاشم.

المصدر : الجزيرة
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ماذا يحدث لجسمنا إذا تناولنا الزبادي صباح كل يوم؟

أي الطريقتين أفضل للتخلص من الكرش.. 
تناول وجبة واحدة أو 3 وجبات يوميا؟

أثارت ظاهرة ازدياد عدد المعمرين في بلغاريا 
نوبل  جائزة  الحائز  ميتشنيكوف  إيليا  اهتمام 
في مجال الفسيولوجيا والطب في بداية القرن 

العشرين، وحاول ربطها بتناول الزبادي.
وكان العالم البلغاري ستامين غريغوروف، قد 
التجارب  الرائب، وخالل  اللبن  تركيب  درس 
من  نوعين  فصل  من  تمكن  المخبرية 
البلغارية  العصيات  المخمر:  الحليب  بكتريا 
Lac- للحرارة  المحبة  العقدية  )والمكورات 
Strepto-و  tobacillus bulgaricus

هذا  وكان   .)coccus thermophilus
مكرسة  علمية  لدراسات  بداية  االكتشاف، 
لدراسة اللبن الزبادي، وال تزال مستمرة حتى 

اآلن.
ويشير خبير التغذية كارلوس غوميز-جاليغو 
 Oxford Academy Science في مجلة
أن  إلى   ،Journal Nutrition Reviews
من  أهمية  األطعمة  أكثر  أحد  هو  الزبادي 
ممتاز  مصدر  أنه  كما  البيولوجية.  الناحية 
والمعادن  والفيتامينات  والدهون  للبروتينات 

والكربوهيدرات سهلة الهضم.
وتحتوي 100 غرام من الزبادي على 10% 
من  و4%  للبروتينات  الجسم  حاجة  من 
وعلى  الكربوهيدرات.  من  و4%  الدهون، 

خبراء  ينصح  لذلك  كيلوسعرة حرارية.   106
الوزن  من  يعانون  الذين  الرياضيين  التغذية 

الزائد والنساء الحوامل بتناوله.
احتوائه  في  الرائعة،  الزبادي  ميزة  وتكمن 
على بكتيريا حية- البروبيوتيك الذي يحسن 
أهمية  الخاصية  ولهذه  األمعاء.  ميكروبيوم 
يستهلك  حيث  الحاضر،  الوقت  في  كبيرة 
والمواد  الدهون  من  كبيرة  كمية  اإلنسان 
الغذائية المكررة والمعالجة كيميائيا. لذلك فإن 

الزبادي في هذه الظروف يعتبر أفضل مادة 
غذائية الستعادة وتحسين ميكروبيوم األمعاء.

ويحتوي الزبادي على فيتامينات قابلة للذوبان 
 K و E وبيتا كاروتين، و ،A -في الدهون
الماء  في  للذوبان  قابلة  فيتامينات  وكذلك   ،
 B1، B2، B3 )PP(، B4، B5، B6، -
B9 و B12 . ومعادن الكالسيوم والمغنيسيوم 
والمنغنيز  والزنك  والبوتاسيوم  والصوديوم 

والسيلينيوم ونسبة عالية من الفوسفور.

كل  صباح  الزبادي  تناول  أن  يعني  وهذا 
العظام وذلك بفضل  يوم يحمي من هشاشة 
الكالسيوم  من  متناغم  مزيج  على  احتوائه 
وفيتامين D، الذي يدعم امتصاص الكالسيوم. 
كما أن احتواء الزبادي على نسبة عالية من 
مستوى  تطبيع  يقوي  والمغنيسيوم  البوتاسيوم 
ضغط الدم، وفيتامين A ومجموعة فيتامينات 
الغذائي،  التمثيل  إيجابيا في عملية  تؤثر   B
للحصول على الطاقة الالزمة وتحسين نشاط 

الدماغ.
الزبادي  في  الموجودة  الحية  البكتيريا  وتقوم 
الهضمي،  الجهاز  مشكالت  من  بالتخلص 
من  التخلص  من  يوميا  تناوله  يمّكن  حيث 
واالنتفاخ.  والغازات  واإلسهال  اإلمساك 
البكتيريا  نمو  متالزمة  من  التخلص  وكذلك 
عمل  اضطراب  بسبب  الدقيقة  األمعاء  في 

الجهاز الهضمي.
إيجابية  بصورة  األمعاء  عمل  تحسن  ويؤثر 
ومنظومة  والبشرة  الجلد  حالة  في  مباشرة 

المناعة والمزاج ومقاومة اإلجهاد.

المصدر: نوفوستي

الكرش،  من  للتخلص  أفضل  الطريقتين  اي 
تناول وجبة واحدة أو 3 وجبات يوميا؟ وكيف 
يمكن تقليل الشهية بوسائل طبيعية للتخلص 
من الوزن؟ وما دور الماء في تقليل الشهية 

والتحكم بالوزن؟ وماذا عن البيض؟
نبدأ مع السؤال األول، ففي تقرير نشرته مجلة 
 Eat This, Not( »إيت ذيس نوت ذات«
That( األميركية، تنقل الكاتبة رايتشل ليندر 
أن  بيست  تريستا  التغذية  اختصاصية  عن 
يعتمد  غذائي  »أسلوب  الواحدة  الوجبة  نظام 
في غضون  يوميا،  واحدة  وجبة  تناول  على 

ساعة واحدة، والصوم 23 ساعة«.
ويندرج نظام الوجبة الواحدة ضمن ما أصبح 
ُيعرف بأساليب »الصوم المتقطع«، ومع أن 
هذه الطريقة قد تساعدك على األرجح على 
إنقاص بعض الكيلوغرامات في البداية، فمن 
أنها قد تمّثل تهديدا للجسم  المهم أن تعرف 

على المدى البعيد.
وإليك في ما يأتي بعض األضرار المحتملة 

لتناول وجبة واحدة فقط في اليوم:
1- نقص المغذيات والسعرات الحرارية

اليوم،  في  فقط  واحدة  وجبة  تتناول  عندما 
فإنك تمنح نفسك فرصة واحدة للحصول على 
األساسية  والمغذيات  والمعادن  الفيتامينات 
إليها جسمك، وال يحتاج الجسم  التي يحتاج 
أن  ينبغي  بل  فحسب،  العناصر  هذه  إلى 
يحصل على ما يكفي من السعرات الحرارية، 

وهو ما قد ال توفره الوجبة الواحدة.
من  به  الموصى  اليومي  المدخول  يبلغ 
حرارية  سعرة  ألفي  نحو  الحرارية  السعرات 
يوميا للنساء، و2500 سعرة حرارية للرجال، 
اعتمادا على مستويات النشاط وعوامل أخرى.

صعوبة  مدى  تصور  السهل  فمن  لذلك، 
الغذائية  العناصر  جميع  على  الحصول 
يحتاج  التي  الضرورية  الحرارية  والسعرات 
إليها جسمك عندما تتبع نظام الوجبة الواحدة. 
وتؤكد بيست أن اتباع نظام غذائي قاس مثل 
نظام الوجبة الواحدة يمكن أن يجعلك عرضة 
السعرات  ونقص  المغذيات  نقص  لخطر 

الحرارية.

 2- عدم فقدان الوزن
 23 مدة  الصوم  يؤدي  أن  المرجح  ومن 
ساعة متتالية إلى دخول الجسم في ما ُيعرف 
طبيعية  استجابة  وهو  الجوع«،  بـ«وضع 
قد  ذلك،  وجراء  الحرارية.  السعرات  لنقص 
معدل  انخفاض  بسبب  الوزن  فقدان  يتعطل 
ما  عكس  ويحدث  الحرارية  السعرات  حرق 

تريده تماما.
وتقول اختصاصية التغذية ماغي ميشالتشيك 
الواحدة  الوجبة  نظام  إن  السياق  هذا  في 
»يحاكي اإلشارات التي يرسلها وضع الجوع 
بأكبر  االحتفاظ  منه  ويطلب  الجسم،  إلى 
متى  يعرف  ال  ألنه  الطاقة  من  ممكن  قدر 

سيحصل على الغذاء مرة أخرى«.
إلى  دفعك  الذي  األساسي  السبب  كان  فإذا 
اتباع نظام الوجبة الواحدة هو إنقاص الوزن، 
أكثر  األمر  تجعل  أنك  تدرك  أن  فعليك 

صعوبة على المدى البعيد.
كذلك فهذا النظام قد يؤثر بصورة كبيرة في 
هذا  وفي  النساء.  لدى  بخاصة  الهرمونات، 
مرة  تأكل  »عندما  ميشالتشيك  تقول  الصدد، 
من  كثيرا  تتجاهل  فأنت  اليوم،  في  واحدة 

إشارات الجوع في جسمك«.
والوجبات  المصنعة  األطعمة  خطر   -3

السريعة
ويميل كثير ممن يتبعون نظام الوجبة الواحدة 
تناول  إلى  الوقت  ضيق  بسبب  اليوم  في 
وجبات  مثل  المعالجة،  السريعة  األطعمة 

العشاء المجمدة الغنية بالصوديوم.
واحدة  وجبة  تناول  إلى  مضطرا  كنت  فإذا 
وجبة  تجعلها  أن  فحاول  اليوم،  في  فقط 
صحية بشراء الفواكه والخضراوات الطازجة، 
هذا  في  بيست  تقول  المنزل.  في  وإعدادها 
السياق »ينبغي أن نتجنب األطعمة المصنعة 
لن  التي  المكررة  بالكربوهيدرات  غنية  ألنها 

تساعد على الشعور بالشبع مدة طويلة«.
وقتا  المنزلية  الوجبات  معظم  تستغرق  وال 
طويال إلعدادها، لذلك قبل أن تتناول وجبة 
رقائق  من  كيسا  أو  صحية  غير  مجمدة 
البطاطس، فكر في بعض الوصفات الصحية 

التي تستغرق أقل من 30 دقيقة.
كيف تقلل الشهية بأساليب طبيعية؟

لفقدان  نظام صحي  اتباع  ولمساعدتك على 
الوزن، نستعرض 6 أغذية يمكن أن تسهم في 

كبح الشهية بطرائق طبيعية.
الماء قاهر الجوع

شرب كأس كبيرة من الماء قبل تناول الطعام 
المستقبالت  مباشرة يساعد على كبح جماح 
تعمل على  التي  المعدة  في جدار  الموجودة 
بالشبع  للشعور  الدماغ  إلى  إشارة  إرسال 
وامتالء البطن، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة 
»أفونتاج« )avantages( الفرنسية، للكاتبة 

كارولين هنري.
البيض

توازنا  وصفاره  البيض  بياض  مزيج  ويوّفر 
مع  األساسية  األمينية  لألحماض  جيدا 
بروتينات عالية الجودة من شأنها أن تغّذي 
وجبة  خالل  البيض  تناول  ويفضل  الجسم. 
اإلفطار نظرا إلى أنه أكثر إشباعا من الخبز 
أو الحبوب لتقليل اإلحساس بالجوع في أثناء 
بوجه  أقل  حرارية  سعرات  واستهالك  النهار 

إجمالي.
دقيق الشوفان

الشوفان  الموجودة في  األلياف  كذلك تساعد 
أظهر  إذ  المعدة،  إفراغ  عملية  إبطاء  على 
باحثون أميركيون أن دقيق الشوفان يعّد أكثر 
فعالية من رقائق الذرة، على الرغم من توفيرها 

عدد السعرات الحرارية نفسها.
التفاح

على  يحتوي  التفاح  أن  إلى  الكاتبة  وأشارت 
نسبة عالية من البكتين، وهي ألياف هالمية 
ُتبطئ امتصاص الطعام وتساعد على إفراغ 
المضغ  يعزز  ذلك،  عن  وفضال  المعدة، 

الشعور بالشبع.
اللوز

التي  والبسكويت  الشوكوالتة  أللواح  خالفا 
فإن  السكر،  من  عالية  نسب  على  تحتوي 
ستجعلك  غراما(   30 )نحو  اللوز  من  حفنة 
عدم  ويستحسن  طويلة.  مدة  بالجوع  تشعر 
تجاوز 30 غراما يوميا ألن اللوز يحتوي على 

إضافيا  استهالكا  تمثل  التي  الدهون  بعض 
للسعرات الحرارية خالل اليوم. وينصح بعدم 
إضافة الملح إلى اللوز حتى ال ُيثير الشهية.

 البروكلي
إن  للتغذية  األلماني  االتحادي  المركز  قال 
البروكلي  يتميز بفوائد صحية جّمة، فهو يمّد 
الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة  للصحة 
بالرشاقة  التمتع  على  ويساعد  ناحية  من 
لوكالة األنباء  لتقرير  ناحية أخرى، وفقا  من 

األلمانية.
بأنه قليل السعرات الحرارية  البروكلي  ويتسم 
على  تساعد  التي  الغذائية  ويزخر  باأللياف 
إطالة الشعور بالشبع وتحارب نوبات  الجوع 

الشديد، وذلك يسهم في إنقاص الوزن.
البروكلي غني  أن  األلماني  المركز   وأوضح 
للنظر، وفيتامين  المهم   )A( »بفيتامين »إيه
»بي B9 ( »9( ويعرف باسم حمض الفوليك، 
وفيتامين »سي« )C( المهم للمناعة، وفيتامين 
وشبابها،  البشرة  المهم  لجمال   )E( »إي« 

وفيتامين »كيه« )K( المهم للعظام.
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)شيماء وأنس( قصة حب فلسطينية ُدفنت أسفل األنقاض
و)عبير واحمد(قصة حب تتفجر وتثمر عائلة في هملتون 

خاطرة: يا قدس

راوية وادي \ تورونتو \ 

يا قدُس يا سيدُة المدائِن
دَة الحرائر يا والَّ

و كُل المدِن دونك إماء
فيك ُأسوٌد

لم ُتحْف شواربهُم
 و لم ُتقلْع أنيابهم

 و لم ُتشذْب مخالبهم
يا قدُس يا عريُن

و آخُر عريٍن باٍق
ال يشترى و ال يباْع

يا قدُس و فيِك مْن يكفيِك
فيِك مْن غزَل السجاَد للمصلين

و خبَز الكعَك للصائمين
و فيِك الرباط

فيك راياٌت مرفوعٌة
لم يلحقها دنٌس

يا سيدتي
يا دائمَة الوصِل
يا حبيبَة السماِء

يا معشوقَة مروِج الزيتوِن
يا معطرَة األكناِف
بالزعتِر و الحنوِن

يا لحَن الحماِم الحزيِن
و يا معزوفَة البالبِل و العصافير

يا وصاًل غيَر مقطوٍع
للثرى بالثرى

العالِق بجباهِ المصليين
الذين لم يشغلهم
بيٌع و ال تجارة

و حفظوِك عبَر السنيِن
زقاقًا زقاقًا

و حارًة حارة
و كُل زوارِك أهُل

و األسماُء فيِك محفوظٌة

و األلقاُب  مطبوعٌة
على جدرانِك العتيقِة

يا سيدتي يا ِقبلَة القلوِب
ال حزٌن يسكنِك و ال دموُع

إال لتائٍب عن الذنوِب
يا قدس اليوم قد جاء يومك

و أسودك شمروا األذرع
و الحناجُر تنادي

القدُس لنا و أرضنا و بيتنا
والقلوُب ليس بينها و بين السماِء حجاب

فيا رب كن لهم .... و كن معهم
يا من ال ُيخيَُّب ..من سألك الرجاء

بريطانيا.. امرأة متوفاة تتعرض للسرقة

وفاتها  بعد  للسرقة  بريطانية  امرأة  تعرضت 
في إحدى المستشفيات التي أدخلت إليها يوم 
الماضي بعد سقوطها في منزلها،  6 مارس 

بحسب صحيفة »ديلي ميل«.
وقالت الصحيفة إن زوج المرأة ترك »مفطور 
زوجته  خطوبة  خاتم  سرق  أن  بعد  القلب« 
معا  قيمتهما  تبلغ  اللذين  زواجها،  وخاتم 

ألف   20 )حوالي  إسترليني  جنيه   13500
دوالر أمريكي( من جثتها في المستشفى.

وقالت شرطة إسيكس إن المرأة في الثمانينيات 
من عمرها وتم إدخالها إلى مستشفى األميرة 
ألكسندرا في هارلو بعد سقوطها عرضيا في 
منزلها وتوفيت بعد ثالثة أيام، مشيرة إلى أنه 
حضر الزوج ألخذ أغراضها الشخصية الحظ 

أن الخواتم مفقودة.
وأكدت الشرطة أن الخواتم كانت في يد المرأة 
يتم  ولم  المستشفى  إلى  إدخالها  تم  عندما 
إزالتها خالل أي عالج، داعية كل من يملك 

معلومات إلى االتصال بها.
المصدر: »ديلي ميل«

تبلغ  المنشأ،  غزية  فتاة  العوف  أبو  شيماء 
طب  بكلية  التحقت  عام،   )21( العمر  من 
في  الثالث  الدراسي  عامها  ضمن  األسنان، 

جامعة األزهر.
الوحدة،  شارع  في  غزة  في  منزلها  تعرض 
لموجات من القصف العنيفة من قبل طائرات 
االحتالل اإلسرائيلي، واستشهد كل من والداها 
األنقاض  أسفل  شيماء  واحتجزت  وشقيقتها، 
لمدة )14( ساعة، وتم إخراجها و قد فارقت 
الحياة .كان من المفترض أن يعقد حفل زفافها 
شهر،  خالل  اليازجي  أنس  خطيبها  على 
ولكن سرق االحتالل اإلسرائيلي حياتها وحياة 
عائلتها وحول فرحتهم بها إلى حزن عليها .

فيديو  االجتماعي  التواصل  وسائل  وتناولت 
للعريس اليازجي يروي تفاصيل الليلة األخيرة 
لها قائال:« عندما بدأت الغارات كتبت لشيماء 
على الواتس آب أسألها كيف حالك؟ فردت: 
بخير الحمدهلل بس خايفة، قلت لها: »اختبئي 
الرسالة لألسف،  فلم تصل  آمن«  مكان  في 
فوق  المنزل  وتدمر  شيء  كل  ذهب  حينها 
اليازجي  رأسها«. ومع شروق الشمس تمكن 
من التوجه الى منزل خطيبته لالطمئنان على 
يقارب 10  انتظر طويال، ما  صحتها ولكن 
ساعات بحثا عنها أسفل األنقاض، أمال في 
كونها على قيد الحياة، مع كل صوت يخرج 

من أسفل الركام.
ولكن لم يدم األمل طويال حتى تمكن رجال 
الدفاع المدني من الوصول لشيماء وانتشالها، 
لكنها لألسف كانت قد لفظت أنفاسها األخيرة 

تحت األنقاض، وبين الركام والغبار.
 ونعي اليازجي خطيبته بهذه الكلمات :« ال 

نقول اال ما يرضي هللا تعالي ان القلب ليحزن 
شيماء  يا  فراقك  على  وانا  لتدمع  العين  وان 
الدكتورة  ربها  جوار  الى  انتقلت  لمحزونون، 
مبتسمة  شهيدة  العوف  ابو  عالء  شيماء 
وشهادة أم الل اله اال هللا وان محمد رسول 
هللا  اال  اله  وال  الضراء  وفي  السراء  في  هللا 

والحمد هلل رب العرش العظيم«.
رحلت )عروس األنقاض( التي كانت تترقب 
بزفافها  تحتفل  حتى  شوق  بكل  الفطر  عيد 
المقرر عقده خالل هذه األيام، بعد أكثر من 
خطيبها  وبقي  رحلت  الخطوبة،  من  سنتين 
أنس الذي انتظر طوال هذه السنين تخرجها 
التي  روحه  ليدفن  بقي  زفافهما،  يتم  حتى 
أن  قبرها  أمام  ويدعو  جسده  من  انتزعت 

يجمعهما في الجنة.
رحلت واندثر حلم طبيبة األسنان بعد سنوات 
طويلة من الدراسة، والذي ضحت بكل شيء 
في حياتها من أجل عشقها في طب األسنان.

عائلة فلسطينية تتكون في المهجر

الفتاة  الكندية قرر شابان  مدينة هملتون  في 
عايش   احمد  والشاب  غنيم   محمد  عبير 
الفتاة من نابلس والشب من قلقيلية ان يحتفال 
بعقد قرانهما في مظاهرة  في المدينة نظمها 
اهلهم  مع  للتضامن  الطالب  من  مجموعة 
الصهيوني  العدوان  مواجهة  في  وشعبهم 
الصباح  في  هملتون  في  وتعارفا  التقينا   .
المساء االحتفال في  كان عقد قرانهم و في 
الكبار  فلسطين  شعب  هو  هكذا  المظاهرة. 

ماتوا ولكنهم ورثوا  لنا القضية ولن ننسى. 
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

اإلخالص للمرحوم
صديقي امبارح راح وهو ومرته حتى يعايد 
أمه بنص القعدة انتبه أن امه البسة الحجاب 

رغم انه مافي حدا غريب بالبيت
سألها ماما ليش البسة الحجاب وانتي بالبيت

تنهدت األم وقالت
تذكرت  شعري  امشط  عم  وانا  يوم  كم  من 
شعري  يحب  كان  قديش  ابوك  المرحوم 
وقديش كان يتغزل فيه ضليت ساعة ابكي 
وبعدها حلفت يمين اني ما اشلح الحجاب 
اال وقت النوم حتى ما اشوف شعري واتذكر 

المرحوم
يقول صديقي دمعت عيوني انا ومرتي من 

شدة التأثر
ولما رجعت عالبيت اجتني رسالة من امي 

على الواتس تقول فيها
ياحمار يا ابن الحمار تعرف شعري عم يهر 
ومو بقيان نصه ضروري تاكل هوا وتقول 
حتى  مرتك  الحرباية  قدام  الحجاب  اشلحي 

تشمت فيني
بس مو بإيدك طالع حمار مثل أبوك يلعن 

ابوك بقبره على هالخلفة
واضح ان المرحوم كان غالي عليها كتير

سالفة  مثل  العربية  الشعوب  اغلب  وضع 
المحالت  أحد  قدام  جالسين  شياب   اثنين 

وهم يضحكوا بصوت عالي ويكركرون ..
سألهم واحد فضولي. ليش تضحكون ..؟

قالوا له :
يابن الحالل عندنا خطة لحل أزمة البالد =

قال لهم شنهي :
قالوا له. 

نحبس الشعب كله ونحبس معاهم )حمار( 
..

فاستغرب الرجل وسألهم .. وليش تحبسون 
الحمار معاهم ..؟!!

رجعوا يضحكوا بصوت أعلى من االول .. 
قال واحد من الشياب لخويه  :

شفت قايل  ّلك ، ما راح احد بيسأل  على 
الشعب

ام عبد لزوجها ابو عبد : جارنا كل ما طلع 
وكل ما فات على البيت بيبوس مرته, ايمتى 
بدك تصير جنتلمان وتعمل مثله… ابو عبد 

: قولتك بتوافق.

التقى  جديدة،  دراجة  راكب  كان  العبد  أبو 
صطيف:  أبو  صطيف  أبو  بصاحبه 
 .… العبد  أبو  يا  الجديدة  الدراجة  مبروك 
وينتا إشتريتها ؟ أبو العبد: مبارح وأنا راجع 
عالبيت بالليل وقفتني واحدة ست كانت راكبة 
عجنب  ثيابها  حطت  قامت  الدراجة،  على 
وقالتلي: قرب يا أبو العبد خود اللي بدك اياه 
ما تستحي ؟ رحت أنا أخدت الدراجة ، قلت 

لحالي شو بدي أعمل بثيابها .

عاملستشفى  وداه  تسمم  ابنو  محشش 
منتهيه  حليب  شارب  ابنك  الدكتور:  قاله 
ستو  رضعتو  اكيد  احملشش:  قال  صالحيته 

اهلل يهديها .

واسعة،  عباية  البسي  باملطار  لزوجته  قال 
قالتله فديت اللي يغارون، قالها موغيرة وال 
ال  ناسف  حزام  كنها  كرشك  طبقات  شي 

تورطينا مع التفتيش.

من فتره دق باب البيت ، قمت فتحت لقيت 
بيعرض   ، كهربائيات  شركة  من  مندوب 
واهلل   ، تفضل  قلنالو  كهربائية  مكانس 
باالرض  كب  دخل  ما  اول  طول  وعلى  فات 
بالصالون  نثرهن  شعير  وكيس  تنب  كيس 
كلو وطلع املكنسة من الكرتونة وقلي هي 
املكنسة ال صيني وال ياباني ، هي مكنسة 

سحرية
واذا ما ملت التنب كلو بثواني راح اكلو كلو

مع  وال  بيبسي  مع  تاكلهم  بتحتب  قلتلو 
ميرندا

قلي ليش ؟
قلتلو الن الكهربا مقطوعة بالبيت ، املهم 

نزل عالدرج كرفتة

ولد  وقفني  بالطريق  ماشي  كنت  مبارح 
صغير وطلب سيجاره ؟؟

انك  بيعرف  .........ابوك  وقلتله  فيه  طلعت 
بتدخن ؟ قلي ال..

بدي خبرو  ، وبس شوفو  رفيقي  ابوك  قلتلو 
انك عم تدخن !!!!

سنتني  صرلو  ......ابي  عمو  عنجد  قلي 
مختفي وما منعرف شي عنو 

اذا  ..... قلي امانه عمو  وصارت عيونه تدمع 
بتشوفو قلو يرجع شتقتلو ...

قلتلو واهلل ياعمو مابعرف ابوك... عم امزح 
معك ،بس حبيت خوفك بشان ماتدخن !!!

معك  امزح  عم  كمان  انا  ياعمو  واهلل  قلي 
انك  اتأكد  حبيت  بس  وبخير  بالشغل  ابي 

بتعرف ابي وال ..ال  ؟؟؟؟؟

حكمة

جحا واألواني والواّلدة

وعندما  جاره  من  آنية  مرة  جحا  اسـتعار   
فسأله  صغيرة،  آنية  معها  أعاد  له  أعادها 
جاره لماذا أعدت مع أنيتي آنية صغيرة يا 
في  ولدت  آنيتك  إّن  جحا:  له  فقال  جحا؟ 
حقك،  من  اآلن  وإّنها  صغيرة  آنية  األمس 
فرح الرجل وأخذ الطنجرة ودخل بيته، وبعد 
فترة من الزمان ذهب جحا إلى جاره وطلب 
منه أنية أخرى، فأعطاه جاره ما طلب، مّر 
وقت طويل ولم ُيعد جحا اآلنية، فذهب جاره 
باكيًا  فاستقبله جحا  منه،  ليطلبها  بيته  إلى 
منتحبًا، فقال له الرجل: مالي أراك باكيًا يا 
جحا؟!! فقال له جحا وهو يبكي إّن آنيتك 
جاره  له  فقال  يا صاحبي،  باألمس  توفيت 
يا  تموت  أن  آلنيٍة  وكيف  عاضب:  وهو 
رجل؟!! فقال جحا أتصدق أّن إناء قد يلد 

وال تصدق أّنه قد يموت؟!

صفعة جحا 

كان جحا يتسّوق ذات يوم فجاء رجل من 
الخلف وصفعه على خده، فالتفت إليه جحا 
اعتذر  الرجل  ولكّن  معه  يتعارك  أن  وأراد 
بشدة قائاًل: إني آسف يا سيدي فقد ظننتك 
فالنًا، فلم يقبل جحا هذا العذر وأصّر على 
محاكمته ولّما عال صياحهما اقترح الناس أن 

يذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما، فذهبا إلى 
القاضي  ذلك  يكون  أن  القاضي، وصادف 
قريبًا للجاني ولّما سمع القاضي القصة غمز 
لقريبه بعينه )يعني ال تقلق فسأخلصك من 
يدفع  بأن  حكمه  أصدر  ثّم  الورطة(،  هذه 
على  كعقوبة  دينارًا   20 مبلغ  لجحا  الرجل 
ضربه، فقال الرجل: ولكن يا سيدي القاضي 
وهو  القاضي  فقال  اآلن،  شيئا  معي  ليس 
أذهب واحضرها حااًل وسينتظرك  له  يغمز 
الرجل  فذهب  تحضرها،  حتى  عندي  جحا 
ينتظر  القاضي  مجلس  في  جحا  وجلس 
غريمه حتى يحضر المال، ومرت الساعات 
الخدعة  جحا  ففهم  الرجل،  يحضر  ولم 
لتلك  تفسير  عن  يبحث  كان  أًنه  خاصة 
الغمزات التي وجهها القاضي لغريمه، فلما 
أدرك جحا أّنه ُخدع من ِقبل القاضي وقريبه 
قام وتوّجه إلى القاضي وصفعه على خده 
إذا  له:  وقال  عمامته  منها  طارت  صفعة 
لك  فخذها  دينارًا   20 الـ  غريمي  أحضر 

حالاًل طيبًا وانصرف.

جاء أحدهم يخبر جحا بأن حماره قد ضاع 
ففرح جحا فرحاً شديداً وسجد شكراً هلل 
قد  و  أتفرح  األحمق  أيها  لك  ما   : له  فقيل 
ضاع حمارك ؟ فقال له جحا : إني أشكر اهلل 

ألني لم أكن راكباً عليه و إال ضعت معه

 أراد جحا أن يتزوج فبنى داراً كبيرة تتسع له 
خشب  يجعل  أن  النجار  من  وطلب  وألهله 
السقوف  خشب  و  السقوف  على  األرض 
على أرض احلجرات فاندهش النجار و سأله 
عن السبب في ذلك فقال جحا : أما علمت 
ياهذا أن املرأة إذا دخلت مكاناً جعلت عاليه 
واطيه اقلب هذا املكان اآلن يعتدل بعدالزواج

حكاية اليوم

القردان والموز

صديقان  قردان  الغابة  في  كان  أنه  يُحكى 
بكل  محظوظ  واألخر  منحوس  أحدهما 
القردان  اتفق  األيام  من  يوم  وفي  األشياء، 
مقربة  على  مزرعة  إلى  يذهبا  أن  على 
منهما لجلب الموز وتناوله، ووضعا خطة 
المنحوس  القرد  يبقى  أن  تقتضي  لذلك 
المحظوظ  القرد  يصعد  فيما  األرض  على 
للمنحوس  ويلقيه  ليقطفه  الموز  شجرة  إلى 
وهما  القردان  المزارع  رأى  األسفل،  في 
المنحوس  القرد  فأمسك  الموز  يسرقان 
القرد المحظوظ  فيما هرب  وأبرحه ضرباً 
المرة  وفي  الموز،  قطف  يمسك  وهو 
المزارع  وأبرح  حصل  ما  تكرر  الثانية 
أيضاً، إلى أن قرر  القرد المنحوس ضرباً 
القرد  فصعد  األدوار  يتبادال  أن  القردان 
فيما  المرة،  هذه  الموز  ليقطف  المنحوس 
بقي المحظوظ على األرض، وعندما رآهما 
ليضربه،  المحظوظ  القرد  أمسك  المزارع 
إاّل أنّه قرر أن يضرب القرد الموجود في 
في  الموجود  ال  المرة  هذه  الشجرة  أعلى 
القرد  أُبرح  وبذلك  دائما،  يفعل  كما  أسفلها 
للمرة الثالثة على التوالي  المنحوس ضرباً 

فيما فّر القرد المحظوظ ضاحكاً

حبٌل بطول

في  ليحكم  لقاٍض  مّرة  رجل  َقِدم  الّرمح   
رجل؟  يا  تهمتك  ما  القاضي:  فسأله  أمره، 
سيدي  يا  شيء  ال  بهدوء:  الرجل  له  فقال 
سوى أّنني سرقت حبالً بطول الّرمح، فقال 
القاضي مستغرباً: وهل ُقّدمت للمحاكمة 
فطأطأ  القصير؟  احلبل  هذا  سرقة  بتهمة 
الرجل رأسه وقال: نعم يا سيدي، فقد كان 

في آخر احلبل بقرة.

اخلليفة والشاعر 

يُذكر أّن خليفًة أنشد قصيدة أمام مدعوويه 
أن  فبعد  شاعر،  بينهم  وكان  وحاشيته، 
التفت  قصيدته  إلقاء  من  اخلليفة  انتهى 
إلى الشاعر وسأله: هل أعجبتك القصيدة 
الشاعر:  فأجابه  بليغة؟  أليست  شاعر؟  يا 
فغضب  واهلل!  البالغة  رائحة  بها  أشم  ال 
في  الشاعر  هذا  يُحبس  أن  وأمر  اخلليفة 
االصطبل مع اخليول واحلمير، فظّل الشاعر 
وملّا  كامالً،  شهراً  االصطبل  في  محبوساً 
عاد  مجلسه  إلى  وعاد  اخلليفة  عنه  أُفرج 
ينتهي  أن  وقبل  الشعر،  إلقاء  إلى  اخلليفة 
من  باخلروج  وهمَّ  الشاعر  نهض  اإللقاء  من 
سأله:  ثم  اخلليفة  فلمحه  خلسة،  اجمللس 
إلى  الشاعر:  فأجاب  شاعر؟  يا  أين  إلى 

االصطبل يا موالي!
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وردة الجزائرية بين النسيان والجحود!
» أريد العودة للجزائر فورا! »

بقلم: منير مزليني

» أريد العودة للجزائر فورا! » ..

أميرة  أودعتها  التي  المعبرة  الكلمات  بهذه 
أنفاسها  آخر  الجزائرية  وردة  العربي  الطرب 
قبل  األخيرة  وأمنيتها  األكيدة  لتكون وصيتها 
ماي  من   17 في  العالم  هذا  عن  الرحيل 
ومات  عاش  قلب  نبضات  لتتوقف   2012
محبا للوطن، لنقلت على متن طائرة عسكرية 
إلى مطار  القاهرة  بأوامر رئاسية من مطار 
تّم  أين  العاصمة  بالجزائر  البيضاء  دار 
استقبال جثمانها بوفد رسمي قبل تدفن بالمقبرة 
العالية مثوى األبطال ومرقد الزعماء فتوارى 
الثرى جسدا، ويظل التاريخ شاهدا على مسيرة 
تجمع  اإلبداعية  باألعمال  حافلة  خالدة  فنية 
بين األغاني واألفالم السينمائية والمسلسالت 
بلغ  حيث  والمسرح.  واإلذاعية  التلفزيونية 
رصيدها الفني بما يفوق 200 أغنية، وستة 
أفالم سينمائية من 1962 إلى غاية 1994، 
إلى  تلفزيونية من 1974  وثالث مسلسالت 
غاية 2006، ومسلسل إذاعي« دندش«، كما 
 1974  « حنة  “تمر  مسرحية  في  شاركت 

أمام كبار نجوم فن التمثيل في مصر.
الذاكرة  بنا  لتعود  حافلة  طويلة  مسيرة  هي 
مولد  تاريخ   1939 لعام  يوليو  من   22 لـ 
وردة فتوكي )وردة الجزائرية( بفرنسا من أب 
جزائري أصيل سدراتة والية سوق اهراس، وأم 
والتي  يموت »  بيروتية من عائلة »  لبنانية 
بشير  الكبير  اللبناني  بالشاعر  ترتبط  أراها 
صاحب  )1890ـ1961(  يموت  سليم  بن 
كتابه  بينها  من  العديدة  الشعرية  المؤلفات 
الجاهلية  من  العرب  )شاعرات  المشهور 
يملكه  كان  الذي  بالنادي  وهناك  واإلسالم(. 
الفنان  يد  على  الغناء  وردة  تعلمت  والدها 
فكانت  ثريا«  الصادق   « الراحل  التونسي 
العرب  المطربين  بأغاني  األمسيات  تحيي 
حافظ،  الحليم  وعبد  واسمهان  كلثوم  أم  مثل 
من  بها  الخاصة  األغاني  بعض  أدت  كما 
تلحين معلمها الصادق ثريا إلى جاني بعض 
األغاني باللغة الفرنسية. وبعد أن أغلق نادي 

والدها، رحلت مع والدتها إلى لبنان.
الثاني(  األغاني  كتاب  )موسوعة  وبحسب 
قامت  فقد  القلعة«،  آغا  هللا  »سعد  للدكتور 
أسطوانات  بتسجيل  الجزائرية  وردة  المطربة 
بتلم األغاني التي كانت تؤديها ومنها تسجيلها 
أسطوانة بأغنية يا ظالمني ألم كلثوم بصوتها 
تعرفت  للبنان  ذهبت  وعندما   .1956 عام 
هناك على الملحن محمد محسن الذي قدمها 
ومنها  األغاني  بمجموعة من  دمشق  إلذاعة 
اشتهرت  والتي  دقة«  الحبيب  دق   « أغنية 
وذاع صيتها بين المستمعين في سورية والتي 

تقول كلماتها:

» دق الحبيب دقة في منتهى الرقة

فتحت له قلبي وما قلتلوش آل .«

ثم جاءت احتفاالت عيد الوحدة العربية بين 
لتقدم من خاللها  مصر وسرية عام 1960 
من  أنا   « أغنية  الجزائرية  وردة  المطربة 
الجزائر« بإقرار من إذاعة دمشق، فكان لتلك 
وسياسيا  فنيا  تمثله  ولما  كبيرا  األغنية ضدا 
المطربة  وأنا  السيما  الوحدة  دالالت  من 
قيود  وتحت  محتال  الزال  عربي  وطن  من 
مرة  أول  األغنية  فغنت  الفرنسي.  االحتالل 
بحلب في 20 فيفري 1960 ثم في دمشق 
في 22 من الشهر نفسه، أين قدمها للجمهور 

المخرج محمد
جبال  من  ثائر  صوت  بقوله:«  سلمان 
األوراس من الجزائر، وردة الجزائرية ». وقد 

لحن األغنية محمد محسن » وكتب ملماتها 
» ميشيل طعمه » والتي تقول:

» من قلبي تحية
من روحي تحية

للوحدة القوية
حييها شعوبها شمالها وجنوبها
بقيت جمهورية أكبر جمهورية

من قلبي تحية
للشعب اللي سطر تاريخو بإيدو

يا اللي كان سالحو إيمانو وكفاحو »
للشعب اللي طمن
للشعب اللي أمن

بجهادو القناء
للشعب اللي جاب

للشعب اللي عاهد زعيمو جمال »

أثير  من  المنبعثة  األغنية  هذه  سماع  وبعد 
إذاعة دمشق في القاهرة، تولدت لدى جماعة 
الوطن   « نشيد  تقديم  إعادة  فكرة  القاهرة 
األكبر« والذي سبق وأن قدم قبل شهر من 
بمناسبة وضع  ذلك، أي في جانفي 1960 
كتب  الذي   ، العالي  للسد  األساس  الحجر 
كامل«  »أحمد شفيق  الكبير  الشاعر  كلماته 
عبد  »محمد  الكبير  الموسيقار  لحنه  ووضع 
الوهاب« وقد شارك فيه جملة من المطربين 
وهم  عربية  دول  ثالثة  يمثلون  المشهورين 
سلطان  وهدى  وشادية  حافظ  الحليم  عبد   :
من )مصر( ، و المطربة نجاة الصغيرة من 
أعيد  ثم   ، )لبنان(  من  وصباح   ، )سوريا( 
تسجيل النشيد سينمائيا بمشاركة وردة الجزائية 
من )الجزائر( وإضافة مشهد خاص لها مع 
إضافة المطربة )فايدة كامل( واالستغناء على 

هدى سلطان ليتوسع عقد الوطن األكبر.
حيث كان نشيد الوطن الكبير يقول:

» وطني حبيبي الوطن األكبر
يوم ورا يوم أمجاد بتكبر
وانتصارته ماليه حياته

وطني وطني
وطني يا مالي بحبك قلبي

وطني يا وطن الشعب العربي
يا اللي ناديت بالوحدة الكبرى

بعد ما شفت جمال الثورة
أنت كبير كبير كبير

من الوجود كله من الخلود كله »
والمخرج  المنتج  من  وبدعوة   1962 وفي 
دور  الجزائرية  لوردة  قدم  الذي  رفلة  حلمي 
وعبده  ألمظ   « السينمائي  الفيلم  في  بطولة 
الحامولي«. ثم جاءت أزمتها مع نظام جمال 

إلى  أعادها  الذي  المخابراتي  الناصر  عبد 
الجزائر لشبهة تعاملها مع المشير عبد الحميم 
عامر، فتزوجت من ضابط سابق من الجزائر 
الذي منعها من الغناء، حتى جاءت الذكرى 
الرئيس  من  وبطلب  االستقالل  لعيد  العاشر 
هواري بومدين شاركت وردة في ذلك الحفل 
عام 1972 بأغنية » من بعيد / أدعوك يا 
 « الكبير  الجزائري  الشاعر  كلمات   « أملي 
بليغ   « الكبير  الملحن  تلحين  خرفي  صالح 

حمدي« والتي تقول فيها:
» من بعيد أدعوك يا أملي وأهتف مـن بعيـد

أنا لم أزل للحب الوحيد للذكريات الخالدة
للزفرات الصاعـدة

يوم المسير إلى الفداء وغدات تلبية النداء
يوم يزف إلى القلوب لقيا الحبيب مع الحبيب

صوت الجزائر يا حبيبي ... »

وبعد طالقها زوجها عادت وردة إلى القاهرة 
لتبدأ انطالقة جديدة مع الفن والغناء وتزوجت 
بالملحن الكبير » بليغ حمدي » الذي استمر 
تعاملهما معا حتى بعد طالقهما الودي الذي 

وقع سنة 1979.

الحقيقية  االنطالقة  الفنيون  النقاد  أعتبر  وقد 
ألغنية  بأدائها   1979 عام  الجزائرية  لوردة 
)أوقاتي بتحلو( للسيد مكاوي والذي خصصها 
أنها رحلت عام 1975 وبقي  ألم كلثوم إال 
محتفظا بها حتى تعرف على وردة الجزائرية 

والتي غنتها في حفل مباشر مع الجمهور.

وبدأت  الجزائر،  وردة  صوت  بعدها  وذاع 
روائعها الغنائية تزهر وتبثق من ملحق آلخر، 
هؤالء  وأشهرهم  الملحنين  أكبر  مع  فتعاملت 
وأجملها  األلحان  أشهر  لها  وضعوا  الذي 
الفن  عالم  في  الخالدة  األغاني  تلم  فكانت 
والطرب. ومن أشهر أولئك الملحنين: محمد 
عبد الوهاب، بليغ حمدي، حلمي بكر، السيد 

مكاوي، صالح الشرنوبي وغيرهم..

وقد غنت وردة الجزائرية للوطن الجزائر في 
فبعد  أيامه،  وأشد  أحلك  وفي  أمجادها  عز 
للشاعر  أملي  يا  أدعوك   / بعيد  من  رائعة 
صالح خرفي، غنت رائعة عيد الكرامة ألحان 
تقول  والتي  بكر  حلمي  الكبير  الموسيقار 

كلماتها:
»عيد الكرامة

عيد الكرامة والفدا يا عيد يا عيد
هليت على وطني بفجر جديد يا عيد

يا أغلى من أعيادنا يا رمز لجدادنا

أحكي ألوالدنا أحكي
أمة  كفاح  قصة  وبعيد  قريب  لدنيا  وسمع 

وشعب مجيد
يا عيد بالدي

يا بالدي حبك في وجداني
يا أغلى أنغامي وألحاني

يا أرض الطفولة والحب والصبا
بنتغرب ونرجع لألم الطيبة

وفي كل خطوة أسمع أهال ومرحبا
وبلدي يا بلدي فداها ألف ألف شهيد ... »

كما قدمت أغنية:« إلياذة الجزائر » للشاعر 
الجزائري الكبير مفدي زكريا: وتلحين الراحل 
الكاتب  إليها  أشار  والتي  بوليفة«  محمد   «
الدبلوماسي إبراهيم رماني في كتابه » الذاكرة 
المتقدة« أين نقل عن المطربة وردة تخوفها 
من أداء هذه األغنية، وأظن كان تخوفها في 
مكانه وال مجال للحديث عنه في هذا السياق 
ونتركه لفرصة أخرى إن سمح المجال. كما 
احتفال  بمناسبة  واقفين«  »مازال  أغنية  أدت 
االستقالل،  على  الخمسين  بالذكرى  الجزائر 
فيما كان آخر ألبوم لها عام 2011 بعنوان » 

اللي ضاع من عمري “.

األول  الجزء  المتقدة«  الذاكرة   « كتابه  وفي 
منه يذكر الكاتب إبراهيم رماني أنه حينما نقل 
السيد  دعوة  الجزائرية  وردة  الكبيرة  للمطربة 
لخضر بن تركي مدير الديوان الوطني للثقافة 
لعام  بالجزائر  حفل  السابق إلحياء  واالعالم 
1995 قبلت الدعوة مباشرة وقالت له بالحرف 
أنا شاوية من أرض األحرار، ال  الواحد: » 

أتأخر ابدا عن بلدي الجزائر ».

الجزائرية من  قدمته وردة  وما  ذلك  رغم كل 
إبداع في فن الغناء ومن تضحيات ومواقف 
مشرفة حبا في هذا الوطن وألجله إال أن ذلك 
والجحود،  الخربة  ذاكرتنا  عند  لها  يشفع  لم 
كيف ال ونحن نتجاهل ذكراها ونسقط اسمها 
المنشآت  على  المسميات  قوائم  كل  من 
والفنية ونطلق  الثقافية  والمؤسسات  والمعاهد 
عليها ما دون ذلك من أسماء مما يناسب وال 

يناسب.

ليبقى السؤال الكبير والحزين مطروحا، والذي 
يتكرر معنا دوما، لماذا هذا النسيان أو هذا 
المبدعين والكتاب  العظماء من  لكل  النكران 
والمفكرين في بالدي؟ أهو النسيان، أم الخيانة 

والجحود؟!
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يا مسيحيي الشرق، شكرًا لكم ...
بقلم : عبد الغني سالمة

وديع   ، ناصر  كمال   ، نايف حواتمة   ،  جورج حبش 
حداد ، حنان عشراوي ، ميشيل صباح ، إميل الغوري 
، يعقوب زيادين ، البابا شنودة ، عطاهللا حنا ، المطران 
كبوتشي ، األب مانويل ، األب عّياد ، جول جمال ، 
سالم هيالنة ، حنا ميخائيل ، نبيل أبو ردينة ، عفيف 
صافية ، زهدي الترزي ، مها نصار ، حنان إمسيح ، 
وليم نصار ، جورج عسل ، نعيم خضر ، كريم خلف 
، محجوب  ناصر  ، حنا  ناجي علوش   ، مقبل  ، حنا 
عمر ، سمير غطاس ، إدوارد سعيد ، ميخائيل نعيمة 
، ميشيل عفلق ، قسطنطين زريق ، بطرس البستاني ، 
أنطون سعادة ، جورج أنطونيوس ، جبران خليل جبران ، 
خليل السكاكيني ، إيليا أبو ماضي ، إميل حبيبي ، إميل 
توما ، توفيق طوبي ، أمين الريحاني ، إميل معلوف ، 
جورجي زيدان ، أنيس الصايغ ، صبري جريس ، إلياس 
خوري ، سمير قصير ، مي زيادة ، حنا مينة ، نجيب 
عازوري ، إلياس شوفاني ، ناصيف اليازجي ، عزمي 
بشارة ، غالب هلسا ، نزيه أبو نضال ، فخري قعوار ، 
فارس الخوري ، جورج حاوي ، يوسف بيدس ، منيب 
يونان ، متري الراهب .. فيروز ، وديع الصافي ، زياد 
الرحباني ، مارسيل خليفة ، ماجدة الرومي ، صباح ، 
سميرة توفيق ، عاصي الرحباني ، جوليا بطرس ، أمل 
 .. جبران  الثالثي   ، البنا  ريم   ، تلحمي  ريم   ، مرقص 
يوسف شاهين ، نجيب الريحاني ، هاني رمزي ، هالة 
صدقي .. جورج قرداحي ، طوني خليفة ، فيلمون وهبي 
، إيلي صعب .. إليسا ، نجوى كرم ، وائل كفوري ، 
ملحم   ، الزغبي  نوال   ، نانسي عجرم   ، جورج وسوف 
بركات ، ديانا حداد ، إلياس كرم .. سلوم حداد ، عابد 
الخولي ، عبير عيسى ،  باسم ياخور ، قصي  فهد ، 
أسامة   ، المشيني  نبيل   ، جميل عواد ، جولييت عواد 
، سليمان  بهجوري  .. جورج  أنضوني  ، رائد  المشيني 
منصور ، إيليا سليمان .. غادة شعاع ، عمو بابا .. 

وآخرون آخرون كثر ...
 كل هؤالء ولدوا لعائالت مسيحية .. قادة ، ومناضلين 
 ، ، وأدباء وفنانين  ، وإعالميين  ، ومفكرين ، وشعراء 
واقتصاديين .. برزوا وأبدعوا في شتى المجاالت ، منهم 
مؤسسي  من  أو   ، العربية  النهضة  رواد  من  كان  من 
القومية العربية ، ومن قادة الفصائل الوطنية الفلسطينية 

، ومن قادة األحزاب السياسية في األردن ومصر ولبنان 
وسورية .. ومن شاركوا في الكفاح ضد االستعمار وضد 
االحتالل الصهيوني ، ومن أثروا الثقافة العربية بالفكر 
التنويري والتقدمي والعروبي ، وأغنوها باألدب ، والشعر، 
 ، والتمثيل   ، والغناء   ، والسينما   ، والمسرح   ، والرواية 

والرسم .. وحتى الرياضة واألزياء .. 
لم يبدع هؤالء بصفتهم مسيحيين ؛ بل بصفتهم اإلنسانية 
أواًل ، والتي تسمو على الطائفية ، بل أكاد أجزم أنهم 
قوميون  بالعموم  وأغلبهم   ، الطائفي  التصنيف  يمقتون 
ووطنيون ويساريون باالنتماء والفكر .. وبطبيعة الحال ، 
أتوا من خلفيات عديدة ، ومن ميادين ومجاالت متباينة ، 
وشديدة االختالف .. منهم الشهيد ، والعالم ، والريادي ، 
والشاعر .. وحتى المطرب غير المثقف .. وقد تجنبُت 
مشاريع  في  تورطت  مسيحية  لشخصيات  أسماء  ذكر 
معادية لألمة ، أو تشبعت بالطائفية ، أو تلطخت أيديها 

بالدماء ..
 ، اإلجابة  قبل  ؟  واحدة  بقائمة  حشرهم  لماذا   ، إذن   
لشخصيات  األسماء  مئات  وجود  على  التأكيد  يجدر 
والفضاءات  الحقول  شتى  في  تميزت  وريادية  قيادية 
وال   .. واإلثنيات  الطوائف  بقية  ومن   ، المسلمين  من 
وارد  في  هنا  ولسنا   .. كثيرون  فهم   ، لذكرهم  حاجة 
نهج مرفوض  فهذا   .. بمعايير طائفية  الناس  تصنيف 

جملة وتفصيال ..
 في حقيقة األمر ، ما دفعني لذكر هذه الكوكبة الكريمة 
البلدان  من  المسيحيين  تهجير  مشاريع  تصاعد  هو 
العقدين األخيرين .. حتى صار  العربية ، خاصة في 
ومنظم  ممنهج  بشكل  تعمل  متعددة  أن جهات  واضحا 
على تفريغ المشرق العربي من التواجد المسيحي .. في 
فلسطين انخفضت نسبتهم من 20% إلى 2%، والسبب 

الرئيس هو االحتالل اإلسرائيلي ..
 في العراق انخفض العدد من مليون وأربعمائة ألف ، 
إلى أقل من أربعمائة ألف ، بسبب االحتالل األميركي 
والحرب الطائفية وداعش .. في لبنان انخفضت نسبتهم 
من نحو 55% إلى أقل من 40% بسبب الحرب األهلية 

اللبنانية )1975 - 1990( ..
 في سورية انخفضت نسبتهم من نحو 20% في القرن 
التاسع عشر ، إلى 10% اليوم، بسبب الحرب األهلية، 

وممارسات داعش والنصرة ..

 في عموم المنطقة هاجر من المسيحيين العرب خالل 
الفترة الماضية حوالى األربعة ماليين ، أي ما يقرب من 
ربع المسيحيين في الوطن العربي ، وإذا استمرت نفس 
الظروف ، خاصة الخطاب التحريضي ضد المسيحيين 
، فإن أعدادهم ستتقلص بعد عشر سنوات إلى نصف 

العدد الحالي ..
 وهذه األرقام المفزعة تسترعي التذكير بالنقاط اآلتية :

 المسألة األولى : التذكير بأن التعددية الطائفية واإلثنية 
والثقافية ، وبالتالي الفكرية والسياسية وكل ما ينشأ عنها 
من تنويعات .. هي أهم مقومات بناء حضارة إنسانية 
مزدهرة ومتطورة ، وأن التعايش السلمي بين هذا الطيف 
الواسع هو ضمان استقرار المجتمع ، وضمان قوة ومنعة 
الدولة .. وخالف ذلك يعني تفرد طائفة أو إثنية بالسلطة 
، وبالتالي هيمنتها على المجتمع بروح اإلقصاء والعداء 
.. وهذا ما لمسنا آثاره التدميرية في كل المجتمعات التي 

ابتليت بالطائفية ..
 المسألة الثانية ، أن هذا التعايش بين أفراد المجتمع ال 
ينبغي أن ُيبنى عل مفهوم »التسامح«، بل على مفهوم 
القوية  الفئة  تنازل  يعني  التسامح  ألن  »المواَطنة«.. 
وتكرمها بالسماح لغيرها بالعيش .. أي عالقة من هو 
أعلى بمن هو أدنى منه .. بينما المواَطنة تعطي الجميع 
حقوقا متساوية دون مّنة أو تفّضل من أحد. بقوة القانون 

كقيمة  التسامح  أهمية  من  نقلل  أن  دون   .. والدستور 
أخالقية راقية ..

البلدان  في  المسيحي  الوجود  أن  الثالثة  والمسألة   
العربية وجود أصيل ؛ فالمسيحية ُولدت ونشأت هنا ، 
البالد  هذه  ليسوا ضيوفا وال طارئين على  والمسيحيون 
.. هم من تربة هذه األرض حتى قبل المسيحية نفسها 
هم  بل   ، أرقام  مجرد  ليسوا  وهم   .. الديانات  وقبل   ..
مواطنون أوال، لهم كافة الحقوق اإلنسانية واالجتماعية 

والثقافية ، وكذلك كل أفراد ومكونات المجتمع ..
 وهذه الكوكبة من األسماء الالمعة دليل دامغ على أن 
الوجود المسيحي لم يكن ضروريا وحسب ؛ بل هو الذي 
أعطى النكهة المميزة لسحر الشرق ، وأنه كان وما زال 
ومن   ، اإلسالمية  العربية  الحضارة  ركائز  أحد 
العربية بكل تجلياتها  الثقافة  بين أهم مكونات 
وأشكالها .. بعبارة ُأخرى : هم فاكهة الشرق ، 

إذا جاز التعبير ..
 لذلك ، وألسباب كثيرة .. نقول لكم : 

يا مسيحيي الشرق .. ال تغادرونا ..
الديني  التنوع  هذا  دون  ومن   ، دونكم  من   
والفكري والسياسي والثقافي .. ستحتل الصحراء 

قلوبنا وحياتنا ...
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قصة قصيرة: عاشت اللحى الثورية

نبيل عودة

ممتدة  بلحية  عاد  الجامعة حتى  في  تفلسف 
حتى الصرة، وهللا أعلم ما العالقة بين الذقن 
توسمنا  وما  بعودته،  الخير  توسمنا  والصرة. 

الخير في ذقنه.
كانت تربطني به زمالة قديمة من أيام المدرسة 
االبتدائية. عرفته بهدوئه، باجتهاده المدرسي، 
تجمعات  عن  بابتعاده  لالنعزال،  بميله 
األصحاب ونقاشاتهم ولم يكن للسياسة مكانا 

في حياته.
المشتعلة  لكلماته  أنصتنا  األيدي،  شددنا 
بلهيب الثورة، فرحنا لوطنيته المكتشفة، هنأنا 
أنفسنا بزميل جديد، ضممناه، أحطناه بأفئدتنا 

وقلنا أهال »أبا العبس«!

عن أيام مضت وأيام ستمضي

فيها  اشتد  البرودة،  شديدة  باردة،  ليلة  في 
المهنئون  انقطع  األمطار  وشحت  الزمهرير 
بالعودة، كانت ليلة كالحة السواد، حتى بات 

ال يميز الليل من سواد ذقنه.
المهنئين  انقطاع  بسبب  مضج  هدوء  ساد 
حوله  من  شيء  كل  والشهادة،  بالعودة 
رأسه،  داخل  بقوة  تضج  أفكاره  إال  صامت، 
أيام،  من  يلي  لما  تخطط  تتجادل،  تعترك 
قوله،  ما يصح  يبدأ،  أين  من  يظهر،  كيف 
ما ال يليق أن يقال، كان جالسا إلى نفسه، 
يحاورها، يقارع أفكاره بأفكار مرت عليه في 

قراءاته، أثناء دراسته الجامعية.
تناول مسائل الفكر والفلسفة قارن بين مجتمعه 
الذي  المجتمع  وبين  وتأخره  ببدائيته  الغارق 
قضى في جامعاته سنوات عديدة. استعرض 
نشاطهم  وأساليب  المتحجرة  مجتمعه  مواقف 
السياسي الذي بات غريبا عن دنياه الجامعية. 
كأنهم  الخضار،  بسوق  تليق  دعايتهم  طرق 
يبيعون المبادئ بالوزن، تكرارهم الممل لنفس 
من  موقفهم  تجديدها.  عن  بعجز  الصيغة 
قضايا التحرر كان مجرد إعالن التأييد لشعب 
مناضل كفيل بنصره. الموقف من المرأة من 
تحررها، إعالن قبولنا تحرر المرأة، ونحن أول 
ال  التي  للمرأة  التحرر  نريد  نضطهدها.  من 
فالويل  تخصنا  من  أما  عالقة،  بها  تربطنا 

من تحررها.
سيعلمهم كيف تكون المواقف الثورية. كيف 
تحرر  يكون  كيف  الثوري،  النضال  يكون 
النساء كيف تحرك الجماهير، طرق تثويرها 
العمال والطالب  بين  الثوري  الفكر  ان نشر 
مع  يتالءم  بما  السياسي  بالعمل  واالرتقاء 

عصرنا .
حياته  طريق  على  مالمح  يضع  أن  حاول 
معاركه  عن  صورة  لنفسه  كون  العتيدة، 
أرهقه  للجماهير،  قيادته  عن  المقبلة، 
أولى  خطوة  إنها  البداية.  بنقطة  التفكير 
بعدها سينطلق. تبدأ دربه في الصعود. رأى 
نفسه غارقا في نشاط، بحر من النشاط، لم 
برنامج واسع من  نشاطه وطرازه.  نوع  يحدد 
تحليالت  والسياسية،  االجتماعية  اإللتزامات 
ومقاالت مختلفة، محاضرات متنوعة، تثقيف 
الجماهير لن يكون سهال.  إخراج الجماهير 
للشارع لن يأتي بال جهد، تحرير المرأة يحتاج 

إلى طالئعيين، ثوريين قوال وعمال.

سحب  بالحماس،  تلتهب  الدنيا  حوله  رأى 
صدره  بها  عبأ  سيجارته  من  طويلة  أنفاسا 

الواسع المندفع برجولة نحو األمام.

أطربته أفكاره وتخيالته، اقتنع ان ساعته قد 
حانت، تلك عالئم ميالد جديد، بداية انهيار 
العالم القديم بكل عثراته وهزائمه ووالدة العالم 

تفاصيله،  بأدق  المحسوب  الناصع،  الجد، 
أحس بمدد من الراحة واالطمئنان لغده، بال 
الدراسة  أيام  من  لذكرياته  انتقل  إنذار  سابق 
الثانوية، تذكر زمالء الدراسة مدعي الثورية 
أيامها، ابتسم بطرف فمه، تذكر انه كان يقرض 
فكبرت  مقاطع قصائده  تذكر بعض  الشعر، 
ابتسامته واتسعت حدودها على وجهه. ألهبته 
فكرة العودة لقرض الشعر، اتسعت ابتسامته 
رأى  القصوى،  حدودها  لتجاوز  محاولة  في 
نفسه يكتب قصائد وطنية، قصائد غزلية في 
افتقده  بشكل  نفسه  ارتاحت  األرض،  عشق 
دراسة  بعد  للوطن  عاد  البالد،  وصل  منذ 
السياسي  بالنشاط  وحافلة  طويلة  جامعية 
عالمة  بات  الشعر  الوطنية،  شعبه  لقضية 
تجارية للوطن. صار شعراء الوطن أشهر من 

نار على علم!!

وهل الوطن قصيدة؟؟

هاجس خفيف راوده فأفقده ابتسامته الواسعة 
وقلصها إلى حدود تجمع بين الحيرة واالبتسام. 
في  عامال  كان  الشعر  ان  أيقن  فشيئا  شيئا 
تثوير الجماهير مما اقنعه ان الشعر وسيلة 

هامة من وسائل الثورة .
شيطان  مستحضرا  ذهنه  وشحذ  القلم  أمسك 
المكتظة  اللغوية  التعابير  حاور  شعره، 
إقتربت،  العطاء  ساعة  ان  تأكد  رأسه،  في 
اإللهام..  من  بشيء  وتتدفق  الكلمات  تنتظم 
فلسطين  شعراء  عشرات  أسماء  استعرض 
رائعة  مقاطع  تذكر  والحاضر،  الماضي  في 
من قصائدهم، التهب حماسة، امتألت نفسه 
بروعة المعاني، ناشد شيطان شعره النائم ان 
القلم  أيام زمان، ضغط  يصحو ويلهمه مثل 
على الوريقات البيض الناصعة أمامه، انتظر 
الكلمات  بعدها  تتدفق  األولى،  الكلمة  نزول 
والصور.  التعابير  سيل  ويتراكم  والمعاني 
انه  أيقن  حالته،  تأمل  ابتسامته،  تالشت 
منها  بد  ال  المعاناة  ان  متعسرة،  والدة  أمام 
انتشرت  القصيدة،  وتتكون  الكلمة  تولد  حتى 
ابتسامته خجلى مترددة على طرف فمه، فكر 

بمنطق بما يجري معه وغرق في التأمل.
الكالم  تراكم  شده  المعاني،  بحور  في  تاه 
وسدت منافذ التدفق. أيقن أن صمت شيطان 
شعره يشبه صمت الحكام العرب أمام تفجر 

االنتفاضة وأمام صمود شعب فلسطين.
كان مقتنعا انه يريد ان يكتب الشعر، يشعر 
بدافع قوي وملح والهام غريزي. ربما لو حدد 
الموضوع لسهل على شيطان شعره ان ينطلق 
ممهدا السبيل أمام تدفق األوزان، عندها ستجد 
المناسب،  مكانها  رأسه  يمأل  مما  كلمة  كل 
تنطلق التعابير شعر بحماس جديد، اتسعت 
ابتسامته، خط كلمات قليلة وشطبها، خط من 
جديد وشطب من جديد، قرر انه يريد قصيدة 
غاضبة يحطم فيها األصنام القديمة والخونة 
قصيدة  النفس،  وذليلي  والعمالء  المأفونين 
مارش للثورة الظافرة التي سيحرك عناصرها 
بإرادته  المخلص،  بجهده  الواسع  بنشاطه 

الصلبة وبوطنيته الصادقة.
القلم  ارتجف  وحمية،  بحماس  للوراق  نظر 
متحمسا بين أصابع يده، فاتسعت ابتسامته، 
نائم  شعره  شيطان  لكن  جديد،  من  انتشرت 
تدريجيا  ابتسامته  تقلصت مساحة  وصامت، 
وكاد  الشعر  شتم  عبوسه،  إليه  عادت  حتى 
يشتم الشعراء، قرر ان الشعر ال ينفع كثيرا 
للثورة، الشعر خيال وعواطف وتحليق وآمال 

وأوهام، وهو لم يخلق لهذا، أبدا أبدا ابدا...

على الهامش

تتصارع خاللها  رتيبة حزينة،  األيام  تمضي 

تعذبه  كانت  والجزر.  المد  نفسه عوامل  في 
يدرس  قراءاته،  في  يغرق  البداية،  مشكلة 
مشاكل مجتمعه، يحلل نقاط الضعف، يؤكد 
النضال  أساليب  يراقب  القوة،  نقاط  على 
من  المتدني،  اإلدراك  مستوى  من  ويبتسم 
في  التردد  من  الجماهير،  لتحريك  الخوف 
يشعر  بدأ  منه،  بد  ال  الثوري  الرد  الحسم، 
بالغضب من أساليب السياسة السائدة، يهز 

رأسه ويهمس لنفسه: انتظروا!!
بصور  مغطاة  بيته  جدران  فأجد  مره  أزوره 
الملتحين من الثوريين أمثال ماركس، انجلز، 

لينين، تشي جيفارا، كاسترو وعرفات.
نحن  قلت:  خيرا..  وتوسمت  العالقة  فهمت 

بانتظارك أبا العبس!

يا شايف الزول يا خايب الرجا

ترددت على »أبا العبس« كثيرا. قلت لنفسي 
الوراء  إلى  خطوة  لعلها  هضم،  فترة  لعلها 
للمشاركة  دعوته  األمام.  إلى  قفزة  أجل  من 
دعواتي  يتلقى  كان  مختلفة،  نشاطات  في 
فمه،  طرف  على  البارزة  الساخرة  بابتسامته 
كان ان استجاب لبعض دعواتي، ربما ليتعرف 
ليدرس  المتحجرة،  أساليبنا  على  قرب  عن 
نفسية الجماهير، لحظة نزوله العاصف إلى 
سابق  إلى  األمور  تعود  لن  عندها  الشارع، 
التمهل واجب والخطوات يجب ان  وضعها، 
تكون محسوبة، كل شيء محسوب بدقة، ال 
مجال للمفاجآت في الثورة، المفاجأة ستكون 
السياسيين،  األعداء  األعداء،  نصيب  من 
االنتهازيين  المتخاذلين،  الطبقيين،  األعداء 

والخاملين.

*****

األمور  تكون  أن  عودته  مع  صاحبنا  أراد 
بمجرد  مستعدة  ثورية  أراد جماهير   جاهزة، 
األكف  آالف  أن  حلم  اإلشارة،  يطلق  ان 

تصفق له، هكذا ألنه هو قمة الفكر الثوري 
لم  ذاته  في  زوبعة  كانت  أحالمه  لكن  هنا. 
أن  اكتشف  عندما  بأحاسيسه،  إال  يعشها 
الدنيا ليست كما يحلم، وليست كما نحلم... 
بدأ  يغضب،  أن  يعرف  انه  اثبت  غضب، 
وجد  ما  سرعان  لغضبه،  هدف  عن  يبحث 
جماهيره  ومنعوا  أفشلوه  هم  عثمان.  قميص 
الثورية من االندفاع، منعوا األيدي ان تصفق 
له، ابتساماتهم وليونتهم إلى الجحيم، يدعون 
انهم ثوريين ويجلسون في مكاتب، يجب ان 
أين  السلطة،  على  الثوري  الضغط  يتواصل 

أنت يا تشي جيفارا؟
الدنيا من هو،  هو يعرف من هو، ستعرف 
المتقد،  الجديد  الفكر  الثورة،  هو  هو..  هو 
يحتويه  أن  يقبل  ولن  الثورية رمز...  اللحية 

أحد، االحتواء إلى الجحيم!!
والثورة  الصور  حيث  صومعته،  إلى  لجأ 
عن  ابتعد  الثورية،  واللحى  والعبقرية  والفكر 
مجتمعه، ابتعد عن الجميع، تماما كما كان 
في أيام المدرسة، بالكاد يختلط مع أحد. انه 
مجتمع محبط ما داموا ال يتصرفون كما يريد 

وال يأخذون مشورته في النضال!!
جراء  من  الزوابع  انتظر  ينتظر.  جلس 
في  االنفجارات  انتظر  الصاخب.  انسحابه 
تطالبه  الزوابع  انتظر  الجماهير،  صفوف 
بالعودة، انتظر ان تتجمع الجماهير أمام بيته 

تصر على عودته للشارع وقيادة النضال.
انتظر.
ينتظر.

سينتظر.
هو.. أعني هو بالضبط، نسي انه ليس إال 
لمن  أو  لنفسه،  شيئا  يضف  لم  نفسه.  هو 

حوله، إال اللحية.
اللحية الممتدة حتى الصرة.

عاشت اللحى الثورية!!
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في مفردة الملحمة

رشدي الماضي 
حيفا 

يرى الدكتور أحمد محّمد كنعان أنَّ المالحم 
الّشعرّية من أقدم األعمال اإلبداعّية المتكاملة 
لها تاريخ اأَلدب، حيث يعود تاريخ  التي سجَّ

أقدم ما وصلنا منها الى العام 750 ق.م. من 
بالد اإلغريق التي كانت تعيش فترة زاهية في 

ذلك العصر البعيد...
عرية هي قصيدة قصصّية طويلة،  والملحمة الشِّ
األعمال  حول  عادًة  موضوعها  ويتحمور 
غير  أشخاص  ِقَبل  من  الخارقة  البطولّية 
عاديين، لذلك لم يْخَف على دارس المالحم 
الوثنّية،  عوب  الشُّ عند  القديمة  األسطورّية 
أّن  والّرومان،  اإلغريق  عند  الحال  هي  كما 
نصف  بصورة  البطَل  بعملِه  يصّور  اعر  الشَّ
إله، كأن يكون أحُد أبويِه إلها واآلخر بشرًا…

عرية كانت تروي  والمعروف، َأّن المالحم الشِّ
تاريخ شعب من الّشعوب أو ُأمَّة من األمم… 
شاعر  إلى  ُتْنسب  كانت  معظمها  أنَّ  ورغم 
من  ألكثر  ُيْنسب  كان  بعضها  فإّن  واحد، 
الّشعراء  ِقَبل  من  ُتغّنى  كانت  وقد  شاعر… 

بمصاحبة العزف على آلة وترّية…

هذا، وتذهب الدِّراسات إلى القول بأّن الّشعر 
الملحمّي الغربي بدأ بأعمال الّشاعر االغريقّي 
»االلياذة«  صاحب  »هوميروس«  الكبير 
»واالودية«، اللتين ُكتبتا في القرن الّسابع قبل 
الميالد… وقد بنى جزءا من كل منهما على 
الحوادث الّتاريخّية، وأّما الجزء األكبر فقد بناُه 
بحروب »طروادة«  المتَِّصلة  اأُلسطورة  على 
األدب هوميروس  مؤّرخو  فاعتبر  الّشهيرة… 

بين أعظم الّشغراء في التاريخ…
فقد وضعوا  الرومانيين،  من  األدب  ُنّقاد  أّما 
على  مبنيًة  وجعلوها  المالحم،  لكتابة  قواعد 
»فرجيل«،  وأسلوب  »هوميروس«  أسلوب 
في  الملحمة  َبْدء  وجوب  على  ت  َنصَّ لذلك 
منتصف األحداث، أي بدء الملحمة بعد أن 
فعال،  وقع  قد  أحداثها  من  كبير  جزء  يكون 
الذي  التشويق  بعنصر  العمل  لتسميد  وهذا 
من  فات  ما  بمعرفة  شغوفا  القارىء  يجعل 

الحكاية…
ة  قصَّ أدبّي  كجنس  الملحمة،  تصبح  اذًا… 
أفعال  على  وَتحتوي  ِشعرًا،  تحكي  بطولة 
للعادة، مع  أّي على حوادث خارقة  عجيبة، 
ُمَسْيِطرًا  اإلبقاء على عنصر الحكاية وَجْعِلِه 
على ما عداه... ُثّم أضاف »ارسطو« أنَّها ال 
تخلو من االستطرادات ، فجعلها تفترق عن 

المسرحّية والقّصة افتراقا جوهرّيًا…
بيَّنت  فقد  الملحمة  الزدهار  بالّنسبة  أّما 
عهود  في  إاّل  تزدهر  لم  أّنها  الّدراسات 
الّناس يخلطون  الِفْطرّية، حين كان  الّشعوب 
الحكاية والّتاريخ  الحقيقة والخيال، وبين  بين 
ويهتمون بمغامرات الخيال أكثر من اهتمامهم 
بالواقع، خاّصًة وَأنَّ سهولة اإلعتقاد في ظل 
الحياة الفطرّية كانت ُتوّفق بين العقل وظهور 
األرواح والجّن وتدّخل المالئكة او الشياطين 

في شؤون الناس...

زمن الّرماد

دعوة فلسطينية إلى فناني العالم: قاطعوا »إسرائيل«

رشدي الماضي 
حيفا

زمن الّرماِد
ال يرنُّ

لسبِل ُلعاب تتلوُه
فوضى النَّار واألمطار

_ _ _ _ _
َأْذهُب

نحو المكان الخالي من االنتظار
وكلُّ ما هو واقف هناك… ينتظُر…

_ _ _ _ _
يحُلُم

ماء ِبَعرّاف يصّوُب ُمْقلتيِه إلى السَّ
بانعكاٍس

من إشراٍق ُتْلِقيِه نافذة
_ _ _ _ _

فال يقشُع في ناشِف الَقْطر
سوى

ما لديِه من ملكوت الفراغ
_ _ _ _ _

ما لي
أراَك في رْؤياَك

وقد َتصلََّب ثدُي االنتظار
تسيُر في نومك

ُتسافر
في أقاصي غموضي

قبل أن تدور عليك الّدوائر
في أقصى الوضوح؟!!!

_ _ _ _ _
أنا… ال َأظنَُّه

َسُيَهّيىُء لنا البياُض اإللهّي
َصداُه

ضبابا وَأْشرعة…
_ _ _ _ _

تعال… يا طيفي
نجيُء… من اْحِتياجنا

نجيء إلينا
َبْرقا

ياع ال يتدّثر فيه الّضياُع في الضَّ
وال تضيُع في النُّوِر الّثواني…

فنحزُن َأنا وأنَت
_ _ _ _ _

حزَن الذَّبيح على الّذابح…
ونبقى ُمسافرين

إلى عكس المكان والّزمان

وّجه فنانون ومؤسسات فنية وثقافية فلسطينية 
والمؤسسات  والفنانات  للفنانين  مفتوحة  دعوة 
الثقافية والفنية حول العالم، بهدف »التحرك 
التي  الحرب  وجرائم  المجازر  لوقف  الفوري 

يرتكبها االحتالل االسرائيلي في غزة«. 
وجاء في البيان الصادر عن فنانين فلسطينيين 
أن االحتالل قام »عن سبق إصرار وترصد 
في قصف العائالت بالقنابل متسببًا باستشهاد 
219 فلسطيني/ة من بينهم 63 طفاًل، و36 
من 1530  اكثر  مسنًا، وجرح  سيدة، و16 
وقت  حتى  والرجال  والنساء  األطفال  من 

صدور هذا البيان«. 
العالم  في  والفنانات  الفنانين  البيان  ودعا 
التطبيع  ورفض  »إسرائيل«  »مقاطعة  إلى 
من  والطلب  معها،  الرسمي  وغير  الرسمي 
متابعيكم ومعجبيكم التحرك بمقاطعة إسرائيل 

ومنتجاتها«.

يذّيل  لم  الذي  البيان  أصحاب  وطالب 
وقف  على  الفوري  »العمل  إلى  بأسماءهم، 
التهجير القسري ألهالي القدس )...( وإحالل 
حد  ووضع  مكانهم«،  فاشيين  مستوطنين 
العتداءات االحتالل على المصلين المسلمين 
والمسيحيين وهجماتهم المستمرة على المسجد 

األقصى. 
الثقافية  والمؤسسات  الفنانين  تحرك  ويأتي 
على  االحتالل  معاقبة  بغية  الفلسطينية 

جرائمه وعدم افالته من العقاب.
معنا  »التضامن  بــ  البيان  كاتبو  وطالب 
االحتالل  إلنهاء  سعينا  في  ومساندتنا 
ونيل  العنصري  الكولونيالي  االسرائيلي 
عقوبات  بفرض  حكوماتكم  طالبوا  الحرية. 
شعبنا،  ضد  جرائمها  وفضح  اسرائيل  على 
حد  ووضع  االسرائيلية،  المنتجات  ومقاطعة 

للتطبيع مع المحتل بكافة أشكاله«.
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قصة قصيرة: من االدب االسباني

نشيد النصر 

اليد
رامون غوميز دي ال سيرنا*

لقد مات الطبيب أليخو مقتواًل.... مات خنقًا.
تاركًا  ينام  كان  الطبيب  أن  من  الرغم  على 
باب الشرفة مفتوحًا، لدواعي الصحة، إال أن 
مما ال شك فيه أن أحدًا لم يدخل بيته، ذلك 
كان  الطبيب  يسكنها  التي  البناية  ارتفاع  أن 
كفياًل بإبعاد أي شك في أن يكون القاتل قد 

دخل من باب الشرفة.
لم تستطع الشرطة أن تجد أي خيط من خيوط 
الجريمة، وكانت على وشك أن تغلق القضية 
دون نتيجة، لوال قدوم زوجة الطبيب وخادمته، 
في ذلك اليوم، إلى قسم الشرطة مرعوبتين. 
لقد سقطت على الطاولة وهي تقفز من أعلى 
الخزانة، لقد نظرت إلينا، وقد شاهدتنا ونحن 
إليها تهرب من الغرفة، لقد كانت يدًا  ننظر 
في  تركناها  لقد  كالعنكبوت....  حّية  واحدة 
الغرفة بعد أن أغلقت باب الغرفة عليها. كان 

هذا ما قالته زوجة الطبيب.
وهكذا سارع رجال الشرطة والقاضي وقلوبهم 
يحتم عليهم  واجبهم  كان  لقد  بالرعب.  مليئة 
اصطياد  كلفهم  وكم  اليد.  تلك  على  القبض 
تلك اليد جهدًا، ولكنهم في نهاية األمر تمكنوا 
القبض عليها بعد أن أمسكوا مجتمعين  من 
بإصبع واحدة منها، فقد كانت قوية جدًا إلى 
جبار  رجل  عزيمة  أن  شعروا  أنهم  درجة 

تجمعت فيها.
ولكن... ما عساهم أن يفعلوا بها؟ وأي جديٍد 
الحكم  الجريمة؟ وما  إلى  اليد  ستضيف هذه 
من  يدُّ  ثم....  حقها؟  في  سيصدرونه  الذي 

هذه؟
وهكذا خطر في بال القاضي، بعد برهة من 
لكي  قلمًا  اليد  أمام  يضع  أن  فكرة  التفكير، 

تكتب. وإذ باليد تناولت القلم وكتبت:
» أنا يُد راميروا رويث، الذي قتله الطبيب شر 
قتلة في المستشفى، وتلذذ بتقطيعه في غرفة 

التشريح. لقد حققت العدالة«.

المستقيم
خوان رامون خيمينيز*

لقد كان هوسًا بطوليًا أن كل شيء في حياته 
مرتبًا  منضبطًا،  مستقيمًا،  يكون  أن  يجب 
يرتب  وهو  يومه  يقضي  كان  وصحيحًا. 
ومستقيم:  منتظٍم  بشكل  واألغراض  األشياء 
األثاث، السجاد، األبواب، المالبس، الشاشات 
مستقيمًا.  يكون  أن  يجب  يصادفه  ما  كل 
للوقت.  ومضيعة  مريرة  معاناة  حياته  كانت 
كان دائمًا وراء أفراد العائلة، من شخص إلى 
شخص، يرتب بصبٍر ال ينفذ ما قد يمكن أن 

يتركوه غير مرتب. يبدو أنه كان يفهم جيدًا 
من  سليمًا  سنًا  خلع  الذي  الرجل  ذلك  قصة 
سنًا  يخلع  أن  عليه  كان  ألن  األيمن  جانبه 

مسوسًا من جانبه األيسر!.
يتوسل جميع من  عندما كان يحتضر، راح 
كانوا حوله أن يضعوا السرير بشكل مستقيم 
متناسب مع الخزانة، اللوحات، األدراج التي 

تحتوي على األدوية.
نسي  قد  دفنه  من  كان  ودفن،  مات  وعندما 
إلى  مائاًل  ُدفن  وهكذا  قلياًل،  مائاًل  التابوت 

األبد.

روبن آبّيا*

بعد مشاجرة جديدة مع زوجته، غادر ريتشارد 
إلى  بقوة، وصعد  الباب  بعد أن أغلق  منزله 

السيارة.
- لقد انتهى كل شيء هذه المرة. قال لنفسه 

بصوٍت مبحوح نتيجة صراخه مع زوجته.
أخذ يقود سيارته بسرعٍة جنونية بسبب غضبه 
شاهد  إيلفورد  شارع  من  وبالقرب  الشديد. 
إشارة  بعمود  اصطدمت  جبلّية  سيارة  حادث 
ضوئية. توقف على الفور على حافة الشارع، 
سيارته  من  ونزل  الخاصة،  مشاكله  متناسيًا 
ليساعد السائق. كان رأس السائق قد تحطم 
حين  في  بالمقود،  القوي  اصطدامه  نتيجة 
عين  كانت  جسده.  من  خرج  قد  صدره  أن 
هو  واحد  مكان  من  تنظر  المفتوحة  السائق 
إلى  وجد  فقد  ولدهشته،  أّنه،  غير  الموت. 
جانب السائق هاتفًا محمواًل لم يلحق به أذى. 
أخذ الهاتف بالرنين. تردد ريتشارد لوهلة وذلك 
بسبب االنعكاسات الناجمة عن مكان الحادث 
يده  ومدَّ  أخيرًا،  أمره،  حسم  لكنه  الجنائزي. 

عبر النافذة، أخذ الهاتف وأجاب:
- نعم؟ قال بصوت بالكاد ُيسمع.

- حبيبي، هذه أنا. أنا متأسفة جدًا. أرجوك 
ُعد إلى المنزل. أحبك.

أغلق  أكثر.  يستمع  أن  ريتشارد  يستطع  لم 
قطرات  يتأمل  راح  مرير  وباختناق  الهاتف، 

المطر األولى تتكسر على زجاج السيارة.

املكتبة
خوان رامون سانتوس*

رّتب مكتبته تبعاً لسالسل الكتب املوجودة 
فيها، وبعد أن ألقى نظرة عليها، لم تعجبه. 
له  األمر  بدا  ومبتذلة.  سوقية  له  بدت  لقد 
وتزيني  اقتنائها  جملرد  الكتب  يشتري  كمن 
طريقة  يغّير  أن  قرر  لذلك  فحسب.  اجلدران 
الكتب.  حلجم  تبعاً  يصّفها  فراح  ترتيبها، 
نقلت  فقد  لالهتمام.  مثيرة  النتيجة  كانت 
عملياً  طابعاً  اجلديد  وضعها  على  املكتبة 
من  شيء  مع  للكتب  نهٍم  لقارٍئ  وطبيعياً 
الفوضى. لم يقنعه األمر في نهاية املطاف، 
وفقاً  الكتب  يضع  أن  جديد  من  قرر  لذلك، 
بعني  آخذاً  لكتابتها،  الزمني  للترتيب 
االعتبار اللغة التي ُكِتبت بها، وكذلك اللغة 
يبِد  لم  أنه  علماً  بها،  نُشرِت  التي  األصلية 
أمارات الرضى عّما كان يفعله. هناك تصّنٌع 
أبجدي  ترتيٌب  الالزم  من  كان  رمبا  األمر،  في 
املعيار  فهو  لنفسه،  قال  الكّتاب،  ألسماء 
الدائم املّتبع في أكبر املكتبات، ال شك أنهم 
يتبعونه لشيء ما. وهكذا بدأ بصف الكتب 
من جديد، ورأى أن األمر قد راق له، ولكن كان 
الترتيب ينقصه ملسة صغيرة، تفصيل دقيق 
توزيع  ينقصها:  ما  املكتبة  على  سيضيف 
الكتب تبعاً جلنسها األدبي. راح يرتب الكتب 
»أفضل  الدراسة.  الرواية،  الشعر،  ويوزعها: 
بكثير«، قال لنفسه، ولكنه سرعان ما انتبه 
تخلخل،  قد  األدبية  السالسل  ترتيب  أن  إلى 

أدبية، وعناوين جديدة  أنواع  فقد متت إضافة 
أجل  من  فراغات  يترك  فراح  جدد،  وكّتاب 
أن  التي سيقتنيها. بعد  الكتب املستقبلية 
أخذ  أفضل،  رؤية  بغية  قليالً  ابتعد  انتهى، 
بكامله،  العمل  يتأمل  وراح  عميقاً،  نفساً 
فقط.  تقريباً  ولكن  تقريباً،  كامالً  له  فبدا 
هناك شيء ما ناقص. وهكذا راح يقّلب األمر 
تكمن  املشكلة  أن  أخيراً  وأدرك  رأسه،  في 
في أن املكتبة ال ينبغي لها أن تكون منفية 
في عزلة غرفة النوم اخملفية. ال بدَّ لها من أن 
فقط،  الشكل  وبهذا  املنزل،  قلب  في  تكون 
ثالثة كتب  بيده  التقط  كاملًة. هكذا  تكون 

وذهب بهم إلى غرفة الطعام.

\«\«مهمة البطل
توماس بوراس*

ينبغي  القرية مهمة  بطل  آرماندو  لدى  كان 
حصانه  صهوة  على  وهكذا  حتقيقها.  عليه 
الكامل،  احلربي  وبلباسه  البيت،  باب  أمام 
غير  قريته.  إلنقاذ  للمغادرة  آرماندو  استعد 
أن زوجته ناشدته بكل دموعها أال ينجز هذه 

البطولة:
باحلياة  ارَض  زوجي.  يا  حياتك  تكلفك  قد   -
واحلب اللذين تنعم بهما. توسلت إليه زوجته 

يائسًة ومنهارة.
غير أن البطل ولكي يكمل واجبه على أكمل 
التي  زوجته  وقتل  عالياً  سيفه  استل  وجه، 

اعتبرها: العائق، العقل، ونقطة الضعف.
بعد  وبيته،  قريته  إلى  آرماندو  عاد  وعندما 
ناراً  يشعلوا  أن  أمر  املعركة،  في  انتصر  أن 
إلى  اليمنى  يده  بحرق  قام  وهكذا  متوهجة. 

أن تفحمت.
[ترجمها عن األسبانية: جعفر العلوني]

د. عبد القادر فارس
هملتون \ كندا 

صباح الخير يا غزة
صباح النصر والعزة !!

***
صباُح الخيِر للقدِس

تاريُخ اليوَم واألمِس!!
***

صباُح الخيِر لألقصى
صباُح الخيِر للصخرة!!

***
صباُح الخيِر للمعراج

صباُح الخيِر للمسرى!!
***

صباُح الخيِر للمهِد
صباُح الروِح والُبشرى!!

***
صباُح الخيِر للُشهدا

صباُح النور لألسرى!!
***

صباُح الخيِر للثوار

تحايا من جباِل النار
***

صباح الخير للضفة
صباُح الخيِر رام هللا!!

***
صباُح الخيِر للخليل

لكرمِل حيفا والجليل!!

***
صباُح الخيِر يا يافا

الحُب فيِك ما جافى!!

***
صباح الخير أم الفحم

صباح الخير يا سخنين!!
***

صباُح الخير يا أرضي
صباُح العِز يا شعبي!!

***
صباُح الخيِر يا وطني

صباح الخير يا فلسطين!!
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هذا المكان شاغر العالنكم
416-302-7664

meshwarmed ia@
hotmail.com

تابعوا الجريدة االلكترونية
meshwarmedia.com
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