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الواليات المّتحدة تعيد فتح حدودها أمام الكندّيين المطّعمين الشهر المقبل
قّررت الواليات المّتحدة السماح بدخول الكندّيين 
نوفمبر  الثاني  تشرين  من  اعتبارا  المطّعمين 
عن  كبار  أميركّيون  مسؤولون  وأعلن  المقبل. 
كندا  مع  الحدود  فتح  بإعادة  للمباشرة  خّطة 
والمكسيك  وأّكد وزير األمن الداخلي ألخاندرو 
 ، المّتحدة  الواليات  أّن  بيان  في  مايوركاس 
الجديد  الدولي  الجّوي  النقل  نظام  مع  تماشيا 
الثاني نوفمبر  العمل به في تشرين  يبدأ  الذي 
المقبل، ستسمح للمسافرين من كندا والمكسيك 
بدخول  كوفيد-19  ضّد  التطعيم  أكملوا  الذين 
األهل  لزيارة   ، ضرورّية  غير  ألسباب  البالد 
البرّية  الحدود  والسياحة،عبر  واألصدقاء 

والبحرّية والجوّية.
وكانت الحدود الكندّية األميركّية مغلقة في وجه 
السفر غير الضروري بموجب اّتفاق بين البلدين 
منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجّد في 

آذار مارس 2020.
في  األميركّية  الداخلي  األمن  وزارة  تعط  ولم 

بيانها موعدا محّددا إلعادة فتح الحدود .
إلى  تحّدثوا  الذين  الكبار  المسؤولون  وأّكد 
الصحفّيين أّن العمل مستمّر على بلورة بعض 
المطلوبة  الوثائق  طبيعة  فيها  بما  التفاصيل، 

بشأن وضع التطعيم الخاص بالمسافرين.
وتنتظر الواليات المّتحدة أيضا توجيهات مركز 

تلّقوا  الذين  المسافرين  بشأن  األمراض  مراقبة 
لقاحات  وأحد  زينيكا  أسترا  لقاح  من  مزيجا 

الحمض النووي الريبوزي المرسال.
األميركّية  الصحّية  السلطات  أّن  إلى  ويشار 
على  وال  اللقاحات  هذه  مزيج  على  توافق  لم 

لقاح أسترا زينيكا بالنسبة لألميركّيين. وقال أحد 
المسؤولين إّن الواليات المّتحدة تخّطط للموافقة 
تلّقوا  الذين  المطّعمين  المسافرين  قبول  على 
لقاحا يحظى بموافقة منّظمة الصّحة العالمّية، 

بما في ذلك لقاح أسترا زينيكا.
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د. نزيه خطاطبة 

السويد األربعاء منتدى دوليا في  نظمت 
مدينة مالمو لمواجهة السامية  كان مقررا 
الماضي  العام  اكتوبر   13 في  تنظيمه 
ومناهضة  الهولوكوست  ذكرى  إلحياء 
عام   75 مرور  بمناسبة  السامية  معاداة 
على نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحرير 
معسكر أوشفيتز لالعتقال واإلبادة سيء 
السمعة, اال انه ارجئ للعام الحالي بسبب 
بمبادرة  المؤتمر  . وينظم  جانحة كورونا 
من قبل منظمة »التحالف الدولي إلحياء 
ذكرى الهولوكوست IHRA.« التي عملت 
المنظمات الصهيونية على اقامته بهدف 
الخلط والربط  بين معاداة السامية  وانتقاد 
وتشكيل  االسرائيلي  االحتالل  ومعادة 
قوة  من  والحد  لحمايتها  واسع  تحالف 
تستهدفها  التي  المقاطعة  حركة  وانتشار 
في  ساد  الذي  االبارتهيد  بنظام  وتقارنها 

جنوب افريقيا.  
شارك في المؤتمر ممثلين عن حوالي 50 
دولة ومنظمة دولية باإلضافة إلى ممثلي 
المدينة  مجموعات عمالقة لالنترنت في 
السويد  جنوب  في  الثقافات  المتعددة 
لوفين  ستيفان  الوزراء  رئيس  من  بدعوة 
الذي  عمل قبل نهاية واليته وتنحيته عن 
القادم  الثاني/نوفمبر  تشرين  في  منصبه 
،  على جعل الحرب ضد معاداة السامية 
ووعد  الكبرى  معاركه  آخر  من  واحدة 
بتأمين حماية أفضل لليهود البالغ عددهم 

بين 15 وعشرين ألفا في السويد.
السويد  أكبر مدينة في  ثالث  . ومالمو   
من  المهاجرين  من  كبيرا  عددا  تضم 
فيهم عدة مئات من  بما  الشرق األوسط 
انهم  الصهيونية  المنظمات  تقول  اليهود 
يتعرضون لالهانات والمضايقات من قبل 
منظمات نازية  ما ادى الى اعتبار المرفأ 
السويدي الكبير إحدى بؤر معاداة السامية 
معبرا  كان  انه  مع  أوروبا,  في  الجديدة 
لفرار  اليهود الدنماركيون من النازيين . 

ترود  جوستن  الكندية  الحكومة  رئيس 
تراس وفد كندا للمؤتمر وشارك افتراضيا 
بالقاء كلمة  في المؤتمر  اكد فيها على 
قرار جعل مهمة المبعوث الكندي الخاص 

ومحاربة  المحرقة  ذكرى  على  للحفاظ 
محامي   ، كوتلر  إيروين  السامية  معاداة 
العدل  ووزير  الدولي  اإلنسان  حقوق 
السابق دائمة وليست مؤقتةو دعم مكتبه 

بموارد مخصصة.
مع  يتماشى  »هذا  ان  ترودو  واعتبر 
واالندماج  التعددية  بتعزيز  كندا  التزام 
مضيفا  عنها«,  والدفاع  اإلنسان  وحقوق 
دائًما  سيكونان  والوعي  »التعليم  بان 
الهولوكوست  تشويه  لمكافحة  مفتاًحا 
ومعاداة السامية وجميع أشكال العنصرية 

األخرى.«
تقول الحكومة الفيدرالية إن مهمة المبعوث 
الشؤون  وزير  مع  »العمل  هي  الخاص 
الخارجية ووزير التنوع والشمول والشباب 
إلبالغ  اآلخرين  المتورطين  والوزراء 
وبرامجها«,  الكندية  الحكومة  سياسة 
منوها الى مجموعة من اإلجراءات التي 
ذكرى  إحياء  بشأن  حكومته  اتخذتها 
المحرقة ومحاربة معاداة السامية ، بما في 
ذلك عقد قمة وطنية حول معاداة السامية 
في كندا واعتماد التعريف العملي لمعاداة 
الدولي  التحالف  طوره  الذي  السامية 

إلحياء ذكرى المحرقة.
ليست  السامية  معاداة  بان  يقول  ترودو 
بمفرده,  لحلها  اليهودي  المجتمع  مشكلة 
بل إنه تحد للجميع ، وخاصة الحكومات 
ولهذا السبب سنقوم بتطوير وتنفيذ خطة 
والعمل   ، الكراهية  لمكافحة  عمل وطنية 
بالتنسيق مع الجاليات اليهودية ومبعوثنا 

الخاص.
الفلسطينيين ومناهضة  وماذا عن حقوق 

الكراهية ضدهم  
من  اصال  هي  وغالبها  الغربية  الدول 
ارتكب المجازر واضطهد اليهود وما زالت 
ودفعتهم للهجرة لفلسطين بعد ان مهدت 
االرضية الحتاللها واستيطانها من قبلهم 
سواء بالدعم البشري والمالي والعسكري , 
تسارع للتكفير عن ذنوبها تجاهم وتتناسى 
مأساة   من  الفلسطيني  بالشعب  لحق  ما 
ونكبة  بدأت منذ أوائل القرن العشرين، وال 
زالت مستمرة حتى اآلن والمتمثلة بسياسة 

التطهير العرقي وتحويل الغالبية العظمى 
اي  بدون  الجئين  الى  الفلسطينيين  من 
مناهذة   . عدة  بلدان  في  انسانية  حقوق 
السامية مرفوضة بكل المقاييس, وبما انكم 
تلتقون وتناقشوا في كيفية مواجهتها, فاننا 
الفلسطينيين  نطالبكم ايضا بتذكر حقوق 
قبل  لالبادة من  زالوا  تعرضوا وما  الذين 
الصهيونية وحكومة االحتالل  المنظمات 
التي تعتبرونها دولة ديمقراطية وتجمعكم 
بها قيم مشتركة. فاي قيم هذه التي تقوم 
حقوق  ونكران  واالضطهاد  االبادة  على 

السكان االصليين لالرض .  
واالحتالل  الصهيونية  المنظمات 
العملي  التعريف  خالل  ومن  االسرائيلي 
التحالف  طوره  الذي  السامية  لمعاداة 
الدولي تحاول الخلط بين معادة السامية 
 , ونحاربه  نرفضه  الذي  االمر  واليهود 
وانتقاد  االسرائيلي  االحتالل  معادة  وبين 
مقاطعتها  على  والعمل  االحتالل  دولة 
حتى تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني 
الفصل  يتم  ان  المفترض  من  وبالتالي 

بينهما . 
العمل  مجموعة  اصدرت  وقد  هذا 
والتي  السويد  جنوب  في  الفلسطيني 
بيانا خاص  فلسطينية  تضم 13 جمعية 
الهولوكوست،  مؤتمر  انعقاد  بمناسبة 
ونقد  السامية  بين  للربط  رفضها  اكدت 
االحتالل االسرائيلي والحركة الصهيونية، 
وادانت فيه جرائم االحتالل بحق الشعب 

الفلسطيني وتهجيره من أرضه. 
مواجهة معاداة السامية يجب أن تنطلق من 
العنصري،  التمييز  أشكال  كافة  مواجهة 
لذلك يجب أن ال يستخدم قانون مواجهة 
السامية في تشريع وتقنين أعمال  معاداة 
الصهيوني  كالعدوان  قانونية،  غير 
وانسانيًا  واقتصاديًا،  وسياسيًا،  عسكريًا، 
فاننا  وبالتالي   , الفلسطيني  الشعب  ضد 
المنتدى  مخرجات  تؤدي  أن  من  تخشى 
إلى مالحقة من ينتقد االحتالل اإلسرائيلي 
والحركة الصهيونية بتهمة معاداة السامية.

من  مجموعة  عن  صادر  بيان  وفي 
االتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية 

في اوروبا عشية انعقاد المؤتمر  اكدت 
منظمات  وبمشاركة  االحتالل  دولة  ان 
وسائل  تستخدم  العالمية  الصهيونية 
للضغط على بعض الدول، لمقاطعة أي 
مؤتمر يميز بين معاداة السامية والحركة 
مقاطعة  من  حدث  مثلما  الصهيونية، 
بعض الدول لمؤتمر ديربان األخير الذي 
عقد في نيويورك، بتاريخ 2021/9/22 
والذي ميز في المؤتمر األول عام 2021 
السامية  معاداة  بين  أفريقيا،  جنوب  في 
شكل  اعتبرها  التي  الصهيونية،  والحركة 
ذلك  لحق  وما  العنصرية  أشكال  من 
االحتالل  دولة  دعمتها  مقاطعات  من 

الصهيوني.
 ” الفلسطينية   المنظمات  وتتابع 
 IHRA منظمة  أن  من  تنطلق  خشيتنا 
 ( Alliance Remembrance
التي   )Holocaust International
أمثلتها  في  ربطت  قد  المنتدى  ترعى 
معاداة  بين  السامية،  لمعاداة  وتعريفها 
الصهيونية ونقد  الحركة  السامية ومعاداة 
االحتالل الصهيوني الذي ذكر في أكثر 

من موضع”.
وأفادت بأن المطالبة بتجريم نقد االحتالل 
أساسي  لمبادئ  انتهاك  هو  “االسرائيلي” 
المنظمات  وقرارات  الدولي  القانون  في 
الدولية، فقد نصت المالحظات الختامية 
الصادر  التقرير  في  إسرائيل  بشأن   –
عن لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء 
بتاريخ  الصادر  العنصري  التمييز  على 
2019/12/12 – على وجود سياسات 
العنصري  للفصل  اسرائيلية  وممارسات 
بحق الشعب الفلسطيني. )ُيراجع الفقرات 
14 و16 و23 و27 ا(. وال تزال إسرائيل 
والتطهير  العنصري  التمييز  تمارس 
هذه  وآخر  األراضي،  ومصادرة  العرقي 
في  جراح  الشيخ  حي  في  الممارسات 

القدس “.
المنتدى  بيانها،  في  المنظمات  وطالبت 
العالمي الذي اختار عنوانه “تذكر وتحرك 
الفلسطيني  الشعب  معاناة  تذكر  إلى   «
التي بدأت منذ أوائل القرن العشرين من 
قبل بريطانيا )وعد بلفور 1917( وأعقب 
بارتكاب  الصهيونية  الحركة  قيام  ذلك 
عام  الفلسطيني  الشعب  بحق  المجازر 
1948 مما أدى إلى تهجيره وتشريده في 
أن  ذلك  على  مثال  وأدل  العالم،  أرجاء 
الموقعين على البيان هم أبناء المشردين 

من الشعب الفلسطيني، وفق البيان.
جميع  استخدام  لنا  يحق  عليه  وبناء 
استغالل  لمواجهة  القانونية  الوسائل 
مصطلح معاداة السامية كوسيلة قمع ضد 
الشعب  بحق  االحتالل  جرائم  يقاوم  من 

الفلسطيني”.

ال لمعاداة السامية وال لربطها بمعادة الصهيونية واالحتالل, 
نعم لمقاطعة كيان االحتالل حتى يستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني
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رئيس الحكومة جوستان ترودو 
يعلن إلزامّية التطعيم ِلموّظفي القطاع العام

زعيم الديمقراطيين الجدد جاغميت سينغ 
يحّدد مطالبه للتعامل مع حكومة أقلية ليبرالية

إرجاء إلزامّية التطعيم للعاملين في قطاع الصّحة في كيبيك 
حّتى منتصف تشرين الثاني نوفمبر

أعلن رئيس الحكومة الكندّية جوستان ترودو 
عن سياسة أوتاوا المتعّلقة بالتطعيم اإللزامّي.

سياسة  تفاصيل  عن  النقاب  ترودو  وكشف 
فيه  شاركت  صحفي  مؤتمر  خالل  التطعيم 
كريستيا  المال  ووزيرة  الحكومة  رئيس  نائبة 

فريالند.
على  التطعيم  إلزامّية  الحكومة  وفرضت 
موّظفي القطاع العام الفدرالّي )نافذة جديدة(، 
الذين يتعّين عليهم أن ُيكملوا جرعَتي الّلقاح 
الجاري،  أكتوبر  األّول  تشرين  نهاية  بحلول 
وإاّل يجبرون على الحصول على إجازة غير 

مدفوعة األجر.
على  التطعيم  إلزامّية  الحكومة  فرضت  كما 
اعتبارا  بالقطار  و  وبحرا  المسافرين جوّا  كّل 

من الثالثين من الشهر الجاري.
التطعيم  عملّية  لتعزيز  الحكومة  وتسعى 
الغاية على موّظفي  لهذه  المتعّثرة، وفرضت 
الشرطة  وعناصر  األساسّية  العاّمة  اإلدارة 
أن  أو  التطعيم،  ُيكملوا  أن  الكندّية  الملكّية 
ألسباب  إعفاء  على  للحصول  طلبا  يقّدموا 

دينّية أو طّبّية.
أّن  من  للتأّكد  اإلعفاء  إجراءات  وتهدف 
سياسة التطعيم تراعي قانون حقوق اإلنسان 

في كندا.
الختبارات  إعفاء  على  الحاصلون  ويخضع 
في  مرّتين  الفيروس  عن  السريع  الكشف 

األسبوع على نفقة الحكومة.
المتعاقدين  على  التطعيم  سياسة  وتنطبق 
عّمال  بينهم  ومن  الفدرالّية،  الحكومة  مع 
التنظيفات، ويتعّين على الجميع أن يكونوا قد 
المضاّد لمرض  الّلقاح  حصلوا على جرعَتي 
المباني  دخول  من  ليتمّكنوا  كوفيد-19 

الفدرالّية.
ويتعّين أن يعلن نحو من 270 ألف موّظف 
حالة  وضع  عن  العام  القطاع  في  يعملون 
أقصاه 29  موعد  في  بهم  الخاّصة  التطعيم 

تشرين األّول أكتوبر الجاري.
ُيكملوا  لم  الذين  الموّظفين  الحكومة  وُتمهل 
التاريخ ، ويواجه  التطعيم أسبوَعين بعد هذا 
أولئك الذين لم يحصلوا على جرعَتي الّلقاح أو 
الذين لم يحصلوا على تسوية بموجب قانون 

حقوق اإلنسان إجراءات تأديبّية قد تكّلفهم في 
النهاية وظيفتهم حسب ما قال مسؤول رفيع 
المستوى،وأضاف أّنه لن يحّق لهم اإلفادة من 

برنامج تعويضات البطالة.
إلى  باإلضافة  بالسفر  المتعّلقة  اإلجراءات 
إلزامّية تطعيم موّظفي القطاع العام الفدرالّي 
هي من بين األقوى في العالم، ألّنه عندما 
يتعّلق األمر بالحفاظ على سالمِتكم وسالمة 
عائالِتكم وتجّنب اإلغالق، ال مجال ألنصاف 

الحلول
رئيس الحكومة جوستان ترودو.

عليهم  تنطبق  الذين  الموّظفون  يضطّر  ولن 
تثبت  وثائق  تقديم  إلى  التطعيم  سياسة 
على  األمر  ويعتمد  الّلقاح،  على  حصولهم 
استمارة  على  الموّظف  ويوّقع  شرف،  نظام 

تثبت أّنه حصل على جرعَتي الّلقاح.
االستمارات،  هذه  في  التدقيق  يتّم  وسوف 
وبإمكان اإلدارة أن تطلبها من الموّظف حينما 

تشاء.
ولن   ، تأديبّية  إجراءات  إلى  الكذب  ويؤّدي 
قال  ما  حسب  عواقبه  من  الموّظف  يسلم 
من  كاذبا  بيانا  أّن  وأضاف  رفيع،  مسؤول 
في  واألخالق  القيم  ميثاق  ينتهك  أن  شأنه 

القطاع العام، ويؤّدي إلى إنهاء الوظيفة.
تبدأ  الجاري،  الشهر  نهاية  من  واعتبارا 
تحت  تقع  التي  وتلك  العاّمة  المؤّسسات 
التنظيم الفدرالي بتطبيق سياسة التطعيم على 

موّظفيها.
في  العاملين  الموّظفين  اإلجراءات  وتشمل 
قطاعات النقل بالبحر والقطار، والنقل الجّوي 
والمشّغلين  المطارات،  في  العمل  وطواقم 

البحرّيين للسفن الكندّية.
أخرى،  فدرالّية  مؤّسسات  من  ُيطلب  وسوف 
مثل سي بي سي/ راديو كندا ومجلَسي العموم 
تعكس  أن  الكندّية  البريد  ومؤّسسة  والشيوخ 
السياسة نفسها، على أن تقوم بذلك في إطار 

التوّجهات والسلطة الخاّصة بكّل منها.
توجيهات  األركان  هيئة  رئيس  يعطي  كما 
القوّات  أفراد  لكاّفة  التطعيم  بشأن  مماثلة 

المسّلحة.

أعلن جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطّي 
مجلس  في  المعارضة  أحزاب  أحد  الجديد، 
المطالب  من  مجموعة  عن  الكندي،  العموم 
موعد  اقتراب  مع  اولوية  انها  يعتبر  التي 
أوتاوا. في  البرلمانّية  الدورة   استئناف 

في  عقده  مؤتمر صحفي  سينغ خالل  وقال 
تّتخذ  أن  الحكومة  من  يتوّقع  إّنه  تورونتو، 
من  عدد  بشأن  ملموسة  و  فورّية  خطوات 
القضايا، من بينها التغّير المناخي والمصالحة 
في  المالي  والدعم  األصلّيين،  السّكان  مع 
التطعيم  وجواز  كوفيد-19  جائحة  ظّل 
الحزب  يقرر  اساسها  على  والتي   , وسواها 
األقلّية  حكومة  دعم  من  موقفه  الديمقراطي  
عدمه. أم  ترودو  جوستان  برئاسة   الليبرالّية 

وقد فاز الحزب الليبرالي بزعامة ترودو بحكومة 
أقلّية خالل االنتخابات التشريعّية الفدرالّية التي 
 جرت في كندا في 20 أيلول سبتمبر الماضي.
 وقال زعيم الديمقراطّيين الجدد جاغميت سينغ: 

 ، فدرالي  تطعيم  بجواز  بقوّة   نؤمن 
بين  للتنّقل  استخدامها  يمكن  التي  الوثيقة 
يمكن  وثيقة  محّليا،  والتنّقل  المقاطعات 
. كندا  في  مكان  أّي  في  َكدليل   استخدامها 

التطعيم  جواز  فكرة  أّنه  إلى  مشيرا  وتابع 
عنها  وتحّدث  اليوم،  قبل  مطروحة  كانت 
لكّنه  ترودو،  جوستان  الحكومة  رئيس 
اآلن. حّتى  المجال  هذا  في  بشيء  يقم   لم 
بـ25  الجديد  الديمقراطّي  الحزب  وفاز 
االنتخابات  في  العموم  مجلس  في  مقعدا 
واحد  مقعد  بزيادة  أي  األخيرة،  التشريعّية 
.2019 عام  جرت  التي  االنتخابات   عن 

ألّن  مؤّثرا  دورا  سيلعب  الحزب  ولكّن 
الحصول  في  فشل  الليبرالي  الحزب 
العموم. مجلس  مقاعد  أغلبّية   على 
جوستان  سيشّكلها  التي  الحكومة  وتحتاج 
خالل  المعارضة  أحزاب  أحد  لدعم  ترودو 
من  أّي  بشأن  الثقة  حجب  على  التصويت 
السقوط. تجّنب  كي  تّتخذها،  التي   القرارات 

جرى  حزبه  لنوّاب  اجتماعا  سينغ  وعقد 
وأّكد  األولوّيات،  في  خالله  البحث 
بينها  من  المسائل،  من  مجموعة  على 
األصلّيين. السّكان  مع   المصالحة 

وتحّدث عن قضّية في المحكمة بين جمعّية 
األمم األوائل ِلرعاية الطفل والعائلة وجمعّية 
الفدرالّية  والحكومة  جهة  من  األوائل  األمم 

التمويل  بنقص  تتعّلق  األخرى،  الجهة  من 
األطفال. رعاية  نظام  في  المساواة   وعدم 

من  قضائّية  مراجعة  طلب  القاضي  ورفض 
محكمة  أمر  بشأن  الكندّية  الحكومة  قبل 
الحكومة  ترك  الذي  الكندّية  اإلنسان  حقوق 
من  الدوالرات  مليارات  ِلدفع  مأزق  في 
الطفل. رعاية  بنظام  المتعّلقة   التعويضات 

ودعا زعيم الديمقراطّيين الجدد جاغميت سينغ 
القضّية. هذه  إنهاء  إلى  الليبرالّية   الحكومة 

التي  القرارات  من  مجموعة  إلى  وأشار 
الكندّية،  اإلنسان  حقوق  محكمة  أصدرتها 
الحكم،  استئناف  الممكن  من  يعد  لم  وأّنه 
وأّن وقف المعارك أمام القضاء يؤّشر حسب 
معنا،  للتعامل  الحكومة  على استعداد  قوله 
معًا. للعمل  استعدادنا  لنا  بالنسبة   ويشير 

أوضاع  الصحفي  مؤتمره  في  سينغ  وتناول 
سسكتشوان  و  ألبرتا  في  كوفيد-19  جائحة 
الدعم  تقديم  مواصلة  إلى  الحكومة  ودعا 
اإلعانة  برنامج  غرار  على  االقتصادي 
الطارئة لألجور واإلعانة الطارئة لإليجارات 
الجائحة. خالل  أوتاوا  قّدمته   الذي 

و  ألبرتا  حكومَتي  مقاربة  سينغ  وانتقد 
سسكتشوان ِللجائحة، ودعا الحكومة الفدرالّية 
الصّحة  لقطاع  المالّية  التحويالت  زيادة  إلى 
المقاطعات. حكومات  به  تطالب   كما 

الديمقراطّي  الحزب  يقوم  أن  المتوّقع  ومن 
الجديد بمراجعة حملته االنتخابّية التي سبقت 

االنتخابات التشريعّية الفدرالّية.

إلزامّية  قرار  إرجاء  كيبيك  حكومة  قّررت 
التطعيم لعّمال الرعاية الصحّية حّتى الشهر 

المقبل.
وحّددت حكومة فرانسوا لوغو الخامس عشر 
من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا أقصى 
كي ُيكمل العاملون في قطاع الصّحة التطعيم  
ويحصلوا على جرعَتي الّلقاح المضاّد لمرض 

كوفيد-19.
وكان ال بّد حسب قول وزير الصّحة كريستيان 

دوبيه، التراجع عن الموعد المقّرر في الخامس 
عشر من الشهر الجاري ، لتجّنب الوصول 
إلى حائط مسدود. وتابع الوزير دوبيه يقول 
غير  من  وسيكون  حالّيا  مرتفع  الخطر  إّن 

المسؤول اللعب بصّحة الكيبيكّيين.
المقّرر  الموعد  في  اإلجراء  تطبيق  وكان 
عامال   22446 من  الصّحة  شبكة  سيحُرم 
يعملون في قطاع الرعاية الصحّية في كاّفة 
أنحاء مقاطعة كيبيك. وقالت لوسي أوباتريني 

نائبة وزير الصّحة المساعدة إّن تطبيق إلزامّية 
التطعيم في الموعد المحّدد كانت ستؤّدي إلى 
إقفال 35 غرفة عملّيات و 600 سرير في 

مستشفيات كيبيك.
الممّرضين  ونقابة  األطّباء  نقابة  وكانت 
المساعدات  الممّرضات  ونقابة  والممّرضات 
ونقابة عّمال أجهزة التنّفس ونقابة الصيادلة قد 
أعلنت نّيتها في تعليق رخصة عمل أعضائها 
الذين لم ّيكملوا التطعيم قبل الموعد األقصى.

يدفع  أن  في  أمله  دوبيه عن  الوزير  وأعرب 
موقف النقابات كّل عّمال الصّحة الرافضين 
أخذ الّلقاح على التفكير خالل الشهر المقبل.

وأعلنت النقابات إرجاء تعليق أعضائها الذين 
يرفضون تلّقي الّلقاح عن العمل شهرا كامال.
ورغم تأجيل الموعد األقصى إلكمال التطعيم 
الذي قال الوزير دوبيه إّنه معقول ومناسب، 
إاّل أّن إلزامّية التطعيم قرار جّيد حسب قوله.
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نقابة االطباء في اونتاريو تعاقب طبيبا تقول انه نشر معلومات مضللة عن كوفيد 

اختيار الدخول السريع كمسار للهجرة إلى كندا
حسن محمد \ مستشار هجرة تورونتو \

معلومات أساسية

يندرج تجمع الدخول السريع للمرشحين تحت 
الركائز  من  واحدة  االقتصادية  الطبقة  فئة 
الكندية. حاليا، تقدم  الثالث للهجرة  الرئيسية 
مختلف  هجرة  تيار   100 من  أكثر  كندا 
للطبقة االقتصادية. وكما نعلم جميعا أو نبدأ 
في معرفة ذلك، فإن الدستور الكندي يعرف 
الحكومة  بين  بأنها مسؤولية مشتركة  الهجرة 
االتحادية والمقاطعات العشر واألقاليم 3 في 
كندا. وهذا ما يفسر لماذا لدينا برامج الهجرة 
اإلقليمية  الهجرة  محددة  وبرامج  االتحادية 
ألن  نفسها  هي  ليست  وهي  اإلقليمية.   /
العديد  تدير  والمقاطعات  االتحادية  الحكومة 
لتلبية  المختلفة  المهرة  العمال  مسارات  من 
سوق  واحتياجات  االقتصادية  االحتياجات 

العمل المتنوعة في كندا.
تسعى كندا للترحيب بأعلى مستويات الهجرة 
مهاجر   400,000 من  أكثر  تاريخها،  في 
جديد سنويا وفقا لخطتها السنوية للهجرة التي 
مدتها 3 سنوات. وسيصل نحو 60 في المائة 
 (240  000( الجدد  المهاجرين  هؤالء  من 
إلى كندا في إطار الطبقة االقتصادية كعمال 

مهرة ومهاجرين من رجال األعمال.
سوف يمر المهاجرون العمال المهرة األجانب 

من خالل نظام الدخول السريع

)EE( لبدء عملية الهجرة الخاصة بهم

العمال  االتحادية:  برامج   3 هناك  حاليا، 
الخبرة  فئة   ،)FSW( االتحادية  المهرة 
الكندية )CEC(، أو الحرف المهرة االتحادية 
تلبية  المرشحين  يجب على جميع   .)FST(
إلنشاء  البرامج  هذه  ألحد  األهلية  متطلبات 
مجموعة  في  وقبولهم   )EE( تعريف  ملف 
المرشحين )EE(. كل برنامج لديه مجموعة 
خاصة به من المعايير التي يتعين الوفاء بها، 
وأنه من الضروري تحديد هذا الحق األهلية 
تقديم ملف تعريف EE في  البداية قبل  من 
لمدة  وقت الحق. ملف تعريف EE يستمر 
عام واحد. ويمكن تعديله في أي وقت أثناء 
وجوده في التجمع المؤهل. ومع ذلك، تنتهي 
صالحيتها في نهاية فترة 12 شهرا. لكل مقدم 
طلب الحق في إدخال ملف تعريف واحد لكل 
التي  المرات  لعدد  حد  يوجد  وال  طلب  مقدم 
تنشئ فيها ملف تعريف EE. المفتاح هو أن 
تكون دقيقة وصادقة في المعلومات الشخصية 
لعملية  الخاصة بك ألنها ستخضع  الرئيسية 
تدقيق من قبل IRCC إذا تم اختيارها للتقدم 

بطلب للحصول على اإلقامة الدائمة.

الدخول السريع – لماذا تم تنفيذه؟

الكندية  الحكومة  قبل  من   EE تقديم  تم 
 .2015 يناير  في  المفعول  ساري  وأصبح 

وهي ال تزال خاضعة إلصالح شامل لتحسين 
العمليات حسب الحاجة.

قبل )EE(، كان نظام طلب اإلقامة الدائمة 
في كندا يستند إلى أساس من يأتي أوال يخدم 
مع  كبير  حد  إلى  ورقيا  تطبيقا  وكان  أوال. 
خفض  وبالطبع  الداعمة  الوثائق  من  أطنان 
عوامل  المعالجة.  رسوم  حيث  من  الحكومة 
المقبولية من حيث الشيكات األمنية الخلفية م 
والمسائل الطبية التي يتعين تمريرها، لمقدمي 
العالقات  تأشيرة  على  للحصول  الطلبات 
كندا  إلى  السفر  عليهم  يسهل  مما  العامة، 
هذا  يكن  ولم  العامة.  العالقات  وضع  لمنح 
لجميع  بالنسبة  سهال  العملية  في  التدفق 
كبيرا  تراكما  فإن  وبالتالي  المعنية،  األطراف 
أي  في  يتراكم  الممسكة  غير  الطلبات  من 
وقت أو فترة زمنية لمعالجة ملف طلب فردي 
كان  عليه.  والموافقة  سنوات  بضع  يستغرق 
الحال،  وبطبيعة  تنافسي!  وغير  فعال  غير 
صارما  قرارا  الحكومة  اتخاذ  إلى  ذلك  أدى 
بالقضاء على المتأخرات المتراكمة عن طريق 
إغالق جميع الطلبات غير النهائية في إطار 
المعالجة.  رسوم  واسترداد   FSW برنامج 
لقبول  حدا  وضعوا  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

.CEC و FSW الطلبات الورقية لبرامج

مع  االختيار  نظام   )EE( عندما  هو  هذا 
من  رئيسية  أهداف   3 تحقيق  على  التركيز 
لالحتياجات  استجابة  أكثر  كونها  حيث 
المعالجة،  أوقات  من  والحد  االقتصادية، 
الختيار  أخرى  وسيلة  المقاطعات  وإعطاء 
الوسيلة  االقتصادية.  الطبقة  المهاجرين 

EE الرئيسية وراء نظام

إلدارة  العليا  اليد  لها  للحكومة  السماح  هو 
التطبيقات الحق من عملية بدء  سير العمل 
على أساس كل من البرامج 3 االحتياجات. 
الخطوة األولى في نظام EE هي إنشاء ملف 
تعريف المرشح استنادا إلى عوامل رأس المال 
الصلة مثل  البشري والعناصر األخرى ذات 
العمر والتعليم والخبرة العملية والتعليم وقدرات 
هذا  وينطبق  ذلك.  إلى  وما  )اللغات(  اللغة 
على الشخص الذي يقدم ملف EE كشخص 

واحد أو كزوجين. ال يوجد سوى مقدم طلب 
وهذا   .EE تعريف  ملف  لكل  واحد  رئيسي 
الملف  على  الحصول  من  الزوج  يمنع  ال 
الشخصي بمفرده، وسيكون هو أو هو مقدم 
مالحظة  الحالة.  هذه  في  الرئيسي  الطلب 
ال   EE تعريف  ملف  إنشاء  أن  هي  واحدة 
مجاني  وهو  أموال.  أي  الطلب  مقدم  يكلف 
في هذه المرحلة. سيتم تغييره بمجرد أن ترسل 
في   )ITA( طلب  لتقديم  دعوة  كندا  حكومة 

مرحلة الحقة كما هو موضح أدناه.
كيف يعمل )EE(؟

تحتاج إلى ملف تعريف EE لتبدأ به. نظام 
تطبيق EE سوف اقول كل تطبيق الذي تم 
التصنيف  ودرجة  االتحادي  البرنامج  قبول 
العوامل  على  بناء  المعينة   )CRS( الشامل 
البشرية لكل مقدم طلب. ليس هناك متقدمان 
الذي  المعيار  هو   CRS هذا  متشابهان 
المرشحين  الختيار  كندا  حكومة  تستخدمه 
مع  المؤهلين   EE تجمع  من  للغاية  تنافسية 
 CRS cut0ff الدرجات ضرب دعوة  أعلى 
ستختار  أخرى،  ومرة  جولة.  كل  في  درجة 
الحكومة لكل منهما عدد الطلبات التي تدعى 
العالقات  على  للحصول  بطلب  التقدم  إلى 
إدارة  في  تذهب  هنا  فإنها  وبالتالي  العامة، 
الملفات  الموارد وسير العمل لتجنب تكديس 
بسبب  يعالج  ال  أو  أحد  يمسها  أن  دون  لنا 
كان  تكفي.  ال  التي  الكافية  الموارد  نقص 
من  بجوالت  الحكومة  تقوم  أن  السابق  من 
ال 3 كل  الفيدرالية  البرامج  لجميع  الدعوات 
أسبوعين في معظم الحاالت. هذا هو ما قبل 
COVID 19! واليوم، تقوم الحكومة باختيار 
من  كندا  في  بالفعل  الموجودين  المرشحين 
مرشحي  برنامج  رئيسيين:  برنامجين  خالل 

فئة الخبرة الكندية )CEC(والمقاطعة.

يوما   60 المرشح  منح  يتم  دعوته،  بمجرد 
تقديم  بمجرد  العامة.  العالقات  طلب  لتقديم 
المرشح  يصبح   ، العامة  العالقات  طلب 

.EE مقدم طلب« ويتم إخراجه من تجمع«

ملفات  إنشاء  لرعاية  مخصصة   EE بوابة 
الدائمة.  اإلقامة  وتطبيقات   EE تعريف 

تكنولوجيا  استخدام  على  منه  االستفادة  يتم 
المعلومات  جميع  إدخال  يتم  المعلومات. 
الداعمة  الوثائق  تحميل  ويتم  اإلنترنت  عبر 
على النظام. وبالمثل، يتم إرسال المراسالت 
نظام  خالل  من  وتلقيها  والقرار  والتحديثات 
الطلب، سيطلب  الموافقة على  بمجرد   .EE
من مقدم الطلب تقديم جواز سفره إلى مكتب 
اإلقامة  تأشيرة  إلصدار  المسؤول  التأشيرة 
 .)CoPR( الدائمة و/أو تأكيد اإلقامة الدائمة
الحصول  الطلب  لمقدم  يمكن  الفحص،  بعد 
كندي  دخول  ميناء  في  رسميا  وضعه  على 
مكتب  أو  البرية(  الحدود  أو  المطار  )مثل 
الكندية  والمواطنة  والالجئين  للهجرة  داخلي 
)IRCC( إذا كانوا موجودين بالفعل في كندا.

ملف  على  للحصول  األمر  يتطلبه  الذي  ما 
تعريف EE؟

هناك ثالثة أشياء مطلوبة لتبدأ:
اللغة  في  المعتمدة  الكفاءة  اختبار  نتائج   )1
اللغة  اختبار  من  الفرنسية  أو  اإلنجليزية 
 IELTS / CELPIP / TEF /( المعتمد 

.)TCF
2( للتعليم األجنبي الذي تم الحصول عليه، 
التعليمي  االعتماد  تقييم  إلى  تحتاج  سوف 
)ECA( من وكالة معتمدة. هناك العديد من 
 ، بينها  من  االختيار  يمكنك  التي  الوكاالت 
ويحتوي موقع IRCC على قائمة كاملة بهذه. 
ويمكن للمرشحين المتزوجين أو الذين هم في 
عالقة بموجب القانون العام أيضا أن يطلبوا 
والحصول  اللغة  اختبار  إجراء  أزواجهم  من 
الطلب من األزواج  النقاط.  المزيد من  على 
أوراق  تقييم  إجراء  العام  القانون  شركاء  أو 

اعتمادهم األكاديمية أيضا.
بك  الوظيفةالخاص  كود  إلى  تحتاج   )3
)NOC( لخبرة العمل األجنبية التي تحققت. 
لدى IRCC موقع ويب للمساعدة في كيفية 
يجب  جزء صعب  هذا   NOC على  العثور 
األلقاب  به.  علم  على  المرشحون  يكون  أن 
عندما  لها  معنى  ال  الخارج  في  الوظيفية 
الكنديين وأماكن  العمل  بأرباب  يتعلق األمر 
العمل  واجبات  هو  الحاسم  العنصر  العمل. 
يومي  أساس  على  المرشح  بها  يقوم  التي 
أثناء عمله. هذا هو ما يحدد NOC الكندية 
الخاصة بك. يجب أن تفي خطابات مرجع 
التوظيف بمتطلبات مواصفات معينة مقبولة 

.IRCC لدى

وثائق كاذبة وتحريفات

يجب أن يكون كل ملف تعريف دقيقا ومتحققا 
المناسبة.  الداعمة  الوثائق  خالل  من  منه 
العناية  بذل  على  الهجرة  موظفو  وسيحرص 
ذات  الوثائق  واكتمال  دقة  لضمان  الواجبة 
الصلة المقدمة. الوثائق المزورة ستؤدي إلى 
ضخمة.  سلبية  حظر  عواقب  مع  تحريفات 

نصيحة صادقة: ال تعبر هذا الممر

نقابة االطباء تعاقب طبيب أسرة في أونتاريو 
’’كوفيد  عن  خاطئة  معلومات  بنشر  تتهمه 

‘‘19 -
مقاطعة  في  الطبي  التنظيم  هيئة  أعلنت 
على  القيود  من  عددًا  فرضت  أنها  أونتاريو 
طبيب أسرة الدكتور باتريك فيليبس المقيم في 
شمال اونتاريو  متهم بنشر معلومات  تقول 

انها خاطئة عن وباء ’’كوفيد - 19‘‘.
المثال ال الحصر  ’’وهذا يشمل على سبيل 

أو  خاطئة  أو  مضلِّلة  ببيانات  اإلدالء 
تحريضية حول اللقاحات ضّد ’كوفيد - 19‘ 
والعالجات لهذا الوباء وتدابير الصحة العامة 
المتصلة به‘‘، قالت نقابة األطباء في رسالة 
المزاعم،  هذه  وتتعلق  اإللكتروني.  بالبريد 
منذ  فيليبس  بتصريحات  األقل،  على  جزئيًا 
على  اآلن  ولغاية   2020 )أغسطس(  آب 
يتمّتع  حيث  االجتماعي  التواصل  وسائل 
ألف   40 من  نحٌو  فهناك  كبير،  بحضور 

مستخدم يتابعونه على موقع ’’تويتر‘‘.
ففي إحدىالتغريدات، وكان ذلك في 25 أيلول 
)سبتمبر( الجاري، رسم فيليبس في سلسلة من 
التغريدات مقارنة بين إجراءات الصحة العامة 
المتصلة بالوباء وبين معاملة األشخاص من 

ذوي اإلعاقات في ألمانيا النازية.
كما أنه وصف نظام شهادة اللقاح في أونتاريو 
الذي دخل حّيز التنفيذ األسبوع الماضي بأنه 
أنه سيتم استخدامه  ’’غير شرعي‘‘ وادعى 

المحصنين  غير  األشخاص  لـ’’حرمان‘‘ 
والطعام  الطبية  ’’الرعاية  من  الوباء  ضّد 

والمآوي‘‘.
التعاون مع  فيليبس رفض  إّن  النقابة  وقالت 
التحقيق بشأن تعليقاته واختار عدم ’’االمتثال 

لجهودنا العالجية‘‘.
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تحقيق يكشف عن مواد كيماوية تحتويها مالبس والعاب االطفال

بالرغم من اعالن استقالتها و تنحيها من زعامة حزب الحضر،
انامي بول مازالت متمسكة بالمنصب وتطالب بتعويضات

في   Marketplace موقع  أجراه  تحقيق  في 
كندا، تبّين أنه من بين 38 عينة من مالبس 
واألمهات  والكبار  األطفال  وإكسسوارات 
ثالثة  من  اإلنترنت  عبر  شراؤها  تم  التي 
و   Zaful السريعة:  لألزياء  تجزئة  متاجر 
AliExpress و Shein، كان واحد من كل 
خمسة عناصر يحتوي على مستويات مرتفعة 
من المواد الكيميائية، بما في ذلك الرصاص 
ألكيل(  وبيرفلورو  بولي  )مواد   PFAS و 

والفثاالت، التي وجدها الخبراء مثيرة للقلق.

بيئية  كيميائية  دايموند«،  »ميريام  وقالت 
وأستاذة في جامعة تورنتو والتي أشرفت على 
االختبارات المعملية التي كلفت بها من قبل 
Marketplace، أنه يجب أن يشعر الناس 

بالصدمة.
فقد ُوجد أن سترة األطفال الصغار، التي تم 
 ،Shein شراؤها من متاجر التجزئة الصينية
تحتوي على ما يقرب من 20 ضعف كمية 

الكندية  الصحة  وزارة  تقول  التي  الرصاص 
حقيبة  في  وجد  وكذلك  لألطفال.  آمنة  إنها 
الكمية  أضعاف  خمسة  من  أكثر  حمراء 

المسموح بها.
ألننا  منزعجة  أنها  »دايموند«  وصّرحت 
وبأسعار  وعصريًا  لطيفًا  يبدو  ما  نشتري 
رخيصة في حياة الموضة القصيرة جدًا هذه. 
االستمتاع  عن  البحث  هو  اليوم  نفعله  وما 
تكلف  التي  المالبس  ببعض  األمد  قصير 

صحتنا المستقبلية وصحتنا البيئية.
ويمكن أن يسبب الرصاص آثارًا صحية ضارة 
بالدماغ والقلب والكلى والجهاز التناسلي. أما 
الرضع واألطفال والحوامل فهم األكثر عرضة 

للخطر  وفقًا لوزارة الصحة الكندية.
تم  التي  المالبس  أصناف  واحتوت  كما 
اختبارها على مستويات مرتفعة من الفثاالت، 
تستخدم  الكيميائية  المواد  وهي مجموعة من 
حيث  مرونة.  أكثر  البالستيك  لجعل  غالًبا 

الغدد  المسببة الضطرابات  المواد  تعتبر من 
الصماء، وهي مواد كيميائية يمكن أن تتداخل 
مع الهرمونات. كما وأنها يمكن أن يكون لها 
تستهدف  أيضًا  وهي  النمو،  على  تأثيرات 
القدرة  على  تؤثر  أن  ويمكن  والكلى،  الكبد 

على اإلنجاب.
المركبات  من  مجموعة  فهي   ،PFAS أما 
المالبس  في  استخدامها  يشيع  التي  المفلورة 
لمنع تسرب المياه ومقاومة البقع. حيث تعمل 
وتعتبر  الصماء،  الغدد  عمل  إعاقة  على 
جميعها »مواد كيميائية إلى األبد« ألنه ال يتم 

طردها من الجسم وال تتحلل في البيئة.
بتحقيق  الشركات  هؤالء  إبالغ  وبعد 
Marketplace، أزالت Shein و Zaful و 
AliExpress جميع المنتجات المشكوك فيها 
أنها ستجري  الشركات  وأكدت  مواقعهم.  من 
ضد  إجراءات  وتتخذ  التحقيقات،  من  مزيدًا 

الموردين والبائعين إذا لزم األمر.

استقالة  إن   CBC News لـ  قالت مصادر 
لحزب  كزعيمة  منصبها  من  بول  آنامي 
الخضر الكندي - والتي كان من المتوقع أن 
تدخل حيز التنفيذ هذا األسبوع - لم تكتمل 
الحزب  محامي  مع  يتفاوض  محاميها  ألن 

لتسوية نزاع قانوني.
كانت بول قد اعلنت في مؤتمر صحفي في 
استقالتها   عن  سبتمبر  أواخر  في  تورونتو 
في  الضعيف  األداء  بعد  الحزب  رئاسة  من 
االنتخابات وخسارتها في المنافسة في دائرتها 
وبعد وأسابيع من الخالف داخل الحزب على 
قيادتها بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية 
وجرائمه  االسرائيلي  االحتالل  ادانة  ورفضها 

في حرب غزة االخيرة .
لكن بعد أكثر من أسبوعين ، لم يتم االنتهاء 
وال  منصبها  وتسليم  بول  استقالة  قضية  من 
في  تبببها  من  بالرغم  للحزب  زعيمة  تزال 

تدمير وتراجع للحزب وافالسه ماليا.
عاملين  هناك  الحزب  في  مصادر  وحسب 

يؤخران رحيل بول.
الطرف  مع  التفاوض  وهي  االولى  المسالة 
عن  التعويض  بشأن  الحزب   في  االخر 
في  بول  تكبدتها  التي  القانونية  التكاليف 
صراعها على الزعامة ومواجهة في محاوالت 
اقالتها من قبل االطراف االخرى في الحزب 

قبل االنتخابات العامة في سبتمبر.
تتعلق  حلها  يتم  لم  التي  الثانية  والمسألة 
بول  بين  االنتخابات  قبل  القانوني  بالصراع 
في  التحكيم  الى  بول  لجات  حيث  والحزب. 
يوليو / تموز للطعن في محاولة إلزالتها من 
ما  لصالحها,  المحكم  حكم  وكان  منصبها  
دفع محامو حزب الخضر الى االستئناف في 
المحكم  بأن  جادلت  العليا  أونتاريو  محكمة 

أخطأ وكان منحازا في حكمه .

وقال صندوق حزب الخضر إن الحزب يواجه 
مشاكل مالية حادة بعد أن تجاوزت التكاليف 
الشهرية الدخل اإلجمالي بمقدار 105 آالف 
دوالر في مايو و 103 آالف دوالر في يونيو. 
أفاد الحزب أنه أنفق حوالي 100000 دوالر 
أثناء  وحده  يوليو  في  القانونية  الرسوم  على 

إجراءات التحكيم.
فرع   حزب  أصدر   ، الماضي  األسبوع  في 
أونتاريو  بيانا اعرب من خالله عن خيبة أمل 
عميقة من تجربة آنامي بول المؤلمة كقائدة 

لحزب الخضر في كندا«.
»كان انتخاب آنامي كأول امرأة يهودية سوداء 
تقود حزًبا سياسًيا كندًيا كبيرًا حدًثا تاريخًيا ، 
مع إمكانات كبيرة لجذب المزيد من الكنديين 
األقل تمثياًل إلى الخدمة العامة. لسوء الحظ 

، ما حدث قد يؤدي إلى عكس ذلك.«
حيث تراجع دور الحزب واشتعلت الخالفات 

االسرائيلي  االعتداء  خاصة  اطرافه  بين 
االخير في مايو ، حيث دعت بول إلى وقف 
التصعيد والعودة إلى الحوار واعلنت تضامنها 
مع اسرائيل ما اعتبره الغالبية في الحزب أن 
ودفع  إسرائيل  النتقاد  كاٍف  غير  الرد  هذا 
بالنائبة عن الحزب  آنذاك ، جينيكا أتوين ، 

إلى االنتقال لصفوف حزب الليبراليين.

التقرير الشهري للسوق العقاري للشهر التاسع 2021

مهند يونان 
 - Oct 5,2021 صدر في تورونتو اونتاريو
سجل الشهر التاسع إنتقال من سوق الصيف 
األبطأ الى سوق الخريف األكثر انشغاال في 
نشهد  سنة  كل  في  الكبرى.  تورونتو  منطقة 
ارتفاع عام في المبيعات بعد يوم عيد العمال 
ولم يكن هناك اختالف خالل الشهر التاسع 
2021. ازدادت المبيعات بالمقارنة مع الشهر 
المسجلة  باعلى االرقام  الثامن وكانت كذلك 
للشهر التاسع. معدل سعر البيع كان مرتفع 
بسنة  وسنة  بشهر  شهر  من  لكل  بالمقارنة 

ايضا.  
GTA Real- بيع  عملية   9,046  سجلت

الشهر  tors خالل TRREB›s MLS في 
عن  بالمعدالت  مرتفعا   -  2021 التاسع 
التوجه الموسمي من الشهر الثامن. بالمقارنة 
السوق  ظروف  تشددت  الماضية,  بالسنة 
بنسبة  فعلي  مبيعات  بتمثيل  ملحوظ,  بشكل 
أعلى من العروض, مع انخفاض بشكل كبير 
التجدد في  المتاحة. كان  في عدد العروض 

سوق الشقق مؤثرا 

 بارتفاع نسبة البيع للعرض. انخفض العدد 
النتائج  عن   18% بنسبة  للمبيعات  الكلي 
الجزء  كان   ,2020 التاسع  للشهر  المسجلة 
الجديدة,  العروض  انخفاض  بتأثير  األكبر 
والذي كان بنسبة %34 من نفس الفترة للسنة 

الماضية. 
اليصدق  بشكل  جدا  قويا  الطلب  بقي   «
خالل الشهر التاسع مع الكثير من المشترين 

غدا  بيت  بشراء  يرغبون  الذين  المؤهلين 
العقار  إيجاد  من  يتمكنون  ان  شريطة 
الجديدة  بانخفاض نسبة العروض  المناسب. 
خالل الشهر التاسع الى الثلث مقارنة بالسنة 
أكثر  للكثيرين  منزل  شراء  اصبح  الماضية, 
سهولة بالقول من الفعل. النقصان في عرض 
البيوت والخيارات وصل الى منعطف حرج. 
اجراءات االسعافات االولية للقمع المصطنع 

للطلب لم تكن فعالة. هذه المشكلة ال يمكن 
حلها بمستوى حكومي واحد. يجب أن يكون 
هناك تعاون فدرالي, مقاطعات ومحلي للحلول 
 Said Kevin Crigger, TRREB  «

President
البيوت  ألسعار  المعياري  المؤشر  ارتفع 
الشهر  في  سنويا   19.1% بنسبة   MLS
انواع  لكل  االسعار  معدل   .2021 التاسع 
الى  سنويا   18.3% ارتفع  مجتمعا  البيوت 

.1,136,280%
» استمر نمو االسعار خالل الشهر التاسع 
البيوت  قطاع  بواسطة  مدفوعة  لتكون 
الواطئة االرتفاع, متضمنة البيوت المنفصلة 
Townhous-  والمتصلة من جانب واحد و

بين  المنافسة  ارتفعت  حال,  أي  على   .es
السنة  ملحوظ خالل  وبشكل  الشقق  مشترين 
باالسعار  متسارع  نمو  قاد  والذي  الماضية, 
دخول  فعاد  االخيرة,  القليلة  االشهر  خالل 
 « التملك  سوق  الى  مرة  ألول  المشترين 
 Said Jason Mercer, TRREB Chief

Market Analyst
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وثائق بريطانية تكشف من اختار يوم الغفران لبدء مصر وسوريا الهجوم على إسرائيل
 اغتيال السادات حال دون وقوع حدث غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث

“هم  السوفييت  أن  بريطانية  وثائق  كشفت   
أنور  الراحل  المصري  الرئيس  الذين نصحوا 
أكتوبر/تشرين  من  باختيارالسادس  السادات 
األول عام 1973 لعبور قناة السويس وبدء 
كان  الذي  اإلسرائيلي  الجيش  على  الهجوم 
نشرته  مطول  تقرير  حسب  سيناء،  يحتل 

الـ”بي بي سي”.
وكان اختيار هذا اليوم الموافق السبت، الذي 
يوم كيبور،  اسم  بالعبرية  اليهود  يطلق عليه 
أي الغفران، العاشر من شهر رمضان، أحد 
إسرائيل  حركة  شلت  التي  المفاجأة  عناصر 
الوثائق،  للحرب.وتكشف  األولى  األيام  في 
أن  أيضا  سي،  بي  بي  عليها  اطلعت  التي 
حتى  وسوريا  لمصر  السوفييتي  الدعم  حجم 
بكثير مما  أكبر  كان  الحرب وخاللها”  “قبل 

ُيعتقد.
أجرى  الحرب،  انتهاء  من  قليلة  شهور  بعد 
حلف شمال األطلسي “الناتو” دراسة للحرب 
بهدف “استخالص الدروس” تحسبا الندالع 
في  وارسو  حلف  دول  مع  عسكري  صراع 
ذلك الوقت، بقيادة االتحاد السوفييتي، على 

المسرح األوروبي.
وكلفت قيادة الناتو لمنطقة وسط أوروبا، التي 
ألمانيا،  ومقرها  بريطانيا  رئاسة  تحت  كانت 
وإدارة االستخبارات في المنطقة نفسها بإجراء 

الدراسة.
“المفاجأة الكاملة”

أدوا  السوفييت  فإن  الدراسة،  نتائج  وحسب 
في  المصريين  المخططين  ساعد  مؤثرا  دورا 
أن ينفذوا بإحكام خطة الخداع، التي جاءت 
بعد دراسة دقيقة لتجربة الهزيمة أمام إسرائيل 
في حرب األيام الستة في يونيو/حزيران عام 

1967، بكل تفاصيلها.
في  الناتو  لقيادة  قدمت  التي  النتائج،  وتقول 
أحد  واعُتبرت   1974 عام  مارس/آذار  أول 
وثائق الحلف البالغة السرية: “أظهر التحليل 
جانب  من  بإرشاد  المصحوب  العربي، 
مستشاريهم الروس، لحرب يونيو 1967، أنه 
النجاح  من  نوع  أي  تحقيق  العرب  أراد  إذا 
أن  يضمنوا  أن  بد  فال  اإلسرائيليين،  ضد 
تكون المفاجأة كاملة عن طريق: أوال: إخفاء 
موقف  تهيئة  طريق  عن  العدائية  نواياهم 
هجوم  شن  إلى  يؤدي  ال  وعسكري  سياسي 
إسرائيلي استباقي وقائي، ثانيا: شن هجومهم 

قبل استكمال التعبئة اإلسرائيلية”.
في  االستخباراتية،  الناتو  معلومات  وتشير 
ذلك الوقت، إلى أنه “خالل دراسة المصريين 
الروسي  المستشار  أوصى  يونيو،  لحرب 
الكبير الجنرال فاسيليوفيتش بفترة يوم كيبور 
لتحقيق  للهجوم  وقت  أفضل  باعتبارها 
الشرق  أيام  ستة  غيرت  المفاجأة”.كيف 
األوسط لألبد؟واستندت النصيحة إلى أنه في 
هذا اليوم تتوقف الحياة بشكل شبه تام وفقا 

للتعاليم اليهودية المتبعة.
إسرائيل  يكون سكان  اليوم  “في هذا  وقالت: 
في المنزل يتأملون، ويصومون وتظل أجهزة 
المذياع مغلقة”.وقالت نتائج دراسة الناتو إنه 
“باختيار الثانية )بعد ظهر يوم كيبور( ساعة 
لم  فإذا  أكثر.  المفاجأة  عنصر  زاد  الهجوم، 
ميل  هناك  يكون  الفجر،  في  هجوم  يحدث 
إلى االسترخاء. أما الهجوم في الغسق، فيتيح 
ضوء نهاري ضئيل ال يساعد في االستفادة 
ما  تتحقق”.وهذا  التي  األولية  المكاسب  من 

حدث بالفعل.
فقد أربكت المفاجأة إسرائيل التي لم تستطع 
الجنوبية  الجبهة  على  المبادرة  انتزاع 
بعد 9  أكتوبر، أي  يوم 15  إال  )المصرية( 
أيام من بدء العمليات، وفق معلومات الناتو.

احتمال  هو  الناتو  خبراء  اهتمام  أثار  وما 
أكبر  السوفييتي على علم  االتحاد  يكون  أن 

السادات في  ُيًظن، بخطط  بكثير، مما كان 
السوفييت،  يجعل  ما  وهو  مبكرة،  مرحلة 
أكبر  “قدرا  يستحقون  الحلف،  دراسة  حسب 

من االعتراف بفضلهم”.
االستخبارات  أقمار  أن  الدراسة  وكشفت 
السوفييتية االصطناعية “ُتطلق عادة بمعدل 
2 أو 3 مرات كل شهر، ولكن في األيام الـ 
أقمار   7 ُأطِلقت  أكتوبر،   3 من  بداية   17
)القمر(  وُوضع  األوسط،  الشرق  لتغطية 

األول في المدار قبل الهجوم بثالثة أيام”.
استخدمت  قد  المتحدة  الواليات  وكانت 
أقمارها االصطناعية، كما كشف الحقا وزير 
كيسنجر،  هنري  آنذاك  األمريكي  الخارجية 
الضربات  وجهة  إلى  اإلسرائيليين  إرشاد  في 
انتشار دفاعات  المصرية الرئيسية، وخريطة 
صواريخ سام )صواريخ سطح -جو(، واألهم 
الجيشين  بين  المسافة  في  الضعف  نقطة 
الثاني والثالث، التي اخترقها اإلسرائيليون في 
النهاية وعبروا القناة إلى األراضي المصرية.
ماذا حدث في إسرائيل يوم 6 أكتوبر 1973؟

األقمار  أن  عن  الناتو  دراسة  وتكشف 
االصطناعية السوفييتية “مكنت العرب، قبل 
الترتيبات  من  التأكد  من  القتالية،  العمليات 
يروا، الحقا  أن  ومن  سيناء،  في  اإلسرائيلية 
غربا،  التحرك  في  اإلسرائيليون  بدأ  أن  بعد 
التهديدات التي تتعرض لها القاهرة”.وخلص 
التحليل االستخباراتي لهذه “المعلومات” إلى 
إلطالق  الالزمين  واالستعداد  “التخطيط  إن 
لنقل  الجوي  الجسر  ولتنظيم  األقمار(،   (
من  المستشارين  وبعض  الروس  عائالت 
مسبق  علم  إلى  حتى  يشير  وسوريا،  مصر 

قبلها بوقت أطول”.
ما أهمية هذه الوثائق؟

استخباراتيا  تحليال  الناتو  دراسة  تضمنت 
األمريكي إلسرائيل،  الدعم  وأشكال  لتوقيتات 

والسوفييتي لمصر وسوريا.
للعرب  السوفييتي  الدعم  حجم  أن  وتكشف 
في  عنه،  المعروف  من  بكثير  وأهم  أكبر 
الحرب التي فتح السادات بعدها بأربع سنوات 
بزيارته  وإسرائيل  العرب  بين  التسوية  أبواب 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  للقدس  التاريخية 

عام 1977.
وكان الرئيس السادات قد قرر يوم 17 يوليو 
عام 1972 “إنهاء مهمة” الخبراءالعسكريين 
عبد  سلفه  كان  الذين  مصر،  في  السوفييت 
الناصر قد استقدمهم للمساعدة في إعادة بناء 
في  الهزيمة  بعد  المصرية  المسلحة  القوات 

حرب 67 أمام إسرائيل.
وأبلغ السادات، كما تقول وثائق بريطانية أفرج 
عنها في وقت سابق، البريطانيين رسميا بأنه 
جاد في إعادة النظر في عالقاته مع االتحاد 
مقارنة  الناتو  خبراء  أجرى  السوفييتي.وقد 
لطرفي  والسوفييتي  األمريكي  الدعمين  بين 

الصراع، ما يكشف حقيقة دعم موسكو للعرب 
رغم موقف السادات المعلن.وفيما يتعلق بدعم 
الواليات المتحدة، الذي نقل جوا إلى الجيش 
اإلسرائيلي، فإن الجيش األمريكي “نفذ 570 
ساعة  ألف   13 مدار  على  عسكرية  مهمة 
األسلحة  من  طن  ألف   22 حملت  طيران 

المتطورة إلى إسرائيل”.
“طائرات  أن  إلى  الناتو  معلومات  وأشارت 
السالح الجوي األمريكي بدأت ممارسة دورها 
من يوم 16 أكتوبر وما بعده، حاملة ما يصل 
مسافة  قاطعة  اليوم  في  طن   1000 إلى 
األطلنطي  المحيط  عبر  كيلومتر   10400

ومن أوروبا الغربية”.
وأضافت “تمتلك الواليات المتحدة طائرات نقل 
بحمولة أكبر من حمولة الطائرات السوفييتية. 
بكثير  أثقل  معدات  حمل  باستطاعتها  وكان 
مم  ومدافع 175  إم -60  دبابات  فيها  بما 
و155 مم. غير أن فاقد المعدات في الصراع 
المحلي )حرب أكتوبر( تجاوز بكثير توقعات 
المتحدة…وأرسلت أيضا 92 طائرة  الواليات 

سكايهوك وفانتوم إلى إسرائيل”.
التعويضية  اإلمدادات  “قائمة  وشملت 
إم 175،  أيضا “ذخيرة  األمريكية” إلسرائيل 
صورايخ تاو المضادة للدروع، صواريخ جو/ 
كاملة  هوك  سوبر  وطائرات  سايدويندر  جو 
“مافريك”  تليفزيونيا  موجهة  وأسلحة  التجهيز 

ومعدات حرب الكترونية وقنابل ذكية”.
عمليات “غير مسبوقة”

عبر  الروابط  خالف  “على  الناتو  دراسة  وقالت 
كانت  والعرب،  السوفييتي  االتحاد  بين  البحر 
المتحدة  الواليات  بين  البحري  اإلمداد  خطوط 
وإسرائيل طويلة. وتستغرق الرحلة البحرية الواحدة 
من  البحري  الدعم  إعادة  فإن  ولذا  أيام.   10
ساحل الواليات المتحدة الشرقي ومن بريميرهافن 
على  تأثير  له  يكن  لم  ألمانيا،  في  الساحلية، 
يوم  الثاني”،  النار  إطالق  وقف  قبل  المعركة 
المقابل بدأ االتحاد  24 أكتوبر عام 1973.في 
السوفييتي دعمه العسكري لمصر وسوريا “حتى 

قبل شن الحرب”.
إنه  االستخباراتية  الناتو  معلومات  تلك  وتقول 
“بداية من مساء يوم 11 أكتوبر، وصلت سفن 
الشحن السوفييتية بمواد حربية من )مدينة( أوديسا 
) في أوكرانيا( إلى ميناء الالذقية السوري، بعد 

اندالع الحرب بـ 5 أيام”.
السوفييت  أن  إلى  هذا  الناتو من  وخلص خبراء 
كانوا على علم مسبق بموعد الحرب، ما أتاح لهم 
الفرصة إلعداد الدعم العسكري للعرب عن طريق 
البحر.وقال الخبراء إنه “لو أخذ في االعتبار أن 
هذه السفن )السوفييتية( تحتاج 4 أيام للقيام برحلة 
ُتحمَّل  أن  يجب  وأنه  الالذقية،  إلى  أوديسا  من 
السوفييت  أن  هي  النتيجة  فإن  هذا،  قبل  السفن 
بدأوا عملية التحميل في أوديسا مع اندالع الحرب 
إن لم يكن قبلها”.وأضافوا “إجماال، وصل حوالى 
الالذقية وطرطوس  مواني  في  سفينة شحن   50
إلى  أكتوبر   11/10 من  الفترة  في  واإلسكندرية 

21 أكتوبر بحموالت من الذخيرة والمواد الحربية”.
الجو،  طريق  عن  السوفييتي  الدعم  يكن  ولم 
من  أقل  والمدنية،  العسكرية  الطائرات  باستخدام 
إنه  الناتو  دراسة  البحر.فقالت  الدعم عن طريق 
 ،1973 أكتوبر  شهر  من  و21   6 يومي  “بين 
أسلحة  تحمل  مصر  في  طائرة   296 هبطت 
كل  تحمل  أنتينوف-12  طائرة   244( ومعدات 
كل  أنتينوف-44  طائرة   40 و  طنا   12 واحدة 
 12 و  طنا   70 إلى   60 بين  ما  يحمل  منها 
بين  جوي  جسر  بقي  شهر،  ولمدة  أخريات(. 
قرابة  خالله  نفذت  وسوريا  السوفييتي  االتحاد 
900 رحلة، وصلت ذروتها يوم 17 أكتوبر بعدد 

رحالت بلغ أقصاه 100 رحلة”.
االتحاد  يكون  بهذا  فإنه  الناتو،  حسابات  ووفق 
السوفييتي “قد نقل جوا ما بين 800 إلى 1000 
طن يوميا عبر 3000 كيلومتر عبر يوغوسالفيا 
يتعلق  تركيا”.وفيما  فوق  األسود  البحر  ومن 
وقطع  “الذخيرة  شملت  فإنها  المنقولة،  بالمعدات 
المجر  من  كاملة  لوحدات  ومعدات  الغيار، 
الجيش  من  وحدات  وحتى  بل  وتشيكوسلوفاكيا، 
الشرق  مسرح  إلى  أوروبا  وسط  من  السوفييتي 
ومواقع  سام  صواريخ  وحدات  مثل  األوسط، 
أنه  إلى  الناتو  استخبارات  تقييم  رادار”.ويشير 
في خريف عام 73، كان عدد العمليات الجوية، 
التي نفذتها مجموعة القوات السوفييتية المتمركزة 
باسم  معروفة  كانت  التي  الشرقية،  ألمانيا  في 
العسكري، غير  بالدعم  العرب  GSFG، ألمداد 

مسبوق في تاريخها.
تتعلق   ” الدروس  هذه  إن  الدراسة  نتائج  وقالت 

بشكل عام بالمراحل االفتتاحية للحرب”.
طبقتها  التي  الخداع  خطة  أن  الدراسة  اعتبرت 
أهدافها  وحققت  دقيقة  كانت  المصرية  القيادة 
“الحفاظ  إلى  اإلنجاز  هذا  وأرجعت  الرئيسية. 
على مستوى التكتم على الخطة”.وقالت إن “قيمة 
وتحققت  بوضوح  أخرى  مرة  ظهرت  المفاجأة 
باستخدام خطة خداع مفصلة مدروسة. والتأمين 
الصارم ضروري” بما يضمن السرية شرط لنجاح 

خطة من هذا النوع.
التقصير  االستخباراتية  الدراسة  وساقت   
على  آخر  مثاال  اإلسرائيلي  االستخباراتي 
له  كان  الذي  األمر  المصرية،  الخطة  نجاعة 
أن  “يبدو  إنه  وقالت  الحرب.  ميدان  على  تأثيره 
للجبهتين  )اإلسرائيلية(  االستخباراتية  التغطية 
سمح  بما  ضعيفة  كانت  والعسكرية(  )السياسية 
للقادة المحليين بمنح إجازة “يوم كيبور” لوحدات 
نفسها،  الدراسة  أن  األمامية”.غير  الخطوط 
الميزان  “تصحيح  من  اإلسرائيليين  تمكن  أكدت 
“أن  أوالهما  عاملين،  إلى  هذا  وأرجعت  جزئيا” 
االستراتيجية المصرية أبطلت نجاحاتها األولية”، 
السوريين على استغالل  وثانيهما هو “عدم قدرة 

نجاحاتهم”.
وألقت أيضا الضوء على “السرعة” التي استكملت 
التعبئة العامة.وضربت مثاال  بها إسرائيل عملية 
يتفاوض  كان  يهودي  “بمحام  السرعة  تلك  على 
على إبرام عقد في جنيف الساعة 4,30 مساء، 
الساعة  الجوالن  مرتفعات  في  دباباته  في  وكان 
الليلة نفسها”.وكشفت عن أن تعدد  11,50 في 
القوات العربية المشاركة في الحرب كان له أثر 
سلبي على المكاسب التي حققتها القوات المصرية 

والسورية في أيام القتال األولى.
التعاون  مستوى  إن  الناتو  معلومات  وقالت 
متدنيا. كان  العربية  القوات  بين  والتنسيق 

“الحقيقة  سي”  بي  الـ”بي  تقرير  وحسب 
لديه  كان  العربي  الجانب  أن  عن  الواضحة 
العديد من الوحدات الوطنية قد سلط الضوء 
أن هذا  تعاون جيد. غير  إلى  الحاجة  على 
كان ُمفتقدا بشكل واضح. وهناك أمثلة عديدة 
لذلك مثل تعرض مئات األردنيين للهجوم من 
جانب الطائرات السورية وعدم إبالغ القوات 
األخرى،  الجنسيات  وقوات  العراقية،  البرية 
عما  بالتقارير)  القناة  جبهة  على  المصريين 

يحدث في الميدان( بشكل كاف”
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مفاوضات تشكيل التحالفات في العراق تنطلق: 
المستقّلون »بيضة قّبان« البرلمان

حول  العراقي  الداخلي  الجدل  يستمّر  بينما 
نتائج االنتخابات البرلمانية التي ُأجريت قبل 
في حصص  تبّدالت محدودة  في ظّل  أّيام، 
الرابحين والخاسرين والمتراجعين، بدأت القوى 
عملها  خطط  لوضع  مشاورات  السياسية 
للمرحلة المقبلة، وسط تعقيد متزايد في المشهد 
ينبئ بأن تشكيل الحكومة قد يستغرق أشهرًا. 
وإذ يبدو مقتدى الصدر، على رغم تصعيده 
المنافسين  إقصاء  استحالة  مدركًا  الكالمي، 
المطاف،  نهاية  في  معهم  التفاهم  وضرورَة 
يعكف هؤالء على ترتيب أوراقهم التفاوضية، 
كافة،  بتوّجهاتهم  »المستقّلون«،  يبدو  فيما 

»بيضة قّبان« وازنة في البرلمان الجديد

بغداد | سيمّر وقت ليس بقليل، قبل أن تتمّكن 
القوى السياسية العراقية، الفائزة في االنتخابات 
على  والخاسرة  األحد،  جرت  التي  النيابية 
للمرحلة  عمل  خّطة  امتالك  من  السواء، 
المفاجئة  النتائج  أطاحت  أن  بعد  المقبلة، 
كثيرًا من السيناريوات المتوّقعة، لتضع البالد 
السياسية  القوى  تعرف  ال  جديد  وضع  أمام 
كيف تتعامل معه. وُعقدت، خالل الساعات 
رئيس  برئاسة  متتالية  اجتماعات  الماضية، 
حّقق  الذي  المالكي،  نوري  األسبق  الوزراء 
االنتخابات، وحصل، رسميًا  في  كبيرًا  تقّدمًا 
المجلس  في  مقعدًا   36 على  اآلن،  حتى 
المكّون من 329 نائبًا، للبحث في الخطوات 
االستراتيجية  على  شديد  تكّتم  وسط  التالية، 
كبيرة  نسبة  فقدت  التي  القوى  ستّتبعها  التي 
اآلن  حتى  منها  َيظهر  ولم  مقاعدها،  من 
سوى نّيتها الطعن في نتائج االنتخابات التي 
تقول إنها شهدت انتهاكات جسيمة من شأن 
في  بما  جوهريًا،  النتائج  يعّدل  أن  معالجتها 
»ائتالف  قادة  ورفض  تزوير.  عمليات  ذلك 
دولة القانون«، الذي يتزّعمه المالكي، اإلجابة 
فيها  بما  المقبلة،  وجهتهم  حول  أسئلة  على 
بتشكيل  يتعّلق  ما  في  المحتملة  تحالفاتهم 
من  تفاجئهم  عن  عّبروا  لكنهم  الحكومة، 
النتائج، وال سيما من تجاوز تحالف »تقدم«، 
ائتالفهم،  الحلبوسي،  محمد  يتزّعمه  الذي 

بنيله 38 نائبًا على رغم حداثته في السياسة 
وصغر سّنه، بينما سقطت أسماء كبيرة من 
يترّأس الئحة  الذي كان  الزرفي  مثل عدنان 
مرّشحيه،  كّل  مع  العراقي«  الوفاء  »حركة 

وسليم الجبوري ومحمد الكربولي.
في  المطروحة  الكبرى  األسئلة  بين  ومن 
ضوء النتائج: هل سيستطيع الصدر تشكيل 
الديمقراطي  »الحزب  مع  بالتحالف  حكومة 
المنتهية  النوّاب  الكردستاني« ورئيس مجلس 
األخرى،  »الشيعية«  القوى  باستبعاد  واليته، 
قد  فإنها  بعض،  مع  بعضها  تكّتل  إذا  التي 
تستطيع جمع عدد ال يستهان به من النواب؟ 
التحالف الثالثي المحتمل يملك 141 نائبًا، 
فيما األغلبية المطلقة في المجلس تبلغ 165 
سيظّل  العتيد  االئتالف  هذا  أن  أي  نائبًا، 
أن  ُيتوّقع  ولذا،  آخر.  نائبًا  إلى 24  بحاجة 
يصبح  أن  قبل  أشهرًا  المفاوضات  تستمّر 
ممكنًا تشكيل حكومة جديدة. ثّم هناك ظاهرة 
المستقّلين الذين َترّكز حضورهم في الجنوب 
البصرة  محافظَتي  في  وخاصة  العراقي، 
كبير  دور  لهم  سيكون  والذين  والنجف، 
الكبرى،  السياسية  القوى  سلوك  تحديد  في 
الصدري«.  كـ«التيار  الفائزة  تلك  وخصوصًا 
المستقّلة  للقوى  دور  ثّمة  سيكون  كذلك، 
التي  امتداد«  »حركة  مثل  األخرى،  الناشئة 
فاز تسعة من مرشحيها المنتمين إلى الحراك 
الجديد«  الجيل  »تحالف  وأيضًا  التشريني، 

الكردي الذي نال تسعة نواب.

قادة  حديث  رغم  وعلى  نفسه،  الصدر  حتى 
يحكم  تحالفًا  يقود  أن  يريد  أنه  عن  تّياره 
العراق وفق برنامجه الذي يقوم، كما يصّدره 
وحصر  الفساد  »مكافحة  على  إعالميًا،  هو 
السالح بيد الدولة«، يتمّتع بعالقات جّيدة مع 
الكثير من  التي يمضي  قم  في  الدين  رجال 
وقته فيها، كما له عالقات طّيبة مع السلطة 
منتقد  أنه  رغم  على  إيران،  في  السياسية 
باستمرار لـ«الحشد الشعبي«، الحليف لطهران 
أيضًا )أعاد الصدر تسمية »جيش المهدي« 
بـ«سرايا  صعوده،  بدايات  في  أطلقه  الذي 
السالم«، انسجامًا مع تموضعه الجديد هذا(. 
كذلك، يدرك زعيم »التّيار الصدري« أن فوزه 
االنتخابي ليس حاسمًا بالدرجة التي تفّوضه 
حكم العراق بمفرده، وأنه استفاد من تدّني نسبة 
االقتراع التي لوحدها تحّد من التفويض، كونه 
بتحريك  قامت  انتخابية متقّدمة  يملك ماكينة 
الصناديق،  إلى  للتوّجه  المخلصة  قاعدته 
واستغّلت بنجاح قانون االنتخاب المرتكز إلى 

الدوائر الصغرى والصوت الواحد.
يدرك الصدر أن فوزه االنتخابي ليس حاسمًا 

بالدرجة التي تفّوضه حكم العراق بمفرده

وأصدرت مفّوضية االنتخابات، أمس، نتائج 
المستمرّة.  الفرز  إعادة  لعمليات  تبعًا  معّدلة 
من  الصدرية«  »الكتلة  تراجع  إلى  وإضافة 
73 إلى 71 مقعدًا، و«ائتالف دولة القانون« 
من 37 إلى 36، فقدت »كتلة تقدم« برئاسة 

الحلبوسي نائبًا واحدًا لتستقّر على 37 نائبًا، 
وزادت كتلة »الحزب الديمقراطي الكردستاني« 
إلى 33 نائبًا، بينما ارتفعت مقاعد »تحالف 
 17 فوز  وُسّجل   .18 إلى   14 من  الفتح« 
مستقاًل منهم 7 مقرّبين إلى »الحشد الشعبي«، 
فيما نالت »كتلة العقد الوطني« برئاسة فالح 
الفياض، الذي خاض االنتخابات مستقاّلً عن 
»الحشد«، 5 مقاعد. وحصلت حركة »إشراقة 
مقاعد،   6 على  العباسية«  العتبة  كانون/ 
حيدر  جماعَتي  تضّم  التي  الدولة«  و«قوى 
العبادي وعمار الحكيم على 5 مقاعد. كذلك، 
نالت »حركة حقوق«، المقرّبة من »الحشد«، 

مقعدًا واحدًا.
حسين  الفتح«،  »تحالف  عضو  وكان 
تحالفه  أن  اليساري، أعلن، في وقت سابق، 
االنتخابات،  هذه  في  كبير  لتزوير  تعّرض 
مشيرًا إلى »وجود فرق كبير في األشرطة التي 
تّم تسليمها لنا«. ومن جهتها، أشارت مرشحة 
»حركة حقوق« في كربالء، وسن المشهداني، 
إلى أن »األرقام التي أعلنت عنها المفوضية 
تختلف تمامًا عن األشرطة التي حصلنا عليها 
من المراكز االنتخابية«. وقالت إنها »قّدمت 
النتائج  عن  االنتخابي  كربالء  لمكتب  طعنًا 
األّولية التي أعلنت عنها المفوضية«، مطاِلبة 
حصلت  التي  األصوات  احتساب  بـ»إعادة 
»اّتباع  مؤكدة  الثالثة«،  الدائرة  في  عليها 
الطرق القانونية للحصول على حقوقها وحقوق 
ناخبيها«. كذلك، اّتهمت المرشحة عن كتلة 
أجنبية  دواًل  الموسوي،  زينب  »الصادقون«، 
بسرقة أصوات »تحالف الفتح« ومنحها لكتل 
مقرّبة منها، مضيفة أن »النتائج التي أعلنت 
بصلة  تمّت  ال  االنتخابات  مفوضية  عنها 
التحالف«.  عليها  حصل  التي  لألصوات 
وبدأت، بالتوازي مع تلك الشكاوى، عمليات 
فرز يدوي خصوصًا في محافظَتي الرصافة 
قبل  تنتهي  لن  أنها  إاّل  بغداد،  في  والكرخ 
الفوارق  حول  الدائر  الجدل  لتحسم  أسبوع، 

المشار إليها في فرز األصوات.

قائمة سوداء لشركة “فيسبوك” 
ُمعظم األسماء الواردة فيها من العرب والُمسلمين

تحتّل  التي  “الفيسبوك”  شركة  تملك 
التواصل  وسائل  قائمة  على  األولى  المرتبة 
من  أكثر  من  سوداء  قائمًة  االجتماعي، 
من  منها  كبيرة  نسبة  شخصّية،   4000
َوجه  على  والِفلسطينيين  والُمسلمين،  العرب 
الُخصوص، والاّلفت أّن هذه القائمة تتماهى 
مع نظيراتها األمريكّية واإلسرائيلّية بَطريقٍة أو 

بُأخرى في َخرٍق واضٍح لقيم ُحرّية الّتعبير.
ثالثة  من  أكثر  لديها  ُيوَجد  التي  الّشركة 
العالم،  أنحاء  ُمختلف  من  ُمشترك  ِمليارات 
تقول إّنها ُتقّدم مبدأ ُمحاربة الُعنف والكراهية 
ُيواِجه  الّشعار  الرّبح، ولكُن هذا  على مسألة 
الكثير من الّتشكيك من ِقَبل ُمنّظمات ُحقوق 

اإلنسان في ُمختلف أنحاء العالم.
الِفلسطينّيون ُهم أبرز ضحايا ما ُيسّمى بقوانين 
المزعومة، فُكل كاتب  الّشركة وقواِعدها  هذه 
عن  يتحّدث  ِفلسطيني  مسؤول  أو  ناشط  أو 
الجرائم اإلسرائيلّية، وانِتهاكات ُحقوق اإلنسان 
في الّدولة العبرّية يتم ُمعاقبته بحجب صفحته 
ُكلِّيًّا أو ُجزئيًّا، وكأّن الُمطالبة بالعدالة ألكثر 

أرضهم  من  ُحِرُموا  إنسان  ِمليون   12 من 
وحّقهم المشروع في تقرير المصير جريمة.

أكثر  ُأديَنت  الُمتعاقبة  اإلسرائيلّية  الُحكومات 
من مرّة، ومن ِقَبل هيئات دولّية ُمحترمة ِمثل 
مجلس ُحقوق اإلنسان الّتابع لأُلمم المتحدة، 
بارِتكاب جرائم حرب في قطاع غزّة والضّفة 
عن  الحديث  وُمجّرد  لبنان،  وجنوب  الغربّية 
هذه الجرائم يكفي لوضع صاحبه على القوائم 
أمثلة  وُهناك  صفحاته،  وإغالق  الّسوداء، 

د ما نقول. عديدة ُتَؤكِّ
صَفحات  حجبت  الّشبكة  هذه  أّن  صحيح 
نهائي،  أو  ُمؤّقت  بَشكٍل  معروفين،  لزعماء 
ولكن  نتنياهو،  وبنيامين  ترامب،  دونالد  ِمثل 
ُعقوبات  ولتبرير  “َشْكليًّا”،  كان  الحجب  هذا 
على  تفرضها  ُعنصرّية  وأحياًنا  إقصائّية 
الماليين في ُمختلف أنحاء العالم اإلسالمي، 
فإدارة ترامب مسؤولة عن العديد من الجرائم 
داِخل  الُعنف  وتصعيد  األوسط،  الّشرق  في 
ُمداٌن  ونتنياهو  نفسها،  المتحدة  الواليات 
وقتل  غزّة  قطاع  لقصف  طائراته  بإرسال 

اآلالف من األبرياء.
من  والعديد  الّصحيفة،  هذه  في  نحن 
تعّرضوا  والُمسلمين،  والعرب  الِفلسطينيين 
عن  الُمدافعين  من  ألّنهم  صفحاتهم  لحذف 
تحت  المسلوبة  الِفلسطيني  الشعب  ُحقوق 
االحِتالل، وينشرون ُصَورًا ُموّثقًة عن الجرائم 
هذا  ضّد  اإلسرائيلي  الجيش  يرتكبها  التي 
الّصفحات  منع  يتم  أن  نستبعد  وال  الّشعب، 
هذه  نشرت  ألّنها  الّصحيفة  لهذه  الرسمّية 
الّصرخة االحِتجاجّية، مثلما حصل لَصفحاٍت 

سابقة.
إّن عملّية الّتعتيم وتكميم األفواه التي ُتمارسها 

 ، الُحرّية  قيم  كل  مع  تتناقض  الُشركة  هذه 
باتت  الُعنصرّية،  اإلسرائيلّية  الدولة  ُمحاباًة 
الغربّية،  الُحكومات  لُمعظم  سياسًة  لألَسف 
وانتقلت لُضغوٍط إسرائيلّيٍة إلى وسائط التواصل 
من  ونحن  الكثيرين،  اعتقد  التي  االجتماعي 
بينهم، أّنها كسرت الرّقابة الُحكومُية، وهيمنة 
اإلعالم  وسائل  على  اإلسرائيلّية  اللوبّيات 

الغربّية.
في  اإلسرائيلّية  والجرائم  الّظلم  ُنقاوم  سَنظل 
حّق شعبنا حّتى لو أجبرونا على الكتابة على 

الحيطان. راي اليوم
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خيبة إسرائيلية من حوارات واشنطن: 
مواجهة إيران ليست األولوية

تغريدات  عن مافيا اإلحتكار في لبنان  ومن يديرها:

 - األميركي  االستراتيجي  الحوار  ُيفِض  لم 
مواجهة  سبل  حول  واشنطن  في  اإلسرائيلي 
إيران، إلى أّي نتائج مرضية لتل أبيب. إذ إن 
األخيرة لم تستطع ثْني واشنطن عن تمّسكها 
أو  طهران،  بمواجهة  الدبلوماسية  بالخيارات 
بعناصر  الخيارات  تلك  برْفد  إقناعها  حتى 
تخويف كفيلة بتثقيلها، فيما رفضت الواليات 
في  بديلة  بأّي خّطة  التزامها  إعالن  المتحدة 
أن  ُيتوّقع  التي  فيينا  محادثات  فشل  حال 
رفٌض  المقبل.  الثاني  تشرين  مطلع  ُتستأنف 
لدى  المختلف  األولويات  جدول  مرّده  يبدو 
التحّدي  يتصّدره  والذي  بايدن،  جو  إدارة 
تفريغ  من  مواجهته  تتطّلبه  ما  مع  الصيني، 
على  سابقًا  متوزّعة  كانت  وجهود  إمكانات 
مناطق أخرى. ولعّل هاهنا تحديدًا يكمن قلق 
اإلسرائيليين، الذين يلمسون يومًا بعد يوم أن 
األميركيين »ال يرّكزون على إيران، بل على 

الصين وعلى تحّدياتهم الداخلية«
لم يكن إعالن رئيس وزراء العدو نفتالي بينت، 
أن إسرائيل لم َيُعد بإمكانها »االنتظار أكثر« 
في ضوء المرحلة التي بلغها البرنامج النووي 
اإليراني، إاّل أحد تجّليات الخيبة السائدة في 
مع  االستراتيجي  الحوار  نتائج  من  أبيب  تل 
الخيارات  حول  الماضي،  األسبوع  واشنطن 
أن  ومع  طهران.  إزاء  اّتباعها  الواجب 
مضمون كالم بينت يوحي كما لو أن إسرائيل 
عملية،  خطوات  إلى  المبادرة  وشك  على 
أنها  يدركون  المنطقة  في  أعداءها  أن  غير 
أبعد ما تكون اليوم عن مثل هذه المغامرات 
الحالية،  اإلقليمية  القوى  موازين  ظّل  في 
التهويل  خيارات  من  الكثير  استنفاد  وبعد 
والنفسية،  واألمنية  االقتصادية  والضغوط 
لة. والنتيجة التي  التي لم ُتحّقق أهدافها المؤمَّ
انتهت إليها تل أبيب هي أنها وجدت نفسها 
يدفعها  متصاعد،  وإقليمي  نووي  خطر  أمام 
إلى  المبادرة  عدم  مخاطر  بين  الموازنة  إلى 
مخاطر  وبين  دراماتيكية،  عملّياتية  خيارات 
نتائج  فرضتها  التي  الوقائع  مع  التكّيف 
تنجح  لم  أنها  ذلك  ومرّد  السابقة.  الجوالت 
في ثني واشنطن عن خياراتها، فيما عجزت 
األخيرة عن طمأنة األولى إلى وجود خيارات 
إلى  العودة  فشلت  حال  في  دبلوماسية  غير 
المفاوضات النووية. ولعّل الموقف الذي قطع 
الشّك اإلسرائيلي باليقين في هذا المجال، هو 
أن الواليات المتحدة رفضت االلتزام المسبق 
بخّطة بديلة ُمحدَّدة، من شأنها دفعها الحقًا 
في اتجاه خيارات دراماتيكية، وهو ما قد يجبر 
إسرائيل على أن ُتخرج من حساباتها الرهان 

إيران. ومن  أميركي في مواجهة  توّرط  على 
هنا، جاءت زيارة وزير الخارجية اإلسرائيلي، 
يائير البيد، إلى واشنطن، في محاولة متجّددة 
إلقناع المسؤولين األميركيين ببلورة خّطة من 
العبري  الكيان  قلق  ظّل  في  المذكور،  النوع 

من تحّول إيران إلى دولة حاّفة نووية.

التجاوب  ضعف  من  أبيب  تل  قلق  يزداد 
بديلة بوجه  إلى خيارات  الغربي مع دعواتها 

إيران

في  الداخلية  السجاالت  تتصاعد  ذلك،  إزاء 
بنيامين  بينت من جهة، وسلفه  بين  إسرائيل 
جهة  من  واألمني  السياسي  وطاقمه  نتنياهو 
التي  المعضلة  عن  المسؤولية  حول  أخرى، 
يواجهها الكيان. وفيما يحرص بينت، في كّل 
محّطة، على التذكير بأن المسؤول عن هذا 
الواقع هو سلفه وسياساته، َيعتبر األخير أن 
خَلفه تخّلى عن القيام بمسؤولياته في حماية 
على  بها  وألقى  اإلسرائيلي،  القومي  األمن 
كاهل الواليات المتحدة. لكن الحقيقة التي يتّم 
إغفالها هي أن فشل الثنائي نتنياهو - )دونالد( 
ترامب، لم ينبع من عدم المبادرة، وإّنما من 
الكبيرة  الضربات  رغم  على  إيران  صمود 
التي تعّرضت لها، وتمّسكها بثوابتها النووية 
واإلقليمية والعسكرية، حتى في مواجهة رئيس 
بخطواته  التكّهن  الصعب  من  كان  أميركي 
النووي،  برنامجها  ضّد  عليها  ُيقِدم  قد  التي 
البيت  من  خروجه  قبل  األخيرة  اللحظة  إلى 
قائد  اغتيال  عملية  فشلت  كذلك،  األبيض. 
اإليراني،  الثوري  الحرس  في  القدس«  »قوّة 
محّطة  مّثلت  والتي  سليماني،  قاسم  الجنرال 
في  الطرفين،  بين  المواجهة  في  مفصلية 
رغم  خياراتها،  عن  اإليرانية  القيادة  زحزحة 
أنها شكلت ايضا رسالة عملية إزاء استعداد 

الواليات المتحدة للمبادرة الى خطوة عدوانية 
واسعة  الى  التدحرج  مخاطر  على  تنطوي 
مجّرد  من  أبعد  وإلى  المنطقة.  في  وشاملة 
الصمود ذهبت إيران، بتحقيقها قفزات نوعية 
أعقاب  في  )خصوصًا  النووي  برنامجها  في 
ومحاولة  زادة،  فخري  النووي  العالم  اغتيال 
إلى  أّدى  الذي  األمر  نطنز(،  منشأة  تفجير 
االستراتيجي  الردع  عزَّزت  معادالت  بلورة 

اإليراني.
من المؤكد أن هذه الوقائع سَتحضر، بدالالتها 
االستراتيجية، لدى صّناع القرار في واشنطن 
وتل أبيب، بعدما أبطلت رهانهما على العديد 
من الخيارات العملياتية، وأفهمتهما أن التراجع 
عن الثوابت ليس من ضمن خيارات طهران، 
وأن أّي تجاوز لبعض الخطوط يعني التوّرط 
في مواجهة عسكرية واسعة ال يريدها أّي من 
الطرفين. وما يزيد المعضلة تعقيدًا، بالنسبة 
جو  إدارة  أولويات  تبّدل  هو  أبيب،  تل  إلى 
على  داخليًا  تركيزها  تصّب  التي  بايدن، 
مواجهة األزمة االقتصادية ووباء »كورونا«، 
يعني  ما  الصيني،  التحّدي  على  وخارجيًا 
أو  أولوياتها  عن  سيحرفها  خيار  أّي  أن 
ستحرص  االتجاه،  هذا  في  موقفها  يضعف 
على تجّنبه. وانطالقًا من ذلك، يزداد قلق تل 
المتحدة  الواليات  تجاوب  ضعف  من  أبيب 
إلى  دعواتها  مع  عمومًا  الغربي  والمعسكر 
ولذا،  إيران.  ضّد  عنفًا  أكثر  بديلة  خيارات 
فهي تحاول، سرًّا وعلنًا، التأثير على توّجهات 
اإلدارة األميركية، عبر التلويح بأنها »لم َتُعد 
أبلغه  ما  وفق  أكثر«،  االنتظار  على  قادرة 
أنغيال  األلمانية،  والمستشارة  لبايدن،  بينت 
ميركل. إاّل أن الغاية الرئيسة من موقفه، شأنه 
من  بديلة  خّطة  بلورة  إلى  البيد  دعوة  شأنه 
محاولة  تكون  قد  النووية،  المفاوضات  فشل 
لعب دور الشرطي السّيئ في مواجهة إيران، 

بعدما يئست حكومة العدو من تلبية مطلبها 
بضرورة إقران الدعوة إلى تجديد المفاوضات، 
بالتلويح بأوراق ضغط ضّد طهران، ِمن ِمثل 
إجراء مناورات عمالقة في الخليج أو في دولة 
مجاورة، أو تحريك حاملة طائرات أو اثنَتين، 
مخابئ  تفجير  قنبلة  نجاح  عن  تسريب  أو 
محّصنة، كما اقترح وزير األمن اإلسرائيلي، 
بني غانتس، على األميركيين، بحسب موقع 

»مونيتور«.
تلبية  عن  المتحدة  الواليات  امتناع  ويؤّشر 
وجود  إلى  اآلن،  حتى  اإلسرائيلي،  المطلب 
واشنطن  في  المختّصة  الجهات  لدى  تقدير 
إيرانية،  ردودًا  تستدرج  قد  كهذه  خطوة  بأن 
سيعني  ما  وهو  الموقف،  تعقيد  في  تساهم 
إلى  واشنطن  استدراج  في  أبيب  تل  نجاح 
التراجع  عليها  الصعب  من  سيكون  مسار 
عنه من دون خسائر في قوّة ردعها وهيبتها. 
ومن هنا، جاءت شكوى الرئيس اإلسرائيلي، 
يتسحاق هرتسوغ، من أن إيران »تستغّل عدم 
وجود تحّرك وغياب التعاون الدولي ضّدها«، 
واعتباره أن »المعسكر الغربي فشل أيضًا في 
مواجهة تمّدد النفوذ اإلقليمي وإيقاف المشروع 
داللة  يقّل  ال  وبما  كاملة«.  بصورة  اإليراني 
فيه وزير  يزور  الذي  الوقت  ففي  ذلك،  عن 
بلورة  بهدف  واشنطن  اإلسرائيلي  الخارجية 
خّطة بديلة مشتركة ضّد إيران، يطالبه نظيره 
تقييد  بضرورة  بلينكن،  أنتوني  األميركي، 
التدّخل الصيني في االقتصاد اإلسرائيلي، في 
ما يؤّشر إلى أن واشنطن ال تستثني حليفتها 
الذي تطرحه مع  المطلب  أبيب من هذا  تل 
جميع شركائها، وأن شعارها في هذه المرحلة 
هو أن ال صوت يعلو فوق صوت مواجهة 

مناِفستها العالمية، الصين.

الصحفي نضال حمادة

مافيا االحتكار في لبنان شاملة لكل القطاعات 
وثم  االستيراد  من  تبدأ  وهي  االقتصادية 
الدخول الى البلد والتوزيع وهناك جهة كبرى 
مسؤولين  تضم  التي  المافيا  هذه  في  تتحكم 
الحرب  بعد  ما  حكام  هم  الدولة  في  كبار 
بالدولة  المرتبطة  العائالت  وبعض  األهلية 

العميقة التي أسستها فرنسا.
من هي الدولة العميقة التي تحتكر االقتصاد 
بالخبر لكن  الكثير  يتفاجأ  قد  المافيا؟  وتدير 
هذا هو البلد، الكنيسة المارونية هي المدير 
مجاالت  كل  في  العميقة  للدولة  الفعلي 
 - الكحول   - الدواء   - النفط  االقتصاد: 
الدخان - الترابة - المعادن..  هذا جزء من 

الكل.
العميقة  الدولة  في  النفط  كارتيل  رحمة  آل 
التي تركتها فرنسا وهذه العائلة ترتبط مباشرة 
الكارتيل  وكل  لبنان  في  المارونية  بالكنيسة 
الباقي هم يعملون عند آل رحمة ومن خلفها 

الكنيسة  ومنهم الكارتيل السياسي الحاكم.
العميقة  الدولة  المصارف أحد أعمدة  كارتيل 
سليم  يتذكر  كلنا   ، بالكنيسة  مباشرة  مرتبط 
صفير عندما استدعاه مجلس الدفاع األعلى 
الستجوابه حول عمليات تهريب األموال من 
بخفة عندنا  تعامل  اللبنانية كيف  المصارف 
وقال: جيت اشرب كأس عرق مع الشباب..

الحصص  الكنيسة  تمتلك  الترابة:  كارتيل 
األكبر في كل شركات الترابة في لبنان..

شركة سبلين يتشارك معهم فيها وليد جنبالط 

بحصة 22 ٪
شركة شكا يشارك فيها سليمان فرنجية بحصة 

أكبر من حصة جنبالط..
السياسيين  من   6 على  النفط  أموال  تتوزع 
الكبار في لبنان ، ملفات النفط تحوي أرقام 
فلكية يحصل عليها كل طرف تبدأ من 250 
للبعض والبعض اآلخر  بالسنة  مليون دوالر 
االقل يحصل على 40 مليون دوالر بالسنة : 

بنزين - فيول - مازوت - غاز.
الذي  الكهرباء  ملف  الوقود  ملف  في  يدخل 
ما  عام   30 خالل  اللبنانية  الميزانية  كلف 
المبلغ  هذا  وبعد  دوالر،  مليار   45 يقارب 

الفلكي وهذه السنوات.. ال كهرباء..
الحال هذا ينطبق على كل الملفات االقتصادية 
والتلكؤ  اإلحراج  يأتي  هنا  ومن   ، لبنان  في 

وكل  أحد  محاسبة  يريد  ال  الذي  الفرنسي 
في  وإسقاطه  الحزب  إلى  الوصول  اهتمامه 
االنتخابات القادمة عبر الضغوط االقتصادية.

الفرنسي أقنع األميركي بوجهة نظره ، إسقاط 
الطائفة  داخل  تيسر  بما  إنتخابيًا  الحزب 
أما   ، المسيحيين  الشيعية وبشكل كبير عند 
السنة فهم مضمونين بهذا الجانب حسب ما 

يقول الفرنسيون.
الدولة  يكسر  سوف  للوقود  الحزب  إستيراد 
أهميته   ، االحتكارية  االقتصادية  العميقة 
من  سوريا،  وانتصار  تموز  انتصار  بأهمية 
هنا لن يرضى كارتيل االحتكار بهذا الكسر ، 
ومن هنا قد نشهد محاوالت للتخريب أمنيًا مع 

استمرار االنهيار االقتصادي ..



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

15www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         OCT 15,2021, Issue 293

هل ُتغسل الخيانة بخيانة؟
 وما عالقة إبراهيم بالصهيونية

فؤاد البطاينة
عند  الخيانة  تختفي  فيه  الذي  الوقت  في 
الدول والشعوب ويندر استخدام ُمصطلحها، 
تحت  وتعمقت  تعززت  بالدنا  في  أنها  إال 
“التطبيع”، وعندما  تسويقي هو  إسم وعنوان 
العربي  تقبل شعبنا  في  العدو وعمالؤه  فشل 
الخيانة  ليغسلوا  ابراهيم  بسالم  جاؤا  للتطبيع 
بالخيانة، ونحن ال نتكلم عن خيانة أشخاص 
ألشخاص بل عن خيانة أوطان وأمة وعقيدة 
والتي تجعل من كل صنوف وأنواع الخيانات 
األخرى أمرًا حتميًا وثانويًا بنفس الوقت، هذه 
بأجلى صورها  وللعالم  الخيانة خرجت علينا 
تحديدًا، وهي  العربية والجزيرة  الصحراء  من 
نفسها التي خرج منها للعالم النوران، الروحي 
القيمي باإلسالم، والمادي بأولى الحضارات 
التي سادت من البحرين عبر الرافدين للبحر 

المتوسط.
مصطلح  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
ديناميكي بآليات متطورة لسيرورة متتابعة ال 
أفق لها وال سقف. فهو يبدأ باإلعتراف بالكيان 
كمنصة  لفلسطين  وباحتالله  الصهيوني 
فاإلعتراف  خرافي.  بسند  للمنطقة  انطالق 
يعني  بفلسطين  الصهاينة  المتهودين  بحق 
الصهيونية  التوراتية  بالرواية  اإلعتراف 
كله  العربي  الوطن  في  الخرافية وُمستحقاتها 
ابتداءا. ولن نتطرق لعالميتها. فهي رواية ال 
تعترف باألخر وال بمعتقد األخر وال بحقوق 
انسانية له. ونحن بهذا نتكلم عن نصوص بين 
أيدينا هي مفرخة لإلرهاب والتمييز العنصري 
واستحالل دم األخر وال يجرؤ متشدق على 

طلب مراجعة هذه النصوص.
الديانة اإلبراهيمية جاءت خدعة وكذبة  فكرة 
لها..  تاريخية  أو  دينية  أصول  مفضوحة ال 
فنحن اليوم نتكلم عن ثالثة معتقدات سماوية. 
وهذا مناف للعقل وللحقيقة. المعتقد األول ال 
يعترف بالثاني والثالث، ويعتبر حرَبه عليهما 
عبادة، والثاني ال يعترف بالثالث، والثالث – 
أي اإلسالم – يعترف باألول والثاني ولكن في 
إطار رسالتي موسى وعيسى عليهما السالم 
كما وردتا بالقرآن الكريم، وجاء للناس أجمعين 
السماوي.  الدين  اكتمل  وبه  لقبيلة،  وليس 
فالدين السماوي ال يمكن أن يكون إاّل واحدًا. 
هللا  لعبادة  يدعو  كان  السالم  عليه  وابراهيم 
وحده ولم يكن صاحب ديانة لقوم.. فموسى 

بدأت  بينما  قرون،  بستة  بعده  من  ُولد  قد 
كتابة العهد القديم بما فيه توراتهم بعد موسى 
بسبعة قرون. وال عالقة إلبراهيم ولزمنه بما 
من  برئ  إنه  كتبها.  بمن  وال  الكتب  اعترى 
ديانة  أية  فعن  يخططون.  ومما  الصهيونية 
إيراهيمية يتحدثون وما المقصود والهدف من 

هذا المشروع.
باختصار جاء هذا المشروع لتطبيع الشعوب 
واختراق  كتبوها  كما  التوراتية  للرواية  العربية 
مفاهيمنا العقدية وتطويعها للمفاهيم التوراتية 
الصهيوني.  المشروع  لتقبل  جرنا  وبالتالي 
في  الحكام  فشل  بعد  جاءت  الفكرة  وهذه 
تمرير تطبيعهم على شعوبنا، وبعد أن فشلت 
النيل  من  الداعشية  وأداتهم  العسكرية  القوة 
بأن  نعرف  أن  ويكفي  بعقيدتنا.  إيماننا  من 
المشروع اإلبراهيمي هذا يتضمن مصطلحات 
وكلها  لها،  اإلنتباه  وعلينا  المعاني  رهيبة 
والمقدسات  المفاهيم  إلغاء  خانة  في  تصب 
التوراتية  المفاهيم  فرض  لصالح  االسالمية 
وغسل المشروع الصهيوني نفسه. ومن هذه 
المصطلحات، )الشعوب األصلية، األراضي 
ومسار  اإليراهيمية  المدينة  اإلبراهيمية، 
ابراهيم.( بينما التاريح الموثق بل نص التوراة 
إذا  فكيف  األرض،  عن  بغربتهم  يقضي 
فلسطين  يحتلون  ومن  الفكرة  أصحاب  كان 
القرن  في  تهودوا  آريون  خزريون  هم  اليوم 
الثامن الميالدي وال عالقة نسب لهم باليهود 
وبإبراهيم وإسرائيل الذي هو مسماهم ليعقوب

فكرة  بأن  وتقتنع  شعوبنا  تفهم  أن  يجب 
الدين  حصر  على  تقوم  اإليراهيمية  الديانة 
عقيدتنا  وإخضاع  التوراتية  بالرواية  السماوي 
وهدم  فلسطين  في  مقدساتها  على  والسيطرة 
األخرى في الحجاز وإلغاء الُملكية التاريخية 
لألرض كأساس لحق السيادة وكمبدأ سياسي 
المتحدة،  األمم  وميثاق  الدولي  القانون  في 
ناعمة  بالخرافات في عملية غسل  واستبداله 
لتطبيع الحكام وصواًل لتطبيع الشعوب. وبهذا، 
آن األوان ألحزاب اإلخوان أن ترحمنا وتترجل 
وتحل نفسها وتخرج من اللعبة وتترك العمل 
السياسي تحت أي إسم. فعلى ظهر سياساتها 
بالعامة  وتلونها وجهلها وإقصائيتها وتغريرها 
والبسطاء نال العدو منا ودخلنا في الظالمية 
طموحاتها  ظهر  وعلى  ونفاقها،  والجاهلية 
ومغازلتها  ومهادنتها  الحكم  في  أطماعها  و 

تمكن  ومقايضاتها  وألمريكا  الخونة  للحكام 
واستبيحت  أقطارنا  وُدمرت  منا  المستعمرون 

أوطاننا.
العربية  شعوبنا  به  تقتنع  أن  يجب  ما  إن   
بل  التطبيع  معادلة  في  أبدًا  ,, ال جزرة  هو 
متصاعد  وابتزاز  للشعوب  متغالظة  عصا 
الثمن  وأن   .,, الحكام  عن  شرعيتهم  بنزع 
من  وشعبها  فلسطين  تدفعه  الذي  األكبر 
أصبحوا  الذين  العرب  الحكام  خونة  تطبيع 
جزءا من المشروع الصهيوني وتنفيذه، ستدفع 
مثله شعوبنا وسينال من وجودها وأوطانها ما 
واألمثلة  خطورته.  لمواجهة  ترقى  ال  دامت 
السباقة  الدول  وتراجع  تدمير  في  واضحة 

للتطبيع وإنهاك شعوبها..
 جروحنا كشعوب أقطار عربية هي في داخل 
المأجورة،  بالوكالة  مستعمرات  إنها  حمانا. 
وعليها أن تفهم بأن جيوشها مقادة بعسكريين 
ُيدارون ويساسون من الصهيو أمريكي، وأنها 
منها  المرتزقة على رأس كل  الجيوش  بحكم 
شكلية  من  إطار  ضمن  السلطة  بيده  خائن 
وَقدر  التحالفات.  وغرابة  والقوانين  الدساتير 
هذه  مواجهة  في  تكون  أن  الشعوب  هذه 
التي  المختلة  المعادلة  هذه  ضمن  الجيوش 
تخرج  قد  فهي  الشعوب.  أولويات  غّيرت 
للشارع تطالب بالخبز وليس منها من يطالب 
الصهيوني  العدو  مع  التطبيع  حكام  بتخوين 
أخر  والسودان  لوجودها.  أساسي  كتناقض 
بحكم  يطالب  الشعب  خرج  حيث  مثال، 
المدنيين دون اإلشارة لخيانة العسكر بالتطبيع 

مع العدو.
المشروع الصهيوني فرقنا وفلسطين تجمعنا. 
الموضوع  الملف  هي  برمتها  القرن  صفقة 
على طاولة سالم ابراهيم التي ُصنع خشبها 
في عهد أوباما وهيالري كلنتون، وتلقى دعمًا 
أوروبيًا واسعًا. العدو يعلم بحقيقة أن العقيدة 
األقوى  األساس  هو  وحملتها  اإلسالمية 
والرفض  الدفاع  ولثقافة  للعرب  والمتبقي 
ووطنهم.  وجودههم  على  للحفاظ  والتحرير 
بوعي  أواًل  مرهون  العدو  مخطط  إفشال  إن 
كما  ذلك  على  قادرة  وهي  العربية  الشعوب 
لتشويه  داعش  ملعوب  إفشال  على  قدرت 
قيمنا الدينية، ومرهون ثانيًا بانتماء الشعوب 
العربية للقضية الفلسطينية ولمشروع الرفض 
الذات  وذبح  والنفاق  العار  ومن  والمقاومة. 

المطبعين  لحكامها  شعوبنا  تتصدى  ال  أن 
وُتجرمهم بالخيانة األعظم..

نعود للجزيرة نبع الخيانة. فقد كانت السعودية 
وجهرًا،  سرا  الوظيفي  بدورها  وقامت  مركزها 
بداية  في  الخليج  أعراب  مشايخ  كان  بينما 
القرن المنصرم يعيشون على نفاقهم في الدين 
فلسطين،  العرب وخاصة من عرب  ومعونة 
حيث نشأوا في عزلة الصحراء تعوزهم الثقافة 
الفطري  والذكاء  والسياسة،  التاريخ  وفهم 
النفط  خروج  لدى  حيث  ُيصقل،  لم  عندهم 
توجهوا نحو هوى النفس والشر فعبدوا المال 
المستعمرين  لمستخرجيه  مصائرهم  وسلموا 
الفلسطينيون  اسُتخدم  بينما  المتصهينين. 
حر  إلى  توجهوا  عندما  األردنيين  لجانب 
إماراتهم  لبناء  العيش  وضنك  الصحراء 

بمؤسساتها وإداراتها وجيوشها.
اإلمارات  مشايخ  ثروات  ازدادت  وعندما 
جاهروا بكفرهم وخضعوا لإلبتزاز الصهيوني 
أمريكي حتى نافسوا السعوديين وخلعوا أخر 
األرض،  وظهورهم  رؤوسهم  لتوازي  قطعة 
لليهودي الصهيوني  وتحولوا فعاًل الى دواب 
وكان صمتهم  موسى،  بدواب  الذي وصفهم 
وغطوا  الرضا،  عالمة  الوصف  هذا  على 
مردود  مسخرين  وسائله  بكل  التطبيع  كلف 
نفط الصحراء العربية لذبح فلسطين وكل ما 
هو عربي وإسالمي.. إن كانوا عربًأ فالعروبة 
تتبرأ منهم، وإن كانوا مسلمين فاإلسالم يتبرأ 
منهم، هم ليسوا كأي خون، فالخيانة صرخت 
فلسطين  تكون  كيف  أنا.  هكذا  ما  بوجههم، 
هجمتكم  وجهة  واألردنيين  والفلسطينيين 

الخيانية.
كاتب وباحث عربي

ا على ُمعاملة الفلسطينيين كبشر من الدرجة الثانية..  ردًّ
دعوات أمريكية للضغط على إسرائيل وتقليص المساعدات المقدمة لها

مؤتمر  أمام  ساندرز  بيرني  األمريكي  السناتور  قال 
المتحدة  الواليات  “على  إن  الوطني  ستريت”  “جي 
تنظيم المساعدة العسكرية إلسرائيل”، حيث القى عضوا 
مجلس الشيوخ األمريكي بيرني ساندرز وإليزابيث وارن 

كلمة أمام المؤتمر الوطني جيه ستريت يوم اإلثنين.
يهودية  جماعة  وهي  ستريت”،  “جي  مؤتمر  وعقد 
يسارية أمريكية، مؤتمرا افتراضيا ضمت فيه لجنة من 
إلى  اإلسرائيلية  األحزاب  قادة  من  تتراوح  المتحدثين 

كبار الديمقراطيين األمريكيين.
وقال ساندرز في خطابه “أعتقد بقوة أنه يجب علينا 
أيًضا أن نكون مستعدين لممارسة ضغوط حقيقية، بما 
في ذلك تقييد المساعدات األمريكية، رًدا على تحركات 

من أي من الجانبين تقوض فرص السالم”.
وأشار ساندرز إلى أن “الحقيقة هي أن الواليات المتحدة 
إلسرائيل.  العسكرية  المساعدات  من  هائاًل  قدرًا  تقدم 
كما أنها تقدم بعض المساعدات اإلنسانية واالقتصادية 
للفلسطينيين. ومن المناسب تماًما للواليات المتحدة أن 
المساعدة وما ال يجوز  استخدام هذه  يمكن  ما  تقول 

استخدامها فيه “
وتابع: “فيما يتعلق بالمساعدة إلسرائيل، في رأيي، فإن 
الشعب األمريكي ال يريد أن يرى أن األموال تستخدم 
وتعامل  اإلنسان  حقوق  تنتهك  التي  السياسات  لدعم 

الشعب الفلسطيني كبشر من الدرجة الثانية”.
وارن  إليزابيث  األمريكية  السناتور  دعت  جهتها  ومن 
إلى تقييد المساعدات العسكرية إلسرائيل في خطابها 

المسجل مسبًقا في المؤتمر االفتراضي.
التوسع  وقف  في  جادين  كنا  “إذا  وارن:  وقالت 
حل  إيجاد  على  األطراف  ومساعدة  االستيطاني 
في  نأخذ  أال  المسؤول  غير  من  فسيكون  الدولتين، 
الحسبان جميع األدوات المتاحة لنا” وأضافت “أحدها 
هو منع استخدام المساعدات العسكرية في األراضي 
مساعدات  تقديم  في  االستمرار  خالل  من  المحتلة 
لتعديل  إسرائيل  ندفع  ال  فإننا  مقيدة،  غير  عسكرية 

مسارها”.
التوسع  وقف  في  جادين  كنا  “إذا  وارن:  وقالت 
حل  إيجاد  على  األطراف  ومساعدة  االستيطاني 
في  نأخذ  أال  المسؤول  غير  من  فسيكون  الدولتين، 
الحسبان جميع األدوات المتاحة لنا” وأضافت “أحدها 
هو منع استخدام المساعدات العسكرية في األراضي 
مساعدات  تقديم  في  االستمرار  خالل  من  المحتلة 
لتعديل  إسرائيل  ندفع  ال  فإننا  مقيدة،  غير  عسكرية 

مسارها”.
وتابعت: “إذا كنا جادين في وقف التوسع االستيطاني 
ومساعدة األطراف على إيجاد حل الدولتين، فسيكون 
من غير المسؤول أال نأخذ في الحسبان جميع األدوات 

المتاحة لنا”.
المساعدات  استخدام  منع  “أحدها هو  أّن  إلى  وأشار 
العسكرية في األراضي المحتلة من خالل االستمرار 
في تقديم مساعدات عسكرية غير مقيدة، فإننا 

ال ندفع إسرائيل لتعديل مسارها”.
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ندوة سياسية في البيت الفلسطيني بمشاركة الناشط عبداهلل كامل 
الفلسطيني  للبيت  اإلدارية  الهيئة  من  بدعوة 
ندوة  نظمت  ميسيساجا،  في  الجالية  مركز 
بين  ما  الفلسطينية  »القضية  بعنوان  حوارية 
صفقة القون وسيف القدس«   إنجاز ميداني و 
فشل في االستثمار السياسي قدمها المناضل 
عبدهللا كامل مدير المركز الثقافي الفلسطيني 
القادم من لبنان تحدث بها بشكل مفصل عن 
أوسلو  اتفاق  ومخاطر  الفلسطينية  األوضاع 
بشكل  وركز  التامرية  العصر  صفقة  وبنود 
خاص على مخاطر االنقسام الفلسطيني الذي 
تحققت  التي  االنجازات  من  االستفادة  اعاق 
في معركة سيف القدس والصمود الفلسطيني 
في القدس وطالب الجميع بممارسة الضغط 
على طرفي االنقسام من أجل إنهاء االنقسام 
وفقا لالتفقيات التي جرى التوصل إليها وانها 
أشكال  كل  ووقف  الفلسطيني  بالقرار  التفرد 
التنسيق األمني مع االحتالل .وحضر الندوة 
الفلسطيني وابناء  البيت  العديد من  اعضاء 
الجالية . و رحب رئيس البيت الفلسطيني عبد 
الرحيم حامد ابو يوسف بالحضور وقدم شرحا 
عن دور البيت الفلسطيني في متابعة أوضاع 

الجالية واسهاماته في  النضالية الوطنية . 
ابرز  عن  محاضرته  في  كامل  وتحدث 
خاصة  الفلسطينية  الساحة  على  التطورات 
على  وتداعياتها  القرن  بصفقة  يتعلق  فيما 
شطب  تستهدف  والتي  الفلسطينية  االرض 
الفلسطيني  للشعب  الوطنية  الحقوق  كامل 
لحساب ما يعرف بدولة إسرائيل الكبرى للتي 
الصهيوني  الضم  مشروع  أساس  على  تقوم 
الشعب  يحول  مما  الدولة  يهودية  وقانون 
في  تعيش  بشرية  تجمعات  إلى  الفلسطيني 
معازل اسوء من تلك التي سقطت مع سقوط 

نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
واشار بشكل خاص الى معركة سيف القدس 
التي  القوة  عناصر  أخرى  مرة  اثبتت  التي 

استطاعت  والتي  الفلسطيني  الشعب  يمتلكها 
بتظافرها كسر سيوف حراس االسوار واثبيت 
معادلة ردع جديدة كان للمقاومة الفلسطينية 
الفلسطيني  للشعب  وكان  بها  الطولى  اليد 
التاريخية  فلسطين  امتداد  على  تالحم  الذي 
الشعب  تمسك  إعالن  في  الفصل  الكلمة 
الفلسطيني بحقوق الوطنية والتي تكاملت مع 
الفلسطينية في دول  الدور الريادي للجاليات 
من  أصيل  حزء  انهم  اثبتوا  الذين  االغتراب 
الدفاع  في  فعال  وشريكا  الفلسطيني  الشعب 

عن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية 
واكد كامل ان االنقسام المؤسف بين حكومتي 
إمكانية  بدد  وغزة  الضفة  في  الواقع  األمر 
الشعب  حققه  الذي  الكبير  اإلنجاز  إستثمار 
القدس  سيف  معركة  أعقاب  في  الفلسطيني 
وهذا ما يتطلب التزام طرفي االنقسام بجميع 
القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بعد 
اجتماع األمناء العامين في 3 ايلول 2020، 
وعلى راسها استعادة الوحدة الوطنية من خالل 
حكومة وحدة وطنية تضطلع بمهمة احتضان 

الهبات الجماهيرية وتطويرها باتجاه انتفاضة 
موحدة  وطنية  قيادة  تقودها  ثالثة  فلسطينية 
اإلسرائيلي  االحتالل  مع  االشتباك  وتصعيد 
بمقاومة شعبية واسعة وبكافة أشكال النضال 

 .
واكد على الدور الريادي الذي تلعبه الجاليات 
للمؤامرات  التصدي  في  خاصة  الفلسطينية 
الشعب  تفتيت  الى  تهدف  التي  الصهيونية 
الوطنية  حقوقه  على  وااللتفاف  الفلسطيني 
العالمية  التضامن  حركة  تطور  ان  مشيرا 
يؤشر إلى مكانة القضية الفلسطينية ورسوخها 
وهذا  العالم  في  االحرار  جميع  ضمير  في 
وتضحياته  الفلسطيني  الشعب  لصمود  يعود 
مؤكدا  المستمر  الفلسطينية  جالياتنا  ونضال 
ان الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى 
رأسها  وعلى  الوطنية  حقوقه  كامل  انجاز 
إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها 
القدس وعودة الالجئين وفقا للقرارات الدولية 

ذات الصلة بالقضية الفلسطينية

أزمة الغاز في أوروبا والصين سيعقبها أزمة الحبوب في الدول العربية

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

أغنى  غرق  وهلع،  رعب  في  العالم،  يتابع 
مناطق العالم، وأكثرها تقدمًا، في أزمة الطاقة 
شروط  ودون  فجأة،  اندلعت  والتي  الشديدة، 

خاصة مسبقة فيما يبدو.
»الطاقة  بدمية  اللعب  تسبب  أوروبا،  ففي 
لقطع  االنتحارية  والمحاوالت  الخضراء«، 
الغاز مع روسيا،  التعاون في مجال  جسور 
ارتفعت أسعار الغاز إلى ما يقرب من 2000 
دوالر لكل 1000 متر مكعب من الغاز، ما 
الصناعات  شركات  بعض  توقف  إلى  أدى 
الكيماوية. وعلى الرغم من انخفاض طفيف 
الذروة، وفي ظروف شتاء  بعد  في األسعار 
كارثة  أوروبا  تواجه  قد  العام،  هذا  بارد 

اقتصادية واجتماعية.
في الصين، وعلى خلفية ارتفاع أسعار الفحم، 
تواجه أكثر من نصف مقاطعات البالد قيودًا 
بالفعل  تؤثر  التي  الكهرباء،  إمدادات  على 
على إنتاج البالد وصادراتها. وعلى الرغم من 
اإلجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة، إال 
انقطاع  من  عانوا  قد  والسكان  الصناعة  أن 
الشمالية،  المقاطعات  من  عدد  في  الكهرباء 

التي تتعرض لطقس بارد.
في  الطاقة  مشكالت  ظهرت  الصين،  بعد 
من  اآلخر  هو  لبنان  يسلم  لم  أيضًا.  الهند 
انقطاع التيار الكهربائي بسبب ارتفاع أسعار 
الطاقة، وربما لن تكون تلك هي آخر منطقة 

أو دولة سنسمع منها قريبًا هذه األخبار.
بينما  مختلفة،  الصحافة  في  التفسيرات  تبدو 

الرئيسي،  السبب  الغربية  الصحافة  تتجاهل 
نتيجة  العالمي  التضخم  تسارع  بداية  وهو 
العالم  دول  ألكبر  المركزية  البنوك  ضخ 
دوالرات ويورو وين ويوان غير مغطاة على 
المدى الطويل. كذلك أصاب الحجر الصحي 
الخدمات  كوفيد-19  لوباء  المصاحب 
نقصًا  وخلق  اإلنتاج،  وسالسل  اللوجيستية، 
في البضائع، على خلفية أن فائض األموال 
غير المغطاة ال يمكن إال أن يؤدي إلى زيادة 

في أسعار كل السلع.
في  الغذائية  المواد  أسعار  بدأت  وبالفعل، 
ووفقًا  الماضي.  العام  نهاية  منذ  التسارع 
فقد  الروسية،   Infoline »إنفوالين«  لوكالة 
نما مؤشر أسعار الغذاء العالمي بنسبة ٪27 
الحال في  لم يكن عليه  العام، وهو ما  لهذا 

األربعين عامًا الماضية.
ذاتي  باكتفاء  تتمتع  ال  العربية  المنطقة  إن 
انقطاع  حال  وفي  بالطعام،  يتعلق  فيما 
اإلمدادات ألي سبب من األسباب، حتى ولو 
مسرحًا  المنطقة  هذه  ستصبح  قصيرة،  لفترة 
وقوع  إن  بل  حادة.  وإنسانية  غذائية  ألزمة 
تلك األزمة ال يحتاج حتى إلى توقف كامل 
للتجارة، وإنما يكفيه الجمع بين الزيادات في 
األسعار مع نقص بسيط في الغذاء، لتنطلق 

شرارة األزمة.
العام:  هذا  تظهر  التي  الظروف  هي  وهذه 
لشهر  األمريكية  الزراعة  وزارة  لتقرير  فوفقًا 
لهذا  العالمي  القمح  إنتاج  سيبلغ  سبتمبر، 
العام 780 مليون طن، واالستهالك العالمي 
هو 790 مليون طن. في الوقت نفسه، من 

المتوقع أن ينخفض المحصول في الواليات 
المتحدة األمريكية وكندا وروسيا مقارنة بالعام 
السابق. وعلى الرغم من أن جزءًا من الفارق 
سيتم تغطيته من المخزونات القديمة، إال أنه 
من الواضح تهيئة الظروف لعجز ومزيد من 

النمو في أسعار الخبز.

ومع ذلك، هناك عامل آخر أيضًا. فالحبوب 
باألحرى ستكون  تقدير،  أقل  والغذاء، وعلى 
سلعة استراتيجية حتى أكثر من الطاقة، وربما 
أو  اقتصادي،  كسالح  أكبر  بنجاح  تستخدم 

وسيلة دعم للحلفاء.
وقد رأينا، أثناء الحجر الصحي خاصة نهاية 
المواد  أسعار  بدأت  وعندما  الماضي،  العام 
الغذائية في االرتفاع، كيف فرض أكبر منتجي 
التصدير، من  قيودًا على  أو  الحبوب حظرًا 
أجل ملء السوق المحلية، وخفض األسعار 
العالمي  التضخم  اندالع  حالة  في  لسكانهم. 
تصدير  قرار  يكون  ما سوف  غالبًا  المفرط، 
الغذاء إلى الخارج ذا طبيعة سياسية، وسيتم 
البلدان.  بين  العالقات  على  اعتمادًا  اتخاذه 
المثال ال الحصر، وعلى خلفية  على سبيل 
فرنسا  بين  الراهن  االحتكاك  من  نالحظ  ما 
العالمية،  الغذاء  أزمة  سياق  وفي  والجزائر، 
قد يؤثر ذلك أو حتى سيجعل من المستحيل 

توريد القمح الفرنسي إلى الجزائر.
بين  الصراع  اقتراب  فمع   عالوة على ذلك، 
إلى  والصين  األمريكية  المتحدة  الواليات 
المرحلة الساخنة، ينقسم العالم إلى معسكرات 
العزلة عن  الكلمة من معنى  بكل ما تحمله 

القضاء  ذلك  في  بما  األخرى،  المعسكرات 
على الروابط التكنولوجية واالقتصادية.

لهذا، توقفت الصين عن شراء الفحم األسترالي، 
وتوقفت الواليات المتحدة عن إمداد محطات 
بينما  باليورانيوم،  الصين  في  النووية  الطاقة 
تحاول أوروبا، وإن لم تنجح، تقليل اعتمادها 

على الغاز الروسي.
القمح  إنتاج  في  روسيا  حصة  فإن  كذلك 
فهي  متناسب،  غير  بشكل  كبيرة  العالمي 
تصّدر اآلن الحبوب، بما في ذلك إلى حلفاء 
الواليات المتحدة األمريكية. في المقابل، لن 
المتحدة  الواليات  تنتجها  التي  الحبوب  تكون 

وحلفاؤها كافية لجميع أفراد معسكرها.
تفاقم  فإن أي طارئ، سواء كان ذلك  وعليه 
المواجهة األمريكية الروسية، أو انهيار النظام 
االقتصادي العالمي، سيخلق صدامات شديدة 
في العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية 
وحلفائها، الذين سيتعّين عليهم االختيار بين 
الجوع أو التعاون مع أعداء الواليات المتحدة، 
سياسية.  تداعيات  من  ذلك  يحمله  ما  بكل 
بالنسبة  الجوع  ستختار  واشنطن  أن  وأظن 

لعدد من هذه البلدان.
ومع ذلك، لم يصل العالم بعد إلى مثل هذه 
أسعار  ارتفاع  أن  إال  المتطرفة،  المواقف 
سيوجه  المقبلة  األشهر  في  العالمية  الغذاء 
في  السياسي  واالستقرار  للميزانيات  ضربة 
وفي  الغذاء،  تستورد  التي  الدول  من  عدد 

المقام األول الدول العربية.
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مخاطر تعارض الُهوّيات في الحياة العربية

القوات اللبنانية ترتكب مجزرة في الطيونة 
ومخاوف من تجدد الحرب االهلية 

صبحي غندور*

بين  أحياًنا  المفتعل  التناقض  هذا  ِلَم  أعلم  ال 
العروبة وبين البعد الديني الحضاري في الحياة 
العربية، فتواردهما مًعا هو واقع حال هذه األّمة، 
وهو حاٌل مميِّز لألرض العربية التي منها خرجت 
الرساالت السماوية كّلها والرسل جميعهم، وعليها 
كّل المقّدسات الدينية، وهي أيًضا )أي العروبة( 
القرآن  ولغة  اإلسالمية  للحضارة  الثقافي  الوعاء 

الكريم.

إّن الطروحات اإلسالمية والقومية كانت موجودة 
منذ مطلع القرن العشرين بل وقبله، لكن التوّقف 
عند النصف األخير من القرن العشرين هو أمٌر 
مهمٌّ بسبب وصول بعض التّيارت القومية والدينية 
إلى  الفكرية  الدعوة  من  وتحّولها  السلطة  إلى 
الممارسة السياسية في الحكم أو في المعارضة، 
إقامة  في  الحركات  هذه  معظم  فشل  ثّم  ومن 
النموذج الجّيد المتواصل زمنيًّا، والمنتشر مكانيًّا.

تميَّز  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  أيًضا 
بانتقال  العالمية  الناحية  من  األول  نصفه  عن 
الحضارية  الدائرة  وسط  دولي  من صراٍع  العالم 
 - إيطاليا  بريطانيا-  )فرنسا-  الواحدة  الغربية 
أيديولوجي  طابٍع  ذي  دولي  إلى صراٍع  ألمانيا( 
وصراعهما  رأسمالي(،  شيوعي/غربي  )شرقي 
العرب، والذي  المباشر في بالد  المباشر وغير 
فرز المنطقة بطابع أيديولوجي وكان أحد أسباب 

مجال  من  أكثر  في  عربية/عربية  صراعاٍت 
ومكان، إضافًة إلى تأثيراته الكبيرة على القضية 

الفلسطينية.

تقوم  فال  والعشرين،  الحادي  القرن  سمات  أّما 
أيديولوجي  بطابع  دولي  اآلن على صراع  حّتى 
)عقائدي(، بل على تنافس بين قوى كبرى على 
النفوذ.  ومناطق  والمصالح  والتجارة  االقتصاد 
ولمسنا في العقدين الماضيين من القرن الجديد 
كانت  التي  االجتماعية  للطروحات  تراُجًعا 
)االشتراكية  الماضي  القرن  منتصف  في  سائدة 
الطروحات  بينما نشطت  االجتماعية(،  والعدالة 
السياسية حول الدين والديمقراطية وأساليب الحكم 
االستقالل  شعارات  تراجعت  كذلك  السياسي. 
شعارات  وتقّدمت  السياسي،  بالمعنى  القومي 
المتجاوزة  والعنصرية  الشعوبية  على  تحّض 
للحدود الوطنية، كما تصاعدت دعوات التمايز 
الثقافي والحضاري بين أمم وشعوب.. وبالتالي 
انخفض الحديث عن القوميات بالمعنى السياسي 
الدينية  الخصوصّيات  عن  الحديث  وارتفع 

والثقافية والحضارية.

والفكرية  السياسية  التيارات  كّل  حاولت  لقد 
التعامل، بطريقة مشتركة أو مجزّأة، مع التحّديات 
والمشاكل التي تواجه األّمة العربية، لكن بقيت 
المشاكل والتحّديات رغم تعّثر أو فشل النظريات 

الفكرية والحركات السياسية.
وقد مضى نصف قرٍن من الزمن على محاوالت 
العربية وتفكيك شعوبها من  األمَّة  تفكيك هموم 
أجل تفكيك كياناتها ونزع ُهوّيتها الثقافية العربية 
التمييز  فإّن  لذلك،  أخرى..  بُهوّيات  واستبدالها 
الحاصل بين خصائص القضايا العربية المثارة 
اآلن، ومسّبباتها وتداعياتها، ال ينبغي أن يكون 
بين  المشتركة  واآلمال  األمَّة  هموم  بين  فصاًل 

شعوبها في حياٍة أفضل.

األزمات  من  مرّكب  مزيٌج  العربية  األمَّة  ففي 
يحتاج إلى مزيٍج أيًضا من الحلول. فبناء آليات 
بين  العدل  فقط  يحّقق وحده  دستورية سليمة ال 
يمنع  أو  المجتمعات،  وحدة  يصون  أو  الناس، 
تعيش  حاالت  كّلها  وهي  األجنبي..  التدّخل 

المحيط  من  مختلفة  عربية  أوطاٌن  معظمها 
األطلسي إلى الخليج العربي. فرفض الحكومات 
أفكارًا  أيًضا  عربيًّا  يقتضي  الشمولية  والنظم 
النظم  بتجارب  ليست  فالمشكلة  وحلواًل شمولية. 
باألفكار  أيًضا  هي  وإّنما  فقط،  »الشمولية« 
الحلول  ُتجزِّئ  التي  »االجتزائية«  والتجارب 
الزمن  من  قرٍن  منذ  جزّأها  ٍة  ألمَّ المنشودة 
تجزئة  اآلن  ورثته  ويحاول  األجنبي،  المستعمر 

المجزّأ !

ورّبما يكون العرب اآلن حالة نادرة بين شعوب 
القضايا  تشابك  حيث  من  المعاصر  العالم 
واالهتمامات  األولوّيات  واختالف  واألحداث، 
قضية  هناك  تعد  فلم  الواحدة.  األّمة  أبناء  لدى 
كما  جميًعا،  العرب  اهتمام  تشّد  واحدة  مركزّية 
من  السبعينات  حقبة  قبل  العربي  الحال  كان 
بلد عربي قضيته  لكلِّ  الماضي، وأصبح  القرن 
الخاّصة التي تشغل شعبه وحكومته، رغم وجود 
اإلصالح  مثل:  القضايا  لهذه  مشتركة  عناوين 
والركود  االجتماعي  التخّلف  الداخلي،  السياسي 
الحفاظ  واالستقرار،  األمن  تحّدي  االقتصادي، 
االجتماعي  والنسيج  الوطنية  الوحدة  على 
دور  مشكلة  وجود  إلى  طبًعا  إضافًة  المشترك، 
القوى اإلقليمية والدولية في صناعة أو توظيف 

أحداث وصراعات المنطقة.

هناك  والتحّديات،  القضايا  هذه  كّل  في  لكّن 
حاجة لمجموعة من المفاهيم والضوابط الفكرية. 
فالفكر هو الذي يحّدد األهداف المرجوّة من أّي 
خالل  الرؤية  وضوح  يصنع  الذي  وهو  عمل، 
للفكر  قيمة  ال  لكن  العمل.  برامج  تنفيذ  مسيرة 
بقي  ما  وإذا  قائمة  مشاكل  عمليًّا  يعالج  لم  إذا 
أسير الكتب وعقول المفّكرين. فالقيمة الحقيقّية 
ألي فكرة تتحّصل من مقدار تعاملها مع الواقع 

ومشاكله والقدرة على تغييره نحو األفضل.

وفي غياب المفاهيم الصحيحة للمقاصد الدينية، 
يصبح  السليمة،  مضامينها  شرح  في  والقصور 
سهاًل استخدام الدين لتبرير العنف المسّلح ضدَّ 
األبرياء والمدنيين، وأيًضا إلشعال الفتن المذهبية 
والطائفية. وسوء كال األمرين يكّمل بعضه بعًضا 

فتكون األوطان والشعوب مًعا هي الضحّية.

في  أيًضا  ليست  المشكلة  فإّن  تقديري،  وفي 
الدين  بين  عدمه  أو  »الفصل«  إحداث  ضرورة 
في  هي  المشكلة  بل  مجتمع،  أّي  في  والدولة 
كيفّية فهم الدين وفي كيفّية بناء الدولة. وهناك 
العلمانية  الدول  من  مختلفة  نماذج  العالم  في 
أزمات  هناك  المجموعتين  وفي  والالعلمانية، 
كثيرة تتعّلق إّما في كيفية فهم الدين أو في كيفية 
بناء الدولة. فقبل الوصول إلى الفصل المنشود 
فإّن  الدينية،  والمرجعيات  السياسية  الدولة  بين 
يحرص  للدين  سليم  فهٍم  إلى  بحاجة  المجتمع 
على قيمه ومبادئه وغاية وجوده في الحياة، من 
الذي يحترم وجود  الديني  لإليمان  الدعوة  حيث 
بين  األخوّة  ويؤّكد  باهلل،  المؤمنين  كل  وحقوق 
البشر والعمل الصالح في أّي مجتمع، كما هناك 
حاجة قصوى إلى بناء الدول الخاضعة لمرجعية 

الناس، ولفصل السلطات فيها.

موضوع  في  عربي  تيٌه  هناك  ولألسف، 
إلى  العرب  بعض  ينظر  حيث  أيًضا  الهوّية 
مبّرر  أيِّ  دون  متناقض  بشكل  انتمائهم  دوائر 
للتاريخ  أو  للدين  فاالنتماء  لذلك.  موضوعي 
االنتماء  مع  يتناقض  ال  اإلسالمي  الحضاري 
للهوّية الثقافية العربية وال مع االنتماءات الوطنية 
المتعّددة في أرجاء األمَّة العربية. المشكلة ليست 
اآلن أساًسا في هذه االنتماءات الثالث: الدينية 
التفّكك  هذا  في  هي  بل  والوطنية،  والقومية 
وفي  العربية،  األوطان  بعض  داخل  الحاصل 
واإلثنية.  والمذهبية  الطائفية  االنقسامات  تغذية 
فالتخّلي عن االنتماءات الجامعة بين العرب لن 
يؤّدي إلى تقوية الهوّية الوطنية، بل إّن ذلك هو 
مقّدمة للتخّلي عن الهوية الوطنية نفسها لصالح 
انتماءات طائفية ومذهبية ضّيقة تدفع بصراعاتها 
إلى حروٍب أهلية عربية تدّمر الداخل وتفيد كلَّ 

مشاريع الهيمنة األجنبية واإلقليمية.

*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن

خالد الجيوسي:
السياسّية  القوى  تنجر  أن  اللبنانّيون  يخشى 
ُيعيد  طائفّي،  اقتتاٍل  إلى  لبنان  في  الُمتصارعة 
في  الُمختلف  ولكن  األهلّية،  الحرب  إلى  البالد 
المشهد الحالي، أن أحد أطراف هذا الصراع هو 
على  قادٌر  أنه  ُمعّلقون  يرى  والذي  هللا”  “حزب 
ضبط أنصاره، وإن كانت الخسائر البشرّية كبيرة 
على  أساسًا  فالعين  استفزازه،  حال  ُصفوفه  بين 
لبنان،  في  االقتصادي  والتراجع  الحزب،  سالح 
على  النقمة  لفرض  أسباب  كلها  الليرة،  وانهيار 

حزب هللا، وانقالب حاضنته حتى عليه.
المشهد القائم الحالي، والذي دفع بتخّوفات الحرب 
لبنان، هو االعتداء على ُمتظاهرين  األهلّية في 
أمل، حيث  لحزب هللا، وحركة  يتبعون  سلميين، 
يعترض هؤالء على “تسييس” التحقيق في انفجار 
ضد  سلمّيًا  االعتراض  وأرادوا  بيروت،  مرفأ 
وبدأ  التحقيق،  وتوقيف  البيطار  طارق  القاضي 
تجّمعهم السلمي في منطقة “الطيونة” تحديًدا نحو 
قوبلوا  بأن  الُمفأجأة  كانت  حيث  العدل،  قصر 
تحّصنوا  مسّلحين  ومن  النار،  من  كثيف  بوابل 

على أسطح المباني.
الُمتظاهرين  على  االعتداء  هذا  في  الالفت 
على  النار  إطالق  يستهدف  كان  أنه  السلميين، 
قتلى، عدا  فأوقع منهم 6   الُمتظاهرين،  رؤوس 
عن دخول 6 آخرين للمستشفى في حالة خطرة، 
و60 جريحًا، وهو اعتداء يّتضح أنه يبحث عن 
استفزاز أهالي الُمتعّرضين إلطالق النار، وإطالق 

شرارة االقتتال األهلي، والذي يخدم ُخصوم حزب 
هللا، في عدم استتباب األمن واالستقرار، وخاّصًة 
المازوت اإليراني،  بعد نجاح الحزب في إدخال 
والُعقوبات  واإلسرائيلي،  األمريكي  الرفض  رغم 

المفروضة على إيران.
رصدت  والعربّية،  اللبنانّية،  اإلعالم  وسائل 
أصابت  التي  والهلع  الخوف  حالة  عدساتها 
األطفال،  بين  ُتفّرق  لم  فالقناصة  الُمتظاهرين، 
والنساء، وحتى المارّة، فالرصاص كان يستهدف 
ُمتداخلة  الطيونة  بالرغم أن منطقة  الجميع،  قتل 
سّبب  النار  إطالق  أن  كما  وطائفّيًا،  اجتماعّيًا 
حالة من الهلع بين طالب المدارس الُمحيطة في 
إخالء  المدني  الدفاع  المنطقة، وُمحاوالت رجال 

الجميع.
بعض المشاهد الُمتداولة إعالمّيًا، وعلى المنّصات 
أظهرت ُمسّلحين يحملون أسلحة ثقيلة ُتحَمل على 
وما  الطيونة  منطقة  تحّول  كما  بأنواعها،  الكتف 
إخالء  وسط  بالحرب،  أشبه  ساحة  إلى  حولها 
األهالي لمبانيهم تحسّبًا، بعد تسجيل مقتل سّيدة 
االشتباك،  تشهد  التي  المنطقة  في  منزلها  داخل 
في الُمقابل رّد بعض الشّبان على مصادر إطالق 

النار من القناصة الُمتمترسين على الشرفات.
ولم يصدر عن جهة رسمّية لبنانّية توجيه اتهامات 
لجهة ُمعّينة وتبعّية القناصة لها، لكن حزب هللا 
وّجه اتهامات لحزب القوّات اللبنانّية التابع لسمير 
عناصره،  على  ُمسّلح  باعتداء  بالقيام  جعجع 
ُمرور  االتهام مع  الّشكوك حول صّحة  وتزايدت 

الطيونة  من  تّتجه  كانت  التي  السلمّية  الُمظاهرة 
لقصر العدل، مّرت من حدود منطقة عين الرمانة 
وهي أحد معاقل القوّات اللبنانّية المسيحّية، ُيقابلها 
)حركة  شيعي  نفوذ  منطقة  ُتعتبر  التي  الشياح 

أمل(.
تبّني  عن  ابتعد  أنه  يبدو  جهته  من  جعجع 
“تويتر”  عبر  وغّرد  الدموّية،  األحداث  مسؤولّية 
منطقة  شهدتها  التي  األحداث  “أستنكر  قائاًل: 
بيروت، وباألخص ُمحيط منطقة الطيونة بُمناسبة 
التظاهرات التي دعا إليها “حزب هللا”، وبدا جعجع 
من تغريدته أنه ُيريد تحميل تظاهرات الُمحتّجين 
“السبب  ُمرجعًا  وقع،  ما  مسؤولّية  السلميين 
الُمتفلِّت  السالح  إلى  األحداث  لهذه  الرئيسي 
زمان  كل  في  المواطنين  ُيهدِّد  والذي  والُمنتشر 
ومكان”، وهو الذي ُيحّمل الحزب مسؤولّية انفجار 
في  له مصلحة  يكون  قد  وبالتالي  بيروت،  مرفأ 
البيطار  طارق  القاضي  ودعم  التحقيق،  توقيف 

في منصبه وذلك كما يرى ُخصوم جعجع.
وتخّوف اللبنانّيون من الحادثة، ألنها وقعت في 
شرارة  بداية  كانت  التي  وهي  الطيونة،  منطقة 
بين  حينها  في  الفاصل  والخط  األهلّية،  الحرب 
عامًا،   15 استمّرت  والغربّية،  الشرقّية،  بيروت 
تاركًة 150 ألف قتيل، وهي ذكرى أليمة يتمّنى 

اللبنانّيون عدم تكرارها.
اللبناني دورًا ُمحايًدا لتطويق  وفيما لعب الجيش 
ُمسّلح،  أي  النار على  بإطالق  الحادثة، وتعّهده 
“العربّية”  قناة  قالت  ُمتوّرطين،  ُمسّلحين  واعتقل 

السعودّية، بأن ُمسّلحي حزب هللا، وحركة أمل هم 
من وقفوا خلف إطالق النار، بالرغم أن التظاهرة 
للحزب  يتبعون  سلميين  ُمحتّجين  قبل  من  كانت 
ورفضوا  عليهم،  النار  إطالق  أمل جرى  وحركة 
مرفأ  انفجار  تحقيقات  في  الحاصل  التسييس 
بيروت. ويبدو أن حزب القوّات اللبنانّية قد أوقع 
للحادثة،  استنكار زعيمه  اإلدانة، رغم  في  نفسه 
حيث  الدموي،  الُهجوم  مسؤولّية  عناصره  وحّمل 
عماد  اللبنانّية  القوّات  حزب  عن  النائب  غّرد 
ليست  انطلقت  التي  “ المواجهات  قائاًل:  واكيم 
أو  بين طائفة وطائفة  ليست  بين حزب وحزب، 
منطقة ومنطقة، إنها الُمواجهة بين حزب هللا وما 
تبّقى من لبنانيين أحرار من كل االطياف حفاظًا 
على ما تبّقى من مؤسسات الدولة وصونًا لها من 

هيمنة الحزب، إنها حفاظًا على العدالة”.
وأعادت حسابات ُموالية لحزب هللا، حديًثا ألمين 
عام حزب هللا السّيد حسن نصر هللا، وهو يقول 
في إحدى خطاباته بأن نزول الحزب للشارع له 
وقته، ممكن أن يأتي وقته، مع تمّنيه عدم مجيء 
وقته، ولكن وفق السّيد إذا جاء وقته، ستجدوننا 
جميعًا في الشارع، في كل المناطق بقوّة، وسُنغّير 
إلى  جهته  من  الحزب  وحرص  الُمعادالت،  كل 
دعوة أنصاره للهدوء، وتجّنب التصعيد، تاركًا 
واعتقال  التصّرف،  اللبناني  الجيش  وداعيًا 

الُمتوّرطين، وُمحّرضيهم من خلفهم.
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الملكة رانيا شاركت وغردت لألمير تميم .. 
لماذا زار العاهل االردني غرفة عمليات ” أمن المونديال ”؟

»وكر للجواسيس في تورنتو”.. 

تفاصيل خطة سحب المرتزقة من ليبيا

حكاية شركة كندية تساعد على التطبيع بين 
اإلمارات وإسرائيل

دبي  موانئ  شركة  قيام  عن  قصة  جذبت 
حركة  بقمع  الماضي  يونيو  في  العالمية 
إسرائيلية  شحن  لشركة  المعارضة  المقاطعة 
من  العديد  اهتمام  صغيرة  كندية  بلدة  في 
يكن  ولم  العالم،  أنحاء  جميع  في  التقدميين 
هذا االهتمام مجرد حدث منفرد على مايبدو 
مؤخرًا  الكندية  اإلعالم  وسائل  سلطت  حيث 
الضوء على فضيحة اخرى للشراكة بين كندا 

واإلمارات واالحتالل اإلسرائيلي.
يحتل  األمريكي،  “موندويز”  لموقع  ووفقًا 
هاربر  ستيفن  السابق  الكندي  الوزراء  رئيس 
االستشارية  للجنة  كرئيس  الصدارة  مركز 

اإلسرائيلية  المراقبة  تكنولوجيا  أنظمة  لشركة 
تورونتو،  ومقرها  فينجيرس”،  زي  دبليو  “ايه 
وهي شركة تقوم بإنتاج أنظمة التعرف على 
الوجه وأنظمة الكشف عن الحشود والخدمات 
الوقت  في  األفراد  على  معلومات  تقدم  التي 

الفعلي.
وقد ركزت وسائل اإلعالم الكندية على قيام 
اإلمارات،  إلى  التكنولوجيا  هذه  ببيع  الشركة 
وهي دولة ذات سجل مقلق في مجال حقوق 
اإلنسان، بقصد أو غير قصد، كشفت وسائل 
اإلعالم عن تفاصيل دقيقة وغريبة عن هذه 
اتضح  حيث  االستشاري،  ومجلسها  الشركة 
لديها  تابعة  شركات  عدة  الشركة  لهذه  أن 

شخصيات سابقة في الموساد.

وكان من المالحظ أن رئيس فرع الشركة في 
الكندية  الدبلوماسية  سوى  يكن  لم  اإلمارات 
السابقة والممثلة الرسمية لدى السلطة الوطنية 

الفلسطينية كاثرين فيرير- فرييت.
لبيع  اإلسرائيلية  الكندية-  الشركة  روجت 
إنها ستقوم  التكنولوجيا في اإلمارات، وقالت 
إلى دول أخرى في  التقنيات اإلسرائيلية  بيع 
الشرق األوسط، بما في ذلك السعودية ودول 

في شمال إفريقيا.
من  الشركة  رأس  على  كاثرين  وجود  وأثار 
رفيع  “تاجر  إلى  كندية  دبلوماسية  مبعوثة 
الكثير  السيبراني  المستوى” في مجال األمن 

من األسئلة عن “حيادية” السياسة الكندية.
المدير  فادن،  ريتشارد  أن  ايضًا،  ولوحظ، 

يعمل  الكندي،  االستخبارات  لجهاز  السابق 
السابق  الوزير  أن  كذلك  وورد  الشركة،  في 
داي  ستوكويل  المحافظ  الوزراء  مجلس  في 
إلى  موقع  “موندويز”  وأشار  ايضًا.  متورط 
كندا  من  تتخذ  التي  اإلسرائيلية،  الشركة  أن 
مقرًا لها، ستقوم مع مجلس استشاري برئاسة 
من  العشرات  مع  سابق  كندي  وزراء  رئيس 
الجواسيس السابقين بتسويق تكنولوجيا األمن 
لألنظمة  اإلسرائيلية  والمراقبة  السيبراني 
توثيق  تم  بأنه  علمًا  الدكتاتورية،  العربية 
االستخدام الضار لهذه التقنيات بشكل واضح 
في السنوات األخيرة، بما في ذلك استهداف 

الصحافيين ونشطاء حقوق اإلنسان.
“القدس العربي

كشف موقع »218« الليبي، تفاصيل الخطة 
الخاصة بإخراج القوات األجنبية والمرتزقة من 
أيام، من  ليبيا، والتي أعدت في جنيف قبل 
الدول  العسكرية وممثلي  اللجنة  قبل أعضاء 

الراعية لمؤتمر برلين.
وتنص الخطة التي أكملتها اللجنة العسكرية 
التماس،  خطوط  من  أوال  البدء  جنيف،  في 
فكل طرف سيقوم بسحب القوات األجنبية إلى 

نقاط متفق عليها في مدينتين معينتين. وفي 
الخطوة الثانية، يتم استدعاء مراقبين دوليين 
سيدخلون إلى ليبيا بإشراف دولي وسيعملون 
الخطة  تنفيذ  على  محليين  مراقبين  مع 
الموضوعة في جنيف والتي تستلزم اإلخالء 

بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.
قبل  من  الشروع  الثالثة،  المرحلة  وتتضمن 
الحقيقية  األعداد  رصد  عملية  في  المراقبين 

وتوثيقها  ليبيا  من  والمرتزقة  األجنبية  للقوات 
حتى  التقديرات،  عن  بعيدا  صحيحا،  توثيقا 
يشرع في وضع التفاصيل المتبقية لإلخالء.

ترحيل  يتم  واألخيرة،  الرابعة  الخطوة  وفي 
المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية، 
عن  ُيكشف  لم  محددة  زمنية  خارطة  وفق 

تفاصيلها بعد.
اللجنة  رغبة  العسكرية  جنيف  خطة  وتؤكد 

في  الخلف،  من  يدعمها  ومن  المشتركة، 
ومع  أجنبي،  عنصر  أي  من  ليبيا  إخالء 
الهتاف  يزداد  االنتخابات؛،  موعد  اقتراب 
العملية  أمام  األجواء  تهيئة  الشعبي بضرورة 
االنتخابية، ومن بين أبرز النقاط هنا إخالء 

ليبيا من القوات األجنبية والمرتزقة.

الثاني  هللا  عبد  الملك  االردني  العاهل  تقدم 
العلني  بالشكر  هللا  العبد  رانيا  الملكة  وزوجته 
والشعب  حمد  بن  تميم  الشيخ  قطر  أمير  من 
القطري ليس اقل من خطوة سياسية واعالمية 
ملك  بها  قام  التي  الزيارة  نجاح  تظهر  الطابع 
االشارات  من  الكثير  وتخللها  للدوحة  االردن 
من  نوع  عنها  سينتج  كما  الملغزة  السياسية 

تقارب الخطوات في عدة مجاالت سياسية .
علنا  يفعل  ما  نادرا  وهو  االردن  ملك  عبر 
عن  رسميا  الزيارة  انتهاء  بعد  خاصة  بتغريده 
ملكية  صيغة  وهي  ونجاحها  بإنجازها  سعدته 
بالعادة  ظبي  ألبو  زيارات  تعقب  كانت  اردنية 

في الماضي القريب ولعدة سنوات .
بتغريده  االنظار  بدورها  رانيا  الملكة  ولفتت   
على  وشعبها  قطر  أمير  فيها  شكرت  أخرى 
انضمام  ان  ويبدو  الضيافة  بحسن  أسمته  ما 
ملكة االردن لزوجها في تلك الزيارة كان اقرب 
الى رسالة سياسية في سياق عائلي هذه المرة 
الثنائي  االلتزام  على  جدي  طابع  وإلضفاء 

المشترك بفتح صفحة جديدة .
في  الرسمي  االعالم  بان  المراقبون  الحظ   
الزيارة  عن  الحديث  في  تماما  انشغل  البلدين 
من  سلسلة  على  تؤشر  بصيغة  بها  واالشادة 
التفاهمات سياسية واقتصادية الطابع خصوصا 
وان الجانب االردني طلب مباشرة من القطريين 
المختصة  المصادر  حسب  صريحة  وبلهجة 
مساندة حراك وشيك في أروقة الجامعة العربية 
يهدف الى دعم اقتراح اردني ومصري يقضي 

بعودة سورية الى مقعدها في الجامعة.
وهو أمر تعكسه البيانات الرسمية التي صدرت 
في عمان على االقل واعتبرت ان الملك واالمير 
يكون  وقد  بينها  لكن  قضايا  عدة  ناقشا  تميم 

اهمها القضية الفلسطينية والملف السوري.
 وجود ملكة االردن في تفاصيل الزيارة الرسمية 
في  الثنائية  الرغبة  على  االبرز  االشارة  كان 
عن  دوما  تردد  بعدما  عائلي  طابع  اضفاء 
الملكة  كانت  حيث  “الطابع  نسائية  “تجاذبات 
رانيا العبد هللا الى جانب زوجها في ثاني زيارة 
خارجية مهمة له االولى كانت للواليات المتحدة 

قبل اكثر من شهرين .

 

األنظار  لفت  الدوحة  في  أردني  ملكي  نشاط 
فالمؤسسة  خاصة  داللة  على  وينطوي  ايضا 
هي  االردن  ملك  زارها  التي  الوحيدة  القطرية 
الملحقة  القطرية  االمنية  العمليات  غرفة 
التقى  حيث  والمونديال  العالم  كأس  بتجهيزات 
االمنية  الغرفة  تلك  تدير  التي  بالنخبة  الملك 

واطلع على الحيثيات والتفاصيل .
االمنية  الكوادر  خبرات  ان  ذلك   ويعني   
االردنية سيكون لها بصمة خاصة ودور متقدم 
التي  االمنية  الفرق  نطاق  في  االرجح  على 
تتابع وتوفر الحماية االمنية لفعاليات المونديال 

القطري العام المقبل .
 تجاوز الحساسيات في مسارها االمني تحديدا 
والخالفات  التجاذبات  تجاوز  ضمنيا  يعني 

السياسية الطابع .
متقدمة  حالة  على  االتفاق  تعني  قد  بل  ال 
الالحقة   المرحلة  في  السياسي  التنسيق  من 
والفلسطيني  السوري  الملفين  في  خصوصا 
والتي  القطرية  االستثمارات  مجال  في  واالهم 
يعتقد بانها ستزيد على نحو ملموس قريبا جدا 
في االردن وبحزمة مشاريع استثمارية ضخمة 
فتح  اساس  وعلى  السياسي  المناخ  لها  يوفر 

صفحة جديدة فعال فرصة الوالدة والتكوين.
زيارة الملك تطّلبت إلنجاحها وانضاجها سلسلة 
طويلة من االختبارات والمشاورات وعدد كبير 

عٍمان  زاروا  الذين  قطر  حكومة  مسؤولي  من 
وأبرزهم الطاقم المعني بملف االستثمار.

الجوانب االقتصادية والمالية بين البلدين حسمت 
تماما قبل تنفيذ الزيارة وحضور الملك عبد هللا 
السوري  بالرئيس  النادر  اتصاله  أعقب  الثاني 
بشار األسد خصوصا وأن عمان مهتمة اآلن 
المناكفات  الدبلوماسي ومغادرة محور  بالتنويع 
بين  النظر  وجهات  وتقريب  العربي  العربي- 

قطر ومصر كما فعلت بين مصر وتركيا.
عاهل األردن قام بزيارته وهو يعلم مسبقا بأن 
ومنظومة  تماما  تصّدع  قطر  حصار  محور 

الحصار لم تعد قائمة.
لكن سرعة التطبيع مع القطريين تؤشر ضمنيا 
على أن عمان تنتهز الفرصة في الوقت الذي 
العهد  وولي  القطرية  القيادة  بين  الود  فيه  زاد 

السعودي األمير محمد بن سلمان.
وتؤشر أيضا على أن عمان لديها ضوء أخضر 
لالبتعاد عن علبة التحالفات واستغالل الهوامش 
ولو قليال بعيدا عن تصّورات حليفتها وصديقتها 

أبو ظبي.
أردنية  احتياجات  المحك  على  المقابل  في 
ملّحة يمكن لقطر تلبيتها، وفي الزاوية المقابلة 
مرونة  األردن  يبدي  مهمة  قطرية  احتياجات 

وجاهزية للتعامل معها.
بينها  من  ملفات  باتجاه  تتحرك  قد  األردن 

تحويالت مالية لدعم سعر الدينار من الجانب 
القطري والحديث مبكرا عن مبلغ قد يصل على 

أساس الوديعة إلى ملياري دوالر.
جبهة  تصليب  لألردنيين  بالنسبة  األهم  لكن   
االستثمارات القطرية في عمان بعدما أصبحت 
السعودية مجرد حبر على ورق مرتبطة بالوعود 
معه  تتعامل  ما  وهو  أكثر  ليس  الدبلوماسية 
الدوحة بمرونة بداللة إرسال مسؤول صناديق 
االستثمار القطري إلى عمان األسبوع الماضي.
العالقات  عودة  تسمح  بأن  أردني  طموح  ثمة 
الى وضع متقدم بين البلدين بأن يدفع القطريون 
بالمنحة  عالقة  لها  وقديمة  سابقة  التزامات 
عند  مستعجال  يبدو  ال  أمر  وهو  الخليجية 

قياسات الدوحة.
بالمقابل قد تحتاج قطر من االردن نوايا طيبة 
قد  أولها  رئيسية  اتجاهات  ثالث  في  ومساندة 
األردنية  األمنية  بالخبرات  االستعانة  يكون 
لتأمين فعاليات وبرامج المونديال العام المقبل.

بحراك  جزئيا  ولو  المساعدة  يكون  قد  وثانيها 
للدولة األردنية يساعد الدوحة في حل معضلة 
غزة  قطاع  ألهل  المخصصة  المساعدة  اموال 
لها  وتقاطعات  متعّنت  موقف  في ظل  تحديدا 

عالقة بالسلطة وأخرى بإسرائيل.
أموال  حيث  نفسها  الفلسطينية  بالبنوك  وثالثة 
تشمل  ولرواتب  غزة  في  لقطاعات  مرصودة 
كبيرة  لكن صعوبات  حماس،  حكومة  موظفي 
تواجه طريق تأمينها وتوصيلها وهو دور يمكن 

ان يساعد به االردن الحقا.
في المسار الثالث وما دام االنفتاح كان كبيرا 
اردنيا مع الرئيس السوري بشار األسد أن الدوحة 
تطمح بالتعاون مع األردن فيما يخص بعض 
ألن  إضافة  الشائك  السوري  الملف  متعلقات 
عمان يمكنها أن تساعد كثيرا في ملف التقارب 

مع مصر وحلحلة بعض العوائق الكبيرة.
الستعادة  الطرفين  من  محاولة  الدوحة  قمة 
لسبب  تنجح  قد  محاولة  لكنها  المتبادلة  الثقة 
واحد فقط وهو أنها قمة قائمة على مبدأ تبادل 
المنافع هذه المرّة وبالقدر الشرعي الذي تسمح 
به ظروف اإلقليم وتعقيدات االنتهازية السياسية 

والدبلوماسية.
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إيران تعترض طريق طوران بعد »االستعمار التركي« لباكو

IJV supports Desmond Cole
منظمة اصوات يهودية مستقلة تتضامن مع ديسموند كول المتهم بمعاداة السامية 

تحت العنوان أعاله، نشرت »أوراسيا ديلي« 
في  صراحة  طهران  وقوف  حول  رأي  مقال 

وجه مشروع أردوغان الطوراني.
 وجاء في المقال: يتعين على أذربيجان أن 
تدفع ثمن الدعم الذي تتلقاه من تركيا بالصيغة 
»االستعمارية«. رأي الخبيرة الروسية الباحثة 
غيفوركيان  كارين  اإليرانية  الشؤون  في 
بوابة  أكتوبر،  من  السابع  في  نشرته  هذا، 

VERELQ التحليلية للمعلومات.
خريف  في  باغ  قره  حرب  فبعد  وبحسبها، 
العام 2020، بدأت النخبة األذربيجانية تدرك 

االستعمار  طريق  سلكت  البالد  أن  تدريجيًا 
كإقليم  أذربيجان  إلى  أنقرة  تحتاج  التركي. 
استراتيجي مهم وكمصدر للموارد، وعلى وجه 

الخصوص، الغاز.
الغاز  إمدادات  أسعار  درسنا  »إذا  وقالت: 
من أذربيجان إلى تركيا، وال سيما مع األخذ 
في االعتبار االتجاهات الحالية في األسواق 
مجاني.  عمليا  إنه  القول  فيمكن  العالمية، 
تدفع ثمن  أذربيجان أن  وهذا يعني أن على 

الدعم في شكل استعماري«.
نتيجة للحرب، أصبحت العالقات االستعمارية 

بين باكو وأنقرة بالفعل واقعا، وهذا ال يمكن 
األخيرة  الفترة  فطوال  إيران.  يقلق  أن  إال 
اعتقاالت  اإلسالمية  الجمهورية  في  تجري 
لممثلي المنظمات الداعمة لحملة عموم تركيا 
المسؤولون  صرح  وقد  أنقرة.  أطلقتها  التي 
الثوري  الحرس  قادة  سيما  وال  اإليرانيون، 
مع  يتسامحوا  لن  بأنهم  عالنيًة  اإلسالمي، 

تحقيق نزعة عموم تركيا في المنطقة.
وأشارت كارين غيفوركيان إلى أن إيران هي 
حيث  من  تطورًا  األكثر  اإلسالمية  الدولة 
في  السادسة  المرتبة  تحتل  فهي  التقنيات، 

النانو.  تكنولوجيا  تطوير  حيث  من  العالم 
وتتمتع إيران باقتصاد متنوع وموقع جيوسياسي 
مالئم. كل هذا يمنحها موقفا قويا وإمكانيات 
جدية راسخة، طهران مستعدة الستخدامها في 
هذا  يعد  اليوم،  تنفيذ مشروع طوران.  عرقلة 
إليران  بالنسبة  األذربيجاني  التركي  المشروع 
فهو  وجيواستراتيجيا،  جيواقتصاديا  تهديدا 

يقوض الوحدة الداخلية للدولة الشيعية.

As Zionism continues to implode 
all around the world as a false 
doctrine, as a negation of the 
universal values of Torah Judaism, 
hysterical responses of a rear 
guard of tribal Zionists  continue 
to harass any person or any group 
which demands justice for the 
indigenous people of Palestine, 
victims of a brutal ethnic cleansing 
from 1947 to 1949.
In response to the historical 
acceptance that Israel is a settler 
colonial state, that Zionism and  
Judaism are polar opposites, 
many Jewish groups have bravely 
attempted to reclaim  authentic 
Judaic. values . Independent 
Jewish Voices)IJV( is but one such 
group.
Recently black activist, Desmond 
Cole inheritor of the black prophetic 
fire of Martin Luther King,Malcolm 
X,Desmond Tutu and Cornel West 
dared to smoke out the rampant 
anti-Palestinianism in the Toronto 
school board
Open Letter to the TDSB: IJV-
Toronto Supports Desmond Cole

It takes real courage to stand up 
for freedom and justice when you 
know that you will be attacked in 
an attempt to silence you. Black 
author and activist Desmond Cole 
is someone who has consistently 
done this, speaking truth about 
power when it comes to police 
abuse and Black lives in Canada. 
In his recent address to an 
online meeting of teachers and 
administrators from the Toronto 
District School Board )TDSB(, Cole 
spoke of the case of Javier Davila 
as an example of an educator 
being unfairly targeted for providing 
antiracist, anti-colonial materials 
to teachers. Davila had been 
providing anti-oppression material 
for over a decade but came under 
scrutiny when he released two 
packages of student resources on 
the conflict between Israelis and 
Palestinians. 
Cole said he wanted to address 

“the bogyman in the room which 
is the occupation of Palestinian 
territories – which is illegal – by the 
state of Israel“. Speaking clearly, 
calmly and assuredly, he said, ”I 
am an invited guest here today, so 
I can say ’Free Palestine‘.“
He pointed out that students, 
teachers and educators at the 
board now have such speech 
monitored.  Saying that, ”this 
shouldn‘t be so controversial“, Cole 
made the point that the theft of land 
and restrictions on free movement 
faced by Palestinians are similar to 
the situations faced by Indigenous 
peoples in this country. He further 
quoted Desmond Tutu that, ”If 
you are neutral in a situation of 
injustice, then you have chosen the 
side of the oppressor.“
Almost immediately, Cole was 
accused of antisemitism and 
“completely erasing the Jewish 
perspective“ by the Friends of 
the Simon Wiesenthal Centre, an 
organization which conflates most 
criticism of the modern state of 
Israel with antisemitism. This is 
based on the belief that Zionism, a 
political ideology started in Europe 
in the 1880s, is synonymous with 
Judaism, a group of cultures, 
languages and religious beliefs 
going back thousands of years.  
Zionism held that it was not 
possible to overcome antisemitism 
in Europe except by creating a 
”national homeland“ for Jews 
in Palestine and removing the 
Indigenous population by ”transfer“ 

or “spiriting them across the 
borders“. Such population transfer 
and ethnic cleansing were common 
among European colonial powers 
of the late 19th century but are 
now considered a crime against 
humanity.

[PDF] The Ethnic Cleansing of 
Palestine by Ilan Pappe | Perlego

Zionist militias and political groups 
came up with a systematic plan 
called Plan Dalet, for the infiltration 
and removal of Palestinians from 
the territory they wanted. It was 
ruthlessly carried out in –  1947 
1949. The orchestrated removal 
of the population that had lived 
continuously in the area for one 
thousand years is referred to as 
the Nakba, or ’catastrophe‘ for 
Palestinians. It has a complex 
relationship to the Nazi Holocaust 
of the Jews in Europe, but was 
not caused by it. Many Jews, 
including such luminaries as Albert 
Einstein and Hannah Arendt, never 
supported the brutal colonial Zionist 
enterprise. 
Speaking as Jews and a Jewish 
organization, there is nothing 
antisemitic in criticizing the human 
rights abuses of the state of Israel; 
a state that was called out in April, 
2021 of practicing  apartheid by 
Human Rights Watch.  Within the 
Toronto District School Board, 
a public board, with the diverse 
population of Toronto, it should be 
not just possible, but welcomed, to 

teach the truth about the history 
of both Jews and Palestinians; to 
teach about the Holocaust and to 
teach about the Nakba.
Jews – coming from communities 
who have survived the historic 
trauma of discrimination, pogroms 
and genocide –  should treat 
Palestinians as they themselves 
have wanted to be treated, as they 
want to be treated now as they 
confront bigotry. There is a long 
tradition among Canadian Jews of 
support for all oppressed peoples, 
of leading in struggles for labour 
union rights, women‘s rights and 
in solidarity with racialized peoples 
for a more egalitarian society. In 
this tradition, we speak out now 
that the freedom and safety of one 
group of people cannot come with 
the dehumanization, subjugation, 
and destruction of another group. 

There is a problem in the Jewish 
communities of Toronto and across 
Canada, that a few organizations 
that express the most intolerant 
views among Canadian Jews 
present themselves as speaking 
for all Jews in Canada. If there 
is a ”consensus“ among Jews in 
Canada on Israel and Palestine, it is 
that criticism of Israeli government 
policy is not necessarily antisemitic, 
as revealed by a 2018 EKOS poll.
In light of all this, we – as Jews 
– support Desmond Cole in his 
statements on freedom for Palestine 
and Palestinians, acknowledging 
that their freedom and acquisition 
of full human and civil rights will 
not take away such rights from 
Jewish Israelis. However, it will 
mean that Jewish Israelis will 
have to relinquish their positions 
of privilege in society, their inflated 
military policing and brutal control.
We see this as positive and 
connected to the struggles for Black 
Lives and Truth and Reconciliation 
in Canada.
Independent Jewish Voices – 
Toronto
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صخرة ضخمة في السعودية مقطوعة بمثالية إلى قسمين 
تحدث ضجة على اإلنترنت .. فما حقيقتها؟

كندية تنجو من موت محقق 
بعد سقوط نيزك على وسادتها أثناء نومها

ميزات عملية تظهر في ساعة سامسونغ الذكية الجديدة

مثالي  انشطار  ذات  عمالقة  صخرة  أثارت 
في المنتصف في المملكة العربية السعودية، 
إعجاب وحيرة رواد اإلنترنت، الذين يحاولون 

معرفة ما حدث .
صخرة  باسم  الضخمة  الصخرة  وتعرف 
النصلة، وهي مكونة من الحجر الرملي وتقع 
في واحة تيماء، شمال غرب المملكة العربية 

السعودية.
ويبلغ ارتفاع الصخرة 30 قدما وعرضها 25 
أنه رجل  ُيعتقد  ما  ُيظهر  نقشا  وتحمل  قدما 

يمتطي حصانا.
الصخرة  على  النقوش  ليست  ذلك،  ومع 
في  االنقسام  بل  الحشود،  تجذب  التي  هي 
للقطع  تعرض  كأنه  يبدو  الذي  المنتصف 
بواسطة شعاع الليزر. وقسمت الصخرة آراء 
والذين  الشهيرة،   Reddit مدونة  مستخدمي 
فضائية  كائنات  قيام  حول  يمزحون  كانوا 
بذلك، مدعين أن االنقسام كان دقيقا وسلسا 
نتيجة زيارة كائن  أنه يجب أن يكون  لدرجة 

فضائي إلى األرض في الماضي البعيد.
بنظريات  المؤمنين  من  الفريق  هذا  وتكهن 
عندما  نشأ  يكون  قد  االنقسام  بأن  المؤامرة 
فائق  ليزر  »بمؤشر  فضائي  كائن  عبث 
على كوكب ما عشوائيا، وقطع الصخرة إلى 

نصفين عن طريق الخطأ«.

الحضارات  أن  إلى  أخرى  نظرية  وتشير 
القديمة كانت أكثر تقدما مما كان يعتقد سابقا. 
ويتكهن أحد مقاطع الفيديو على »يوتيوب« 
»التكنولوجيا  على  دليل  هو  التكوين  بأن 

العالية« المبكرة.
فإن  لويس،  شيري  للجيولوجية  وفقا  ولكن، 
ما  طبيعية،  ظاهرة  الواقع  في  هو  االنقسام 
ناتجا  يكون  أن  المحتمل  من  أنه  إلى  يشير 

عن عوامل الطقس »ذوبان الجليد«.
في  الفخرية  البحثية  الزميلة  لويس،  وقالت 
ميل«  »ديلي  لصحيفة  بريستول،  جامعة 
االنقسام  يكون  أن  الممكن  »من  البريطانية: 

تشكل بسبب عملية تسمى التجوية بالتجميد-
الماء  يصطدم  عندما  تحدث  والتي  الذوبان، 

بصدع صغير في الصخر«.
الحرارة،  درجات  انخفاض  »مع  وأضافت: 
اتساع  إلى  يؤدي  ما  ويتوسع  الماء  يتجمد 
يشق  الجليد،  يذوب  وعندما  الشق.  وطول 

الماء طريقه أعمق في الشق«.
نفسها  كررت  العملية  أن  لويس  وأوضحت 
بعد ذلك، على مدى آالف أو حتى ماليين 

السنين، حتى انقسمت الصخرة في النهاية.
تآكل  جانب  إلى  العملية،  »هذه  وتابعت: 
بيئة  في  الرملي  السفع  تشبه  والتي  الرياح، 

صحراوية، يمكن أن تفسر أيضا سبب وقوف 
الصخرة بمفردها على هذا النحو«.

ضلوع  تستبعد  ال  أنها  إلى  لويس  وأشارت 
أن  إلى  »بالنظر  قائلة:  األمر  في  البشر 
الحضارات السابقة التي خلقت حجر ستونهنج 
والمنحوتات في جزيرة الفصح بأبسط األدوات، 
فقد يبدو واردا أن تكون )صخرة النصلة( من 

صنع اإلنسان«.
والجيوفيزيائي  الجيولوجي  شارك  كما 
البروفيسور تيم ريستون، من جامعة برمنغهام 
أفكاره حول التكوين الغريب، قائال إن االنقسام 
هو »على األرجح صدع، وهو كسر طبيعي 
الضغط  ناتج عادة عن إطالق  الصخر  في 
والتوسع، وتشكل عندما كانت طبقة الصخور 
مكشوفة  اآلن  وُتركت  غيرها،  طبقة  ضمن 

بسبب تآكل المناطق المحيطة‹‹.
ثماني  بعد  على  الصخري  التكوين  ويقع 
ويمكن  الرياض،  من  بالسيارة  ساعات 
الحفريات  وكشفت  بالسيارة.  إليه  الوصول 
األثرية في المنطقة عن صوان يعود تاريخه 

إلى األلفية الرابعة قبل الميالد.
إقامة  ومقر  بالتاريخ،  غنية  تيماء  وكانت 
الملك البابلي نابونيدوس في منتصف القرن 

السادس قبل الميالد.
المصدر: ميرور

 4 Galaxy Watch قررت سامسونغ تمييز
عن باقي ساعاتها الذكية السابقة، لذا زودتها 

بالعديد من الخصائص العملية والمهمة.
ومن بين أبرز ما حصلت عليه هذه الساعة 
عبر  اإلنترنت  تصفح  إمكانية  هو  مؤخرا 
 Samsung مباشرة عبر متصفح   شاشتها 
Internet، إذا بات بإمكان المستخدم تحميل 
هذا المتصفح عبر متجر غوغل اإللكتروني 
المواقع بسالسة  لتصفح ومشاهدة  واستعماله 

وسهولة.

الساعات  مع  ليعمل  صمم  المتصفح  وكون 
الذكية فقد طورته سامسونغ ليتناسب مع الحجم 
للتركيز  بأدوات  وزودته  للشاشة،  الصغير 
الويب بسهولة، كما  واكتشاف أجزاء صفحة 
عينت فيه صفحة غوغل كصفحة افتراضية 
اختيار  للمستخدم  أتاحت  لكنها  للبحث، 
لجعلها  أخرى  بحث  مواقع  أو  صفحات 

.DuckDuckGo أو Bing افتراضية مثل
ومن المميزات المهمة األخرى في هذه الساعة 
إجراء  من  تمكنها  التي   eSIM تقنية  هي 

المكالمات عبر الشبكات الخلوية، فضال عن 
التقنيات القادرة على قياس معدالت ضغط دم 
كما  األكسجة في دمه،  المستخدم ومعدالت 
أن برمجياتها قادرة على تتبع معدالت النوم 
ومعدالت النشاط البدني اليومي لمستخدمها. 
وجهزت هذه الساعة بأنظمة لتحديد المواقع، 
وأنظمة متطورة لمعرفة حالة الطقس، وشريحة 
NFC للدفع اإللكتروني، وقدرة على االتصال 
الذكية  باألجهزة  واالتصال   Wi-Fi بشبكات 

األخرى السلكيا.

كندية  امرأة  أن  صحفية  تقارير  أفادت 
محظوظة للغاية، نجت من موت محقق بعد 
أن اخترق نيزك سطح منزلها وارتطم بوسادتها 
أثناء نومها، على بعد بضعة سنتيمترات من 

رأسها.

روث  أن   Victoria News تقرير  وكشف 
هاميلتون كانت نائمة في منزلها في غولدن، 
وهي بلدة في جنوب شرق كولومبيا البريطانية 
بكندا، في 4 أكتوبر، عندما سمعت صوت 

تحطم وشعرت بالحطام على وجهها.
وصرحت هاميلتون للمواقع اإلخبارية: »قفزت 
على الفور وفتحت الضوء، ولم أستطع معرفة 
حولها  نظرت  لحظات  وبعد  حدث«.  ما 

واكتشفت حجرا أسود اللون على وسادتها.
واتصلت المرأة بالطوارئ، حيث تساءل ضابط 
شرطة الذي استجاب التصالها، عما إذا كان 
قد  الذي سقط على وسادتها  المسنن  الجسم 

أتى من مشروع بناء قريب.
اتصلوا بمشروع  أنهم  إلى  وأشارت هاميلتون 
بأي  يقومون  كانوا  إذا  ما  لمعرفة  مجاور 

تفجيرات في الجوار، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، 
»لكنهم قالوا إنهم رأوا ضوءا ساطعا في السماء 

انفجر وتسبب في بعض االنفجارات«.
وأضافت: »كنت أرتجف وخائفة عندما حدث 
ذلك، ظننت أن شخصا ما قفز أو كان صوت 
مسدس، أو شيئا من هذا القبيل. لقد شعرت 
باالرتياح عندما أدركت أنه ال يمكن أن يكون 

إال شيئا يسقط من السماء«.
ألي  تتعرض  لم  أنها  هاميلتون  وأكدت 
لالحتفاظ  تخطط  أنها  وكشفت  إصابات 
أنه  يرون  أحفادها  ألن  السماوي  بالحجر 
رائع ويعتقدون أنه »ربما يكون عمره مليارات 
المخيف  الحادث  أن  مضيفة  السنين«. 

أعطاها منظورا جديدا للحياة.
وقالت هاميلتون: »الشيء اآلخر الوحيد الذي 
يمكنني قوله هو أن الحياة ثمينة ويمكن أن 
تختفي في أي لحظة حتى عندما تعتقد أنك 
أمرا  ذلك  أعتبر  لن  سريرك.  في  أمان  في 

مفروغا منه أبدا مرة أخرى«.
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نوبل اآلداب والطب... في صلب مشروعنا النهضوي

الممثل الكندي وليام شاتنر 
أنهى رحلة »حقيقّية« من 10 دقائق إلى الفضاء

منتخب مصر في ورطة كبيرة قبل الدور النهائي لمونديال قطر

هو  عربي  أصل  من  تنزاني  أديب  يفوز  أن 
ولد  الذي  قرنح  الرزاق  عبد  الشهير  الروائي 
في زنجبار )تنزانيا( وأقام في بريطانيا ودرس 
في جامعاتها بجائزة نوبل لآلداب على روايته 
»جنة« التي تروي معاناة الالجئين األفريقيين 
مساومة  من  خال  »سرد  في  الغرب  إلى 
االستعمار« ، كما قالت األكاديمية السويدية 
تأمل  إلى  يحتاج  أمر  نوبل  بجائزة  الخاصة 
ال يقف عند االبتهاج بفوز أديب أفريقي من 
بجائزة  الفلسطيني  للحق  داعم  عربي  أصل 

نوبل لآلداب.

المواهب  كم  على  الضوء  يسلط  الفوز  فهذا 
ذات األصول العربية المقيمة في قارات العالم 

القارة األفريقية وبخاصة  كلها، وال سيما في 
في الشرق األفريقي...

اهتمام  على ضرورة  الضوء  هذا  يسلط  كما 
في  سواء  األفريقي،  بجوارهم  كافة  العرب 
باعتبار  وسطها،  أو  غربها  أو  أفريقيا  شرق 
أن وحدة حضارية تجمع العرب بشعوب تلك 
أمام  متاحة  كبيرة  إمكانيات  وعن  المناطق، 
العرب للعب دور ثقافي واقتصادي وسياسي 
الناصر  عبد  جمال  إال  أهميته،  يدرك  لم 
وستينات  خمسينات  في  الجزائرية  والقيادة 
الفائت حيث تجد اسم ناصر يتصدر  القرن 
الشرق  بلدان  في  ساحات وشوارع وجامعات 

األفريقي.
الحضاري  الجوار  دول  عن  نتحدث  وحين 

إيران وتركيا،  ألمتنا، تنصرف األنظار نحو 
تربط  التي  األفريقي  الجوار  دول  وننسى 
شعوبها بالعرب روابط عديدة، هذا ما اكتشفناه 
حين نظمنا في خريف 2010 بالتعاون مع 
الصديق الدكتور قطبي المهدي ندوة الحوار 
العربي األفريقي في جامعة الخرطوم وشارك 
فيها المئات من الشباب األفريقي الذين أبدوا 
تعاطفًا رائعًا مع القضايا العربية وفي مقدمتها 
قضية فلسطين، وأبدوا حماسة خاصة ألفضل 

العالقات العربية- األفريقية...
وفي المقلب اآلخر نال الطبيب اللبناني من 
نوبل  جائزة  باتابوتيان  أرديم  أرمني  أصل 
جوليوس،  ديفيد  زميله  مع  بالتعاون  للطب 
لوطنه  الجائزة نصرًا مزدوجًا  هذه  نيله  فجاء 

وتعلم  فيه  نشأ  الذي  ولوطنه  أرمينيا،  األم 
ليؤكد  لبنان،  جنسيته،  ويحمل  مدارسه  في 
بدين  مرتبطًا  ليس  األمة  لهذه  االنتماء  أن 
أو بطائفة أو بمذهب أو بلون أو بعرق، بل 
العصبيات،  هذه  لكل  عابرة  جامعة  برابطة 
كما تؤكد هذه الجائزة مقولة شائعة في لبنان، 
اللبناني،  أن  العربية،  دولنا  من  غيره  وربما 
أو العربي، كفرد متفوق ومتمّيز خارج بالده، 
لكن اللبنانيين والعرب غير ناجحين في إدارة 

شؤون مجتمعاتهم.
تساؤالت  أمامنا  تطرحان  عالميتان  جائزتان 
بها  التفكير  في  نتمعن  فهل  األهمية،  بالغة 
والسعي لإلجابة الوافية المتجردة عليها، إنها 
أسئلة في صميم المشروع النهضوي العربي.

قام الممّثل الكندي وليام شاتنر بطل مسلسل 
ستار تريك التلفزيوني قبل ظهر يوم االربعاء 

برحلة إلى الفضاء.
وقام الممّثل الذي لعب دور »كابتن كورك« 
برحلة تقارب فيها الواقع مع علم الخيال، على 
بنتها شركة  التي  المركبة »نيو شيبرد«  متن 
األميركّي  ِللملياردير  التابعة  أوريجين  »بلو 

جيف بيزوس.
العمر 90 عاما،  البالغ من  الممّثل  وأصبح 
يقوم برحلة على  الذي  الشخص األكبر سّنا 

متن مركبة فضائّية.
وكانت تلك الرحلة الثانية لمركبة الفضاء بلو 
شيبرد، بعد الرحلة التي قام بها جيف بيزوس 

نفسه قبل عّدة أشهر.
دقائق،   10 اليوم  صباح  الرحلة  واستغرقت 
بلغ  ارتفاع  أقصى  إلى  الكبسولة  ووصلت 

106 كيلومترات فوق صحراء تكساس،
في  ذلك  بعد  الثالثة  ورفاقه  شاتنر  وحّط 

الصحراء.
لم يشبه ذلك أّي شيء وصفوه من قبل قال 
أّنه  إذ  قياسيا  الذي حّطم رقما  وليام شاتنر، 
نيو  متن  برحلة على  قام  آخر  سائحا  يسبق 

شيبيرد بـ8 سنوات.
في  شاتنر  كتب  للعالم  أبدو  كيف  أعرف  ال 
تغريدة على موقع تويتر، وتابع يقول بالنسبة 

البحر  شاطئ  على  يلعب  أبدو كصبّي  لي، 
وأسّلي نفسي وأجد حصاة أنعم وصَدفة أجمل 
الحقيقة  محيط  أّن  حين  في  المعتاد،  من 

العظيم غير مكتَشف أمامي.
الممّثل  برؤية  الخيال  أفالم  محّبو  واستمتع 
مسلسل  في  كيرك  الكابتن  باسم  المعروف 
أّي  يذهب  لم  حيث  إلى  يذهب  تريك  ستار 

ممّثل تلفزيوني أميركّي من قبل.
وقال شاتنر قبل الرحلة إّنه خّطط كي ُيمضي 
للتحليق في  الجاذبّية  انعدام  دقائق خالل   3

األرض ، وأنفه على نوافذ الكبسولة.

كبار  من  بيزوس  جيف  أّن  إلى  ويشار 
دورا  ولعب  تريك،  ستار  بمسلسل  المعجبين 
أفالم  أحدث  أحد  في  فضائي  ككائن  سريعا 

ستار تريك.
وكان الممّثل وليام شاتنر مدعوّا للمشاركة في 

الرحلة إلى الفضاء ولم يدفع ثمنها.
أودري  من  كّل  شاتنر  جانب  إلى  وشارك 
أوريجين  بلو  شركة  في  الرئيس  نائبة  باورز 
الفضاء  وكالة  لدى  السابقة  الطيران  ومراِقبة 
المهندس  بوشويزن  وكريس  ناسا،  األميركّية 
السابق لدى ناسا، وغلين دو فرايز من شركة 

البرمجّيات ثري دي.
ولم توضح بلو أوريجين ثمن البطاقات التي 
دفعها المشاركون في رحلة السياحة الفضائّية.

هذه  معجزة  هي  وكم  البداية،  في  زلنا  ما 
البداية، وكم هو خارق أن نكون جزءا منها  
قال الممّثل وليام شاتنر في شريط فيديو نشرته 

شركة بلو أوريجين عشّية انطالق المركبة.
وتابع مشيرا إلى وجود قدر مهّم من الفضول 
التي  الخيالّية  كيرك  كابتن  شخصّية  حول 

تذهب بالفعل إلى الفضاء.
وقد أطلق الملياردير ريتشارد برانسون صاحب 
شركة فيرجين غاالكتيك سياحة الفضاء عندما 
قام برحلة على متن مركبة بنتها شركته في 
ذلك  بعد  وتبعه  الماضي،  يوليو  تّموز   11
جيف بيزوس مؤّسس شركة أمازون العمالقة 
للتجارة اإللكترونّية بعد 9 أّيام في رحلة على 

متن مركبة نيو شيبرد.
وأطلق الملياردير إيلون ماسك الشهر الماضي 
شركته  بنتها  التي  المركبة  متن  على  رحلة 

سبيس إكس.
طاقم  روسيا  أرسلت  الماضي،  واألسبوع 
الفضاء  محّطة  إلى  سينمائي  فيلم  تصوير 

الدولّية على متن المركبة سويوز.
اسوشيتيد بريس

آخر  في  مصر  منتخب  انتفاضة  أن  يبدو 
بتحقيقه  قطر  مونديال  بتصفيات  مباراتين 
جماهيره  تطمئن  لم  متتاليين،  انتصارين 
بقدر ما زادت من تخوفهم وقلقهم مما ينتظر 

»الفراعنة« في الدور الثالث الحاسم.
الدور  المصري  المنتخب  يبلغ  أن  ويتوقع 
اإلفريقية  التصفيات  من  الحاسم  الثالث 
حيث   ،»2022 »قطر  لمونديال  المؤهلة 
من  واحدة  بمباراة  للفوز  بحاجة  أصبح 
المباراتين المقبلتين أمام أنغوال والغابون، من 
أجل التأهل بشكل رسمي إلى المرحلة النهائية 

والتي ستتشكل من عشرة منتخبات.
ووفقا لقوانين االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، فإن 
القرعة  خالل  سيقسمون  العشرة،  المتأهلين 
المقررة في نهاية العام الحالي إلى مستويين، 
تصنيف  في  األعلى  الخمسة  يضم  األول 
والثاني  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

يحمل الخمسة ذوي التصنيف األدنى.
في  المصري  المنتخب  سيضع  األمر  هذا 
في  »الفراعنة«  سيقع  حيث  كبيرة،  ورطة 
مواجهة  عليهم  سيفرض  ما  الثاني  المستوى 

أحد الخمسة الكبار في إفريقيا وهم السنغال، 
وتونس، والجزائر، والمغرب، ونيجيريا.

وهناك قاعدة أخرى سيعتمدها »الكاف« خالل 
سحب قرعة الدور الحاسم قد تعقد أيضا مهمة 

وتنص  القطري،  المونديال  بلوغ  في  مصر 
هذه القاعدة على أن المنتخبات المصنفة في 
مباراة  خوض  من  ستستفيد  األول  المستوى 

اإلياب الفاصلة على أراضيها.
هذا  من  للخروج  وحيد  حل  مصر  ولدى 
تأهل  عدم  هو  بيديها،  ليس  ولكن  المأزق، 
أحد المنتخبات المصنفة في المستوى األول 
تأهل  إلزامية  مع  وطبعا  الحاسم،  الدور  إلى 

المنتخب المصري.
حاليا َضمن منتخبا السنغال والمغرب التأهل 
لتلك المرحلة، واقتربت تونس والجزائر، بينما 

تواجه نيجيريا خطر اإلقصاء.
وقبل جولتين من نهاية منافسات الدور الثاني، 
تحتل نيجيريا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 
منتخب  عن  فقط  نقطتين  بفارق  نقاط،   9
الرأس األخضر، الذي ستستضيفه في الجولة 

األخيرة في مباراة مصيرية.
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 دراسة فرنسية تدحض نظرية تسرب كورونا من مختبر في ووهان

نتائج واعدة تكشفها تجارب عالج »مذهل« 
يمكن أن يقضي على األورام في المرضى الميؤوس من شفائهم

 تفشي السل في كندا مع اكتشاف نوعين جديدين من العدوى القاتلة!

 وكاالت: دحضت دراسة فرنسية مزاعم أكدت 
خفافيش  كهف  في  نشأ  كورونا  فيروس  أن 
لها من  أساس  “ال  إنه  قائلة  الصين  جنوبي 

الصحة”.
أن  البريطانية  ميل”  “ديلي  صحيفة  وذكرت 
ربما  الفيروس  أن  اعتقدوا  الخبراء  من  عددا 
أن  بعد  موجيانغ،  كهف  في  مرة  ألول  نشأ 
أشارت تقارير إلى أن ستة من عمال المناجم 
في  اإلنفلونزا  يشبه  غامض  بمرض  أصيبوا 

عام 2012 بعد عملهم بالكهف.
وقالت الصحيفة إنه تم إرسال علماء من معهد 
للتحقيق   )WIV( الفيروسات”  لعلم  “ووهان 
في هذا األمر في ذلك الوقت، حيث أرسلوا 
لفحصها،  مختبر  إلى  الخفافيش  من  عينات 
وقد عثروا على عدد من الفيروسات بها، كان 
أحدها هو فيروس كورونا الخاص بالخفافيش 
الجينية  التركيبة  في  نفس  في  يشترك  والذي 

لـ”كوفيد ـ 19″ بنسبة ٪97.
أن  المختبري  التسرب  نظرية  مؤيدو  ويعتقد 
من  مبكرة  بنسخة  أصيبوا  المناجم  عمال 
فيروس كورونا وأن العامل الممرض المسبب 
فيروسات  على  تجارب  نتيجة  كان  للوباء 
أرسلت من الكهف لمختبر ووهان، ثم تسربت 

من المختبر.
باحثون  قال  سابقا،  نشره  تم  لما  وعكسا 

فرنسيون إن هذه النظرية ال يمكن أن تكون 
الطبية  التقارير  فحصوا  أن  بعد  صحيحة 

لعمال المناجم في ذلك الوقت.
وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن األعراض 
كانت  الوقت  ذلك  في  العمال  عاناها  التي 
وتساءلوا  كورونا،  أعراض  عن  جدا  مختلفة 
العاملين  من  أي  إصابة  عدم  سبب  عن 
بعمال  الوثيقة  االتصاالت  أو  بالمستشفى 

المناجم بالمرض.
وأضافوا في الدراسة: “يجب على المرء أيضا 
أن يتساءل لماذا الفيروس الذي قتل أكثر من 
4 ماليين وأصاب أكثر من 200 مليون في 
18 شهرا لم يتسبب في أي مرض خالل 7 

سنوات من 2012 إلى 2019”.

الذي  الفيروس   RATG13 أن  وأضافوا 
يشبه Covid من كثب وتم العثور عليه في 
لم   ،Mojiang في  الحصان  حذوة  خفافيش 
يكن قادرا على إصابة البشر ولم يكن هناك 
المختبر  في  به  العبث  أن  إلى  يشير  دليل 

يمكن أن يمنحه هذه القدرة.
وأوضحت الصحيفة أن أحد العلماء الرئيسيين 
وراء الدراسة األخيرة، له عالقات مع المختبر 
في  محتمال  تضاربا  يثير  مما  ووهان،  في 

المصالح.
قادها روجر  التي  الدراسة  إلى ذلك، أشارت 
المركز  في  الدقيقة  األحياء  عالم  فروتوس، 
الفرنسي للبحوث الزراعية للتنمية الدولية، إلى 
أن سجالت المستشفيات سلطت الضوء على 

العمال  أمراض  بين  الرئيسية”  التناقضات 
الستة واألعراض النموذجية لـ”كوفيد”.

أن  إلى  دراستهم  في  الباحثون  أشار  كما 
األعراض التي عاناها العمال في ذلك الوقت 
كانت مختلفة جدا عن أعراض كورونا، قائلين 
إن أحد أعراض كورونا هو السعال الجاف، 
مختلفا  نوعا  المناجم  عمال  عانى  حين  في 
الدم  كانوا يسعلون  السعال، حيث  تماما من 

أو المخاط.
المقطعي  التصوير  فحوص  وأظهرت 
المحوسب )CT scan( أن العمال لم يعانوا 
العديد  عاناها  التي  الرئة  ندبات  نفس  أيضا 
من مرضى فيروس كورونا في المستشفيات، 
مؤكدة أن جميع عمال المناجم عانوا من تورم 
الغدد الليمفاوية في صدورهم أو وجود ماء في 
الرئتين، ولم يتم اإلبالغ عن األعراض إال في 
أقل من 0,01 في المائة من مرضى كوفيد.

وكتب الباحثون في الورقة البحثية التي نشرت 
في دورية “أبحاث البيئة”: “نحن بذلك نستبعد 
السارس  أصل  باعتباره   Mojiang منجم 
CoV-2، مضيفة أن “استبعاد نظرية منجم 
من  تسرب  عن  الحديث  يترك   Mojiang
مختبر في ووهان دون أي دعم علمي، مما 

يجعلها مجرد سرد قائم على الرأي”.

في  كبيرا  تقدما  إحرازهم  عن  الباحثون  أعلن 
التي  النتائج  خالل  من  السرطان،  مجال 
توصلوا إليها باستخدام عقار »عجيب مذهل« 
الميؤوس  المرضى  في  األورام  تدمير  يمكنه 

من شفائهم.
ووجدت تجربة تاريخية أن مزيجا من دوائين 
للعالج المناعي يسخران أجهزة المناعة لدى 

المرضى لقتل خالياهم السرطانية.
وتوصل الباحثون في معهد أبحاث السرطان 
 Royal Marsden NHS ومؤسسة )ICR(
الدوائي  المزيج  هذا  أن  إلى   Foundation
يمكن أن يقلص األورام في مرضى سرطان 

الرأس والعنق المصابين بمرض عضال.
وفي بعض الحاالت، اختفى السرطان تماما، 

تاركا األطباء في حيرة من أمرهم لعدم العثور 
على أي أثر للمرض.

وقدمت نتائج تجارب مشابهة لتوليفات أدوية 
الكلى  سرطان  مرضى  لدى  مماثلة  فوائد 

والجلد واألمعاء المصابين بأمراض مزمنة.
الدواء  من  الثالثة  المرحلة  تجربة  وشملت 
مريض   1000 يقارب  ما  االستثنائي 

بالسرطان.
وُوصفت النتائج بأنها »ذات هدف سريريا«، 
حيث عاش المرضى شهورا أو سنوات أطول 

وعانوا من آثار جانبية أقل بكثير.
الرئيس  هيلين،  كريستيان  البروفيسور  وقال 
هذه  إن  السرطان  أبحاث  لمعهد  التنفيذي 

»نتائج واعدة«.

البريطانية:  »الغارديان«  لصحيفة  وصرح 
أكثر  عالجات  هي  المناعية  »العالجات 
لطفا وذكاء، يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على 

المرضى«.
العالج  مزيج  أن  التجربة  نتائج  وكشفت 
بشكل  عالية  نجاح  نسبة  أعطى  المناعي 
خاص في مجموعة من المرضى الذين كانت 
من  عالية  مستويات  على  تحتوي  أورامهم 

.PD-L1 عالمة مناعية تسمى
قيد  على  البقاء  معدالت  أن  الباحثون  ووجد 
الحياة لدى أولئك الذين لديهم مستويات عالية 
تركيبة  تلقوا  والذين  المناعية،  العالمة  من 
العالج المناعي، هي األعلى على اإلطالق 
في تجربة عالج الخط األول )العالج األولي( 

لسرطان الرأس والرقبة المنتكس أو المنتشر.
كما عاش المرضى في المتوسط   ثالثة أشهر 
أطول من أولئك الذين تلقوا العالج الكيميائي 

بدال من ذلك.
وأشارت النتائج أيضا إلى أن متوسط   البقاء 
على قيد الحياة لهؤالء المرضى كان 17,6 
شهرا، وهو أعلى معدل تم اإلبالغ عنه على 

اإلطالق في هذه المجموعة من المرضى. 
زيد  م ال عن  الكشف  في  الباحثون  ويأمل 
شركة  ولها  م ت التي  التجربة،  في  النتائج  من 

»بريستول مايرز سكويب«.
من  المزيد  اكتشاف  إلى  يسعون  أنهم  كما 
الفوائد للعالج في المرضى الذين يعانون من 

سرطان الرأس والرقبة المتقدم.

تفشي  عن  كندا  في  الصحة  مسؤولو  أعلن 
وكان  ساسكاتشوان،  شمال  في  السل  مرض 
ما ال يقل عن 20 شخصا يتلقون العالج من 
للرعاية  وفقا  أكتوبر،   8 من  اعتبارا  المرض 

الصحية األولية في كندا.
 (AHA( أثاباسكا  في  الصحة  هيئة  وأعلنت 
عن  وأبلغ  السل.  مرض  تفشي  عن  اآلن 
 Black حاالت تفشي جرثومي في مجتمعات

.Fond Du Lacو Lake
تسعة  عولج  الثالثاء،  يوم  من  واعتبارا 
أشخاص في Fond du Lac، وفقا للمدير 
التنفيذي للصحة األولية، تايو أولوبانو. كما 

أبلغ المسؤولون عن 70 اتصاالت وثيقة.
وعولج ستة أشخاص في Black Lake، مع 
ويعتبر  الوثيقة.  المخالطة  من   157 تحديد 
حوالي 90,5٪ من المخاطر العالية النتقال 

العدوى.
ينتشر عن طريق  تنفسيا  مرضا  السل  ويعد 
االلتهابات البكتيرية. ووفقا ألولوبانو، تتراوح 
أعمار جميع المرضى من خمسة أسابيع فقط 

المكتظة  األسر  تكون  وقد  عاما.   63 إلى 
ساهمت في تفشي المرض.

 AHA ضاعفت  المرض،  لتفشي  واستجابة 
عدد العاملين في مجال التوعية. ويوجد أيضا 
خط ساخن للناس لالتصال والحصول على 

دعم إضافي.
وقال أولوبانو لـ CTV News: »نريد تمكين 
الدعم  والمزيد من  التعليم  المزيد من  وتوفير 
حتى يكونوا جزءا من خطة العالج والتخطيط 

للتدخل. ال نريد أن نفعل ذلك بشكل مستقل 
دون تقييم احتياجاتهم«.

وتأتي أخبار تفشي المرض في أعقاب تحديد 
السل  مرض  من  جديدين  نوعين  العلماء 

البقري في دوردوني، فرنسا.
واكُتشف ما مجموعه 27 حالة تفشي لمرض 
غرب  جنوب  في  المنطقة  في  البقري  السل 
فرنسا، خالل تحقيق من 2020 إلى 2021.
كبير  إلى حد  السل  أعراض مرض  وتتشابه 

مع »كوفيد-19«، حيث يهاجم كال المرضين 
األعراض  تشمل   ،NHS لـ  ووفقا  الرئتين. 
الدم  وأحيانا  بالبلغم  مصحوبا  مستمرا  سعاال 
وفقدان الوزن والتعرق الليلي وارتفاع درجات 
أيضا من  السل  يعاني مرضى  وقد  الحرارة. 
فقدان الشهية والحمى وانتفاخ الرقبة. وتستمر 

األعراض عادة ألكثر من ثالثة أسابيع.
وتنتشر البكتيريا المسؤولة من خالل قطرات 
عند  ُتطلق  التي  الجسم  سوائل  من  صغيرة 

السعال أو العطس.
المرضى  على  أولوبانو  اقترح  كندا،  وفي 
ال  حتى  الحذر  من  المزيد  توخي  المصابين 

يصابوا بـ »كوفيد« أيضا.
الدقيقة مع الدعم  وقال: »الحظ أن المراقبة 
الالزم ستساعد في منع نتائج العالج السيئة 
السل  بمرضى  تتميز  قد  التي  المحتملة 
لـ  إيجابية  اختبارهم  نتيجة  تكون  قد  الذين 

»كوفيد-19««.
المصدر: إكسبريس
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فنان روسي يرسم المسيح كرمز لمعاناة الفلسطينيين

حتى الفئران بدها هز

ألمانيا تحاكم حارسا نازيا في سن 100 عام

الكسندر  »بافلوف  الروسي  الفنان 
اتحاد  عضو  فياتشيسالفوفيتش«، 
الفنانين الروس، وصاحب هذه اللوحة 

يقول:
هذه  رسم  خالل  من  هدفى  كان  لقد 
والمعاناة  العذاب  أنقل  أن  اللوحة، 
والمصير المأساوى الذى لحق بالشعب 

الفلسطيني.
إن يسوع الفلسطيني ولد على األرض 
الفلسطينية، وأصابه مثل هذا المصير 
من  الرغم  على  بشعبه،  حل  الذى 
ليحقق  المقدسة  األرض  إلى  جاء  أنه 
على  هللا  مهمة  وأتمام  السالم،  مهمة 
وبهذه  معاملته  تمت  هكذا  األرض… 

القسوة…
الحقيقة  أتعلم  بدأت  عندما  ويضيف: 
بأنه  لقناعة  وصلت  فلسطين،  عن 
اللوحة  هذه  مثل  أرسم  أن  علي  يجب 
التي تظهر الظلم الفادح الذي تعرض 
له لشعب الفلسطيني، تماًما مثل ذلك 
المسيح…  يسوع  أصاب  الذى  الظلم 
فني  إننى أطمح وأريد حقًا أن يساعد 
بمشاعرى  أرسمها  التى  ولوحاتي، 
وأحاسيسي الصادقة، شعب فلسطين في 

وجعل  الحرية  على  الحصول 
أهمية  يفهم  الدولي  المجتمع 
تمكين الشعب الفلسطينيى من 
استعادة حقوقه، ويدعم مطالبه 

العادلة بذلك...
هذه  أرسم  كنت  عندما  أننى 
األلم  بحجم  شعرت  اللوحة،  
ذلك  ،والعذاب،  ،والمعاناة 
التعذيب الذي عانى منه السيد 
التي  والمعاناة  المسيح... 
يعيشها الشعب الفلسطيني منذ 

ما يقرب المائة عام ... 
اقول  ان  اريد  بقوله:  ويختم 
أنتم  الفلسطيني…  للشعب 
لستم وحدكم… نحن معكم !!!
وتقدير  واحترام  حب  تحية 
الكسندر  بافلوف  للفنان  
ولكل  فياتشيسالفوفيتش 
الرائعين من أمثاله حول العالم، 
الذين ال يدخرون جهدًا للدفاع 
وفي  العادلة  القضايا  عن 

مقدمتها القضية الفلسطينية.

انطلقت في ألمانيا يوم الخميس محاكمة رجل 
عجوز يبلغ من العمر 100 عام، كان حارسا 
في معسكر ساكسنهاوزن النازي إبان الحرب 

العالمية الثانية.
ومثل المتهم الذي لم يتم الكشف عن اسمه 
اليوم أمام محكمة في والية براندنبورغ، وهو 
نقطة   3518 من  مؤلفة  اتهام  الئحة  يواجه 

بتهمة التورط في قتل سجناء في المعسكر.
من  وجهه  المحاكمة  خالل  المتهم  وغطى 

عدسات الصحفيين بملف.
آخر  مسن  مواطن  اليوم  جلسة  في  وشارك 
يبلغ من العمر 100 عام، وهو من الناجين 

من سجناء معسكر ساكسنهاوزن.
وتصر السلطات على أن المتهم على الرغم 
القضاء،  أمام  للمثول  مؤهل  البالغ  سنه  من 

غير أن المحكمة ربما ستضطر إلى الحد من 
مدة جلسات محاكمته.

بين  ما  فترة  خالل  عمل  المتهم  أن  ويعتقد 
معسكر  في  كحارس  و1945   1942 عام 
إبان  النازيون  فيه  أعدم  الذي  ساكسنهاوزن 
بين  ما  المختلفة،  التقييمات  حسب  الحرب، 

40 و100 ألف سجين.
أخرى  حارسة  حاولت  أن  بعد  ذلك  ويأتي 
عاما   96 السن  من  تبلغ  نازي  معسكر  في 
وقت  في  ألمانيا  في  المحاكمة  من  الهروب 

سابق من الشهر الجاري.
المصدر: »أسوشيتد برس«

ُيحكى أن مهندسًا زراعيًا كان يعمل في إحدى 
في  القطار  ركب  مصر،  في  الصعيد  قرى 
طريقه إلى القاهرة، وجلس بجانبه فالح مسن 

من أهالي القرية، 
الحظ المهندس أن بين قدمي الفالح كيسا، 
الكيس،  يقلب  الفالح  كان  الطريق  وخالل 
يعيد  ثم  ساعة،  ربع  كل  محتوياته  ويخلط 

تثبيته بين قدميه، 
واستمر على هذا الحال طيلة الطريق.

تصرف  من  الزراعي  المهندس  استغرب 
الفالح،

فسأله: ما قصة هذا الكيس.!
الجرذان  باصطياد  أقوم  أنا  الفالح:  قال 

القومي  المركز  إلى  وأوردها  وأبيعها  والفئران 
التجارب  في  ليستخدموها  بالقاهرة  للبحوث 

المخبرية.
الكيس   هذا  تقلب  ولماذا  المهندس:  قال 

وتهزه؟!
فيه جرذان وفئران،  الكيس  الفالح: هذا  قال 
ولو تركت الكيس من دون تقليب وهّز ألكثر 
والفئران  الجرذان  ستشعر  ساعة  ربع  من 
التوتر  عن  وستتوقف  واالستقرار،  بالراحة 
كل  يبدأ  حتى  الوقت  يطول  ولن  الغريزي، 
واحد منهما بقضم الشوال ومن ثم ثقبه، لذلك 
أهزّه كل ربع ساعة كي أثير خوفها وتوترها، 
فتنشغل بالعراك مع بعضها منساقة بغرائزها 

إلى مركز  أِصل  ريثما  الكيس   أمر  وتنسى 
البحوث..

طريقة  من  المهندس  لسان  الدهشة  عقدت 
تفكير الفالح ومن نظرية كيس الفئران وسرح 
بأفكاره في سياسة الغرب األمريكي واألوروبي 
وصهاينة العالم وفلسفتهم تجاه بالدنا، وكيف 
باالستقرار  تشعر  شعوبنا  بدأت  كلما  أنهم 
)يهّزون الكيس( مطلقين الدسائس والفتن وال 
سيما الدينية، لتستمر سيطرتهم تحت شعارات 
وبشكل  االستقرار،  وفرض  اإلرهاب  محاربة 
المتالعبين  خلف  شعوبنا  تنساق  طبيعي 
»قضم  ضرورة  الجميع  وينسى  بغرائزها، 

الكيس وثقبه«.... 

تحصيل  إال  الفئران  و  الكيس  قصة  وما 
حاصل ومبسط لما نعيشه اليوم.....



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

26www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         OCT 15,2021, Issue 293

قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

أيام،   5 ملدة  عمل  مهمة  في  زوجها  سافر 
يُعد  لم  غيابك  له:  في  كتبت  يومني  وبعد 
طعم،  للعسل  يُصبح  ولم  رائحة،  للعطر 
باردة  والليالي  يُفارقني،  ال  الصداع  أن  كما 

كأنَّها شتاء ؛
 فمتى تعود ؟!.

 فأجابها :  عليا الطالق ماارجع  حتى تعملي 
فحص طبي ألنها هاي أعراض كورونا

وبضحكو  قدام محل  قاعدين  ختايرة  اثنني 
بصوت عالي...

سألهم واحد فضولي :-ليش بتضحكو...؟
أزمة  حلل  خطة  عنا  احلالل  ابن  يا   -: قالوله 

البلد
قالهم ايش هي :-

قالوله :- نحبس الشعب كله
ونحبس معاهم )حمار(...

فاستغرب الرجل وسألهم :-
وليش حتبسو احلمار معهم...؟!!

رجعوا يضحكو بصوت أعلى من األول...
قال واحد من اخلتايرة لصاحبه :-

شفت قلتلك،
ما حد رح يسأل عن الشعب...

أغترب  أن  قررت  عندما  املغتربني  أحد  يقول 
من أجل العمل جاء أبي ليودعني ، ودعا لي 
بالتوفيق والسداد . وبعد سنتني من الغربة 
لبعض  زيارة  في  الدار  خارج  وأمي  أبي  كان 
أخرى فجاء حرامي وسرق  قرية  في  أقربائنا 
السارق  ذهب  يومني  بعد   .. الدار  من  احلمار 
أصناف  كل  من  احلمار  فحّمل  السوق  إلى 
احلمار  فوق  وضعها  و  واخلضروات  الفواكه 
في  السارق  انشغل   ٠ أبي  من  سرقه  الذي 
بيتنا  إلى  وصل  احلمار حتى  الزحام فمشى 
فقد كان يعرف الطريق ؛ وصل احلمار وحاول 
يستطع  لم  ولكنه  الباب  من  يدخل  أن 
الضجة  صوت  والدي  سمع  وعندما   .
محمل  وهو  باحلمار  وإذا  فتحه  الباب  عند 
وقال  ألمي  فصرخ  والفواكه  باخلضروات 
غاب  احلمار  شوفي  اطلعي  حجة  يا   : لها 
يومني وجايبلنا السوق لعندنا و ابنك صارلو 
سنتني مسافر وما بعتلنا حتى حبة بطاطا

معلمه تسأل طالب 
املعلمة : شو رح تعمل بس تكبر 

الطالب: أتزوج ..
املعلمة : لك ال .... قصدي شو رح تصير 

الطالب : عريس .
املعلمة : لك شو اللي راح يحققلك أحالمك 

الطالب : العروس 
املعلمة : يا غبي شو رح حتقق حلم ألهلك 

الطالب : يصير عندي ولد 
شو  أهلك  أهلك  مجنون  يا  لك   : املعلمة 

يتمنوا منك ملا تكبر 
الطالب : يصير عندهم حفيد 

املعلمة : يا ابني يا غبي شو هدفك باحلياة 
الطالب : أعيش مع مرتي

في احدى احملاضرات عن العالقات االسرية...... 
أخر  احلاضرات: متى  النساء  احملاِضرة  سألت 
مرة قلتي لزوجك »يا حبيبي« ؟؟ واحدة قالت 
 : قالت  واحدة  امبارح   : قالت  واحدة  :اليوم 
واهلل مش فاكرة .. فطلبت احملاِضرة من كل 
وتكتب  لزوجها  واتس  رسالة  إرسال  واحده 
زوجه  كل  ولتقرأ  أحبك  العزيز....  زوجي   :
عازمه  اهلل  شاء  ان  خير   1*  ... فقرؤا  ؛  الرد 
اهلك؟! *2 شوفي عملتي حادث بالسيارة؟؟ 
*3 مافهمتش ... هاتي من االخر *4 خير خير 
قولي   ... لف  بالش   5* ؟؟؟  خوفتيني شوفي 
قديش بدك مصاري؟؟ *6 ؟؟؟؟؟؟؟ *7 شكلك 
باعثه املسج حلد ثاني واجانب بالغلط ؟؟؟ *8 
أخر واحد : مش محتفظ برقم مرته : ممكن 

اعرف مني معايا؟؟؟

حكمة

التي علمتني أن ال أكون عاديا
منذ خمسة سنوات تعرفت على فتاة جميلة 

إسمها سارة 
بغرض الزواج على الطريقة التقليدية ، كنت 
أعتقد أن مهنة الطبيب كفيلة أن تربحني تلك 
الصفقة ، لكن سارة لديها أولويات أخرى ، 
هل   ، ال  ؟  هوايات  لك  هل  تسألني  بدأت 
 ، ال  ؟  تسافر  هل   ، ال  ؟  األفالم  تشاهد 
 ، ؟ ال  ، هل صعدت جبل  ؟ ال  تقرأ  هل 
ماذا تعمل في وقت الفراغ إذا ؟ العب فيديو 

جيمز ! 
 ، عادي  إنسان  أنت  وقالت  لبرهة  سكتت 
عادي  غير  كنت  لو  أكثر  مهتمة  سأكون 
على  الصاعقة  مثل  الكلمات  تلك  نزلت   ،
من  تلة  تحت  قضيتها  سنة   15  ، رأسي 
على  أحصل  النهاية  في  و  الطبية  الكتب 
لم  أني  وأذكر  للمنزل  عدت   ، عادي  لقب 
أنم ، في الصباح حجزت طائرة إلى أوروبا 
وتنقلت بين عدة دول ، بعد عودتي فكرت 
باإلتصال بها لكن قلت هذا ال يكفي ألصبح 
غير عادي ، البد أن أقرأ ، إعتزلت البيت 
و قرأت العشرات من كتب الفلسفة و التاريخ 
و اإلجتماع ، بعد أن إنتهيت قلت هذا ال 
مشاهدة  في  كامال  شهرا  أمضيت   ، يكفي 
ال  هذا  قلت  إنتهيت  وعندما   ، األفالم  أهم 
يكفي ، تعلمت ركوب الحصان و الموسيقا 
من  بالعديد  وقمت  والتصوير  التصميم  و 
الهوايات الخطرة ، وعندما إنتهيت قلت هذا 
ال يكفي ، علي أن أصعد لقمة جبل ، وبعد 
رحلة شاقة لمدة اسبوعين ، وصلت للقمة ، 
مددت ذراعي ورفعت رأسي ، شعرت حينها 
أرغب  أعد  لم  فجأة  لكني   ، يكفي  هذا  أن 
غير  إنسانًا  أصبحت  لقد   ، لسارة  بالعودة 

عادي وأصبحت سارة عادية.

سر السعادة
من  يشكو  ابن  لديه  كان  تاجرا  أن  يحكي 
السعادة،  معنى  يُعلمه  ولكي  التعاسة 

أرسله ألكبر حكيم موجود بذلك الزمان..

فخما  وجده  احلكيم  لقصر  وصل  وحني 
وعظيما وكبيرا من اخلارج..
وحني دخله سأل احلكيم :

هل لك أن تخبرني بسر السعادة ؟
فرد احلكيم : أنا ليس لدي وقت ألعلمك هذا 
هذا  جنبات  بني  ومتشي  اخرج  ولكن  السر 

القصر ثم ارجع لي بعد ساعتني .
ووضع بني يديه ملعقة بها قليل من الزيت 
امللعقة.. واحرص  ارجع لي بهذه   : و قال له 

على أال يسقط منها الزيت..
فخرج الشاب وطاف بكل نواحي القصر ثم 

رجع إلى احلكيم..
اجلميلة  القصر  حديقة  رأيت  هل   : فسأله 

املليئة بالورود……؟
قال الشاب : ال ..!!

مكتبة  شاهدت  هل   : أخرى  مرة  فسأله 
القصر وما فيها من كتب قيمة ؟ ..

فرد الشاب : ال ..!!
التحف  رأيت  هل   : سؤاله  احلكيم  فكرر 

الرائعة بنواحي القصر.. ؟؟
فأجاب الشاب :ال ..!!

فسأله احلكيم : ملاذا ؟
عن  عيوني  أرفع  لم  ألنني   : الشاب  فرد 
ملعقة الزيت خشية أن يسقط مني.. فلم 

أري شيء مما حولي بالقصر !!
ما  كل  وشاهد  ارجع   : احلكيم  له  فقال 

أخبرتك عنه وعد إلّي..
احلكيم وشاهد  قال  ما  الشاب مثل  ففعل 

كل هذا اجلمال ورجع إليه..
فسأله احلكيم: قل لي ماذا رأيت ؟

وهو  رأه من جمال  ما  يروي  الشاب  فانطلق 
منبهر و سعيد.

الشاب  بيد  الزيت  مللعقة  احلكيم  فنظر 
فوجد أن الزيت سقط منها.

فقال له : انظر يا بني.. هذا هو سر السعادة 
!!

ملعقة الزيت.. نسيتها حني إلتفت للنعم 
من حولك فسقط الزيت !!

حكاية اليوم

االجتماعيه  والعداله  احلكم  اساس  العدل 
فطريه:

جتربة  چيوجرافيك  ناشيونال  قناة  عرضت 
أجريت على قردين فى قفصني متجاورين

حصوة  منهما  قرد  كل  أعطى  احلارس 
صغيرة، ثم طلب منهما اعادتها إليه ..

ثم منح كل قرد مكافأة
* القرد األول أعاد احلصوة للحارس، فأعطاه 

شريحة خيار ..
اخليار  يلتهم  وراح  الفرحة  من  القرد  فقفز 

بشهية وسعادة
* القرد الثانى أعاد احلصوة للحارس فأعطاه 

عنقود عنب أحمر وهى مكافأة ألذ وأعظم
بدأت  ذلك  األول  القرد  شاهد  وعندما 

حماسته للخيار تضيع ..
فى املرة الثانية

احلارس  فأعطاه  احلصوة  أعاد  األول  القرد   *
شريحة اخليار

منها  يأكل  ولم  حماس  بال  القرد  فأخذها 
وانتظر حتى يرى مكافأة القرد الثانى، فلما 
وجه  فى  اخليار  ألقى  عنب،  عنقود  وجدها 

احلارس غاضبا ..
األول  القرد  احلارس  أعطى  الثالثة  املرة  فى 
وجه  فى  مباشرة  احلصوة  فألقى  احلصوة 

احلارس ولم ينتظر املكافأة ..
مع أنه كان فى املرة األولى سعيداً بشريحة 
بنفس  يقوم  غيره  رأى  عندما  ولكن  اخليار 
اخليار  كره  أكبر  أجر  على  ويحصل  اجلهد 

الذى كان يحبه ..
اإلجتماعية  العدالة  إن  أثبتت  التجربة 

فطرية، وليست مكتسبة ..
وليست مطلباً مبالغاً فيه ..

العدل اساس الرضا واستقامة احلياة،
هذا ما نفتقده اشد فقدان في حياتنـا
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بلدان الثورات الفاشلة..
تأثيرات األنظمة الفاسدة علي األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية

اقتصادي  باحث  و  كاتب   - الصباغ  فؤاد 
دولي.

مما الشك فيه تعد العشرية الفارطة إستثنائية 
تشهدها  لم  غابرة  قرون  منذ  ذلك  و  بإمتياز 
خاصة علي بعض البلدان العربية التي دمرت 
أو  إقتصاديا  إما  أبيها,  بكرة  علي  خربت  و 
إجتماعيا أو كبنية تحتية ككل. فبالعودة إلي 
الماضي و بالتحديد إلي سنة 2011 إنطالق 
تلك  بحيث خرجت  اإلجتماعية  الثورات  تلك 
الجحافل الشعبية صارخة و غاضبة و ذلك 
إليه األوضاع  ألت  ما  تذمرا علي  سخطا و 
الوطنية  للثروات  نهب  و  إداري  فساد  من 
تطالب بتحقيق العدالة اإلجتماعية و تحسين 
األوضاع اإلجتماعية. فبالفعل تحقق المطلب 
دوليا  و  محليا  الفاسدة  األنظمة  تلك  بإسقاط 
فكان مصيرهم الزوال إما بالمنفي أو بالقبور.

أسوء  و  أتعس  البديل  كان  المقابل  في  لكن 
بحيث لم تتحسن األوضاع بل زاد الفساد علي 
الفساد و لم تتقدم تلك البلدان ال علميا و ال 
تشغيليا و لم تتطور بنيتها التحتية علي مدى 
عشرية كاملة و خاصة خالل السنوات األولي 
المنظور  من  العربي  بالربيع  يسمي  ما  بعد 
لم تتحقق به  الغربي, بل كان شتاءا قارصا 
ال  و  اإلجتماعية  العدالة  ال  و  المساواة  ال 

الرفاهية المعيشية.

المقيتة  الدكتاتورية  ...من  الفاسدة  األنظمة 
إلي الديمقراطية التخريبية

الثورات اإلجتماعية كانت شعوبها  بلدان  إن 
سنين  صدورها  علي  جثمت  أنظمة  ضحية 
طوال و لم تقدم لهم أبسط الحقوق اإلجتماعية 
التشغيل و تحسين ظروف  باألساس  و هي 
الشرائية  القدرة  تحسين  منها  خاصة  العيش 
و األجور. فاألنظمة السابقة الفاشلة بإمتياز 
كانت تعتمد منظومة المحسوبية في التعيينات 
بالوظيفية و الرشوة و الجعالة داخل إدارتها 
جميع  المالي  الفساد  نخر  بحيث  العمومية 
تلك  تكتفي  لم  لكن  مؤسساتها.  و  أجهزتها 
تلك  بتخريب  المقيتة  الدكتاتورية  األنظمة 
البلدان إداريا و ثقافيا و إجتماعيا بل تجاوزتها 

لتطال أيديهم الثروات الوطنية من فسفاط و 
نفط و تجارة و سياحة لتنهب منها ما طاب 
لهم من كنوز علي بابا و تهريبها إلي الخارج 
أن  كما  أجنبية.  عمالت  و  ذهب  و  ودائع 
تلك األنظمة السابقة لم تكتفي بهذا الحد من 
لبست  بل  البلدان  لتلك  النهب  و  التخريب 
الجديد  الدين  لتمثل  براءة  كلها  جديدة  أقنعة 
أو باألحرى النظام الجديد المنقذ لرفات تلك 
الطالح  هل  هنا  المطروح  فالسؤال  البلدان. 
يصبح صالح؟ و هل الشيطان الماكر يصبح 
مالك طاهر؟ فالغريب في تلك التصرفات من 
التي  المفسدين في األرض  النوعية من  تلك 
المزيد من  لنهب  أطماعهم متواصلة  مازالت 
أموال تلك الشعوب الفقيرة و إمتصاص المزيد 
من دمائهم. فتلك األحزاب المتشكلة من رحم 
األنظمة السابقة الفاسدة في أغلب تلك البلدان 
لعودة  موقوتة  قنابل  اليوم  تشكل  الضحية 
المساكين  تفقير  مواصلة  و  النهب  منظومة 
و األيتام. أما البديل الذي حكم خالل بضع 
سنوات تلت تلك الثورات و أغلبهم بما يسمي 
أنظمة إسالمية لم تكن عليهم سمات اإلسالم 
و ال الدين أصال بحيث أضحت بعض تلك 
البلدان ضحية بؤر لإلرهاب و الخراب خاصة 
التي  و  اليمن  و  ليبيا  و  سورية  دولة  منها 
التي  المجموعة  بين  تضررا  األكثر  كانت 
بحيث  بإمتياز  الفاشلة  الثورات  تلك  شملتها 
صنفت كسنوات الضياع و الجمر. إذا كان 
التحول من الدكتاتورية المقيتة إلي ما يسمي 
بالديمقراطية التشاركية لكن في محتواها كانت 
المقاييس.  شتي  علي  تخريبية  ديمقراطية 
فالتحرر و الحريات المفرطة كانت لها تأثيرات 
و  األديان  حرية  جانب  من  خاصة  عميقة 
التصرفات بحيث إنحرف المسار اإلصالحي 
العنف و  دوامة  إلي  البلدان  تلك  إنجرفت  و 
الصراع مع األجنبي مما خلق بالنتيجة ثغرات 
نفسها  علي  تطلق  إرهابية  مجموعات  لتبرز 
فبالنتيجة  للخالفة.  تدعو  اإلسالمية  الدولة 
التأثيرات سلبية و مباشرة علي جميع  كانت 
القطاعات الحيوية لإلقتصاد بتلك الدول من 
سياحة و تجارة و صناعة و غيرها. أما بعض 
البلدان األخرى فوجدت لها مخرجا من خالل 
التغيير الجوهري الحقيقي و هو إزالة الجميع 
البناء  و  التأسيس  و  السياسية  الساحة  من 

الرفاهية  و  التشغيل  شعارها  الغد  لجمهورية 
للمواطن أوال, و لعل أهمها اإلنقاذ المصري 
و رؤيته اإلستشرافية للتنمية و تطوير البنية 

التحتية علي المدى البعيد.

األوضاع اإلقتصادية..من السيئ إلي األسوء

الثورات  بلدان  بأغلب  اإلقتصادية  األوضاع 
اإلجتماعية تعتبر في مجملها في اإلتجاه من 
ذلك  علي  دليل  أبرز  و  األسوء  إلي  السيئ 
من  و  اإلقتصادية  المؤشرات  أغلب  تدهور 
أهمها التصنيف اإلئتماني السيادي من نظرة 
إستشرافية إيجابية مستقرة إلي نظرة إستشرافية 
سلبية سلبية و األهم من كل ذلك مؤشر النمو 
أدني مستواياته  إلي  إنهار  الذي  اإلقتصادي 
ذلك  إلي  باإلضافة  البلدان.  تلك  أغلب  في 
كبحت عجلة التنمية بالكامل و اإلستثمارات 
المحلية بالشامل و غادرت بعض اإلستثمارات 
األجنبية نظرا لعدم اإلستقرار األمني خاصة 
تلك  تلت  التي  األولي  السنوات  تلك  خالل 
غاية  إلي  تأثيراتها  مازالت  التي  و  الثورات 
البلدان  لتلك  الوطنية  فاإلقتصاديات  اليوم. 
إلفتقارها  نظرا  مجملها  في  هشة  تعتبر 
لعدم  أو  قوية  و مصرفية  مالية  تحتية  لبنية 
إستقاللية مؤسساتها المالية و كذلك إلرتهانها 
للدول المقرضة و تباطؤ إصالحاتها الهيكلية 

الداخلية. أما أهم عامل

سلسلة  نذكر  األوضاع  تلك  في  مؤثر 
اإلعتصامات المتتالية و التقاعس في العمل 
اإلداري و إثقال المالية العمومية بمصاريف 
الغير  األجور  في  للزيادة  نظرا  إضافية 
المدروسة و الضعف في اإلنتاجية. كذلك من 
بين أهم العوامل المؤثرة نذكر ظاهرة اإلرهاب 
المدمر  تقريبا  تعتبر  التي  اإلغتياالت  و 
الحقيقي لتلك اإلقتصاديات خاصة منها علي 
الخدمات.  و  كالسياحة  الحيوية  القطاعات 
برمتها  اإلقتصادية  األوضاع  كانت  إجماال, 
تتجه من السيئ إلي األسوء حتي موفي سنة 
2020 و زادت عليها من الطين بلة ظهور 
شل  بحيث  بكورونا  المسمي  القرن  فيروس 
المستهلكة.  اإلقتصاديات  تلك  حركية  تقريبا 
أما في المقابل فقد حققت بعض تلك البلدان 

صمودا رغم مجمل تلك اإلضطرابات و تلك 
مصر  دولة  باألساس  منها  نذكر  الظروف 

العربية.

إلي  التحقير  اإلجتماعية..من  األوضاع 
التفقير

إن تلك الثورات الفاشلة كانت بمثابة إضاعة 
اإلجتماعية  الطبقات  أغلب  علي  للوقت 
في  وردية  حياتهم  تصبح  لم  بحيث  التعيسة 
للعاطلين  التشغيل  يتحقق  لم  كذلك  رفاهية. 
و المعطلين من سنين طويلة و لم تتم عملية 
إذ  المساكين.  و  المحرومين  أوضاع  تسوية 
كانت األنظمة السابقة تعتمد أسلوب التحقير 
أفراد  و  إلي طبقات  بتقسيمها  الشعوب  لتلك 
و  الحكومية  اإلدارية  معامالتهم  في  خاصة 
من جانب حقوقهم الفردية. فأساليب الترهيب 
و التهديد كانت طاغية في حقبة تلك األنظمة 
الفاسدة الفاشلة. فكان لقمع الحريات و ضرب 
حرية التعبير بقبضة من حديد أثرا بالغا علي 
أغلبهم  إختارت  التي  الشعوب  تلك  نفسية 
بالنتيجة  البلدان.  تلك  سجون  من  الهروب 
كانت األوضاع اإلجتماعية في مجملها في 
الحضيض نظرا إلرتفاع نسبة الفقر و إعتماد 
المثقف  بحيث حقر  التشغيل  في  المحسوبية 
الحياة.  في  إرادته  منه  سلبت  و  الجاهل  و 
كما تسببت تلك األنظمة السابقة الفاسدة في 
دمار إجتماعي رهيب لشعوبها و إدخالها في 
صراعات داخلية ال مثيل لها. أما في المقابل 
لم تتحسن تلك األوضاع مع ذاك البديل ما بعد 
تلك الثورات خاصة خالل السنوات األولي من 
تلك العشرية الضائعة بحيث ظهرت تكتالت 
و  الشخصية  مصالحها  فقط  تخدم  جديدة 
تواصل في مسلسل نهب ثروات تلك البلدان, 
مما زاد في تفقير تلك الطبقات الشعبية المفقرة 
أصال منذ سنين طوال. إجماال, مازالت تلك 
البلدان المتضررة من الثورات الفاشلة تتطلع 
إلي مستقبال أفضل خاصة أن بعضها حقق 
و  إزدهارها  نحو  إنطلق  و  الحقيقي  التحول 
نمو إقتصادها و اإلرتقاء ببنيتها التحتية إلي 
نذكر  أهمها  من  و  المتقدمة  الدول  صفوف 

دولة مصر العربية.

الروائّية األيرلندّية سالي روني ترفض ترجمة أعمالها من 
قبل دار نشٍر إسرائيلّيٍة ألّن اسرائيل دولة فصل عنصرّي

سالي روني  األيرلندية  واألديبة  الكاتبة   رفضت 
العالم  “أيها  روايتها  ترجمة  محاولة  عاًما(   30(
أكثر  قائمة  تصدرت  التي  أنت”،  أين  الجميل، 
 ،)Amazon( ”الكتب مبيًعا على موقع “أمازون
كما  “مودان”،  اإلسرائيلية  النشر  دار  قبل  من 

أفادت صحيفة )هآرتس( العبرّية.
 وقالت روني في بيان إن التقارير األخيرة التي 
بتسيلم  ومنظمة  ووتش  رايتس  هيومن  نشرتها 
جماعات  تقوله  ما  “أّكدت  اإلسرائيلية  الحقوقية 
طويلة:  فترة  منذ  الفلسطينية  اإلنسان  حقوق 
والفصل  العنصرية  للسيطرة  إسرائيل  نظام  إّن 
تعريف  مع  يتوافق  الفلسطينيين  ضد  العنصري 
نظام الفصل العنصري، بموجب القانون الدولي”.
لن  األشخاص  بعض  أّن  إلى  الكاتبة  وأشارت   
التعاون  تستطيع  ال  لكنها  قرارها،  على  يوافقوا 
عالنية  بنفسها  تنأى  “ال  إسرائيلية  شركة  مع 
الشعب  تدعم حقوق  العنصري، وال  الفصل  عن 

الفلسطيني التي نصت عليها األمم المتحدة”.
مرًّة  أعّبر  أْن  أود  ذلك،  غضون  وتابعت:”في 
في  الفلسطيني  الشعب  مع  تضامني  عن  أخرى 

نضاله من أجل الحرية والعدالة والمساواة”.
 من جانبها، قالت “الحملة الفلسطينية للمقاطعة 
إنها   )PACBI( إلسرائيل”  والثقافية  األكاديمية 

في  وتابعت  المؤلفة”،  بقرار  بحرارة  “ترحب 
من  يحصى  ال  عدد  إلى  روني  بياٍن:”تنضم 
الثقافية  المقاطعة  دعم  في  الدوليين  المؤلفين 
إسرائيل،  في  المتواطئ  النشر  لقطاع  المؤسسية 
تماًما كما دعم الفنانون التقدميون ذات مرة مقاطعة 

نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا”.
 وتصدرت الرواية،التي نشرت الشهر الماضي، 
المتحدة  المملكة  انتشارًا في  الكتب األكثر  قائمة 

وأيرلندا.
قامت  الشابة  الكاتبة  أّن  بالذكر  الجدير  ومن   
فيه  دعت  مفتوح  خطاب  على  مؤخرًا  بالتوقيع 
العالمية  القوى  تقدمه  الذي  الدعم  “إنهاء  إلى 

إلسرائيل وجيشها، خاصة الواليات المتحدة”، كما 
التجارية  العالقات  “قطع  على  الحكومات  حثت 

واالقتصادية والثقافية” مع إسرائيل.
على  روني  وقعت  الماضي  )مايو(  أيار  وفي 
إلى  دعت  التي  العنصري،  الفصل  ضد  رسالة 
اإلسرائيلي  للعنف  مشروط  وغير  فوري  “وقف 
ضد الفلسطينيين”، وطلبت من الحكومات “قطع 

العالقات التجارية واالقتصادية والثقافية”.
الشهر ذاته، كان روجر ووترز -المؤسس  وفي 
من   -)Pink Floyd( فلويد”  لـ”بينك  المشارك 
بين 600 موسيقي وقعوا رسالة مفتوحة يطلبون 
العروض في  الفنانين مقاطعة  فيها من زمالئهم 

إسرائيل حتى تكون هناك “فلسطين حرة”.
وقالت مجموعة “موسيقيون من أجل فلسطين” في 
رسالة “بصفتنا موسيقيين، ال يمكننا أن نصمت. 
فلسطين.  مع  نقف  أن  الضروري  من  اليوم، 
وندعو زمالءنا للتأكيد عالنية على تضامنهم مع 
الحرب  جرائم  مع  فالتواطؤ  الفلسطيني.  الشعب 
اإلسرائيلية يتحقق بمجرد الصمت، واليوم الصمت 
باسمكم في  إلينا  ندعوكم لالنضمام  ليس خيارا. 
رفض أداء األعمال الفنية في المؤسسات الثقافية 
اإلسرائيلية المتواطئة، والوقوف بحزم في دعمكم 
السيادة  في  اإلنساني  وحقه  الفلسطيني  للشعب 

والحرية”.
على صلٍة بما سلف، قالت مصادر سياسّية رفيعة 
في تل أبيب إّن ايرلندا بدون أدنى شك تحوّلت إلى 
بدفع  وتقوم  معادية إلسرائيل  أوروبية  دولة  أكثر 
متطرفة  مواقف  التخاذ  األخرى  األوروبية  الدول 
أّنه  إلى  الفتًة  الكيان،  للتهاون ضد  قابلة  وغير 
بوعاز  األسبق،  اإلسرائيلّي  السفير  عندما وصل 
إحدى  استقبلته  دبلن  العاصمة  إلى  موداعي، 
الصحف المركزية في ايرلندا بعنوان ضخم على 

الصفحة األولى: “أهاًل وسهاًل بك في جهنم”.
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كافة انواع ابواب الكراجات
 بيع - تركيب - تصليح

SALE
$385

SALE
$450

GARAGE DOOR SERVICES
SALES - INSTALLATION - REPAIR 

We are specialized in residential and commercial garage doors &
cleaning services in the Greater Toronto Area

 لدينا فريق عمل لكافة خدمات التنظيف
منازل - مكاتب - محال تجارية

1/2 HPF ATOMS
CHAIN GARRAGE DOOR OPENER

1/2 HP CHAMBERLAIN
BELT DOOR OPENER



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

29www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         OCT 15,2021, Issue 293



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

30www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         OCT 15,2021, Issue 293



31www.meshwarmedia.com OCT 15, 2021, Issue 293  meshwarmedia@hotmail.com               لالعالن for advertisement 
416-302-7664



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

32www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         OCT 15,2021, Issue 293أدب

باريس بودلير

رشدي الماضي 
حيفا 

 1821( بودلير  شارل  ِشعر  دارسو  اشتّق 
-1867( موضوعا وُبنية، من صخب باريس 
دمة تحايت الحداثة وُتعلن  المدينة، حيث الصَّ

عنها في آن…

فالمدينة بهذا المعنى ُتصبح أثرًا لمدينة غير 
اعر مّتكأ لخبرة  مسبوقة، تجعل من صدمة الشَّ
جديدة، لكون هذه الّصدمة نتجت بسبب زحام 
هائل متجانس ُيذّكر بجموع اأَلنظمة المستبّدة، 
فئات وطبقات وآفاق مختلفة،  الُمَصاغة من 
دة على اإلطالق، حيث  تؤّلف كتلة غير ُموحَّ
لُيْصبح  مشتركًا،  شيئًا  الّزحام  بشر  يملك  ال 
االّتفاق الوحيد بينهم ال صوت له، ويدفع كّل 
واحد منهم إلى التَّقوقع الذَّاتي، كي ال ُيعّطل 

الحشد البشري عن مواصلة اندفاِعِه…

طبعا، ال َيْخفى أّن في مثل هذا الّتقوقع أنانّية 
سلبّية، ألّن الفرد فيها ينكمش على مصلحِتِه، 
تناُفس  في  وتضعه  له،  وحيدًا  رفيقًا  ِلُتْصبح 
إنسان  يحاور  الهت مع اآلخرين، وهكذا ال 
الّزحام إاّل سرعَتُه هو ال غير، فيرّد اآلخرون 

بحركة سريعة تلّبي مصالحهم…

النَّاقد  على  َأملى  اأَلناني،  الفرد  هذا  مثل 
أْن   )1892-1940( والتربنيامين  األلماني 

ُيمّيز في الّزحام ألوانًا ثالثة من البشر:-

بين  مكان ضّيق  الباحث عن  الّزحام  انسان 
مكان  إلى  الوصول  بهدف  المتدافعين،  ُسْبل 
يعرفُه، ُثّم اإلنسان الُمَتبّطل الذي يهدر وْقَتُه 
المتسّكع  اإلنسان  ويليِه  غاية،  بال هدف وال 
الُمْنصرف إلى المالحظة والمراقبة في شوارع 
إلى  عدنا  وإذا  المتالحقة،  اأَلقدام  ُتغّطيها 
في  يكون  أن  أراد  أنَُّه  نرى  بودلير،  شاعرنا 
مع  ِصَلتها  قطعت  والتي  الحديثة،  مدينِتِه 
أْخرى قروسطوية، أن يكون، وهو يتفّيأ َتَصّورَُه 
المثوارت  فوق  أقاَمُه  َتصّورًا  للعالم،  الحداثي 
أن  أراد  نعم!!!  القديم،  والمألوف  والطبيعي 
في  نموذجّيا  متسّكعًا  هذه  باريسِه  في  يكون 

الحف« والُخطى الُمتمّهلة…  زمن يطرد »السَّ
الى ما  ينفر منه، ومنجذبًا  بما  ليظّل مفتونًا 
اعر  يخيفُه وُيروِّعه، ُمتماشيًا مع ما قاله الشَّ
المدينة  زحام   « بو:-  أَلن  إدغار  الكبير 
فكل  والفزع،  والّنفور  الخوف  يثير  الكبيرة، 

يطرة عليه… شيء همجي ال تمكن السَّ

بلغة  يضيف  أن  إاّل  بودلير  من  كان  فما 
الغابة  مخاطر  تكون  ماذا  انفعااًل:«  أشّد 
دمات والنِّزاعات اليومّية  والبراري مقارنًة بالصَّ

للحضارة؟!!!

حّقا، يدّل هذا اإلحساس الُمْشبع بتشاؤم ثقيل 
يكن  لم  الّلقاء  هذا  أنَّ  يدّل  ِبكلمة »صدمة« 

شاعر

ر« ُمهّيأ للقاء بِه... »أزهار الشَّ

قصة قصيرة: فرار الفار!!

يسرنا في صحيفة ) مشوار ( أن ننشر على 
حلقات المحموعة القصصية الجديدة لألديب 

الفلسطيني  المقيم في هاملتون
من  مقامات  بعنوان:  فارس  القادر  عبد  د.   

زمن الكورونا -
اإلمبراطور كوفيد التاسع عشر

فرار فأر
انزعجت الفئران مما يفعله بها اإلنسان، وما 

يجريه عليها من تجارب في المعامل الطبية 
والمختبرات الصحية، فهي حبيسة

إلجراء  والحصار،  للسجن  تخضع  األقفاص 
الدواء  إيجاد  أجل  من  عليها،  التجارب 

والعقار، وإنقاذ البشر من شر األوبئة
والطاعون  الكوليرا  من  بداية  واألمراض، 
وحتى »سارس وإيبوال »والجذام، وبعدها يتم 

التخلص منها بالحرق واإلعدام.
قادم  األيام،  هذه  جديد  وباء  اكتشاف  ومع 
أطيب  والفئران  الجرذان  من  تتخذ  بالد  من 

الطعام، والذي أخذ باالنتشار في كل
البلدان، أطلقوا عليه اسم »كورونا «، ومعه 
جرى منع التجمعات ولعب الكورة، وتم فرض 

الحجر والحصار، ولذلك تقرر جلب
ويتم  أكيد،  لقاح  أجل تجربة  فأر جديد، من 
تصنيع عقار للعالج والشفاء، ورفع الكابوس 
الذي أصاب الناس بالرعب والشقاء، وكل هذا 
العناء، جرى حقن الفأر بفيروس: الكورونا «، 
فأصيب بارتفاع حرارة فجرت الميزان، أحس 

بعدها بدوخة وغثيان، ثم أخذ يتخبط ويدور 
في أرجاء المكان، كأنما أصابه شيء

كثرة  من  التعب  هّده  وبعدما  الجنان،  من 
أضمر  وقد  القفص،  زاوية  في  نام  الشغب، 

أمرًا ِبشر، لالنتقام من بني البشر.
اتخذ  قد  كان  التالي،  اليوم  فجر  بزوغ  وقبل 
وهو  انتظار،  دون  الفرار  بإعالن  القرار، 

يحمل الفيروس القاتل الفتاك.
فرار  خبر  على  والخبراء  األطباء  استيقظ   
الطوارئ  حالة  الحكومات  فأعلنت  الفأر، 
ومنع  التجوال،  حظر  وتم  واالستنفار، 
والموانئ  الحدود  وإغالق  واألسفار،  التنقل 
في  الدول  لكل  األخبار  والمطارات، وصلت 
الجوار، فتحركت األساطيل والجيش الجرار، 
الذي  الصغير،  الفأر  عن  البحث  أجل  من 
يحمل الفيروس الخطير، حيث بدأ يتجول في 
المدائن والخرائب والقفار، وأخذ باالختباء في

مكان،  في كل  الوباء  ناشرا  ودار،  بيت  كل 
وبدأت  اإلنسان،  بني  من  الماليين  مهددا 

الطائرات بشن الغارات، وُأطلقت الصواريخ
من الراجمات، بقصف وحرق أي مكان يلجأ 
والخسائر  الدمار  المأفون، محدثة  الفأر  إليه 

الكبيرة في المزارع والمساكن، التي قد
رصدت  فيما  الفار،  الفأر  فيها  اختبأ  يكون 
الجوائز  الدولية  المال  ومؤسسات  البنوك 
بالماليين، لمن يأتي برأس الفأر الثمين، بينما

االتصال  وسائل  في  الشائعات  انتشرت 
واإلعالم، أن ما يجري هو مؤامرة من بالد 
سمين،  بكرش  شيخ  كان  »بينما  سام  »العم 
رب  من  ابتالء  هو  البالء  هذا  أن  يصرح 
للمسلمين،  الكفار  محاربة  بسبب  العالمين، 

وابتعاد الناس عن الدين، فيما أعلن خبراء
المحللين،  من  وغيرهم  والسياسة  االقتصاد 
أنه لن يتم اإلمساك أو الفتك بالفأر اللعين، 

والقضاء على هذا الوباء، واكتشاف الترياق
أو  الصين،  في  النسل  تحديد  قبل  والشفاء، 

تحرير فلسطين!!

خاطرة: الرفق جوهرة
يقول احدهم:

كنت طفاًل في السابعة من العمر عندما سمعت 
عن طالق عمتي و مجيئها لإلقامة في بيتنا .. 
أفعال  إنسانة حزينة من ردود  توقعت أن أرى 
مبتسمة  كانت  عمتي  أن  المفاجأة  لكن  أمي 
... عندما كبرت عرفت أن زوجها طلقها لعدم 

إنجابها ...
لم تكن ناقمة حتى عليه ...كانت تقول في ثقة 

.. الحق معه .. هو محتاج للخلفة ...
أمي كانت تصاب بأرتفاع الضغط ألن عمتي 
الذي طلقها .. لكن  ناقمة على زوجها  ليست 
عمتي كانت تقول جملة غريبة ) الرفق جوهرة 

.. )
 لم أكن أفهمها لكني مع الوقت فهمت ...

التماس  على  تربت  رفيقة  إنسانة  عمتي 
األعذار.. و أن الرفق باآلخرين هو أهم شيء 

...
كانت تعاون أمي في تربيتنا .. تحكي القصص 
و تساعد في الرعاية بال أي عصبية .. و عندما 
عمتي  كانت  لتضربني  ورائي  تجري  أمي  كانت 
سنده  يضرب  حد  ...في  سندك  هذا   .. تقول 

!!!فتتراجع أمي .. 
أنها من ناحية الشكل  طالما أحببت عمتي رغم 
بقي  أن زوجها  المدهش  و   .. بالجميلة   ليست 

يتواصل و يريد إعادتها إلى عصمته... و كان 
قد أنجب من زوجة أخرى  ...لكنها اعتذرت ...

أبنائي...  تربي  أن  أريدك   .. لها  يقول  سمعته 
لكنها ردت عليه  هللا يوفقك ....

أمي الغالية كانت عصبية و عمتي كانت هادئة 
.. أصاب أمي مرض احتاجت معه إلى مالزمة 
المستشفى .. و عمتي قامت برعايتنا اثناء غيابها 

.. عمتي كانت تقول دائمًا هذه العبارة 
الرفق جوهرة ... 

ال  و  .. ال تضرب  الهدوء  تعني  انها  فهمت  و 
تنفعل و ال تعادي

و كانت تقول أن اإلنسان أحوج مخلوق إلى الرفق 
....

و ال أنسى عندما كادت احدى أشجار حديقتنا ان 
تموت فعطفت عمتي عليها و اهتمت بها حتى 

عادت إلى النمو ...
عمتي هي التي علمتني الصالة .. 

قلت لها : أ ليس ربنا عظيم ؟
ستنفعه  ...بماذا  الصالة  منا  يحتاج  لماذا  طيب 

؟؟؟
قالت بهدوء .. الذي يتصل بملك الملوك ... هو 
الذي يستفيد أم الملك يا صغيري...  نحن نصلي 

من اجلنا ..نحن  نحتاجها ...
له   تقول  كانت  ...و  الصوت  عالي  كان  أخي 

دومًا : أحب صوتك الرائع المنخفض... و كان 
يندهش ..ثم فجأة بدأ يخفضه ...

عادت أمي من المستشفى لتجدني أصلي .. و 
أخي قد كف عن ارتفاع الصوت .. 

رأيت مرة عمتي تتأمل صورة زفافها .. سألتها :: 
إنِت زعالنة إلنك لم تنجبي ؟
قالت .:هي الخلفة بيد من ؟؟

قلت :بيد هللا 
قالت في يقين : هللا ال يريد بي إال خيرا أنا لست 

منزعجه..
إنها  األحيان  بعض  في  أشعر  كنت  بصراحة 
بالرجوع  راضية  ليست  لكنها   .. لزوجها  مفتقدة 

إليه رغم آلحاحه عليها بالعودة إليه ..
 ال أنسى يوم عاد إلى بيتنا ...يومها جلس معها 

و مع أبي
و أعمامي .. ألقناعها بالعودة إليه .. كان نادمًا 

على الطالق ...
قلت لها :ارجعي له .. كانت تبكي في حجرتها 

..طبطبت عليها ..
قالت لي: زوجته الجديدة رافضة رجوعنا.. ال اريد 
تضييعه هو  و أطفاله ...لكن زوجها كان مصرًا 

على إعادتها .. 
سألته لماذا ؟ قال لي: ال يوجد مثلها .. كانت أهم 
من كل شيء... لكن أنا كنت غبيا عندما طلقتها  

بجوارها... كنت  العودة  عدم  على  ...أصرت 
الثانية صارخة  زوجته  من  اتصاال  تلقت  عندما 
برفق  عمتي  ردت  ..و  عنه  أبعدي   : متوعدة 

:حاضر  و أغلقت الخط. 
كنُت منفجرًا ) لماذا لم تصرخي ( 

قالت بالدموع: ) زوجة خائفه على زوجها (
..حتى  عمتي  لزوج  النفسية  الحالة  تدهورت 
ترجوها  بعمتي  االتصال  إلى  زوجته  اضطرت 

العودة إليه .. كنت مندهشا .. 
أعلم أن عمتي تحبه .. و عندما عادت إليه ردت 
الحياة إلى نفسه ..لكن المدهش ... هو أن كراهية 
تحريض  مع  االزدياد  في  بدأت  لعمتي  زوجته 
لكن عمتي كانت تصبر   .. أوالدها ضد عمتي 
أمهم...ثم  من  أكثر  بها  تعلقوا   .. تحتضنهم  و 
تعلقت بها زوجة زوجها ...عمتي كانت توصيه 

خيرا بها ...
أنا  و  الولود  الودود  أنِت   : لها  تقول  كانت  و 

عاقر ...
عمتي قصة من الصبر و اإلنسانية المكتملة .. 
اليوم بعد أن توفاها هللا فجأة أقف على دفنها و 

إلى جواري زوجها الباكي
و أبناؤه الثالثة .. و أخي و أتذكر كلماتها .. 
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نبيل عودة

بامرأة حل لطف هللا عليها، تخرج  نكبت حارتنا 
كل ليلة صارخة شاتمة متوعدة، واهل الحارة في 
نومهم العميق، ال تبقى وال توفر احدا، توجه أقذع 
الشتائم، وتقذف التهديدات بأن » تفعل وتترك » 
بنساء الحارة ورجالها، ويتطاير الزبد من شفتيها 
في نوباتها الليلية العصبية. وكثيرا ما تلوح بسكين 
في  توجسا  ترك  مما  مزمجره.  متوعدة  مطبخها 
غفلة.  حين  على  حماقة  ترتكب  بان  نفوسنا، 
والحق يقال، ان اهل حارتنا يؤذيهم حالها البائس، 
ويريدون للطف هللا ان يطولها مرة اخرى بمؤسسة 
ترعاها، علها تعود الى كامل وعيها وتصبح واحدة 
منا وفينا، تغرق مثلنا في النوم حين يحين زمنه 
السلطاني، وتستيقظ ليومها الجديد، بنشاط وأمل، 
والعالقات  واألحاديث  التحيات  ونبادلها  وتبادلنا 
ايامها  وسننسى  الجيران.  بين  المرجوة  الطيبة 
وعيون  عيوننا  من  النوم  أطارت  التي  السوداء 
اطفالنا، بصراخها المؤذي وبشتائمها المدوية في 
سكون الليل، وبعربدتها المنفلتة على رجال الحارة 
ونسائها، ألنهم يتنفسون نفس الهواء الذي يصلها، 
ويالطفهم نفس النسيم الذي يرطب قيظ الصيف 
في بيوت الجميع، او يرى هللا بها امره رحمة لها 

ولنا، فهو الرحيم وهو السميع.

البعض،  يفكر  كما  بها،  والمتلطف  المرأة  تلك 
وال اقول هذا على ذمتي او مسؤوليتي، حتى ال 
اتحمل وزر الخطيئة، انما انقل ما يدور وليس في 
ذلك ما يدل على اشتراكي بما يفكرون، بان هللا 
يحمل اثم تصرفاتها المنفلتة ، اذ اختصها بلطفة 
وبتنا عاجزين عن فهم وتعليل ألطافة التي كثرت 
واتسعت مع تزايد شتائم جارتنا وصرخاتها المدوية 
بتنظيم  تتهمنا  انها  فهمنا   ، الليل  منتصف  في 
اعتداء عليها ، واننا نجمع القمامة ونفرغها امام 
منزلها ، واننا نصطاد الذباب والهسهس ونجمعه 
السحر  نمارس  واننا   ، بيتها  محيط  في  ونطلقه 
لنسرق  ونتآمر   ، في وجهها  الدنيا سوداء  لتبقى 
الورود التي ال تألو جهدا ، رغم لطف هللا بها .. 

على رعايتها بحنو واكثارها.

في  الشائط  عقلها  من  الحيرة  اصابتنا  ما  وكثيرا 
عالقاته مع اهل الحارة والجيران االقربين خاصة، 
تخصيبها  الورود،  رعاية  في  العجيبة  وقدرتها 

واكثارها.

والحقيقة، لوال عقلها المصاب بلطفه، دام مجدة 
والتعلم  التقرب  في  أحد  تردد  لما  علياء،  في 
واالستفادة من خبرة جارتنا في تنمية الورود، بل 
بيوتنا،  في  والسعة  الرحب  وعلى  اهال  ودعوتها 
بعد ان يعود عقلها الى مخدعه، ويتستر لسانها 

بمأمنه.

وللتاريخ اقول ان جارتنا نزلت علينا في يوم غائم 
اين  ومن  هبوطها  تم  كيف  أحد  يدري  وال   ...
الساحات  ذي  الكبير  بيتها  المتالك  مصادرها 
والمشارف واالحواض، وقد قارن البعض هبوطها 
هبوط  ان  غير  القمر.  على  الناجح  بالهبوط 
اما هبوطها   ، آالته  له مصمموه ومطلقو  القمر 
خبره  وال  مبتدأه  وال   ، ووسائله  اصلة  يعرف  فلم 
وتوجس  بقبول  نعايشها  حقيقة  اضحى  انما   ،
البال وال  باال تكون وراء جارتنا سيرة ال تطمئن 
 ، للشرف  وصونا  كرامة  الحارة  لبيوت  تضيف 
ان هبوطها في حارتنا هو شوكة  وكان واضحا 
تزداد انغراسا مع االيام ، ورغم الورود المنماة في 
يحمل  االحساس  ان  اال   ، والشرفات  االحواض 
توجسا ال تفسير ظاهر له وقلقا من آت مجهول 
، قد ال يتناسب مع حارتنا واخالقنا وقيمنا وحسن 
سيرتنا ، وقد تواصل ازعاجها وزعيقها المؤذي ، 
 ، بالنا  راحة  ،واقالق  الهانئ  النوم  من  وحرماننا 
ومثولها امامنا ببشاعة لم ينتظرها احد من الخالق 
في خلقة الذي قيل لنا في صغرنا ، بان صناعته 
في منتهى الكمال والجمال واالتقان ، فهل كانوا 
اخفاء  من  يستفيدون  وماذا  ؟!  علينا  يكذبون 
ايماننا  في  لتجربتنا  محاولة  هي  او  ؟!  الحقيقة 

وكيف  علياء؟!.  في  سبحانه  ومشيئته  بقدرته 
نرى الجمال في كل ما نرى؟ وهل ابقت جارتنا 
شيئا من دالالت جمالها ؟! ترى ما الذي يمسخ 
سحنتها في عز الليل، ويحيلها شرسة تأخذ راحتنا 
ونومنا الهنيء، لتصليه على نار كلماتها النابية 
والمؤذية؟ كنا نتأمل ونتعجب ونناشده سبحانه .. 
ال  وان  والتقوى  الصبر  من  مزيدا  بنا  يحل  ان 
يجربنا بجارتنا، ونقيم له الدعوات ان يبرد غيظها 
ويخفف  الملتهبة  حدتها  ويطفئ  المبرر،  غير 
انذاراتها لنا بالثبور والدمار، وازاحة الغشاء عن 
عينيها علها تبصر نوايانا الطيبة ويرتد لها عقلها، 
ويطمئن بالها ويزول كربها وزعيقها، فننعم بغفوة 

آمنة اشتقنا لها وافتقدناها منذ ابتلينا بها.

سبحانك في عالك، ال يتم امر اال بمشيئتك، وال 
يا  رحمتك  بإذنك،  اال  جان  او  انس  النور  يرى 

قدير، حنانك يا غفور.

لطف  على  يضاف  آخر،  للطف  انتظارنا  طال 
الخالق االول الذي انعم به على جارتنا، فيعدل 
ما بار في خلقها، فتزول حيرتنا من حديث بعض 
ضعاف النفوس وقليلي االيمان من اهل حاراتنا، 
جوالته  له  المغفرة(  ثم  )المغفرة  علياء  في  انه 
وصوالته، بعضها ألمر في نفسه او خارج عن 
تنتظم  وال  تجليه،  يكتمل  ال  يدعون.  كما  أرادته 
صنعته، ويبقى منتقصا وعديم الفائدة للبشر، وان 
الصالح  منها  يخرج  االنتاج،  سكة  يشبه  االمر 
ولكن   .. كجارتنا  والبائر  اقل  والصالح  تماما 
حيرتنا بقدرتها، رغم لطفة النازل عليها .. على 
بحب جلى واضح معظم  الورود ورعايتها  تنمية 
ساعات النهار، اما ساعات الليل فتكرسها لشتمنا 
قساوة  التهديدات  وبأشد  الكالم  بسافل  وقذفنا 

وجنونا، فكيف يتساوى الورد مع الجنون ؟!

من  جنونها  ان  وأعلنوا  تواقحوا  الشباب  بعض 
صمتها  يضمن  فرجها  اشباع  وان  فرجها،  جوع 
في الليالي التي احالتها الى معاناة طويلة ألهل 
حارتنا، ولكن هل هناك من يجرؤ على تطبيق 

هذه النظرية ؟!.

الشباب  نظرية  فيهم  ايقظت  الشيوخ  بعض 
في  فتنافسوا  الغابرة،  ايامهم  ذكريات  الفرجية، 
قص غزواتهم وعنترياتهم، فاضحكوا اهل الحارة، 
ومسكها عليهم الشباب وتساءلوا بخبث وهزء، ان 
كان من المعقول ان يكون شيوخنا، الذين يدبون 
ويقحون  عصيين،  على  وأحيانا  عصيهم  على 
لهم  يومهم،  ساعات  كل  ويضرطون  ويبصقون 
مثل هذا السجل الذي ال يخجل به أكبر » دون 
شيوخنا  كان  وان  النوم؟  غرف  عرفته   « جوان 
على حرث  التاريخية  القدرة  هذه  بمثل  االفاضل 
حارتنا  في  جارتنا  هبوط  تحول  فكيف  الفرج، 
بمثل هذا االشكال وبمثل هذه الضراوة، بمثل هذا 
التعطش لألذى، وبمثل تلك الدالالت البارزة لجوع 
فرجها ؟! والبعض سأل ما ال جواب له، لماذا يا 
حضرات الرواد الباسل لم تتطوعوا إلشباع جوع 

جارتنا قبل أن يمسها لطفة ؟!

حديث  استطابوا   ، كالشباب  الشيوخ  ان  والواقع 
الفروج ، حتى زجرهم عقالء الحي وانذروهم بالويل 
الخوض  واصلوا  اذا  جهنم  بنار  والحرق  والثبور 
في المحرمات واالعراض، فالجارة ، حتى الغريبة 
عن الحارة ، والدخيلة على بيوتها ، لها حرمتها 
،ووهبنا  الرذيلة  من  استثنانا هللا  العرب  فنحن   ،
والمشروع  الصالح  العمل  في  لنستثمرها  الفحولة 
، باإلكثار من نسلنا ، وتعزيز جيوش المؤمنين 
الصالحين ، وان الداللة لمصيبة حارتنا بجارتنا 
هي مئات التجارب التي ال بد لنا ان نقف فيها 
الربانية  بالتجربة  بثبات وايمان ، حتى ال نسقط 
ونتحول الى عبدة الشيطان لعنة هللا علية ، وان 
ال ننسى ان لسبحانه في علياء شؤون في خلقة ، 
ليس لنا ان نخوض فيها حتى ال نقع بالمحظور 
، وال  اقتراحاتنا  ينتظر  ، ال  اسمة  تبارك  وانه   ،
لو  وانه   ، التدبير  وحسن  الرأي  صواب  ينقصه 
شاء  لو  وانه   ، اخرسها  او  لسانها  للطف  شاء 
لبعث اليها فحال يضمها الى حريمة بدل وحدتها 
القاسية .. ويروضها ويشبعها فما وفرجا، فتطيب 
حالها وتستقر نفسها، ولكن مشيئته لم تكن كذلك، 

فالحذار من الخوض في شؤونه.

عقالءنا  ان  عينية،  في  البريق  يلوح  شاب  قال 
بالويل  بتهديدنا  الفروج  حديث  عن  زجرونا 
الفحول،  حديث  وفتحوا  جهنم،  ونار  والثبور 
نتداول  المحظورة،  المنطقة  لنفس  عدنا  اننا  اي 
اليوم  حتى  يثبت  لم  ولكن  اشكاالتنا،  لحل  فيها 
فروج  حرث  على  فحولها  بقدرة  تحررت  امة  ان 
الفحولية.  بقدرتنا  حلت  اشكالياتنا  ان  او  الغزاة، 
فهذا يعيد الحديث الى اصلة، والى نفس المناطق 
وهو  حارتنا،  عقالء  عنها  منعنا  التي  المحظورة 
الزمن في عقلهم  اننا شبابا وشيوخا حرث  يثبت 
وعقلنا، مصابون بنفس الداء. وان العقل في هذه 
أجازته  ان  ويبدو   .. اجازة  في  يخرج  المنطقة، 
طالت وهي بسبب ما نعانيه من الهبوط الغريب 

لجارتنا في حارتنا.
اشتدت قوه صراخ جارتنا واستمرت لزمن اطول، 
وصرنا نسمع عويل الذئاب بين صرخاتها وكأنها 
قبل  الرجال  ارتعد  وقد  ذئب،  امرأة  الى  تتحول 
ولم  رعبا،  بأمهاتهم  االطفال  والتصق  النساء. 
يجرؤ أحد منهم على عبور الشارع بقرب بيتها اال 
ركضا سريعا ومن الجهة البعيدة، وتساءل البعض 
بثياب  فحل  ام هي  امرأة،  حقا  جارتنا  كانت  ان 
واشتعلت  الحارة؟  بحرمات  الفتك  بقصد  تمويهية 
بالخطر  الحارة  اهل  وأحس  الحمراء،  االضواء 
المحدق، وقال البعض لعل المخفي أعظم، وغرقنا 

في حيرتنا.

ايماننا واحفظ  لدنك رحمة، وعزز  هبنا من  ربنا 
لنا كرامتنا.

الحال،  اعياها  ان  بعد  حارتنا  رأي  استقر   
يستنجدوا  ان  والهواجس،  الوساوس  وتكاثرت 
ان  بهم  تلحق  قد  فالمصيبة  االخرى،  بالحارات 
لم نتدارك االمر ونوقف الشر المتزايد .. حقا ال 
يمكن انكار نخوة ابناء الحارات وهمتهم المباركة، 
فتوافدوا جماعات جماعات لمد يد العون ودعمنا 
المستفحلة .. وبعضهم اكتفى مشكورا  من اآلفة 
ان  والسموات،  االرض  لخالق  الحارة،  بالدعوات 
ينصر المؤمنين الصامدين على الشر واالشرار، 
فأقيمت الموالد في حارتنا، ترحيبا باإلمدادات من 
ودبكنا  واكلنا  الذبائح،  وذبحنا  الرجال.  اصلب 
ولوحنا بسيوفنا امام شرفتها .. ومع ذلك ال يبدو 
ان جارتنا فهمت ان هذه الجحافل والسيوف هي 
استمرت  بل  وعدوانها،  شراستها  استفحال  لوقف 
بصراخها الليلي المؤذي مما أرهق رجال الحارات 
لم  ذلك  ومع  والراحة،  للنوم  الخلود  من  وحرمهم 
االرز  من  مخزوننا  نفذ  ان  بعد  اال  عنا  يتخلوا 
الى حارته معلنين بصالبة  والخراف، فرجع كل 
انهم على استعداد دائم، إذا ما تواصل استفحال 
االمر، ان يعودا من جديد لدعم صمودنا وتقوية 
فشكرناهم  والوفاق،  بالخير  لنا  ودعوا  شكيمتنا، 
من  القيناهم  ما  بمثل  وودعناهم  نخوتهم،  على 

ترحاب.

ويبدو ان جارتنا انتظرت هذه اللحظة ... بعودة 
جنونها.  فازداد  احيائها،  الى  الداعمة  الطوابير 
ساعات  في  وازقتها  الحارة  لشوارع  تخرج  وبدأت 
الليل والنهار، تعترض النساء واالطفال، صارخة 
شاتمة ملوحة بقبضتها، فلم يجد البعض حال اال 
مغادرة الحارة، خوفا ورعبا من اذاها، بعد ان بات 
الدعم  اننا ال نملك ما نطعم به طوابير  واضحا 

من الحارات االخرى.

»فلخ  عن  قاصرين  يكونوا  لم  الحارة  اهل  حقا، 
تلويث  عن  اباؤهم  فهو  زجرهم  ما  اما  نيعها« 
رجولتهم بالتشاطر على امرأة مصابة بلطف هللا.

ندر  ولم  معنى،  لحياتنا  يعد  ولم  دنيانا  اسودت 
بهذا  ابتلينا  اين  ومن  الحال  لهذه  وصلنا  كيف 

المأزق؟

البيوت  وباتت  وعدوانا  سوءا  تزداد  الجارة  حال 
النفالتها،  خصبا  مرتعا  اصحابها  تركها  التي 

كانت بال اهل ليردوها عن غيها.

ال نعرف من اين هبطت علينا، وهل لها زوج، ام 

انه كان ونفق بعد ان رأى حالها؟ وكيف تصير 
حال كرامتنا إذا مددنا ايدينا عليها ؟!

لردع  بالعصى  وتسلحوا  تنظموا  الشباب  بعض 
ان  وافهموهم  زجروهم  كبارنا  ان  اال  انفالتها، 
مع  والحال  فكيف  حرمته،  استجار  مهما  للجار 
لها  ادعوا  ؟!  هللا.  بلطف  ومصابة  وحيدة  امرأة 

بالرحمة ؟؟

ولكن هللا، سبحانه في عاله، له كما يظهر رأي 
مختلف، طرقة ليست دائما مفهومة لخليقته، فها 
في  مولودة  بوضعها  وتحيرنا  تذهلنا  الجارة  هي 
كل بيت مهجور. ترى من اقتحمها ؟؟ وهل كان 

اقتحامها ميسرا؟
وهل مقتحمها انس مثلنا او جن من المتحررين 
من اسر سليمان الملك. وكيف لم يلحظ أحد من 
اهل الحارة تغير حالها وشكلها بانتفاخ بطنها ؟! 
غير  من  المولودات  من  عددا  والمذهل وضعها 
المعقول ان يحمل به بطن وحيد، فهل هي امرأة 
كما فهمنا حتى اليوم .. ام جنية متمردة من اسر 
بلطف هللا  الجن  ؟! وهل يصاب  الملك  سليمان 
انس جوع فرج  يشبع  ان  يمكن  ؟! وهل  كالبشر 
وجنية  انس  بين  الجماع  يمكن  وكيف  ؟!  جنية 
؟!وهل يسمح الشرع بهذا الجماع ؟!ومن اين لهذه 
الجارة هذا الخصب غير المحدود، وبهذه الكثرة 
امام  نحن  فهل  ؟!  البشر  بني  على  المستحيلة 

عجيبة دنيوية لم يسمع بها أحد من قبل؟
والمرعب أكثر ان المولودات شديدات الصراخ 
كأمهن، فهل انتقل لهن لطف هللا بالوراثة ؟! 
وما الحل امامنا؟ هل نحمل عصانا ونرحل 

؟!
بان  الخيال،  تشابه  قصص  تدور  وبدأت 
يتجولن في  بنات جارتنا، رغم صغرهن ... 
الحارات االخرى مطلقات صراخا ذئبيا مرعبا 
.. والمذهل انها لم تلد اي مولود ذكر !! بلغ 
حكم  على  الشباب  تمرد  وبدأ   .. مداه  الذل 
التقاعس  بالمسؤولية عن  الشيوخ ، واتهامهم 
 ، وقته  في  لجارتنا  االرعن  االنفالت  ولجم 
الغريب  للتكاثر  الحيوي  المجال   واعطاؤها 
والمذهل وبدون االخصاب من ذكر ، وقال 
ليسوا  ،وانهم  الزبى  السيل  بلغ  انه  الشباب 
على استعداد ليكونوا نسخة طبق االصل عن 
اهلهم ، وان ما يجري هو تجاوز لكل مفاهيم 
يذكرها  التي   ، البشر  ببني  االلهية  التجارب 
علماؤنا ويلوحون بها لزجر الشباب عن غية 
كما يقولون ، وقد اعلن معظم الشباب انه حتى 
الكفر اكثر عزة من الذل والمهانة لكل العمر 
، وان االصطالء بنار جهنم اكثر رحمة من 
االصطالء بشراستها واهاناتها وبالحرمان من 
الراحة والنوم المتواصل ، وبالتزام عدم الرد ، 
جرت نقاشات حادة ، ولكن االجيال اختلفت 
لحجج  انصتوا  االوالد  حتى  وقناعتها  طرقها 

الطرفين وكأنهم يفهمون ما يجري.
وفي فجر هادئ عليل النسيم، رائق االشراق، 
وقع المحظور، كان من الرعب التفكير فيه، 
الرعب والجرأة شعرة معاوية،  بين  انه  ويبدو 

وقد انقطعت.

لطفك ايها الخالق، مدد من قدرتك، مدد من 
رحمتك.

آمن  كما  يفهمون  ال  الذين  االوالد،  كان   
الكبار .. في طريقهم لمدارسهم، كما في كل 
الكتب  من  اثقاله  يحمل  منهم  وكل   .. يوم 
والدفاتر واالقالم، وزوادة اليوم، وكالعادة بنات 
جارتنا يضججن ويعتدين على االوالد، غير 
ان االوالد هذه المرة لم يفزعوا، تسمرت انظار 
اال  هي  وما  يحصل.  ما  يدروا  ولم  الحارة 
لحظات حتى كانت شنطاتهم بكتبهم ودفاترهم 
ولد  كل  يد  وفي  الطريق،  قارعة  على  ملقاة 
النصر  شارة  يرسم  االخرى  وبيده  حجر، 
االوالد  حجارة  ولكن  هادئا،  الفجر  ..كان 

المنطلقة بتصميم جعلته فجرا داميا.
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منح جائزة نوبل في اآلداب 
للكاتب التنزاني عبد الرزاق غورناه 

السويدية منح جائزة  الملكية  األكاديمية  أعلنت 
الكاتب  إلى   2021 لعام  اآلداب  في  نوبل 
في  المقيم  غورناه،  الرازق  عبد  التنزاني، 

بريطانيا.
وجاء في بيان اللجنة المانحة أن الجائزة منحت 
له، »لتعمقه المتجذر وغير المسبوق في آثار 
االستعمار ومصائر الالجئين في الخليج الواقع 

بين الثقافات والقارات«.
والكاتب عبد الرازق غورناه من مواليد زنجبار 
ومن  اإلنجليزية،  باللغة  ويكتب   ،1948 عام 
عام  كتبها  التي  »الجنة«،  رواياته  أشهر 
1994، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزتي 
 ،)2005( و«الهجران«  ووويتبريد،  البوكر 

و«أمام البحر« )2001(.
عام  بريطانيا  في  للدراسة  غورناه  ذهب  وقد 
عامي  بين  ما  محاضرًا  عمل  ثم   ،1968
في  كانو  بايرو  جامعة  في   1982-1980
حيث  كنت،  جامعة  إلى  انتقل  ثم  نيجيريا، 
حصل هناك على درجة الدكتوراه عام 1982. 
في  العليا  الدراسات  ورئيس  أستاذ  اآلن  وهو 
اهتمامه  يعد  بالجامعة.  اإلنجليزية  اللغة  قسم 
بعد  ما  قضايا  تناول  هو  الرئيسي  األكاديمي 
باالستعمار،  المرتبط  والخطاب  االستعمار، 
البحر  ومنطقة  بأفريقيا  يتعلق  ما  خاصة 

الكاريبي والهند.

وتوثق رواياته الثالث األولى، »ذاكرة المغادرة« 
)1987(، »طريق الحج« )1988( و«دوتي« 
بريطانيا  في  المهاجرين  تجربة   ،)1990(
المعاصرة من وجهات نظر مختلفة. أما روايته 
الرابعة »الجنة« )1994(، فتدور أحداثها في 
العالمية  الحرب  المستعمرة خالل  أفريقيا  شرق 
بالصمت«  »اإلعجاب  رواية  أما  األولى. 
زنجبار  يغادر  شاب  قصة  فتحكي   ،)1996(
ويصبح  يتزوج  حيث  بريطانيا،  إلى  ويهاجر 
وتجاه  نفسه،  تجاه  موقفه  يتأثر  ثم  مدرسًا، 
األصلي،  وطنه  إلى  العودة  زيارة  في  زواجه، 

بعد 20 عامًا.
بشرق  برايتون  في  الرازق غورناه  عبد  ويعيش 
»رفيق  بتحرير   2007 عام  وقام  ساسكس، 

كامبريدج« للكاتب سلمان رشدي.
وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة 10 ماليين كرونة 
عامي  وبين  دوالر(.  مليون   1,14( سويدية 
 113 نوبل  لجنة  منحت  و2021،   1901

جائزة في مجال الكيمياء.
وتعد جائزة نوبل لآلداب هي رابع جائزة ُتمنح 
هذا األسبوع بعد فوز العالمين، بنيامين ليست 
بريطانيا،  من  ماكميالن  وديفيد  ألمانيا،  من 
جوليوس  ديفيد  واألمريكيين  الكيمياء،  بجائزة 
الكتشاف  الطب  بجائزة  باتابوتيان  وأردم 
الحرارة  درجة  تستشعر  الجلد  في  مستقبالت 
الجوية  األرصاد  عالم  من  كل  وفوز  واللمس، 
وعالم المناخ الياباني، الحاصل على الجنسية 
نماذج  ومصمم  مانابي،  سيوكورو  األمريكية، 
اإليطالي  والفيزيائي  هاسلمان،  المناخ كالوس 

جورجيو باريزي بجائزة الفيزياء.
 وسيتبع إعالن جائزة اآلداب في األيام المقبلة 

جائزتي نوبل في السالم واالقتصاد.
المصدر: موقع جائزة نوبل+وكاالت
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