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وصول أّول دفعة من الالجئين أألفغان
 المترجمين والمتعاونين إلى كندا

وصلت أّول طائرة تقّل الجئين أفغان من بين 
الحرب  خالل  الكندّية  القوّات  ساعدوا  الذين 
تورونتو  إلى  الطائرة  أفغانستان.ووصلت  في 
الهجرة  برنامج خاص وضعته وزارة  في إطار 
الكندّية ِلجالء مترجمين أفغان وعائالتهم إلى 
كندا. »اليوم، ترّحب كندا بأولى الرحالت التي 
تقّل الجئين أفغان قّدموا مساعدة مهّمة للّقوات 
المسّلحة الكندّية في أفغانستان«، كما أفاد بيان 
المعنّية  الكندّية  الوزارات  صادر عن عدد من 

بعملّية إجالء المترجمين والعّمال األفغان.
ووصل المترجمون األفغان وسواهم من العّمال 
مع  الكندّيين  الجنود  ساعدوا  الّلذين  المحلّيين 
الرحالت  من  المزيد  تصل  وسوف  عائالتهم، 
في األّيام واألسابيع المقبلة كما ورد في البيان.

الذين  األشخاص  عدد  الحكومة  توضح  ولم 
في  حّطت  التي  الطائرة  متن  على  وصلوا 
ألسباب  تورونتو،  في  الدولي  بيرسون  مطار 

تتعّلق باألمن. وأوضحت أّن آالف األفغان قد 
الذي وضعته  الخاص  البرنامج  من  يستفيدون 
الذين  األشخاص  لجالء  الكندّية  الحكومة 
قّدموا المساعدة للجنود الكندّيين الذين استمّرت 

مهّمتهم طوال 13 عاما في أفغانستان.
أعلن  قد  منديتشينو  ماركو  الهجرة  وزير  وكان 
تضع  الكندّية  الحكومة  أّن  الماضي  الشهر 
اللمسات األخيرة على خّطة إجالء المترجمين 
على  الهجرة  وزارة  وعملت  كندا.  إلى  األفغان 
بلورة خّطة إجالء األفغان لحمايتهم بعد سيطرة 

افغانستان  مناطق  غالبية  على   طالبان  
ووزارة  الخارجّية  الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون 
الدفاع.. تدرك الحكومة أّن الوضع ملّح على 
األرض، وتعمل بأسرع وقت على إعادة توطين 
الالجئين األفغان الذين عّرضوا أنفسهم للخطر 
ما ورد  أفغانستان حسب  في  كندا  ِلدعم عمل 
في بيان صادر عن كّل من وزير الهجرة ماركو 
منديتشينو ووزير الخارجّية مارك غارنو ووزير 

الدفاع هارجيت سّجان.
الذين  األفغان  المترجمين  من  عدد  وكان 

هضبة  أمام  تجّمعوا  قد  سابقا  كندا  استقبلتهم 
البرلمان في أوتاوا قبل أّيام وطلبوا من الحكومة 

تسريع إجراءات إعادة التوطين.
وأثارت الخّطة الجدل األسبوع الماضي بعد أن 
تّم إطالع المترجمين أّن أمامهم 3 أّيام فقط من 
أجل تقديم طلباتهم، وانتقدت مجموعات مدافعة 
بالحكومة  دفع  ما  المعامالت،  بطء  عنهم 
الكندّية إلى التراجع عن القواعد التي وضعتها 

ِلتقديم الطلبات.
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دعوى في كندا إلغالق جمعية ثقافية صهيونية يشتبه في دعمها جيش االحتالل

الحقوق  مع  متضامنان  ناشطان  رفع 
الكندية  الحكومة  تطالب  دعوى  الفلسطينية، 
بحّل ومحاكمة جمعية استيطانية مسّجلة في 
األميركية  المتحدة  الواليات  في  وتنشط  كندا 
المستوطنات  لصالح  التبرعات  لجمع  وكندا، 
الفلسطينية  األراضي  في  المقامة  السرائيلية 

المحتلة.
وطالبت الدعوى القانونية التي رفعها الكنديان 
خالد معمر وعضو منظمة األصوات اليهودية 
الحاخام  للصهيونية  المناهضة  المستقلة 
بإلغاء  الكندية  الحكومة  ميفاسير،  ديفيد 
الوضع الخيري لما يسمى »الجمعية الثقافية 
والتحقيق   ،)CZCA( الكندية«  الصهيونية 
القوانين  مع  تتوافق  عملياتها  كانت  إذا  فيما 
الكندية الخيرية التي تنّص بوضوح على أن 
دعم القوات المسّلحة لدولة أخرى ليس عماًل 

خيريًا.
وأشارت إلى إعالن على موقع جيش االحتالل 
المنظمة  أن  على  فيه  التأكيد  تم  السرائيلي 
للجيش  التبرعات  بجمع  »مخّولة  الصهيونية 

السرائيلي«، حيث تم إزالة العالن بعد أن 
تناولت وسائل إعالم كندية الموضوع.

الصهيونية  المنظمة  أن  الدعوى  وأوضحت 
لـمنظمة  دوالر  مليون   1.7 خصصت 
التي تعمل لصالح  »YAHAD« السرائيلية 
الجيش االسرائيلي في البحث عن جثث جنوده 

المفقودين، وكقناة لجمع األموال لصالحه.
أن  »نعتقد  ميفاسير:  دافيد  الحاخام  يوضح 
شكوانا توضح أن الجمعية الثقافية الصهيونية 
الخيرية  الجمعيات  قانون  تنتهك  الكندية 
اليرادات  وكالة  قواعد  »تنص  الكندي«. 
الكندية بوضوح على أن دعم القوات المسلحة 
لدولة أخرى ليس عماًل خيرًيا ، إال أن موقع 
بان  اعلن صراحًة   السرائيلي  الدفاع  جيش 
الجمعية الثقافية الصهيونية الكندية كمنظمة« 
الدفاع  لجيش  التبرعات  بجمع  مخولة 
السرائيلي ». في عام 2019 ، خصصت  
أكثر   CZCA الصهيونية  الثقافية  الجمعية 
التي   ،  YAHAD لـ  دوالر  مليون   1.7 من 
يديرها جنرال إسرائيلي متقاعد وعقيد. هدف 

يهاد المعلن هو »جمع األموال لجنود الجيش 
السرائيلي«.

منّسقة  حملة  مع  متزامنة  الدعوى  وتأتي 
الفلسطينية  الحقوق  مع  متضامنون  أطلقها 
الماضي،  األسبوع  المتحدة  الواليات  في 
لغالق مؤسسات أميركية داعمة لالستيطان 

السرائيلي في االراضي الفلسطينية.
وقال خالد معمر إن وكالة اليرادات الكندية 
الثقافية  بحاجة إلى تدقيق حسابات الجمعية 
يقوم  أن  ينبغي  »ال  الكندية.  الصهيونية 
دافعو الضرائب بدعم الجيش السرائيلي بما 

يتعارض مع القانون الكندي«.
»تحتاج وكالة اليرادات الكندية إلى التحقيق 
الصهيونية  الثقافية  الجمعية  كانت  إذا  فيما 
بالمؤسسات  الخاصة  بلوائحها  تلتزم  الكندية 
الخيرية« ، كما يقول الناقد المتعلق بإيرادات 
الحزب الوطني الديمقراطي ماثيو جرين. »إذا 
فينبغي   ، القواعد  يخالف  أنه  التدقيق  وجد 
الثقافية  للجمعية  الخيري  الوضع  يلغي  أن 

الصهيونية الكندية«.

يريدون  أن »الكنديين ال  إلى  وخلص معمر 
دعم جيش أجنبي ينتهك القانون الدولي«.

على صعيد متصل وفي امريكا تقدمت  عضو 
ضمن  طليب،  رشيدة  األميركي  الكونغرس 
الحملة بمذكرة قانونية لوزارة الخزانة األميركية، 
التي  األميركية  المنظمات  أن  فيها  كشفت 
القانونية  تمّول المستوطنات السرائيلية غير 
المحتلة  الفلسطينية  األراضي  في  المقامة 
ضريبي  إعفاء  على  تحصل   ،1967 عام 
من الحكومة األميركية. كما نّظمت مظاهرة 
أمام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك، 
مطالبة بإغالق أربع منظمات أميركية داعمة 

لالستيطان.
وفي الطار، كانت نقابة المحامين التقدميين 
األميركية قد تقدمت بمذكرة قانونية تؤكد أن 
عمليات جمع التبرعات وتمويل المستوطنات 
الممولة  المؤسسات  هذه  بها  تقوم  التي 

لالستيطان، مخالفة للقانون األميركي.

حرب الناقالت.. بين الرسائل السياسية وممهدات الحرب

الدكتور محمد بكر
لطهران  االتهامات  مشهد  مجددًا  يشتعل 
بالوقوف خلف استهداف الناقلة السرائيلية ) 
ميرسر ستريت ( بالمسيرات في بحر عمان 
حاضرًا  ليران  الغربي  االتهام  كان  بعدها   ،
 ) برنسيس  أسفلت   ( الناقلة  تعرضت  عندما 
لهجوٍم من قواٍت قيل أنها مدعومة من إيران، 
حاولوا اختطافها واجبارها على البحار باتجاه 
ثمة من يربط  الغربية،  الرواية  إيران بحسب 
واستهداف  السرائيلية  الناقلة  استهداف  بين 
مطار الضبعة في سورية الذي سقط فيه أحد 
مقاتلين  أربعة  الثوري وجرح  الحرس  أعضاء 
من حزب هللا، هذا الربط الذي يجد فيه العديد 
الستراتيجية  والدة  والمحللين  المراقبين  من 
على  طهران  محور  يصوغها  جديدة  ردع 

قاعدة: الرد وإن اختلفت جبهات المواجهة .
حرب الناقالت بين إيران والكيان السرائيلي 
مشهدًا  والتشكل  بالجديدة،  ليست  والغرب 
هو  الجديد  الكباش،  مسلسل  في  استثنائيًا 
للجانب  المتقدمة  واألهداف  التوقيت  في 
من  بجملة  المدفوع   ، تحديدا  االسرائيلي 
المشاهد التي تشكل في مضمونها وحيثياتها 
والبناء عليها فرصة لضرب عدة ” عصافير 

” بحجر اسرائيلي واحد .
ـ المشهد األول:  هو التصريحات اليجابية 
حول  فيينا  في  المجتمعون  بها  يدلي  التي 
إمكانية التوصل التفاق حول البرنامج النووي 
مستعجلة  طهران  فيه  تبدو  ال  االيراني، 
لصياغة اتفاق ال يلبي في جوهره تحررًا كامال 
من العقوبات، فيما تجد إسرائيل في أي اتفاق 
مهما كان شكله ومضمونه تهديدًا لها وخذالنًا 
أميركيًا وغربيًا ، تبدو معه المحاوالت لتخريب 

” حفلة فيينا ” هدفًا إسرائيليًا محوريًا .
ـ المشهد الثاني: هو مايشكله المشهد اللبناني 

لجهة  تداعيات فشل تأليف حكومة موحدة ، 
وتردي األوضاع القتصادية واحتقان شعبي 
كبير، من فرصة مهمة السرائيل للبناء على 
كل ذلك، ومحاولة تفجير الداخل اللبناني الذي 
السرائيلية  الطائرات  تستطع  مالم  يحقق  قد 
تحقيقه لجهة التأثير في قدرات وسلوك حزب 
هللا، من هنا يبدو حديث األمين العام للحزب  
حسن نصرهللا عن محاوالت لدخال السالح 

للبنان مقدمة للتفجير وإشعال حرب أهلية .
ـ المشهد الثالث: اشتعال جبهة جنوب سورية 
هكذا  مثل  ديمومة  يشكل  إذ  درعا  وتحديدًا 
إستراتيجية  غاية  احتقانه،  وتعزيز  مشهد، 
السرائيل تؤثر في التواجد العسكري ليران في 
المنطقة ، يبدو فيه الحديث عن أية تهدئة أو 
تخفيف التوتر برعاية روسية حافزًا إسرائيليًا 

مهمًا للتشويش على التوافقات والتسويات .
ما جاء في بيان الجيش االيراني لجهة اعتبار 
لمغامرات  محاوالت  بأنها  الغربية  االتهامات 
جديدة، وما اعتبره محلل شؤون الشرق األوسط 
في صحيفة هآرتس العبرية تسفي بارئيل أن 
التوتر بين إسرائيل وإيران يأتي في وقت ال 
يعد فيه الجيش السرائيلي والسكان المدنيين 
، على استعداد لتحمل تبعات مواجهة جديدة 
ذلك  كل  القدس،  سيف  معركة  بعد  والسيما 
في  سواء  تصعيد  من  مايحدث  بأن  يشي 
الخليج وبحر عمان، وحتى في الميدان على 
خلفية إطالق ثالثة صواريخ من جنوب لبنان 
والرد  شمونة،  كريات  مستعمرة  في  سقطت 
في  مناطق  باستهداف  ذلك  على  السرائيلي 
جنوب لبنان عبر الطائرات السرائيلية، قد ال 

يرقى في دالالته العسكرية لممهدات مواجهة 
يديران  اللذان  وهما   ، الطرفين  بين  مفتوحة 
تبادل  قاعدة  على  بينهما  االشتباك  ملف 
والسيما   ، المواجهة  تفعيل  وليس  الرسائل 
بالمنطق  معنية  فطهران  القريب،  المدى  في 
االستراتيجي والبراغماتي برفع العقوبات أكثر 
وحكومة  والتذر،  التبقي  بحرب  الدخول  من 
بينيت لبيد، معنية بالمنطق العسكري بإكمال 
صياغة التحالف مع الغرب والعرب اقتصاديا 
االنتهاء من  ، وإلى حين  وسياسيًا وعسكريًا 
ذلك تبدو صياغة الردود المحدودة، وتحشيد 
مهمة  الدولي ضد طهران خطوات  المجتمع 

البد منها قبل الحرب المباشرة.
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مهرجان التراث المصري في ميسيساجا 
 إنجازات مصرية دبلوماسية على األرض الكندية

ارتفاع طفيف في مؤّشر أسعار االستهالك 
في كندا في حزيران يونيو

مؤّشر  أّن  الكندّية  الحصاء  وكالة  أفادت 
أسعار االستهالك سّجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 

3،1 بالمئة في حزيران يونيو الماضي.
أسعار  مؤّشر  زال  ما  االرتفاع،  هذا  ورغم 
االستهالك )نافذة جديدة( أدنى من نسبة 3،6 

بالمئة التي بلغها في أّيار مايو الفائت.
بالمئة،  بـ4،4  المساكن  أسعار  وارتفعت 
في  ساهم  مّما  بالمئة،  بـ5،6  النقل  وأسعار 
ارتفاع مؤّشر أسعار االستهالك، ولكّن ارتفاع 
األسعار جرى بوتيرة هادئة سنة بعد األخرى 
الثمانية  الرئيسّية  المكّونات  من  أربعة  في 

حسب وكالة الحصاء الكندّية.
وسّجلت أسعار وقود السيارات ارتفاعا بـ32،0 

أّيار مايو  بالمئة في  بـ43،4  بالمئة، مقارنة 
الفائت، على أساس سنوي.

الطازجة  البقر  لحوم  أسعار  مؤّشر  وتراجع 
في  عليه  كان  عّما  بالمئة   11،1 والمبّردة 
السابق 2020، وهو  العام  نفسها من  الفترة 

أهّم تراجع سنوّي منذ عام 1982.
الدجاج  لحوم  أسعار  مؤّشر  ارتَفع  بالمقابل، 
بعد  سنة  بالمئة  بـ10،6  والمبّردة  الطازجة 
سنة، وهو أهّم ارتفاع سنوي منذ عام 2004.

للشهر  الطازجة  الخضار  أسعار  وتراجعت 
أسعارها  مؤّشر  وتراجع  التوالي،  على  الرابع 
أهّم  إلى أخرى، وهذا  بالمئة من سنة  بـ7،5 

تراجع سنوي منذ عام 2017.

وساهمت عوامل الطقس المواتية في مناطق 
إنتاج البندورة ) الطماطم( والبطاطا في ارتفاع 
العرض، وساهم تراجع أسعارها بشكل جزئّي 
في تراجع مؤّشر أسعار الخضار الطازجة في 

حزيران يونيو الماضي.
وتراجعت تكلفة خدمات الهاتف الخليوي سنة 
في  بالمئة  بـ21،7  وتراجعت  األخرى،  بعد 

حزيران يونيو.
وساهمت العروض األرخص ثمنا التي قّدمتها 

شركات الخليوي للزبائن في هذا التراجع.
واألجهزة  الذكّية  الهواتف  أسعار  وتراجعت 
حزيران  في  سنة  بعد  سنة  بـ13،7  اللوحّية 

يونيو.

وعلى الصعيد الكندي، ارتفعت األسعار في 
في  بالمئة   1،8 بنسبة  َسسكتشوان  مقاطعة 
حزيران يونيو، مقارنة بـ2،7 بالمئة في الشهر 

الذي سبقه.
إلى  ذلك  الكندّية  الحصاء  وكالة  وتعزو 
للشهر  السّيارات  على  التأمين  تكلفة  تراجع 

الثاني على التوالي.
بـ0،5  المقاطعة  هذه  سّكان  إنفاق  وتراجع 
من  بسواها  مقارنة  األخرى  بعد  سنة  بالمئة 

المقاطعات الكندّية.

مقاطعة  في  المصري  التراث  بشهر  احتفااًل 
عام،  كل  من  يوليو  شهر  خالل  أونتاريو 
سلسلة  تورونتو«  إن  »ميديا  نظمت مؤسسة 
الدبلوماسيين  من  عدد  مع  المقابالت  من 
السابقين  المستوى،  رفيعي  المصريين 

والحاليين، الذين مثلوا مصر في كندا.
زيد  أبو  أحمد  السفير  اللقاءات:  وتشمل 
والسفير  أوتاوا،  في  الحالي  مصر  سفير   ،
حسام محرم، القنصل العام لمصر حاليا في 
والقناصل  السفراء  إلى  بالضافة  مونتريال، 
أمل  والسفيرة  مليكة،  أمين  السفير  السابقين: 

سالمة، والسفيرة سالمة شاكر.
تجربتهم  السفراء  مع  المحادثات  وتناولت 
الحالية أو السابقة في كندا وعالقاتهم المتميزة 
مع الجالية المصرية. وأكد الدبلوماسيون أن 
لها وضع خاص  كندا  في  المصرية  الجالية 
باقي  في  المصرية  الجاليات  عن  ومختلف 
دول العالم، حيث أن معظمهم مثقف ويتولون 
مناصب عليا سواء في برلمان أو حكومات 
المقاطعات، بجانب المناصب العلمية الرفيعة 
أشادوا  كما  الكندية.  الجامعات  كبرى  في 
في  كندا  في  المصرية  الجالية  بمساهمات 
مع  المستمرة  وعالقاتهم  المجاالت  مختلف 
على  الجديدة  األجيال  األم، وحرص  وطنهم 

التواصل المستمر مع بلدهم.
لهذا  المصري  التراث  مهرجان  تنظيم  وجرى 

المئات  وحضره   كروشيا   حديقة  في  العام 
من المصريين وعرضت خالله بعض الفقرات 
من  .ومعروضات  الشرقي  والرقض  الفنية 
المأكوالت العربية والمالبس والحلويات . وقد  
لوحظ بان المهرجان لهذا العام لم  يكن على 
مستتوى يليق بمصر وتراثها وال باالمكانيات 
انه  خاصة  للمهرجان  رصدت  التي  المالي 
يتلقى الدعم من المؤسسات الكندية وذلك كما 
على  المشرفة  اللجنة  ضعف  البعض  يفسر 
هذا  في  التخصص  الى  وافتقارها  المهرجان 

المجال . 

ادارة مطار تورونتو الدولي تتراجع عن سياسة الفصل
 بين الوافدين بناًء على حالة التطعيم

اعلن المسؤولون في مطار تورونتو بيرسون 
الدولي إن المسافرين القادمين من الخارج لن 
يتم فصلهم بعد اآلن بناًء على حالة تطعيمهم 
ضد COVID-19 ، ما يعني التراجع عن 
قرار تم اتخاذه األسبوع الماضي بهذا الشان.

تورنتو  مطارات  هيئة  باسم  متحدث  قال 
ادارة  »حددت  بيان:  في   )GTAA( الكبرى 
مطار تورنتو بيرسون ، بالتعاون مع الحكومة 
المسافرين  فصل  أن   ، اآلخرين  والشركاء 
الملقحين وغير الملقحين جزئًيا في الخطوط 
الجمركية يؤدي إلى الحد األدنى من الكفاءة 
السياسة  أن  البيان  وأضاف  التشغيلية«. 
يوليو   26 في  التنفيذ  حيز  دخلت  المعدلة 
على  الدخول  متطلبات  فرض  سيتم  تموز. 
أساس حالة التطعيم فقط بمجرد وصول القادم 

إلى مسؤول وكالة خدمات الحدود الكندية.

وكانت هيئة المطارات أعلنت في نهاية األسبوع 
الماضي أن الوافدين الدوليين سيحتاجون إلى 
المرور  قبل  خطين  في  طابور  في  الوقوف 
عبر الجمارك: خط واحد للركاب المحصنين 
تطعيمهم  تم  الذين  ألولئك  واآلخر  بالكامل 
جزئًيا أو غير محصنين ضد فيروس كورونا. 
في ذلك الوقت ، قال متحدث باسم الهيئة ان 
هذا الجراء من شأنه أن »يساعد في تبسيط 
عملية التخليص على الحدود«. اعتبارًا من 5 
يوليو ، تم إعفاء المسافرين الملقحين بالكامل 
إجراءات  من  كندا  بدخول  لهم  المسموح 
الحجر الصحي واختبار COVID-19 في 
اليوم الثامن بعد وصولهم. بينما ال يزال يتعين 
على المسافرين إجراء اختبار ما قبل الدخول 
منحهم  يتم  لم  إذا  الصحي  الحجر  وخطة 
العفاء واختبار الوصول. هناك أيًضا قائمة 

مرجعية للمتطلبات تتضمن تقديم دليل على 
التطعيم في ArriveCan - البوابة الحكومية 

لتقديم معلومات اللقاح.
نقابات موّظفي الخدمات الحدودوّية 
المطارات  حركة  عرقلة  من  تحّذر 

والحدود
يبدأ  أن  المتوّقع  من  متصل  صعيد  على 
الكندّية  الحدودوّية  الخدمات  وكالة  موّظفو 

إضرابا عن العمل يوم  الجمعة.
الوكالة  موّظفي  تمّثل  التي  النقابات  وحّذرت 
من أن يؤّدي الضراب إلى تأخير الحركة في 

المطارات وعلى المعابر الحدودوّية البرّية.
ونقابة  العام  القطاع  موّظفي  اّتحاد  وقال 
 8500 يمّثالن  اللذان  والهجرة  الجمارك 
موّظف في الوكالة إّن الضراب وفق قواعد 

العمل يبدأ اعتبارا من الغد.

و يعني الضراب في إطار قواعد العمل أّن 
قسما من الموّظفين يشارك فيه، ويقوم الباقون 

بالحّد األدنى المطلوب من خالل عقدهم.
»كّنا نأمل في أن نتمّكن من تجّنب الضراب 
إمكانّيات  كّل  استنفذنا  ولكّننا  جديدة(  )نافذة 
قال  الحكومة«  مع  عادل  عقد  إلى  التوّصل 
القطاع  موّظفي  اّتحاد  رئيس  إيلوارد  كريس 

العام الكندي.
والموّظفون من دون عقد عمل منذ 3 سنوات، 
وتقول النقابات إّن الحكومة الفدرالّية انسحبت 
من طاولة المفاوضات. وُيعتبر90 بالمئة من 
موّظفين  الحدودّية  الخدمات  وكالة  موّظفي 
أن  من  النقابة  حّذرت  أّن  وسبق  رئيسّيين، 
التبادل  حركة  تباطؤ  إلى  الضراب  يؤّدي 
التجاري على الحدود وموانئ الدخول وحركة 

الشحن وخدمة البريد الدولي والطرود
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العراق..ودم »المجاتيل«
زيد شحاثة

يستخدم  الفصحى.  العربية  اللغة  بموازاة 
وتوصيفات  بتعابير  الغنية  لهجتهم  العراقيون 
ربما تنقل. مقدار العاطفية والمشاعر و الحزن. 
لهم  تتيح  وكذلك  قلوبهم.  في  يكتنزوه  الذي 
إستخدام الكناية والترميز والتشبيه. وخصوصا 
ذات  والجنوب.  األوسط  الفرات  مناطق  في 
والخضراء.  بالماء  والمليئة  الخصبة  البيئة 
فقيلت أمثال غاية في الروعة والحكمة. ومنها 
قولهم »متملطخ بدم المجاتيل« للداللة على 
من يجلب التهمة لنفسه أو ألهله. وهم بعيد 

عنها..
تاريخهم  فترات  طيلة  العراقيون  يعايش  لم 
عاشوا  بأنهم  وصفه  يمكنهم  حاال  الحديث. 
الحاكمة  األنظمة  فكل  »دولة«..  ظل  في 
أو  مستعمر  قبل  من  مفروضة  إمام  كانت 

تأثيرات  نتيجة  المعالم  أو مشوهة  دكتاتورية. 
يعطون  منهم.  قلة  إال  يكن  ولم  متداخلة.. 
أهمية  نتيجة غفلتهم عن  أهمية. ربما  لألمر 
أهم  يرونها  بقضايا  أو لنشغالهم  الموضوع. 
يفكرون  جعلهم  مما  وأمنهم.  حياتهم  وتمس 
وأبنائهم.  سالمتهم  على  تقتصر  بمديات 
أو  كالديمقراطية  »برفاهيات«  يفكرون  وال 
سقوط  بعد  بالحكم..  المشاركة  أو  الحقوق 
نظام صدام والبعث. وممارستهم الديمقراطية 
شتى  في  مطالبات  ظهرت  عالتها«  »على 
المجاالت. لكنها لم تشتمل أو ترقى للمطالبة 
بتأسيس دولة حقيقية.. إال في أحاديث خجولة 
في  هناك.  لزعيم  تصريحات  أو  هنا  لمثقف 
سياق مبادرات ال يستمع لها أحد. ألن خصوم 
يجب  إنتخابيا  تسويقا  سيعدونها  أطلقها  من 
مطالبات  مؤخرا  وتعالت  ظهرت  محاربته! 

بناء  على  يعمل  جديد  منهاج  بوضع  كثيرة. 
الدولة. بعيدا عن العمل السياسي ومماحكاته. 
المعارض  المنهج  لتحجيم  العمل  وضرورة 
بالفوضويين  أصحابه  ووصفوا  الدولة.  لبناء 
من  فإن  الدعوات  وككل  »الالدولة«..  أو 
أو  ويسقطها.  يفندها  أن  سيحاول  يخاصمها 
عن  ويشوهها  يزيحها  أن  يحاول  األقل  في 
صدق  فرض  على  الحقيقية.  مقاصدها 
دعواها! هناك من حاول أن يأتي بمن يتقبله 
المجتمع. ويقدمه خصما لتلك الدعوى. بحجة 
أنه تستهدفه وتحاول محاربته. وهذا ما قامت 
من  التوجهات.  معروفة  إعالمية  جهات  به 
خالل الدعاء بأن من يقصد بهم »بالالدولة« 
بأنهم الحشد الشعبي.. ثم تنفيذ حملة للدفاع 
دفاعا  وناشطون  إعالميون  لها  وأنجر  عنه. 
عن الحشد. بل وأنجرت له جهات وشخصيات 

محاولة  وهي  للحشد..  واجهات  تعد  كانت 
بائسة. فهي تذكرنا بالمثل العراقي »متملطخ 

بدم المجاتيل«
وأفراده  قواته  بإنضباط  الدولة..  هو  الحشد 
وقادته. وبحسب ما رسمه لهم قانونهم. ومن 
يحاول أن يقول أو يسوق غير ذلك. بإدعاء 
الدفاع عنهم. ومن يحاول أن » يملطخه بدم 
المجاتيل« فهو كاره له وحاقد عليه. ويحاول 
أن يقاوم أي منهج لبناء الدولة الحقيقية. التي 

يحميها الحشد وكل أبناء هذا الوطن..
قيل في الحكمة أنه »ال يصح إال الصحيح« 
وبناء الدولة كمفهوم ومنهج عمل ومؤسسات. 
قادم عاجال أو أجال. وإال فالخراب التام هو 
البديل.. وعندها لن يعفى أحد من المسؤولية 
أو الضرر الذي سيحصل. و لن ينفعنا الندم 

حينها..

 حماس تعلن رسميا هنية رئيسا  للحركة  
والعاروري نائبا لدورة ثانية

أعلنت حركة المقاومة السالمية )حماس يوم 
االثنين، رسميا، انتخاب إسماعيل هنية رئيسا 
نائبا  العاروري  وصالح  السياسي،  لمكتبها 

لدورة ثانية.
االنتخابات  للجنة  بيانا  الحركة  وأصدرت 
المركزية بها تؤكد فيه انتهاء مراحل العملية 
االنتخابية الداخلية للحركة في جميع األقاليم، 
برئاسة  السياسي  المكتب  وتشكيل  بانتخاب 

هنية ونائبه العاروري.
وذكرت حماس أن انتخاباتها الداخلية شارك 
األخوة  من  جو  في  اآلالف  “عشرات  فيها 
وااللتزام والتنافس الشريف وفق النظم واللوائح 
شوري  “إنجاز  في  الحركة”،  في  المقرة 

ديمقراطي كبير”.
بشأن  التفاصيل  من  بمزيد  الحركة  تدل  ولم 

تركيبة المكتب السياسي.
األنباء  لوكالة  أكد  وكان مصدر في حماس 
انتخاب هنية رئيسا  األلمانية )د.ب.أ( أمس 
للمكتب السياسي للحركة لدورة ثانية بما يمثل 
بدأت  التي  الداخلية  االنتخابات  آخر مراحل 

في شباط/فبراير الماضي.
وأوضح المصدر أن هنية الذي جرى انتخابه 
لحماس  السياسي  للمكتب  رئيسا  مرة  ألول 
منتصف عام 2017 سيشغل المنصب لدورة 

ثانية حتى عام .2025
يقيم منذ نحو عامين في  الذي  وكان هنية، 
يتمكن  لم  الذي  مشعل  خالد  خلف  قطر، 
من الترشح في حينه، بحسب قوانين ولوائح 
لوالية  ترشحه  تمنع  التي  الداخلية  الحركة 

ثالثة.

قادة حماس في قطاع  أبرز  ويعد هنية أحد 
لالنتخابات  قائمتها  تصدر  وكان  غزة، 
البرلمانية التي جرت في عام 2006 وحققت 
أول  ترأس  كما  مفاجئا،  فوزا  الحركة  فيها 

حكومة تشكلها الحركة بعد االنتخابات.
حماس  انتخبت  الماضية  األشهر  وخالل 
غزة  قطاع  في  لها  رئيسا  السنوار  يحيى 
الغربية،  العاروري رئيسا في الضفة  وصالح 
فيما عاد مشعل لترأس الحركة خارج األراضي 

الفلسطينية.
وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ منتصف 
عام 2007 وخاضت أربع مواجهات عسكرية 
الوقت مع إسرائيل،  النطاق منذ ذلك  واسعة 

كان آخرها في أيار/مايو الماضي.
قطاع  على  مشددا  إسرائيل حصارا  وتفرض 

به،  األوضاع  على  حماس  سيطرة  منذ  غزة 
مليوني  زهاء  حياة  على  بشدة  أثر  ما  وهو 
رئيسيا  تحديا  وشكل  القطاع،  يقطنون  نسمة 

لشعبية حماس طوال السنوات الماضية.

ماذا جري في خلده لبنان  !!
نبيل حمادة 

التسلسل التاريخي ليس زمن بل سياق، ليس 
حدث بل مسلسل .

بدو  رحل خيامًا متنقله فجأة تموضعوا على 
ممر  االستراتيجيه  بيروت  بوابة  خلده  مفرق 
اجباري للجنوب والشرق احتلها الجنرال شارون 
في حصاره لبيروت 3 شهور 1982، فجأة 
بعضهم من جنسيه قيد الدرس الى متجنس،  
من خيم وغنم الى ابراج االفخم واالغلى في 
تغيير  بحكم  البترودوالر   يفضح  مما  لبنان 

المهنه من الرعي لرعاية مليشيا مدججه .
كان أول عمل عسكري لهم قبل سنه بالضبط 
تحكم  عقدة  على  وهم  المقاومه  مع  صدام 
مع  االول  الصدام  تزامن  للجنوب،  بطريقها 
البحري  التنفس  رئة  بيروت  مرفأ  تفجير 
االول  االشتباك  جرح  لترك  للبنان،  الوحيده 
بعد  تنته  لم  المهمه  باعتبار  مفتوحًا  المفتعل 

أصروا على الدم الثأر بالثأر .
أمس في ذكرى سنه على نكبة مرفأ بيروت 
أقدم من يطالب بالثأر باعدام من ال عالقة 
قتياًل ولحماية  لكنه مقاوم واردوه  بالحدث  له 
القاتل ذاته سلم نفسه للشرطه، لتبيان بطالن 
قافلة  هاجموا  واحد  مقابل  واحد  الثأر  ادعاء 
استدراجًا  المزيد  وقتلوا  قتلوه  الذي  تشييع 
لمعركه الهاء المقاومه مما يطرح تساؤل أي 

وظيفة هذه .  
نظام العقوبات الحماعيه االمريكيه وحلفاؤها 
لم  وثروات  سيادة  وشعبًا  ارضًا  لبنان  على 
باالدنى  أو  المقاومه  بيئة  تدمير  تمنحهم 
تحميلها الموجبات لذا البد من افتعال داخلي 
التساهل  الشده اليجوز  هستيري في ظروف 

تجاهه .
الطريق كقطاع طرق وجب  القتل قطع  عدا 
ليس  الفعل  نزيهه شفافه ألن  محاكمه جديه 
على  وليس  الداخل  من  محلي  وليس  فردي 
ألن  فلكيه  ماليه  ارقام  بل  والكفاف  الناشف 

المشروع وظيفي ومكلف .
حزب هللا: أحداث “خلدة” تصرف عصابات 

قادرون على إنهائه في 5 دقائق
علق حسن فضل هللا النائب عن “حزب هللا” 
في البرلمان اللبناني على أحداث خلدة، معتبرا 
ما حدث “تصرف عصابات يمكن للحزب أن 

ينهيها بـ5 دقائق”.
هللا:  فضل  قال  “الجديد”  لقناة  تصريح  وفي 
“نحن أمام حادث كبير وخطير جدا جدا وهو 

ال يستهدف حزب هللا فقط”.
على  اعتداء  هو  اليوم  “ما حصل  وأضاف: 
الجنوب  إلى  للعابرين  المواطنين وفيه رسالة 
بأسلوب عصابات، ونحن لسنا عاجزين أمام 

هذه العصابات المجرمة”.
قطع  عن  نتحدث  ونحن  سنة  “منذ  وتابع: 

طريق خلدة ونقول “كل الناس معها سالح”، 
وكنا ندعو أهالينا لضبط النفس وعدم إطالق 
النار.. بالبلد كلنا نعرف بعضنا البعض لكن 

للصبر حدود”.
وسأل: “هل قيم العشائر القتل؟”، معتبرا أن 
ما حصل هو “سلوك عصابات متمردة على 
الدولة، ونحن قادرون على اجتثاث هذه الفئة 
من الناس في 5 دقائق لكننا نفضل المسير 

عبر الدولة”.
ولفت إلى أنه “على الدولة التصرف وإال فلن 

يستطيع أن يضبط شارعه”.
أمنيا  التشييع  نواكب  نكن  “لم  قوله:  وأردف 
كان  ولو  للدولة  األمن  نترك  أن  فضلنا  بل 
ما  يعلمون  فهم  التشييع  يواكب  هللا”  “حزب 

كان سيحصل”.
وأفادت قناة “الجديد” بأن الجيش  اللبناني بدأ 
مداهمة  واسعة لمنازل مطلقي النار في حادثة 
اصمة  الع جنوب  األحد،  وقعت   تي  ال خلدة 

بيروت.
في  آخرين   10 وجرح  أشخاص   5 وقتل 
جنوب  خلدة  منطقة  في  وقعت  اشتباكات 
العاصمة بيروت. عندما اطلق مسلحون من 
علي  تشييع  مشاركين  على  خلدةالنار  عرب 
شبلي الذي قتل السبت  خالل حفل زفاف في 

منطقة الجية على خلفية ثأر.
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أونتاريو تضع خطة العودة إلى المدارس
القناع اجباري للطالب والمدرسين وليس التطعيم

العّداء الكندي أندري دي غراس يفوز بالذهبّية في سباق 200 متر
أندري  الكندي  األولمبي  والبطل  العّداء  فاز 
دي غراس بالميدالّية الذهبّية في سباق ا200 

متر في دورة األلعاب األولمبّية في طوكيو.
»الفوز بالميدالّية الذهبّية وتحطيم رقم قياسي 
من  أفضل  أتمّنى  أن  يمكن  ال  شخصي، 
ذلك« قال دي غراس معّلقا على تتويجه بطال 

أولمبّيا في هذه المنافسة.
وقطع العّداء )26 عاما( من مقاطعة أونتاريو 
المسافة في 19 ثانية و 62 جزءا من المئة، 
وحّل الكندي آرون براون في المرتبة السادسة 

في السباق.
بالميدالّية  بدناريك  كينيث  األميركي  وفاز 
الفضّية )19،68 ثانية( واألميركّي نواه اليلز 

بالبرونزّية )19،74 ثانية(.
يوسين  جامايكا  من  األسطوري  العّداء  وفاز 
بولت بثالث ميدالّيات ذهبّية في سباق الـ200 

متر في البطوالت األولمبّية الثالث األخيرة.
بالميدالّية  أندري دي غراس من جهته  وفاز 
وفي   2016 عام  ريو  أولمبياد  في  الفضّية 

بطولة العالم األخيرة.
وهذه هي الميدالّية الثانية التي يحرزها العّداء 
جديدة(،  )نافذة  طوكيو  أولمبياد  في  الكندي 
متر  الـ100  سباق  في  بالبرونزّية  فوزه  بعد 

نهاية األسبوع.
فخره  وعن  سروره  عن  غراس  دي  وأعرب 
بذلها  التي  الجهود  نتيجة  جاء  الذي  بالفوز 

كما قال.
كان  النهائي،  نصف  الدور  في  تأّلقه  ورغم 
أمامه  وأّن  تنتظره  األقوى  المنافسة  أّن  يعلم 

المزيد قبل الفوز بالذهبّية.
أدركت أّن علّي أن أقوم بانطالقة جّيدة كي 
وأضاف  الكندي،  العّداء  قال  بالسباق  أفوز 
العّدائين  قبل  من  شديدة  كانت  المنافسة  أّن 

األميركّيين.
الكاميرا  ورأيت  النتيجة  إلى  نظرت  عندما 

مصّوبة نحوي، أدركت أّنني الفائز قال أندري 
دي غراس وأضاف أّنه شديد الفخر بنفسه.

خيبة أمل العّداء الكندي آرون براون:
ولم يحالف الحّظ العّداء الكندي آرون براون، 

)29 عاما( من مقاطعة أونتاريو.
وكان يأمل، بعد أن حصل على ثالث أفضل 
وقت في نصف النهائي، أن يرتفع حّظه في 

الحصول على ميدالّية.

دي  أندري  الكندّي  بفوز  سروره  عن  وأعرب 
وأضاف  بدناريك،  كينيث  واألميركي  غراس 

أّنه يطمح للفوز في األولمبياد المقبلة.
رقم قياسي حّققته الكندّية جنفياف اللوند:

عاما(   29( اللوند  جنفياف  الكندّية  وحّلت 
من مقاطعة نيو برنزويك،في المرتبة الحادية 
عشرة في سباق 3000 متر موانع ، وحّققت 

في هذا السياق رقما قياسّيا كندّيا جديدا.
فبعد أن نجحت في نصف النهائي في خفض 
الرقم القياسي الكندي، تأّهلت للدور النهائي، 
وحّطمت الرقم السابق وقطعت المسافة في 9 

دقائق و22 ثانيةو40 جزءا من المئة.
وحّلت اللوند في المرتبة السادسة عشرة في 
الثامنة في  أولمبياد ريو، وكانت في المرتبة 

التصفيات.

الكندّية دبيوز ستافورد في نهائّي 1500 متر:
دبيوز ستافورد )25  الكندّية غبرياّل  وتأّهلت 
سباق  لنهائي  أونتاريو،  مقاطعة  من  عاما( 

1500 متر.
 3 في  النهائي  نصف  في  المسافة  وقطعت 

دقائق و58 ثانية و28 جزءا من المئة.
وأعربت عن سرورها ألّنها حّققت رقما دون 
إليه  بالعودة  تحلم  كانت  كما  دقائق،  األربع 

حسب ما قالت بعد تأّهلها للدور النهائي.
سي بي سي 

أونتاريو  طالب  سيعود  القادم  سبتمبر  في 
إلى الفصل الدراسي بدوام كامل مع استمرار 
، حسب  يرغب  لمن  كخيار  بعد  التعلم عن 
التي  المدرسة  إلى  للعودة  الرسمية  الخطة 
تتسم  والتي  الثالثاء  يوم  الحكومة  اعلنتها 
بالضعف فيما يتعلق بالتفاصيل حول كيفية 
إدارة المدارس لحاالت COVID-19 وتفشي 

المرض.
الطالب  من  سُيطلب  الخطة  وحسب 
والمدرسين  ارتداء أقنعة في األماكن الداخلية 
مع استثناءات خالل استراحات تناول الوجبات 
الغذائية واألنشطة البدنية منخفضة االتصال 
ذاتي  فحص  إجراء  الجميع  من  وسُيطلب   ،

قبل القدوم إلى مرافق المدرسة.

والتي  صفحة   29 من  المكونة  الوثيقة  لكن 
على  تحتوي  ال  الثالثاء  يوم  إصدارها  تم 
 ،  19-COVID تفشي  لدارة  بروتوكوالت 
كما أنها ال تحدد عتبة لغالق المدارس أو 

الفصول الدراسية.
أونتاريو  في  الطبيين  المسؤولين  كبير  قال 
صحفي:  مؤتمر  في  مور  كيران  الدكتور 
»المدارس هي األكثر أماًنا حيث نحافظ على 

معدالت عالية من المناعة المجتمعية«.
ومع ذلك ، ال تشير الخطة أيًضا إلى مستوى 
يؤثر  قد  الذي  المحيط  المجتمع  االنتقال في 

على عمليات المدرسة.
شدد مور على أهمية اللقاحات لمنع حدوث 
ارتفاع محتمل في الحاالت بسبب متغير دلتا 

في الخريف. ولكن عندما سئل عن الظروف 
التي قد تضطر فيها المدارس إلى الغالق 
مدارسنا  أرى  ال  الحقيقة  في  »أنا  أجاب:   ،
علينا  يتعين  أنه  »أعتقد  وأضاف:  تغلق«. 
تطبيع COVID-19 في المدارس« ، على 
األنفلونزا  حاالت  في  المعتاد  االرتفاع  غرار 

كل موسم.
أظهرت بيانات المقاطعة أن أكثر من 4800 
بسبب  أبوابها  أغلقت  أونتاريو  في  مدرسة 
من  ما  وقت  في   19-COVID حاالت 
سبتمبر إلى يونيو ، حيث أصيب 11462 

طالًبا بالفيروس.
لغالق  مستعًدا  تكون  »لكي  الخطة:  تقول 
مجالس  لدى  يكون  أن  يجب   ، محتمل 

من  يتمكنوا  حتى  جاهزة  خطط  المدارس 
بعد بسرعة لضمان  التعلم عن  إلى  االنتقال 
لطالب  بالنسبة  للطالب«.  التعلم  استمرارية 
المرحلة الثانوية ، صدرت تعليمات لمجالس 
عن  تزيد  ال  زمنية  جداول  بتنفيذ  المدارس 
لطالب  واحد  وقت  في  دراسيتين  دورتين 
»من  الخريف  فصل  في  الثانوية  المدارس 
تدابير  إلى  العودة  خيار  على  الحفاظ  أجل 

أكثر تقييًدا ، إذا لزم األمر«.
في  الموسيقى  ببرامج  السماح  سيتم  كما 
المناطق ذات التهوية الجيدة ، في مجموعات 

جماعية بمسافة ال تقل عن مترين.

مهرجان ثقافات الشعوب في كندا
الدعوة  كندا   في  الشعوب  ثقافات  مهرجان 

: عامة
مهرجان  العربية  الكندية  اآلوركسترا  ُتنظم 
الرابعة  السنوية  دورته  في  الشعوب  ثقافات 
يوم السبت 7 آب 2021 في حديقة ليكسايد 
الثالثة  الساعة  بين  ما  ميسيساجا  مدينة  في 

والثامنة مساًء على العنوان التالي
 lakeside park Mississauga 2268 
Lakeshore Rd W. Mississauga. 
ON

برعاية من :
 Doaa GTA Designer Mortgage.  
 Iman Mickael Roman Zaman.
Elite homes Realty. RBC mort-

.gage specialist
مدعومة من قبل :

The City of Mississauga. Cana-
 dian Heritage and Community

.Foundation of Mississauga

يستهل المهرجان فعالياته على ضفاف بحيرة 
التي تؤديها ممثلة  المباركة  أونتاريو بشعائر 
فنَّاني الشعوب الكندية من السكان األصليين 
للترحيب   ، سبينس  روزاري  األوركسترا  لدى 
بزائري المهرجان في أراضي قبائل الميسيسكا 

على نهر كريديت.
الموسيقى  من  متنوعة  عروض  ذلك  ويلي 
من  فولكلورية  فرق  تقدمها  والرقص  والغناء 
فلسطين وتركيا واليونان والدنمارك وأفغانستان 
والبلقان واسكتلندا  والمكسيك وإيران ومقدونيا 

وكوريا واسبانيا والصين والسويد.
ذراعيها  ميسيساكا  الجميلة  مدينتنا  وتفتح 
الستقبال زوار هذه التظاهرة التراثية الفريدة ، 
مع مراعاة بروتوكوالت كوفيد الالزمة للحفاظ 

على سالمة الجمهور ؛ والدعوة عامة.
التاريخ : السبت 7 آب 2021
التوقيت : من 3 حتى 8 مساًء

الموقع : حديقة ليكسايد 2268 شارع ليكشور 
L5J 2Y3 غرب ميسيساكا
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ثنائّيات متأّزمة في الواقع العربي الّراهن

يا بيروت قومي من جديد

صبحي عندور*

التصنيفات  تبسيط  إلى  الناس  عاّمة  يرتاح 
والخيارات في األمور كّلها، حّتى في القضايا 
الدينية. لذلك نرى اآلن ازدهارًا كبيرًا لظاهرة 
»الفتاوى« والركون إلى ما يقوله »المفتون« 
النصوص.  فهم  في  العقل  تشغيل  من  بداًل 
العالمية  المؤّسسات  تستسهل  أيًضا، 
والتّيارات  الجماعات  تصنيف  المختلفة 
السياسية في أحد اتجاهين: مع وضد. لذلك 
نشهد حاليًّا توزيع المواقف السياسية بين إّما 
داعٍم لحكم أو مؤّيٍد لمعارضة، رغم ما في ذلك 
التوزيع من إجحاف لمواقف البعض المنتقدة 
في هذا البلد أو ذاك للحكم وللمعارضة مًعا.

الحّكام  من  الكثير  أيًضا  اّتبعها  سياسٌة  هي 
رفضت  حكوماٍت  تجاه  الكبرى  الدول  وقادة 
التبعية لمعسكٍر ضّد آخر. فهكذا كان  نهج 
الحال خالل فترة الحرب الباردة حيث تعّرضت 
مجموعة دول »عدم االنحياز«، التي أّسسها 
عبد  الماضي  القرن  منتصف خمسينات  في 
من  محاربٍة  إلى  وتيتو،  ونهرو  الناصر 
مارست  أيًضا  وهكذا  الباردة.  الحرب  طرفْي 
على  حربها  خالل  البن  بوش  جورج  إدارة 
العراق سياسة: »من ليس معنا فهو ضّدنا«، 
وحينما قّسمت العالم بين »قوى الخير وقوى 
الشر« تحت حّجة »محاربة الرهاب«، ولم 
يكن مقبواًل االعتراض حّتى من بعض الدول 

الحليفة للواليات المتحدة.

وكان العالم كّله، وما زال بعضه إلى اآلن، 
السياسية  والتّيارات  األحزاب  تقسيم  يستحسن 
أيًضا  كانت  كما  ويسار«،  »يميٍن  إلى 
عقوٍد  في  سائدًة  وتقّدمي«  »رجعي  تسميات 
عديدة من القرن الماضي. وهذه التصنيفات 
واقتصادية،  اجتماعية  بأبعاٍد  سابًقا  ارتبطت 
وكانت انعكاًسا للصراع الذي دار في القرن 
والرأسمالي،  الشيوعي  التّيارين  بين  العشرين 

أحد  عن  التمايز  فيه  مقبواًل  يكن  لم  والذي 
ُتحسب  كانت  الوطنية  فالشتراكية  التّيارين. 
على الشيوعية حّتى إِن اختلفت عنها تماًما، 
الفلك  خارج  عديدة  تجارب  في  حدث  كما 
عبد  جمال  تجربة  ضمنها  ومن  الشيوعي، 

الناصر الشتراكية.

»اليمين  لتعبير  التاريخية  النشأة  طبعًا، 
واليسار« ارتبطت بما كان يحدث أيام الملك 
كان  حيث  عشر  السادس  لويس  الفرنسي 
المؤّيدون لسياساته يجلسون إلى يمينه، بينما 

يجلس المعترضون إلى يساره.

الحركات  يوزّع  العربي  العالم  بعض  ونجد 
السياسية العربية إلى مجموعتين« »إسالمي« 
التسميات  هذه  أّن  إدراٍك  دون  »ليبرالي«  أو 
ال ُتعّبر فعاًل عن واقع وعقائد كل الحركات 
أصاًل  يجوز  وال  العربية.  الفكرية  والتّيارات 
موقع  في  اآلخر  من  تجعل  تسمياٍت  اعتماد 
الضّد لها. فهل غير المنتمي لحركٍة سياسيٍة 
أو  مؤمن  غير  أّنه  يعني  دينية  تحمل صفًة 
مسلم أو على تناقٍض مع الدين نفسه؟! وهل 
أّنه  يعني  ديني  سياسي  لتّياٍر  منتٍم  هو  من 
التي  المدنية  وللمجتمعات  للحرّيات  رافٌض 

يدعو لها الفكر »الليبرالي«؟!

والعدالة  القومية  والُهوّية  التحّرر  قضايا  إّن 
االجتماعية ومقاومة االحتالل ومحاربة الظلم 
أينما كان وكيفما كان، هي كّلها قضايا إنسانية 
عاّمة ال ترتبط بمنهٍج فكريٍّ محّدد. فال الدين 
عنه  االبتعاد  وال  القضايا  هذه  مع  يتعارض 
عن  عديدة  أمثلة  وهناك  عنها.  تخّليًّا  يعني 
مجتمعات كافحت من أجل هذه القضايا لكن 
اختلفت دوافعها الفكرية ونظرتها لدور الدين 

في الحياة.

بين  يمّيز  وال  لم  مثاًل  السرائيلي  فاالحتالل 
األراضي  في  والعلماني  الديني  التّيارين 
المحتّلة، إذ المستهَدف هو الفلسطيني إن كان 
من هذا الدين أو ذاك، أو إن كان »علمانيًّا« 
على  ينطبق  نفسه  األمر  »إسالميًّا«.  أو 
العالم،  من  بلٍد  أي  في  االجتماعية  القضايا 
للظلم  أو  للفقر  فكريًّا  لون  أو  دين  ال  حيث 

االجتماعي.

أيًضا،  عندها  التوقف  المهّم  األمور،  ومن 
هو حال التخّبط أحياًنا في استخدام المفاهيم 
نموذج  هناك  ليس  أْن  ِعلًما  والمصطلحات، 
المصطلحات  من  أليٍّ  واحد  تطبيقي 
ففي  و«العلماني«(.  )»الديني«  المستخدمة 

في  اختالًفا  نجد  الديمقراطية  الغربية  الدائرة 
تجارب  بعض  بين  التطبيق  وفي  المفهوم 
العلمانية  التجربة  وبين  األوروبية  العلمانية 
على  الصراعات  بتجارب  فكيف  األميركية، 
الحكم باسم الدين السالمي على مدار أكثر 

من 14 قرًنا؟!.

الناس هو ظاهرة  بين  الفكري  إّن االختالف 
صّحية حينما تحصل في مجتمعات تصون 
بالتداول  وتسمح  والسياسية  الفكرية  التعّددية 
السلمي للسلطة وباحترام وجود ودور »الرأي 
اآلخر«. وهي مواصفات وشروط لمجتمعات 
وتكون  الديمقراطية،  السياسية  الحياة  تعتمد 
المجَمع  والدساتير  القوانين  هي  مرجعيتها 
فال  األطراف.  كّل  بين  بها  االلتزام  على 
ينقلب طرف على اآلخرين وحقوقهم أو على 

الدستور ذاته بمجّرد الوصول إلى الحكم!.
بعض األوطان العربية يعاني اآلن من ثنائية 
الخارجي  التدّخل  خطر  بين  تجمع  تحّديات 
مخاطر  بل  الداخلية،  الصراعات  وخطر 
الحرب األهلية. فهي هنا ثنائية مشكلة دور 
أوطاٌن  بينما  الداخل،  وانقسامات  الخارج 
تبرز  تمّر في ظروف سياسية  أخرى  عربية 
فال  مًعا.  والمعارضة  الحكم  أعطاب  فيها 
مقتنعون  هم  وال  الحاكم  عن  راضون  الّناس 
األوطان  فهذه  البديلة.  بالمعارضة  أيًضا 

تعيش ثنائية مشكلة الحكم والمعارضة مًعا.

ثنائية  من  تعاني  ال  التي  البالد  في  حّتى 
من  أو  الداخل،  وانقسامات  الخارج  تحّديات 
ثنائية أزمة الحكم والمعارضة، نجد االختالل 
في ثنائية عدم توّفر العدل السياسي والعدل 

االجتماعي مًعا.

الهويتين  أزمة  ثنائية  اآلن  نلمس  أيًضا، 
العربية،  المجتمعات  في  والثقافية  الدينية 
حيث أصبحت الهوية الدينية والهوية الثنية 
العربية  القومية  للهوية  نقيض  وكأّنهما 
اآلن  األولوية  أضحت  بل  مواجهتها،  وفي 
لالنتماءات الطائفية والمذهبية، وعلى حساب 
االنتماء إلى الدين الواحد والقَيم المشتركة بين 

كّل األديان.

العربي  الواقع  في  الثنائيات  هذه  لألسف، 
أيًضا  مزدوج  عربي  مرض  ُيالزمها  الراهن 
وعلى  جهة،  من  التفكير  آحادية  على  يقوم 
ازدواجية المعايير من جهة أخرى، وهو مرض 
ليس وليد الحاضر أو الماضي القريب فقط، 
األوضاع  في  كّمي  لتراكم  محّصلة  هو  بل 
طويلة،  زمنية  قروٍن  امتداد  على  السياسية 

الخارج  تحّديات  تشتّد  حينما  نتائجه  نحصد 
مساوئ  أكثر  جلّيٍة  بصورٍة  عندها  تظهر  إذ 

وأعطاب الداخل في مواجهة هذه التحّديات.

ولعّل أخطر التوصيفات للحروب والصراعات 
دينية  أسماء  استغالل  يحصل  حينما  يحدث 
ومذهبية لوصف حروب ونزاعات هي بواقعها 
وأهدافها سياسية محض، وهذا ما يجري عادًة 
كل  فيها  ُتسّخر  التي  األهلية  الحروب  في 
السياسية.  الطائفية  فيها سالح  بما  األسلحة 
هو  العربية  األزمات  في  اآلن  فالفاعل 
مجموعة من الجهات القليمية والدولية التي 
قد تتباين مصالحها، لكّنها تّتفق على هدف 
طائفية  أبعاًدا  تأخذ  العربية  األزمات  جعل 

ومذهبية وإثنية.

بثنائية  اآلن  مهّددٌة  العربية  المنطقة  إّن 
مشروعين يخدمان بعضهما البعض: مشروع 
داخلية،  عربية  ألزمات  الغربي  التدويل 
ومشروع التقسيم الصهيوني ألوطان وشعوب 
التطّرف  جماعات  به  تقوم  وما  المنطقة. 
المشروعين  بتحقيق  يساهم  العنفي  الديني 
مًعا في ظّل غياب المشاريع الوطنية العربية 

التوحيدية.

رؤية  يحمل  ال  اآلن  العربي  الحال  واقع  إّن 
وال  أفضل،  لمستقبل  فاعلة  مشتركة  عربية 
سليمة  وسياسية  فكرية  مرجعيات  على  يقوم 
المدخل  لكن  والحاالت،  األحيان  معظم  في 
الصحيح لمعالجة هذا الواقع هو توّفر الفكر 
السليم الذي يقود ويحّرك طاقات القائمين به. 
فكرية  رؤية  إلى  اآلن  تحتاج  العربية  فاألّمة 
مشتركة تحسم الخلل والتناقض المفتعل بين 
بحيث  ولشعوبها،  ألوطانها  مختلفة  ُهوّيات 
يتعّزز مًعا، وفي وقٍت واحد، اليمان الديني 
الوطني  الوالء  ثّم  والفتنة،  للتعّصب  الرافض 
األخرى،  الضّيقة  االنتماءات  حساب  على 
الُهوّية العربية  لتأكيد  كما هي الحاجة أيًضا 
داخل  عنها  المختلفة  التعبير  مجاالت  في 

المجتمعات وبين الحكومات.

فكري  مشروع  إلى  تحتاج  العربية  األّمة 
والترابط  التالزم  على  يقوم  متكامل  نهضوي 
الوطني  والتحّرر  الديمقراطية  أهداف  بين 
هذا  وبتوّفر  االجتماعي.  والعدل  والعروبة 
من  العاملين  واألفراد  والمؤسسات  المشروع، 
لألوطان  أفضل  مستقبل  بناء  يمكن  أجله، 
في  الخلل  ُيصَلح  أيًضا  وبه  مًعا،  وللشعوب 
مواجهة ثنائية التحّديات الداخلية والخارجية.
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن.

المحامي حسن مطر      
) بيروت - لبنان(

على  األول  العام  العواصم.  سيدة  يا  بيروت  يا 
الذل  قد مّر، وما زال نواطير  القرن  جريمة هذا 
والهوان واالستتباع ماضين في غّيهم وجبروتهم. 
واللبنانيون  الوطن  ومعك  بيروت  يا  أنت  وكنت 
جميعا في الذكرى المئوية لقيام دولة لبنان الكبير، 
الخراب  وزرعوا  حلولها،  قبل  بالذكرى  فأطاحوا 
والدمار، وألبسوا البالد والعباد السواد الحالك الذي 

يشبه قلوبهم وعقولهم المريضة.
يا بيروت وشعبك اللبناني البطل، الصابر بأعلى 
درجات الصبر، والصامد بأعلى درجات الصمود. 
ترّدين  تاريخك  امتداد  على  المرابطة  بيروت  يا 
الغزاة بسيف الحق والحقيقة، والناشرة للحرف إلى 
البشرية مقرونًا بالعلم والثقافة والقانون، لن تمنعك 
قوٌة مهما كانت غاشمة على الوقوف على قدميك، 

ورفع رأسك عاليًا.
يا بيروت الحبيبة، يا معشوقة كل أديب وشاعر 
وفيلسوف وصحفي وكل معّلم ومتعلم، وأغنية كل 
مطرب ومطربة، وقيثارة كل فنان وفنانة، وريشة 
كل الرسامين، االنفجار الكارثي الذي دّوى فوق 
أرضك غروب يوم 4 آب 2020 وتحت سمائك 
جريمة  ذكرى  للعالم  أعاد  وأبنائك،  أهلك  وبين 
مدينتي  في  اليابان  شعب  ضد  النووي  التفجير 
هيروشيما ونجازاكي إّبان الحرب العالمية الثانية، 
التي لم يحاسب عليها العالم حتى اآلن من ألقى 
تلك القنابل من الوحوش الكاسرة. لكنك يا بيروت 
وإلى جانبك أحرار العالم سوف تحاسبين وتعاقبين 
القتلة المجرمين سواء أكانوا فاعلين أو مشاركين 
القاتل أو  أو محرضين أو مسهلين في االهمال 

بالعمالة والعدوان المتعمد.
يا بيروت الحبيبة اكتشفنا معك وبك أن ال دولة 
عندنا وال رؤساء وال وزراء وال مجالس وال نواب إال 

ما ندر، وأن ما عندنا هم عصابات وقطاع طرق 
ووكالء لدول وأمم أخرى.

يا بيروت المفجوعة سوف تقومين من جديد بإذن 
هللا وبسواعد أبنائك األوفياء، من رحم المصائب 
واألهوال ومن رحم االحتراق واآلالم. فاآلالم 
الشعوب  تصنع  العواصم  سيدة  يا  العظيمة 
ستبقين  العظيمة  بيروت  يا  وأنت  العظيمة. 
وطنية الوالء، عربية الهوية، انسانية عالمية 

الوطن  زهرة  فيا  والقلب.  العقل  منفتحة 
وياسمينه وورده األحمر القاني كدماء أبنائك، 
واألبيض كقلبك الصافي، لك المجُد والسالم 
من قلوب كل من أحبك ومن شم ترابك وتنفس 
هواءك. يا زهرة الشرق الجميلة يا بيروت ويا 
ألجلك  جديد  من  قومي  هيا  العطرة  حديقته 

وألجلنا وألجل العرب جميعًا.
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الحزب القومي يحذر جعجع: نشأنا نبحث عن القتال

نزهة فلسطينية في حديقة ميسيساجا فالي 

االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  حّذر 
سمير  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  اليوم، 
»سلوك  عن  بالدفاع  االستمرار  من  جعجع 
عصاباته القواتية« الذي َتمثَّل، وفق القومي، 
في »االعتداء على المواطنين المشاركين في 

إحياء ذكرى شهداء مرفأ بيروت أمس«.
مقاالت مرتبطة

جعجع عن الرجل الذي أدماه مناصرو القوات 
أمس: كان »سوريًا قومّيَا« األخبار

َتذرّع  جعجع  إن  بيان،  في  القومي،  وقال 
بـ»أن ضحايا هذه الممارسات َيحملون أفكارًا 
وانتماءات عقائدية مختلفة، كالحزب السوري 
األحزاب،  من  وغيره  االجتماعي  القومي 
تعرض  الذي  رافع  منير  المواطن  سيما  وال 

للضرب المبرح على يد ُزمر القوات«.
بـ»هذا  جعجع  مجاهرَة  أن  القومي  واعتبر 
بتصوير  القوات  عصابات  وقيام  السلوك، 
ضحاياهم من المواطنين، ُتشبُه تمامًا ما كانت 

تقوم به العصابات الرهابية المسلحة خالل 
في  الرّعب  بثِّ  بهدف  الماضية،  السنوات 
صفوف أبناء شعبنا وتذكية النعرات الهّدامة 

واستثارة العصبيات الطائفية والمذهبية«.
واّتهم القومي جعجع بأنُه يحمُل »عقلية إلغاء 
الرأي  يخالفه  من  كل  ضّد  عنصرية  فاشّية 
وُمستعٌد  الحرب«،  »لغة  ويعتمُد  واالنتماء«، 
لشعال  المناسبة  الفتنوية  البيئة  لـ»توفير 
صراٍع أهلي، تنفيذًا لرغبة العدو السرائيلي«.
بعفو  »الخارج  بتذكير  بيانه  القومي  وختم 
)جعجع(، بعدما تلّطخت يداُه بتفجير الكنائس 
العدو، بما قاله  ودماء األبرياء والتعامل مع 
الطغيان  سعاده:  أنطون  الحزب  مؤّسس 
يسير إلى مصيره والتدجيل يسير إلى مصيره 
والخيانة تسعى إلى مصيرها… نشأنا نبحُث 

عن القتال، وال يبحث عنا القتال أبدًا«.

نظمت المجموعة الشبابية باسم« كادحون« 
مركز  الفلسطيني  البيت  ومساعدة  وبالتعاون 
الطبيعة  على  نزهة  الفلسطينية   الجالية 
االغالق  بعد  فالي  ميسيساجا  حديقة  في 
الحياة  نواحي  مجمل  عطل  الذي  المتواصل 
في كندا وباعد بين الناس وحد من تواصلهم 
المجموعة  على  القائمون  وقال   . والتقائهم 
بانها تضم العديد من االعضاء من مختلف 
الجاليات العربية واالجنبية وتهدف الى تقديم 
خاصة  المحتاجين  لكافة  الممكنة  المساعدة 
الفقراء  مصالح  عن  وتدافع  الجدد  القادمين 
االشهاص  وخاصة  المحدود  الدخل  وذوي 

عدم  بسبب  بيوتهم  من  باالخالء  المهددون 
التمكن من دفع االجار . وحول الهدف من 
العام  بان  عليه  القائمون  يقول  الحفل  تنظيم 
والجميع  جاليتنا  على  صعبا  كان  الحالي 
ولدينا الكثير من القواسم المشتركة مع بعضنا 
البعض لكننا معزولين عن بعضنا بحكم واقع 
الحياة ولذلك فان هذه النزهة قد توفر الفرصة 

للقاء العائالت والتحدث في كل ما يمهم . 
وجرى خالل النزهة تقديم ساندويشات الفالفل 
مجانا فيما اعدت بعض العائالت المشاوي . 
انغام  على  البعض  ودبك  الجميع  واحتفل 

االغاني الفلسطينية 
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إفعلها يا سّيد حسن.. الشعب اللبناني دخل مرحلة الموت ُجوًعا وَمَرًضا..
 والحرب األهلّية على األبواب ورأُسَك هو المطلوب

االنقسام واالرتباك يطغيان على مواقف حركة النهضة اإلسالمية
 في التعاطي مع قرارات سعيد

عبد الباري عطوان
عندما هاتفت الّزميل والّصديق، كمال خلف 
ُمَقدِّم البرامج في قناة “الميادين” ألسأله عن 
ل  ُتَسجِّ التي  األّيام،  لبنان هذه  األوضاع في 
ُمرور عام على تفجير مرفأ بيروت الذي َدمَّر 
اسِتشهاد 200  إلى  وأّدى  العاصمة،  نصف 
إصابات  آخرين  آالف  سّتة  وإصابة  إنسان 
بالحرف  أجابني  خطيرة،  كانت  بعضهم 
الواحد: الحياة ال ُتطاق، ال َكهرباء، وال ماء، 
بنزين  وال  أدوية  وال  مراوح،  وال  تكييف،  وال 
للسّيارات، وال مازوت لتشغيل أفران المخابز، 
من  وَتقتِرب  الُمرتفعة  الّصيف  حرارة  وتأتي 
إلى  وُشققنا  منازلنا  لُتحّول  مئوّية،  األربعين 
إّنه  الّصحيان،  وال  الّنوم  َنعِرف  ال  أفران، 

الجحيم في أْسوَأ معانيه.
َنسوق هذه الُمَقدِّمة، التي ُتَوثِّق ُمعاناة شاهد 
الّلبنانيين،  ُمعظم  عن  نيابًة  وُأسرته  عيان 
التي  الخطيرة  الّتصريحات  في  قراءة  لجراء 
عام  أمين  هللا  نصر  حسن  السّيد  بها  أدلى 
حزب هللا صباح اليوم أثناء لقائه مع ُخطباء 
ُمباشرًة  جاءت  ألّنها  ليس  الحسيني،  المنبر 
أّي رتوش  ُدوَن  القلب  وعفوّية، وصادرة من 
أو إعداد ُمسَبق وإّنما ألّنها َتعِكس بَشكٍل دقيق 
ًيا غير مسبوق، واسِتعداًدا لُكل ما ُيمِكن  َتَحدِّ
أن يترّتب عليها، وما بعدها، من ُردوِد أفعاٍل 

داخلّية أو خارجّية.
***

التي  الُمتحّدية  “الهّبة”  هذه  اخِتصار  ُيمِكن 
وُتريد  اسِتثناء،  ُدون  الّلبنانيين  لُكّل  تنتصر 
إخراجهم من ُمعاناتهم في عّدة ُنقاط، نقرَأ ما 

بين ُسطورها:
األولى: تأكيد السّيد نصر هللا أّن ِدماء أنصاره 
لن تذهب هَدرًا، وعلى الذين يسعون للنِّزال أن 

يعوا هذه الحقيقة جّيًدا، وقد أعَذر من أنَذر.
الّسالح  لجلب  تسعى  جهات  ُهناك  الّثانية: 
الحرب  فتيل  ها( لشعال  ُيَسمِّ )لم  لبنان  إلى 
أهلّية،  حرٍب  إلى  وَجرِِّه  هللا”  “حزب  ضّد 

وجود  ُدوَن  ر  السِّ هذا  َيكِشف  أن  ُيمِكن  وال 
الح  معلومات دقيقة، ومن الُمؤكَّد أّن هذا السِّ

ليس لطالق رصاصه في األفراح.
حسب  ط،  الُمَخطَّ هذا  إرهاصات  الّثالثة: 
قوله، بدأت باحِتجاز السّيد سعد الحريري في 
الرياض وإجباره على تقديم اسِتقالته تلفزيونيًّا 
لخلق أزمة سياسّية، وتفجير االحِتقان الّداخلي 

رة. حرًبا أهلّية ُمَدمِّ
الرّابعة: وجود وفد من حزب هللا في ِطهران 
والمازوت  البنزين  موضوع  السِتكمال  اآلن 
َبرًّا  سواًء  لبنان  إلى  جدًّا  قريًبا  سَيِصل  الذي 
ُعنُصر  وصوله  يكون  أن  وُيمِكن  َبحرًا،  أو 

تفجير.
سَنجِلب  غاضبة،  لهجٍة  في  قوله  الخامسة: 
اسِتيراد  البحر”  و”لُيبلطوا  إيران  من  الّدواء 
بيقول  و”الّلي  بالِفعل  بدأ  اليرانّية  األدوية 

من  انِتقاٌل  فهذا  ِمّنو”،  ياُخد  فما  سم  عّنه 
الّتهديد والوعود إلى الّتنفيذ العَملي ووضع ُكّل 

االعِتبارات الداخلّية جانًبا.
أّن  د  ُتؤكِّ هذه  القوّية  هللا  نصر  السّيد  أقوال 
كْيله طَفح، وقرَّر الّتخّلي عن جميع ِحساباته 
وتحّفظاته الّسابقة الُمتَعلِّقة بالّتوازنات اللبنانّية 
إلى  وصلت  الُمعاناة  سّكين  ألّن  الداخلّية، 
عظم رقبة الُمواطن اللبناني، ووصل الّصبر 
سياسة  َتُعد  ولم  نهايته،  إلى  االستراتيجي 
أمريكا  كانت  وإذا  ُتفيد،  والتََّعقُّل  الحكمة 
ُيريدون  الّداخل  في  وُعمالؤهما  وإسرائيل 
الحرب، فأْهاًل وَسهاًل، وعليهم َتَحمُّل الّنتائج 

كاِمَلًة، أو هكذا َفِهمناها.
الَموت  دائرة  ُعُمق  في  بات  اللبناني  الّشعب 
ُجوًعا، والهدف الّنهائي هو رأس “حزب هللا” 
وجوديًّا  تهديًدا  ل  ُتَشكِّ باتت  التي  وصواريخه 

أمام  َيْبَق  ولم  السرائيلي،  االحِتالل  لدولة 
السّيد نصر هللا من ِخياراٍت غير اللُّجوء إلى 
والمحروقات  الّدواء  لجلب  اليراني  الحليف 
فإذا كان البعض من ُحلفاء إسرائيل وأمريكا 
ا”، وهذه المحروقات  يعتبرون هذا الّدواء “ُسمًّ
فِلماذا  حالل”  و”غيرها  “نجسة”  اليرانّية 
وفرنسا  أمريكا  من  ِمنها  بالَحالل  يأتوا  لم 

والسعودّية ودول الخليج اأُلخرى؟
لبنان والِمنطقة  الُمتآمرون على  َيعرِفه  ما ال 
بات  إيران  وأّن  تغّير،  الّزمن  أّن  بأْسرِها 
اسمه  ُمنَتخب،  “ثورّي”  رئيٌس  اآلن  َيحُكمها 
األعلى  الُمرشد  خلفه  َيِقف  رئيسي،  إبراهيم 
التشريعّية،  الّثالث  الّدولة  ُمؤّسسات  وُكل 
ُمعادلًة  َيفِرض  بدأ  والقضائّية،  والتنفيذّية، 
تقول  السرائيلي  االحِتالل  دولة  جديدًة على 
في  ُسفنكم  سَنضِرب  سورية  في  “تضربوننا 
بحر العرب والُمحيط الهندي، أّما مقولة الرَّد 
إلى  سقطت  الُمناسبين  والَمكان  الّزمان  في 

غير رجعة”.
***

جنوب  من  انطلقت  التي  الّثالثة  الّصواريخ 
لبنان اليوم وضربت ُمستوطنة كرّيات شمونة 
الغيث،  أّول  تكون  قد  الُمحَتل،  الجليل  في 
ورسالة تحذير التي ُتنِبئ بالعاصفة القادمة، 
الّردع  استراتيجّية  اآلن من  ينتقل  فحزب هللا 
ُكل  ومعه  الُهجوم،  استراتيجّية  إلى  الّدفاعّية 

أذرع محور الُمقاومة.
أّن  دائًما  وَتَذكَّر  هللا،  نصر  سّيد  يا  إفعلها 
المطلوب،  هو  وِرجالك،  وُمقاومتك،  رأَسك، 
ُمرونٍة،  من  أبديت  مهما  عنك  يرضوا  ولن 
الِقيادات  للغيظ،  وَكْظًما  للّنفس،  وضْبًطا 
ُتواجهها  بل  ألقدارها،  َتْسَتسِلم  ال  التاريخّية 
وُتَغيِّرها بشجاعٍة، وال َيِفلُّ الحديد إال الحديد، 
وأنت أهٌل لها.. وسَتِجد ُكّل الّشرفاء معك وما 

أكثرهم.. واألّيام بيننا.

موقف حركة  على  واالنقسام  االرتباك  طغى 
النهضة السالمية مع اجتماع مجلس شورى 
في  األربعاء  يوم  الحزب  في  األعلى  الهيئة 
منذ 2011  الحركة  تضرب  أزمة  أسوأ  ظل 

وتضع مستقبلها السياسي على المحك.
بعد  عن  يجتمعون  الحزب  قادة  كان  وبينما 
صدر موقف عن راشد الغنوشي الذي يرأس 
القرن  سبعينات  بداية  نشأتها  منذ  الحركة 
الماضي، يدعو فيه إلى “تحويل إجراءات يوم 
وأن  لإلصالح  فرصة  إلى  تموز/يوليو   25
يكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي”.
ويمثل التصريح تحوال الفتا في موقف الحزب 
الذي وصف خطوة الرئيس قيس سعيد بإعالنه 
اختصاصات  وتجميده  االستثنائية  التدابير 

البرلمان باالنقالب على الدستور.
الرسمية  الصفحة  حذفت  ما  سرعان  ولكن 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  للحزب 
“فيسبوك”، التصريح بعد دقائق من نشره مع 

صورة رئيس الحركة.
في  بارزين  قياديين  مواقف  أيضا  وبدت 
في  تراجعا  تعكس  ولكنها  متضاربة  الحركة 

حدة االنتقادات الموجهة لسعيد قبل أسبوع.
قيس  “قرارات  الحمامي  عماد  القيادي  وقال 
ديلو  سمير  وصف  بينما  شجاعة”،  سعيد 
تصريحات الرئيس “بالمطمئنة” ورفض دعوة 
إلى  النزول  الحركة  ألنصار  الغنوشي  راشد 

الشوارع.
بأول  الفائز  الحزب  وهذه أسوأ أزمة يشهدها 

الثورة عام 2011  إبان  انتخابات ديمقراطية 
بعد عقود من النشاط السري ويمكن أن تهدد 

شعبية الرئيس سعيد بتحجيم قاعدتها.
تواترت  الشورى  مجلس  اجتماع  وقبل 
تصريحات بالدعوة إلى إصالحات داخلية قد 
تشمل القيادة، وكان هذا محور رسالة وقعها 
في  الشباب  الحزب  أعضاء  من  العشرات 
الشوارع  اجتاحت  التي  االحتجاجات  أعقاب 
وحكومة  البرلمان  ضد  تموز/يوليو   25 يوم 

هشام المشيشي المقالة.

إلى  السالمية  النهضة  حركة  دعت  و 
بالوضع  وصفته  لما  السريعة  العودة 

الدستوري الطبيعي، ورفع التجميد الذي شمل 
اختصاصات البرلمان التونسي.

أكثر  عقب  الحركة،  شورى  مجلس  وقال 
من  إنه  المداوالت،  من  ساعات  عشر  من 
في  للمضي  وطني  حوار  إطالق  الضروري 
عن  معّبرة  واقتصادية،  سياسية  إصالحات 

تفّهمها للغضب الشعبي.
وأضاف البيان أن على الحركة أن تبدأ نقدا 

ذاتيا عميقا لسياساتها.
وشهد االجتماع انسحاب ثالث قياديات في 

الحركة، قلن في منشورات منفصلة على موقع 
مجلس  عن  يصدر  موقف  أي  إن  فيسبوك 

شورى النهضة ال يلزمهن.
بعد قرارات سعيد المفاجئة، دعت الحركة )53 
الحوار، وأعربت  إلى  نائبا من أصل 217( 
عن استعدادها لتقديم »التنازالت الضرورية« 
لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد 

البالد النتخابات مبكرة.
سعيد  قرر  الماضي،  يوليو/تموز   25 وفي 
وأن  المشيشي،  هشام  الحكومة  رئيس  إقالة 
حكومة  بمعاونة  التنفيذية  السلطة  هو  يتولى 
يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان 
النواب،  لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن 

وترؤس النيابة العامة.
فيه  شهدت  يوم  في  القرارات  هذه  واتخذ 
محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت 
واتهمت  بكاملها  الحاكمة  المنظومة  بإسقاط 
سياسية  أزمات  ظل  في  بالفشل،  المعارضة 

واقتصادية وصحية )كورونا(.
ويقول سعّيد، إن تدابيره االستثنائية تستند إلى 
الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى »إنقاذ 

الدولة التونسية«.
»النهضة«،  وبينها  األحزاب،  غالبية  لكن 
البعض  واعتبرها  التدابير،  هذه  رفضت 
»انقالبا على الدستور«، بينما أيدتها أخرى، 

ورأت فيها »تصحيحا للمسار«.
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الحقائق الخفية لتفجير مرفأ بيروت.. 
قنبلة نووية صغيرة؟

الدكتور الياس عاقلة
 -2021 آب/أغسطس  من  الرابع  يصادف 
الذكرى السنوية األولى لتفجير مرفأ بيروت الذي 
أدى الى مقتل 218 مواطن وجرح أكثر من 7 
آالف آخرين ، وتدمير 226 مدرسة و20مركز 
تدريب مهني و32 حرمًا جامعيًا ، وترك حوالي 
300 ألف مواطن بال مسكن . وقد ُقدرت تكاليف 
الخسائر المادية ما يقرب من 15 مليار دوالر. 
ولم تؤدي تحقيقات سنٍة كاملٍة في الحادث الى أي 
نتيجٍة تذكر، بل زادت من االحباطات والتوهان 
في توجيه تهٍم باطلٍة ال صلة لها بهذا التفجير ، 
المحليين  المحققين  تجاهل  ذلك هو  والسبب في 
الحقيقية  التفجير  ألسباب  “المتعمد”  والدوليين 

وللقائمين به .
للوصول الى حقيقة هذا التفجير يتوجب علينا أن 
نصارح  وأن  الحقيقية،  بأسمائها  األشياء  نسمي 
أنفسنا بالحقائق التي يعلمها جيدًا الشهود اللبنانيين 
من  وكثير  التفجيرات  وخبراء  الحادث  على 
السياسيين ورؤساء الدول مثل الرئيس األميركي 
البنتاغون  السابق “ترامب” الذي أعلن أن خبراء 
قد  بيروت  تفجير مرفأ  أن  أعلموه  قد  العسكريين 
يتراجع عن  ولم  ما”.  نوع  قنبلٍة “من  تم بقصف 
له  أميركيين  سياسيين  طلب  رغم  هذا  تصريحه 
بأنه يعادي إسرائيل  اتهامه عندها  بذلك ، ورغم 

بهذا التصريح .
أن  هي  تجاهلها  الجميع  يحاول  التي  والحقيقة 
نووية  بقنبلة  بيروت  مرفأ  قصفت  قد  إسرائيل 
 .)micro-Nuke( الرابع  الجيل  من  مصغرة 
وقد أكد هذه الحقيقة شهود عيان وأفالم  فيديو 
عادية وأفالم فيديو فوق بنفسجية . كما أكد ذلك 
تقارير صدرت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
 )FBI( ومن جهاز المخابرات الفدرالي األميركي
وتقارير خبراء إيطاليين وتحاليل خبراء متفجرات 
هذه  كل  أخفوا  ولكنهم   . نوويين  وعلماء  نووية 
في  تورطهم  ولخفاء  إسرائيل  لحماية  الدالئل 

التفجير .
لألسف يقوم الجميع بتزييف الحقائق وتجاهل أو 
إخفاء جرائم إسرائيل النووية مما زاد من هنجهية 
هذا الكيان الرهابي بالقيام بعمليات قصف نووية 
 1981 عام  تموز  شهر  ففي    . العربية  للدول 
قصفت إسرائيل المفاعل النووية العراقية –مفاعل 
قامت   2005 شباط  وفي  أوزيراك-.  أو  تموز 
السابق  اللبناني  الوزراء  رئيس  باغتيال  إسرائيل 
رفيق الحريري بزرع قنبلة نووية في مصرف للمياه 
العادمة تحت الشارع العام. وفي أيلول عام 2007 
قصفت إسرائيل المفاعل النووية السورية التي لم 
يتم بناؤها بعد – مفاعل الكبار في دير الزور- . 
وفي أيار 2013 قصفت إسرائيل ضواحي دمشق 
إسرائيلية  غواصة  بإغراق  سوريا  قيام  على  ردًا 
بطاقمها 84 مالحا. وبعد سنتين في أيار 2015 
وباالتفاق مع السعودية قصفت طائرات إف-16 
قامت  الثالثة  وللمرة   . يمنية  مواقع  السرائيلية 
إسرائيل بقصف سوريا في نيسان 2019 فدمرت 
قاعدة السفيرة مركز أبحاث وقاعدة عسكرية في 
محافظة حلب . وأخيرًا في آب 2020 قصفت 

إسرائيل مرفأ بيروت .
تتابعت أحداث قصف مرفأ بيروت كما يلي: تم 
سنوات  عدة  قبل  بيروت  مرفأ  لقصف  التخطيط 
مافيا  بالتعاون مع  الموساد  قام عمالء   . طويلة 
غير  روسوس”  في  “إم  سفينة  بشراء  روسية 
صالحة لالبحار  بسبب مشكالت في محركاتها 
وفي هيكلها، ومألوها بأكياس رمل وحجارة مدعين 
أنها مادة نترات األمونيوم حسب سجالت السفينة 
التي ثبت زيفها فيما بعد ألن مصدر هذه النترات 
هذه  تصنع  ال  بالد  هو  السجالت  في  المذكور 
المادة . ثم أرسلوا السفينة الى ميناء بيروت في 
شهر أيلول 2013  حيث تم منعها من البحار 
بسبب مشكالتها الميكانيكية . أعلن مالك السفينة 
الحكومة  دفع  مما  وتخلى عن سفينته،  الفالس 
في  وخزنها  السفينة  حمولة  تفريغ  الى  اللبنانية 
مستودع رقم 12 الى أن تنتهي الدعاوى القانونية 

ضد مالك السفينة .
وبعد ستة سنوات في عصر يوم الثالثاء الرابع من 
شهر آب 2020 قامت طائرة إف-16 إسرائيلية 
األول  ؛  بصاروخين   12 رقم  مستودع  بقصف 
من نوع “غابرييل – Gabriel” أدى الى التفجير 

األول ، وبعد دقيقة جاء الصاروخ الثاني من نوع 
مصغرًا  نوويًا  رأسًا  حاماًل   Delilah“  – “داليال 
متفجرات  من  كيلوطن   6 بقدرة   )mini-nuke(
TNT مسببًا دمارًا هائاًل وصل صداه الى قبرص 

وإيطاليا .
 ، العديدة  الفيديو  أفالم  بوضوح  أظهرت  وقد    
وخاصة  زوايا  وعدة  أماكن  عدة  من  المأخوذة 
األفالم فوق البنفسجية ، الطائرة السرائيلية وهي 
تغادر الموقع بسرعة 350 عقدة بعد أن أطلقت 
صاروخ “داليال” ذو التسعة أمتار محماًل بالرأس 
النووي . كما شاهد الطائرة العديد من المواطنين 
الذين تتبعوها بنظراتهم قبل النفجار كما نرى ذلك 

في العديد من أفالم الفيديو.
سارع الجميع بإعطاء تفسيرات مغلوطة ألسباب 
التفجير الى أن رسى التفسير األخير والخاطئ أن 
نترات األمونيوم المخزونة في مستودع رقم 12 
إدعاء  وهذا  الدمار.  هذا  كل  مسببة  انفجرت  قد 
مرات  عدة  األميركية  الواليات  استعملته  باطل 
ضد  النووية  األسلحة  استعمالها  حقيقة  لتخفي 
أهداف معينة . ويتغابى الجميع هنا في محاولة 
لتجاهل الحقيقة العلمية الثابتة أن نترات األمونيوم 
تم  لما  وإال   ، الظروف  من  أي  تحت  تنفجر  ال 
تقنينها وحصر  لتم  بل  سمادية  كمواد  استعمالها 
استعمالها كمواد متفجرة . وإذا نظرنا الى أكياس 
نترات األمونيوم الحقيقية لوجدنا عليها إرشادات 
هذه  استعمال  تعلن عن سالمة  التي  االستعمال 
تطلق  قد  تنفجربل  وال  تحترق  ال  وأنها   ، المادة 

غازات سامة إذا تم حرقها .
والصحف  والخبراء  والمسؤولون  السياسيون  لكن 
يصرون على سياسة غسل دماغ وتضليل الشعوب 
بالتركيز على نترات األمومنيوم رغم تسرب بعض 
القصف  حقيقة  عن  والمختصين  الخبراء  تقارير 
نالحظ  نفسه  التفجير  فحصنا  فإذا   . السرائيلي 
أن خصائصه مشابهة تماما للخصائص التقليدية 
للتفجيرات النووية في الشكل واللون والقوة . وأكبر 
دليل على ذلك شكل االنفجار الذي يشبه الفطر 
والحفرة التي حفرها االنفجار في الصخر الصلب 
والتي امتد قطرها الى 152 مترا وعمقها 14 مترا. 
وبحسب خبراء المتفجرات فإن القنابل التقليدية ال 
الصخر  في  النوع  هذا  من  حفرة  تستطيع صنع 
الصلب حتى ولو كانت قدرتها تساوي 100 ألف 
طن من TNT خاصة إذا كان االنفجار سطحيا 
. ونعيد التذكير هنا أن نترات األمونيوم ال تنفجر 

وال ُتحدث حفرة بهذا الحجم .
من  الرابع  الجيل  أن  هنا  بالذكر  الجدير  ومن 
 ، المشعة  موادها  جميع  تستهلك  النووية  القنابل 
ولذلك عندما أحضر األخصائيون أجهزة الجايجر 
بعد ثماني أيام من االنفجار للكشف عن أي مواد 
بالرغم  مشعة  مواد  أي  وجود  تسجل  لم  مشعة 
من أن مراكز مراقبة الشعاعات التابعة للوكالة 
الذرية في سيسيلي سجل ارتفاعًا  للطاقة  الدولية 
حدوث  وقت  النووية  لإلشعاعات  مفاجئًا  كبيرًا 
 . نووي  انفجار  الى حدوث  يشير  مما  االنفجار 
وقد حدد علماء نوويون ومتخصصون عسكريون 

االنفجار بأنه نووي بقوة 6 كيلوطن .
ويجب أن ال ننسى هنا أن وزير الدفاع )الرهاب( 
خمسة  قبل  أعلن  قد  غانتس”  “بيني  السرائيلي 
أيام من قصف المرفأ عن التخطيط لشن هجوٍم 

بيروت  مدينة  في  هامة  تحتيٍة  بنيٍة  تدمير  هدفه 
نتنياهو”  “بنيامين  إدعاءات  أيضًا  نتذكر  وأن   ،
للصواريخ  مخازن  يمتلك  أن حزب هللا  المستمرة 
بقصف  المستمرة  وتهديداته   ، بيروت  مرفأ  في 

هذه المخازن .
أهداف  لتحقيق  المرفأ  بقصف  إسرائيل  قامت 
هذه  من    . واقتصادية  واجتماعية  عسكرية 
اللبناني  االقتصاد  تدمير  هو  الرئيسية  األهداف 
لتجويع اللبنانيين عن طريق تدمير مخازن القمح 
البضائع  استيراد  إمكانيات  وتدمير  المرفأ  في 
يسبب  مما  المرفأ  طريق  عن  الغذائية  والمواد 
ضائقات معيشية للمواطنين وصعوبات اقتصادية 
مضافًة الى الصعوبات المالية التي تسببها البنوك 

الغربية .
وضع  هو  اآلخر  الرئيسي  القتصادي  والهدف 
الجديد  الحرير  طريق  مشروع  أمام  العراقيل 
ُيعتبر أرخص  الذي  بيروت  ميناء  الصيني عبر 
كلفة من ميناء حيفا السرائيلي، ومحاولة إسرائيل 
إغراء الصين بتمرير طريقها الحريري عبر ميناء 

حيفا من أجل تقوية اقتصادها .
وهناك أيضا محاولة إسرائيل خلق خالفات داخلية 
بين الطوائف اللبنانية المختلفة مما قد يسبب حربًا 
أهلية خاصة ضد حزب هللا الذي تتهمه باستمرار 
بتخزين األسلحة في المرفأ مسببة االنفجار. كما 
إسرائيلية  وردٍع  تهديٍد  رسالة  التفجير  هذا  جاء 
أن  استعداد  على  إسرائيل  بأن  هللا  حزب  ضد 
تقصف بأسلحتها النووية كل لبنان إذا قام حزب 
هللا بإطالق صواريخه الـ 100.000 على المدن 

السرائيلية .
رغم كل هذه الحقائق التي تؤكد القصف النووي 
قوية  تضليل  حملة  هناك  للمرفأ  السرائيلي 
نترات  متاهات  في  الجماهير  إرسال  الى  تهدف 
األمومنيوم التي ال تنفجر . فرأينا مراكز وسائل 
النشطاء  فيديوهات  تحذف  الجتماعي  التواصل 
بخلق  وتتهمهم  التفجير  حقائق  عن  اللبنانيين 
السعودية  أموال  ورأينا   . تضليلية  فيديوهات 
كاذبة  أخبار  لنشر  اللبنانية  الصحف  تشتري 

وسائل  ورأينا  هللا.  حزب  لمسؤولي  تهم  ولتلفيق 
العالم األميركية مثل جوجل وفيسبوك وسي إن 
إن وغيرها تقف ضد تقارير البنتاغون كما أكدها 
الرئيس السابق ترامب عن تعرض بيروت للهجوم 
بقنبلة “من نوع ما” واتهامه بمعاداة إسرائيل إذا لم 

يتراجع عن تصريحاته .
النسان  حقوق  منظمة  علينا  خرجت  ومؤخرًا 
مفصل  بتقرير    ”Human Rights Watch“
اللبنانية  السلطات  فيه  تتهم  صفحة   126 من 
طريق  عن  اللبناني  المواطن  حقوق  بانتهاك 
في  لبنانيين  وأمنيين  سياسيين  مسؤولين  تقصير 
أن  رغم  األمونيوم  نترات  شحنة  قضية  متابعة 
المحقق اللبناني أرسل طلبات قضائية الى أكثر 
في  التحقيق  في  تعاونها  طالبا  دول  عشر  من 
هذه  من  أي  تتجاوب  لم  ولكن  النترات،  شحنة 

الدول للطلب.
التفجير  إشكاليات  اللبنانية من  الحكومة  ولتخرج 
ومن الضغوطات الداخلية والخارجية أعلنت مؤخرًا 
ودعت  االنفجار  في  التحقيق  عن  عجزها  عن 
أجنبية  لجنة  لكن   . دولية  تحقيق  لجنة  لتكوين 
كهذه ستزيد الشكوك حول التفجير وستعمق العالم 
العلم  يخبرنا  )التي  األمونيوم  نترات  متاهات  في 
أنها ال تنفجر( موجهة الشكوك واالتهامات تجاه 
شخصيات داخلية ووزراء سابقين مما يبعد النظر 
عن المرتكب الحقيقي لهذه الجريمة الشنعاء أال 
وهو إسرائيل . وأتساءل هنا إذا كان مصير لجنٍة 
اغتيال  جريمة  في  التحقيق  لجنة  كمصير  كهذه 
الرئيس السابق رفيق الحريري ، فمرتكب الجريمة 
واحد، ونوع سالحه واحد، ولجنة التحقيق متشابه 
. فهل ستعيد لبنان نفس الخطأ وتخوض متاهات 

اللجنات الدولية الالمنتهية مرة أخرى؟
الدول  جميع  تقاعست  لماذا  أيضًا  نتساءل  وهنا 
الكبرى عن تقديم ما تملك من أدلة وتقارير وصور 
أقمار صناعية للمرفأ أثناء االنفجار؟ أين تقارير 
رادار مطار بيروت ورادارات س-400 الروسية 
األجواء  لمراقبة  السورية  الحدود  على  القابعة 
األميركية  االستخبارات  تقارير  أين  اللبنانية؟ 
الناتجة عن سفن التجسس األميركية القابعة في 
البحر األبيض المتوسط قبالة السواحل اللبنانية؟ 
الفرنسية والروسية  أين صور األقمار الصناعية 

التي تراقب وتبث فوق لبنان؟
المجرم  إسرائيل؛  بحماية  الدول  هذه  تقوم  لماذا 
العالم  في  النووية  التفجيرات  هذه  لكل  الحقيقي 
السرائيلية  العنجهية  هذا  يغذي  أال  ؟  العربي 
استعمال  في  االستمرار  على  مجرميها  ويشجع 
الكبرى  الدول  هذه  تخاف  هل  النووية؟  األسلحة 
من إسرائيل التي تتصرف كالكلب المسعور الذي 
ينادي بخيار شمشوم مهددا بقصف جميع عواصم 
أي  إسرائيل  أصاب  إذا  النووية  بالقنابل  العالم 
مكروه كما فعلت إسرائيل في تدمير أبراج التجارة 
العالمية في الواليات األميركية في الحادي عشر 
الرهاب  قمة  هو  هذا  أليس  أيلول 2011؟  من 

العالمي؟
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في الذكرى االولى النفجار مرفأ بيروت
كّل يوم هو 4 آب

الجيش اللبناني  ُيحّمل االحتالل االسرائيلي 
تبعاِت تغيير قواعد االشتباك

 بيار أبي صعب

من  أكثر  وطن.  بحجم  كابوس  من  أكثر 
لكارثة  عنوان  آب  من  الرابع  ُمفجعة.  ذكرى 
استثنائية، ال تعرفها الشعوب إال نادرًا، وفي 
لحظاتها األكثر قتامة وسوادًا. كارثة عظمى 
العالم  نهاية  يوم  إّنه  األشياء.  معنى  غّيرت 
و»الكذبة  الهانئ  العيش  بلد  في  نعرفه  كما 
التي صارت زلمة«، مثل »راجح« في »بياع 
موت  يوم  إّنه  رحباني(.  )األخوان  الخواتم« 
سنوات  بعد  احتضار،  طول  بعد  الروح، 
جسد  ينخر  السرطان  خاللها  تركنا  طويلة 
»سطو  عملية  العام  للرأي  انكشفت  الوطن. 
معلن:  موت  وقائع  نعيش  ورحنا  القرن«، 
تسارع االنهيار االقتصادي والنقدي، تبّخرت 
التحتّية  والبنى  الدارات  وواصلت  األموال، 
والتسّول.  والفقر  الجوع  زمن  ودخلنا  تأّكلها، 
فيما أباطرة النظام واصلوا إدارة شؤون البالد، 
والسلبطة  والوقاحة  بالجشع  نفسها،  بالعقلية 

إّياها، كأّن شيئًا لم يكن.
وُتظهر  بؤسنا،  لتزيد  الجائحة  جاءت  ثم 
عجزنا وخوفنا، وُتكّرس موتنا... وأخيرًا، وعند 
لحظة الذروة، كان االنفجار الفظيع، وهو بين 
شهيدًا،   219 البشرية.  الذاكرة  في  األضخم 
المنكوبين،  آالف  عشرات  جريح،   6500
الدولي  البنك  قّدرها  خسائر  مدّمرة،  مدينة 
بأربعة مليارات دوالر. لكّن األخطر واألفظع 
يبقى تلك الطعنة في األعماق التي ال شفاء 
منذ  آخر.  إلى  عصر  من  نقلتنا  لقد  منها. 
ذلك الوقت توّقف الزمن، صار صفرًا عمالقًا 
ندور حوله. إّنها الجريمة القصوى، الجريمة 
ما بعد األخيرة التي لم يعد للوطن الممّزق، 

المتصّدع، المنهار، طاقة على احتمالها.
مع انكشاف خدعة »األوهام الحريرية« القائمة 
و»اقتصاد  والفساد  والريعية  االستدانة  على 
منها  واستفاد  فيها،  شارك  وقد  ـــ  الكاباريه« 
جائعًا  نفسه  الشعب  وجد  ـــ  طبعًا  كثيرون 
كان  التي  الفّقاعة  هي  وها  وعاريًا.  وحافيًا 
اللبنانّية«،  االقتصادّية  »األعجوبة  اسمها 
و»سويسرا  و»الرخاء«  و»االزدهار« 
الشرق«... تنفجر، مع مرفأ بيروت. ليكتشف 
نظام  إفالس  األوان،  فوات  بعد  اللبنانيون، 
كاملة،  منظومة  بل  اقتصادي،  سياسي 
إلى طفيليين،  وحّولتهم  واستعبدتهم  استغّلتهم 
وسرقتهم،  والنتاج،  االبتكار  عن  وأقعدتهم 
في  خلفهم  وتمترست  وعّصبتهم  وطّيفتهم 
هذه  حول  الكثير  وقيل  ُكتب  الحروب.  كل 
الجريمة التي باتت مجااًل لتأويالت وتحليالت 

ومزايدات ونظريات مؤامرة ال ُتحصى... لكن، 
حّتى  الخفّية  وتفاصيلها  خلفياتها،  كانت  أيًا 
اآلن، ورّبما إلى األبد، فالثابت أن ما وقع قبل 
عام في مرفأ بيروت، على تراجيدّيته، جدير 
بأشهر نصوص العبث والالمعقول. لو كان 
»أوبو«، بطل ألفرد جاري، ملكًا على لبنان 

ألمكن رّبما تفادي الكارثة.
شك  وال  جماعّية.  الجريمة  أن  في  شّك  ال 
أن  في  مشتركة. وال شك  المسؤولّية  أن  في 
تراكم  سببها  الكارثة  قصوى.  أولوّية  العدالة 
السمسار  وعقلّية  المناقبّية،  وقّلة  الجهل 
الجدارة  وغياب  والوسيط،  والقواد  والمقاول 
والهمال  والخّفة  واالعتباطّية  والجدية، 
وتأّكل  الدارة،  وسوء  والبيروقراطية  والفساد، 
وقصر  والعجز  الدارات،  وعقم  المؤسسات 
النظر، والحسابات الفئوية والمافيوية. ويمكن 
أن نزيد الكثير في توصيف تلك الحالة التي 
وصلت إليها جمهورّية الموز، ونعرف جميعًا 
ومنّظريها  أسيادها  من  األعظم  السواد  أن 
مثلما  ـــ  االستقالل  منذ  وإقطاعّييها  وحّكامها 
اليوم  و»معارضيها«  »ثوّارها«  من  الكثير 
الديمقراطيات  خدمة  في  يزالون  وال  كانوا  ـــ 
االستعمارية، متواطئين مع »الغرب«، حائزين 
على دعمه وبركاته. كثيرون من هؤالء ترتعد 
فرائصهم اليوم من شبح »العقوبات« ال خوفًا 
على ثرواتهم فحسب، بل ألّنها ستحرمهم من 

مقاهي  في  »كابوتشينو«  الـ  ارتشاف  متعة 
الشانزليزيه!

لكّن هذه الهوّة البال قرار التي حفرها انفجار 
المرفأ، يحاصرها اليوم النّدابون الكذبة، وتجار 
األزمة، وسماسرة من نوع جديد مالئم لألزمنة 
الفاجعة  تكون  أن  يفترض  كان  »الثورّية«. 
المأساة،  في  اللبنانيين  توّحد  تاريخية  لحظة 
وتجمعهم على مشروع وطني قوامه النهوض 
من قلب االنهيار، وإعادة تأسيس دولة مدنية 
جديرة بتضحيات الشهداء. بداًل من ذلك تحوم 
الغربان حول أطالل المدينة، وتحّلق الكواسر 
تستطيع  ما  لتنهش  المحتضر  الجسد  حول 
من االمتيازات واألموال والمناصب والمصالح 

واألدوار...
ويعّبئون  يحشدون  الذين  الهّتافين  من  كثير 
منذ  الناس  ويحّرضون  آب،  من  للرابع 
التخلف  أنظمة  تمّولها  محطات  على  أيام، 
تدّجن  مواقع  وعلى  واالستبداد،  والرجعية 
مشاريع التغيير بدوالرات ُمغّمسة بدمنا، ليسوا 
سوى مرتزقة وأنبياء كذبة في خدمة أجندات 
من  يعمل  من  هناك  هل  مشبوهة.  سياسية 
الدم؟  حمام  الى  البلد  استدراج  على  خاللهم 
هؤالء يدوسون على جراحنا، ونعيقهم يغطي 
على البكاء األخرس الحارق في داخلنا. إّنهم 
ُيدّنسون مسرح الجريمة، وهم مجّرد كومبارس 
للبنان والمنطقة،  في مخطط خطير مكتوب 

من تجلياته الكمين الذي نصبه قّطاع الطرق 
للمقاومة في خلدة! هذه هي الشطارة اللبنانية: 
عّززته،  أو  جديدًا  بزنسًا  خلقت  الكارثة 
الكابوس  قلب  من  الخراب.  اقتصاد  إنه 
غضب  ليختطفوا  شنكر«،  »فتيان  يطلع 
وينطقوا  به،  ويتالعبوا  المرفأ  شهداء  ذوي 
باسمهم... ويدعوا إلى بناء نظام جديد! في 
إليه هؤالء ومشغلوهم هو  ما يسعى  الحقيقة 
جريدة  تدعمهم  هللا«!  حزب  »عزل  محاولة 
»ليبراسيون« الفرنسية )عدد 3 آب 2021( 
السرائيلي  الصحافي  تحريرها  يرأس  التي 
دوف ألفون )رئيس تحرير »هآرتز« سابقًا(، 
أن »»حزب  كيف  لنا  يشرح  مطّول  بتحقيق 
هللا« خّزن األمونيوم لمصلحة سوريا، واغتال 
الشهود الذين يملكون معطيات عن القضية«! 
هناك في األجواء رائحة نتنة تذّكر بسيناريو 
الغرب  في  الرسمي  العالم   …2005
يتفرّج علينا اليوم بمزيج من السادية والشفقة 
»تعطف  التي  الحكومات  فيما  والفضول... 
على الشعب اللبناني وتساعده«، تفرك يديها 
سندفع  التي  المقبلة  الصفقات  انتظار  في 

ثمنها من القروض الجديدة التي سنراكمها!
السماسرة الجدد، وشهود الزور على الجريمة 
التي أطاحت كيان »لبنان الكبير«، يحتكرون 
ودوالراتهم  وإمكاناتهم  التقنية  بأدواتهم  الكالم 
نحن  المخادع.  »الثوري«  وخطابهم  الفريش 
يريد  بناره،  واكتوينا  االنفجار  جرفنا  الذين 
اللصوص والطفيليون أن يسرقوا حتى ذاكرتنا. 
بالنسبة إليهم، أشالء شهدائنا وأطالل منازلنا 
مجّرد مادة لطيفة للفيديوهات التي ستدّر على 
الشعبي،  أصحابها تموياًل سخّيًا... الغضب 
بات وقودًا للفوضى والتخريب، والرقص على 
في  تغيير  أّي  التغيير؟  األهلي.  العنف  شفا 
وتحت وصايته  األميركي  االستعمار  حضن 
وبأمواله السخّية؟ هؤالء، إما عن تشّوش في 
إيديولوجيًا  تعّصبًا  وإما  ارتزاقًا،  وإما  الرؤية، 
والطوباوية،  الطفولية  بفعل  وإما  ومذهبيًا، 
المقبلة.  والوصايات  اآلتي،  للخراب  يمّهدون 
التطبيع«  »بطرك  مع  نضال  رفاق  إّنهم 
النظام الذي قتلنا وسرقنا  )أحد أخطر رموز 
وجّوعنا(، سيشاركون في القداس الذي يحييه 
على أنقاض بيروت الثكلى، والدولة المدنية، 

وأحالم التغيير الحقيقي.
الكاميرات  تعشقه  الذي  االستعراض 
ينتهي  أن  وبعد  آجاًل...  أو  عاجاًل  سينتهي 
نعم، صحيح،  آب.   4 سيبقى  االستعراض، 

في لبنان كل يوم هو الرابع من آب!

أعلن الجيش، في بيان، أنه شارك في اجتماع 
السرائيلي  العدو   - )لبنان  استثنائي  ثالثي 
- يونيفيل(، في رأس الناقورة، اليوم، وحّمل 
تغيير  »تبعات  خالله  السرائيلي  العدو 
السرائيلي  العدوان  بعد  االشتباك«،  قواعد 
جوية  وغارات  مدفعية  رمايات  تخللته  الذي 
استهدفت أراضي لبنانية، أمس وفجر اليوم.

الدولي  المجتمع  الجيش  ناشد  البيان،  ووفق 
الضغوط  أقصى  »ممارسة  المتحدة  واألمم 
كبح  أجل  من  السرائيلي،  العدو  على 
وتيرة  ارتفاَع  وشجَب  العدائية«،  ممارساته 
االعتداءات على الرُّعاة اللبنانيين في اآلونة 
المجال  استخدام  بِشّدة  واستنكر  األخيرة، 
السورية،  األراضي  لقصف  اللبناني  الجوي 

معتبرًا أّن ما حصل في لحفد )جبيل( ووادي 
لهذه االعتداءات،  نتائج  )الكورة( من  مجدل 

هو »خرٌق واضٌح للسيادة اللبنانية«.
كذلك، أدان الجيش انتهاكات العدو الُمستمرة 
اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، وأعاد تأكيد  للسيادة 
القرار  سيما  وال  األممية،  بـ»القرارات  التزامه 

1701، ومندرجاته كافة«.
انسحاب  على ضرورة  الجيش  شّدد  وأيضًا، 
األراضي  »جميع  من  السرائيلي  العدو 
لشمال  الُمتاخمة  المنطقة  ومنها:  المحتلة، 
كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع  األزرق،  الخط 
 B1 والقسم الشمالي من منطقة الغجر، وبقعة
التي  الجديدة  عشرة  السبع  والنقاط  المحتلة 

اعُتبرت خرقًا دائمًا«.
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الملف السوري على المحك…
 هل ستخون موسكو طهران أم ستتخاذل مع واشنطن

براء سمير إبراهيم

منذ بدايتها قبل نحو عشر سنوات وإلى اليوم، 
السياسية  القضية  السورية  األزمة  تزال  ما 
وعالميًا  وإقليميًا  محليًا  واألبرز  األولى 
كبرى  دولية  قوى  فيها  وتشترك  تتدخل  التي 
يطّوق  الذي  التعقيد  كل  وعظمى، وفي ظل 
هذه المسألة، إاّل أن ثّمة مؤشرات ظهرت في 
الوقت الحالي، تدل على أن الملف السوري 
الشائك بات على طريق الحسم بصرف النظر 

عن طريقة حسمه.
السورية  األزمة  ووضعها  بايدن  إدارة  فقدوم 
به  أدلى  الذي  والكالم  أولوياتها،  سلم  على 
بلينكن”،  “أنتوني  األمريكي  الخارجية  وزير 
خالل تصريح تلفزيوني قبل أشهر من تعيينه 
في إدارة بايدن، واعترف فيه إن إدارة أوباما 
الملف  مع  التعامل  في  ذريعًا  فشاًل  فشلت 
السوري، وإنه شخصيًا يشعر باألسف حيال 

ذلك، إذ قال:
إنه شعور  بقية عمري.  “إنه شعور سأحمله 

يراودني بقوة”.
كلها معطيات تشير إلى أن الدارة األمريكية 
الجديدة، ستأخذ على عاتقها مسؤولية إصالح 
أخطاء الدارات السابقة فيما يخص القضية 

السورية.
تجري  التي  النووية  المفاوضات  فإن  كذلك 
الملف  تجعل  بأن  كفيلة  إيران،  مع  حاليًا 
لدى حكومة  باهتمام خاص  يحظى  السوري 
ورقة  القليمي  إيران  نشاط  كان  فإذا  بايدن، 
المباحثات  في  استخدامها  واشنطن  تحاول 
العمل على  فإن  إيراني صارم،  وسط رفض 
من  سورية،  في  اليراني  النفوذ  إضعاف 
بالضغط  واشنطن  أهداف  يحقق  أن  شأنه 
وجودها  حيال  التفاوض  لقبول  طهران  على 
وأنشطتها األقليمية، السيما أن سورية تعتبر 

مركز الثقل اليراني األكبر في المنطقة.

] روسيا ما تزال بحاجة إيران في سورية[

وفي اآلونة األخيرة ازداد الحديث عن تفاهم 
إخراج  بضرورة  يتعلق  فيما  روسي_أمريكي 
الفرضية  هذه  عزز  ومما  سورية،  من  إيران 
بحث  التي  الهاتفية  االتصاالت  إعالميًا، 
بوتين”،  “فالديمير  الروسي  الرئيسان  فيها 
السورية،  القضية  بايدن”  “جو  واألمريكي 
الطرفين  جمعت  التي  الغرانج  قمة  وكذلك 
الملف  طرح  خاللها  وجرى  حزيران  في 
روسيا  تصويت  جانب  إلى  أيضًا،  السوري 
الماضي، لصالح قرار مجلس األمن  الشهر 
“المساعدات  إدخال  بتمديد  القاضي  الدولي 
البعض  الذي وصفه  إلى سورية،  النسانية” 
على  والدال  السورية  للحكومة  ب”الضار” 
وواشنطن  موسكو  بين  فعلي  تنسيق  وجود 
الجانب  غياب  أن  كما  بسورية،  يتعلق  فيما 
اليراني عن منصة الدوحة التي جمعت في 
آذار كل من قطر وروسيا وتركيا وُخصصت 

للشأن السوري، فسرّه البعض على أنه محاولة 
جديدة  رؤية  أي  عن  إيران  لبعاد  روسية 
لمستقبل سورية، وعالوًة على ذلك كله، فقد 
كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى 
التوّسع  بتقويض  “عرضًا  روسيا  تقديم  عن 
الشيعية  الجماعة  دفع  خالل  من  اليراني 
النفط  الفاطميون( خارج حقول  الوكيلة )لواء 
والغاز بالقرب من الرقة خالل آذار/مارس”.

إلى  بحاجة  مازالت  فعليًا  روسيا  أن  إاّل 
كانت  فطهران  سورية،  في  اليراني  الوجود 
وما زالت شريكة موسكو في محاربة الرهاب 
تنتِه  لم  السورية، وهي مهمة  على األراضي 
الكبير  اليراني  الدعم  ننسى  ال  كذلك  بعد، 
لدمشق في ظل الحصار االقتصادي الحالي 
المفروض عليها، فالوقود والدقيق وغيرها من 
تحصل  األخرى  األساسية  والخدمات  السلع 
فإن  لذا  اليراني،  الحليف  من  عليها سورية 
الوقت  في  األقل  على  تستطيع  ال  موسكو 
الحالي أن تنتهج هذا النهج ضد إيران لحين 
بشكل  دمشق  عن  األمريكية  العقوبات  رفع 

كامل والقضاء على الرهاب.
عالوًة على ذلك فإن مصلحة روسيا تقتضي 
بقاء إيران في سورية بالمرحلة الحالية، ألن 
الوجود اليراني في سورية هو ورقة تستطيع 
روسيا استخدامها في أي مباحثات مقبلة مع 
تنازالت  على  للحصول  األمريكي،  الجانب 
ما  بحسب  وأهدافها  روسيا  مصالح  تخدم 
ذكره محللون، إلى جانب ذلك فإن روسيا من 
مصلحتها أيضًا أن تبقى إيران محور اهتمام 
األوسط،  الشرق  في  األول  المتحدة  الواليات 
وبالتالي صرف نظر وانتباه األمريكيين عن 
والدولية  القليمية  وتوسعاتها  روسيا  أنشطة 

التي تجري حاليًا.
كما أن باحثين أمريكيين أو مهتمين في الشأن 
األمريكي، تحدثوا في األيام األخيرة عن وجود 
تعاون كبير بين إيران وروسيا في سورية يهدد 

المصالح األمريكية بشكل صريح.

] واشنطن شريك غير محبذ لدى موسكو[
التي  والتسريبات  التقارير  ظل  في  وحتى 
أمريكي_روسي  تنسيق  وجود  عن  تتحدث 
حول سورية وإخراج إيران منها، إاّل أنه علينا 
أاّل ننسى أن روسيا ليست حليفة وال صديقة 
على  قائمة  البلدين  بين  فالعالقات  ألمريكا، 
التنافس والعداء وكل طرف ينظر إلى اآلخر 
على أنه ند له، بدليل المناوشات واالحتكاكات 
والروسية  األمريكية  القوات  بين  جرت  التي 
على األراضي السورية خالل فترات متقطعة 
التعاون  فإن  كذلك  الماضي،  العام  من 
بين موسكو و واشنطن لبعاد  المفترض ما 
في  يصب  ال  السوري،  المشهد  عن  إيران 
مصلحة موسكو بطبيعة الحال، ألن انسحاب 
وزيادة  األمريكي  الوجود  تعزيز  يعني  إيران 
التدخالت السرائيلية واألوروبية في سورية، 
مما يجعل روسيا في مواجهة تحديات أكبر 

وخصوم أكثر.

شمال  في  معلومات  ظهور  إلى  بالضافة 
شرق سورية، تتحدث عن وجود دعم روسي 
األمريكي،  االحتالل  ضد  الشعبية  للمقاومة 
أشورية  مسلحة  لجماعات  روسيا  وتشكيل 

وأرمنية وحتى عربية لخدمة الغرض ذاته.
هناك  كانت  إذا  فإنه  ذلك  كل  عن  وفضال 
مصلحة لدى روسيا بإخراج إيران من سورية، 
لديها مصلحة أكبر بإخراج األمريكيين  فهي 
منها، وهذا ما أكدت عليه صحيفة “التايمز” 
وتركيا  روسيا  أن  قالت  حيث  عامين،  قبل 
سورية  في  وتنافسهم  اختالفهم  رغم  وإيران 
إال أن هناك قاسم مشترك ومصلحة مشتركة 
الواليات  “إقصاء  وهي  جميعا  بينهم  تجمع 

المتحدة”.

وتحركها  الغموض  يكتنفها  روسيا  سياسة   [
المصالح[

وفي واقع األمر فإن السياسة الروسية حيال 
سورية،قائمة أواًل وأخيرًا على حماية المصالح 
من  يقتضي  مما  عنها،  والدفاع  الروسية 
الدولية  األطراف  كافة  مع  التعامل  موسكو 
وجه  وعلى  السورية،  القضية  في  الضالعة 
الخصوص إيران والواليات المتحدة األمريكية.

وما جرى قبل أيام قليلة من زيارة وفد روسي 
كبير ورفيع المستوى للعاصمة دمشق وتوقيعه 
مع الجانب السوري عدة اتفاقيات في مجاالت 
مختلفة، وزيارة رئيس البرلمان اليراني “محمد 
الزيارة  مع  بالتزامن  لسورية  قاليباف”  باقر 
شامل”  “اتفاق  توقيع  عن  وحديثه  الروسية، 
ما بين طهران ودمشق، يمكن فهمه أّما على 
أنه يأتي في إطار الخالفات ما بين طهران 
وترسيخ  لتثبيت  منهما  كل  وسعي  وموسكو 
مصالحها وشرعنة وجودها في سورية، أو قد 
يكون في سياق التعاون الوثيق مابين روسيا 

وإيران في الملف السوري.

] واشنطن وقاعدة “فّرق تسد”[

وال بد من الشارة إلى أن الحديث عن وجود 
بمصالح  أمريكا وروسيا تضر  بين  اتفاقيات 
ذلك  عن  الحديث  أن  إاّل  سورية،  في  إيران 
ليس باألمر الجديد،فخالل السنوات الماضية 
ونفته  أيضًا  مطروح  الموضوع  هذا  كان 

الرئاسة الروسية في العام 2019،

وقد ال تعدو التقارير الصحفية التي تتحدث 
محاولة  كونها  عن  صفقات  هكذا  مثل  عن 
بين  الخالف  وإشعال  الشقاق  لبث  أمريكية 
غرار  على  واليراني،  الروسي  الحليفين 
المحاوالت األمريكية الرامية إلى زعزعة الثقة 
بعض  تشير  عندما  وموسكو،  دمشق  بين 
التسريبات غير الموثوقة إلى أن موسكو بصدد 
األسد”،  “بشار  السوري  الرئيس  عن  التخلي 
وهذه السياسة األمريكية ليست وليدة اليوم بل 
وأشار  بعيدة،  سنوات  منذ  استخدامها  جرى 
إليها “هنري كيسنجر” السياسي والدبلوماسي 
األمريكي، عندما قال : “إن عالقاتنا مع من 
أن  يجب  ألمريكا(،  معاداتهم)العداء  نتوقع 
أكبر  منهم  كل  مع  االنفراج  إمكانيات  تكون 

مما هي عليها بينهم”.

] سورية وسيناريوهات المستقبل[

أن  القول  يمكننا  ُطرح،  ما  كل  على  وبناًء 
عدة  على  مفتوح  سورية  في  األزمة  مستقبل 
نستطيع  السيناريوهات  وهذه  سيناريوهات، 
تتضمن  ال  أنها  مؤكد  شبه  بشكل  القول 
إعادة إنتاج ما يسمى “الثورة” من جديد، أو 
القيام بتدخل عسكري أمريكي مباشر لنهاء 
البعض، ألن  يروّج  كما  األسد  الرئيس  حكم 

الحديث عن إعادة تشكيل الفصائل المسلحة 
بات أمرًا شبه مستحيل فنحن هنا نتحدث عن 
الذي  أوباما  عهد  في  حدث  فاشل  سيناريو 
مع  تعاطيه  طريقة  أساسًا  بايدن  إدارة  تنتقد 
الملف السوري، كذلك فإن مثل هكذا خطوة 
تتطلب تموياًل كبيرًا وضخمًا إلى جانب أنها 

تأخذ وقتًا طوياًل وممتدًا.
أما الحديث عن احتمالية حدوث تدخل أمريكي 
لزاحة الرئيس األسد عن السلطة بالقوة، كما 
يريد “ستيفن راب”، السفير األمريكي المتجول 
إدارة  في عهد  الحرب  لقضايا جرائم  السابق 
 60“ برنامج  في  مؤخرًا  قال  الذي  أوباما، 

دقيقة” :
مما  وزمرته  األسد  ضد  أفضل  دليل  “لدينا 
يوغوسالفيا  في  ميلوسيفيتش  لدينا ضد  كان 
النازيين  لدينا ضد  كان  مما  أفضل  …حتى 
في نورنبرغ”. فهذا أمر غير وارد إطالقًا، ألن 
خطوة بحجم هذه الخطوة البد أن تكون بعلم 
روسيا التي لم ولن تقبل بمثل هكذا عملية، 
ألن تخليها بهذه الطريقة عن الرئيس “األسد” 
الذي لطالما دعمته ووقفت إلى جانبه خالل 
السنوات الماضية، سيجعل روسيا حليف غير 
محبذ لدى الدول األخرى ويصّورها على أنها 
إضافًة  وتحالفاتها،  التزاماتها  في  جادة  غير 
تنطوي  فإنها  حدثت  ِإْن  خطوة  هذه  أن  إلى 
على قدر كبير من الخطورة، فقد تؤدي إلى 
كذلك  كبرى،  عالمية  حرب  إلى  االنزالق 
أوضح  بايدن”،  “جو  األمريكي  الرئيس  فإن 
بل  تكون عسكرية  لن  حكمه  استراتيجية  أن 
الشرق  أهمية  من  قلل  أنه  كما  دبلوماسية، 

األوسط في برنامجه االنتخابي.
لما  التقديرات  بعض  اآلن  سنطرح  فإننا  لذا 

ينتظر سورية في األيام القادمة :
حل  ليجاد  روسيا  مع  التعاون  زيادة   _
ومخرج لألزمة السورية، يضمن الحفاظ على 
المصالح الروسية واألمريكية والسرائيلية في 
آن واحد، كما يضمن العمل على إزاحة إيران 
كبير  تهديد  من  تشكله  لما  نظرًا  سورية  من 

على “إسرائيل”.
والخروج من  السياسي  الحل  وتيرة  تسريع   _
األزمة عن طريق تفعيل المسار الدبلوماسي 
ويحول  سلميًا،  الحكم  انتقال  يضمن  بشكل 
سدة  في  األسد”  “بشار  الرئيس  بقاء  دون 
وتل  واشنطن  من  كل  تعتبره  حيث  الحكم، 
أبيب بأنه الحاضن األساسي ليران ومحور 

المقاومة في المنطقة.
_ الضغط على الحكومة السورية لالتجاه نحو 
والتخلي  سورية،  من  اليرانية  القوات  إخراج 
عن دعم محور المقاومة مقابل تعزيز وتأمين 
نظام الحكم في دمشق ورفع العقوبات وإعادة 
بالمجتمع  دمشق  دمج  وضمان  العمار 

العربي والدولي مجددًا.
_ االتجاه نحو تعزيز طريق العقوبات وجعلها 
أكثر فتكًا وأكثر ضراوة، بحيث تكفل تحقيق 
المصالح األمريكية في سورية بالقوة، خاصة 

وأن واشنطن تعد اآلن لقانون “قيصر2”.
على  سورية  في  اليراني  الوجود  طرح   _
طاولة مفاوضات فيينا واالتفاق على خارطة 
منه،  والحد  تحجيمه  نحو  إيران  مع  طريق 
بين  السورية  األزمة  حل  تسهيل  وبالتالي 

مختلف األطراف السورية والدولية.
إذًا خيارات واسعة وسيناريوهات عدة بإنتظار 
تصاعد  ومع  القريب،  المستقبل  في  سورية 
وتيرة الحديث عن األزمة السورية في اآلونة 
األخيرة والتأكيد على ضرورة حّلها، نتساءل 

هنا :
هل سيكون العام 2021 عام الحسم لصراٍع 

ذاق السوريون خالله شتى أنواع العذاب؟
الجابة تحملها األيام القادمة التي قد تنطوي 
تتخيله  ومالم  الحسبان  في  يكن  مالم  على 

األذهان.
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كيف أسقط الُهجوم اإليراني على ناقلة إسرائيلّية في بحر ُعمان 
مقولة “الّرد في الّزمان والمكان الُمناسب”؟

االنتخابات العراقية..
 الديمقراطية المدججة بالسالح

عبد الباري عطوان
إذا صّحت االّتهامات التي وّجهها نفتالي بينت 
رئيس الوزراء السرائيلي إلى إيران وتقول إّنها 
هي التي نّفذت الُهجوم بطائرات ُمسّيرة على 
ناقلٍة إسرائيلّية في بحر العرب ُقبالة الّسواحل 
فرضت  إيران  أّن  يعني  هذا  فإّن  الُعمانّية، 
ُمعادلة ردع جديدة، تقول ُمفرداتها “تضربوننا 
الِبحار  في  وُسفنكم  َنضرِبكم،  سورية..  في 

الَمفتوحة وقد أعَذر من أنَذر”.
االشِتباك  وقواعد  الُمعادلة،  هذه  د  ُيؤكِّ ما 
الُمرَتكزة عليها، تسريب “ُمَتعمَّد” و”مدروس” 
من ِقَبل الحرس الثوري اليراني، الذي ُتجِمع 
خلف  َيِقف  أّنه  واألمريكّية  السرائيلّية  اآلراء 
هذا الُهجوم وُمهندسه لمحّطة تلفزيون “العالم” 
الُهجوم جاء ردًّا  إّن  الرسمّية اليرانّية، يقول 
مطار  على  صاروخّية  إسرائيلّية  غارٍة  على 
“الضبعة” في سورية، أّدى إلى اسِتشهاد أحد 
أعضاء الحرس الثوري اليراني، وَجرح أربعة 
منهم  اثنين  إصابة  هللا”  “حزب  ُمقاتلتي  من 

خطيرة جدًّا.
الثوري  الحرس  من  ُمقرَّبة  لبنانّية  مصادر 
للّرد،  ايران  دفع  ما  أّن  اليوم”  لـ”رأي  أّكدت 
وبُسرعة، على هذا القصف للمطار المذكور، 
ُخروج إسرائيل عن المألوف، من حيث ضربها 
أو  األسلحة،  وليس مخازن  الُجنود،  لمهاجع 

مدارج الّطائرات مثلما جرت العادة.
***

هذا العالن “غير الَمسبوق” للرَّد االنِتقامي 
ر  ُيؤشِّ نفسها،  المصادر  وحسب  اليراني، 
على  تقوم  جديدة  إيرانّية  استراتيجّية  على 
الّسريع،  والرَّد  الُمبادرة  زمام  اّتخاذها  أرضّية 

على  كان  السرائيلّية  الّناقلة  على  فالُهجوم 
بَصواريخ  الّناقلة  قصف  األولى  ُدفَعتين، 
كانت  وعندما  عادّية،  ُمسّيرة  طائرة  َتحِملها 
الخسائر طفيفة، جرى إرسال ُمسّيرة انتحارّية 
بهدف  الّسفينة،  طاقم  مهاجع  ضربت  أكبر 
ِفعاًل  حدث  ما  وهذا  بشرّية،  خسائر  إحداث 
عندما ُقِتل اثنان من الّطاقم أحدهما بريطاني 
والّثاني روماني سَيدُخالن الّتاريخ بأّنهما أّول 

َجة. قتيلين في “حرب الّسفن” الُمتأجِّ
د ِبَردٍّ  وزير الخارجّية السرائيلي يائير لبيد َتوعَّ
ووسائل  الًهجوم،  لهذا  انتقاًما  قاٍس  إسرائيلّي 
إعالم إسرائيلّية أّكدت أّن هذا الّرد بات جاهزًا 
أهداف  ضّد  لتنفيذه  الّصفر  ساعة  وينتظر 
إيرانّية “مرصودة” في عين رادار ِسالح الجو 
السرائيلي، ولكن إذا كان الحال كذلك، ولدينا 
تذهب إسرائيل شاكيًة  لماذا  كوك،  الشُّ بعض 
تعلم  وهي  الّدولي؟  األمن  مجلس  إلى  باكيًة 
جّيًدا أّن الفيتو الصيني الروسي الُمزَدوج في 

انِتظارها ُهناك؟
الحاليين، خسارة  إسرائيل ستكون خاسرًة في 
هذه  وفي  َتُرد،  ولم  الهانة  هذه  ابتعلت  إذا 
هذه  في  للهزيمة  اسَتسلمت  تكون  الحالة 
المعركة، وخاسرًة أيًضا إذا رّدت، ألّنها تكون 
اليرانّية،  الِمصَيدة  في  وقعت  قد  الّرد،  بهذا 
ألّن  جهّنم”  “نار  أبواب  نفسها  على  وفتحت 
الّردود اليرانّية جاِهزٌة ِفعاًل، ومرحلة الرَّد في 

الّزمان والَمكان الُمناِسب انَتهت.
جدًّا  ضخٌم  السرائيلي  الّتجاري  األسطول 
بالُمقارنة مع نظيره اليراني الُمتواضع، فأكثر 
من 90 بالمئة من واردات إسرائيل َيُمر عبر 
ًة في بحر  الُخطوط المالحّية البحرّية وخاصَّ

العرب والُمحيط الهندي، والبحر األحمر وهذه 
والُمسّيرات  الّصواريخ  مرمى  في  تقع  كّلها 
اليرانّية، وعلى عكس إيران التي ال ُتَصدِّر 
إال كمّيات محدودة من الّنفط، وال َتستوِرد إال 
القليل بسبب اعِتمادها الّذاتي وتصنيع ُمعظم 
احِتياجاتها أواًّل، والِحصار األمريكي األوروبي 
الَمفروض عليها ثانًيا، ولهذا فإّن جميع الّسفن 
ل بنك أهداف َدِسًما وُمْغرًِيا  السرائيلّية سُتَشكِّ
للُمسّيرات والّصواريخ اليرانّية حسب تقديرات 
أحد الُخبراء في الِمالحة البحرّية في منطقة 

الشرق األوسط اّتصلت به “رأي اليوم”.
ستريت”  “ميرسر  الّناقلة  على  الُهجوم  هذا 
إيال  السرائيلي  الِملياردير  لشركة  المملوكة 
الثوري  الحرس  أّن  َيكِشف ألّول مرّة  عوفر، 
اليراني الذي قصف قاعدة عين األسد غرب 
الِعراق انتقاًما لمقتل الحاّجين قاسم سليماني 
وأبو مهدي المهندس بات يأُخذ ِزمام الُمبادرة 
بنفسه، وينقل المعركة إلى الِبحار المفتوحة، 
َيُعد  أيًضا، ولم  الُعُمق السرائيلي  إلى  ورّبما 
ِمثل  الحليفة  العسكرّية  أذرعه  على  يعتمد 
أنصار هللا في اليمن، و”حزب هللا” في لبنان، 
والحشد الّشعبي في الِعراق، وحماس والِجهاد 

السالمي في غزة.
رسالة قوّية واضحة المعالم بَعثها هذا الحرس 
تمّثلت  األخيرة  أثناء حرب غزّة  إسرائيل  إلى 
كيلومتر،   2000 مداها  ُمسّيرة  إرسال  في 
تصويرها،  وجرى  الِقطاع،  أجواء  في  مّرت 
هذه  بامِتالكها  إيران،  إّن  مضمونها  ويقول 
ضرب  على  قادرٌة  جدًّا،  الُمَتطوِّرة  الّطائرات 
أهداف في مينائّي حيفا وأسدود على ساحل 

المتوّسط.

َمهّمة  األمريكّية  الحربّية  الفرقاطات  َتَولِّي 
الِحماية للّناقالت والّسفن التجارّية السرائيلّية 
ستكون  الهندي  والُمحيط  العرب  بحر  في 
للّطرفين  وعسكريًّا،  ماليًّا  جدًّا،  ُمكِلَفة  عملّية 
األمريكي والسرائيلي مًعا، ألّن هذه الِحماية 
قد تكون محدودة الفاعلّية، وعلينا أن نَتذكَّر 
أّنها سُتضاِعف أثمان بوليصات الّتأمين لُكّل 

فن السرائيلّية في العالم بأسرِه. السُّ
***

أكثر  وباتت  ُسخونًة  تزداد  فن  السُّ حرب 
منطقة  في  الّتوّتر  حّدة  د  وُتَصعِّ ُخطورًة، 
ولَعّل  والخليج،  المندب  وباب  العرب  بحر 
باشِتعال  اأُلولى  للَمرّة  ُعمان  اعِتراف سلطنة 
إلى  سفينة  إرسالها  عن  والعالن  فتيلها، 
مكاِن الُهجوم، والّتأكيد أّنه وقع خارج مياهها 
ُيمِكن  التي  رات األّولّية  الُمؤشِّ القليمّية، أحد 
أّن ُهناك  ُبدَّ  رصدها في هذا الِمضمار، وال 

ُمعطيات كثيرة ما زالت طّي الِكتمان.
المقالة  هذه  ِختام  في  إليه  الوصول  ُنريد  ما 
ردًّا على  قوّيتين  تلّقت صفعتين  إسرائيل  أّن 
ُعدوانها الُمَتَكرِّر على أهداٍف إيرانّية وسورّية 
وثالثة تابعة لحزب هللا، اأُلولى عندما زّودت 
منظومات  السوري  العربي  الجيش  روسيا 
صاروخّية قادرة على إسقاط جميع الّصواريخ 
الُمعَتدية، وتبّين هذا بوضوح في  السرائيلٍية 
والّثانية  حمص،  ريف  في  األخيرة  الغارة 
الُهجوم اليراني على سفينتها ُقبالة الّسواحل 
الُعُمق  على  غاراتها  أّن  أّكد  الذي  الُعمانّية 
السوري لن َتُمر ُدون َردٍّ ُمؤِلم جدًّا، سواًء في 
الُعُمق السرائيلي أو البحار المفتوحة، ولهذا 

فالقادم أعظم.. واألّيام بيننا.

البروفيسور كمال مجيد

تجري  قد  التي  العراقية  االنتخابات  بمناسبة 
ندرك  ان  علينا  القادم  تشرين   اكتوبر/  في 
تعتمد  التي  الليبرالية  الديمقراطية   بأن   ً اوال 
على االنتخابات الدورية حق خاص  بالدول 
ال  الرأسمالية  الدول  هذه  ان  الغنية.  الغربية 
المقهورة  الشعوب  تمتع  تمنع   بل  تسمح، 
بمثل هذه الديمقراطية خوفًا من انها قد تمنع 
قد  بل  استغاللها،  من  الرأسمالية  الشركات 

يقرر شعب ما التحرر من المستعمرين.
لشرح هذه الحقيقة  يؤكد الباحث كازانجيكيل 
قيام  يمنع  الرأسمالي  النظام  ان   (( على 
المواطنين في العالم الثالث من خلق رأسماليتهم 
مكافحة  من  منعهم  مما  المستقلة.  المحلية 
بيروقراطية دولتهم التابعة او سيطرتهم على 
االقتصادية  والدفاع عن مصالحهم  الحكومة 
المحلية  فالدولة  سيادة …  ذات  دولة   كأية 
للشركات  الرأسمالي  االنتاج  لحماية  تشكلت 
العابرة لالوطان التي تمول الدولة العميلة لهذا 

الغرض …((  راجع :-
  Kazancigil. A. The State in 
Global Perspective. London. 
Gower UNESCO. 1986

الدولة   ” أن  على  وروزبيرغ  جاكسون  يؤكد 
الثالث قد تكونت قانونيًا كمخلوق  العالم  في 
استعماري قبل ان تتوفر الظروف االجتماعية، 
واقعية…  كحقيقة  تتثبت  لكي  لها  المحلية، 
فتظاهرت وكانها تمثل المصالح االقتصادية 

واالدارية والثقافية المحلية. “) راجع :
Jackson. R.H. and Rosberg. 
C.G. Jutidcal Statehood in the 
Crisis of Tropical African States.
International Political Scince 
Asoc. 13th Congress. Paris. 
1985

لقد قامت الجامعة المفتوحة البريطانية بدراسة 
العالم  في  والدولة  الرأسمالية  بين  العالقة 

الثالث وتوصلت الى النتائج التالية:-
قبل  من  تكونت  الحديثة  الدولة  ان   –  1
العالم  في  انتشرت  ثم  االوروبية  الرأسمالية 

لتنفيذ متطلبات النظام العالمي الرأسمالي.
 2 – تتدخل الدول الرأسمالية في تصرفات 
الشركات  ارباح  زيادة  بغية  العالمية  السوق 

المسجلة عند كل واحدة منها.
دول  الى  للعالم  السياسي  التقسيم  ان   –  3
البلدان  قبل  من  حكمها  يتم  منفصلة، 
طريق  اوعن  مباشرة  بصورة  الرأسمالية، 
الحكومات المحلية، جاء تلبية لسالمة النظام 
الرأسمالي ولتخفيف التناقضات الموجودة بين 

الدول الرأسمالية المختلفة.  راحع:-
 Mclennan. G.. Held. D and Hall.(
 S.. The Idea of the Modern State.
 Open University Press. Milton

1984.Keynes
تؤكد هذه البحوث وكثيرة اخرى ان الدولة في 
بلدان العالم الثالث تكونت لخدمة المستعمرين 
االوسط  الشرق  لتقسيم  بيكو  سايكس  واتفاق 

نصب  بلد  كل  وفي  ذلك.  على  دليل  خير 
المستعمر، منذ البداية، رهط فاسد وامين من 
العمالء لتسهيل اعمال الشركات التي تدخل 
البلد مع جيوش االحتالل.  فتمني الشعوب 
الخيال.  من  نمط  بالديمقراطية  المقهورة 
حقًا  ليست  الضعيفة  او  الصغيرة  فالشعوب 
ال  وامريكا  االوروبية  الدول  ألن  مستقلة 
تعترف بهذا االستقالل. وغالبًا يأخذ االعضاء 
مؤذية  قرارات  االمن  مجلس  في  الدائميون 
ضد الدول الضعيفة. فالحرب ضد العراق او 
افغانستان اوليبيا، بل حتى الحرب االهلية في 
الغربية  الدول  بمبادرة والحاح  سوريا، حدثت 

وامريكا بصورة خاصة.
هناك  الحقائق  من  اعاله  ماورد  على  عالوة 
عدم  تثبت  مفصلة  غربية  اكاديمية  بحوث 
امكانية تطبيق الديمقراطية في البلدان الفقيرة 
دراسته  ففي  صحيًا.  او  ثقافيًا  اوالمتأخرة 
من  ستيفنز  جون  اكتشف  البلدان  لمختلف 
عالقة  “وجود  ببريطانيا  كمبريج  جامعة 
االقتصادي  التطور  بين  وجازمة  متالزمة 

والديمقراطية.”  راجع:-
 John D. Stephens. The Idea
 of Democracy. Cambridge

1993 University Press
مفصلة،  احصائية  بدراسة  ليبست   قلم  لقد 
مستخدمًا ” نظرية الداالت االنشائية” واستنتج 
ان نجاح النظام الديمقراطي يتحقق فقط  في 
شعوبها  وتتمتع  اقتصاديًا   المرفهة  البلدان 

بالثقافة والصحة العاليتين راجع:-
 S.M. Lepset  . Political Man.    

1960 Garden City. Doubleday
 ، العديدة  والحروب  االحتالل  منذ  والعراق، 
تحول الى بلد مفلس باعتراف الكاظمي  مما 
جعله ان يقبل بـ 150 مليون دوالرمن الرئيس
 بايدن لقاء استمرار االحتالل بشكل جديد.

مصابة  العراق   في  االقتصادية  الحالة  أن 
مجاري  او  ماء  او  كهرباء  فال  بالفوضى 
الصرف الصحي وانتشار البطالة واالمية بل 
اصابة المستشفيات بالحريق وموت العشرات 
فيها كلها تمنع  نشوء ونمو الديمقراطية فيه 
. ثم ان الديمقراطية ليست المشكلة اآلنية او 
الرئيسية وان جاءت بقدرة قادر او بفضل من 
امريكا فانها ال تحل مشاكلنا وال تجلب الخبز 

لمحتاجينا.

منذ سنة 1980  دخل العراق في الحرب مع 
الكويت وحرب االحتالل في  ايران ثم حرب 
بين  االهلية  الحروب  على  ، عالوة   2003
احتالل   بعد  داعش  وحرب   واالكراد  العرب 
معالم  خربت  الحروب  هذه   . العراق  ثلث 
الوسطى.   القرون  الى  فيه وارجعته  المدنية  
ان الشعب المسكين أخذ  يخاف  من كلمة 
ولهذا  منها.  االمريكية  وخاصة  الديمقراطية، 

يرفض المشاركة في االنتخابات المزيفة.
 ان اعادة  الحالة الطبيعية الى البالد تحتاج 
ً،عدم  رجاء  فاالحسن،   المليارات.  الى 

تهديدها بالديمقراطية المدججة بالسالح.
كاتب عراقي
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زيادة الرعب االمريكي من الصين

تهديدات غانتس لغزة.. رسالة من نوع خاص لمصر وحماس.. 
إفالس سياسي وعسكري أم ورقة الضغط األخيرة قبل إعالن الحرب؟

أزفت ساعة درعا بالنسبة لروسيا

تحت العنوان أعاله، كتب غيفورغ ميرزايان، 
التي  الصين  مطالب  حول  »فزغلياد«،  في 

يستحيل أن تقبلها واشنطن.
المتحدة  الواليات  تسعى  المقال:  في  وجاء 
إلى  المعقدة  عالقتهما  تحويل  إلى  والصين 
للعب،  قواعد  بوضع  حضارية،  منافسة 
للتعاون المحتمل  وخطوط حمراء، ومجاالت 

والتواصل بلباقة.
الخارجية  وزارة  وكيلة  طارت  الغرض،  لهذا 
للقاء  تيانجين  إلى  ويندي شيرمان  األمريكية 

نائب وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
الصينية  الخارجية  باسم  المتحدث  ووصف 
»عميقة  بأنها  المحادثات  هذه  ليجيان  تشاو 
وصريحة ومفيدة، من حيث أن كال الجانبين 
بشكل  البعض  بعضهما  مواقف  يفهمان  باتا 
أفضل«. ولكن ذلك، يعني لو ُترجم من اللغة 

الدبلوماسية إلى الروسية أن الطرفين لم يتفقا.
الشروط  قائمة  تضمنت  لـ«بلومبرغ«،  وفقا 
وضع  التالية:  النقاط  الصينية  والمتطلبات 
الشعبية  الصين  جمهورية  نظام  النتقاد  حد 
والرسوم  العقوبات  جميع  ورفع  السياسي، 
التجارية، فضاًل عن عدم التدخل في شؤون 
بالضافة  وشينجيانغ.  وتايوان  كونغ  هونغ 
إلى ذلك، فلعل بكين طالبت واشنطن باحترام 
شرق  وجنوب  شرق  في  الصينية  المصالح 

آسيا.
للوهلة األولى، لم يطلب الصينيون أي شيء 
خاص. كل شيء منطقي وواقعي تماما. ومع 
ذلك، ال يمكن للواليات المتحدة قبول أي من 

هذه النقاط.
فال يمكنهم التخلي عن الحملة العالمية ضد 
النظام السياسي الصيني؛ واألمر بخصوص 

للواليات  ليس سهال؛ وليس  التجارية  الرسوم 
شؤون  في  التدخل  عن  تتوقف  أن  المتحدة 
تتوقف  لن  كما  وشينجيانغ؛  كونغ  هونغ 
شؤون  في  التدخل  عن  المتحدة  الواليات 
تايوان. بالنسبة للواليات المتحدة، هذه الجزيرة 
ليست مجرد »حاملة طائرات«، إنما خطاف 
يمكنهم، إن لزم األمر، أن يصطادوا به التنين 

الصيني.
أما في مجال النفوذ، فالواليات المتحدة ليست 
مستعدة لعطاء المنطقة بأكملها للصين، أو 
على األقل عدم التدخل في نزاعات بكين مع 
دول المنطقة. تنظر واشنطن إلى جنوب شرق 
آسيا بوصفه حدودها البعيدة التي يمكنها بل 

ويجب عليها أن توقف بكين عندها.
فإن  الحال،  بطبيعة  الحالة،  هذه  مثل  في 
أن  بمعنى  ومفيدة،  »عميقة وصريحة  عبارة 

بعضهما  مواقف  يفهمان  باتا  الجانبين  كال 
الذي  األقصى  تمثل  أفضل«  بشكل  البعض 

يمكنهما االتفاق عليه.

بيلينكايا،  العنوان أعاله، كتبت ماريانا  تحت 
روسيا  جهود  حول  »كوميرسانت«،  في 
الجيش  قبل  من  درعا  محافظة  تطهير  لمنع 

الحكومي السوري.
إراقة  منع  روسيا  تحاول  المقال:  في  وجاء 
محاوالت  وسط  سوريا،  جنوب  في  الدماء 
درعا  محافظة  على  الكاملة  للسيطرة  دمشق 
التي يطلق عليها اسم »مهد الثورة السورية«. 
فقبل ثالث سنوات، بذلت موسكو جهودا كبيرة 
المصالحة  باعتماد  المحافظة،  تطهير  لمنع 
في  حدث  كما  العسكرية،  العملية  من  بدال 

ضواحي دمشق.
وكما الحظ العديد من ممثلي المعارضة، خالل 

عملية المصالحة، فهم دخلوا في مفاوضات 
وليس  موسكو  وبضمانات  مع ضباط روس 
مع السلطات السورية. إنما روسيا تؤكد على 
الدوام أن اتفاقات المصالحة تمت على وجه 

التحديد بين دمشق والمعارضة.
إلى  درعا  تحولت  ثالث سنوات،  مدى  على 
يتم  لم  التي  المتشابكة  المشاكل  من  كتلة 
حلها. دمار ما بعد الحرب وموقف السلطات 
المحليين  السكان  من  المتعجرف  المركزية 
وعمليات عصابات وإرهابيي المعارضة غير 
اللواء  مشاكل  وكذلك  بالمصالحة،  القابلة 
الجيش  من  النظامية  الوحدات  مع  الثامن 
واألمن السوري والقوات التابعة ليران الموالية 

لدمشق. على هذه الخلفية، دعا نشطاء في 
درعا إلى رفض االنتخابات الرئاسية السورية 
العديد  إغالق  فجرى  مايو.  في  جرت  التي 
من مراكز االقتراع، وجرى استهداف المراكز 

األخرى.
االنتخابات،  مقاطعة  لدرعا  تغفر  لم  دمشق 
وبحسب  هناك..  النظام  إحالل  فقررت 
كانت  السعودية،  األوسط«  صحيفة »الشرق 
موسكو ضد العملية العسكرية في المحافظة، 

لكن دمشق لم تستمع لنصيحتها.
الشؤون  مجلس  خبير  يرى  فال  ذلك،  ومع 
في  سيميونوف،  كيريل  الروسي،  الدولية 
المصالحة  لسياسة  فشال  درعا  أحداث 

الروسية. فقال: »المفاوضات ال تزال جارية. 
مع العلم بأن سمعة روسيا كوسيط، في نظر 
المعارضة السورية والمجتمع الدولي، تتوقف 

على تطور الوضع في درعا«.

الثامن  اللواء  تجربة  إلى  سيمونوف  وأشار 
مع  اآلن  تنشأ  المشاكل  أن  وإلى  الناجحة، 
وحدات المعارضة التي لم تنضم إليه والتي لم 
يتم تسوية وضعها بشكل كامل. وفي الوقت 
نفسه، فإن مقاتلي هذا اللواء على الرغم من 
أنهم  إال  لدمشق،  موالين  يصبحوا  لم  أنهم 

قادرون على إحالل النظام في المحافظة.

نادر الصفدي:
من جديد عاد وزير الجيش السرائيلي بيني 
المعتادة  التهديد  ورقة  الستخدام  غانتس، 
ضد قطاع غزة، والتي يستخدمها المسؤولين 
بـ”الفالس  شعورهم  عند  بكثرة  السرائيليين 
مع  التعامل  في  والعسكري”،  السياسي 
تتمسك حتى  التي ال تزال  القطاع ومقاومته 
طاولة  على  تضعها  التي  بشروطها  اللحظة 

المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة.
لجميع  بـ”االستعداد  تهديدات غانتس األخيرة 
السيناريوهات بغزة بما فيها التصعيد العسكري، 
واستعادة الجنود السرائيليين لدى المقاومة”، 
في  المصرية  الوساطة  فشل  فعلًيا  عكس 
منذ  ترعاها  التي  بالملفات  تقدم  أي  إحراز 
قطاع  على  األخيرة  التصعيد  الجولة  انتهاء 
غزة، والتي انتهت قبل أكثر من شهرين وراح 
وتدمير  والجرحى  الشهداء  مئات  ضحيتها 

هائل في البنية التحية.
أحدث  في  قال  السرائيلي  الجيش  وزير 
إسرائيل  إن  الثالثاء،  أمس  له  تصريح 
هدنة  على  الحفاظ  أجل  من  العمل  تواصل 
لسكان  الرفاهية  تعكس  والتي  األمد،  طويلة 
قطاع غزة، موضًحا خالل زيارته فرقة غزة 
تام  استعداد  على  “إسرائيل  أن  العسكرية، 
لجميع السيناريوهات مع غزة، بما فيها الذهاب 

لتصعيد جديد أو الوصول إلى هدنة”.
وتابع: “سنعمل على استعادة الجنود األسرى، 
مشددًا على أن القيادة السرائيلية تعمل على 
أجل  من  العملياتية  األهداف  مئات  إعداد 
الجنوب – مستوطنات غالف  حماية سكان 

غزة- وإبعاد أي تهديد عنهم”. وفق قوله
تهديدات غانتس لقطاع غزة، لم تكن الوحيدة 
السياسيين  المسؤولتين  من  الكثير  سبقه  فقد 
والعسكريين، بتوجيه التهديدات المباشرة بشن 
القطاع،  على  وقوية  جديدة  عسكرية  عملية 
السرائيليين  الجنود  واستعادة  المقاومة  لردع 
أركان  رئيس  قاله  ما  أبرزها  وكان  بالقوة، 
الجيش السرائيلي، أفيف كوخافي، بإن هناك 
“احتمال معقول” باندالع مواجهة عسكرية مع 
قطاع غزة “قريبا”، بعد جولة أخيرة انتهت في 

21 مايو/ أيار الماضي.
أغلب الفصائل وعلى رأسهم حركة “حماس” 
كانت ترد على تلك التهديدات بالتحذير من 
الدخول بحرب جديدة وتصفها بأنها “إفالس 
الخالفات  حجم  يعكس  وعسكري،  سياسي 
داخل دولة االحتالل، وفشلها في التعامل مع 

المقاومة ومطالبها”.
ورغم أن إسرائيل خالل األيام األخيرة قدمت 
بعض التسهيالت لغزة، تمثلت بتوسيع حركة 
القطاع  معابر  عبر  والبضائع  األفراد  تنقل 

الحدودية، وزيادة مساحة الصيد قبل شواطئ 
“إبرة  وال  عائًقا  يكون  لن  ذلك  أن  إال  غزة، 
مسكن” تمنع إشعال فتيل حرب جديدة، فكافة 
المؤشرات الميدانية والسياسية ترجح الدخول 
القليلة  األسابيع  خالل  كبيرة  تصعيد  بجولة 

المقبلة.
مراقبون اتفقوا جميعهم، على أن القاهرة فشلت 
حتى هذه اللحظة في إحراز أي تقدم بالملفات 
الحصار عن  ترعاها وعلى رأسها رفع  التي 
غزة، وصفقة تبادل األسرى، والمنحة القطرية، 
والعمار، وما تنجح به فقط هو تثبيت حالة 
أن  يمكن  والتي  القائمة،  المشحونة  الهدوء 
تنفجر بأي لحظة. ورجح المراقبون أن تكون 
وحركة  لمصر  رسالة  هي  غانتس  تهديدات 
“حماس”، بان إسرائيل لن تنتظر طويال أمام 
الضغوطات الداخلية والخارجية التي تتعرض 
الجولة األخيرة،  إخفاقها في  بعد  لها خاصة 
القاهرة  تنجح  لم  إن  الحرب  لخيار  تلجأ  وقد 
بتحريك الملفات وأهمها صفقة التبادل والتي 
قد تكون حجر العثرة األكبر أمام التوافق بين 

“حماس” ودولة االحتالل السرائيلي.
هذا وعلمت “رأي اليوم”، من مصادر موثوقة 
القاهرة هددت “حماس” وإسرائيل بتجميد  أن 
الطرفين،  بين  المباشرة  غير  المفاوضات 
بسبب عدم إحراز أي تقدم بالملفات المطروحة 

والمتعلقة بقطاع غزة، وحسب المصادر فإن 
وتحدد مصير  المقبلة ستكون حاسمة  األيام 
القطاع، بجولة تصعيد أو إعالن اتفاق رسمي 

وُملزم بهدنة طويلة وصفقة تبادل.
الجدير ذكره أن حركة “حماس” تحتجز منذ 
الحرب على قطاع غزة عام 2014، جثماني 
الجنديين السرائيليين هدار غولدين، وأورون 
اثنين  إسرائيليين  إلى  بالضافة  شاؤول، 
أحدهما من أصل إثيوبي هو إبراهام منغستو، 
واآلخر من أصل عربي يدعى هشام السيد.

التوصل  جرى  تهدئة  اتفاق  أعقاب  وفي 
والفصائل  إسرائيل  بين  مصرية  برعاية  إليه 
الفلسطينية في قطاع غزة أنهى 11 يوما من 
من  أكثر  ضحيته  راح  النار  لطالق  تبادل 
250 فلسطينيا، و13 من الجانب السرائيلي 
غزة،  بقطاع  لحق  واسع  دمار  عن  فضال 
ورفات  األسيرين  لتبادل  محادثات  نشطت 
الجنديين مقابل 1111 فلسطينيا في السجون 

السرائيلية.
محادثات  تستضيف  التي  القاهرة،  وتسعى 
رؤى  لتقريب  األسرى،  لتبادل  مباشرة  غير 
إسرائيل  تربط  إذ  الصفقة،  لنجاز  الجانبين 
ورفات  األسيرين  بعودة  غزة  إعمار  إعادة 
الفلسطينية  الفصائل  ترفض  فيما  الجنديين، 

في القطاع ربط الموضوعين.
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من هم البيغميون )األقزام(
أحد أقدم الشعوب التي سكنت الغابات األفريقية؟

كيف تتحقق من اختراق حسابك الخاص على »فيسبوك »؟

يواجه الكثيرون قلقا متزايدا بشأن الخصوصية 
ما  وهو  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
وبسيطة  سهلة  طرق  عن  يبحثون  يجعلهم 

للتحقق مما إذا تعرضوا لالختراق.
وإذا كنت قلقا من أن شخصا آخر لديه حق 
الوصول إلى حسابك على »فيسبوك«، فهناك 
طريقة سهلة للتحقق من ذلك، حيث يحتوي 
تسجيل  مكان  تتعقب  تقنية  على  »فيسبوك« 
تساعدك  أن  ويمكن  حسابك  إلى  الدخول 
من  حسابك  حماية  أو  الخروج  تسجيل  في 

األشخاص الذين يحاولون اختراقه.
ويمكن أن يخبرك »فيسبوك« بموقع األجهزة 
التي تصل إلى حسابك. كما يمكن أن يخبرك 
وتاريخ  المتصفح  ونوع  الجهاز  بنوع  أيضا 

ووقت آخر دخول إلى الحساب.
وإذا كان هناك شيء ال يبدو صحيحا، فيمكنك 
 active( النشط  التشغيل  من  أي  إنهاء 
sessions( لـ«فيسبوك« من بين تلك التي 

قمت بتسجيل الدخول إليها.

الدخول  تسجيل  تم  التي  األجهزة  ترى  كيف 
إليها على »فيسبوك« عبر سطح المكتب

الذي  الويب  متصفح  فتح  إلى  أوال  ستحتاج 
تختاره وتسجيل الدخول إلى »فيسبوك«.

المنسدلة  القائمة  سهم  فوق  انقر  ذلك،  وبعد 
واختر  الرئيسية  صفحتك  الفتة  أعلى 

»العدادات«.

العدادات،  صفحة  إلى  دخولك  وبمجرد 
»األمان  خيار  فوق  النقر  إلى  ستحتاج 
يظهر  أن  يجب  والذي  الدخول«،  وتسجيل 

كخيار على الجانب األيسر من الشاشة.

ثم اتجه إلى قسم »مكان تسجيل الدخول«. 
جميع  بمشاهدة  القسم  هذا  لك  وسيسمح 
على  إليها  الدخول  تسجيل  تم  التي  األجهزة 
النشطة  األجهزة  ذلك  في  بما  »فيسبوك«، 

حاليا.
وتاريخ  وقت  معرفة  من  أيضا  وستتمكن 
حدوث تسجيل الدخول، ونوع الجهاز الذي تم 

استخدامه وموقعه.

الثالث  الرأسية  النقاط  بالنقر فوق  وإذا قمت 

نشط  تشغيل  كل  من  األيمن  الجانب  على 
أو  الخروج  تسجيل  من  فستتمكن  ُمدرج، 

البالغ عن ذلك على أنه ليس أنت.

وستحصل أيضا على خيار »تسجيل الخروج 
من جميع التشغيالت النشطة«.

الدخول  تسجيل  تم  التي  األجهزة  ترى  كيف 

إليها على »فيسبوك« عبر الهاتف الذكي

هذه العملية متشابهة جدا إذا كنت تريد التحقق 
»فيسبوك«  إلى  الدخول  تسجيل  مكان  من 
عبر التطبيق على هاتفك أو جهازك اللوحي.

فوق  النقر  إلى  ستحتاج  التطبيق،  وفي 
اليمنى  الزاوية  في  الثالثة  األفقية  الخطوط 

السفلية.
ثم قم بالتمرير ألسفل حتى ترى »العدادات« 

وانقر عليها.
انتقل  »العدادات«،  إلى  دخولك  وبمجرد 
»األمان  على  وانقر  »األمان«  إلى  ألسفل 

وتسجيل الدخول«.
وسترى بعد ذلك قسم »مكان تسجيل الدخول« 
لرؤية  الكل«  »عرض  فوق  النقر  ويمكنك 

جميع األجهزة.
المكتب،  سطح  طريقة  مع  الحال  هو  وكما 
حدوث  وتاريخ  وقت  معرفة  من  ستتمكن 
تم  الذي  الجهاز  ونوع  الدخول  تسجيل 

استخدامه وموقعه.
الثالث  الرأسية  النقاط  بالنقر فوق  وإذا قمت 
الجانب األيمن من كل جلسة مدرجة،  على 
فستتمكن من تسجيل الخروج أو البالغ عن 

ذلك على أنه ليس أنت.
وستحصل أيضا على خيار »تسجيل الخروج 

من جميع التشغيالت النشطة«.
المصدر: ذي صن

الذي   ،)Pygmy( »بيغمة«  اسم  أطلقوا  األوروبيون 
يعني »قزم« باللغة اليونانية، على السكان األصليين 
للغابات وسط القارة األفريقية، ألن متوسط طولهم  ال 

يتعدى 120 سنتيمترًا
يأبى البيغميون )األقزام(، أحد أقدم الشعوب التي سكنت 
الغابات األفريقية، التخلي عن عاداتهم وتقاليدهم التي 

شكلت أسلوب حياتهم منذ آالف السنين.

وأِلف البيغميون، منذ نحو 5 آالف عام، الصيد في 
األساسية،  الغذاء واالحتياجات  لتوفير  أفريقيا  غابات 
ومع الزمن تحولت تلك الغابات إلى موطن وفر لهم 

قوت يومهم وشّكل أسلوب حياتهم.

حياة بدائية
التخلي  القامة-  بقصر  -المعروف  الشعب  هذا  يأبى 
على  الحفاظ  ويحاول  البدائية،  حياته  أسلوب  عن 
العيش  مواصلة  خالل  من  به  الخاصة  الصيد  ثقافة 
من  بالقرب  أفريقيا  الغابات وسط وغرب  مناطق  في 

المحيط األطلسي.
الذي   ،)Pygmy( »بيغمة«  اسم  األوروبيون  أطلق 
يعني »قزم« في اللغة اليونانية، على السكان األصليين 
للغابات وسط القارة األفريقية، ألن متوسط الطول لدى 

أفراد هذا الشعب ال يتعدى 120 سنتيمترًا.
 120 نحو  يبلغ  الشعب  هذا  أفراد  عدد  أن  ُيعتقد 
في  الغابات  مناطق  يعيش معظمهم في  نسمة،  ألف 
لوجود  إضافة  األطلسي،  المحيط  بقرب  الكاميرون 
مجموعات أيًضا في رواندا وبوروندي وأفريقيا الوسطى 

والكونغو الديمقراطية وزامبيا والغابون وأنغوال.
ثقافة الصيد

خالل السنوات الماضية، بدأت الغابات المطيرة التي 
يسكنها البيغميون بالنضوب واالنحسار بشكل متسارع، 

بسبب االستغالل الجائر ألخشاب الغابات والتعدين.
باالنحسار  األقزام  عوائل  بدأت  األثناء،  هذه  وفي 
والتقلص رويًدا رويًدا، ال سيما بعد منعهم من العيش 
ببعض الغابات التي حولتها الحكومات األفريقية إلى 

حدائق ومحميات وطنية.
ولم تنجح جهود االندماج التي تبذلها حكومة الكاميرون 
يحبون  ال  الذين  لألقزام،  مستقرة  حياة  توفير  في 
ويفضلون  الصور،  والتقاط  األجانب  مع  التواصل 
المحافظة على أسلوب حياتهم المختلف عن الشعوب 

المستقرة في القارة.
فيقضون  أسالفهم،  مثل  العيش  البيغميون  يفضل 
معظم وقتهم بالصيد في أعماق الغابات وجمع الفاكهة 
واألعشاب، وال يستخدمون القطع النقدية، الستخدامهم 

المقايضة مع المجتمعات األخرى لتلبية احتياجاتهم.
عن  بحًثا  والتنقل  الحركة  بكثرة  األقزام  حياة  تتميز 
السهام  بصناعة  بأنفسهم  القبيلة  أفراد  ويقوم  فرائس، 
المناجل  والحراب من الخشب والحجارة، ويستخدمون 

لقتل القرود والظباء والغزالن والفيلة.

وتعتبر أشجار الفاكهة البرية المصدر الغذائي الرئيسي 
لألقزام، إذ يستهلكون فواكه مثل البرقوق البري والمانغو 

البري والبندق بشكل يومي تقريًبا.
ويقول »نزي فوير« زعيم قبيلة »فوير«، التي تعيش 
في الغابات الواقعة على بعد حوالي 70 كيلومترًا عن 

قبيلته  أفراد  إن  الكاميرون،  غربي  »كريبي«  مدينة 
والحيوانات  األسماك  بصيد  حياتهم  مواصلة  يريدون 

البرية وجمع الفاكهة من الغابة.

القبيلة  أفراد  أن  األناضول  لمراسل  »فوير«  ويضيف 
قلقون للغاية من تسارع عملية قطع األشجار بالغابات، 
وما يتبع ذلك من تقلص المساحات التي كانت تشكل 

مناطق عيش أفراد القبيلة.
غاباتنا صيدلياتنا

قبيلة آمورا،  أفراد  أكبر  يقول »أبوميم آمورا«،  بدوره، 
»بيكويتسي-نجول«  منطقة  غابات  في  يعيش  الذي 
الغابات  هذه  في  النور  أبصر  إنه  الكاميرون،  غربي 

التي تعتبر مسقط رأسه.
العزم  عاقد  أنه  األناضول  لمراسل  »آمورا«  ويضيف 
على مواصلة العيش في الغابات والموت فيها، مشيرا 

إلى أن الغابات تمنح أفراد قبيلته كل ما يحتاجون من 
طعام وشراب ومسكن.

على  لألسف  قادرين  غير  أنهم  إلى  آمورا  ويلفت 
االستفادة من الخدمات االجتماعية التي توفرها الدولة، 
تعتبرهم  ال  الدولة  ألن  الصحية،  الخدمات  وخاصة 

مواطنين مسجلين.
ولحاءها  األشجار  أوراق  تستخدم  قبيلته  أن  ويوضح 
ونباتات برية للعالج، ويردف »لدينا شراب يتم تحضيره 
من أوراق شجرة المورينجا )المعجزة( التي توجد عادة 

في الغابات المطيرة حيث يعيش أفراد قبيلتنا«.
ويتابع »نستخدم هذا الشراب في عالج ارتفاع ضغط 
بتحضير  القبيلة  أفراد  يقوم  ذلك،  إلى  إضافة  الدم. 
مراهم من نبات نلوير المضاد للسموم، ومستحضرات 
طبية أخرى لعالج اضطرابات المعدة واألمراض التي 

تعاني منها النساء أثناء الحمل«.

األغصان  من  مبنية  منازل  في  يعيشون  البيغميون 
المطيرة  الغابات  أشجار  لبعض  العريضة  واألوراق 

)األناضول(
يعيشون في أكواخ الخشب

يعيش األقزام في منازل مبنية من األغصان واألوراق 
الغابات  في  تنتشر  التي  األشجار،  لبعض  العريضة 
المطيرة، ويشتهرون بكثرة التنقل للبحث عن مصادر 
مؤقتة  منازل  في  للسكن  دفعهم  الوضع  هذا  العيش، 

يجري بناؤها في غضون ساعة تقريًبا.
يقضي البيغميون أيامهم في البحث عن الفاكهة البرية 
في  يشعلونها  التي  النار  حول  ويتجمعون  وجمعها، 
كبار  نصائح  إلى  واالستماع  الحديث  لتبادل  المساء 

السن والرقص.
يؤمنون بالحياة اآلخرة

يعتقد البيغميون أن كل شيء في الطبيعة له جانبان، 
على  ويسبغون  ملموس،  مادي  والثاني  روحي  األول 

األرواح قدرات خارقة تجعلها تتحكم في حياة البشر.
بالحياة  يؤمنون  ألنهم  الكهوف،  في  موتاهم  ويدفنون 
كل  في  تعيش  أسالفهم  أرواح  أن  ويعتقدون  اآلخرة 

مكان.
ممن  األقزام  من  أفراد  مصادفة  الممكن  ومن 
األفراد  بين  سيما  ال  المسيحية،  أو  السالم  اعتنقوا 

المخالطين للمجتمعات الحضرية.
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مجتمع اإلنترنت الرقمي...
نحو المواطنة الرقمية العالمية

 فؤاد الصباغ 
 كاتب تونسي و باحث اقتصادي دولي

اليوم  أصبحت  الرقمية  العولمة  أن  فيه  شك  ال  مما 
واقعا ملموسا في حياتنا و معامالتنا و أضحت تلك 
ال  جزءا  المتطورة  التقنيات  و  الحديثة  التكنولوجيات 
يتجزأ من الحياة اليومية في أبسط جزئياتها. فال يمكن 
الشتغال  علي  قادر  الحديث  العالم  بأن  الجزم  اليوم 
إذا  بحيث  التصاالت  تلك  أو  التقنيات  تلك  بدون 
تعطلت اآللة اللكترونية تعطل معها الشغل و النتاج. 
فهنا يكمن مربط الفرس. فبالعودة إلي الحقبة الفارطة 
يعني قبل ظهور تلك التكنولوجيات نالحظ أن وسيلة 
التصال كانت تتطلب إضاعة وقت طويل من أجل 
التجارية  المبادالت  تنفيذ  و  المالية  المعامالت  إجراء 
بحيث كانت تلك النتائج التقليدية مكلفة و بطيئة في 
مجملها. أما اليوم فيبدو الفرق واضحا من خالل سرعة 
تنفيذ تلك المعامالت و إيصال المعلومة الالزمة في 
أقصي سرعة ممكنة مما جعلت من الدارة الحكومية 
و الخاصة إدارة إلكترونية بإمتياز. بالتالي أدى تطور 
المجتمع في إستعماالته لتلك التكنولوجيات إلي تطور 
وسيلة إستخداماته لتلك األدوات في شغله و بالنتيجة 
أدت إلي البحث و التطوير قصد إيجاد طرق جديدة 
تخلق فرص شغل حقيقية تتمتع بالجودة العالية و الدقة 
الفعالة. فمن المعروف أن »الوقت يساوى في جوهره 
مقياس المال« و هذا ال ينكره أحد في عالمنا المعولم 
برمته. ففي هذا السياق ظهر اليوم مولودا جديدا دوليا 
يطلق عليه تسمية »مجتمع النترنت الرقمي« و الذي 
تأسس خالل شهر يوليو 2021 برئاسة الخبير الدولي 
اللكتروني  التسويق  و  اللكترونية  التجارة  في مجال 
األستاذ الدكتور خالد محمد خالد إبن مصر البار. إذ 
الرقمي علي ترخيص محلي من  الكيان  تحصل هذا 
المملكة المتحدة البريطانية و مسجل حكوميا كشركة 
مختصة دوليا. فمن أبرز أهداف المجتمع مستقبليا هو 
العاطلين  األشخاص  من  للماليين  شغل  فرص  خلق 
بالضافة  الجسدية.  العاقة  أصحاب  و  العمل  عن 
الرقمي  المجال  المبدعين في  إلي ذلك صقل مواهب 
تطوير  مثل  المعلومات  و  التصال  تكنولوجيات  و 
الفضاء  في  التحكم  تطبيقات.  إنشاء  البرمجيات. 
اللكتروني  التسويق  اللكترونية.  المتاجر  العالمي. 
و المالية اللكترونية. فتلك الوجهة نحو العالم الرقمي 
الرقمية »بالمواطنة  يسمي  بما  خلقت  الجديد  للجيل 
e-Citizenship ». فمجتمع النترنت الرقمي الذي 
الجتماعي  التواصل  وسائل  علي  بدايته  في  إنطلق 
له  سيكون  الفيسبوك«  و  ساب  »الواتس  غرار  علي 
قريبا مواقع الكترونية خاصة و مكاتب تمثيل في جل 
المخططات  و  الستشرافية  فالرؤية  العالمية.  البلدان 
الستراتيجية للخبير الدولي الدكتور خالد محمد خالد 
جيدا  النترنت  يستغل  رقمي  مواطن  خلق  في  تتمثل 
من أجل تحقيق ربح مالي حقيقي و إنجاز المشاريع 
النجاعة  و  العالية  المردودية  ذات  المستقبلية  الرقمية 

الفعالة نذكر منها ما يلى:

 Digital Startup( تسجيل الشركات الرقمية الناشئة
– )Registration

إن العالم الرقمي أصبح يمثل اليوم العالم الواقعي من 
خالل ما يحققه يوميا من معامالت مالية رقمية تقدر 
بالمليارات من الدوالرات بحيث أضحت جل الشركات 
العالمية تعتمد أكثر فأكثر علي تكنولوجيات التصاالت 
الحديثة من أجل إدارة شؤونها الدارية دوليا. ففي هذا 
الطار ظهرت مؤخرا ما يعرف بالشركات الفتراضية 
» Virtual company « . فتلك النوعية الحديثة من 
تلك الشركات الرقمية الناشئة ال تتطلب سفر إلي أي 
دولة لرؤسائها و ال لتواجدها علي أرض الميدان و ال 
لموظفين و ال لمقر حقيقي. بالتالي المنظومة الرقمية 
»نوعية  علي  فقط  تعتمد  أصبحت  الشركات  لتلك 
خدمات إلكترونية فقط«. يعني إنشاء الشركة يتطلب 
فقط الولوج الي موقع تسجيل الكتروني ثم دفع معاليم 
تسجيلها كشركة رقمية عالمية و أيضا شراء »مكتب 
مقر  عنوان  جبائي.  معرف  علي  يحتوي  افتراضي« 
حساب  و  افتراضي  فاكس  و  هاتف  رقم  افتراضي. 
بنكي لألعمال افتراضي في أي دولة من دول العالم 
بحيث يصبح رئيس تلك الشركة مواطنا رقميا دوليا. 
أما الخدمات اللكترونية لتك الشركات فهي في صلب 
إلي  تخضع  ألنها  الحديثة  التكنولوجيات  منظمومة 
رقابة حكومية في البلد المستضيف و إلي دفع ضرائب 
نذكر منها شركات الستيراد و التصدير من الصين 
الكترونيا  بالجملة  بالستيراد  يعرف  ما  عبر  تركيا  و 
اللكترونية  التجارية  المحالت   .»  Wholesales  «
عبر األفلييت » eStore Affiliate « . أيضا نذكر 
منها العديد من الشركات الخدماتية في مجال التسويق 
 « الرقمية  العالنات  في  التجارة  مثل  اللكتروني 
Advertising-Publishing ads «. مواقع الجرائد 
و المجالت اللكترونية و شركات المعامالت المالية 

 Forex  « بالفوركس  المعروف  الرقمي  التداول  مثل 
«. أيضا شركات الخدمات السياحية و غيرها. إجماال 
كل تلك النوعية من الشركات الرقمية يمكن تسجيلها 
في أي دولة من دول العالم بحيث يكون لها رأس مال 
و مداخيل حقيقية للمستفيد الذي يكون بدوره مواطن 
و  مال  كرجل  سهولة  بكل  السفر  علي  قادر  رقمي 
أعمال VIP. فتسجيل تلك الشركات الرقمية ال يتجاوز 

دقائق معدودة بحيث تمثل

دولية  ثروة  الرقمية  الحكومية  الخدمات  تلك  سهولة 
يعرف  ما  خلق  و  البشرية  الموارد  لتنمية  حقيقية 
بمصطلح مجتمع النترنت الرقمي و التمتع بالمواطنة 

الرقمية العالمية.

التجارة اللكترونية

الحديث  الحيوى  البديل  اللكترونية  التجارة  تعتبر 
للتجارة التقليدية من جانب تحقيق الناجعة و المردودية 
المالية الكافية و الوافية. ففي السنوات األخيرة أضحت 
تلك النوعية من التجارة تمثل جزءا مهما من المبادالت 
المراكز  أصبحت  بحيث  اليومية  العالمية  التجارية 
الرئيسي  الموزع  بمثابة  العمالقة  اللكترونية  التجارية 
ألغلب المنتجات إلي الماليين من البشر حول العالم 
»أمازون األمريكي  العمالق  باألساس  منها  نذكر 

و   »eBay باي  »اي  أقل  بدرجة  و   «  Amazon
بابا  »علي  الصيني  اللكترونية  التجارة  عمالق 
Alibaba ». إذا أصبح العالم قرية الكترونية صغيرة 
منها  النترنت  العنكبوتية  بالشبكة  المواقع  تلك  علي 
يوميا  المنتجات  و  للمال  الشراء«  و  »البيع  عمليات 
و  يبيع  من  المواطن  ذلك  يوجد  بالتالي  بالمليارات. 
تلك  علي  جيدا  متدرب  و  محترف  يكون  أصال  هو 
بالتاجر اللكتروني  الوسائل علميا و مهنيا و يسمي 
يوجد  المقابل  في  و  بالعمولة.  اللكتروني  المروج  أو 
طريق  عن  أموال  يدفع  و  يشتري  من  المواطن  ذلك 
البطاقات البنكية الئتمانية الذكية أو عن طريق البنوك 
اللكترونية الحديثة و المعروف بالحريف اللكتروني. 
في  تعتبر  اللكترونية  المتاجر  الي  الولوج  فسهولة 
العديد من  لتوفيرها  إنجازا رقميا عالميا نظرا  مجملها 
المزايا التي تختلف جذريا عن التسوق التقليدي منها 
سرعة إيجاد المنتج المطلوب. التصفح السهل للماليين 
من المنتجات في وقت وجيز جدا. الشراء و البيع عن 
المنتج  إيصال  مع  جيدة  ظروف  في  الشحن  و  بعد 
مثل شركة»  مختصة  عبر شركات  المنزل  باب  الي 
FEDEX « . فالتجارة اللكترونية توفر اليوم فرص 
شغل حقيقية للماليين من البشر حول العالم بإعتبارها 
ما  عبر  دوالر  الصفر  المال  برأس  المستقبل  تجارة 
يعرف بتجارة األفلييت يعني بالعمولة. إذ ممكن ألى 
مواطن رقمي أن ينجز متجرا الكترونيا بالمجان و يبيع 
الماليين من تلك المنتجات مقابل عمولة مالية محترمة 
تكون مدى الحياة. لكن في المقابل يحتاج ذلك التاجر 
اللكتروني التعرف علي أسرار تلك التجارة الحديثة و 
ذلك  في  مهني مختص  و  تكوين علمي  تطلب  التي 
المجال. بالنتيجة يعتبر مجتمع النترنت الرقمي أفضل 
كسب  أجل  من  بمنصته  الشتراك  و  للتدرب  مكان 

المعارف و المهارات في المجال.

التسويق اللكتروني

لنشر  مجال  أفضل  اليوم  يعتبر  اللكتروني  التسويق 
نتائج  تحقق  عالية  دقة  و  فائقة  بسرعة  العالنات 
إيجابية أفضل من التسويق التقليدي من خالل طباعة 
الالفتات و العالنات الورقية. فالعمل التسويقي عن 
بعد عبر تلك الوسائل التكنولوجية النظيفة و الصديقة 
للبيئة و التي تعتبر أيضا نعمة بالنسبة إلي العديد من 
المطلوبة  الخدمة  إيجاد  أجل  من  العالمية  الشركات 
فهنا  جدا.  وجيز  وقت  في  به  المرغوب  العميل  و 
تعتبر عمليات العالنات اللكترونية المدفوعة الثمن 
العالنات  من  كلفة  أقل   »  Advertising Ads  «
لمدة  ميزانية  تحديد  الي  فقط  تحتاج  بحيث  التقليدية 
معينة و النطالق بنشر العالنات اللكترونية بسرعة 
فائقة علي جل المواقع اللكترونية و محرك البحث و 
وسائل التواصل الجتماعي و البريد اللكتروني و الذي 
يضم الماليين من المستخدمين يوميا. أما في المقابل 
 Publishing العالنات»  تلك  نشر  خدمات  تعتبر 
مالى  ربح  بها  حقيقية  شغل  مساحة  بمثابة   »  Ads
شخص  كل  بحيث  استخداماتها  يتقن  لمن  حقيقي 
تلك  يستضيف  أن  ممكن  الكتروني  موقع  صاحب 
العالنات علي موقعة عبر شركات وساطة التسويق 
اللكتروني و ذلك من خالل تسجيله كناشر إعالنات 
 Google  « شركة  نذكر  أهمها  فمن  موقعه.  علي 
من  الموقع  صاحب  يستفيد  بالتالي   .»  Adsense
الزوار  لعدد  وفقا  شهريا  محترم  إضافي  مالي  دخل 
 CPC « أو عدد النقرات اليومية » CPM « يوميا
« علي تلك العالنات الرقمية المتواجدة علي موقعه 
الخاص. فالتسويق اللكتروني يعتبر مجاال مربحا لمن 
يتقن طرقه و يحترف آليات إستعماالته بحيث يعتبر 
التدريب و التكوين الشامل و الكامل جزءا مهما من 
أجل خلق ذلك المواطن الرقمي المحترف بأتم معني 
الكلمة. فتنمية الموارد البشرية العالمية إلكترونيا تخلق 
من العاطل عامل و من العاجز عارف و تصنع من 
ذلك المواطن الرقمي مبدعا يحقق الفادة و الستفادة 
من خالل ربح مالي يضمن له شغل قار محترم. كذلك 
في  صغير  جزء  تعتبر  اللكترونية  العالنات  نشر 
مجال التسويق اللكتروني بحيث يوجد مجال اليوتيوب 
» Youtube « عبر الترويج و الشهار التسويقي و 
للتجارة  التواصل الجتماعي  األهم إستغالل منصات 
مجتمع  يمثل  فهنا  بالعمولة.  اللكترونية  التسويقية 

النترنت الرقمي

و  العالمية  البشرية  الموارد  تلك  لتنمية  حقيقيا  مجاال 
خلق مواطن شغل للماليين من العاطلين حول العالم 

و إسناد شهائد تدريب مهنية معترف بها دوليا.

تطوير البرمجيات و إنشاء المواقع اللكترونية

اليوم  تمثل  المعلومات  و  التصال  تكنولوجيات  إن 
الثراء الرقمي خاصة في الدول المتقدمة و لمن قادر 
علي إنشاء و تطوير البرمجيات و المواقع اللكترونية 
مثل المهندسين المختصين في المجال. فتلك الوظائف 
الشاغرة الحقيقية بالدول المتقدمة مثل ألمانيا و فرنسا 

أصحاب  و  للمبدعين  كبيرا  مكسبا  تعتبر  بريطانيا  و 
أحيانا  يتجاوز  بحيث  المجال  في  العالية  المهارات 
راتب المهندس اللكتروني 20 ألف يورو شهريا بتلك 
أضحت  العمالقة  العالمية  الشركات  فأغلب  الدول. 
اليوم تعتمد علي تلك البرمجيات و علي المحترفين في 
المجال لإلشراف علي تطويرها و البداع في تشغيلها. 
كذلك المكاتب الخاصة بالمبرمجين و المطورين لتلك 
البرمجيات و إنشاء و تطوير مواقع المحالت التجارية 
اللكترونية تحقق في أرباح مالية شهرية مهولة. أما 
عنها  حرج  ال  و  فحدث  اللكترونية  للمواقع  بالنسبة 
النجاز  علي  قادر  الرقمي  المحترف  أصبح  بحيث 
مواقع  تطوير  و  إنشاء  عبر  التطوير  و  الشراف  و 
الخاص. فمجتمع  لموقعه  أو  الخدمات  بتلك  الراغبين 
المجال  لهذا  مستقبلية  آليات  وضع  الرقمي  النترنت 
عالميا  الحقيقي  الرقمي  المواطن  ذلك  أجل خلق  من 
من خالل تدريبه و تكوينه ليحقق مداخيل مالية شهرية 
محترمة له تختم بإسناده شهائد مهنية معترف بها دوليا 
تسهل من عملية إندماجه بالمجتمع و إنشائه شركاته 

الرقمية و إدارة خدماته اللكترونية عالميا.

المالية اللكترونية

تعتبر المالية اللكترونية تحوال جذريا في المعامالت 
البنوك  تلك  إستخدامات  زادت  بحيث  اليومية  المالية 
النترنت.  شبكة  علي  الستخالصات  و  الفتراضية 
أجل  من  آليات  و  ضوابط  بها  اللكترونية  فالنقود 
اللكترونية  األرقام  تلك  بحيث  العالمية  التحويالت 
بين  و  األشخاص  بين  تحول  حقيقية  أموال  تمثل 
البنوك  بنك  تعتبر  التي  المركزية  البنوك  فهنا  الدول. 
و المحول للعمالت األجنبية مثل اليورو و الدوالر و 
الموزع للسيولة المالية الالزمة علي البنوك و باألسواق 
الدماء في شريان  النابض لضخ  القلب  المالية تعتبر 
المالية اللكترونية. فبالتالي تعتبر البطاقات الئتمانية 
 « كارد«  ماستر  و   »  VISA  « فيزا  لشركة  الذكية 
MasterCardالعالمية أفضل شركات لدارة األموال 
و  مختلفة  عمالت  الي  نقديا  تحويلها  و  اللكترونية 
البنكي.  و  المالي  الوسيط  عبر  العالم  دول  جل  إلي 
أما شركة وستيرن يونيون » WesternUnion « و 
موني غرام » MoneyGram « هي شركات تحويل 
مالي مباشر بإقتطاع نسبة من الخدمات و هي التي 
تعتبر األضمن و األسرع عالميا. أما المواقع المالية 
اللكترونية المختصة في إستقبال النقود الرقمية علي 
غرار شركة باي بال . » PayPal « باي سيرا . » 
 Skiller « سكيالر .» Netller « نتالر » Paysera
و  إلكتروني  مالي  تحويل  مواقع  مجملها  في  فهي   »
منصات إستقبال تحتاج لخدمات شركة فيزا أو ماستر 
كارت عبر بطاقات مدمجة معها لسحب تلك األموال 
الخاصة بالمواطنين في أي دولة بالعالم. فهنا تتضح 
اليومية و  البنكية في حياتينا  و  المالية  العولمة  جليا 
التي تحولت في أغلب معامالتها إلي عمليات مالية 
السحب  و  اليداع  نشاهد  نعد  لم  بحيث  إفتراضية 
التقليدي بتلك األعداد السابقة من المودعين. إجماال 
تلك المعامالت المالية السريعة دوليا خلقت مؤخرا بما 
يعرف بالتداول اللكتروني و البورصة الفتراضية مثل 
أسواق الفوركس العالمية » Forex « . الستثمار و 
 Cryptocurrencies  « المشفرة  للعمالت  التخزين 
«. البيناري . » Binary « أيضا البنوك الفتراضية 
» Online Bank «. ففي هذا السياق يمثل مجتمع 
النترنت الرقمي العالمي منصة لتدريب المستخدمين 
لتسهيل  اللكترونية  المالية  تلك  إستخدامات  علي 
أيضا  و  أرباحهم  و  أموالهم  و سحب  تنزيل  عمليات 
التداول و  في  منهم محترفين  مهنيا و خلق  لتدريبهم 

المالية اللكترونية.

العالمي الرقمي سيكون منصة لماليين  فهذا النجاز 
العالم لمن يرغب منهم بإيجاد دخل  من البشر حول 
مدى  المجال  في  شغل  فرصة  او  إضافي  مالي 
الخبراء  لخلق  منبرا  المجتمع  سيكون  كذلك  الحياة. 
التسويق  و  اللكترونية  التجارة  في  المستشارين  و 
العالمية.  اللكترونية  المالية  في  أيضا  و  اللكتروني 
خالد  محمد  خالد  الدكتور  األستاذ  الدولي  فالخبير 
وضع آليات و طرق لإلستفادة من خبرته في المجال 
إستراتيجي  مخطط  و  الناشئ  الرقمي  المجتمع  بهذا 
إستشرافي بعيد األمد يضمن مستقبل أفضل لألجيال 
القادمة. إذ الشتراك بالمجتمع مسموح ألى مواطن في 

العالم يرغب بالنضمام و بأن يكون جزءا

البشرية  فالتنمية  الجميع.  يفيد  و  يستفيد  به  فعاال 
المستقبلية بذلك المجتمع الرقمي الحديث ستراهن علي 
خلق المواطنة الرقمية العالمية و جعل العالم كله دولة 
واحدة عبر توفير الشغل اللكتروني الحقيقي للجميع 

في أي مكان و زمان.
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وجبة خفيفة بسيطة تحد من خطر اإلصابة بالسرطان والنوبات القلبية!

أسباب ظهور سالالت جديدة من فيروس كورونا
فيودور  بقيادة  العلماء  من  مجموعة  قالت 
للعلوم  النمساوي  المعهد  من  كوندراشوف 
 2-SARS-CoV والتكنولوجيا، إن طفرات
في  القيود  رفع  بعد  باالنتشار  بدأت  الجديدة 

العديد من البلدان.
وأضافت المجموعة في دراسة نشرتها مجلة 
قامت  أنها  العلمية،   Scientific Report
ببناء نموذج وبائي، واكتشفت أن خطر ظهور 

السكان  نسبة  عاملين:  على  يعتمد  الطفرات 
المصابين.  عتبة  وعدد  تلقيحهم  تم  الذين 
أنه  إلى  الباحثون  الحسابات، خلص  ونتيجة 
األقل  )على  السكان  غالبية  تطعيم  يجب 

.)٪60
وأكدت الدراسة، على ضرورة مواصلة السكان 
ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد االجتماعي، 

حتى بعد التطعيم بلقاح ضد كوفيد.

ووفقا للهؤالء العلماء، هناك مخاطر واضحة 
طياتها  في  تحمل  وهي  البشر  تنقل  في 
معدالت  اختالف  بسبب  الصابة،  مخاطر 
التطعيم حول العالم، كما أنها محفوفة بظهور 
ولمنع  للفيروس.  جديدة  خطيرة  سالالت 
حدوث ذلك، يجب االتفاق بشكل دولي على 

القيود الوبائية.
المصدر: نوفوستي

إصابة نمرين من نوع مهدد باالنقراض بكورونا

ذكر مسؤولون في جاكرتا أن الفحوص أكدت 
إصابة نمرين من نوع الببر السومطري المهدد 
جاكرتا  في  حيوان  حديقة  في  باالنقراض 
بفيروس كورونا، لكن من المتوقع أن يتعافيا.

وكالة  رئيسة  مارسيتواتي  سوزي  وقالت 
إن  الحضرية في جاكرتا،  والغابات  الحدائق 
يتلقيان  عاما،  و12   9 وهاري  تينو  الببرين 
العالج ويخضعان للمراقبة الدقيقة من جانب 
األطباء البيطريين في حديقة حيوان راجونان.

وبدأت األعراض تظهر على تينو، بما في ذلك 
العطس وصعوبة التنفس وانخفاض الشهية في 
9 يوليو. وبعد ذلك بيومين، بدأ هاري يعاني 
من المشكالت نفسها. وقالت مارسيتاواتي إن 
الببرين في 14 يوليو  العينات المأخوذة من 
أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا. وُيعتقد أن 
الببرين النادرين هما أول حالة إصابة معروفة 

وأضافت  بالفيروس.  إندونيسيا  في  لحيوانات 
مارسيتاواتي: »لقد تلقى الببران األدوية، بما 
في ذلك المضادات الحيوية والفيتامينات، منذ 
أن بدأت األعراض تظهر عليهما .. بعد 12 
يوما من العالج، بدأت حالتهما تتحسن ومن 

المتوقع أن يتعافيا«.
وتابعت في بيان أن حديقة الحيوانات ال تزال 
تحاول تتبع كيفية تعرض النمرين لإلصابة، 
حيث تم إغالق حديقة الحيوان في ظل قيود 
األعراض  بدأت  عندما  المدينة  في  الحركة 
تظهر عليهما. يشار إلى أن ببر سومطرة هو 
إندونيسيا،  في  المتبقية  الوحيدة  الببر  ساللة 
ولم يبق من النوع سوى قرابة 600 نمر فقط. 
النوعان اآلخران - ببر جاوة وببر  وانقرض 

بالي.
المصدر: د ب أ

له  الخفيفة  للوجبات  بسيطا  أن عنصرا  ثبت 
فوائد صحية رائعة بما في ذلك تقليل مخاطر 
الصابة بالسرطان والنوبات القلبية، وخفض 
الكوليسترول والمساعدة على إنقاص الوزن.

حد  إلى  طويلة وصحية  حياة  ويعتمد عيش 
المضاعفات  تجنب  على  قدرتك  على  كبير 
أهم  ومن  العمر.  تقصر  التي  المزمنة 
اتخاذها،  يمكنك  التي  االستباقية  الجراءات 
السمنة  ألن  وزن صحي،  على  الحفاظ  هي 
يمكن أن تؤدي إلى حاالت تهدد الحياة مثل 
أمراض القلب التاجية. ويقلل النظام الغذائي 
الصحي أيضا من مقدار الجهاد التأكسدي 

وااللتهابات في الجسم. 
جامعة  في  طويلتين  دراستين  لنتائج  ووفقا 
هارفارد، فإن الحصول على جرعة يومية من 
إطالة عمر  في  يساعد  أن  يمكن  المكسرات 

الشخص.
فرانك  الدكتور  للدراسة  المشارك  المعد  وقال 
كلية  في  األوبئة  وعلم  التغذية  أستاذ  هو، 
هارفارد للصحة العامة: »وجدنا أن األشخاص 
يعيشون  يوم  كل  المكسرات  يتناولون  الذين 
حياة أطول وأكثر صحة من األشخاص الذين 

لم يأكلوا المكسرات«.
 New وأظهر التقرير - الذي ُنشر في مجلة
England Journal of Medicine - أن 
أقل  كانوا  يوميا  المكسرات  يتناولون  الذين 
عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب 

وأمراض الجهاز التنفسي.
وبشكل عام، كان األشخاص الذين يتناولون 
 ٪20 بنسبة  عرضة  أقل  يوميا  المكسرات 
الذين  أولئك  من  الدراسة،  فترة  خالل  للوفاة 

تجنبوا المكسرات.

أن  إلى  أيضا  هارفارد  جامعة  باحثو  وأشار 
تركيبة المكسرات - األلياف والدهون الصحية 
الكيميائية  والمواد  والمعادن  والفيتامينات 
للقلب  »واقية  توفر خصائص  قد   - النباتية 
لاللتهابات  ومضادة  للسرطان  ومضادة 

ومضادة لألكسدة«.
غنية  »المكسرات  هو:  الدكتور  وقال 
االمتصاص  يؤخر  ما  واأللياف،  بالبروتين 
ويقلل الجوع«، مضيفا أن المكسرات تحتوي 
في الغالب على دهون صحية غير مشبعة.

صحة القلب

المعرضين  األشخاص  أن  األبحاث  وجدت 
يقللوا  أن  يمكن  قلبية  بنوبة  الصابة  لخطر 
من مخاطرهم عن طريق اتباع نظام غذائي 

صحي يشمل المكسرات.

وتشير األبحاث إلى أن تناول المكسرات قد: 
الدهني منخفض  البروتين  يخفض مستويات 
ومستويات  »الضار«(  أو   LDL( الكثافة 
رئيسيا  دورا  تلعب  والتي  الثالثية،  الدهون 
اللويحات  تسمى  التي  الترسبات  تراكم  في 
بطانة  صحة  تحسين  وكذلك  الشرايين.  في 
االلتهاب  مستويات  وانخفاض  الشرايين، 
مخاطر  وتقليل  القلب،  بأمراض  المرتبطة 
الصابة بجلطات الدم التي يمكن أن تؤدي 

إلى النوبة القلبية والوفاة.

ونتيجة لذلك، يمكن للمكسرات تحسين صحة 
قلبك وتقليل خطر الوفاة مبكرا بسبب أمراض 

القلب وغيرها من األسباب.

تقليل مخاطر الصابة بالسرطان

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة، 
السرطان  من  للوقاية  المكسرات  فوائد  ُحللت 

بشكل أكبر.
وأوضحت: »أظهرت الدراسات أن المكسرات 
واألحماض  النباتي  للبروتين  مهم  مصدر 
وفيتامين  المشبعة  غير  األحادية  الدهنية 
النباتي  واألستروجين  الفوليك  وحمض   E
إلى  المستجدة  البيانات  وأشارت  واأللياف. 
دور  لهما  التأكسدي  والجهاد  االلتهاب  أن 
في تطور السرطان. ومن الممكن أن تساهم 
والمضادة  لألكسدة  المضادة  الخصائص 
في  ومكوناتها  المكسرات  في  لاللتهابات 
النشاط المضاد للسرطان، فضال عن إضفاء 

تأثير واق للقلب«.

تقليل مخاطر السمنة

تعد المكسرات مصدرا ممتازا للدهون الصحية 
والمعادن  والفيتامينات  واأللياف  والبروتينات 

ومضادات األكسدة.
وتظهر البيانات الوبائية أن ارتفاع استهالك 
الصابة  معدل  بانخفاض  مرتبط  الجوز 
قمع  قادرة على  المكسرات  أن  كما  بالسمنة. 
في  الرطوبة  امتصاص  طريق  عن  الجوع 
الجهاز الهضمي، ما يجعل الشخص يشعر 

بالشبع.
يرجع  ذلك  أن  الباحثين  بعض  ويفترض 
التي  الهرمونات  على  المكسرات  تأثير  إلى 
الشعور  تعزيز  وبالتالي  الجوع،  على  تؤثر 

باالمتالء.
المصدر: إكسبريس
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إمرأة تتمدد على السطر

دراسة تكشف أثر الرفاهية والثراء على العيش مطوال!

قيمته 100 مليون دوالر :سريالنكي يعثر على
 أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم

الواليات المتحدة ودبلوماسية
 »المعجنات والبسكويت«!

مارست الواليات المتحدة دبلوماسيات متنوعة 
والجزرة،  والعصا  العقوبات  إلى  البوارج  من 
لتصدير  أسلوبا  األخيرة  العقود  في  وجربت 
»الثورات الملونة« يمكن تسميته بـ«دبلوماسية 

البسكويت«.
لم تختف  ويبدو أن دبلوماسية »البسكويت« 
العملي،  األمريكي  السياسي  الميدان  من 
ووصلت إلى ملف بيالروس، بعد أن كانت 
تجلت في حادثة كبرى في ديسمبر من عام 

2013 في العاصمة األوكرانية كييف.
نوالند  فيكتوريا  حملت  المناسبة،  تلك  في 
مساعدة وزيرة الخارجية األمريكي  في عهد 
مليئا  بالستيكيا  كيسا  أوباما،  باراك  الرئيس 
ميدان  إلى  وتوجهت  والبسكويت  بالمعجنات 
يحتشد  حيث  كييف،  قلب  في  االستقالل  
األوكراني   للرئيس  المعارضون  المحتجون 
الشرعي حينها  فيكتور يانوكوفيتش، وراحت 

ولم  المشاركين  على  جعبتها  في  ما  توزع 
نحو  وبعد مرور  األمن.   أيضا رجال  تنس 
تيخانوفسكايا،  سفيتالنا  ذهبت  سنوات،   8
المرشحة السابقة في انتخابات بيالروس إلى 
جو  الرئيس  استقبلها  حيث  األبيض،  البيت 

بايدن.
قصير  بأنه  اللقاء  وصفت  تيخانوفسكايا   
بسكويت،  من  يخلو  ولم  دافئ،  لكنه  جدا، 
بعد  منها  تقدم  بنفسه  بايدن  أن  روت  حيث 
انتهاء اللقاء وأعطاها »بسكويت« من البيت 
ضمنيا  السياسية  هذه  عّبرت  األبيض. 
الرئاسي  البسكويت  بحادثة  افتخارها  عن 
يبعث  البسكويت،  أي  وهو،  األمريكي، 
التفاؤل، فهي جاءت تطلب عون سيد  على 
في  السياسي  الواقع  لتغيير  األبيض،  البيت 
بالدها، وال بأس في أن ترفع من »رصيدها« 
السياسي، وكان لها أن ظفرت بالبسكويت من 

يد أوباما شخصيا.
الروسية  الخارجية  باسم  المتحدثة  وشبهت 
أهداه  الذي  »البسكويت«  زاخاروفا  ماريا 
المرشحة  إلى  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس 
بملفات  بيالروس،  في  السابقة  الرئاسية 
»cookie« التي تتيح الوصول وإدارة بيانات 
الكلمة  نفس  النترنت، وهي  المستخدم على 

التي تعني بالنجليزية أيضا بسكويت.
البسكويت بطبيعة الحال ال يغني وال يسمن 
صغير  تفصيل  كبير،  رمز  لكنه  جوع،  من 
المحصنة  القالع  الختراق  كبير  عمل  في 
الغالب  وفي  بنيانها  لتقويض  إليها  والدخول 

بأيدي أبنائها.
أمام  األمريكيين  على  بالد  استعصت  وكلما 
الساحقة  الهيمنة  لتحقيق  المتواصل  تمددهم 
في  ما  كل  أخرجوا  الكبار،  الخصوم  امام 
ذلك  في  بما  ممكنة  أسلحة  من  جعبتهم 

»البسكويت«. فال تستهينوا بتأثيره. إنه يفتح 
القلوب ويشيع االنشراح. دعاية تتمدد تعمي 
أبصار الحشود الغافلة التي حين تستيقظ ال 
في  حدث  كما  الخراب  إال  حولها  من  تجد 
جميع الدول تقريبا التي مرت بها ما يعرف 
النسخة  عن  ناهيك  الملونة«،  »الثورات  بـ 
العربية األكثر دموية وتدميرا، والتي لسخرية 

المتناقضات تلصق بالربيع.
RT :المصدر

مريم الشكيلية /سلطنة ُعمان

اللغات  ضمائر  عينيك  في  أبحث  الزلت 
الخمس...

وأحرف العلة التي أضعتها حين كنت معك 
على شاطئ الورق....

مستقيما”  حرفًا  أخرج  أن  حتى  أستطع  لم 
أكتبه  كنت  الذي  كل  التجاهات  متوازي  
حروف عرجاء مصابة بداء الخرف ال تحفظ 

عناوين وال طرقات وتحط أشباه الكحل على 
الحدق....

الزلت أمشي على السطح وأجر خلفي بقايا 
أبجدية و لم يعتد حبري أن يغوص في تربة 

السطر لينبت كروم وعناقيد حلق...
ذاكرتك  من  المعتمة  الغرفة  زاوية  في  هناك 
المقلوب  الكرسي  ذاك  على  أحيانًا  أجلس 
المبتل  الحنين  على  تآمرت  التي  كذاكرتك 

على تلة ورقية وأقالم تتصبب عرق...

الفرح  أحاول جمع  إنني  األمر  في  ما  أسوء 
في  كتاباتنا  فجوه  إتساع  مع  تناقص  الذي 
قنان أوراقي الصفراء ومع إنشطار بتالتنا في 

مزهرياتنا وإنصهار شمع وحرق ورق...
إنني ال أجرؤ على مد يدي إلى ملمس أحرفك 
أخاف من تطاير شضايا مفرداتك على مسام 
نبضي وتصبح مكمالت األشياء ناقصة في 
داخلي وكأن العطب الذي أصابني يتمدد إلى 
قصائدي ويضرم في دفاتري ضوء وحزق...

في  األموال  من  ن رصيدك  أ دراسة  كشفت 
أن  يمكن  العمر  نتصف  م بحلول  البنك 
يضيف سنوات إلى حياتك، ووجدت أن كل 
بنسبة  الوفاة  مخاطر  فض  خ ي إضافي  مبلغ 
5٪ على مدار 24 عاما. وفي الدراسة، جرى 
تعقب أكثر من 5400 شخص في الواليات 
من  باحثون  وحلل  عاما،  لمدة 25  المتحدة 
بوالية  إيفانستون  في  ترن  وس نورث  جامعة 
وحياتهم.  بثرواتهم  المتعلقة  ات  ن البيا إلينوي 
الذين  المشاركين،  عن  ومات  المعل وُجمعت 
عام  من  عاما،   46 أعمارهم  متوسط    يبلغ 
إلى عام 1996، وتوبعت في عام   1994
أي  شخص،   1000 في  و ت عندما   2018

حوالي الخمس. وقال المعد المراسل الدكتور 
إريك فينيغود، إن النتائج تدل أن أحد مفاتيح 
ثروتك  صافي  في  يكمن  قد  ة  د المدي الحياة 
القدرة  مثل  به  المرتبطة  ية  ح الص والفوائد 
على توفير رعاية أفضل وطعام جيد ووقت 
أطول للراحة. وقال إن السياسات الحكومية 
للحد من عدم المساواة في الدخل سيكون لها 

»فوائد صحية كبيرة« على عامة السكان.
 JAMA Health في  الدراسة  واستخدمت 
Forum نماذج البقاء على قيد الحياة لمعرفة 

العالقة بين صافي الثروة وطول العمر.
من  المزيد  وجود  أدى  الكاملة،  العينة  وفي 
المال إلى تقليل مخاطر الوفاة، وُحدد اتجاه 

مماثل بين شريحة األشقاء داخل المجموعة.
واكتشفوا أن الشخص الذي لديه أصول مالية 
أكثر يميل إلى العيش لفترة أطول من أخ أو 

أخت أو توأم بأصول أقل.
هذه  تفسير  »يجب  فينيغود:  الدكتور  وقال 
النتائج من منظور مجتمعي أوسع«، مضيفا 
عدم  في  األولى  هي  لمتحدة  ا الواليات  أن 
الدخل  ذات  الدول  في  قتصادية  اال المساواة 

المرتفع.
وبقيت النتائج نفسها بعد األخذ في االعتبار 
أو  القلب  أمراض  مثل  السابقة  األمراض 
على  القدرة  في  تؤثر  أن  ويمكن  السرطان، 
تجميع الثروة بسبب تكاليف الرعاية الصحية.

 JAMA Health النتائج في مجلة  ونشرت 
.Forum

المصدر: ديلي ميل

قالت السلطات السريالنكية إن حجرا ضخما 
مليون   100 إلى  قيمته  تصل  الياقوت  من 
الفناء  في  بئرا  يحفرون  عمال  اكتشفه  دوالر 

الخلفي ألحد المنازل في البالد.
وذكرت هيئة الذاعة البريطانية )بي بي سي( 
يبلغ  الذي  الكريم  الحجر  اكتشاف  وقع  أنه 
وزنه 2.5 مليون قيراط، والذي يعتقد أنه أكبر 
تاجر  منزل  خلف  العالم،  في  ياقوت  حجر 
الجوهرة،  مالك  راتنابورا. وصرح  في  أحجار 
غاماج:  كنيته،  عن  سوى  يكشف  لم  الذي 
البئر  يحفر  كان  الذي  الشخص  نبهنا  »لقد 
إلى وجود بعض األحجار النادرة. وفي وقت 

الحق، عثرنا على هذه العينة الضخمة«.
لكن  باالكتشاف،  السلطات  غاماج  وأخطر 
األمر استغرق أكثر من عام لتنظيف الحجر 

قبل أن يتمكنوا من التصديق عليه.
فيها  عثر  التي  المدينة  أن  من  الرغم  وعلى 
باسم عاصمة  ُتعرف  األزرق،  الياقوت  على 
األحجار الكريمة في العالم، إال أن االكتشاف 

ما زال يذهل الخبراء.
كبار  أحد  زويسا،  غاميني  الدكتور  وقال 
بي  »بي  لشبكة  الكريمة،  األحجار  علماء 
سي«: »لم أر قط مثل هذه العينة الكبيرة من 
قبل، إن هذا الحجر ربما تم تشكيله منذ نحو 

400 مليون عام«.
الذي  الحجر  قيمة  أن  إلى  الخبراء  وأشار 
تصل  الصدفة«  »ياقوت  اسم  عليه  أطلق 
ثيالك  وأوضح  دوالر.  مليون   100 إلى 
لألحجار  الوطنية  الهيئة  رئيس  وييراسينغ، 
الكريمة والمجوهرات: »إنها عينة خاصة من 
النجم  يشبه  تركيزا  )تظهر  النجمي  الياقوت 
تكون  المنكسر(، وربما  أو  المنعكس  للضوء 
وقيمتها،  لحجمها  ونظرا  العالم.  في  األكبر 
نعتقد أنها ستثير اهتمام الهواة مقتني التحف 

أو المتاحف الخاصة«.
المصدر: نيويورك بوست
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

أغرب حالة طالق في العالم ..!!!
اخوتي  ومعي  املول  في  كنت  بتقول  وحدة 

الصغار...
أروح  ما  وكل  عاكسني  و  واحد  حلقني 
مكان يروح وراي وبلش يحكيلي كالم غزل . 
عصبت عليه وبهدلتو بصوت عالي حلد ما 
صرنا فرجة قدام الناس واألمن سمع صوتي 

ولقيتهم جايني..
فجأة لقيت الشاب واقف ومرعوب وعرقان

بيطلع عليهم مره وعلي مره ..
فراق  متل  كف  وسلخني  ايده  رافع  وراح 
الوالدين وصرخ انتي طالق طالق طالق وراح 
ومرق  معصب  إنه  فيها  سايق  وهو  ماشي 
الناس كلها وطلع  من حد االمن ومن قدام 

برا املول
وانا واقفه ومذهوله وفاقعه من العياط من 
؟؟  طالق  كيف   ! طالقق  وبقول  الكف  حم 

وانا اول مره اشوفك !
اني  فاهمني  الناس  ان  اكتشفت  لكن 

مصدومه انه جوزي طلقني
وفجأة لقيت هالنسوان وقفو جنبي وبلشو 
ليش  عليكي  حرام  ويحكولي  يواسوني 
اخوتي  على  وبيطلعوا   ... بس  عصبتيه 
تروحي  بدك  وين  طيب  وبقولولي  الصغار 

بهاألوالد الصغار ....
بصراحة كنت بدي أموت من الضحك

ابن  هالفكرة  جاب  وين  من  واعرف  أموت 
هاحلرام .

حسبي اهلل ونعم الوكيل
صدفه  شاب  بشوفها  عاملول  بتروح  البنت 

وبحبها وبروح يخطبها...
ومطلقه  مضروبه  ارجع  عاملول  اروح  وانا 

ومعاي ولدين كمان!!!

بعد خمسني سنة من الزواج الناجح..  
احدهم سأل الزوج عن سر  هذا النجاح 

فاجابه بكل ثقة : من يوم ما جتوزنا أنا وياها 
قالت  واذا  شمال  بقللها  ميني  قالت  إذا   ..
أسود بقللها ابيض واملركب مابيقوده اثنني 

إلنو الكلمة األولى واألخيرة للزملة  
استغرب الرجل فسال الزوجة ..  فقالت له :
إنو جحش صرت  اول ماجتوزته  عرفته   من 
بدي  شمال  واذا  أقول  ميني  اقول  بدي  إذا 
أقول ابيض أقول أسود   وهيك عشت معه 

مرتاحة وأخذت اللي بدي إياه

اذان  وقت  حشيش  سيجارة  بلف  محشش 
املغرب و والده بتوضوا للصالة.

و اجلد أبو احملشش قاعد على السرير بتفرج 
على املنظر ..

عليك  باهلل  احملشش  لولده  اجلد  قال 
للمسجد  رايحني  والدك   !! مابتستحي؟ 

وانت قاعد بتلف سيجارة .. ؟
و  تربايتي  بني  الفرق  شفت  احملشش:  قال 

تربايتك

نساء مشتكيات على بعض في احملكمة. .
تتكلم  فيكم  وحدة  أكبر   : القاضي  قال 
السالم.وانتشر  وعم   !! الصمت  .فساد 
اللحظة  هذه  وإلى  الوطن  ربوع  في  األمان 

ملف القضية مغلق

فقررن   .. نساء  كلها  جزيرة  في  رجل  وقع 
إعدامه ..

و قبل اإلعدام سألوه عن طلبه األخير ..
فقال أريد أن تعدمني  أقبح إمرأة في اجلزيرة 

!!!! ..
فول  محل  فتح  و  عايش  اآلن  حلد  طبعا  

وحمص وأحواله عال العال ..

أراد عوض أن يسافر بدون زوجته
فأرسلت له زوجته :

سأقتلك إن سافرت !!!
فرد عليها برسالة:

»امليت ال  ميوت اال  مرة واحدة ،،
فكيف تقتلني من مات فيك عشقا« !

لها أسبوعني  تفتح الرسالة
  وتقرأها وتبتسم خجالً  ! 

 و عوض مستانس في املغرب

حكمة

السرسري هو أخو الشليتي
في عهد الدولة العثمانية انتشر فساد التجار 

وتالعبهم باألسعار وفي وضح النهار.
العليا  العثمانية  للدولة  المواطنون  فاشتكى 
التجار  لمراقبة  موظف  بتعيين  قامت  التي 
عليه  يطلقون  وكانوا  باألسعار.  وتالعبهم 

اسم الشليتي أو الشاليتي.
الشليتي  اخضاع  استطاعوا  التجار  أن  إال 
فزاد  منهم.  يتلقاها  رشاوى  عبر  لسيطرتهم 
قدموا  الذين  الناس  وتذمر  التجار  فساد 
عن  العليا.  العثمانية  للدولة  جديدة  شكوى 
الرشاوى  وتلقيه  التجار  مع  الشليتي  تهاون 

منهم.
تعين  العثمانية  الحكومة  جعل  الذي  األمر 
شخصًا أخر سمي السرسري ليراقب الشليتية 
بالشكل  بواجباتهم  قيامهم  من  والتأكد 

الصحيح.
ولكن السرسرية الذين كانت مهمتهم مراقبة 
أيضا  التجار  لسلطة  خضعوا  الشليتية 
المصطلحان  ،فأصبح  منهم  وللرشاوى 
الفاسدين  على  يطلقان  والسرسري  الشليتي 

وخصوصا موظفين الدولة.
ومنه جاء معنى: أخو الشليتي.

حكاية اليوم

األغنام و الكالب

 راعي أغنام فوجئ بسيارة جديدة تقف قريبًا 
من قطيعه ويخرج منها شاب حسن الهندام 
ويقول له: إذا قلت لك كم عدد البهائم التي 

ترعاها هل تعطيني واحدا منها ؟
أعجب الراعي بذلك وأجاب بنعم.

وأوصله  صغيرًا  كمبيوترًا  الشاب  فأخرج 
إلى  النترنت،  وانتقل  ودخل  النقال  بهاتفه 
موقع وكالة الفضاء األمريكية، حيث حصل 
األقمار  عبر  المواقع  تحديد  خدمة  على 
بنك  فتح  ثم  جي.بي.إس(،   ( الصناعية 
المعلومات وجدوال في إكسل وخالل دقائق 
كان قد حصل على تقرير من 150 صفحة. 
بعض  وإجراء  بدقة  التقرير  قراءة  وبعد 
له:  وقال  الراعي  نحو  الحسابات، التفت 
ذلك  وكان  البهائم،  من  رأسا  لديك 1647 
باختيار  تفضل  الراعي:  له  فقال  صحيحًا. 

الخروف الذي يعجبك.
القطيع  بين  وحام  سيارته  من  الشاب  فنزل 
ثم حشر الحيوان الذي وقع عليه اختياره في 

الصندوق الخلفي للسيارة.
 عندئذ قال له الراعي: لو استطعت أن أعرف 
إلي خروفي؟  تعيد  طبيعة ونوع عملك هل 

وافق الشاب.
فقال له الراعي: أنت مستشار.

فدهش الشاب وقال: هذا صحيح ولكن كيف 
عرفت ذلك !؟ فقال له الراعي: بسيطة.

أواًل: لقد أتيت إلى هنا دون أن يطلب منك 
أحد ذلك !.

 ثانيًا: لقد تدخلت في عملي وأنت ال تعرف 
شيئا عنه !.

ثالثًا: لقد سعيت لنيل مكافأة عن عملك في 
الجابة على سؤال بسيط غير ضروري أنت 
بينما  عنه  الجابة  تعرف  تكن  ولم  طرحته 

كنت أنا أعرف إجابته سلفًا !.
وهذه صفات معظم المستشارين.

من  كلبي  تخرج  أن  أرجو  حال  كل   على 
صندوق سيارتك فإنه ليس خروفًا !!

عندما يعجز الشيطان يأتي دور المعلمين :

قالت امرأة للشيطان : أترى ذلك الرجل الذي 
يعمل خياطا ؟

أتستطيع ان توسوس له حتى يطلق زوجته 
؟

قال الشيطان : نعم وهو امر بسيط !
له  يوسوس  وأخذ  الشيطان  اليه  فذهب   ...
من شتى االتجاهات ولكن الخياط كان يحب 
زوجته كثيرا فلم يأبه ولم يفكر حتى باالمر ، 

فعاد الشيطان وقد اعترف بالهزيمة .
فقالت المرأة : راقب االن ما سيحدث !

ذهبت المرأة الى الخياط وقالت له اريد قطعة 
جميلة من القماش يريد ابني ان يهديها الى 
الخياط  فأعطاها   ) المتزوجة   ( عشيقته 

القطعة
الباب  ودقت  الخياط  بيت  الى  ذهبت  ثم 
ففتحت زوجة الخياط فقالت لها المرأة اريد 
عندكم  الشاي  الشرب  عندكي  ادخل  ان 

فقالت لها زوجة الخياط تفضلي
وبعد ان دخلت زوجه الخياط المطبخ قامت 
بوضع قطعة القماش خلف الباب دون ان 

تالحظها زوجة الخياط وخرجت !
وعندما عاد الخياط الى البيت شاهد قطعة 
قصة  وتذكر  الفور  على  فتذكرها  القماش 
المرأة عن عشيقة ابنها )فقام بطالق زوجته 

فورا (
فقال الشيطان: انتم الحريم مالكم حل  

فقالت المرأة : انتظر
ما بالك لو اعدتها الى ذمته فورا

قال الشيطان : كيف ؟!
الخياط  الى  التالي  اليوم  في  المرأة  عادت 
شبيهة  قماش  قطعة  تريد  انها  له  وقالت 
عند  نسيتها  النها  باالمس  اخذتها  باللتي 
امرأه مسكينة خالل زيارتها لبيتها بالصدفة 

وخجلت من العودة اليها !
بارجاع  الفور  على  الخياط  قام  وعندها 

زوجته .
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كم تحتاج لتتحرر من »السيد«؟!

خاشه الفنان الكوميدي قتيل طالبان

رئيسة وزراء اسكتلندا تتعرض لعملية »سطو«

عامر بدر حسون
.

كان  ايام  عبدا  تشيخوف  انطون  جد  كان 
العبيد يباعون مع االرض في روسيا.

لكن هذا الجد عمل ليل نهار وحرم نفسه من 
كل شيء حتى جمع مبلغا واعطاه »للسيد« 

ليشتري حريته وحرية عائلته.
***

فماذا فعل جد تشيخوف بحريته؟
الواقع انه لم يعش حرا بل عاش »سيدا« وقام 

باستعباد عائلته بالمعنى الكامل للعبودية!
لقد بدا يتصرف وفق العقلية التي نشأ عليها.. 
التي عاش في ظلها كما  او وفق »الثقافة« 

نقول اليوم.
عانت عائلته من استبداده اكثر من معاناتها 
نظام  عليها  وفرض  القديم،  »السيد«  مع 

عبودية غاية في القسوة!
الحرية  وتحديات  مشقات  واجهته  وعندما 
التحوالت  تاريخ  في  واالقسى  االعظم  )وهي 
البشرية( كان دائم التصريح ان نظام القنانة 
وللبشرية  وللروس  له  االفضل  هو  والعبودية 

جمعاء!
***

والقصة لها تتمة لكن اكثر قسوة.
ابنه االكبر اكثر تجبرا منه  فبعد وفاته كان 
رغم انه انتقل للمدينة وامتلك هوايات فنية الى 
حد ما.. لكنه عامل عائلته بأقسى من معاملة 

الجد واقسى من معاملة »السيد«!
ووصل به االمر ان عّلق في البيت »فرمانا« 
عمله  فرد  كل  على  يجب  ما  فيه  كتب 

والعقوبات المترتبة على المخالفين!
اكثر  جعله  للمدينة  الريف  من  انتقاله  ولعل 
تمسكا بقيم العبودية الريفية باعتبارها »اصل 

االخالق والقيم«!
ومن تعليماته:

فالن يستيقظ في الخامسة فجرا وفالنة تكون 
صاحية قبله للقيام بهذا العمل او ذاك، ولم 
ينج حتى تشيخوف، الرقيق والذكي، من تلك 
االوامر والعقوبات.. وتشيخوف هو من كتب 
الحقا ان جده المستبد كان اقل قسوة من ابيه!

.
عقوبة  على  تنص  العقوبات  احدى  كانت 

اي  المضروب  ُيصدر  ان  دون  الضرب 
صوت!

ارتفع  »االعقوبات«  احدى  تنفيذه  واثناء 
صوت احد اخوة تشيخوف من االلم، فتجمع 
الذي  االمر  جدوى..  دون  ليخلصوه  الناس 
دفع صاحبة البيت الى مطالبته بالبحث عن 

مسكن اخر!
***

كيف تحول الجيل الثاني من »االحرار« الى 
قساة اكثر من الجيل االول واكثر قسوة حتى 

من »السيد«؟!
الدراسات  كتبت  السؤال  هذا  على  لإلجابة 
واالبحاث في العالم باألطنان لمعرفة تمسك 
من  التخلص  صعوبة  او  بعبوديته  االنسان 
الى  وخلصت  وسلوكها،  العبودية  ثقافة 
استنتاجات مهمة )ساهم الدكتور علي الوردي 
فيها بكتاباته ومؤلفاته في العراق( ومن هذه 

الخالصات ان: 
العبيد ليسوا نوعا واحدا ففيهم العبد المتمسك 

بعبوديته وفيهم العبد التواق الى حريته.
العبد التواق للحرية عندما يتحرر يحاول ان 

يحرر من حوله.
ليكون  حريته  يستغل  فانه  العبد  العبد  اما 

»سيدا« يستعبد االخرين!
.

المحزن  الموضوع  هذا  على  اضفي  وحتى 
له  عالقة  ال  انه  اقول  مأساوية  اقل  طابعا 
اكثر  فيها  عشنا  التي  عندنا  العبودية  بثقافة 
من نصف قرن فنحن كما يقال »غير شكل«!

.
صحيح ان غالبيتنا تتصرف كجد تشيخوف 
او كأبيه بعد ان اصبحوا احرارا، وصحيح ان 
احتقار  غالبيتنا  عند  رّسخت  العبودية  ثقافة 
وان  ومخلص،  منقذ  قائد  وانتظار  الذات 
عليها  نشأت  والتي  الشائعة  الثقافة هي  هذه 

اجيال.. لكننا »إِحْم«:
البشر  من  لغيرنا  يصلح  وما  شكل  )غير 
بنّية  السطور  هذه  تقرا  فال  لنا(!  يصلح  ال 

المقارنة ابدا!
.

لكن المؤسف ان عقيدة اننا »غير شكل« هي 
من تراث وثقافة التمسك بالعبودية!

محمد هديب:
»خاشه« الذي أعدمته طالبان فنان كوميدي 
انتشرا  فيديوهان  هناك  قندهار.  في  شعبي 
إعدامه  قبيل  التعليقات  في  واحد  بقوة، 
بلحظات، والثاني لم أنشره لقسوته، ويمكنكم 
العثور عليه بسهولة، بعد إعدامه برصاصة 

في رأسه وركل وإهانة جثته.
تلمس  كي  البشتونية  لمعرفة  بحاجة  لسَت 
مضحك  شكله  الساخر.  الفنان  هذا  حضور 
المتهدم، وصوته  المتوازن وفمه  بطوله غير 
الشخصيات  التي تشبه جدًا  ومخارج حروفه 
التي مثلها الكوميدي الكويتي الفلسطيني عبد 

الناصر درويش.
وفي السنوات القليلة الماضية أصبح جمهوره 
وخصوصًا في قندهار، يرصد أي حركة منه 

ويصورها وينشرها في مواقع التواصل.
عادت  األميركي  االنسحاب  بدء  بعد  واآلن 
الجغرافيا تسيل أكثر واالنتقام يتسع، وطالبان 
المدن  نحو  األرياف  ومن  جبالها  من  تخرج 
الكبيرة، النتزاع األرض من القوات الحكومية.

طالبان  عناصر  اختطفه  خاشه،  المسكين، 
يداه  كانت  حيث  السيارة  وفي  منزله،  من 
مقيدتين ومحاصرًا بين اثنين، يعرف مصيره 
قال إن  فكانت آخر سخرية في حياته حين 
)كناية  طيازهم  على  اختطفوه  الذين  شوارب 

عن أن الشوارب مكانها الطبيعي للرجولة أن 
تكون في الوجه(

عليه  ينهال  عنصرًا  جعلت  المقولة  هذه 
رصاصة  وأطلقوا  أنزلوه  ذلك  وبعد  بالصفع، 

مباشرة في رأسه، وعلقوه على شجرة.
لكن  مسؤوليتها،  طالبان  نفت  األول،  في 
ناطق  واعترف  شيء،  كل  فضح  الفيديو 

الهرب  حاول  إنه  قائاًل  بالمسؤولية  باسمها 
الذين  إن  قال  آخر  وناطق  لقتله،  فاضطروا 
قتلوه سيحقق معهم، ألنه ال يجوز القتل في 

محكمة ميدانية بل أمام قضاء إسالمي.
وساق.  قدم  على  جار  األيام  هذه  في  القتل 
عائلته  يحمل  أن  عليه  حكومي  موظف  أي 
ويهرب أمام زحف طالبان. ولو لم يكن خاشه 

شخصية كوميدية لكان ضمن المئات الذين 
تجري تصفيتهم اآلن. لكن ألنه كذلك، كان 
أكثر سؤال على ألسنة األفغان: لماذا تقتلون 
رجاًل بسيطًا كان يجعلنا نضحك. كيف تسعى 

طالبان للحكم وهي تكره النكتة والسخرية؟
يشار الى ان الحركة اعدمت يوم الثالثاء 

الفنان نزار محمد المعروف باسم خاشا جوان،  
لما  وفقًا  طالبان،  من  مسلحين  اعتداء  بعد 

.»Ariananews« ذكرت مصادر لموقع
وأوضح الموقع أن المسلحين جروا الفنان بعد 
خلف  مقيدتان  ويداه  منزله،  خارج  إلى  قتله 

ظهره وألقيت جثته في منطقة داند بقندهار.

ناشطون  تداوله  فيديو  مقطع  أظهر  كما، 
المسلحين  التواصل االجتماعي،  على مواقع 
وهم يعتدون على خاشا جوان وصفعه داخل 
قتله. على  قبل  لهم  التابعة  المركبات  إحدى 
الثقافة والعالم  صعيد متصل، أفادت وزارة 
من  قوية  برسائل  بعث  المقتول  الفنان  أن 

خالل الفن إلى الناس.
لمكتب  العام  المدير   ، عمر  وحيد  وصرح 
للحكومة  واالستراتيجية  العامة  الشؤون 
األفغانية أن »مشاهد طالبان وهي تقتل فنانًا 
كوميديًا محليًا مقيدًا في قندهار هي قطرة في 
محيط مقارنة بالمجازر التي ترتكبها الحركة.

تعرضت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكوال 
وضح  في  »سطو«  لعملية  ستيرجن، 
النهار، لكنها ولحسن الحظ تمكنت من 

القبض على لصها الصغير.
وبحسب صور تم تداولها عبر »تويتر«، 
الكعب  ذو  ستيرجن  حذاء  »سرق« 
للوقوف  خلعته  أن  بعد  منها  العالي 
على الحشيش الصناعي، خالل رحلة 
حيث  األطفال،  حضانات  إحدى  إلى 

في  للتعليم  الحكومة  أولويات  حددت 
السرقة  ومنفذ عملية  األولى.  السنوات 
على  تجلس  كانت  صغيرة  طفلة  هي 
خلفها  ستيرجن  وقفت  بينما  األرض، 

وهي تضحك. 
في  ستيرجن  أكدت  الحق  وقت  وفي 
تغريدة عبر »تويتر« أنها تمكنت من 

استعادة حذائها.



28www.meshwarmedia.com AUG 6, 2021, Issue 288  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664

رئيسة بلدية مسيساجا بوني كرومبي  
تكرم القائمين على منظمة لبنان قوي لجمع التبرعات للبنان

في  بيروت  مرفأ  النفجار  االولى  الذكرى  في 
الوقت  أغسطس 2020  وفي  الرابع من آب 
الذي خرج في االالف في لبنان ومنطقة المرفأ  
واالعراب  االليمية  الذكرى  هذه  تحديدا الحياء 
الفاسدين  بمحاسبة  ومطالبتهم  احتجاجهم  عن 
والمسؤولين عن االنفجار وما الت اليه اوضاع 
البنزين  واختفاء  االقتصاد   انهيار  من  لبنان 
 ، الطبية وحليب االطفال  والكهرباء واالدوية  
 ، الدوالر  مقابل  المحلية  العملة  قيمة  وانهيار 
وتاثير ذلك سلبا على المستوى المعيشي آلالف 
العائالت من مختلف المناطق اللبنانية وخاصة 
وبعد  واليوم   . والمهمشة  الشعبية  المناطق  في 
سنة على الحادثة، يحيي اللبنانّيون والجاليات 
من  العالم،  حول  دولة  من  أكثر  في  اللبنانّية 
لتحقيق  ويتطّلعون  األليمة  الذكرى  كندا،  بينها 
المسؤولين  ومحاكمة  الضحايا  ألهالي  العدالة 

عن التفجير.
أخبار  كندا  في  اللبنانّية  الجالية  أبناء  ويتابع   
المساعدة،  تقديم  على  ويعملون  األم  الوطن 
حيث  اقتصادّية  أالزمة  اثار   من   للتخفيف 
والمجموعات  المنظمات  من  العديد  نشطت 

واالفراد لجمع التبرعات .

ميسيساجا   في  جرى  فقد  الصعيد  هذا  وعلى   
احياء هذه المناسبة بتنظيم حفل  تابين لضحايا 
قوّي     لبنان  منظمة  قبل  من  بمبادرة  االنفجار  
Lebanon Strongشاركت به  رئيسة بلدية 
ميسيساعا بوني كرومبي  وعدد من المشاركين 
في حملة المساعدات والتبرعات للمحتاجين في 
لبنان . حيث اعربت رئيسة البلدية عن حزنها 
والمها لمعاناة اللبنانيين بقولها قلوبنا مع لبنان 
واهله . وقالت بان البلدية ساهمت خالل العام 
الماضي بارسال الكثير من المساعدات الطبية 
واجهزة االطفاء . ووجهت الشكر للقائمين  على 
وهمسة  بخين  دينا  وخاصة   التبرعات  حملة 
دياب الكنديتنان من اصل لبناني واللتان اسستا 
قبل حوالي العام منظمة لبنان قوي ومقرها في 
ميسيساجا.  واعربت عن افتخارها بمهما  ومن 
ثم قدمت لهما شهادات تقدير من قبل البلدية . 

وفي كلمة لها رحبت دينا بخيت رئيسة شركة 

غلوبال لوجستيك للشحن والقائمة والقائمة على 
مشروع جمع التبرعات. اعربت عن المها وحزنها 
على ما اصاب لبنان والغالبية من شعبه الذين 
فقدوا  ابائهم او اقاربهم بفعل االنفجار وفقدوا 
االنهيار  بفعل  ومدخراتهم  واعمالهم  بيوتهم 
ويحتاج  يحتضر  لبنان  وقالت   . االقتصادي 
الى مساعداتنا . وتحدثت عن نشاط المنظمة 
مديرة  دياب  همسة  مع  بالتعاون  اسستها  التي 
  ، تورونتو  في  إيست  ميدل  ذي  أوف  تيست 
المنظمات  من  مجموعة  بمساعدة  وتمكنت   ،
الكندية الغير حكومية  ومستشفيات  وإطفائّيون 
بال حدود . ورجال اعمال ومتبرعون  من   14 
حاوية \ كونتينر  اشتملت على معّدات أساسّية  
غذائّية  ومساعدات  اطفاء  واجهزة  وتجهيزات 
بماليين الدوالرات وتتوّلى منّظمات غير ربحّية 
توزيع المساعدات في عدد من القرى اللبنانّية. 
وفي كلمة مقتضبة تخللتها الدموع اعربت همسة 
عن حزنها والمها على لبنان وشعبه الذي تحمله 
في قلبها وهذا ما دفعها للمشاركة في تنيم حملة 
 . انساني  بهدف  المحتاجين  لدعم  التبرعات 
واكدت  بان  الحملة متواصلة ودعت الجميع 
حليب  كونتينر  ارسال  وخاصة  بها  للمشاركة 

لالطفال . حيث تأمل السّيدتان الَشريكتان في 
تكلفة  توازي  دوالر،   88000 من  نحو  جمع 

حاوية من حليب األطفال. 

من ناحيته   اعرب النائب في برلمان اونتاريو 
تعود  ان  وامنياته  امله  عن  السبعاوي  شريف 
شبابنا  في  عهدناه  كما  الجميل  ولبنان  بيروت 
بعيدا  وقال  االجازات  اجمل  فيه  نقضي  وكنا 
عن السياسة ولكن يجب ان نكون انسانيين اوال 
وندعم الناس المحتاجين لمساعدتنا في لبنان. 
وفي نهاية الحفل جثم المشاركون على ركبهم 
ووضعوا الورود تخليدا لذكرى ضحايا التفجير.  

اصل  من  االعمال  رجال  من   عدد  ويشارك 
الفقية  محمد  السيد  ومنهم  الحملة  في  لبناني 
صاحب سلسلة مطاعم بارامونت والسيد وسيم 
جراح وكيل العقارات  اللذان تحدثا الينا قبل ايام 
في مقر الحملة .  حيث اعرب السيد وسيم جراح  
عن انتمائه الكامل للبنان  الوطن االم وامله في 
من  خرجنا  نحن  ويقول صحيح  اهله  مساعدة 
فينا ولم يخرج منا.  لبنان متأصل  لبنان ولكن 
وطالب القادرين من اللبنانيين والعرب في كندا 
بتقديم المساعدة وخاصة حليب االطفال الذي 
ارتفعت اسعاره بفعل االزمة وانهيار قيمة العملة 
االسر  من  للغالبية  مستحيال  واصبح  اللبنانية 

المحتاجة . 
كندا  الفقية   محمد  السيد  شكر  ناحيته  من 
حكومة وشعبا على تقديم المشاعدات االنسانية 
والتي لم ترتبط باجندة سياسية  . وتحدث عن 
زيارته  االخيرة للبنان قبل عدة ايام وانطباعاته 
وعن االلم والصعوبات التي يعاني منها الغالبية 

روى  حيث   . بالعجز  والشعور  المرارة  وحجم 
قصة زيارته مع وفد السفارة الكندية لبيت  امراة  
كندية  بمساعدات  بنائه  اعادة  وجرى  تدمر 
مبادلته  البيت  صاحبة  المرأة  عرضت  حيث 
كندا  في  اقامة  تاشيرة  على   حصولها  مقابل 
. وطالب الفقية المسؤولين اللبنانيين الفاسدين 
بترك مناصبهم بعد فشلهم في حل مشاكل لبنان 
المجال  الفساح  مزري.  وضع  الى  وايصاله 

وطني  انتماء  ذات  متحمسة  شابة  لقيادات 
لقيادة لبنان . ويضيف اللبنانيون اقوياء وليسوا 
بحاجة الى رشوات وبخشيش وانما مساعدتهم 
مطالبا  قدميهم.  على  والوقوف  النهوض  على 
من  للبنان  حبهم  باظهار  المغتربين  اللبنانيين 
قويا  سندا  يكونوا  وان  للحملة  دعمهم  خالل 

الهلهم في لبنان.  
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الحي اليوناني في تورونتو والمشهور بشارع دانفورث 
من اكثر االحياء جاذبية للتنزه والتسوق

خاص بمشوار: تتميز مدينة تورونتو في كندا 
بالتعددية الثقافية لها. كما يحدث، وهي واحدة 
العالم  في  الثقافات  المتعددة  المدن  أكثر  من 
مع نصف سكانها المهاجرون والمولودون خارج 
اشخاصا  ستواجه  تورونتو  شوارع  في  كندا. 
من  ولهجة   لغة   100 من  بأكثر  يتكلمون 
مختلف القوميات واالجناس. هذا التنوع  العرقي 
يلقي بظالله على التنوع الثقافي وتنوع المطاعم 
والطعام  والفنون في المدينة التي تعج بالحياة 

وخاصة مركزها في فصل الصيف . 
يقع الحي اليوناني التاريخي في شرق المدينة 
  Danforth Avenue دانفورث   شارع  على 
الذي تكثر في المطاعم اليونانية واسواق التسوق 
دانفورث   ومسرح  التاريخية  الكنائس  وبعض 
Danforth Music Hall للحفالت الموسيقية 
الحي  البعض  ويصف   .1919 عام  بناؤه  تم 
باكبر مدينة يونانية في شمال امريكا . ويشتهر 
بالصيف بمهرجان الطعام السنوي الذي يزوره 

مئات االف الزوار والمتسوقين.
تاريخي  شارع  هو   Danforth Avenue
إلى   Bloor Street Viaduct من  يمتد 
الشرقية  الضواحي  إحدى   ،  Scarborough
لتورنتو وتقع على جانبية مئات المحال التجارية 
اليونانية  الشهيرة  والمطاعم  الفنون  ومعارض 
والشرق اوسطية والهندية واالسيوية تعكس تعدد 

الثقافات في تورنتو. 
تشتهر المنطقة بهندستها المعمارية التي يعود 
 1910 عام  من  مبكر  وقت  إلى  تاريخها 
الرئيسية  وكانت واحدة من مناطق االستيطان 
الحرب  بعد  تورنتو  إلى  اليونانيين  للمهاجرين 

العالمية األولى.
قبل الحرب العالمية الثانية ، كان عدد السكان 

حوالي  البالغ  تورنتو  في  الناشئين  اليونانيين 
3000 نسمة يتركزون في المنطقة التي يحدها 
شارع يونج وشارع كارلتون وشارع تشيرش وما 
الخمسينيات  في  دونداس.  بشارع  اآلن  يعرف 
من القرن الماضي ، شهد شارع دانفورث تدفقًا 
للمهاجرين اليطاليين تاله مهاجرون يونانيون 
يفرون  منهم  العديد  كان   - الستينيات  في 
التي  واالقتصادية  السياسية  االضطرابات  من 
العسكري  المجلس  استيالء  في  ذروتها  بلغت 
اليوناني على السلطة في 1967-1974. في 
 ، الماضي  القرن  والثمانينيات من  السبعينيات 
ما تسبب بزيادة عدد سكانه وتحوله الى أكبر 

مدينة يونانية في أمريكا الشمالية.
اليونانية  الضغط  في عام 1993 وبفعل قوى 
االسم  اطالق  جرى  تورونتو  بلدية  على 
إلى  اسمه  تغيير  وتم  الحي   على  الرسمي 
»GreekTown on the Danforth«. في 
من  موجة  المنطقة  شهدت   ، األخيرة  اآلونة 
ذات  والبارات  المطاعم  انتقلت  التحسين حيث 
األسعار المرتفعة ، بالضافة إلى ساحة عامة 

متطورة في شارع لوجان.
ويعتبر الحي الذي تقتطنه غالبية عظمى من 
اليونانيين األكثر اكتظاًظا بالسكان في تورنتو .

صدور كتاب  امال مهاجرة ..‹همس الروح‹
للكاتبة الكندية من اصل فلسطيني امل فطاير 

صدر مؤخرا  كتاب السيدة امل فطاير المقيمة 
مهاجرة  امال  بعنوان  ميسيساغا   كندا  في 
..‹همس الروح‹ تقول الكاتبة  في مقدمة الكتاب 
: اهديه الى جبال عيبال و جرزيم  الى مدينتي 
نابلس التي ما عرفت عن وطني اكثر ما عرفت 
عنها . و الى روح والدي رحمهما هللا في البداية 
غادرتنا   التمام   وعند  ترزق  حية  والدتي  كانت 
لها  االخيرة   اللحظات  في  حروفي  فسقطت 

مدونه كما هي لرحيل والدي. 
الى اسرتي و اوالدي و الى عائلتي الممتدة ال 
فطاير  و ال ارشيد  في الوطن و خارج الوطن 

. الى  احبتي  الى االصدقاء.
الى كل مغترب  في المهجر   وفي الشتات.

› امال مهاجرة‹ ….همس الروح.
في كتابي .. عشت كالفراشة اتنقل من موطن 
ذكرى الى اخر. عشت فيه الوطن  لطالما احببته 
صغيرة و عشقته امراة حالمة عاشقة  فكنت ك 
الشمس .. القمر .. الليل..البحر .. الرحيل…و 

السمراء حيث انسابت حروفي
تلك   .. القهوة  فنجان  حافة   على  لي  طوعا 
السمراء التي تجسدت في دموع امي..وطني.. 

حلمي..و عشقي لمدينتي.
 في كتابي..

فلسفتي في بعض االمور  و و جهات النظر . 
في كتابي.. 

حروفي .. نبضي.. كلماتي .. افكاري..جدتي.. 
..امي..ابي  فلسطين  وطني  نابلس..  مدينتي 
…اسلوبي..في  صديقي  ..ابني….حلمي… 

كتابي انا الطفلة امال..
في كتابي…  .. 

اردت ان اكون انا بكل  مشاعري و احاسيسي  
ال  و  بقاعدة  التزم  ال  ان  اردت   .. الغربة  في 

اسلوب كتابة  .. اردت لروحي  سهولة التنقل 
فكنت كفراشة جميلة االلوان تنساب بين الفصول 

احبت المتغيرات
فنزفت الحروف  من بوح و همس الروح.

في كتابي..
› امال مهاجرة‹   و تحت عنوان همس الروح .. 
وجمال   . السريرة..   ونقاء   .. الحرف  لطهارة 
السيرة و   خفة الظل كالفراشة رهفة ، ناعمة  
به  تبوح  ما  تلملم  االلوان..  خالبة  الملمس، 

الروح.
 واخيرا و ليس اخرا… الشكر هلل على  التوفيق 
و المثابرة و جزيل الشكر  لكل من دعم و احبط    

حتى الوصول الى هذة اللحظة.
الكاتب  و  الشاعر  ل  الموصول   الشكر  و 
Jasim Dandashi في تقديم كتابي عن دار 

الدندشي للطباعة والنشر.
الكاتبة : امال › محمدعادل‹ فطاير
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محمد نفاع - فجيعة الفقدان

رشدي الماضي 
حيفا 

في  فإذا  حجرتي…  في  َباردا،  الّليل،  يهبُط 

يدي القصيدة تبكي وترفض أن ُتغّنى..
والّتقدير  الحّب  بكلمات  تهنأ  أن  حّقَك  فمن 
اّلتي لم تسمعها ِمّنا، أو أّنها لم تصلك بعد…

نعم… يا محمد:-
مبدعا،  أديبًا  عرفتَك  وقد  هذا…  حّقَك  من 
مائزًا له َفرادتُه، وقائدًا بامتياز، مفعمًا بالوطن 
تقبل  ال  التي  الرّائية  بالّثورة  وممثلنا  الكبير، 
وال تَتقَّبل الواقع الهجين، وُتبّشر بالغد الجميل 

وزمن األمل والحياة...
محمد!!!

أنَت مشروع زمن البداع والقضّية، وجذورك 
أرضنا  تربة  في  عميقا  تغوص  َفريدة  لغة 

الطّيبة…
فتحُت الباب ودخلُت مدينتَك، وأنت تجدل ِمن 
الّنهر،  دعوة  في  تتلكُأ  للبحر،  ُغرًّة  أبجدّيتك 
تمشي، لكّنك ال تريد ِلَسْيرَك في دروب البداع 

على صهوة  الكلمة  فارس  لنظلَّ  ينتهي،  أن 
سّباقا  البداع،  سنوات  ِسمان  ينهُب  َحصاِنِه 
بالمبادىء  غزيرًا  تنهبها  َعِصّي…  زمٍن  في 
تبقى  كي  والمشرّعة،  المشروعة  والمواقف 
ومعجونا  الجموح  الّطاهر  لترابك  منذورًا 
االوديسة  ولظى  الّثورة  ولهيب  القداسة  بنار 
كاويا،  مفتوحا  جرحا  َأِلْفَتها  التي  الفلسطينّية 
أْن يبكي فال  ُجْرَحَك  ُتعّود  َأْن  لكّنَك رفضَت 

راخ… َيْبقى ُمَجهَّزًا للصُّ
محمد!!!

أخذَت، فيما أخذَت في يديَك كّل أروقِة اللُّغة 
والكالم، َسْردًا يتألأل وهو الهدهد الّدليل إلى 

أقصى آيار ابداعَك ِمن مطر وماء…
فجيعة  والُمباغت  الُمفاجىء  رحيلَك  هو  فها 
نؤِمُن  ظَلْلنا  الذين  نحن  لنا،  فادح،  وفقدان 
َأنََّك أّيها الكبير مشروع َعِصّي على الّرحيل 

الُمبكر والغياب…
فها َأنا روح تشتكي ألمًا والقلُب مكلوم…

استحالُة  تتحّقُق  مبدعًا،  ومعَك،  محمد!!! 
الغياب…

غصن  كرسيَك  على  رفَّ  كّلما  نراَك  سنظّل 
نراك،  والمنجّل  االبداع  ومفردة  الزّيتون، 
حّتى وأنَت في نومة اأَلبدّي، بعد ُنعاٍس في 

الغموض الجميل…
الم عليَك… يا عريس الكلمة والوطن…  السَّ

بح فيَك… وعلى الصُّ
وتبتعد…  تنأى  ال  لكن  ِمّنا،  ِشْئَت  ما  هاَك 
لتواصل نهوضَك في حنين الّتراب… ويظّل 

فيَك الّتراُب يعانق الّتراب...

قصة قصيرة: سدرة المنتهى

قصة قصيرة: 10 كلمات

عبدهللا الساليمة
كاتب من مصر

أخبره ابنه الوحيد برغبته في الزواج، فضاقت 
عن  البحث  يشاركه  وراح  بفرحته  الدنيا 
محور  ظّل  زفاف  حفل  لهما  وأقام  عروس، 
حديث القبيلة لفترة طويلة، حتى حدث ما لم 

يخطر على بال أحدهم.
بدا األفق في عيني الشاب ضبابًيا، والكثبان 
الرملية الممتدة أمامه كأشباح، ووجه زوجته 

المراوغ يظهر ويغيب.
يظهر فتحتدم روحه بمشاعر متناقضة، فتارة 
تحدوه غصة على ذلك الضعف الذي صار 
بها،  روحه  وتعلق  جمالها  فتنة  أمام  عليه 
لدرجة جعلته يتعمد غض بصره عن إساءاتها 
بشكل  النهاية  في  وإصرارها  ألبيه،  المتكررة 
كشف قبح داخلها على وضعه أمام اختيار 

قاتل، قائلة: إما هي أو أباه.
وحينما يغيب وجهها يشعر بثقل الذنب على 
في  األسئلة  احتدام  وطأة  وتحت  صدره، 
داخله، وعجز رأسه المظلم عن التوصل إلى 
إجابات شافية عليها، يستسلم لضعفه وحيرته 
غربان  تركض  بينما  للركض،  جواده  ويسلم 
مخيلة أبيه في متاهات ماض، مازالت رائحة 

عفونته تزكم أنفه.
مرقدها  حيث  إلى  متثاقلة  تزحف  الشمس 
خلف نهايات أفق، بدا في ناظري الشاب من 
بعيد أشبه بخيط رفيع يشبه ذاك الذي مازال 

يصله بأبيه، وتصّر زوجته على قطعه.
تتعزز  كانت  فيما  ركضه،  الجواد  واصل 
متعاظمة  درجات  منهما،  كل  نفس  بداخل 
من مشاعر الخوف والرهبة. وكمحاولة أخيرة 

أن  لبث  ما  لكنه  بابنه،  الشيخ  تشبث  للبقاء 
أفاق من سراب أمله على توقف الجواد فجأة، 
فتوقفت أنفاسه الحبيسة داخل تابوت روحه.

أن  ودون  الجواد،  صهوة  عن  االبن  ترجل 
ينظر إلى وجه أبيه، قال: انزل.

ثمة غربان تحوم فوق رأسيهما، في تثاقل فتح 
األب عينيه المطفأتين، وكأنه يحّدق إلى وجه 
الماضي الماثل على الدوام أمام عينيه، راح 

ينظر إلى الغربان في شرود.
أشفق على ابنه من لحظة مماثلة، من المؤكد 
بشاعة  آجال  أم  عاجال  إن  يعاني  سوف 
مرارتها،  كأس  اآلن  يتجرع  مثلما  قسوتها، 
ابنه  على  أشار  نفسه  يعاقب  كان  لو  وكما 

بمواصلة السير، قائاًل: ليس بعد.
دارت دوائر الحيرة برأس الشاب، امتثل لرجاء 
أبيه، لكز الجواد بقدمه، لم يستطع منع نفسه 

من سؤال أبيه: لِم أمرتني بمواصلة السير؟
القاتل حتى  أباه سؤاله الئذا بصمته  تجاهل 
يعرفها،  التي  ْدر  اَلسِّ شجرة  شبح  له  الح 
شعر برعدة باردة تسري في أوصاله، راحت 
يزيد  فيما  السدرة،  من  اقترب  كلما  تتصاعد 
الصمت المتكاثف حولهما من ارتباك الشاب، 

الذي بلغ أشده حين باغته أباه: قف هنا.
جذب االبن لجام الحصان فتوقف.

“فلتساعدني يا بني على النزول” قال األب.
ففعل االبن مشوًشا ومرتجًفا.

وكما لو كان يحاول الفرار من قسوة اللحظة 
أباه  تاركا  عائًدا،  وأسرع  جواده  عنان  أدار 
خلفه ينظر في وحشة إلى الِسدرة التي ترك 
والده بدوره ذات يوم بعيد بجوارها بال شفقة 

وفر هارًبا، كما يفعل ابنه اآلن تماًما.

ثائر الزعزوع
كاتب من سوريا مقيم في باريس

التأتأة
طلبت منه معالجته النفسية أن يتنفس بعمق، 
و أن يحرر جسده، و يقول ما يحس به من 

دون تردد…
تأتأ… تأتأ… تأتأ…

قال: اسمي يوسف عمري خمسون سنة، و أنا 
متزوج، لدي ابنة وحيدة…

ثم صمت….

هذا كل ما تعلمه في درس اللغة.

وفاء…
دوالر  ألف  عشر  خمسة  مبلغ  عليه  عرضوا 
كي يبيع أصدقاءه، لكنه رفض، رفض بشدة، 
خمسة  طلب  و  أيضًا….  يصرخ  صار  و 

عشر ألف دوالر.

عد تنازلي
المكتبة  إلى  كلها  الكتب  يعيد  أن  عليه  كان 
ربما  ذلك،  نسي  لكنه  االثنين،  مساء  قبل 

ملتهبًا  نيزكًا  أن  يقرأ  كان  أدرانا.  ما  تناسى، 
بحجم ملعب كرة قدم، سوف يصطدم باألرض 
قريبًا، وسوف يحدث هزة أرضية هائلة، فجر 
منتظرًا،  كلها  األحد  ليلة  أمضى  االثنين… 
لعل النيزك يفعل فعلته، لعله ال يعيد الكتب 

إلى المكتبة…

الفتاة السمراء
الرصيف  حافة  على  السمراء  الفتاة  وقفت 
لم  القادم، ألنها  القطار  لم يصدمها  وقفزت، 
تكن تقف في محطة القطارات، ولم يصدمها 

الباص القادم، ألن الباصات ال تمر في هذا 
الشارع  تجتاز  سيارة  تصدمها  ولم  الشارع، 
قرب  سرعتها  تخفف  السيارات  ألن  بسرعة، 
لكن  بالموت،  تحلم  الفتاة  كانت  المدارس… 
الموت ال يأتي على رصيف في شارع فرعي، 
شاطئ  على  هادئة  تقبع  مدينة صغيرة،  في 

المحيط.
هللا… الثاني

بعد يوم القيامة بثالثة أو أربعة أيام، لم يذكر 
نفسه  هللا  وجد  بالتحديد،  الوقت  المؤرخون 

عاطاًل عن العمل، فقرر أن يصير ملكًا.
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قصص قصيرة: العشاء جاهز

تحسس كرشه المندلق بين فخذيه، حكَّ ذقنه 
المتهدلة بطرف إصبع ثخينة.

 – أين العشاء؟
ابنه  للذهاب،  الطاهي  اضطر  سيدي،   –

مريض، وأدخله المشفى هذا المساء.
– هل هذا وقت مرض ابنه؟

تدخلت زوجة هيكل:
كما  فأنا  لتأكله،  شيئا  بسرعة  لك  سأعدُّ   –

تعرف ال أتعشى.
– ال، ال، ليس هذا الوقت المناسب لتتعلمي 

الطبخ.
قهقه هيكل وهو ينهي جملته.

يمكن  ولكن  سخريتك،  عن  سأتغاضى   –
بالبندورة،  بيضاء  جبنة  طبق  لك  أجهز  أن 

وصحن عجة مثال.
من  سأطلب  تهتمي،  ال  عزيزتي،  يا  ال   –
جميعا،  لنا  عشاء  الجاهزة  الوجبة  مطعم 
وسأدلل الحراس والعاملين في القصر، سنأكل 

معا، يمكنك أن تكسري حميتك ليوم واحد.
لنا على  اختاري  نأكل،  أن  تفضلين  ماذا   –

ذوقك؟
أّي  على  أتعشى  لن  تشتهي،  ما  اطلب   –
حال، ولن أخرق نظامي الصحي، وزني اآلن 
سبعة وخمسون كيلوغراما، كسبت أصال أكثر 

من كيلوغرامين منذ األسبوع الماضي.
الدرج  صعدت  له،  ظهرها  هيفاء  أدارت 
بخطوات رشيقة، تأمل شعرها األشقر المنسدل 

على ظهرها، وقامتها الطويلة النحيفة.
وزنه،  تطور  بمعرفة  مشغوال  هيكل  يكن  لم 
يذكر أنه كان قريبا من مئة وثالثين كيلوغراما 

العام الماضي.
– نادر هيكل على الهاتف.

– نعم يا سيدي، بماذا تأمر؟
لحم  من  شرائح  مشوية،  فراريج  خمسة   –
البقر، كبة، كباب، سلطات متنوعة، مقبالت، 
من  متنوعة  زجاجات  عشر  مقلية،  بطاطا 

الصودا، توابل، كتشب، خردل، ومخلالت.
أريدهم بسرعة البرق.

ساعة  نصف  بعد  عندك  الطلب  سيكون   –
على األكثر، شرفتنا باتصالك يا سيدي.

بعد ساعة.
ضاق صدر هيكل لتأخر طلبه، كانت الساعة 
الحراس  التاسعة مساء، فرك  اقتربت من  قد 
أيديهم، ومسحوا لعابهم عن أطراف أفواههم، 
منُّوا النفس بالوجبة الشهية المنتظرة، لم يكونوا 
معتادين على والئم السيد الشره، وربما كانت 
باالقتراب  فيها  لهم  يسمح  التي  األولى  المرة 
مع  أو  لوحده  يأكل  ما  عادة  طعامه،  من 
ضيوفه وهم يتحدثون عن صفقة ما تحضر 
على نار قوية، أو مع أصدقائه المقربين في 

وصلة سهر وسمر.
أمسك هيكل هاتفه من جديد، تطاير الشرر 

من عينيه، والرذاذ من فمه:
– أين الطلبية يا حمار؟
– لماذا الغلط يا سيدي؟

تأخر عشاء  لماذا  لي  وقل  اآلن،  اخرس   –
نادر هيكل؟

دون مقاومة، أجابه مدير المطعم:
-أأ، أر، أرسل، أرسلناه منذ أكثر من نصف 

ساعة مع وديع عامل التوصيل.
– وأين هذا األحمق بديع، أال يعرف طرقات 

المدينة؟
– وديع يا سيدي، بالعكس، أرسلت لك األكثر 

خبرة من عناصري.
حاول المدير المضطرب التنصل من مسؤولية 
التأخير، ركَّز على تصحيح اسم وديع، خشي 
من وزر ما قد يحدث إن تجاوز غضب نادر 
هيكل الحد، فلن يتردد لحظة واحدة في إرسال 

رجاله لتكسير المطعم على رأسه.
أردَف:

سأتصل  األمر،  يضايقك  لم  إن  سيدي،   –
بوديع، وأخبرك بما حدث معه.

سأتصرف،  وأنا  هاتفه،  رقم  أعطني  ال،   –
سأكسر عظامه إن تأخر أكثر.

– أين أنت يا متخلف؟
– من يتحدث؟

– أنا نادر هيكل يا حمار، لماذا لم تحضر 
العشاء، أنا أنتظرك منذ وقت طويل

لحادث  تعرضت  لكني  سيدي،  يا  آسف   –
بي،  االرتطام  تفادي  سائقها  حاول  سيارة، 
بعنف  به  اصطدم  المنصف،  إلى  انحرف 

ومات، مات يا سيدي…
لوحة: زياد غازي
لوحة: زياد غازي

– أين حدث ذلك؟
-مقابل فرع المرور، أنا اآلن على األرض، 

وحولي رجال الشرطة والسعاف، ال…
– ال تتحرك يا بديع، أنا قادم.

– شكرا يا سيدي لنجدتك، على كل حال أنا 
ال أستطيع الحركة، وأعتقد أن ساقي مكسورة.

-ال تهتم، ال تهتم.
قبل ذلك بنصف ساعة.

ضوء القمر يتخلل األشجار العالية قرب فرع 
بلطف  تحرك  صيف  ليلة  نسمات  المرور، 
تمهل  تهدأ،  بدأت  الشارع  أصوات  أوراقها، 
شرد  لمخالفة،  يتعرض  أن  خشي  وديع، 
لثوان وهو ينظر ناحية الفرع، تجاوز الشارة 

الحمراء.
شاحنة آتية من الجهة اليسرى، يقودها بهدوء 
يعود  بناء،  شركة  في  عامل  الراعي،  فريد 
تتناول  لن  وشاق،  طويل  يوم  بعد  بيته  إلى 
زوجته وأوالده العشاء قبل وصوله، موعدهم 
االعتيادي في الثامنة مساء، ال يخلف موعده 
من  الخروج  في  تأخر  ولكنه  جدا،  نادرا  إال 
الورشة، يحرص فريد على إبقاء هذه الجمعة 
العائلية قبل أن يخلد إلى النوم ألن يوما شقيا 
آخر بانتظاره غدا، يستيقظ قبل أن يرّن منبه 

ساعته في الخامسة صباحا.
لشارة  المخالفة  النارية  الدراجة  فريد  يَر  لم 
أمتار  بعد   على  أصبحت  وقد  إال  المرور 
انتهى  لكنه  ليتفاداها،  لليمين  انحرف  منه، 
محطما واجهة شاحنته على اسمنت منتصف 
هول  قوته  رغم  جسده  يتحمل  لم  الطريق، 
داخل  وانعصرتا  قدماه  انحصرت  الصدمة، 

هيكل السيارة المشوّه.
شاهدوا  الذين  المرور  عناصر شرطة  تدخل 
بمنشار  المعدن  قطعوا  العين،  بأّم  الحادث 

كهربائي، سحبوا السائق المسكين من كتفيه 
سيارته،  من  بعسر  وأخرجوه  الخلف،  إلى 
طلبوا تدخل السعاف، لكنهم الحظوا جسدا 
بال حراك، كان الموت أسرع من الجميع في 

الوصول إليه.
تجمَد عامل التوصيل وديع بدرة على األرض 
عن  انزاح  الشاحنة،  فوق  ارتفع  أن  بعد 
زجاجها األمامي، وسقط على األرض، تابعت 
دراجته حركتها المنقلبة لتلحق بالشاحنة عند 

المنصف، لم يفقد الوعي، لكن الذعَر هدَّه.
اقترب شرطيٌّ منه:
– هل أنت بخير؟

على  يسقط  بثلج  أحس  وديع،  وجع  امتقع 
بقي  محجريهما،  في  عيناه  دارت  أطرافه، 

لدقائق غير قادر على الرد.
السعاف،  لعناصر  وأشار  الشرطي،  تركه 
لتدفئته،  السلوفان  من  غطاء  فوقه  وضعوا 
استعاد أجزاء حواسه  نقالة،  إلى  ثّبتوا جسده 
التائهة، صرخ من األلم حين لمس المسعف 
ساقه اليسرى التي أخذت شكل أفعى ملتوية، 

همس في أذنه بصوت رحيم:
– استرِخ، حياتك ليست بخطر، لكن ساقك 
مكسورة، سأعالجها مؤقتا في المكان لكي ال 

تتفاقم إصابتها، وسننقلك إلى المشفى.
رجا  اللحظات،  هذه  في  الجوَّال  هاتفه  رنَّ 
قرب  األسفلت  على  يضعوه  أن  المسعفين 
لكن  به،  تتصل  والدته  أن  ظنَّ  سيارتهم، 
هيكل  نادر  جهة  من  القادم  الشتائم  صوت 

أعاده إلى الواقع، وفاقم ألم ساقه، وروحه.
اختلطت  الشرطة والسعاف  أضواء سيارات 
مع نور البدر الساطع ومصابيح الشارع، لم 
يستطع هواء الصيف المنعش أن يطغى على 
رائحة الموت التي رافقت العربة الناقلة لجثة 

سائق الشاحنة إلى براد المشفى القريب.

قبل قليل.

انعطف سائق سيارة السعاف بمناورة نصف 
دائرية، عاد من الطريق العام الذي فتحه له 
رجال الشرطة، توجه ألخذ المصاب، فوجئ 
الجهة  من  بسرعة  آتية  رباعي  دفع  بسيارة 
سيارة  ضوء  ال  سائقها  يردع  لم  المخالفة، 

السعاف وال إنذارها الصوتي الصاخب.

ترجل من سيارة الدفع الرباعي شبح عريض 
وطويل، ترك بابها مفتوحا، هرول، نظر يمنة 

ويسرى.

عامل  أم  الشاحنة،  سائق  ك  يخصُّ هل   –
توصيل الوجبة الجاهزة؟

– عامل التوصيل، بل، ليس بالضبط.
– رجله مكسورة، ولكن حياته غير مهددة.

– ومن يأبه برجل هذا األحمق، أين دراجته؟
لم يفهم المسعفون قصد هذا الرجل الذي بدا 
الحادث دون  غريب األطوار، واقتحم مسرح 

إذن من أحد.
سيارته،  طوقوا  نحوه،  الشرطة  رجال  هرع 

وصوبوا أفواه بنادقهم إلى رأسه الكبيرة.
ال  األمر  كأن  بهم،  هيكل  نادر  يكترث  لم 
تهلل  محدق،  خطر  أّي  يستشعر  لم  يعنيه، 
وجد  المكان،  أرجاء  في  بنظره  جال  وجهه، 
الدراجة   بغيته،  الترابية  المنصف  فسحة  في 
محكم  األحمر  صندوقها  يفارقها  لم  منقلبة، 
الغالق، صادف بصره العائد شابا مستلقيا 
على عربة إسعاف، عرفه من لباسه األحمر 
إلى  أشار  بالسؤال،  إليه  ه  توجَّ الكامل، 

صندوق الدراجة:
– هل هذا طلب نادر هيكل؟

– نعم، نعم يا سيدي.
أضاف وديع ببراءة طفل:

المشفى  إلى  معي  تأتي  ألن  سيدي،   –
لتساعدني، أخشى من لوم رجال الشرطة، لقد 
خالفت إشارة المرور، وتسببت بموت إنسان؟

– اذهب إلى الجحيم، تحمَّل مسؤولية خطأك، 
احمد هللا أنك ما زلَت حّيا.

بخطوات وئيدة، مشى نادر هيكل، لم يحاول 
فتح الصندوق بل افترعه عن قاعدته، وتجاهل 
المسرح وأبطاله ومشاهديه، عاد إلى سيارته، 
منذ  مفتوحا  بقي  الذي  بابها  بطرف  وأمسك 

نزوله.
اعترض ضابط شرطة طريقه، تبحر نادر في 

عينيه:
وبحركة  هيكل،  نادر  أنا  بني،  يا  ابتعد   –
الشرطة  تجمع  نحو  عنقه  أدار  مسرحية 

األكبر، وأهداهم بضع كلمات:
– تابعوا عملكم، هللا يعطيكم العافية.

تسّمر الضابط في مكانه، صعد هيكل، وضع 
بكفه  إليه  أشار  بجانبه،  األحمر  الصندوق 
الكبيرة، لم يجد نفسه إال وهو يؤدي التحية له 

بعد أن أغلق باب السيارة.
السعاف،  سيارة  إلى  وديعا  المسعفون  رفع 
انتظروا ابتعاد السيارة السوداء، أخذوا طريق 
فريد  جثة  ينزلون  زمالؤهم  كان  المشفى، 
الراعي في برّاد المشفى، دق أقلهم حظا أرقام 

هاتف من أصبحت اآلن أرملة.
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