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فوز كاسح لحزب المحافظين في اونتاريو واستقالة زعماء الحزب الوطني الديمقراطي والليبرالي
حصل دوج فورد ، رئيس حزب المحافظين على 
فرصة ثانية لتشكيل حكومة أغلبية في أونتاريو 
التي  البرلمان  اتخابات  في  الساحق  بفوزه   ،
مقعدا   83 على  حصل  حيث  الخميس  جرت 
من اصل 124 مجموع مقاعد البرلمان, بزيادة 

االنتخابات  في  عليه  حصل  عما  مقعدا   16
السابقة 2018

الديمقراطي  الحزب  رئيسي  منافسيه   وأجبر   
والليبلرالي على التنحي, حيث خسر ستيفن ديل 
التنافس  الليبراليين  رئيس    Del Duca دوكا 

ورئيسة  دفعه  ما  وودبريدج  لفوغان  دائرته  في 
اعالن  الى  هوروث  أندريا  الديمقراطي  الحزب 

استقالتهما من رئاسة حزبيهما.
 NDP الديمقراطي  الوطني  الحزب  تراجع  فقد 
المعارضة  وسيشكل  مقعدا   31 الى   38 من 

المركز  في  الليبراليون  يأتي  بينما  الرسمية، 
الثالث حيث حصل على 8 مقاعد, كما احتفظ 
رئيس حزب الخضر بمقعده عن منطقة جويلف 

.
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عين على كندا 

السيد نصر اهلل: على »إسرائيل« وقف استخراج الغاز من كاريش..
 وكل الخيارات مفتوحة

تتمة المنشور على الثفحة االولى:

لكّن أونتاريو سجلت في هذه االنتخابات أدنى 
نسبة مشاركة في تاريخها، إذ أدلى فيها فقط 
المؤهلين بأصواتهم.  الناخبين  43,03% من 
وهذا يقل بنحو 13,5 نقطة مئوية عن نسبة 
المشاركة في االنتخابات العامة السابقة عام 

.2018
ووعد فورد سكان أونتاريو بمزيد من الوظائف 
وسعى ألن يؤدي دور الجامع بين الناس في 

مقاطعته.
من  لها  »يا  النتائج  االعالن عن  فور  وقال 
ليلة ويا لها من نتيجة - مًعا فعلنا المستحيل 
- صنعنا التاريخ. . . واو ، أنا ممتن للغاية 
، ممتن جًدا لدعمكم ، وهذا ما يجعلني أستمر 

.«
وفي خطاب قصير قال مخاطبها الجمهور: 
في  وظيفتك  بشأن  القلق  عليك  كان  »إذا 
مصنع السيارات المحلي - أريدك أن تعرف 
أننا نستثمر في مستقبل قطاع السيارات - إذا 
كنت طالًبا يريد العمل في قطاع التكنولوجيا 
لدينا  سيكون  أنه  تعرف  أن  أريدك  فأنا   -
سأستيقظ  بأنني  ثقوا  انتظارك.  في  وظيفة 
كل يوم وأذهب إلى العمل وأفعل كل ما في 

وسعي لتحقيق هذا الحلم ».
قال فريقه إنهم طرقوا ثالثة ماليين باب خالل 
وقال  أسابيع  خمسة  استمرت  التي  الحملة 
لـ  المحافظين ،  تينيكي ، مدير حملة  كوري 
CTV News Toronto: »ليس من المعتاد 
إعادة انتخابك بعدد أكبر من المقاعد ، لذلك 

نشعر بأننا بحالة جيدة جًدا«.
تاييد  إلى  يشير  الثاني  فوزه  إن  فورد  قال 
اوسع لحزبه »ما بدأ كفكرة تحول إلى حركة. 
لقد غيرنا ما يعنيه أن تكون محافًظا تقدمًيا 
في أونتاريو ». »لم يعد األمر يتعلق بكوننا 
البرتقالي أو  فريًقا باللون األزرق أو األحمر 
األخضر ، بل يتعلق األمر بإدراك أن هناك 
إنشاء  بصدد  »نحن  يوحدنا.«  مما  الكثير 

حزب أكثر شمواًل حيث يهم الجميع.«
غير  يزال  ال  سريع  طريق  ببناء  حزبه  وعد 
 ، وهالتون  وبيل  يورك  مناطق  يربط  مكلف 
دوالر  مليار   40 إلى  يصل  ما  وتخصيص 
المستشفيات  لبناء  سنوات   10 مدى  على 
الدخل  ضرائب  وإلغاء   ، تطويرها  وإعادة 

العمال ذوي  اإلقليمية على قطاع أوسع من 
الدخل المنخفض وإزالة لوحة الترخيص بشكل 

دائم رسوم الملصق.
عانى  الماضي  فوزه  بعد  االول  العام  في 
بعد  الشعبية  وافتقاد  التخبط  فوردمن 
الخدمات،ومعركته  في  الكبيرة  االقتطاعات 
الفاشلة في خفض عدد اعضاء مجلس مدينة 

تورنتو إلى النصف.
فرصة  فورد  أعطت  كورونا  جائحة  لكن 
 ، عصيب  وقت  في  والحسم  القوة  إلظهار 
خاصة في األشهر األولى ثم تجاهلها عندما 
وركز   ، الوبائية  القيود  من  الجمهور  سئم 
والنفقات  التحتية  البنية  على  ذلك  من  بداًل 

الضريبية والحديث عن الوظائف.
السريعة  بالطرق  الوعود  إن  محللون  يرى 
التحتية  البنية  واستثمارات  والمستشفيات 
األخرى كان لها صدى لدى ناخبي برامبتون 
الخمسة  المحافظين  فوز  إلى  أدى  مما   ،
جزئًيا  ذلك  على  وساعد  المدينة  في  مقاعد 

انخفاض إقبال الناخبين.

قوية  نقل  صناعة  يضم  لمجتمع  فبالنسبة 
الرعاية  احتياجات  تكون  وحيث   ، حيث   ،
جائحة  أعقاب  في  جيًدا  معروفة  الصحية 
على  هذا  ناجحة.  رؤية  كانت  فقد   ، مدمر 
أكثر  من  واحدة  برامبتون  كون  من  الرغم 

.19-COVID المناطق تضررًا من
ومع ذلك ، على الرغم من الموجة الزرقاء ، 
كان إقبال الناخبين في المدينة حوالي 35 في 
المائة ، وهو أقل من الرقم القياسي المنخفض 
المائة.  في   43 البالغ  المقاطعة  في  بالفعل 
وقد يكون هذا أيًضا قد لعب دورًا في اكتساح 

فورد للمدينة.

الوعود التي اطلقها المحافظون:
أطلق حزب المحافظين في حملته االنتخابية 
السيارات  ترخيص  لوحة  تجديد  رسوم  الغاء 
لمدة  والوقود  الغاز  ضريبة  بخفض  ووعد 
 ،  2022 لعام  ميزانيتهم  في  أشهر.  ستة 
 ، انتخابهم  إعادة  برنامج  بمثابة  كانت  التي 
وعد المحافظون زيادة األهلية للحصول على 
ذوي  والعائالت  لألفراد  الضريبي  االئتمان 
الدخل المنخفض إلى 50000 دوالر وإنشاء 
الذين  السن  كبار  يستهدف  ضريبي  ائتمان 
ال يزالون يعيشون في المنزل ويتلقون رعاية 

منزلية.
الطرق السريعة والعبور

التزم الحزب بإنفاق 25,1 مليار دوالر على 
مدى 10 سنوات لدعم مشاريع توسيع الطرق 
السريعة في أونتاريو ، بما في ذلك الطريق 
 ،  Bradford Bypass ، و  السريع 413 

وتوسيع الطريق السريع 401.
وتعهد الحزب أيًضا بالغاء األسعار المزدوجة 
 GO إلى  التحويل  عند  المواصالت  على 
األنظمة  معظم  على  هذا  سيؤثر   .Transit
فورد  تورونتو,وسيواصل  باستثناء   ، المحلية 
دعم »خط أونتاريو« ، وهو قطار أنفاق جديد 
مكون من 15 محطة في وسط مدينة تورنتو.

اإلسكان
تعهدت ميزانية المحافظين ببناء 1,5 مليون 
منزل على مدى السنوات العشر القادمة. تم 
هذه  حجم  حول  التفاصيل  من  القليل  تقديم 
المساكن التي سيتم اعتبارها وحدات ميسورة 
ضريبة  السابق  في  الحكومة  اقرت  التكلفة. 
 20 بنسبة  المقيمين  غير  على  مضاربة 
والعقوبات على  الغرامات  المائة وستزيد  في 

متهدي البناء »غير األخالقية«.

رعاية صحية
تغطية  على  تغييرات  أي  إجراء  يتم  لن 
 ، ذلك  من  وبداًل   .OHIP بموجب  األدوية 
ستنشئ الحكومة جدواًل استشارًيا »الستكشاف 
تحسينات« الوصول إلى أدوية السرطان التي 
أيًضا  الحزب  وقال  المنزل.  في  تناولها  يتم 
إضافية  دوالر  مليارات   10 سينفقون  إنهم 
وإضافة  للمستشفيات  التحتية  البنية  لبناء 
»خطتهم  من  كجزء  جديد.  سرير   3000
بتدعيم  أيًضا  سيقومون   ، منفتحين«  للبقاء 
الشخصية  الحماية  لمعدات  المحلي  اإلنتاج 

واللقاحات.
مناخ

عدسة  لها  المناخية  فورد  سياسات  غالبية 
وبناء  الكهرباء  على  تركز   ، اقتصادية 
السيارات الكهربائية. كما تعهد الحزب بإنشاء 

حديقة إقليمية جديدة.
رعاية األطفال والتعليم

الفيدرالية  الحكومة  مع  صفقة  الحزب  أبرم 
إلى  األطفال  حضانات  دور  رسوم  لخفض 
10 دوالرات في اليوم بحلول سبتمبر 2025 
ووعدت بإنشاء 71000 مكاًنا جديًدا في حالة 
انتخابه. ستقدم الحكومة الجديدة أيًضا منهًجا 
يتضمن  والذي   ، والتكنولوجيا  للعلوم  جديًدا 
للعام  التاسع  دورة علوم غير متدفقة للصف 

الدراسي 2023 -2022.
وظائف

سترفع الحكومة الجديدة الحد األدنى لألجور 
بمقدار 50 سنًتا في أكتوبر. قبل االنتخابات 
تطالب  تشريعات  أيًضا  الحكومة  نفذت   ،
أو  موظًفا   25 لديهم  الذين  العمل  أصحاب 
أكثر بوضع سياسة مكتوبة بشأن حق العمال 
ساعات  خارج  وظائفهم  عن  االنفصال  في 
الرعاية  في  أيًضا  يبحثون  إنهم  العمل. 
في  للعاملين  والرؤية  واألسنان  الصحية 

الوظائف المؤقتة.  
الرعاية في بيوت العجزة

قال حزب المحافظين انه سيضيف 30000 
األجل  طويلة  الرعاية  دور  في  جديد  سرير 
أنه  كما   .2028 عام  بحلول  السن  لكبار 
سينفق مليار دوالر إضافي على مدى السنوات 

الثالث المقبلة لتوسيع الرعاية المنزلية.

حسن  السيد  هللا  لحزب  العام  األمين  أعلن 
نصرهللا، الخميس ، االستنفار السياسي وغير 
السياسي لمواجهة استحقاق حفظ حقوق لبنان 
مهمة  توازي  المهمة  أن  معتبرًا  البحر،  في 
والمتعاونين  العدو  ومهددًا  األرض،  تحرير 
معه من شركات أجنبية من مخاطر تجاوز 
واصفًا  عليها،  االعتداء  أو  لبنان  حقوق 
استخراج النفط من »كاريش« بأنه »عدوان«. 
وإذ لم يكن نصرهللا مباشرًا جدًا في دعوة العدو 
إلى وقف أي نشاط في المنطقة، إال أنه كان 
شديد الوضوح في دعوة الشركة اليونانية إلى 
االنسحاب وفي ربط التنقيب من جانب العدو 

بتثبيت حق لبنان في التنقيب. 

مقاربة  في  جدًا  واقعيًا  بدا  الذي  نصرهللا 
القوى  دعا  بالمزايدات،  متأثر  وغير  الملف، 
تحمل  إلى  الدولة  وخصوصًا  كافة  اللبنانية 
على  واالتفاق  الخالفات  وتجاوز  المسؤولية 
إطار موحد، مؤكدًا أن المقاومة ستكون بكل 
ما تملك من قدرات إلى جانب هذا الموقف. 
مستوى  أمام  الباب  فتح  أن نصرهللا  وواضح 
الفتًا  وكان  الملف،  مع  التعامل  من  جديد 
الحياد، معلنًا  بقاء الحزب على  إعالنه عدم 
إدارة  الموسوي  نواف  السابق  النائب  تكليف 
ملف الحدود والطاقة، وهي خطوة لها دالالتها 

لمن يعرف طريقة عمل المقاومة

السّيد  هللا  لحزب  العام  األمين  كلمة  كانت 
حسن نصرهللا مقتضبة. هو لم يطل الكالم. 
الحديث كان مخصصًا لملف ترسيم الحدود 
البحرية وبدء العدو في استخراج النفط والغاز، 
السفينة على مقربة من  بعد أن »تموضعت 
حقل كاريش الواقع على خط 29 أي المنطقة 
المتنازع عليها بين لبنان والكيان الغاصب«. 
لكن تبقى الكلمة الفصل بتأكيده أّن »المقاومة 
الخيارات  وكل  األيدي  مكتوفة  تقف  لن 
بـ»تحرير  القضّية  هذه  مشّبهًا  مفتوحة«، 
الشريط الحدودي«، بل أهم منها. واعتبر أّن 
ما »جرى خالل األيام الماضية اعتداء على 
لبنان واستفزاز، ووضعه أمام موقف صعب، 
حيث أصبحنا جميعًا أمام موضوع يجب أن 
وعليه،  كبرى«.  وطنية  قضية  إلى  يتحول 
واالرتقاء  الرسمي  الموقف  بـ»توحيد  طالب 
من  والخروج  الوطنية  المعركة  مستوى  إلى 
الرسائل  السياسية الضّيقة«. ووّجه  الزواريب 
على المكشوف إلى العدو اإلسرائيلي وحلفائه 
أن  بالتأكيد  المحلّية  الجهات  بعض  وإلى 
تقف  أن  تستطيع  ال  المقتدرة  »المقاومة 
مكتوفة األيدي أمام نهب ثروات لبنان، ولن 
تقف مكتوفة األيدي. وكل الخيارات مفتوحة 
وموجودة على الطاولة«، مشددًا على أن »كل 
االستخراج  تحمي عملية  لن  العدو  إجراءات 
من حقل كاريش«، وأن »المقاومة قادرة على 
من  والغاز  النفط  استخراج  من  العدو  منع 
حقل كاريش... وما ستخسره إسرائيل في أّي 
حرب يهددون بها أكثر بكثير مما يمكن أن 
العدو  عليها  يقدم  حماقة  وأّي  لبنان،  يخسره 
بل  استراتيجية  فقط  ليست  تداعياتها  ستكون 
لكننا  الحرب،  نريد  ال  »أّننا  وأكد  وجودية«. 

ال نخشاها وال نخافها، وعلى العدو أن يوقف 
هذا النشاط، وأّي عمل باتجاه استخراج النفط 
والغاز من حقل كاريش يجب أن يتوقف أيها 
العدو ألّنه حقل واحد... ولبنان يملك في هذه 
تحت  القوة  ويملك  والدافع،  الحق  المواجهة 
»كل  أّن  مكررًا  والمقاومة«،  الجيش  عنوان 
هذه  تحمي  أن  تستطيع  لن  العدو  إجراءات 
المنصة العائمة التي اسمها السفينة اليونانية 
االستخراج  عملية  تحمي  أن  تستطيع  ولن 
عدو  أمام  بـ»أننا  وذّكر  كاريش«.  حقل  من 
الوحيد  والمنطق  دولية  بقرارات  يعترف  ال 
الذي يسير عليه هو منطق القوة واالستعالء، 
وبالتجربة ال يستجيب إال بالضغط والمقاومة 
الخيارات  من  هي  اليوم  والمقاومة   )...(
في  اللبناني  والشعب  الدولة  لدى  الموجودة 
وحّذر  النفطية«.  الثروة  حول  المواجهة  هذه 
بأنهم  وأصحابها  وإدارتها  اليونانية  »الشركة 
يعلمون أّنهم شركاء في االعتداء على لبنان، 

يسحبوا  أن  وعليهم  تبعات،  االعتداء  ولهذا 
السفينة فورًا«.

حّذر الشركة اليونانية وأصحابها بأنهم شركاء 
في االعتداء على لبنان ولهذا تبعات وعليهم 

أن يسحبوا السفينة فورًا

ودعا إلى توحيد الموقف الرسمي بين الرؤساء 
الثالثة ومن خلفهم الدولة بمؤسساتها، مشيرًا 
الرسمي  اللبناني  الموقف  »توحيد  أّن  إلى 
والشعبي يعطي قوة للوفد المفاوض، وعندها 
المعركة«. وأضاف:  أكيد سننتصر في هذه 
»في المعركة الوطنية الكبرى يجب االرتقاء 
إلى مستواها والخروج من الزواريب السياسية 
والحريصين  المهتمين  بعض   )...( الضيقة 
يقضي  الذي  المرسوم  توقيع  إلى  يدعون 
بتثبيت خط الـ 29، لكنهم يبنون عليه توقعات 
غير صحيحة بناء على التجربة«، منبهًا من 

»عامل الوقت الذي ال يصب في مصلحتنا 
ألن كل يوم تأخير سيسجل فيه ضياع ثروة 
ومال للشعب اللبناني«. ونّبه إلى أّن »ثروات 
مجموعة  تواجه  والغاز  النفط  من  لبنان 
الصهيوني  السعي  منها  األول  مخاطر: 
ما  مع  جدًا  كبيرة  مساحة  لسلخ  واألميركي 
تحويه من حقول وثروات، والخطر الثاني منع 
لبنان من االستخراج وهذه مشكلة يجب على 
اللبنانيين التفكير في حّل لها، خصوصًا أن 
المنطقة ممنوعان  سوريا ولبنان وحدهما في 
العقوبات«. وتابع:  التنقيب تحت طائلة  من 
»الخطر الثالث له عالقة بالوقت، أي عندما 
يأتي الوقت وُيسمح لنا باالستخراج قد ال نجد 

شيئًا«.

أن  المباشر يجب  أّن »الهدف  وأّكد نصرهللا 
والغاز  النفط  استخراج  العدو من  منع  يكون 
من حقل كاريش )...( ليس مهمًا أين وقفت 
السفينة، وأين الحفر واالستخراج. الخطر في 
األمر أّن العدو سيبدأ باالستخراج في الحقل 
ولبنان  عليه،  والمتنازع  والواحد  المشترك 
ممنوع عليه استخراج ما في مناطقه والبلوكات 
»حقل  أّن  إلى  الفتًا  النزاع«،  خارج  الواقعة 
كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه 
»ستتابع  المقاومة  أّن  وأعلن  عليه«.  متنازع 
الوضع ساعة بساعة ويومًا بيوم، ومن حّقنا 
جمع المعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ أّي 
قرار«، معلنًا تشكيل ملف في الحزب لكل ما 
يرتبط بالغاز والنفط والحدود ُكلف به النائب 
إلى  بالتنبيه  الموسوي«. وختم  نواف  السابق 
الصهيوني  والكيان  أميركا  »استراتيجية  أن 
تدفع بلبنان إلى الجوع ما يشكل خطرًا كبيرًا 
على األمن االجتماعي وهو أسوأ من الحرب 

األهلية«.

نائبان في حزب المحافظين يغيران والءهم 
من باتريك براون إلى بيير بويليفري

 بعد ان تخلى نائبان في برامتون عن دعم 
ترشح رئيس البلدية  الذي يوصف بانه معتدل 
لم  المحافظين  حزب  لرئاسة  براون  باتريك 
يتبقى له سوى نائبان فقط يدعمان ترشحه. 

فقد اعلن نائبان محافظان عن برامبتون   من 
فريق العمدة باتريك براون تخليهما عن دعمه 
وانحيازهم  لدعم المرشح االوفر حظا  والذي 
في  بويليفري  بيير  متطرف  بانه  يوصف 
السباق على رئاسة الحزب وهي الخطوة التي 
تترك براون مع نائبين فقط يدعمان ترشيحه.

أعلن دان مويس ، النائب عن منطقة هاميلتون 
، والنائب كايل سيباك ، الذي يمثل دوفرين 
أنهما  العموم   مجلس  في  المجاور  كاليدون 
سيتخليان عن براون من أجل بويليفر. تأتي 
 Poilievre حملة  اعلنت  أن  بعد  مغادرتهم 
 312 باعت  أنها  األسبوع  نهاية  عطلة  في 
على  للحصول  السباق  في  عضوية  ألف 

منصب رئاسة الحزب. 
وقالت مصادر محافظة لـ CBC News إن 
ما يقرب من 600 ألف من أعضاء الحزب 
انتخابات  في  للتصويت  مؤهلين  سيكونون 

القيادة في سبتمبر.
قال مصدر حملة Poilievre - الذي تحدث 
إلى CBC News بشرط عدم الكشف عن 
هويته ألنه غير مصرح له بالتحدث علًنا - 

يمكنه   Poilievre أن  من  واثق  الفريق  إن 
الفوز بالسباق منذ الجولة األولى نظرًا لعدد 

العضويات التي باعها حتى اآلن.

مبيعات  أرقام  من  أًيا  الحزب  يؤكد  ولم 
العضوية الصادرة عن الحمالت.

وقال فريق براون يوم الجمعة إن العمدة باع 
أكثر من 150 ألف عضوية. كما قال رئيس 
أقنع  إنه  السابق جان شارست  كيبيك  وزراء 
السباقات  في  األشخاص  من  كافًيا  عدًدا 
للسماح  عضوية  على  بالحصول  الرئيسية 
نقاًطا  الحزب  يخصص  بالسباق.  بالفوز  له 
البالغ  الفيدرالية  التصفية  عمليات  لجميع 
نقاط  مجموع  تخصيص  ويتم   338 عددها 
يحصلون  ما  نسبة  على  اعتماًدا  للمرشحين 

عليه من األصوات في كل جولة.
يقول النواب أن Poilievre هو أفضل خيار 

االدعاءات  من  الرغم  على  الحزب  لتوحيد 
المتنافسة حول قوة مبيعات العضوية ، أشار 
سيباك ومويز يوم الثالثاء إلى أنهما يعتقدان 

أن الفائز معروف بالفعل.
وفي بيان على وسائل التواصل االجتماعي ، 
قال سيباك إنه »يعتقد أن هناك مرشًحا واحًدا 
... يمكنه توحيد المحافظين والكنديين ليصبح 
رئيس وزرائنا القادم. هذا هو بيير بويليفر«.

وقال مويز ، وهو عضو برلماني مبتدئ تم 
انتخابه ألول مرة لعضوية مجلس العموم في 
الخريف الماضي ، إن سيباك »على حق«.

مع  االنتخابية  حملته  أثناء  إنه  مويز  قال 
أونتاريو  في  التقدميين  المحافظين  مرشحي 
األخيرة  اإلقليمية  االنتخابية  الحملة  خالل 
طريقة  أفضل  أن  واقترح  »انقساًما«  شهد   ،
لمعالجة هذه االنقسامات هي »التوحد خلف 

بيير بويليفر«.

حيث  لبراون,  ضربة  تعتبر  النائبان  تخلي 
أعضاء  من  فقط  نائبان  سوى  له  يتبقى  لم 
وهما  البلدية  رئيس  ترشيح  يؤيدان  البرلمان 
غارنر  ريمبل  ميشيل  كالجاري  من  النائب 
والنائب دوغ شيبلي ، الذي يمثل منطقة باري 
براون  كان  التي  المنطقة  وهي  اونتاريو  في 

يمثلها في مجلس العموم.
ترشحه  يؤيدون  نائبًا   56  Poilievre لدى 
ترشح  على  الموافقة  تمت  بينما   للقيادة, 

Charest من قبل 16 نائبا.

يقول تشيشولم بوثير ، المتحدث باسم براون 
، لشبكة سي بي سي نيوز إن رئيس البلدية 
»واثق للغاية« من قدرته على الفوز بالسباق.

المشاحنات على  ويضيف مشيرًا إلى بعض 
أصبحت  التي  االجتماعي  التواصل  وسائل 

سمة مميزة من هذا السباق.
القلوب.  لضعاف  لعبة  ليست  »هذه  بان: 
فالحصول على تأييد من شخص ما  واثنين 
من الدوالرات لشرب فنجاًنا من القهوة وصوًتا 
سنقوم  فقط.  صوتين  خسرنا  لقد  واحًدا. 

بصنعهما في مكان آخر«.
سي بي سي
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راي  

محكمة كندا العليا ُتجيز أللكسندر بيسونيت 
الذي هاجم مسجد كيبيك طلب اإلفراج بعد إنقضاء 25 سنة سجن

مسيرات ضّد اإلسالموفوبيا بمشاركة ترودو يوم رياضي للعائلة في ميسيساجا
في الذكرى األولى لهجوم الدهس في لندن، أونتاريو

كندي من أصل خمسة عانى الجوع 
في العامْين الماضيْين بسبب نقص في المال

يؤكد المحامي ربيع حبيب بأن محكمة كندا 
بيسونيت،  ألكسندر  عقوبة  تّخفض  لم  العليا 

وهي منحته فرصة لتقويم نفسه فحسب.
البالد  في  قضائية  سلطة  أعلى  أصدرت 
دستورية  المنصرم حكمها حول  الجمعة  يوم 
مراكمة العقوبات بحق المعتدي على مسجد 
كيبيك الكبير، الذي حكم عليه بالسجن مدى 
الحياة أو بـ 150 سنة سجن، ألنه قتل ستة 
كل  عن  سجن  سنة   25 واستحق  أشخاص 
جريمة قتل ارتكبها. علمًا أن هذا الحكم استند 
إلى المادة 745,51 في القانون الجنائي التي 
قبل حكومة  من  العام 2011  في  تبنيها  تم 
بقيادة  الفيدرالية  العاصمة  في  المحافظين 
ستيفن هاربر، وبناء على هذه المادة لم يكن 
بإمكان ألكسندر بيسونيت طلب إخالء سبيل 

قبل 150 عامًا.
بإجماع  العليا  كندا  محكمة  عن  صدر  وقد 
غير  حكم  العقوبات  مراكمة  أن  أعضائها 
)نافذة  القتلة  ألسوأ  بالنسبة  حتى  دستوري، 
ُحكم  الذي  بيسونيت  فإن  وبالتالي،  جديدة(. 
عليه بالسجن المؤبد سيكون قادرًا على تقديم 

طلب اإلفراج المشروط بعد 25 عاًما.
يقول المحامي الكندي اللبناني ربيع حبيب إن 
قرار  العليا هو  كندا  تتخذه محكمة  قرار  أي 
نهائي وال يمكن استئنافه. وهذا يعني أن كل 
بيسونيت  تشبه قضية  التي  األخرى  القضايا 
في كافة أنحاء البالد، سيلحقها المصير ذاته 
الذي لحق بقضية المعتدي على مسجد كيبيك 

الكبير.
بمعنى أن قرار المحكمة الكندية العليا األخير 
هو بأثر رجعي. وبالتالي، سيتم تطبيقه على 
بعقوبات  عليهم  المحكوم  اآلخرين  القتلة 
مرتكب’’مذبحة  ذلك  في  بما  متراكمة، 
مقاطعة  جديدة(في  )نافذة  مونكتون‘‘  
يقضي  الذي  بورك  جوستان  نيوبرونزويك، 
حالًيا عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية 

اإلفراج المشروط لمدة 75 عاًما.

عقوبة  بأن  التأكيد  حبيب  المحامي  ويّهم 
وأن  تتغّير  لم  بيسونيت  بحق  المؤبد  السجن 
اإلفراج  إمكانية  هو  فيه  االستئناف  تم  ما 

المشروط بعد 25 عامًا فحسب.

ووصف بوفلجة بن عبدهللا )نافذة جديدة( أحد 
مؤسسي المركز الثقافي اإلسالمي في كيبيك 
قرار محكمة كندا العليا بأنه ’’حماٌم بارد‘‘.

وأضاف قائاًل ’’كنا نأمل في أن تتم معاقبة 
لكن  العادلة،  بقيمته  القتل  من  النوع  هذا 
المحكمة العليا قالت كلمتها، وعلينا أن نحترم 

ذلك‘‘.
خاضعا لقرار المحكمة، أردف المتحدث بأن 
الذين  الضحايا،  إلى ذوي  اليوم  يتجه  تفكيره 
مطبق‘‘،  بحزن  بالشعور  الحق  ’’يملكون 
مشيرًا إلى ’’أن الصفحة يمكن طّيها اآلن‘‘.

العليا، أجرت  كندا  قرار محكمة  تعقيبا على 
 RDI القناة اإلخبارية في هيئة اإلذاعة الكندية
القانون الجنائي  حوارا مع االختصاصي في 

المحامي الكندي كونراد لورد.
المحكوم عليه  بيسونيت  أكد هذا األخير إن 
طلب  تقديم  من  سيتمكن  المؤبد،  بالسجن 
اإلفراج المشروط بعد 25 عاًما، لكن يتطلب 

هذا األمر المرور بسياق ’’صارم‘‘.
بالقتل، يجب  يتعلق  ’’فيما  المتحدث  ويتابع 
إطالق  بالضرورة  يتم  ال  الجاني  أن  معرفة 
سراحه بعد إنقضاء 25 عامًا من مدة عقوبته.

هناك أمثلة ألشخاص حاولوا الحصول على 
اإلفراج بعد 25 عامًا، ولكنهم ال يزالون إلى 

اليوم وراء قضبان السجن‘‘.
عاًما،   52 بلوغه  عند   ،2042 عام  في 
سيتمكن ألكسندر بيسونيت من التقدم بطلب 

اإلفراج المشروط.
بعملية  المرور  عليه  سيتعين  ذلك،  ومع 
’’إذ  الكندي،  المحامي  يوضح  كما  معقدة، 
إن هناك تدابير ترافق عمليات إطالق السراح 
المشروط، ويتم وضع أطٍر لألشخاص المفرج 

األشخاص  هؤالء  يستعيد  ال  حتى  عنهم 
حرياتهم وهم يشكلون خطرًا على المجتمع‘‘.

يوضح  أمس،  عقد  صحافي  مؤتمر  في 
المدعي العام في مكتب المالحقات الجنائية 

والجزائية في كيبيك المحامي دانيال بيلنجيه
إلى أن الحكم الصادر بحق ألكسندر بيسونيت 

ال يزال حكمًا بالسجن مدى الحياة.
إذا ُمنح اإلفراج المشروط في نهاية المطاف 
في  المشروط  السراح  إطالق  لجنة  قبل  من 
كندا، فإن ألكسندر بيسونيت سيخضع لشروط 
صارمة وإلى المراقبة حتى نهاية حياته.نقال 
العام  المدعي  بيلنجيه،  دانيال  المحامي  عن 
الجنائية والجزائية في  المالحقات  في مكتب 

كيبيك
في سياق متصل، يشير المحامي كونراد لورد 
)نافذة جديدة(، إلى أن نظام العدالة الكندي 

يقوم على إعادة التأهيل وليس االنتقام.
هذا هو المبدأ ذاته الذي يقع في صميم القرار 
أمس  العليا  الكندية  المحكمة  أصدرته  الذي 

الجمعة.
الكرامة االنسانية

إن فرصة إعادة التأهيل هي جزء ال يتجزأ من 
سلطة  أعلى  ذكرت  حسبما  اإلنسان،  كرامة 
يوم  الصادر  قرارها  في  البالد  في  قضائية 

أمس الجمعة.
العقوبات  ’’هذه  المحكمة  قرار  في  ونقرأ 
تتعارض  فهي  وبالتالي  مهينة،  طبيعة  ذات 
من  الجناة  تحرم  ألنها  اإلنسان،  كرامة  مع 
االجتماعي،  االندماج  إلعادة  إمكانية  أي 
نهائية  بطريقة  مسبًقا،  يفترض  الذي  األمر 
وال رجعة فيها، أنهم ال يمتلكون القدرة على 
االندماج  وإعادة  وتصرفاتهم  طرقهم  إصالح 

في المجتمع‘‘.
الشخص  كرامة  ’’تتطلب  المعنى،  بهذا 
لمذياع  قال  كما  تطوره‘‘،  إلى  ننظر  أن 
في  االختصاصي  الكندي  اإلذاعة  هيئة 
أيبي.  جان-كلود  المحامي  الجنائي  القانون 

حالة  في  ’’إنه   : قائاًل  المتحدث  ويضيف 
ألكسندر بيسونيت، يمكن للمرء أن يعتقد أنه 
نفسه  هو  يكون  لن  عاًما،   25 في غضون 

الشخص الذي ارتكب هذه الجرائم‘‘.
وافقت  الماضي،  العام  من  أيار  شهر  في 
الحكم  مراجعة  على  العليا  كندا  محكمة 
مسجد  على  الهجوم  منفذ  بحّق  الصادر 
كيبيك الكبير التابع للمركز الثقافي اإلسالمي 

ألكسندر بيسونيت.
علما أنها المرّة األولى التي تنظر فيها محكمة 
حال  في  العقوبات  مراكمة  في  العليا  كندا 

ارتكاب جرائم متعّددة.
أصبحت  العقوبات  مراكمة  أّن  إلى  ويشار 
الجنائي  القانون  تعديل  منذ  كندا  في  ممكنة 
في عام 2011، في عهد حكومة المحافظين 

برئاسة ستيفن هاربر.
عقوبة  في  األحكام  مراكمة  القانون  ويلحظ 

السجن التي تصل إلى 25 عاما.
وكان من الممكن مراكمة العقوبة في قضّية 
أن  قبل  عاما   150 إلى  بيسونيت  ألكسندر 

يتمّكن من طلب إفراج مشروط.
أقدم  يوم   ،2017 العام  إلى  القضّية  وتعود 
 29 في  جديدة(  )نافذة  بيسونيت  ألكسندر 
كانون الثاني يناير، على إطالق النار على 
المصّلين في مسجد كيبيك الكبير، فأوقع 6 

قتلى و19 جريحا.
)نافذة  العليا   القضائية  السلطة  أعطت  وقد 
في  الفصل  الكلمة  أمس  البالد  جديدة(في 
في  االستئناف  الذي أصدرته محكمة  الحكم 
بحّق  السجن  بخفض عقوبة  كيبيك، وقضى 
أن  قبل  عاما،   25 إلى   40 من  بيسونيت 

يتمّكن من طلب اإلفراج المشروط.
واعتبر قضاة محكمة االستئناف الكيبيكّية 
الذين خّفضوا عقوبة بيسونيت ’’أّن الحكم 
الذي صدر بحّقه عبثّي ومهين وبغيض‘‘.

)المصدر: سي بي سي

شارك رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو 
الى جانب أكثر من ألف شخص يوم االحد 
األولى  السنوية  الذكرى  في مسيرة إلحياء   ،
لهجوم دهس بواسطة شاحنة أسفر عن مقتل 
عائلة مسلمة في لندن في مقاطعة أونتاريو.

وبعد االستماع إلى خطابات من وحي الذكرى 
 ، لندن  في  الثانوية  أوكريدج  مدرسة  في 
انطلقت المسيرة وانتهت أمام المسجد الرئيسي 

في المدينة.
 6 في  وقع  الذي  الدهس  هجوم  أّن  ُيذكر 
حزيران )يونيو( 2021 أسفر عن مقتل أربعة 
أشخاص من عائلة أفضال وإصابة طفل من 

العائلة بجراح.
الناجي  فايز أفضال، هو  المصاب،  والطفل 
من  التاسعة  في  وكان  الهجوم  من  الوحيد 
عمره. وفقد في الهجوم المذكور والده سلمان 
عامًا(   44( مديحة  ووالدته  عامًا(   46(
لوالده،  وجّدته  عامًا(   15( ُيمنى  وشقيقته 

طلعت )74 عامًا(.
على  نزهة  في  خرجت  قد  العائلة  وكانت 
شاحنة  يقود  رجل  صدمها  عندما  األقدام 
صغيرة. وقالت الشرطة في حينه إنها تعتقد 

أّن الهجوم كان مدفوعًا بمشاعر الكراهية.
من  بالقتل  تهم  أربع  الشاحنة  سائق  ويواجه 
القتل.  بمحاولة  واحدة  وتهمة  األولى  الدرجة 

كما ُوجهت إليه تهم باإلرهاب.

ونّظم المسيرة أصدقاء ُيمنى، التي كانت عند 
مقتلها طالبة في الصف التاسع في المدرسة 
الثانوية التي احتشد فيها أمس المشاركون في 

الذكرى األليمة.
المسيرة  هذه  خالل  من  ُيمنى  أصدقاء  وأراد 
وأحبتهم  الضحايا  مع  تضامنهم  التعبير عن 
العام  شّكلوا  وهم  المسلمة.  الجالية  ومع 
أطلقوا  مجموعة  الهجوم،  عقب  الماضي، 
لمكافحة  الشباب  ’’تحالف  اسم  عليها 

.)YCCI( ‘‘اإلسالموفوبيا
بمنظمي  الكندية  الحكومة  رئيس  والتقى 
على  وشكرهم  المدرسة  مكتبة  في  المسيرة 
إلى  باالنضمام   تشرف  إنه  وقال  جهودهم 
حكومته  أّن  ترودو  فيها.وأضاف  المشاركين 
تكافح اإلسالموفوبيا والعنصرية في كندا وأنه 
ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين 
القيام به. وقال تستثمر حكومتنا في إطالق 
العنصرية وخطة  لمكافحة  استراتيجية جديدة 
عمل وطنية لمكافحة الكراهية. كما أننا نقوم 
بإطالق عملية تعيين أول ممثل خاص لكندا 

لمكافحة اإلسالموفوبيا
كما ُنظمت مسيرات أخرى ضد اإلسالموفوبيا 
أمس في مدن ُأخرى في أونتاريو، كسكاربورو 
والعاصمة  وكيتشنر  وميسيسوغا  وكينغستون 

الفدرالية أوتاوا.

قلياًل عن  يزيد  ما  منذ  ُأجري  استطالع  يفيد 
الكنديين  من  متزايدًا  عددًا  أّن  أشهر  ثالثة 
وأّن  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  يواجهون 
في  يتزايد  الطعام  بنوك  إلى  الناس  لجوء 
كندا، كما جاء في تقرير نشرته اليوم وكالة 

الصحافة الكندية.
الغذائية  المواد  أسعار  تسجل  حين  وفي 
واللحوم  والخبز  المعكرونة  مثل  األساسية 
ُأجري  الذي  االستطالع  أظهر  قويًا،  ارتفاعًا 
الكندية‘‘  الطعام  ’’بنوك  جمعية  لحساب 
آخذان في  الغذائي  األمن  وانعدام  الجوع  أّن 
الكنديين  وأّن  كندا  أنحاء  كافة  في  االرتفاع 
ذوي الدخل المنخفض هم األكثر تضررًا من 

تضخم األسعار.
مؤسسة  أجرته  الذي  االستطالع  أظهر  كما 

 Mainstreet( ريسيرتش‘‘  ’’مينستريت 
Research( أّن ما يقرب من ربع الكنديين 
قالوا إنهم يأكلون أقّل مّما ينبغي بسبب نقص 

لديهم في المال.
باإلضافة إلى ذلك قال كندي من أصل خمسة 
شملهم االستطالع إنه عانى الجوع مرة واحدة 
على األقل بين آذار )مارس( 2020، عندما 
إلى كندا،  وصلت جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ 

وآذار )مارس( 2022.
وتقول الرئيسة التنفيذية لجمعية ’’بنوك الطعام 
غالبية  إّن  بيردسلي،  كريستين  الكندية‘‘، 
بنوك الطعام قد بلغت حدودها القصوى وإّنه 
من المتوقع أن يكون هذا الصيف األصعَب 
في تاريخ الجمعية منذ أن أبصرت النور قبل 

41 عامًا.

كندا  أنحاء  في معظم  الطعام  بنوك  ’’تشهد 
وارتفع  مرة،  ألول  يزورونها  تدفقًا ألشخاص 
عدد هؤالء بنسبة تصل إلى 25% في بعض 

المناطق‘‘، كتبت بيردسلي في بيان.
ليغذوا  ينقصهم  المال  أّن  الكنديون  يخبرنا 
ووقود  السكن  أسعار  ارتفاع  بسبب  أنفسهم 

السيارات والطاقة واألغذية
نقال عن كريستين بيردسلي، الرئيسة التنفيذية 

لجمعية ’’بنوك الطعام الكندية‘‘
دفع  الكندية  اإلحصاء  وكالة  وحسب 
)أبريل(  نيسان  في  الكنديون  المستهلكون 
المتاجر  من  الغذائية  المواد  لشراء   2021
سنة،  قبل  دفعوه  عّما   %9,7 بنسبة  يزيد  ما 
وهذه أعلى زيادة سنوية منذ أيلول )سبتمبر( 

.1981

أسعار  إّن  الكندية  اإلحصاء  وكالة  وتقول 
خالل   %19,6 بنسبة  ارتفعت  المعكرونة 
سنة، وأسعار منتجات الحبوب ارتفعت بنسبة 
13,9% وأسعار الخبز بنسبة 12,2% وأسعار 

الفاكهة الطازجة بنسبة %10.
بالغين،  كنديين   4009 االستطالع  وشمل 
أي بلغوا سن الثامنة عشرة فما فوق، وأجرته 
الهاتف  بواسطة  ريسيرتش‘‘  ’’مينستريت 
آذار  و2  )فبراير(  شباط   25 بين  اآللي 

)مارس( الفائتْين.

وتبلغ نسبة هامش الخطأ في هذا االستطالع 
1,5 نقطة مئوية، 19 مرة من أصل 20.

بينيت: إسرائيل تقف أمام اختبار حقيقي 
وتشهد “حالة غير مسبوقة تقترب من االنهيار”

 قال رئيس حكومة االحتالل، نفتالي بينيت، 
اليوم الجمعة، إّن “إسرائيل تقف أمام اختبار 
تقترب  مسبوقة  غير  “حالة  وتشهد  حقيقي”، 
من االنهيار”، وتواجه “مفترق ُطُرق تاريخيًا”، 
بـ”بّث  والمعارضة  نتنياهو  بنيامين  متهمًا 

السموم والفوضى”.
موقع  عبر  بّثها  رسالة  في  بينيت،  وأضاف 
مرتين  سابقًا  “تفككنا  االجتماعي:  التواصل 
بعد 80  األولى  الداخلية.  الصراعات  بسبب 
عامًا )من “التأسيس”(، والثانية بعد 77 عامًا 
في  نعيش  اآلن  ونحن  “التأسيس”(،  )من 
حقبتنا الثالثة ونقترب من العقد الثامن، ونقف 
، فهل سنتمكن من  جميعًا أمام اختباٍر حقيقيٍّ

المحافظة على “إسرائيل”؟”.
عام  قبل  وصلت  “إسرائيل  أّن  إلى  وأشار 
االنحطاط  لحظات  أصعب  من  واحدة  إلى 

التي عرفتها على اإلطالق. فوضى ودوامة 
تنتهي، وشلل حكومي، ومدينتا  انتخابات ال 
اللد وعكا تحترقان من الداخل، في ظل وجود 
الرجل  وتقديس  ومتنازعة،  عاجزة  حكومة 
الحتياجاته  الدولة  طاقة  وتسخير  الواحد، 

القانونية”.
وأضاف بينيت: “كنا نقف قبل أياٍم قليلة من 

الذهاب إلى حملٍة انتخابية خامسة، من شأنها 
األكثر  القرار  اتخذت  ثم  إسرائيل،  تفكك  أن 
صعوبة في حياتي، وهو تشكيل حكومة إلنقاذ 
العمل،  إلى  وإعادتها  الفوضى  من  إسرائيل 
والشراكة مع أشخاص لديهم آراء متباينة جدًا 

عن آرائي”.
وأظهر استطالع رأي نشرته صحيفة “إسرائيل 

أن %69  الفائت،  الشهر  اإلسرائيلية،  هيوم” 
مصير  على  يخشون  المستوطنين  من 
“إسرائيل”، كما أظهر أّن 66% منهم ال يثقون 

بشرطة االحتالل اإلسرائيلي.
حركة  أجرته  آخر،  رأي  استطالع  وأشار 
من  كبيرة  نسبة  تفاؤل  عدم  إلى  “بنيما”، 
أنَّ  موضحًا  مستقبلهم”،  “تجاه  اإلسرائيليين 
في  “يأتي  كثيرة،  قلقهم  تثير  التي  التحديات 

طليعتها الشرخ االجتماعي داخل الكيان”.
أحرونوت”  “يديعوت  صحيفة  نشرت  كما 
الفائت،  أيار/مايو  من  الـ4  في  اإلسرائيلية، 
مقااًل لرئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود 
باراك، تحدث فيه عن لعنة العقد الثامن في 
“إسرائيل”، إذ نسب كل التطورات في الداخل 

اإلسرائيلي إلى تلك “اللعنة”.

نظم االتحاد العربي الكندي للرياضة في 
حديقة ميسيساجا يوم االحد يوم رياضي 

للعائلة واالطفال اشتمل على فعاليات 

مختلفة من مشي حول الحديقة والعاب 
ومسابقات مختلفة وعروض للتايكونود , كما 

جرى تنظيم بازار على هامش الفعالية . 



M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

1213 www.meshwarmedia.comwww.meshwarmedia.com لالعالن 3027664-416لالعالن 416-3027664 meshwarmedia@hotmail.com         meshwarmedia@hotmail.com         JUN 10,2022, Issue 310JUN 10,2022, Issue 310

انخفاض أسعار المساكن في تورونتو للشهر الثالث على التوالي 
مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حادة في التضخم

كيبيك تلغي الحصول على اإلقامة الدائمة
 لطالب المعاهد غير المدعومة

لجنة التحقيق الدولية تعتبر استمرار االحتالل اإلسرائيلي والتمييز
 ضد الفلسطينيين وراء التوّترات وإطالة أمد النزاع في المنطقة

استمر سوق اإلسكان في تورنتو في االنهيار 
في مايو تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة مع 
بشكل  والمبيعات  المساكن  أسعار  انخفاض 

أكبر في أكثر مدن كندا اكتظاًظا بالسكان.
تورنتو  المباع في  المنزل  بلغ متوسط   سعر 
خالل شهر مايو 1,21 مليون دوالر ، وفًقا 
لبيانات من مجلس تورونتو اإلقليمي للعقارات 
)TREBB(. ارتفع السعر بنسبة تزيد قلياًل 
عن تسعة في المائة عن العام السابق ، لكنه 
 1,25 من  المائة  في  ثالثة  بنحو  انخفض 
مليون دوالر في نيسان )أبريل(. إنه الشهر 
األسعار.  انخفاض  التوالي من  ى  الثالث عل
كما أثر مسار رفع أسعار الفائدة القوي لبنك 
 ، المدينة  في  المنازل  بيعات  م على  كندا 
بنسبة 39  المتداولة  المنازل  د  وانخفض عد
في المائة إلى 7283 وحدة في مايو مقارنة 
في   9 و  الماضي  العام  من  ه  س نف بالوقت 

المائة شهرًيا.
قال رئيس TRREB كيفن كريغر في بيان 
صحفي: »إن رفع أسعار الفائدة في بنك كندا 
نقطة   50 بمقدار  االرتفاع  لك  ذ في  بما   ،
مشتري  على  يؤثر   ، يونيو   1 في  أساس 
»هناك  القصير«.  المدى  ى  ل ع المنازل 
المشترون  ينتظر  حيث  نفسي  جانب  اآلن 
أن  المحتمل  من  سعر.  أدنى  ن  المحتملو
يستمر هذا خالل الصيف. ومع ذلك ، مع 
تكاليف  ارتفاع  مع  المساكن  ري  مشت تكيف 
االقتراض ، سيتم دعم الطلب على اإلسكان 
من خالل معدالت البطالة المنخفضة للغاية 

، وارتفاع الوظائف الشاغرة ، وارتفاع الدخل 
، والهجرة القياسية ».

رفع  المركزي(  )المصرف  كندا  ك  ن ب أعلن 
نقطة   50 بمقدار  األساسي  فائدة  ل ا معدل 

أساس، من 1% إلى %1,5.
وكان هذا القرار متوقَّعًا من خبراء االقتصاد. 
فيها  يرفع   2022 عام  في  مرة  لث  ا ث وهذه 
بنك كندا معدل الفائدة األساسي، وهو مؤشر 
بين  واحدة  لليلة  الفائدة  سعر  مّثل  ي مرجعي 

المصارف.
الفائدة  سعر  في  الزيادات  ذه  ه وتهدف 
األساسية لمكافحة التضخم في األسعار الذي 
بلغ معدله السنوي في نيسان )أبريل( الفائت 
توقعات  بكثير  يتجاوز  ’’معدل  6,8% وهذا 
تضخم  يستمر  أن  يتوقع  الذي  دا‘‘  ن ك بنك 
األسعار في ’’االرتفاع على المدى القصير 

قبل أن يبدأ في االنخفاض‘‘.
أكثر من 20 عامًا، يفرض  وألول مرة منذ 
فيها بنك كندا زيادتْين متتاليتْين بمقدار نصف 

نقطة مئوية على معدل الفائدة األساسي.
وفي العادة يستغرق األمر بين 6 أشهر و18 
شهرًا حتى يكون لزيادة سعر الفائدة الرئيسي 

تأثير ملموس على االقتصاد.
االقتصاديون  المحللون  يقدر  ذلك،  ومع 
الفائدة  معدل  رفع  قد  سيكون  كندا  بنك  بأّن 
األساسي إلى 2% بحلول نهاية العام الحالي، 

وحتى إلى 2,5% العام المقبل.
معدل  تعديل  إمكانية  في  كندا  بنك  ظر  ن وي
محددة  تواريخ  ثمانية  في  األساسي  ائدة  ف ال

والتحديث  كاملة.  سنة  امتداد  على  قاً  ب مس
المقبل موعده 13 تموز )يوليو(.

وحّث حزب المحافظين والحزب الديمقراطي 
الجديد حكومة جوستان ترودو الليبرالية اليوم 
في مجلس العموم على بذل المزيد من الجهود 
لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة في كندا، على 
الرغم من اختالف الحزبين بشأن ما يريدانه 

من الليبراليين.
فالزعيمة المؤقتة للمحافظين، كانديس بيرغن، 
معارضته  في  ’’ثأري‘‘  بأنه  ترودو  مت  ه ات
مكافحة  بشأن  حزبها  لمقترحات  رسة  ش ال

تضخم األسعار.
حزبها  يشكل  التي  بيرغن،  ججت  ا وح
خالل  من  ترودو،  بأّن  الرسمية،  عارضة  م ال
يعاقب  سياسيًا،  حزبها  معاقبة  ولته  ا مح

الكنديين في الواقع.
وقّدم حزب المحافظين في مجلس العموم ما 
تسميه بيرغن ’’اقتراًحا شاماًل‘‘ يدعو حكومة 
مؤقتًا  الفدرالية  الضريبة  تعليق  إلى  ترودو 
على البنزين والديزل وتعليق ضريبة الكربون 
بجائحة  المتعلقة  الفدرالية  القيود  كافة  زالة  وإ

’’كوفيد - 19‘‘.
الديمقراطي  الحزب  زعيم  يرى  جهته  من 
اتخاذ  يجب  أنه  سينغ،  جاغميت  ديد،  ج ال
التي  الشركات  تجاه  صرامة  أكثر  راءات  إج

تستفيد من األزمة.
اليساري  حزبه  يشكل  الذي  سينغ،  تقد  ع وي
يجب  أنه  المعارضة،  أحزاب  ثاني  وجه  ت ال
إعادة توزيع األرباح الزائدة التي تحققها هذه 

الشركات على الكنديين المحتاجين.
تكاليف  على  التصاعدية  الضغوط  ع  ف تد
المنازل  مشتري  من  المزيد  قترض  اال
المحتملين إلى الجلوس على الهامش وتقييم 
خياراتهم ، وفًقا لما قاله كبير محللي السوق 
إن  وقال  ميرسر.  جيسون   TRREB في 
هذه االتجاهات جلبت مزيًدا من التوازن إلى 
القدرة  من  مزيًدا  للمشترين  ووفرت  سوق  ال
جون  أشار  األسعار.  بشأن  التفاوض  ى  عل
 ،  TRREB لـ  التنفيذي  الرئيس   ، ميشيل  دي
إلى مشكلة العرض المستمرة باعتبارها تحدًيا 
طويل األجل يواجه القدرة على تحمل تكاليف 
متروك  األمر  إن  أيًضا  وقال  اإلسكان. 
لصناع السياسة المحليين لتطوير استراتيجية 

لبناء المزيد من اإلوحدات السكنية.
خالل انتخابات مقاطعة أونتاريو هذا األسبوع 
على  التقدميين  المحافظين  حزب  حصل   ،
األغلبية للمرة الثانية. وفي حملته االنتخابية 
في  بلدية   39 أكبر  بتزويد  الحزب  وعد 
موافقات  لتبسيط  جديد  بتمويل  المقاطعة 

التطوير وبناء المزيد من المنازل.
سوق  تباطؤ  في  وحدها  ليست  تورونتو 
فانكوفر  مثل  أخرى  مدن  تشهد  اإلسكان. 
وكالجاري تأثير ارتفاع األسعار على الطلب 
األسعار  انخفاض  مع   ، المساكن  على 

والمبيعات بشكل أكبر في مايو.

اعلنت حكومة كيبيك عن الغاء منح تصريح 
غير  المعاهد  في  االجانب  للطالب  عمل 
الهجرة  تعود  لن  انه  يعني  ما  المدعومة 
السريعة إلى كندا بعد االنتهاء من دورة دراسية 
قصيرة نسبيًا في معهد خاص غير مدعوم في 
مقاطعة كيبيك أمرًا ممكنًا في مستقبل قريب.

وعلم موقع راديو كندا اإلخباري أنه بمبادرة من 
تّم االتفاق  حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك، 
بينها وبين الحكومة الفدرالية برئاسة جوستان 
ترودو على مراجعة موضوع حصول الطالب 

األجنبي على تصريح عمل بعد التخرج.
ويسمح هذا التصريح للطالب المتخرج بالبقاء 

والعمل في كندا لعدة سنوات.
هي  التصريح  هذا  على  الحصول  وإمكانية 
إحدى الحجج الترويجية للعديد من المؤسسات 
التوظيف  المدعومة وشركات  التعليمية غير 
التي تقوم سلطات كيبيك برصد أنشطتها منذ 

أكثر من سنة.
وفي أعقاب ما كشف عنه موقع راديو كندا 
بالزيادة  الخصوص  وجه  على  يتعلق  فيما 
كيبيك،  في  الهنود  الطالب  عدد  في  الكبيرة 
متعلقة  وإشكاليات  أجانب،  كطالب  الوافدين 
بالتعليم، بدأت سلطات المقاطعة تحقيقًا أّكد 
هؤالء  قدوم  وراء  مشبوهة‘‘  ’’خطط  وجود 

الطالب.
ويدفع هؤالء الطالب ما يقرب من 25,000 
باللغة  قصيرة،  تعليمية  دورة  لمتابعة  دوالر 
الدورة  هذه  لهم  وتتيح  حصرًا.  اإلنكليزية 
الحصول على تصريح عمل يمّكنهم بعد ذلك 
من مغادرة كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة 
ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، إلى مقاطعات 
إلى  االنتقال  منهم  الكثيرون  فيختار  ُأخرى. 
أونتاريو المجاورة وهي كبرى المقاطعات بعدد 

السكان وحجم االقتصاد.
ووفقًا لألرقام المقدَّمة من الحكومة الفدرالية، 
استفادوا  الذين  األجانب  الطالب  عدد  ارتفع 

مؤسسة  من  التخرج  بعد  عمل  تصريح  من 
تعليمية خاصة غير مدعومة في كيبيك بشدة 

في السنوات األخيرة.
ففي فترة 2016 - 2018 كان عددهم نحو 
بين   11,500 إلى  العدد  وارتفع   ،4,900

عامْي 2019 و2021.
وارتفع بموازاة ذلك عدد المؤسسات التعليمية 
كيبيك من 28  المدعومة في  الخاصة غير 

عام 2015 إلى 49 عام 2020.
ولغاية اآلن كيبيك هي المقاطعة الوحيدة التي 
تمنح تصريح عمل للطالب األجنبي بعد أن 
 )DEP( مهنية  دراسات  دبلوم  بنجاح  ينهي 
أو  األقل  على  دراسة  ساعة   900 يتطلب 
شهادَة دراسات من فئة )AEC( تتطلب 540 

ساعة دراسة على األقل.
والتشّدد الجديد في قواعد الهجرة ليس مذكورًا 
في خطة العمل التي كشفت عنها في حزيران 
في  العالي  التعليم  وزيرة   2021 )يونيو( 

كيبيك، دانييل ماكان.
الكيبيكي،  الهجرة  لكن من وجهة نظر وزير 
جان بوليه، فإّن إلغاء هذا العامل الجّذاب في 

التوظيف هو أمر ضروري.
قضايا  هناك  كانت  أساسي.  عنصر  ’’إنه 
األمور مع  بمطابقة  بالنزاهة. سنقوم  متصلة 
في  اأُلخرى  األماكن  كافة  في  ُمتَّبع  هو  ما 
هذه  أّن  مضيفًا  بوليه  الوزير  أّكد  كندا‘‘، 

الشبكة بحاجة لعملية إصالح كاملة.

وأضاف الوزير بوليه أّن مدارس خاصة غير 
مدعومة ’’استخدمت تصريح العمل الممنوح 
من  استفادوا  أشخاص  لجذب  التخرج  بعد 
نظامنا المدرسي ثم انتقلوا للعيش في أماكن 

ُأخرى في كندا‘‘.

كشف التحقيق عن قضايا متصلة بالنزاهة في 
طرق جذب الطالب الدوليين من قبل بعض 

لي  بالنسبة  كيبيك.  في  الخاصة  المؤسسات 
أفضل  نزاهة  نضمن  أن  للغاية  المهم  من 

لنظامنا
نقال عن جان بوليه، وزير الهجرة في حكومة 

كيبيك
وزيرة التعليم العالي في كيبيك، دانييل ماكان، 
المعاهد  عشرات  استهدفت  تحقيقات  أطلقت 

الخاصة غير المدعومة.
تشديد  أّن  الكيبيكي  الهجرة  وزير  وأضاف 
من  األول  في  التنفيذ  حيز  سيدخل  القواعد 
جميع  ’’سيتمكن   .2023 )سبتمبر(  أيلول 
دراستهم  أنهوا  قد  يكونون  الذين  األشخاص 
هذا  على  الحصول  من  التاريخ(  )هذا  قبل 

التصريح )تصريح العمل(‘‘، أوضح بوليه.
األشخاص  فقط  سيتمكن  التاريخ  هذا  وبعد 
من  مدعومة  دراسة  برامج  من  المتخرجون 
يفتح  الذي  العمل  تصريح  على  الحصول 
الباب للحصول على اإلقامة الدائمة في كندا.

ضمان  على  األمر  هذا  سيساعد  بالطبع 
في  هنا  يقيمون  الذين  األشخاص  مساهمة 
سوق العمل لدينا وفي مجتمعنا )في كيبيك( 
بداًل من استخدام هذه البرامج كجسر للعبور 

إلى أماكن ُأخرى في كندا
نقال عن جان بوليه، وزير الهجرة في حكومة 

كيبيك
التي  كيبيك  في  لوغو  لحكومة  وبالنسبة 
الدراسية  الرسوم  تخفيض  عن  مؤخرًا  أعلنت 
عن  البعيدة  المناطق  في  األجانب  للطالب 
المراكز الحضرية الرئيسية، فإّن هذا اإلجراء 
الهجرة  ’’زيادة  إلى  أيضًا  سيؤدي  الجديد 

الفرنكوفونية‘‘ إلى المقاطعة.
رائعة  إمكانيات  الدوليون  الطالب  ’’يمّثل 
لمقاطعة كيبيك‘‘، أضاف الوزير بوليه، ’’في 
إلى هنا ويستقرون  يأتون  كثير من األحيان 
العمل  في سوق  أو  في مجتمعنا  ويندمجون 

لدينا‘‘.

وّجهت إسرائيل انتقادات حادة، الثالثاء، إلى 
الفلسطينية  باألرض  المعنية  التحقيق  لجنة 
المحتّلة، المنبثقة عن مجلس حقوق اإلنسان 

األممي.
وقالت اللجنة في تقريرها األول يوم الثالثاء: 
لألرض  اإلسرائيلي  االحتالل  استمرار  “إن 
هما  الفلسطينيين،  ضد  والتمييز  الفلسطينية 
التوّترات  وراء  الكامنان  الجذريان  السببان 
المتكّررة وعدم االستقرار وإطالة أمد النزاع في 

المنطقة”.
من  “اإلفالت  أن  التحقيق  لجنة  والحظت 
العقاب يذكي الشعور باالستياء المتزايد بين 

صفوف الشعب الفلسطيني”.
ورأت أن “التهجير القسري والتهديد به وأعمال 
والعنف  وتوسيعها  المستوطنات  وبناء  الهدم 
المفروض  والحصار  المستوطنين  قبل  من 
على قطاع غزّة كّلها عوامل مؤّدية إلى تكرار 

دوّامات العنف”.
في  قالت  اإلسرائيلية،  الخارجية  وزارة  ولكّن 
تصريح “تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس 
حقوق اإلنسان، الذي ُنشر اليوم، هو تجسيد 
األمم  أجهزة  وجهود  الدولي  المال  إلهدار 
الهجوم على إسرائيل  فقط من أجل  المتحدة 
في إطار الجهود العبثية التي يقوم بها مجلس 

حقوق اإلنسان ضد إسرائيل”.
وأضافت: “يجسد هذا التقرير سياسة التحيز 
األحادية الجانب الملوثة بكراهية دولة إسرائيل 
في  يعتمد  الذي  المجلس  هذا  يطبقها  التي 
األحادية  التقارير  على  السياسية  استنتاجاته 

الجانب والتحيزات السابقة”.
وتابعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية: “يتجاهل 
الذي  القاتل  اإلرهاب  من  سنوات  التقرير 
اإلرهابية  المنظمات  به  وقامت  انتهجته 
اإلسرائيليين،  المواطنين  ضد  الفلسطينية 
وكذلك التحريض الوحشي والالسامي للسلطة 
الفلسطينية وآلياتها، ضد إسرائيل ومواطنيها”.
األسباب  التحقيق  لجنة  “تجاهلت  وقالت: 
الحقيقية التي دفعت إسرائيل إلى الدفاع عن 
القاتلة،  اإلرهابية  المنظمات  ضد  مواطنيها 
التي ترتكب جريمة حرب مزدوجة تتمثل في 
المدنيين اإلسرائيليين من  النار على  إطالق 

مناطق مدنية في قطاع غزة”.
الدورة  في  التحقيق  لجنة  تقرير  وسيقّدم 
 13 يوم  اإلنسان  حقوق  لمجلس  الخمسين 

يونيو/حزيران 2022.

لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  ومنح 
المتحدة لجنة التحقيق واليتها في 27 مايو/

األراضي  “داخل  للتحقيق   2021 أيار 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
وداخل إسرائيل في جميع االنتهاكات المزعومة 
االنتهاكات  وجميع  اإلنساني  الدولي  للقانون 
لحقوق  الدولي  للقانون  المزعومة  والتجاوزات 
اإلنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 

ووقعت منذ هذا التاريخ”.
بيالي  نافانيثيم  من  التحقيق  لجنة  وتتكون 
إفريقيا(،  جنوب  من  وهي  اللجنة  )رئيسة 
وميلون كوثاري )من الهند( وكريس سيدوتي 

)من أستراليا(.
الثالثاء،  الصادر،  األّول  التقرير  -وقال 
الجديدة  المستقّلة  الدولية  التحقيق  لجنة  عن 
باألرض  المعنية  المتحّدة  لألمم  التابعة 
االحتالل  “استمرار  إن  المحتّلة،  الفلسطينية 
هما  الفلسطينيين  ضد  والتمييز  اإلسرائيلي 
التوّترات  وراء  الكامنان  الجذريان  السببان 
النزاع  أمد  وإطالة  االستقرار،  وعدم  المتكّررة 

في المنطقة”.
من  المكون  تقريرها  التحقيق  لجنة  وأصدرت 
18 صفحة، بعد “إجراء تقييٍم للتوصيات التي 
قّدمتها لجان التحقيق وبعثات تقّصي الحقائق 
المتحدة،  األمم  آليات  من  وغيرها  السابقة، 

باإلضافة إلى جلسات استماعها الخاصة”.
الخمسين  الدورة  في  التقرير  هذا  وسيقّدم 
لمجلس حقوق اإلنسان يوم 13 يونيو/حزيران 

.2022
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  ومنح 
المتحدة لجنة التحقيق واليتها في 27 مايو/

األراضي  “داخل  للتحقيق   2021 أيار 

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
وداخل إسرائيل في جميع االنتهاكات المزعومة 
االنتهاكات  وجميع  اإلنساني  الدولي  للقانون 
لحقوق  الدولي  للقانون  المزعومة  والتجاوزات 
اإلنسان التي سبقت 13 نيسان/أبريل 2021 

ووقعت منذ هذا التاريخ”.
بيالي  نافانيثيم  من  التحقيق  لجنة  وتتكون 
إفريقيا(،  جنوب  من  وهي  اللجنة  )رئيسة 
وميلون كوثاري )من الهند( وكريس سيدوتي 

)من أستراليا(.
حقوق  مجلس  نشره  الذي  التقرير  وقال 
لجنة  إن  المتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان، 
العقاب  من  “اإلفالت  أن  الحظت  التحقيق 
ُيذكي الشعور باالستياء المتزايد بين صفوف 

الشعب الفلسطيني”.
“التهجير  أن  التقرير،  بحسب  رأت،  كما 
وبناء  الهدم  وأعمال  به  والتهديد  القسري 
قبل  من  والعنف  وتوسيعها  المستوطنات 
المستوطنين والحصار المفروض على قطاع 
دوّامات  تكرار  إلى  مؤّدية  كّلها عوامل  غزّة، 

العنف”.
رئيسة  بيالي،  نافانيثيم  عن  التقرير  ونقل 
والتوصيات  “النتائج  قولها:  التحقيق،  لجنة 
الخاصة باألسباب الجذرية توّجهت بأغلبيتها 
إلى إسرائيل، وهذا مؤّشر على الطبيعة غير 
لدولة  محتّلة  دولة  وواقع  للنزاع  المتكافئة 

أخرى”.
معظم  أن  أيًضا  “استنتجنا  بيالي:  وأضافت 
هذه التوصيات )التي أصدرتها لجان التحقيق 
ُتنّفذ،  لم  السابقة(  الحقائق  تقّصي  وبعثات 
تجاه  المساءلة  إلى ضمان  الدعوات  وتشمل 
اإلنساني  الدولي  للقانون  إسرائيل  انتهاكات 

وإطالق  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون 
للصواريخ  المسّلحة  الفلسطينية  المجموعات 

عشوائًيا باتجاه إسرائيل”.
التوصيات وبيئة  تنفيذ  ورأت بيالي أن عدم 
قاطعين  دليلين  بمثابة  العقاب،  من  اإلفالت 

على أن اسرائيل “ال تنوي إنهاء االحتالل”.
“التمييز  إلى ما أسمته استمرار  كما أشارت 
األرض  في  الفلسطينيين،  ضد  المستمر 
القدس  ذلك  في  بما  المحتّلة،  الفلسطينية 

الشرقية، وفي إسرائيل”.
في  رّكزت  التحقيق  لجنة  إن  التقرير  وقال 
المتعّلقة  والتوصيات  “النتائج  على  تقريرها 
وراء  الكامنة  الجذرية  باألسباب  مباشرًة 
التوّترات المتكّررة وعدم االستقرار وإطالة أمد 

النزاع”.
وحّددت لجنة التحقيق بعض المسائل الشاملة 
بما  التوصيات،  معظم  “جوهر  ُتشّكل  التي 
في ذلك عدم احترام اسرائيل لقوانين وأعراف 
باالحتالل  المتعّلقة  تلك  وتشمل  الحرب، 
الحقوق  وتجاوزات  وانتهاكات  العسكري، 

الفردية والجماعية وانعدام المساءلة”.
من جهته، قال ميلون كوثاري، عضو لجنة 
التحقيق، بحسب التقرير، إن إنهاء االحتالل 

هو المدخل لوقف “العنف”.
وأضاف: “يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات 
آليات وهيئات األمم المتحدة السابقة بوضوح 
إلى أن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي تماشًيا مع 
أمر  األمن بشكل كامل، هو  قرارات مجلس 
أساسي لوقف دوّامات العنف المتكّررة؛ فإنهاء 
مسار  بعكس  للعالم  يسمح  وحده  االحتالل 
الظلم عبر التاريخ والتقّدم نحو تقرير الشعب 

الفلسطيني لمصيره”.
أما العضو اآلخر في لجنة التحقيق، كريس 
سيدوتي، فقال: “من الواضح أن إسرائيل ال 
تنوي إنهاء االحتالل إذ إنها وضعت سياسات 
والكاملة  الدائمة  السيطرة  لضمان  واضحة 

على األرض الفلسطينية المحتّلة”.
تغيير  السياسات  تلك  “تشمل  وأضاف: 
التركيبة الديموغرافية لهذه األراضي من خالل 
اإلبقاء على بيئٍة تقمع الفلسطينيين، وبالمقابل 
للمستوطنين اإلسرائيليين؛  بيئة مواتية  إرساء 
إحباط  من  وأعمالها  إسرائيل  سياسات  وتزيد 
باليأس،  الشعور  إلى  يؤّدي  ما  الفلسطينيين 
مفاقمين بذلك دوّامة العنف وإطالة أمد النزاع”.

عبرة لمن يعتبر:
االحتالل االسرائيلي استغل معارضة اعالمية ايرانية لتبييض صورته والقوا بها بالشارع

المهرجان  على  سنوات  ثالث  حوالي  مرور  بعد 
دولة  ووزّعته  وأخرجته  أنتجته  الذي  اإلعالمّي 
الُمدوِّنة  استقبالها  عن  اإلسرائيلّي  االحتالل 
الدائمة،  اإلقامة  ومنحها  أمين،  ندى  اإليرانّية، 
وزيرة  أّن  المرج  وبان  الثلج  ذاب  أْن  بعد  تبيّن، 
رفضت  شاكيد،  أييليت  الكيان،  في  الداخلّية 
منحها الجنسّية اإلسرائيلّية، وذلك بسبب معارضة 
اليوم  أفادت  كما  )الشاباك(،  الّعام  األمن  جهاز 
أّنه  ُمضيفًة  العبرّية،  )هآرتس(  صحيفة  الثالثاء 
بأّنها  خطيرٍة  أمنّيٍة  معلوماٍت  توجد  أمين  ضّد 
حاولت المّس بأمن دولة االحتالل، وبسبب هذا 
ُيمِكن  ال  العبرّية،  الصحيفة  أوضحت  األمر، 
األمم  ميثاق  بحسب  الجئة  صفة  منحها  قانونًيا 
الُمتحّدة حول الالجئين، وُتمَنع من الحصول على 

امتيازاٍت وحقوٍق كالجئٍة في إسرائيل.
“إسرائيل  اإليرانّية:  الُمعاِرضة  النوم..  صّح 
أنقذتني  بأّنها  العالم  تقنع  لكي  قّصتي  استثمرت 

وبأنّني صهيونّية”
وتعقيًبا على القرار بعدم منحها الجنسّية اإلسرائيلّية 
قالت أمين للصحيفة العبرّية: “كنُت على تواصٍل 
مع جهٍة ُمعيّنٍة ألنّني صحافية، في ذلك الحين 

حّد  على  ديمقراطّية”،  دولة  إسرائيل  أّن  اعتقدُت 
تعبيرها، ُمضيفًة: “لقد قاموا باستغاللي، وإسرائيل 
استثمرت قّصتي لكي تقنع العالم بأّنها أنقذتني، 
تعارض  المخابرات  واآلن  صهيونّية،  وبأنّني 
ابنتي ووالدها إسرائيلّي، إلى  إقامًة، معي  منحي 

أين أذهب؟ وماذا سأقول لها؟”.
 ولكن يجب التنويه في هذه الُعجالة إلى أّن أمين 
الرسمّية  اإلسرائيلّية  البّث  لهيئة  قالت  قد  كانت 
)كان(، في معِرض رّدها على سؤاٍل إّنها ليست 
صهيونّية جديدة، بل إّنها كانت دائًما صهيونّيًة، 

على حّد تعبيرها.
 الصحافّية والُمدّونة ال تعمل، وال تِجد أكاًل، حيث 
األكل  بتوفير  اإلسرائيليين  أصدقائها  أحد  يقوم 
لها، بعد رفض سلطات كيان  والمشرب والسكن 
أيًضا  ورفضها  بالعمل،  لها  بالسماح  االحتالل 

منحها إقامة دائمة أْو جنسّية إسرائيلّية.
ووفًقا لإلعالم العبرّي فإّن وزارة الداخلّية اإلسرائيلّية 
طلبت منها البدء مرًّة أخرى في عملية الحصول 
على وثيقة الجئة، رغم أّن األمم المتحّدة اعترفت 
أّنها  كما  بتركّيا،  تواجدها  خالل  كالجئٍة  فيها 
ُملزمة بتجديد إقامتها بإسرائيل كّل ثالثة أشهر، 

وفي الوثيقة شّدّدت السلطات في تل أبيب على 
أّنها ال تسمح لها بالعمل، ولفتت المصادر إلى أّن 

الداخلّية اإلسرائيلّية ترفض ُمساعدتها.

دولًة  ليست  ولكن  دولًة  يملك  شاباك  إسرائيل.. 
تملك شاباك

اإلسرائيلّي(،  )الشاباك  الّعام  األمن  جهاز  وكان 
الذي استجوب آنذاك المدونة اإليرانّية ندى أمين 
لالشتباه في عالقتها مع طهران، قال إّنه لم يتم 
العثور على أّي دليٍل على أّي نشاٍط غير قانونّي، 

وأّن االستجواب قد انتهى.
العبرّية، فقد قال حينها  وبحسب وسائل اإلعالم 
بيان رسمّي صادر عن الشاباك إّنه تّم استجواب 
دون  بموافقتها،  إيران  مع  صالتها  بسبب  أمين 
حجز أْو اعتقال، الفًتا في الوقت عينه إلى أّنه في 
نهاية استجوابها، أبلغت بأّنه لم يّتم العثور على 
أّي دليل على أّي نشاط غير قانوني من قبلها، 
)تايمز  لموقع  وقيل  انتهى،  قد  االستجواب  وأّن 
أوف إسرائيل( إّنه لم يتم إغالق أّي قضية ضد 
أمين، ألنه لم يتم فتح أّي قضية على اإلطالق.

أّنه  أمين  عن  نقال  )رويترز(،  وكالة  وأضافت 
اتصل بها رجل يتحدث باللغة الفارسّية في تركّيا 
إسرائيلّي  مخابرات  ضابط  بأّنه  نفسه  ووصف 
أراد ْأْن يحميها من أجهزة األمن في أنقرة، وظّل 
على اتصاٍل معها بعد أْن ُسِمح لها بالدخول إلى 
كما  أبًدا.  يلتقيا  لم  أّنهما  على  ُمشّدّدًة  إسرائيل، 
إّن رقم هاتفه ظهر على  لـ)رويترز(  أمين  قالت 

شاشتها مع الرمز الّخاص بإسرائيل.
وتابعت قائلًة: “لقد قالوا لي إنّني بريئة ألنّني كنُت 
على اتصاٍل مع ُمستغٍل، دون أْن أعرف ذلك”، 
هذا  مع  تحدثت  أّنها  نفسه  الوقت  في  ُمضيفًة 
الرجل “لكنّني لم افعل شيًئا ضّد أمن إسرائيل”، 

بحسب تعبيرها.
 



M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

1415 www.meshwarmedia.comwww.meshwarmedia.com لالعالن 3027664-416لالعالن 416-3027664 meshwarmedia@hotmail.com         meshwarmedia@hotmail.com         JUN 10,2022, Issue 310JUN 10,2022, Issue 310

الصراع على خالفة عباس يحتدم: 
حسين الشيخ »منافسًا« وحيدًا؟

الثامن  المؤتمر  تأجيل  على  اشتغاله  بعد 
منافسه  يصّعد  أن  خشية  »فتح«  لحركة 
ملف  مسؤول  يسعى  الرجوب،  جبريل 
الشيخ،  العدو، حسين  األمني مع  التنسيق 
إلى تعزيز حظوظه في خالفة رئيس السلطة 
لهذه  وهو،  عباس.  محمود  الفلسطينية، 
الغاية، يبدو مستعّدًا لفعل ما أمكن للتأّكد من 
أن أحدًا غيره لن يحل محّل »أبو مازن«، 

في قيادة الحركة والسلطة معًا
 في الوقت الذي يسعى فيه أمين سر اللجنة 
أخيرًا،  المعّين  التحرير  لمنّظمة  التنفيذية 
حسين الشيخ، إلى تعزيز حظوظه في خالفة 
عباس،  محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس 
تشتعل نار من تحت الرماد لدى العديد من 
ترى  والتي  له،  المناِفسة  »فتح«  حركة  قادة 
َمن  هو  وأنه  للمهّمة،  يصلح  ال  الشيخ  أن 
للحركة،  الثامن  المؤتمر  تأجيل  خلف  يقف 
بهدف إقصاء صعود مناِفسه جبريل الرجوب. 
وقالت مصادر فتحاوية مّطلعة، لـ»األخبار«، 
بين  السطح  على  تطفو  بدأت  خالفات  إّن 
ُتبدي  لـ»فتح«  المركزية  اللجنة  في  قيادات 
قلقًا إزاء تحّركات حسين الشيخ للظفر بخالفة 
مستقبل  على  خطيرة  تبعاتها  لَكون  عباس، 
الحركة التي يرفض جزء كبير من أعضائها 
األمني  التنسيق  ملّف  مسؤول  يصبح  أن 
تقتصر  ولم  مستقباًل.  قائدها  االحتالل،  مع 
الخالفات على أعضاء اللجنة المركزية، بل 
عّبرت  بعدما  أدنى،  مستويات  إلى  وصلت 
مجموعة من قادة الحركة، خالل اجتماع ُعقد 
في رام هللا أخيرًا، عن استيائها من الطريقة 
الملّفات الحركية والحكومية،  ُتدار فيها  التي 
أمينًا  الشيخ وتعيينه  وخاّصة تصدير حسين 
لسر اللجنة، وهو ما أضّر بشعبية »فتح« في 

االنتخابات األخيرة في الضفة الغربية.
ويتنافس على خالفة عباس )86 عامًا(، عدد 

من القادة التاريخيين لـ»فتح«، أبرزهم: عضو 
اللجنة المركزية للحركة، نائب رئيس الحركة 
محمود العالول، الذي يرى أنه األكبر واألولى 
برئاسة الحركة، فيما يعتبر جبريل الرجوب، 
ابن مدينة الخليل، أنه الشخصية األحّق بوراثة 
المؤتمر  انعقاد  شأن  من  وأن  مازن«،  »أبو 
الثامن أن يقّوي حظوظه على حساب حسين 
المصادر  ذاته، كشفت  اإلطار  الشيخ. وفي 
أن تأجيل عْقد المؤتمر، جاء نتيجَة خالفات 
الشيخ  تيارَي  بين  وخاّصة  الحركة،  داخل 
المؤتمر  بتأجيل  األّول  تسبَّب  إذ  والرجوب، 
الذي كان مزمعًا عقده في 21 آذار الماضي 
يتم  أن  قبل  الماضي،  أيار  منتصف  إلى 
على  يؤّثر  أن  خشيَة  جديدة،  مرّة  تأجيله 
حظوظه في أمانة سّر منظمة التحرير وفي 
يتمّتع  الذي  الثاني  لمصلحة  عباس،  خالفة 
بشعبية أكبر داخل أوساط »فتح«، وُيتوّقع أن 
يتّم اختياره نائبًا لرئيس الحركة خلفًا لمحمود 

العالول.
في الموازاة، يسعى حسين الشيخ، منذ العام 
بالمصريين،  عالقته  تحسين  إلى  الماضي، 
البلد،  هذا  بمسؤولي  لقاءات  عّدة  أجرى  إذ 
األراضي  في  المصري  السفير  أبرزهم 
القاهرة  دعم  على  يحصل  عّله  الفلسطينية، 
الشيخ  اختيار  كواليس  وفي  عباس.  لخالفة 
التحرير،  لمنّظمة  التنفيذية  للجنة  عضوًا 

الحالي  السلطة  أّن رئيس  علمت »األخبار« 
مع  واتصاالت  مشاورات  سلسلة  بعد  اختاره 
ملك األردن عبد هللا الثاني، والرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، اللذان لم يبديا اعتراضًا 
من  بأن  سّوق  بعدما  عباس،  توّجهات  على 
لدى  بالسلطة  الثقة  يعّزز  أن  اختياره  شأن 
عملية  النطالق  تمهيدًا  األطراف،  مختلف 
تفاوضية مع كيان االحتالل برعاية أميركية 
فإّن  »األخبار«،  معلومات  ووفق  عربية.   -
ِقَبل  المدعوم بشكل قوي من  الشيخ،  حسين 
فرج،  ماجد  العامة،  المخابرات  جهاز  رئيس 
الضفة  في  األمن  بمفاصل  بدوره  الممسك 
تجاوز  على  قدرته  إلى  مطمئّن  الغربية، 
مروان البرغوثي في رئاسة الحركة، في ضوء 
تطمينات من جانب االحتالل إلى أنه لن ُيفرج 
عن البرغوثي في حال وفاة عباس، خشيَة أن 
يؤّدي خروجه من المعتقل إلى إحياء المقاومة 
المسّلحة في صفوف حركة »فتح« في الضفة 
الغربية. وبحسب مصادر فتحاوية، فإن قدرة 
بعد  الحركة  داخل  نفسه  تثبيت  على  الشيخ 
تأجيل المؤتمر الثامن، باتت أكبر، في ضوء 
تحكُّمه بالوضَعين األمني واالقتصادي لجميع 
قيادات الحركة والسلطة في الضفة الغربية، 
بما يمكنه من ضمان خضوع غالبيتهم إليه، 
 vipالـ نتيجة توّليه ملّف التصاريح وبطاقات 
عبر  السلطة،  لقادة  االحتالل  يصدرها  التي 

هيئة الشؤون المدنية التي يرأسها الشيخ منذ 
سنوات.

توّلي  رفض  على  غزة  في  الفصائل  ُتجمع 
الشيخ رئاسة منّظمة التحرير أو رئاسة السلطة
من ناحية أخرى، فإن وصول حسين الشيخ 
وهو  التحرير،  منّظمة  في  السّر  أمانة  إلى 
يجعله  المنّظمة،  رئيس  بعد  منصب  أعلى 
التي  األموال  على حركة  مسيطرًا خصوصًا 
ما  العالم،  حول  ومكاتبها  المنّظمة  تصل 
يعني قدرته على إحداث تغييرات في مكاتبها 
الوالءات.  من  مزيد  لضمان  ومؤسساتها، 
إلى  األخيرة،  الشيخ  مساعي  واضحًة  وبدت 
الظهور بمظهر أحد قادة الشعب الفلسطيني، 
من خالل سلسلة اجتماعات عقدها مع القادة 
مع  تنسيقه  جانب  إلى  األجانب،  والسفراء 
المسؤولين األميركيين لترتيب إجراءات زيارة 
الرئيس األميركي، جو بايدن، إلى األراضي 

المحتّلة.
وعلى رغم ما تقدَّم، هناك مجموعة تحّديات 
الفلسطيني  الشارع  في  الشيخ  حسين  تواجه 
والخارجية؛  الداخلية  الساحات  مختلف  وفي 
ففي الضفة المحتّلة، ال يحظى الَرجل سوى 
تنظر  فيما  »فتح«،  ِقَبل  من  محدود  بتأييد 
األخرى  الفلسطينية  الفصائل  جماهير  إليه 
إلى  نظرًا  سلبية،  نظرًة  الفلسطينيين  وعموم 
مع  األمني  التنسيق  ملّف  مسؤواًل عن  كونه 
تنعدم  تكاد  فيما  المقاومين،  واعتقال  العدو 
شعبيته في قطاع غزة، إذ ال توجد له مواقف 
ُتحسب لمصلحة القطاع في الجانب الوطني 
أو النضالي. وإذ يرى جزء ُمعتَبر من الغزّيين 
أن الشيخ كان شريكًا في العديد من القرارات 
التي أضّرت بغزة، ُتجمع الفصائل الفلسطينية 
أو  التحرير  توّليه رئاسة منّظمة  على رفض 

رئاسة السلطة، باعتباره خصمًا لدودًا.
االخبار اللبنانية

تحسينات لبرنامج تأشيرة السوبر الكندية

مقتدى الصدر يهدد بـ”استقالة” نواب التيار الصدري من البرلمان العراقي
 كي ال يكونوا “عائقًا” أمام “تشكيل الحكومة

حسن محمد
مستشار هجرة \ تورونتو

تسمح تأشيرة السوبر للوالد أو األجداد بزيارة 
األبناء أو األحفاد لمدة تصل إلى عامين في 
المرة الواحدة. إنها تأشيرة دخول متعددة توفر 
إدخاالت متعددة لمدة تصل إلى 10 سنوات. 
سيتغير هذا اعتبارًا من 4 يوليو 2022 ، وفًقا 
 ، يونيو 2022   7  ، اليوم  الصحفي  للبيان 
من قبل األونورابل شون فريزر ، وزير الهجرة 
والالجئين والمواطنة ، الذي أعلن عن بعض 
في  الممتازة  التأشيرات  لبرنامج  التحسينات 
كندا. هذا جزء من التزام حكومة كندا بإعطاء 
واستبقاء  لجذب  األسرة  شمل  للم  األولوية 
نجاح  في  يساهمون  الذين  المهاجرين  ودمج 

هذا البلد العظيم.
2(جدارة - أهلية

لكي تكون مؤهاًل للحصول على تأشيرة سوبر 
، يجب على مقدم الطلب:

أو  كندي  لمواطن  جًدا  أو  والًدا  تكون  أن   •
مقيًما دائًما في كندا

• لديك خطاب دعوة موقع من ابنك أو حفيدك 
الذي يدعوك إلى كندا يتضمن:

المالي طوال مدة زيارة مقدم  بالدعم  - وعد 
يلبي  المضيفة  األسرة  دخل  كان  إذا  الطلب 
إخطار  الضروري.  الدخل  من  األدنى  الحد 
سنة  آلخر   T1  /  T4 أو   )NOA( التقييم 
أو   2021 الضريبية  السنة  )حالًيا  ضريبية 
خطاب توظيف موقع مع تفاصيل المواصفات 
بها  المحتفظ  الملكية  ُتظهر  التي  الضرورية 

وكشوف الرواتب الشهرية ، أو
قسائم الرواتب والبيانات المصرفية هي مجرد 

أمثلة إلثبات كاٍف على الصناديق
هذا  منزل  في  األشخاص  وعدد  قائمة   -

الشخص
- نسخة من الجنسية الكندية لهذا الشخص 

أو وثيقة اإلقامة الدائمة
• أن يكون لديك تغطية تأمين طبي من شركة 
تأمين كندية أو أي شركات تأمين دولية أخرى 

معّينة تقع خارج كندا وهي:
- صالحة لمدة 1 سنة على األقل من تاريخ 

الدخول
- تغطية 100،000 دوالر على األقل

- لديك دليل على دفع قسط التأمين الطبي 

)لم يتم قبول عروض األسعار(
يجب على الوالد أو الجد أيًضا:

تأشيرة سوبر  للحصول على  التقدم بطلب   •
من خارج كندا عن طريق ملء استمارة طلب 

لنفسه / مع عدم إدراج المعالين
• أن ُيسمح له بدخول كندا ما دام مسموًحا 

بها
• إجراء فحص الهجرة الطبي من خالل إبراز 

وثيقة تؤكد إجراء الفحص الطبي

أن  مثل  األخرى  الشروط  بعض  استيفاء   •
مع  القوية  الروابط  مثل:  حقيقًيا  زائرًا  تكون 
الزيارة ، والمعلومات  الوطن ، والغرض من 
والشؤون المالية الشاملة لألسرة ، فضاًل عن 
لبلد  العام  والسياسي  االقتصادي  االستقرار 

الجنسية أو اإلقامة المعتادة

الحيوية  القياسات  إعطاء  إلى  3(تحتاج 
الخاصة بك

في معظم الحاالت ، إذا كنت من بلد تتطلب 
تأشيرة دخول ، فأنت بحاجة اآلن إلى تقديم 
)القياسات  وصورتك  أصابعك  بصمات 

الحيوية( بعد التقديم.
يزال  ال  التأشيرة؟  من  معفى  أنت  4(هل 
بإمكانك التقدم للحصول على تأشيرة سوبر.

إذا وافقت IRCC على طلبك ، فسنصدر لك 
الحدود  خدمات  مسؤول  إلى  لتقديمه  خطاًبا 

عند وصولك إلى كندا.
إذا كنت تسافر عن طريق الجو ، فقد يحتاج 
مقدم الطلب أيًضا إلى التقدم بطلب للحصول 
 )eTA( اإللكتروني  السفر  تصريح  على 
إلى كندا  بالسفر  لك  للسماح  بشكل منفصل 
بجواز  إلكترونًيا   eTA ربط  سيتم  ودخولها. 
سفرك ، لذلك عليك السفر بجواز السفر الذي 
 eTA استخدمته للتقدم بطلب للحصول على

، وخطابك لتسهيل سفرك إلى كندا.
5(تقدم بطلب للحصول على تأشيرة سوبر

يجب عليك التقدم للحصول على تأشيرة سوبر 
من خارج كندا. يمكنك التقديم عبر اإلنترنت 
أو على الورق على الرغم من أنه من المهم 
األسباب  من  لعدد  اإلنترنت  عبر  التقديم 
المفيدة الرئيسية مثل عدم وجود رسوم البريد 
وأوقات   ، البريد  تسليم  مخاوف  أو  السريع 
الطلب  اكتمال  تأكيد  لضمان  أسرع  معالجة 
مع القدرة على تقديم المزيد من المستندات إذا 

طلبت IRCC المزيد المعلومات /
أي  من  التحقق  شيء  كل  وقبل  الوثائق 
تحديثات وحالة الطلب عبر اإلنترنت بمجرد 

تقديمه.
6(بعد التقديم

على  الحصول  طلبات  معظم  معالجة  تتم 
أو  قليلة  أسابيع  غضون  في  سوبر  تأشيرة 
مكتب  حسب  المعالجة  أوقات  تختلف  أقل. 

التأشيرات.
ختم  سيتم   ، الطلب  على  الموافقة  تمت  إذا 

التأشيرة داخل جواز السفر.
لك  ترسل  فسوف   ، طلبك  رفض  تم  إذا 

IRCC شرًحا.
تصل إلى كندا

من  إصدار  أحدث  استخدام  إلى  7(تحتاج 
لتقديم  األوقات  جميع  في   ArriveCAN
للدخول  المطلوبة  اإللزامية  السفر  معلومات 

إلى كندا.
جهز مستنداتك

قبل  من  بك  الترحيب  سيتم   ، وصولك  عند 
الكندية  الحدود  خدمات  وكالة  من  ضابط 
)CBSA(. ال تضمن تأشيرة السوبر ووثيقة 

السفر الصالحة دخولك إلى كندا.
وكالة  ضابط  سيتحقق   ، وصولك  8(عند 
خدمات الحدود الكندية من هويتك للتأكد من 
أنك نفس الشخص الذي تمت الموافقة عليه 

للسفر إلى كندا.
ووثائق  سفرك  جواز  رؤية  الضابط  سيطلب 
السفر. سيكون لديك أيًضا مستندات أخرى ، 

مثل نسخة من تأمينك الطبي.
تدخل كندا

• إذا نجحت في التحقق من الهوية واستوفيت 
متطلبات الدخول ، فقد يقوم مسؤول خدمات 
الحدود بختم جواز سفرك أو إعالمك بالمدة 
يتمثل  كندا.  في  فيها  البقاء  يمكنك  التي 
التحسين الجديد لحاملي التأشيرات الفائقة في 
زيادة فترة إقامتهم حتى 5 سنوات لكل دخول 
إلى كندا مقارنة بفترة اإلقامة السابقة المسموح 

بها لمدة عامين.
• يتمتع األشخاص الذين لديهم تأشيرة سوبر 
إلى  تصل  لمدة  إقامتهم  تمديد  طلب  بخيار 

عامين في كل مرة أثناء تواجدهم في كندا.
9(حقائق سريعة

• ألكثر من عقد من الزمان ، ظلت التأشيرة 
إليه  الوصول  ويمكن  شائًعا  خيارًا  الفائقة 
للم  الدائمين  والمقيمين  الكنديين  للمواطنين 
شملهم مع آبائهم وأجدادهم في كندا. كل عام 
والمواطنة  والالجئين  الهجرة  دائرة  تصدر   ،
الكندية ما يقرب من 17000 تأشيرة سوبر.

الصدر  مقتدى  العراقي  الشيعي  الدين  دعا رجل 
الخميس نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من 73 
نائبًا إلى االستعداد لـ”االستقالة” من البرلمان، كي 

ال يكونوا “عائقًا” أمام “تشكيل الحكومة”.
التشريعية  االنتخابات  على  أشهر  ثمانية  وبعد 
المبكرة، ال تزال األطراف السياسية األساسية في 
البالد عاجزًة عن االتفاق على الحكومة المقبلة، 
البرلمان  في  الغالبية  لديه  إن  منها  كّل  ويدعي 

الذي يضّم 329 نائبًا.
الكتلة  بقاء  كان  “إن  كلمته  في  الصدر  وقال 
الصدرية عائقًا أمام تشكيل الحكومة، فكّل نواب 
الكتلة مستعدون لالستقالة من مجلس النواب ولن 

يعصوا لي أمرًا”.
وإما  المعارضة  إما  “خيارين:  أمامه  أن  وأّكد 
االنسحاب… العراق بحاجة لحكومة ذات أغلبية 
الكتلة  نواب  فليكتب  “إذًا  مضيفًا  شعبها”،  تخدم 
الصدرية استقاالتهم من مجلس النواب استعدادًا 
لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد اإليعاز لهم في 

قابل األيام”.
توافقية  لحكومة  رفضه  كلمته  في  الصدر  وجّدد 
لن  البلد  “إصالح  أن  معتبرًا  األطراف،  كل  من 
يكون إال بحكومة أغلبية وطنية ألن األغلبية لنا 
ال لغيرنا”. وأضاف “قررت البقاء في المعارضة 

الحكومة  يشكلوا  أن  استطاعوا  فما  البرلمانية 
وبقي ما يسمونه انسدادًا سياسيًا وأسميه االنسداد 
المفتعل”. وكان الصدر قال قبل نحو شهرين إنه 
سيّتجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين 
شيعية  كتاًل  يضّم  الذي  التنسيقي  اإلطار  في 
أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء األسبق 
نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد 
الشعبي الموالي إليران، إلى أن تشّكل الحكومة.

“إنقاذ  تحالف  يرأس  الذي  الصدري  التيار  ويريد 
رئيس  بزعامة  السنية  “تقّدم”  كتلة  مع  وطن” 
الديموقراطي  الحلبوسي، والحزب  البرلمان محمد 
أن  مؤكدًا  أغلبية،  حكومة  تشكيل  الكردستاني، 

كتلته هي األكبر في البرلمان. )155 نائبًا(.
باتجاه  فيدفع  نائبًا(   83( التنسيقي  اإلطار  أما 
الشيعية  األطراف  تضّم  توافقية  حكومًة  تشكيل 
كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق 

منذ سنوات.
أي طرف  قدرة  وعدم  السياسي  الخالف  وبسبب 
على حسم األمور، أخفق البرلمان ثالث مرات في 
انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيًا المهل التي 

ينص عليها الدستور.
ولتخطي االنسداد السياسي، طرحت خيارات 
جديدة،  انتخابات  وتنظيم  البرلمان  حّل  منها 

من  بقرار  إال  البرلمان  حل  يمكن  ال  لكن 
مجلس النواب نفسه.

حرب االغتياالت تشتعل: ,وسائل اعالم ايرانية تؤكد مقتل قائد وحدة 
االغتيال في الموساد االسرائيلي بُهجوٍم لُمسّيرٍة “انتحارّية” في أربيل؟

إقليم  في  اإلرهاب  ُمكافحة  مديرّية  أّكدت 
ُمسّيرة  طائرة  أن  أمس  الِعراق  كردستان 
“مجهولة” انفجرت في مدينة أربيل مّما أّدى 
الّضرر  وإلحاق  أشخاص  ثالثة  إصابة  إلى 
سكاي”  “إنتل  صفحة  لكن  سّيارات،  بعّدة 
الدولّية  األخطار  تحليل  في  الُمتخّصصة 
أن  بدورها  أّكدت  الجوّية،  الّطلعات  ورصد 
اإلسرائيلي  الموساد  جهاز  في  كبيرًا  مسؤواًل 

ُقِتل في هذا الُهجوم.
الرسمّية  ِشبه  اإليرانّية  “فارس”  أنباء  وكالة 
في  االغِتياالت  وحدة  قائد  مقتل  رّجحت 
الموساد الذي ُيعتقد أنه كان ُمهندس عملّيات 
ذرّة،  ُعلماء  استهدفت  التي  والقتل  االغتيال 
ومن  اإليراني،  الثوري  الحرس  ِقيادات  وأحد 
وُيهندس، عملّيات  ُيشرف،  كان  أنه  الُمرّجح 
االغتيال هذه في إطار فريق عمل ُمكّون من 
عّدة عناصر ُمتخّصصة، ومن ِضمن مهامها 
الُعمالء وتوجيههم لضرِب أهداٍف في  تجنيد 

الُعُمق اإليراني.
األْمر الُمؤّكد أن الطائرة الُمسّيرة التي نّفذت 
الُهجوم على قافلة من السّيارات ِقيل إنها تقّل 
خلّيًة من عناصر “الموساد”، قبل إسقاطها، 
كانت تابعة للحرس الثوري اإليراني، وجاءت 
وحدة  قائد  باستهداف  “االنتحارّية”  مهّمتها 
الغتيال  انتقاًما  “الموساد”  في  االغتياالت 
العقيد صياد حدائي في الحرس أمام بيته في 

ِطهران قبل عشرة أّيام.

وما ُيرّجح هذا االحتمال شّن الحرس الثوري 
على  الّصواريخ  بعشرات  ُهجوًما  اإليراني 
أربيل  في  الموساد  لجهاز  إنها  قيل  قاعدة 
بشهر،  وقبلها  الماضي،  )أبريل(  نيسان  في 
أّي في آذار )مارس( الماضي، شّن ُهجوًما 
الِعراق  ِشمال  في  للنفط  مصاٍف  على  آخر 
في تحذيٍر لُحكومة الُحكم الّذاتي الُكردّية من 
تصاعد أنشطة “الموساد” في الُعُمق اإليراني 

انطالًقا من أراضيها.
عادًة  تعترف  ال  اإلسرائيلّية  الّسلطات 
بخسائرها فورًا، وتفرض رقابًة عسكرّيًة ُمَشدَّدًة 
على الّصحف ومحّطات الّتلفزة لمنع بّث أّي 
الُمرّجح  من  ولذلك  الّصدد،  هذا  في  أنباء 
مع  بتعاطيها  نفسه  الّنهج  على  ستسير  أنها 
الموساد،  اغتياالت  وحدة  رئيس  مقتل  أنباء 
الّرجل األخطر في هذه المؤّسسة األمنّية، في 

الوقِت الحالي على األقل حفاًظا على الّروح 
المعنوّية الُمتدهورة للرأي العام اإلسرائيلي هذه 
األّيام، ومن غير الُمسَتبعد أن يتم تسريب هذا 
الّنبأ في مرحلٍة الحقة مثلما حدث في عملّياِت 

اغتياٍل ُمماثلة.
ُتؤّكد  التي  الرسمّية  ِشبه  الّرواية  إذا صّحت 
أن الحرس الثوري اإليراني يقف خلف عملّية 
االغتيال هذه، وهي تبدو صحيحًة، فإّن هذه 

العملّية ُتريد توجيه ثالث رسائل:
في  الّذاتي  الُحكم  ُحكومة  إلى  األولى: 
تصمت  لن  إيران  إن  تقول  الِعراق  كردستان 
على أنشطة جهاز “الموساد” الذي يستهدف 
الحرس  في  وِقيادات  النوويين،  ُعلماءها 

الثوري فقد طفح الكْيل.
بأّنها  الموساد”  “جهاز  إلى  ُموّجهة  الثانية: 
تحّركات  ُتتابع  اإليرانّية  األمن  أجهزة  أّي 

عناصره ُمتابعًة دقيقة، سواًء في ِشمال الِعراق 
)أربيل( أو أّي مناطق ُأخرى في العالم وأنها 
ستصل إليهم عاجاًل أْم آجاًل، وستعمل على 

تصفيتهم.
في  “الّرد  نظرّية  أن  على  التأكيد  الثالثة: 
ُعدواٍن  أّي  على  الُمناسبين”  والّزمان  المكان 
إسرائيلّي، عسكرّي أو استخبارّي، قد سقطت 
الّرد  هو  البديل  وبات  عنها،  التخّلي  وجرى 
الفورّي على أّي ُهجوٍم إسرائيلّي سواًء بضرب 
مقرّات “الموساد” في أربيل أو أّي مكاٍن آَخر 

في العالم.
ما ُيؤّكد مصداقّية هذه الّرسائل الثالث احتجاز 
الحرس الثوري اإليراني لناقلتين يونانيتين ردًّا 
على احتجاز ناقلة إيرانّية في البحر المتوّسط 
بطلٍب أمريكّي وُمصادرة ُحمولتها من النفط، 
واحِتجاز ناقلة كورّية جنوبّية قبل أشهر، وعدم 
تجميد  ُحكومتها  فّك  بعد  إال  سبيلها  إخالء 

حوالّي سبعة ِمليارات دوالر إيرانّية.
النووّية  فيينا  ُمفاوضات  اقتراب  ِظل  في 
بين  الِخالف  وتصاعد  السلبّية،  نهايتها  من 
من  الدولّية،  النووّية  الّطاقة  وهيئة  إيران 
غير الُمسَتبعد أن نشهد تصعيًدا إيرانيًّا على 
األّيام  في  واالستخباري  العسكري  الّصعيدين 
أربيل  عملّية  تكون  ورّبما  الُمقبلة،  واألسابيع 

المذكورة آنًفا هي “أّول الغْيث”.
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كلُّ مزرعٍة تقول: أنا الغابة!

الذكرى الـ40 لحرب لبنان: إسرائيل ُتّقر بفِشلها بخلق حكٍم صديٍق..
 الحرب عّزّزت قّوة )حزب اهلل(

والسياسية  األخالقية  األوضاع  ترّدت 
الحيوانات  واختلفت  الغابة،  في  واالجتماعية 
ظهرت  أن  بعد  األحراش،  مستقبل  حول 
الذي  المسار  عن  انحرفت  وكأنها  األدغال 

رسمته الطبيعة.
الحيوانات المفترسة، اتهمت العاشبة بالرعي 
لفجعنة  مأساتها  حّملت  والثانية  الجائر. 
بالقطعان  ستودي  التي  الالحمة  الحيوانات 
لالنقراض. الطيور طالبت بتسّلم زمام القيادة 
األعلى.  من  استراتيجيًا  الغابة  ترى  ألنها 
والخرفان طالبوا بتعديل الدستور حتى ال يفنى 
من  الذئاب  تموت  وال  االلتهام  نتيجة  الغنم 
الجوع. حيوانات أخرى رأت أن عدم االلتزام 
بشريعة الغاب هو السبب في انخفاض الموارد 
التماسيح  اتهموا  الخنازير  الفساد..  وانتشار 
شخصي.  كملك  البحيرات  مع  بالتعامل 
الذين  الحوافر  أصحاب  من  اشتكى  والنمل 
يطؤون بيوته بال رحمة. الجواميس والغزالن 

األغلبية.  ألنهم  بالقيادة  طالبوا  والحمالن، 
األقوى.  ألنهم  بالسلطة  تمسكوا  والنمور 
األدهى.  ألنهم  رفيعًا  منصبًا  أرادوا  الثعالب 
الفهود انشقت عن النمور. والضباع أسست 
حلفًا ضد الذئاب، والحمير رأت مستقبلها مع 

الكالب.
الجميع جاؤوا بوثائق وأوراق رسمية ومقاطع 
فيديو تؤكد صحة مواقفهم. وبدأت اإلذاعات 
األحالف  ممثلي  باستقبال  التلفزة  ومحطات 
الجمهور،  أمام  العلنية  المناظرات  إلجراء 

وهو ما فاقم حدة االنقسام والخالفات، وجعل 
كل فريق يتمترس بمنطقة خاصة في الغابة، 
أعنف  تشهد  التماس  خطوط  كانت  حيث 

المعارك بين المتخاصمين.
مجلس  وأرسل  المجاورة،  الغابات  تدخلت 
األدغال العالمي ممثلين للقاء قادة األحالف 
المتناحرة، وبدأت عمليات دعم “الفرقاء” عبر 
الحدود، فانتشرت تجارة بيع المخالب واألنياب 
والقرون الحادة، وخسرت الغابة مساحات من 

أراضيها كمناطق أمنية للغابات األخرى.
منطقة  إنشاء  قرر  العالمي  األدغال  مجلس 
األكثر  أنهم  بذريعة  األفاعي،  تديرها  عازلة 
فكثرت  المتحاربين،  بين  للفصل  حكمة، 
األحناش وغلظت “الحيايا” وتوسعت مملكتها 
لم تصل حيواناتها  التي  الغابة  على حساب 

إلى حل يرضي الجميع.
انقسمت الغابة إلى مزارع كثيرة، وكل مزرعة 

تقول: أنا الغابة! عرفتوا كيف؟

ما الذي ال يزال الغرب يخطئ فيه بشأن بوتين؟

 Foreign( بوليسي  فورين  مجلة  نشرت 
كاتبته  فيه  قالت  مقاال  األميركية   )Policy
تاتيانا ستانوفايا إن أحد أسباب صعوبة فهم 
في  المحك  على  هو  وما  الروسية،  النوايا 
حرب أوكرانيا يعود إلى االختالف الكبير بين 
كيف يرى المراقبون األجانب األحداث وكيف 

يراها الكرملين.
في  مقيمة  غير  )باحثة  ستانوفايا  وترى 
مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي( أن األشياء 
التي تبدو واضحة للبعض -مثل عجز روسيا 
عن تحقيق نصر عسكري- ُينظر إليها بشكل 
مختلف تماما في موسكو، والحقيقة أن معظم 
أوكرانيا  مساعدة  بشأن طريقة  اليوم  نقاشات 
على الفوز في ساحة القتال، أو إجبار كييف 
للرئيس  السماح  أو  تنازالت،  تقديم  على 
الروسي فالديمير بوتين بحفظ ماء الوجه؛ ال 

تشترك كثيرا مع الواقع.
 5 هناك  أن  الكاتبة  ترى  ذلك،  على  وبناء 
افتراضات شائعة ينبغي فضحها حول تصور 
إلى  يحتاج  الغرب  وأن  الحرب،  لهذه  بوتين 
النظر للوضع بشكل مختلف إذا كان يريد أن 
يكون أكثر فاعلية في نهجه وتقليل مخاطر 

التصعيد.
االفتراض األول: بوتين يعرف أنه يخسر

من  ينبع  االفتراض  هذا  إن  الكاتبة  تقول 
لروسيا  الرئيسي  الهدف  بأن  الخاطئة  الفكرة 
أوكرانيا؛  من  كبيرة  أجزاء  على  السيطرة  هو 
الروسي  الجيش  أداء  يكون  عندما  وبالتالي 
سيئا، أو يفشل في التقدم، أو حتى التراجع؛ 

فإن هذا يرقى إلى الفشل.
أهداف  فإن  الكاتبة-  تقول  -كما  ذلك  ومع 
تكن  لم  الحرب  هذه  في  الرئيسية  بوتين 
بل  األرض،  من  أجزاء  على  السيطرة  أبدا 
»مشروع  يسميه  ما  في  أوكرانيا  تدمير  يريد 
مناهض لروسيا«، ومنع الغرب من استخدام 
األراضي األوكرانية بوصفها جسرا لألنشطة 
ال  ولذلك  لروسيا؛  المناهضة  الجيوسياسية 

ترى روسيا نفسها على أنها فاشلة.
إلى  روسيا  تحتاج  األهداف  هذه  ولتحقيق 
الحفاظ على وجودها العسكري على األراضي 

األوكرانية ومواصلة مهاجمة بنيتها التحتية.

االفتراض الثاني: مساعدة بوتين
يجب أن يجد الغرب طريقة لمساعدة بوتين 
في حفظ ماء الوجه؛ وبالتالي تقليل مخاطر 

المزيد من التصعيد، وربما النووي.
االفتراض،  هذا  خطأ  الكاتبة  ترى  ذلك  ومع 
فحتى لو نفذت أوكرانيا كل مطالب روسيا فلن 
ينهي ذلك الصراع، ومن الناحية الجيوسياسية 
ترى روسيا نفسها أنها تشن حربا ضد الغرب 

على األراضي األوكرانية.
أنها  على  أوكرانيا  إلى  ُينظر  الكرملين  وفي 
الغرب.  أيدي  في  لروسيا  مناهض  سالح 
وبالنسبة لبوتين هذه الحرب ليست بين روسيا 
وأوكرانيا، والقيادة األوكرانية ليست جهة فاعلة 

مستقلة، ولكنها أداة غربية يجب تحييدها.
مضاعفة  في  المتمثلة  الغربية،  المعضلة 
الدعم ألوكرانيا ألن بوتين يخسر أو إلرضائه 

ألنه يائس وخطير؛ مضللة في األساس.

عسكريا  يخسر  ال  بوتين  الثالث:  االفتراض 
فقط

يخسر  ال  بوتين  إن  االفتراض  هذا  يقول 
أيضا،  محليا  يخسر  بل  فحسب،  عسكريا 
والوضع السياسي في روسيا قد يجعله يواجه 

انقالبا قريبا.
وترى الكاتبة أن العكس هو الصحيح، على 
األقل في الوقت الحالي؛ فقد أصبحت النخبة 
ضمان  كيفية  بشأن  للغاية  قلقة  الروسية 
االحتجاجات،  وتجنب  السياسي  االستقرار 
وتنظر إلى بوتين بوصفه الزعيم الوحيد القادر 
على تعزيز النظام السياسي ومنع الفوضى.

وخائفة  سياسيا  عاجزة  النخبة  إن  وقالت 
اليوم  بوتين  ضد  خطوة  واتخاذ  وضعيفة، 
فقدان قدرته  يبدأ بوتين  لم  انتحار ما  بمثابة 

على الحكم )جسديا أو عقليا(.

من  خائف  بوتين  الرابع:  االفتراض 
االحتجاجات

أكثر  بوتين  أن  الكاتبة-  ترى  الحقيقة -كما 
خوفا من االحتجاجات المؤيدة للحرب، ويمكن 
للمزاج العام أن يدفع إلى التصعيد، مما يدفع 
بوتين إلى أن يكون أكثر تشددا وحزما حتى 
نفسه.  الكرملين  دعاية  نتيجة  ذلك  كان  لو 
وأضافت أنه مهما حدث لبوتين سيتعين على 
العالم التعامل مع هذا العدوان العام والقناعات 
المعادية للغرب والليبرالية التي تجعل روسيا 

إشكالية بالنسبة للغرب.

االفتراض الخامس: بوتين أصيب بخيبة
الروسي  الرئيس  أن  االفتراض  هذا  يرى 
أصيب بخيبة أمل شديدة في حاشيته، ووافق 

على المالحقة الجنائية لكبار المسؤولين.
وفندت الكاتبة جل ما قيل في هذا االفتراض 
بتشكيك  إليها  النظر  يجب  إشاعات  بأنها 
ومن  منها،  أي  تأكيد  يتم  لم  ألنه  شديد، 
المحتمل أن يكون بوتين مستاء ومحبطا من 
تطهير  في  أسلوبه  ليس  هذا  لكن  موظفيه، 

دائرته الداخلية ما لم ترتكب جرائم خطيرة.
يعني  هذا  كل  بأن  مقالها  ستانوفايا  وختمت 
المتمثلة في مضاعفة  الغربية،  المعضلة  أن 
الدعم ألوكرانيا ألن بوتين يخسر أو إلرضائه 
األساس.  في  مضللة  وخطير؛  يائس  ألنه 
محتملتان  نتيجتان  هناك  تكون  أن  ويمكن 
فقط: فإما أن يغير الغرب توجهه تجاه روسيا 
ويأخذ المخاوف الروسية على محمل الجد، 
ينهار نظام بوتين ويتراجع طموح روسيا  أو 

الجيوسياسي.
المصدر : فورين بوليسي

رأى الُمستشرق اإلسرائيلّي د. تسفي بارئيل، أّن 
حرب لبنان األولى، حزيران )يونيو( 1982 
عّزّزت قوّة )حزب هللا( وأضحى الممثل الوحيد 
للشيعة في لبنان، وهؤالء تحّولوا إلى الحلفاء 
الثابتين والُمعلنين إليران، الِفًتا إلى أّن قدرة 
األمين الّعام للحزب، حسن نصر هللا، وعلى 
نحٍو خاصٍّ خلق توازن رعب أمام إسرائيل، 
يكون  أْن  وعلى مصراعيه  أمامه  الباب  فتح 
مندوًبا لسورّية أيًضا، وليس إليران فقط، على 

حّد تعبيره.
الذي  الُمستشِرق  شّدّد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
يعتِمد أيًضا على مصادر رفيعٍة في تل أبيب، 
شّدّد على أّن ميزان الرعب المذكور، أتاح له 
واستخدامه  اللبنانّي،  الجنوب  على  السيطرة 
جميع  على  اللبنانّية  الحكومة  أجبر  للسالح 
وطنّيٍة  كفكرٍة  المقاومة  تتبّنى  أْن  مركباتها 
تغذيتها  تّمت  مجتمعًة  األمور  وهذه  جامعٍة، 
من المعركة التي خاضها الحزب ضّد إسرائيل 
ونجاحه في أرغام الكيان على االنسحاب من 
لبنان في أّيار )مايو( من العام 2000، كما 
للشؤون  محلاًل  يعمل  الذي  الُمستشِرق،  أّكد 

العربّية في صحيفة )هآرتس( العبرّية.
عالوة على ما ذكر أعاله، أشار الُمستشرق 
إلى نقطة أخرى أّكد أّنها ال تّقل أهميًة عن 
أْي إرغام إسرائيل على االنسحاب،  األولى، 
تصدير صورة  بقدرة حزب هللا  تمثّلت  والتي 

للتضامن  كشعاٍر  اللبنانّية  الشيعّية  التضامن 
الشيعّي في دوٍل عربّيٍة أخرى، بشكل خلق ما 
ُيّسمى بـ”الهالل الشيعّي”، والذي ُيعتبر وفق 
الغرب “محور الشر اإليرانّي”، ويشمل الشيعة 

في كلٍّ من العراق، سورّية، اليمن ولبنان.
وأوضح الُمستشِرق أّنه وفق المفاهيم الغربّية، 
فإّن هذا المحور يرتكز على العالقات الدينّية 
واأليديولوجّية التي ُتعادي الغرب بسبب ثقافته، 
األوسط،  الشرق  في  سياسته  بسبب  وليس 
العدائّية  هذه  أخرى،  بكلماٍت  أّنه  ُمضيًفا 
للغرب هي عدائية متجّذرة وتنبع من طبيعة 
الُمستشِرق،  برأي  النظرّية،  وهذه  الشيعة، 

في  الشيعة  بين  الدينّية  الفروقات  تتجاهل 
أيًضا  وتتجاهل  سورّية،  في  والعلويين  إيران 
ُتعتبر  التي  الحوثّي،  جماعة  بين  التباينات 
تيارًا شاذًّا في الشيعة، وبين الشيعة في لبنان، 
ونفس األمر، أضاف، ينسحب هذا التجاهل 
العراق،  العلمانيين في  الشيعة  للخالفات مع 
وبين التّيارات الدينّية الراديكالّية )الُمتطرّفة(، 

على حّد زعمه.
إّن  قائاًل  اإلسرائيلّي  الُمستشرق  ومضى   
سيطرة حزب هللا في لبنان لم تخلق له ُمقّلدين 
فقط، بل أوجدت مقاومًة ترتِكز على التعاطف 
الشيعّي، حتى في األماكن التي فيها الهوّية 

الشيعّية مشكوًكا فيها، وفق أقواله.
د. بارئيل أضاف أّن حرب لبنان بدأت سبع 
التوقيع  تّم  اتفاق الطائف، الذي  سنواٍت قبل 
عليه في العام 1989، وقد فِشلت إسرائيل في 
تلك الحرب تغيير الحكم في لبنان وتنصيب 
نظام حكٍم يكون صديًقا لها، إْذ أّنه منذ البداية 
سيكون  اإلسرائيلّي  الطموح  أّن  واضًحا  كان 

مصيره الفشل المحتوم، كما أّكد.
أّن  الُمستشِرق،  تابع  عينه،  الوقت  وفي 
حرب لبنان األولى 1982 ساهمت مساهمًة 
جوهرّيًة في تغيير مراكز القوى داخل لبنان، 
إيران،  من  الشكر  تستّحق  إسرائيل  فإّن  ولذا 
حزب  تمكين  أّن  ذلك  هللا،  وحزب  سورّية 
السياسة  في  ومشاركته  قّوته،  وتعاظم  هللا 
الذي يقوم  الوقت  اللبنانّية في نفس  الداخلّية 
فيه بالنضال العسكرّي ضّد إسرائيل، والدعم 
فيلق  من  خاصٍّ  وبشكٍل  والسورّي،  اإليرانّي 
)القدس(، التاِبع للحرس الثورّي اإليرانّي، هذه 
السيطرة  هللا  حزب  منحت  مجتمعٍة  العوامل 
السياسّية  والخطوات  التحرّكات  على  الكاملة 
اللبنانّية، زاعًما في الخالصة أّن هذه السيطرة، 
األرز  بالد  في  النخبة  صفوف  في  والفساد 
األزمة  وإلى  الحضيض،  إلى  لبنان  أوصال 
التي يعيشها هذا  االقتصادّية األكثر خطورًة 

البلد العربّي، بحسب الُمستشِرق اإلسرائيلّي.

العنصرية البيضاء هي األشّد خطًرا على أميركا

صبحي غندور*

نيويورك  بوالية  بافلو  مدينة  في  حدث  ما 
األميركية من قتٍل عشوائي إجرامي لمواطنين 
هو  ليس  السوداء،  البشرة  ذوي  من  أبرياء 
باألمر العابر أو مجّرد جريمة اقترفها شاب 
النموذج  فهذا  نفسية.  يعاني من عقٍد  أبيض 
في  تكّرر  العنصري  الدموي  اإلرهاب  من 
أميركا بمدن مختلفة خالل السنوات الماضية، 
في  كامن  هو  لما  ُعنفية  ظاهرًة  وأصبح 
المجتمع األميركي لقروٍن طويلة من عنصرية 
حاضر  مع  التكّيف  تريد  ال  بغضاء  بيضاء 
المجتمع األميركي القائم على التنوّع العرقي 
والديني والثقافي، والذي لم يعد مقبواًل فيه ما 
كان في تاريخ أميركا من مفاهيم وممارسات 

عنصرية.
أيدي  على  تاريخيًّا  نشأت  المّتحدة  فالواليات 
ضّد  والقتل  العنف  مارسوا  بيض  أوروبيين 
ُاصطلح  الذين  الشرعيين  األرض  أصحاب 
ثّم  الحمر«،  ب«الهنود  تسميتهم  على 
استحضر المهاجرون األوروبيون أعداًدا كبيرة 
من األفريقيين واستعبدوهم لقروٍن طويلة بعد 
السالح  بقوّة  البريطاني  التاج  على  ثاروا  أن 
بدايًة  تأّلفت  والتي  الخاّصة  دولتهم  ليقيموا 
أصاًل  هي  كانت  والية،  عشرة  ثالث  من 
الشرقي  الساحل  على  بريطانية  مستعمراٍت 

ألميركا.
ما  على  أميركي  مجتمع  أّول  وتأّسس 
والتي   WASP بأحرف:  اختصارًا  ُيعرف 
األنجلوسكسون  البيض  »الرجال  تعني 

العبودية  مارسوا  الذين  وهم  البروتستانت«، 
بأعنف أشكالها ضّد األفريقيين المستحضرين 
للقارّة الجديدة، إلى حين تحريرهم قانونًيا من 
العبودية على أيدي الرئيس إبراهام لنكولن في 
أهلية  حرٍب  بعد  عشر،  التاسع  القرن  نهاية 
رفضت  التي  الجنوبية  الواليات  مع  طاحنة 

إلغاء العبودية في أميركا.
جرى  الذي  العظيم  األميركي  الدستور  حّتى 
العام 1789، كان المعنّيون فعاًل  إقراره في 
بالحقوق الواردة فيه، هم الرجال البيض )دون 
ويمارسون  األرض  يملكون  والذين  النساء( 
استعباد وتسخير األفارقة المستوردين بالقوّة. 
وقد استمّر التمييز الديني والعرقي في الواليات 
المّتحدة حّتى أواخر القرن العشرين، وشهدت 
طوائف مسيحية كاثوليكية إيرلندية ممارسات 
عنف وقتل ضّد أتباعها من المهاجرين الجدد 
الماضي،  القرن  مطلع  حين  إلى  ألميركا 
األميركيين  ضّد  العرقي  التمييز  استمّر  كما 
والعمل  الحياة  مجاالت  مختلف  في  األفارقة 
حّتى حقبة السّتينات، حيث جرى إقرار قوانين 
لكن  قانونيًّا  ضّدهم  التمييز  حاالت  تمنع 
المرض العنصري هو في النفوس وليس في 

النصوص.
القرن  في  جاكسون  جيسي  القس  فشل  وقد 
الحزب  دعم  على  بالحصول  الماضي 
الديمقراطي له بالترّشح النتخابات الرئاسة ألّنه 
المسيحي  الديني  موقعه  أسود، رغم  أميركي 
وجذور عائلته العميقة في أميركا. وكان جون 

كنيدي أّول رئيس كاثوليكي للواليات المتحدة 
بعده  يأِت  ولم   ،)1963-1961( األميركية 
حين  إلى  األميركية  للرئاسة  آخر  كاثوليكيٌّ 

انتخاب جوزيف بايدن في العام 2018!.
أوباما،  حسين  باراك  وصول  كان  لذلك 
المسلم،  المهاجر  ابن  األفريقي،  األميركي 
وفي   2008 العام  في  األميركية  للرئاسة 
يمكن  هم  لمن  كبيرة  صدمة   ،2012 العام 
»الواسب«،  األميركيين  باألصوليين  وصفهم 
أميركا  ُهوّية  على  الحفاظ  يريدون  الذين 
والذين  المسيحية«،  البيضاء  »األوروبية 
كانت ردود أفعالهم السلبية مساوية في قّوتها 
من  أوباما  بانتخاب  اإليجابي  المعنى  لفعل 
يساريين  مزيج ضّم  من  تشّكلت  غالبية  قبل 
بيًضا معظهم من الشباب والمثّقفين والفّنانين، 
وكتل  األفارقة،  األميركيين  معظم  وأصوات 
من  الجدد  المهاجرين  من  ضخمة  شعبية 
أميركا الالتينية وآسيا والشرق األوسط. ولذلك 
أيًضا، كان فوز دونالد ترامب فيما بعد صدمة 
معاكسة للصدمة التي جرت حين فاز أوباما.

الظاهرة العنصرية في أميركا اآلن هي متجّددة 
ومتطّورة ضّد كل أنواع المهاجرين الجدد من 
عنصرية  فهي  األوروبية،  األصول  غير 
الدينية  األصول  ذات  لألقّليات  حاليًّا  شاملة 
المختلفة  ولألقّليات  واليهودية،  اإلسالمية 
الالتينية  أميركا  من  كالقادمين  ولغويًّا  ثقافيًّا 
األميركيون«  »األصوليون  آسيا.  ومن شرق 
هذا  مطلع  في  نشره  ما جرى  تماًما  يعلمون 

كّلها  تؤّشر  ودراسات  إحصاءات  من  القرن 
إلى تغيير ديمغرافي مهّم يحدث في الواليات 
األميركية، وينبئ بتحّول العرق األبيض إلى 
هيمنة  وإلى  األميركي  المجتمع  في  أقّلية 
التي  األصول  غير  ولغات  لثقافات  واسعة 

نشأت عليها أميركا.
الديمغرافي  التغيير  مجتمعة:  العناصر  وهذه 
المتجّذرة والهجرة ألميركا  العرقية  والعنصرية 
عن  مختلفة  وثقافات  ومذاهب  أديان  من 
فوز  وراء  هي  كانت  األميركية«  »األصول 
ترامب في العام 2016، وهي مستمرٌّة اآلن 
من  وحوله  عليه  ما  كل  رغم  له  دعٍم  كقوّة 
التي فرضت  العناصر  قانونية، وهي  قضايا 
أعداد  وعلى  الجمهوري  الحزب  على  نفسها 

كبيرة من المستقّلين غير الحزبيين.
المجتمع  في  اآلن  يسود  الذي  هو  فالتطّرف 
العاجل،  القريب  في  يتراجع  ولن  األميركي 
بل رّبما سيزداد قوًّة خالل االنتخابات القادمة 
في نوفمبر وبعدها، ِعلًما أّن التطّرف يؤّدي 
كالذي  المسّلح،  العنف  استخدام  إلى  أيًضا 
عّدة  في  محّلية  إرهابية  حوادث  من  جرى 
واليات ضّد أقّليات دينية وعرقية وإثنية. فحّق 
اقتناء السالح في أميركا أمٌر ال رجعة عنه، 
وقد ارتفعت نسبة شرائه في السنوات الماضية 
مّما ينذر بممارساٍت ُعنفية أكثر في المرحلة 

القادمة.
 

* مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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5 Years Warranty
FREE LED Light

FREE Door Lubricant

16' x 7'  Garage Door
$2749 + HST

8' x 7' Garage Door
$1649 + HST 

Skylinks Openers
$399 + HST 

Chamberlain SMART Opener
$520 + HST 

LIFT MASTER Smart
Opener 8500W

$850 + HST 

كافة انواع ابواب الكراجات

416-666-6745

PRO ENTRY SERVICES
P r o e n t r y . c a

ProEntry.ca

عروض خاصة للجالية العربية

بيع - تركيب - تصليح

GARAGE DOOR OPENERS SALE

FREE garage door tuneup with the purchase of any garage door opener

Installation Included
GARAGE DOORS SALE
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ماذا تريد أنقرة من طرح مسألة المنطقة اآلمنة؟

لماذا تأّجلت جولة الرئيس بايدن “الّشرق أوسطّية”
 ُدون تحديد تاريخ جديد؟

مسارات بوتين الخمسة لتصدير الحبوب األوكرانية.. 
ما الذي يعرقل تشغيلها؟

الجيش االكثر أخالقية :ضابط إسرائيلي يقيد طفلة من الخليل )11 عاًما( 
بقيد من البالستيك ويعتقلها ألن الُمستوطن اشتكاها!

عبد الباري عطوان
األمريكي  الرئيس  جولة  عن  األخبار  أحدث 
تؤّكد  األوسط  الشرق  ِمنطقة  إلى  بايدن  جو 
أنه تّم تأجيلها إلى شهر تّموز )يوليو( الُمقبل 
التاريخ  ُمَحدَّد، وحتى هذا  تاريخ  دون تحديد 
أو  للتأجيل  وقابل  مؤّكد،  غير  بات  الجديد 
بالّضبط،  يجري  الذي  فما  اإللغاء،  حتى 
ولماذا تتعّثر هذه الجولة، بينما تسير الجوالت 
األخرى للرئيس األمريكي ِمثل تلك التي قام 
في شرق آسيا ونيوزيلندا وأوروبا وفق الوقت 

الُمَحدَّد دون أّي تأخير أو تأجيل؟
واحدة  كلمٍة  في  اختصاره  ُممكن  الجواب 
اهِتمامات  محور  باتت  التي  “أوكرانيا” 
وأولوّيات الرئيس األمريكي، ودولته العميقة، 
األوسط  الشرق  منطقة  أهمّية  من  قّلل  مّما 
بطريقٍة أو بأخرى ولو ُمؤقًَّتا، وجاءت الّضربة 
االستباقّية الدبلوماسّية الروسّية الّناجحة التي 
قام بها وزير الخارجّية سيرغي الفروف إلى 
المنطقة، وتكّللت بعقد قّمة مع وزراء خارجّية 
عن  الرياض  في  الخليجي  التعاون  مجلس 
وتعزيز  الّطاقة،  ميادين  في  المواقف  تنسيِق 
إجهاض  إلى  أّدى  ِبما  بلس”  “أوبك  اّتفاق 
شبه  ضربة  جاءت  بدئها،  قبل  بايدن  جولة 
للُمحاوالت األمريكّية إلنقاذ ما ُيمكن  قاضية 
مرحلة  دخلت  التي  الُعالقات  وترميم  إنقاذه 

الّتدهور وبُسرعة.
***

اآلن  حتى  نجحت  الروسّية  الدبلوماسّية 
من  األوسط”  “الشرق  منطقة  اخِتطاف  في 
البدء في  إلى  أّدى  وِبما  الُحضن األمريكي، 
فيها  االستراتيجّية  الّتحالفات  خريطة  تغيير 
لمصلحة موسكو ألّول مرّة ُمنذ أكثر من 80 
ُمطلقة  األمريكّية  الهيمنة  كانت  عاًما، حيث 

ًة في منطقة الخليج، األمر  ُدون ُمنازع خاصَّ
الذي جعل أّي جولة للرئيس األمريكي ُدون 
فشلها  احِتماالت  أن  ذلك  من  واألهم  قيمة، 
فمن  نجاحها،  احِتماالت  من  بكثير  أكبر 
الخليجّية  الملكّية  الّدول  أن  ُيَصدِّق  كان 
تقف في الخندق نفسه مع نظيراتها “الثورّية” 
والِعراق  وسورية  الجزائر  ِمثل  و”اليسارّية” 

وِمصر؟
“الُمفترضة”  بايدن  زيارة  في  األهم  المحّطة 
مع  الدّقة  وجه  على  ولقاؤه  الرياض،  هي 
السعودي،  العهد  ولي  سلمان  بن  األمير 
السعودّية  العربّية  للمملكة  الِفعلي  والحاكم 
إلنهاء القطيعة معه، وكان الفًتا أن الخطاب 
األمريكي ُتجاه هاتين المسألتين قد تغّير مّما 
أّدى إلى تبديد ُكل الّتقديرات الُمتفائلة في هذا 
الّصدد، وانعكس ُكل ذلك في خطاٍب أمريكّي 
قديم ُمَتَجدِّد أبرز فقراته “ليس لدي أّي خطط 
السعودّية”،  لزيارة  الرّاهن  الوقت  في  ُمباشرة 
ثّم تصريح آخر أكثر وضوًحا “إعالن أوبك 
زيادة إنتاج النفط خطوة إيجابّية ولكّنها غير 
كافية”، أّما الّضربة ِشبه القاضية للجولة قد 
تمّثلت في قوله عندما ُسِئل، أّي بايدن، من 
الّسابق ألوانه الحديث عن لقائي األمير بن 

البيت  الُمتحّدث باسم  سلمان اآلن”، وأعطى 
قال  عندما  وضوًحا  أكثر  تفسيرات  األبيض 
“إن الرئيس بايدن لن ُيغّير وجهة نظره بشأن 
ُحقوق اإلنسان ودور ولّي العهد السعودي في 
قتل الصحافي جمال خاشقجي وتقطيع جّثته، 
حسب تقرير وكالة الُمخابرات األمريكّية )سي 

آي إيه( مّما جعله “منبوًذا”.
الحقيقة ُمغايرة لذلك تماًما، فالقيادة الروسّية 
السعودّية  “الجفوة”  هذه  باسِتغالل  سارعت 
الخارجّية  الُعزلة  الكثير من  بكسر  األمريكّية 
هذه  استغّلت  مثلما  سلمان،  بن  األمير  عن 
عن  سلمان،  بن  األمير  أّي  إلبعاده،  الُعزلة 
له،  نجاة  طوق  وتقديم  األمريكي  حليفه 
باّتفاق  التمّسك  خالل  من  ملعبها  إلى  وجرّه 
“أوبك بلس” ورفض ُكل المطالب والّضغوط 
األمريكّية بتجاوزه، وزيادة اإلنتاج النفطي ِبما 
ُيؤّدي إلى إغراق األسواق وتخفيض األسعار 
بالّتالي بعد أن َثُبَت أن الّسياسات األمريكّية 
البديلة في الّسحب من المخزون االحتياطي 
فشلت في تحقيق أهدافها، وال ُيمكن استمرارها 

ألعواٍم قادمة.
الُمؤّكد أن أمريكا خسرت ُمعظم دول  األمر 
الحليف  لمصلحة  قطر(  )باسِتثناء  الخليج 

الروسي الجديد األكثر دهاًء، وانعكست هذه 
بزيادة  األخير  أوبك  اجِتماع  في  الخسارة 
إنتاج النفط 200 ألف برميل يوميًّا فقط، مّما 
يعني عدم االسِتماع للمطالب واالسِتجداءات 
االرتفاع  هذا  يكون  أن  ُتريد  التي  األمريكّية 

أكثر من ِمليون برميل يوميًّا على األقل.
 

***
ؤال المطروح بقوّة حاليًّا: هل ستقبل إدارة  السُّ
وترفع  بُسهولٍة  الهزيمة  بهذه  بايدن  الرئيس 

الرّاية البيضاء اسِتسالًما؟
سياسة  ُيطّبق  فبايدن  كبيرة،  “ال”  الجواب 
الشرق  منطقة  في  العميقة  األمريكّية  الدولة 
أبرزها  عديدة  قوّة  أوراق  ويملك  األوسط، 
التي لم  القواعد األمريكّية في منطقة الخليج 
يتم إقامتها من أجل حماية هذه الدول، وإنما 
فرض الِتزام ُحكوماتها بالّسياسات األمريكّية، 

وتقديم ُكل واجبات الّطاعة والوالء.
بسبب  الجريح  الّنمر  ِمثل  اآلن  أمريكا، 
ح  الّتقارير األولّية عن حرب أوكرانيا التي ُترجِّ
واقتصاديًّا،  عسكريًّا  الروسي  “الخصم”  كّفة 
أّما  االقتصادّية،  للُعقوبات  كاِمل  ِشبه  وفشل 
أو  فشلت،  فقد  األوسط،  الشرق  ِمنطقة  في 
البرنامج  فيينا حول  في  وُمفاوضاتها  كادت، 
النووي اإليراني نحن في انتظار تحديد موعد 
الّدفن، وبدأ ُمعظم ُحلفائها يقفزون أو يتعّلمون 
إلى  والّلجوء  الغارقة  شبه  سفينتها  من  القفز 
الجديد  الصيني  الروسي  التحالف  يابسة 
األكثر صالبًة، وهذا الّنمر الجريح ُيمكن أن 
يضرب في جميع الجهات، وقد تكون المملكة 

العربّية السعودّية أبرزها.. وللُا أعلم.

في  الجرائم  ارتكاب  االحتالل  جيش  ُيواِصل 
الضّفة الغربّية الُمحتّلة دون حسيٍب أْو رقيٍب، 
واألطفال الفلسطينيين باتوا أيًضا هدًفا مريًحا 
المناطق  لجنود وضباط االحتالل في جميع 
نشر  السياق،  هذا  الُمحتّلة، وفي  الفلسطينّية 
فلسطينيون على مواقع التواصل االجتماعي 
فيديو يظهر ضابًطا إسرائيلًيا وهو يقيد طفلة 
الضفة  جنوبي  الخليل  من  سنوات(   10(
المستوطنين  من  عدًدا  أّن  بدعوى  الغربية، 
ترمي  أنها شوهدت وهي  أبلغوا  المنطقة  في 

سكينًا، بحسب صحيفة )هآرتس( العبرّية.
وقالت صحيفة )هآرتس( العبرّية إّن ضابًطا 
يوم  قام  اإلسرائيلّي!  االحتالل  جيش  من 
األربعاء الماضي بتقييد شقيقتْين فلسطينيتْين 
في الـ11 والـ12 من عمرهما مع بعض، ألّنه 

اشتبه أّن واحدًة منهما حملت سكيًنا.
العبرّية  للصحيفة  الصدر  سلوى  والد  وقال 
إّن ابنته الطفلة احُتجزت لمّدة نصف ساعٍة 
الخليل  من  يهود  مستوطنون  تقّدم  أْن  بعد 
بشكوى زعموا فيها أّنها حملت سكيًنا، ولفتت 
الصحيفة العبرّية، إلى أّن مصادر في جيش 
االحتالل أّكدت للصحيفة طالبة عدم الكشف 
عنها، أّكدت أّنه تّم احتجاز الطفلة الفلسطينّية 
ألّنها وأفراد عائلتها رفضوا التعاون مع القوّة 

التي قامت باعتقالها، على حّد زعمها.
إّن  قائاًل  حديثه  الصدر  الوالد، شادي  وتابع 
في  للعب  البيت  من  خرجت  سلوى  طفلته 
الشارع مع أوالٍد آخرين، فقام أحد المستوطنين 

بمراقبتهم وأبلغ سلطات االحتالل بأّن الطفلة 
رمت سكيًنا، ُمضيًفا أّن القوة العسكرّية التي 
وصلت إلى المكان سألت الطفلة سلوى فيما 
إذا رمت سكيًنا ورّدت بالنفي، ولكن أفراد القوّة 
ُتخفي شيًئا  أّنها  التحقيق معها بزعٍم  واصلوا 
ما، وذلك على الرغم من أّن الوالد أبلغ الجنود 
بأّن بإمكانهم متابعة ما جرى عبر كاميرات 
ذلك  ولكن  المنطقة،  في  المنصوبة  الحراسة 
لم ُيجِد نفًعا، وقرر الضابط المسؤول اعتقالها 

وتقييدها بقيٍد من البالستيك .
شارع  في  وعائلته  يسكن  الذي  الوالد،  وشّدّد 
حديثه  سياق  في  شّدّد  بالخليل،  )الشالل( 
على أّن الهدف الرئيسّي من تصّرف الضابط 
وزيادة  أكثر  التنكيل  هو  طفلته  إزّاء  وجنوده 
تشديد الخناق عليهم، الفًتا إلى أّنه حتى لعبة 
حّد  على  أمنًيا،  خطرًا  ُتشكِّل  باتت  األطفال 

تعبيره.
ورًدا على ذلك قال المتحدث باسم الجيش في 

المتوقع  من  الحاالت،  هذه  مثل  “في  بيان: 
أْن يتصرف مقاتلو الجيش اإلسرائيلي بأقصى 
بالمهمة  االلتزام  مع  الحساسية،  من  قدر 
في  المقاتلين  العملياتية. سيتم فحص سلوك 

الفيديو”، على حّد زعمه.
اليسارّي  الكاتب  قال  سلف،  بما  صلٍة  على 
قال:  )هآرتس(،  صحيفة  في  ليفي  غدعون 
يوٍم  كّل  ينفذون  اإلسرائيلّي  الجيش  “جنود 
جرائم خطيرة، بعضها فظيع حًقا، وتبقى هذه 
يوجد  ال  يصدق.  ال  بمستوى  يتيمة  الجرائم 
مذنبون بشيء، ال توجد مسؤولية عن شيء”، 

كما أّكد.
تقدم  وال  وتذبح  تقتل  أْن  يمكن  وتابع: 
للمحاكمة، وعندما يطلقون النار، كالمجانين، 
اشتبهوا  طالب  على  بالعشرات  ورصاص 
يوجهون  وعندما  الحجارة،  رشقوا  بأنهم 
وعندما  نساء،  فيها  سيارة  إلى  القناصة  نار 
النار  ويطلقون  مسافرة  سيارة  باب  يفتحون 
ويقتلون ويواصلون الطريق، وعندما يعدمون 
بدون  حتى  سكيًنا  تحمل  نفسية  مريضة  كل 
أي محاولة لوقفها،عند كل ذلك ال يعتبرون 

مذنبين بشيٍء”، كما أّكد.
وشّدّد ليفي على أّن جنود االحتالل “يقتلون 
وأحياًنا مع سبق اإلصرار، ثم يقفون فوق كل 
اشتباه، محصنين أكثر من أعضاء الكنيست، 
األكثر حصانة  اإلسرائيلّي هم  الجيش  جنود 
حتى  يتفوقون  الذين  وهم  إسرائيل  دولة  في 

على المستوطنين”، كما قال.

هدى رزق

الشمال  تقسيم  إلى  سوريا  في  الحرب  أدت 
السوري إلى ثالث مناطق شبه مستقلة. ففي 
الشمال الشرقي وجدت تركيا نفسها منذ عام 
2012 جنًبا إلى جنب مع أحد فروع عدوها، 
حزب العمال الكردستاني. حاولت أنقرة جاهدًة 
الحؤول دون بناء دويلة يهيمن عليها الحزب، 
فتوّغلت عسكريًا في عفرين والشمال الشرقي.
 مع ذلك، أخفقت حتى اآلن في وضع حدٍّ 
تفرض  حيث  سوريا  في  الكردي  للمشروع 
بدعوٍم  وسيطرتها  العسكري  وجودها  )قسد( 

من الواليات المتحدة.
السوري  مال  الشَّ في  الوسط  منطقة  أما 
فتخضع لتأثير تركي، وتتحّكم بمنطقة إدلب 
في الّشمال الغربي هيئة تحرير الشام. ترتبط 
هذه المناطق اجتماعًيا واقتصادًيا بمحافظات 
الدولة  لسيطرة   خاضعة  تركية  حدودية 

التركية. 
عنه  إدلب  في  المحلي  الحكم  يختلف 
البالد،  شرقّي  شمال  الواقعة  المنطقة  في 
التي تفصلها عن  الكرد،  والخاضعة لسيطرة 

تركيا حدود صلبة. 
مّكنت سياسات تركيا الحدودية أنقرة من حماية 
وإدارة  فاصل  جدار  بناء  من خالل  حدودها 
المعابر الحدودية، ووّلدت تدّخالتها العسكرية 
عازلة  منطقة  من  نوًعا  االقتصادي  ودعمها 

تحمي حدودها الخاصة . 
إلى  ستنتقل  تركيا  أن  على  إردوغان  يصر 
مرحلة جديدة في عملية تشكيل منطقة آمنة 
حدودها  طول  على  كيلومترًا   )30( بعمق 
رفعت  تل  تطهير  بعملية  والقيام  الجنوبية، 
انسحاب  عن  أنباء  ترّدد  ظل  في  ومنبج 
جزئي للقوات الروسية من مناطق في الشمال 

السوري.

على  يدل  ال  األمر  أّن  فأكدت  روسيا  أما   
وهو  بسوريا،  انتشارها  في  إستراتيجي  تغيير 
بالتأكيد ليس بداية النسحابها من هناك، بل 
التماس  خط  مراقبة  كّثفت  أنها  إلى  أشارت 
سوريا  وقوات  لتركيا  الموالية  القوات  بين 
تركية  إعالم  وسائل  تقوم  فيما  الديمقراطية 
إنها  تقول  التي  االستعدادات،  أخبار  ببّث 
في  بالعملية  للقيام    %90 بنسبة  اكتملت 
عين العرب- كوباني،  ألن االستيالء عليها 
سيسمح بتوحيد المناطق، التي سيطرت عليها 
أنقرة في عمليتيها السابقتين في شمالي سوريا 
»درع الفرات« و«نبع السالم«، كذلك ال يمكن 
المصدر  أصبحت  التي  رفعت،  تل  استبعاد 
الرئيس لتهديد المناطق، التي تسيطر عليها 

تركيا.
تكون  أن  يمكن  منبج،  أن  أنقرة  وترى    
موضوع تسوية بينها وبين موسكو على الرّغم 
من أهميتها للروس، ذلك أن الطريق السريع 
M4  يعبر هذه المدينة، التي تربط الالذقية 

وحلب بالحدود الشرقية لسوريا. 
يمكن أن يغّض الغرب الطرف عن استيالء 
تركيا على تل رفعت، لكن منبج تنعم بحماية 
أميركا على الرغم من عدم وجودها العسكري 
االميركّي  الخارجية  وزير  يتواَن  ولم  فيها، 
أنطوني بلينكن  عن تحذير تركيا من أّن أي 
هجوم عسكري على سوريا سيعّرض المنطقة 

للخطر. 
يربط إردوغان بين ما يراه ظرًفا مالئمًا بموازاة 
الحرب في أوكرانيا وحّق النقض التركي على 
انضمام السويد إلى حلف الناتو، إضافة إلى 
إلى  اآلن  هرعت  رأيه  بحسب  التي  فنلندا، 
الناتو  بعد أن شعرت بتعّرض أمنها للخطر 
غير آبهة لتعريض أمن تركيا  للخطر عبر 
الكردستاني  العمال  حزب  بنشاط  سماحها 
على أراضيها، كذلك استهدف في تصريحاته 
حلفاء آخرين في الناتو، كفرنسا وألمانيا التي 

تعتمد السياسة نفسه . 
يؤكد إردوغان موضوعًا قديمًا يحاول تجديده 
يّتهم  وهو  الدولية،  المتغيرات  ظل  في 
منطقة  التزام  بعدم  وروسيا  المتحدة  الواليات 
عام  عليها  االتفاق  جرى  لها  تخضع  آمنة  
فيما  السورية،  الحدودية  على  تقام   2019
أكدت واشنطن أنها تتوّقع أن تلتزم تركيا وقف 
الخاضعة  المنطقة  في  العسكرية  عملياتها 

للسيطرة الكردية.
أن  يمكن  العملية في سوريا  أن  تركيا ترى   
فعل واشنطن والعواصم  اختبار رد  لها  تتيح 
بشأن  للحوار  االستعداد  على  األوروبية 
مطالبها. وأكد إردوغان في مكالمته الهاتفية 
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين ضرورة 
تأمين هذه المناطق، إضافة الى الدور التركي 
وزير  وزيارة  األوكرانية  األزمة  في  المرتقب 
لتركيا  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية 

األسبوع المقبل. 

تقلق  الروسي  االنسحاب  عن  أسئلة  ثمة 
إردوغان ولها عالقة بطرحه للمنطقة العازلة  
لكونه يرى إلى جانب بعض دول الخليج أن 
إيران هي الرابحة عسكريًا من أزمة أوكرانيا إذ 
يضطر الروس اليوم إلى سحب القوة الكبرى 
من سوريا بعد أن أّدوا دورًا موازنًا للوجودين 

التركي واإليراني.

فهل نظرية التوازن داخل سوريا ستختل؟ 
تشهد الحرب حال سكون حيث استعاد النظام 
عن  فضاًل  المناطق،  معظم  على  السيطرة 
الشمال الذي أتينا على ذكره ، إال أن  القلق 
الروس يمكن أن يعّزز الحضور  من خروج 
بإعادة  بدأت  تركيا  اإليراني.  العسكري 
اإلمارات  خصوصًا  الخليج  بدول  العالقات 
والسعودية. األخيرة يهمها وجود محور سنّي 
واليمن  والعراق  سوريا  في  إيران  وجه  في 

وتترّقب  أنقرة   مع  التقارب  وتريد  ولبنان، 
الخالفات بينها وبين طهران في قضايا مثل 
التهديدات بالتدخل في سنجار ومسألة تأليف 
الغاز  وتصدير  الجديدة،  العراقية  الحكومة 
عبر كردستان العراق والتعاون مع »إسرائيل«  

ومشكلة المياه  .
يجري تقليل مفاعيل هذه المشكالت إال أنها 
تتفّهم  بأنها  إيران قد صّرحت  مؤّثرة. وكانت 
أّي  تقف ضد  لكنها  )قسد(  أنقرة من  موقف 
لطالما  السوري.  الشمال  في  تركي  توّسع 
عرضت روسيا على تركيا المفاوضة والحوار 
مع الدولة في سوريا ألنه ال يمكن التوّصل 
وتركيا،  سوريا  توّصلت  إذا  إال  حل  إلى 
وحلفاؤهما، إلى تفاهم جديد بخصوص وضع 
بحيث  مجملة،  بصورة  الحدودية  األراضي 
ديموغرافية  معضلة  السوري  الشمال  يشّكل 
وأمنية كبيرة لتركيا ال يمكن حّلها بالتدخالت 

العسكرية. 
على  ينعكسان  إنجازين  تحقيق  تريد  أنقرة 
القضاء على  األول عسكرّي غايته  الداخل. 
من  المدعوم  الكردي  الذاتي  الحكم  فكرة 
على  الحصول  في  يتمّثل  واآلخر  الغرب. 
السوريين،  الالجئين  إليها  تعيد  آمنة  منطقة 
ما يحّقق لها منافع انتخابية بعد أن أصبحت 
في  حاد  استقطاب  نقطة  الالجئين  قضية 
ضد  وسياسيًا  إعالميًا  تسخدم  المعارضة  يد 

إردوغان.
منطقة  وجود  وموسكو  واشنطن  ترفض  لم   
كان  الخالف  أّن  إال  التركية،  للحدود  آمنة 
في  كيلومترًا    )30( يزال على حجمها.  وال 
عمق هذا البلد يعني احتالاًل للشمال الشمال 
القوى  لدى جميع  محّبذ  وهذا غير  السوري، 
الدولية واإلقليمية ولو في هذه المرحلة على 

األقل.

أوكرانيا  من  الحبوب  تصدير  مشكلة  أثارت 
وخالفا  عالمية«،  »مجاعة  من  مخاوف 
دبلوماسيا حادا بين روسيا والغرب، فيما ترى 
مع  تضخيمها  تم  المشكلة  هذه  أن  موسكو 
الحبوب.  تلك  لتصدير  اتجاهات   5 وجود 
بابتزاز  لروسيا  الغربية  االتهامات  وكانت 
إغالق  خالل  من  الغذاء  إزمة  في  العالم 
األغذية  توريدات  وعرقلة  األوكرانية  الموانئ 
لدى  الدائم  روسيا  مندوب  دفعت  قد  عبرها، 
األمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لالنسحاب من 
اجتماع لمجلس األمن الدولي أمس االثنين.

باطلة وليست  االتهامات  تعتبر موسكو هذه 
سوى »خدعة«، ال سيما بعد أن أكد الرئيس 
بالده  استعداد  بوتين  فالديمير  الروسي 
من  عوائق  دون  الحبوب  تصدير  لضمان 
موانئ أوكرانيا حال قيام كييف بإزالة األلغام 
إزالة  استغالل  بعدم  تعهد  كما  مياهها،  من 

األلغام لـ«شن أي هجمات من البحر«.
وأشار بوتين إلى وجود أربعة مسارات أخرى 

لتصدير الحبوب األوكرانية، وهي:
لسيطرة  الخاضعة  الموانئ  عبر   .1
األسود  والبحر  آزوف  بحر  في  روسيا 
وهذا  وخيرسون(،  بيرديانسك  )ماريوبول، 

المسار مفتوح دون أي شروط
البرية  وبالطرق  الدانوب  نهر  عبر   .2

إلى موانئ رومانيا على البحر األسود
عبر بولندا بسكك الحديد إلى موانئ   .3

بحر البلطيق
وهو  ليتوانيا،  إلى  بيالروس  عبر   .4
رفع  يتطلب  لكنه  طريق،  وأرخص  أبسط 

العقوبات الغربية عن مينسك
الموانئ  استخدام  خيار  أوكرانيا  ورفضت 
موسكو  متهمة  الروسية  للسيطرة  الخاضعة 

بـ«سرقة الحبوب«.
الدانوب، فطاقاته محدودة وأكدت  أما مسار 
أنه نقل  الماضي  الرومانية الشهر  السلطات 
عبره نحو 240 ألف طن من الحبوب فقط، 
من  الحبوب  صادرات  إجمالي  بأن  علما 
 5 بين  ما  بلغت  األخير  النزاع  قبل  أوكرانيا 

و6 ماليين طن شهريا.
بالدرجة  تتمثل  البولندي«  »المسار  ومشكلة 
السكة  عرض  بين  االختالف  في  األولى 
السكة  أن  إذ  وبولندا،  أوكرانيا  في  الحديد 
في أوكرانيا، كما في غيرها من الجمهوريات 
سنتيمترات  بـ10  أوسع  السابقة،  السوفيتية 
منها في بولندا والدول األوروبية، ما يتطلب 
أو  الحدود،  على  العربات  تحميل  إعادة  إما 

نقلها إلى العجالت األخرى.
اإلمكانات  أن  إلى  بولنديون  ويشيرمسؤولون 
بمرور  تسمح  ال  الحدودية  للمعابر  التقنية 
أكثر من مليون أو مليوني طن من الحبوب 

شهريا.
وإذا كان »المسار البولندي« يلبي احتياجات 
توريد أسلحة غربية إلى كييف، فإنه ال يعوض 

كانت  الذي  البحري«،  »المسار  خسارة  عن 
نحو 90% من الصادرات الغذائية األوكرانية 

تمر عبره قبل األزمة األخيرة.
يعتبر »المسار البالروسي« الطريق األفضل 
لنقل الحبوب في الظروف الراهنة، نظر لخلوه 
الرئيس  لكن  السكة«،  »عرض  مشكلة  من 
األوكراني فالديمير زيلينسكي أكد مؤخرا أن 
الحبوب  لتصدير  اآلن  مستعدة  ليست  بالده 
الليتواني  الرئيس  وأيده  بيالروس،  عبر 
إن  قائال  الموقف  هذا  في  نوسيدا  غيتاغاس 
إلى  بيالروس  عبر  األوكرانية  الحبوب  نقل 
ميناء كاليبيدا غير مقبول العتبارات سياسية 

وبسبب عقوبات االتحاد األوروبي.
التصدير  هي  »سخونة«  األكثر  والنقطة 
ونيكواليف  أوديسا  مقاطعتي  موانئ  عبر 
األسود،  البحر  شواطئ  في  األوكرانيتين 
والتي تحتوي مخازنها على معظم المحاصيل 
األوكرانية من الحبوب المخصصة للتصدير 
حسب  طن،  مليون   22 نحو  وزنها  والبالغ 

الرئيس األوكراني فالديمير زيلينسكي.
ورفض زيلينسكي اقتراح روسيا بإزالة األلغام 
من الموانئ مقابل تعهد بعدم شن هجوم عبر 
هذا »الممر اآلمن«، وأصر على أن تسليم 
قواته أنظمة مضادة للسفن، »أفضل ضمان« 
لفتح الموانئ األوكرانية التي يحاصرها الجيش 

الروسي.
بأن  تقارير  أفادت  المأزق،  هذا  ظل  في 

خارطة  أعدوا  المتحدة  واألمم  وأوكرانيا  تركيا 
طريق بالتنسيق مع روسيا إلطالق ممر آمن 
لتصدير الحبوب من الموانئ األوكرانية تحت 

رعاية أممية.
حيث  أنقرة  إلى  متجهة  اآلن  واألنظار 
وزير  برئاسة  تركية،  روسية  مشاورات  بدأت 
تركيا  زار  الذي  الفروف،  سيرغي  الخارجية 
يوم الثالثاء، لمواصلة بحث اآلليات المحتملة 
لتصدير الحبوب األوكراني دون التوصل الى 
قوات  أن  الروسية  الدفاع  أعلنت  .و  اتفاق 
الصواريخ  وراجمات  المدرعات  تنشر  كييف 
ومدافع أمريكية في صوامع الحبوب بمقاطعة 
منها  وتطلق  دونيتسك،  ومناطق  خاركوف 

النار باتجاه أراضي روسيا.
الروسي  الدفاع  مراقبة  مركز  رئيس  وقال 
كييف  قوات  »نشرت  ميزينتسيف:  ميخائيل 
خاركوف  بمقاطعة  الحبوب  صوامع  في 
مدافع يرجح أنها هاوتزر M777 األمريكية، 
الحدودية  المناطق  على  النار  منها  وأطلقت 

الروسية«.
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أكبر  إلى  دوالر  بـ700  مكافأة  عشرينية  شابة  حّولت  كيف 
شركة ناشئة في إندونيسيا قيمتها 65 مليون دوالر

ماهي األلوان التي ينجذب إليها البعوض ؟
خبير تقني يكشف عن 3 عالمات تدل على أن كابل »آيفون« الخاص بك قد يقتلك!

 TECH في  السالمة  خبراء  أحد  حث 
مستخدمي »آيفون« على البقاء يقظين بشأن 

كابالت الشحن »المراوغة«.

السالمة  جمعية  من  كابانا،  غيسيبي  وحذر 
الكهربائية من أن كابالت الشحن التي تباع 
بثمن بخس، قد تشكل خطر نشوب حريق أو 

حدوث صدمة كهربائية خطيرة.
صن«  »ذي  صحيفة  إلى  حديثه  وفي 
بعض  شارك  األسبوع،  هذا  البريطانية 
اإلشارات التي تدل على أن أداتك يمكن أن 

تكون فخا للموت.
وقال كابانا: »ُصممت شواحن آيفون المزيفة 
للمنتج  مشابهة  أو  متطابقة  لتبدو  عمدا 
األصلي بهدف خداع المستهلكين. وغالبا ما 
رديئة  مكونات  من  المقلدة  المنتجات  تتكون 

الجودة ما يعرض المشتري للخطر«.
وتابع: »إنها تشكل تهديدا خبيثا بشكل خاص 
للمستهلك، وتقوض المصنعين وتجار التجزئة 
الشرعيين بينما تشكل في كثير من األحيان 
كهربائية  صدمة  أو  حريق  نشوب  خطر 

خطيرة أو حتى صعق كهربائي«.
وتنقسم كابالت »آيفون« المزيفة إلى فئتين: 

المقلد وغير المعتمدة.
ويشار إلى أن المنتج المقلد هو منتج رخيص 

يتم تزييفه ليبدو وكأنه من صنع شركة »آبل«.
تصنعه  الذي  ذلك  فهو  المعتمدة  غير  أما 
شركات خارجية دون موافقة صانع »اآليفون«.

كابال رخيصا من  اشتريت  إذا  وبشكل عام، 
بائع تجزئة مرموق ومعتمد من »آبل«، فإن 

المنتج آمن.
الكابالت  تكون  أن  يمكن  أخرى،  ناحية  من 
ُوجهت  وقد  خطرة،  المعتمدة  وغير  المقلدة 
بشأن  عديدة  مناسبات  في  اللوم  إليهم 
الكهربائية  والصعقات  الخطيرة  التفجيرات 

المميتة وحرائق المنازل.
سابقا   ESF مؤسسة  أجرته  تحقيق  ووجد 
كابالت »آبل«  إلى 98% من  ما يصل  أن 

المزيفة تعرض المستهلكين للخطر.
وإذا اشتريت جهاز شحن من متجر خصومات 
أو سوق عبر اإلنترنت ولم تكن متأكدا مما إذا 
كان مزيفا، فهناك عدد من األدلة الواضحة 

التي يجب البحث عنها.
خارجي،  بائع  من  شحن  كابل  اشتريت  إذا 
فتأكد من اعتماده من قبل »آبل« من خالل 

النظر بعناية في عبوة الملحق.
المعتمدة  الثالث  الطرف  ملحقات  وتحتوي 
عبوتها،  على  »آبل«  من   MFi شارة  على 
آليفون«  أنه »صنع  عبارة  إلى  تشير  والتي 
 Made for iPod( »أو »آيفون« أو »آيباد

.)،iPhone ،iPad
العالمات  عن  ابحث  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
النص  في  اإلمالئية  األخطاء  أو  المفقودة 

الموجود على الكابل، كما قال كابانا.
الكتشاف  طريقة  أسهل  هي  »هذه  وتابع: 
المنتجات المقلدة، ولكن احذر، حيث أصبحت 

المنتجات المقلدة أكثر تعقيدا«.
2. انظر إلى القابس

من الجيد مقارنة الشاحن الخاص بك بشاحن 
آخر من »آبل«. وتميل اإلكسسوارات المقلدة 

إلى أن تكون أنحف وأخف في اليد.
ونتيجة لذلك، يمكنك اختبار دبابيس القابس 
منتج  وجود  على  تدل  عالمات  عن  بحثا 

مزيف.
التي  االختبارات  »أظهرت  كابانا:  وقال 
أجريناها أن المسامير الموجودة على المقابس 
المزيف أضعف بكثير مما هو مطلوب قانونا 
بسبب  عادة  المتبعة. وهذا  المعايير  بموجب 
أنها بالستيكية مجوفة مغطاة بالمعدن، بدال 
من المعدن الصلب المستخدم في المنتجات 
األصلية. والتحقق السهل من ذلك هو النقر 
إلى  واالستماع  مسمار  أكبر  على  ببساطة 
المكونات  وتبدو  يصدرها.  التي  الضوضاء 
المنتجات  أن  حين  في  صلبة،  األصلية 
المقلدة ستصدر ضوضاء بالستيكية وتشعر 

بالفراغ«.
وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تشير اللمسات 
النهائية على غالف القابس، إلى وجود زيف.

للشاحن  النهائية  »اللمسة  أن  كابانا  وأوضح 
األصلي عالية الجودة وغير المعة وموحدة. 
اللمسة  تكون  المقلدة،  الشحن  أجهزة  وفي 

النهائية عادة المعة أو المعة مع عيوب«.
3. الوزن والشكل واألبعاد

يجدر إلقاء نظرة على وزن العنصر ودبابيس 
التوصيل.

ويكون المنتج الهاتفي أخف من منتج »آبل« 
أو  بالحجم  المسامير  تكون  وقد  األصلي، 

الشكل الخطأ.
المزيفة  الشحن  أجهزة  أن  كابانا: »بما  وقال 
تحتوي على القليل من المكونات عالية الجودة 
المطلوبة للسالمة، إن وجدت، فإنها عادة ما 
تكون أخف بكثير من أجهزة الشحن األصلية. 

ويجب أن يزن الشاحن نحو 40غ«.
وتابع: »قد تكون دبابيس القابس في شاحن 
الشاحن  من  أصغر  أو  أكبر  المزيف  آيفون 
األصلي ويمكن وضعها في مكان مختلف. 
أداة  باستخدام  هي  للتحقق  أسهل طريقة  إن 

فحص المكونات للسالمة الكهربائية أوال«.
المصدر: ذي صن

أرخص وأفضل 5 دول للعيش فيها في العالم.. تعرف عليها

ويراودك  لتغييرها  وتسعى  مملة  حياتك  تجد  هل 
حلم السفر وتجربة العيش في بلدان ومدن جديدة 
بهذه  يشعرون  منا  كثيرون  قبل؟  من  تزرها  لم 
المشاعر، وتراودهم أحالم التغيير والسفر والعيش 
المادية  اإلمكانات  تقف  لكن  جديدة  مناطق  في 

حاجزا بينهم وبين تحقيق أحالمهم.
تكلف  فيها، وال  للعيش  هناك دول رخيصة جدا 
الحياة فيها كثيرا من المال، ومع ذلك تقدم مستوى 
والجمال  الراحة  على  للباحثين  متميزا  معيشة 

واالستجمام وتغيير نمط حياتهم الممل.
نقدم لكم قائمة بأرخص وأفضل 5 دول في العالم 
إال  تكلف  فيها بصورة رائعة، وال  العيش  يمكنك 
المال، وذلك حسب ما ذكرته منصة  القليل من 

.)goabroad( »غو أبرود«
بمناظر طبيعية ساحرة وهي وجهة  تتمتع  فيتنام 
سفر لمحبي المغامرات واستكشاف أماكن جديدة 

)غيتي(
فيتنام.. حلم المسافرين بميزانية محدودة

بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في العيش والعمل 
في مكان جديد وغريب وساحر، لكنهم ال يملكون 
للمسافرين  حلم  فيتنام هي  فإن  المال؛  من  كثيرا 

والسياح من ذوي الميزانية المحدودة.
إنها واحدة من أفضل وأرخص البلدان للعيش فيها 
للوافدين، فهناك الكثير لرؤيته والقيام به في هذا 
البلد ذي الطبيعة الخالبة التي تفتن العيون، حيث 
تتمتع فيتنام بمناظر طبيعية ساحرة الستكشافها، 
ومأكوالت محلية لذيذة لعشاق الطعام، وهي أيضا 
وجهة سفر لمحبي المغامرات واستكشاف أماكن 

جديدة.
في  منه«  »هوشي  مدينة  هي  الرئيسية  المدن 
الجنوب، والعاصمة »هانوي« في الشمال، و«دا 
نانغ« وسط البالد، حيث بإمكان الوافدين الذين ال 

يملكون المال إيجاد عمل بسهولة فيها.
والدوالر  »الدونغ«،  هي  الفيتنامية  والعملة 

األميركي يساوي نحو 23 ألف دونغ فيتنامي.
فرص عمل لألجانب في فيتنام: الوظيفة األكثر 
اللغة  تدريس  هي  فيتنام  في  لألجانب  شعبية 
لمدرسي  الفرص  من  العديد  وهناك  اإلنجليزية، 
اللغة اإلنجليزية، ويتراوح متوسط الرواتب الشهرية 
أميركي، وهو راتب  بين 1100 و1700 دوالر 
فيتنام، وأعلى مما  لحياة رغيدة في  ممتاز يكفي 
البلدان  من  العديد  في  عليه  الحصول  يمكنك 

المجاورة.

في  الحال  هي  كما  فيتنام:  في  المعيشة  تكلفة 
فيتنام  في  المعيشة  تكلفة  تعتمد  البلدان،  معظم 
العيش  تختار  التي  المنطقة  أو  المدينة  على 
فيها، وتعد مدن مثل هوشي منه وهانوي بالطبع 
أغلى من المواقع والمدن الداخلية األخرى، ولكن 

الرواتب أعلى أيضا.
دوالرا   250 بنحو  صغيرة  شقة  استئجار  يمكن 
الخارج  في  الطعام  تناول  تكاليف  وتبلغ  شهريا، 
من 1-3 دوالرات لكل وجبة إذا التزمت بالمطاعم 
ذات  المطاعم  في  دوالرات   10 ونحو  المحلية، 

النمط الغربي.
تبدأ  إذ  للغاية،  رخيصة  فهي  النقل  وسائل  أما 
وسائل النقل العام المحلية من نحو 0,30 دوالر، 
وسيارات األجرة )التاكسي( من 0,50 دوالر فقط 

للكيلومتر الواحد.
ذات  االستوائية  والشواطئ  كوستاريكا  أدغال 
الرمال الساحرة والسكان الودودون كلها ستجعلك 

تقع في حبها )الفرنسية(
كوستاريكا.. حب من النظرة األولى

األكثر  الدولة  تكون كوستاريكا  أن  المحتمل  من 
ستجعلك  حيث  الوسطى،  أميركا  في  شعبية 
الغابات،  الباسقة في  األدغال المورقة واألشجار 
الساحرة،  الرمال  ذات  االستوائية  والشواطئ 
والسكان المحليون الودودون للغاية؛ تقع في حب 

هذا البلد من النظرة األولى.
ولن تشعر باإلفالس أو الحاجة لكثير من المال 
أثناء العيش والعمل هناك، ألن كوستاريكا واحدة 

من أرخص البلدان في العالم.
العمل  فرص  كوستاريكا:  في  العمل  فرص 
والوظائف الممكنة تشمل تدريس اللغة اإلنجليزية، 

والدليل السياحي، وتعليم رياضة الغوص.
مطعم  في  الوجبة  تكلفة  تبلغ  المعيشة:  تكلفة 
محلي من 3 إلى 6 دوالرات، ويتراوح اإليجار من 
300 إلى 800 دوالر شهريا اعتمادا على حجم 
والمواصالت  النقل  أسعار  وتبدأ  والموقع،  الشقة 

من 0,70 دوالر لكل رحلة.

بلغاريا أصبحت وجهة مفضلة ويمكن أن تسمح 
لك ميزانية متواضعة بالعيش ملكا فيها )غيتي(

بلغاريا.. أرخص دول أوروبا
إذا كنت تحلم بالعيش في أوروبا، ولكنك تخشى 
تكلفة المعيشة الغالية كما هي الحال في فرنسا أو 
إيطاليا على سبيل المثال، فاحرص على توجيه 

نظرك إلى أوروبا الشرقية حيث تعد بلغاريا واحدة 
من أرخص البلدان في أوروبا للعيش فيها، ونتيجة 
المسافرين،  لدى  مفضلة  وجهة  أصبحت  لذلك 
المتواضعة  الميزانية  لك  تسمح  أن  يمكن  حيث 
بالعيش ملكا في بلغاريا، كما أن الموقع المركزي 
العجوز  القارة  دول  مثاليا الستكشاف  يعد  للبالد 
مع وجود دول مثل اليونان وتركيا ورومانيا على 
الحدود بالقرب منك، كما تملك البالد تاريخا غنيا 
هناك  لذلك  عام،   8000 من  أكثر  إلى  يعود 

الكثير الستكشافه في وقت إجازتك.
الوظائف وفرص العمل: تدريس اللغة اإلنجليزية، 

وقطاع السياحة.
تكلفة المعيشة: إيجار شقة بغرفة نوم واحدة يبدأ 
الموقع،  على  اعتمادا  شهريا  دوالرا   230 من 
 5 نحو  يكلف  محلي  مطعم  في  وجبة  وتناول 
تكلفك رحلة  أن  الواحدة، ويمكن  للوجبة  دوالرات 

في وسائل النقل العام أقل من دوالر واحد.

المكسيك
أطالل  مثل  للجميع  تقدمه  ما  لديها  المكسيك 

حضارة المايا والكثير من البهجة )شترستوك(
المكسيك.. أشهى طعام بأرخص األثمان

أطالل  مثل  للجميع  تقدمه  ما  المكسيك  لدى 
حضارة المايا وسط الغابات أو مياه بحر الكاريبي 
الفيروزية، والمدن الشاطئية الفاتنة على المحيط 

الهادي.
من  ُتنسى،  ال  تجربة  فهو  الشوارع  طعام  أما 
ومن  »التاماليس«،  إلى  »التاكو«  سندويشات 
من  وكله  فريسكا«،  »أغواس  إلى  »سيفيتشي« 
العالم  شهرته  طافت  الذي  المكسيكي  الطعام 
ابتعدت عن  إذا  أيضا رخيص جدا  أجمع، وهو 

لتناول  وذهبت  الثمن،  غالية  السياحية  المطاعم 
التي  والشعبية  المحلية  المطاعم  في  الغذاء 
»ميريدا«  مثل  المكسيكية،  الشوارع  بها  تمتلئ 
أشهى  تناول  بإمكانك  حيث  »غواناخواتو«،  أو 

المأكوالت بأبخس األثمان.
الوظائف وفرص العمل: وظائف السياحة، وتعليم 

اللغة اإلنجليزية، والمبيعات.
من  المكونة  الشقة  تكلفة  تبلغ  المعيشة:  تكلفة 
غرفة نوم واحدة بين 200 و500 دوالر شهريا 
في  الواحدة  الوجبة  ثمن  ويبلغ  المنطقة،  حسب 
واحدا  دوالرا  الشوارع  ومطاعم  الشعبية  المطاعم 
نحو 16  فستكلفك  والنقل  المواصالت  أما  فقط، 

دوالرا في الشهر فقط.
تايلند.. من ال يعشق بلد االبتسامات

الدول في  بأفضل وأرخص  قائمة  تكتمل أي  لن 
العالم للعيش فيها من دون ذكر تايلند.

بطولة  من  الشهير  »الشاطئ«  فيلم  قبل  وحتى 
في  المسافرون  وقع  فقد  كابيرو،  دي  ليوناردو 
العالم في حب »بلد االبتسامات«.  جميع أنحاء 
للغاية  منخفضة  المعيشة  وتكاليف  ال؟!  وكيف 
هنا، حتى في المدن الكبرى مثل بانكوك وشيانغ 
ماي فإن تكلفة الحياة منخفضة للغاية، لكن علينا 
قد  الشاطئية  المنتجعات  بعض  أن  نتذكر  أن 
تكون أغلى قليال، ولكنها ال تزال رخيصة مقارنة 

بالمنتجعات الشاطئية األخرى حول العالم.
الرائعة  والثقافة  الصافية  النقية  المياه  تجعل 
والطعام اللذيذ بشكل ال يصدق من تايلند المكان 
تعد  ذلك،  على  وعالوة  والعمل،  للعيش  المثالي 
تايلند أيضا من بين أرخص األماكن وأكثرها أمانا 

للعيش في العالم.
هو  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  الشائعة:  الوظائف 
والسياحة  الضيافة  وظائف  لكن  شيوعا،  األكثر 

متوفرة أيضا.
تكلفة المعيشة: من الممكن أن تعيش بشكل جيد 
بنحو 600 دوالر في الشهر في شيانغ ماي على 
وجبات  على  العثور  يمكنك  كما  المثال،  سبيل 
الشوارع  أكشاك  في  واحد  دوالر  بقيمة  طعام 

واألسواق وصاالت الطعام في مراكز التسوق.
ويصل اإليجار إلى 150 دوالرا شهريا ألستوديو 
أما  الغربي،  الطراز  على  مجمع  في  بك  خاص 
المواصالت فتكلف الرحلة في الحافلة العامة نحو 

0,30 دوالر.

أوتاري  شعرت  صغيرة،  كانت  عندما 
مسقط  بسبب  مستضعفة  بأنها  أوكتافيانتي 
صيد  قرية  وهي  باهرو«،  »كامبونج  رأسها 
نائية في شرق كاليمانتان في إندونيسيا، حيث 
ال يتاح التعليم للكثيرين. لهذا السبب اعتبرت 
أوكتافيانتي نفسها »محظوظة« عندما أرسلها 
والداها إلى مدرسة ثانوية في المدينة، لكنها 
بينها  هناك »فجوة«  أن  اكتشفت  ما  سرعان 
أوتاري،  تقول  المدرسة.  في  زمالئها  وبين 
قرية  من  قادمة  ألنني  للتنمر  »تعرضت 
الذين حصلوا  أكن مثل زمالئي  لم  ساحلية، 
بالفعل على تعليم جيد ولم يواجهوا صعوبات 

اقتصادية«.
»سي  موقع  نشره  الذي  التقرير  هذا  وفي 
تطرقت  األميركي،   )cnbc( سي«  بي  إن 
الكاتبة غوه تشيو تونغ إلى قصة هذه الشابة 

بالتفصيل.
وقد أشعلت تلك التجربة حماسا في أوكتافيانتي 
من  التأكد  مهمة  عاتقها  على  أخذت  التي 
وإنما  بفقرها  مجددا  ُتعرف  لن  قريتها  أن 
بإمكاناتها. وُتوّضح أوتاري أوكتافيانتي »في 
ذلك الوقت، لم أكن أعرف كيف سأحقق هذا 
الحلم، لقد كتبت ذلك في مذكراتي فحسب«. 
واليوم، لم تعد الفكرة مجرد كلمات على ورق 

وإنما حقيقة.
وتبلغ أوتاري حاليا 28 عاما، وهي المؤسس 
وهي   ،)Aruna( »آرونا«  لشركة  المشارك 
شركة إندونيسية ناشئة للتجارة اإللكترونية في 
مصائد األسماك تعمل كمجمع لسلسلة التوريد 
إلى  الوصول  للصيادين  تتيح  الشاملة، وهي 
الشركة  جمعت  اآلن،  وحتى  عالمية.  شبكة 
65 مليون دوالر من التمويل من الفئة »أ«، 
الذي يعد وفق »آرونا« أكبر تمويل من الفئة 

»أ« للشركات الناشئة اإلندونيسية.

بدايات متواضعة
ريادة  مجال  في  أوكتافيانتي  رحلة  بدأت 
برغبة  مدفوعة   ،2015 عام  في  األعمال 
البحرية  المأكوالت  تناول  في  أوكتافيانتي 
عندما كانت طالبة جامعية في السنة األخيرة 

باندونغ،  مدينة  في  التكنولوجيا  مجال  في 
على  العثور  السهل  من  يكن  »لم  حيث 
»كانت  وتضيف  جيدة«.  بحرية  مأكوالت 
عائلتي تتناول المأكوالت البحرية في المنزل 
كل يوم، ولكن فجأة أصبح من الصعب جدا 
العثور عليها. وقد فكرت كم سيكون رائعا لو 
تمكنا من شراء المأكوالت البحرية مباشرة من 

الصيادين في القرى الساحلية«.
شاركت أوتاري أوكتافيانتي فكرتها مع زميليها 
فضل  وإندراكا  أسلم  نوفل  فريد  الفصل  في 
هللا، وأنشؤوا معا موقع ويب يهدف إلى تلبية 
البحرية  المأكوالت  المستهلكين من  متطلبات 
وربطهم بالصيادين. وفي ذلك الوقت، قررت 
عاما   21 أعضائها  عمر  البالغ  المجموعة 
ميرديكا«  »هاكاثون  مسابقة  إلى  االنضمام 
للحصول   )Hackathon Merdeka(
على رأس المال، وقد مّثل الفوز فيها مفاجأة 

بالنسبة لهم.
االهتمام  مقدار  كانت  األكبر  المفاجأة  لكن 
إطالق  بعد  »آرونا«  شركة  جذبته  الذي 
من  طن  ألف  يقارب  ما  تسلموا  إذ  الموقع، 

العمالء،  من  البحرية  المأكوالت  طلبات 
خارج  المستوردة  والشركات  المطاعم  من 
مستمرة  إمدادات  إلى  تحتاج  التي  إندونيسيا 

من المأكوالت البحرية.
باستخدام  العمل  الثالثي  بدأ  ما  وسرعان 
 )MacBook( »جهازي حاسوب »ماك بوك
فازوا بهما في الهاكاثون لمواصلة البناء على 
خالل  من  النقص  واستكمال  الويب  موقع 
الموظفين المستقلين في تصميم مواقع الويب.

وجاءت أول دفعة كبيرة من رأس المال من 
تبلغ  نقدية  بجائزة  فيها  فازوا  أخرى  منافسة 
كان  المبلغ  أن  ومع  دوالر.   700 حوالي 
وشركائها  أوكتافيانتي  أن  إال  جدا«،  »قليال 
تجريبي  برنامج  إلدارة  استخدموه  المؤسسين 
كاليمانتان، حيث  باليكبابان شرق  في مدينة 
وفي  شهر.  لمدة  الصيد  مجتمع  مع  مكثوا 
مع  لهم  صفقة  أول  أجروا  إقامتهم،  نهاية 
هي  تلك  وكانت  باندونغ.  في  محلي  مطعم 
فكرتهم خرجت  أن  فيها  أدركوا  التي  اللحظة 
للواقع. تقول أوكتافيانتي »شعرت أنه يمكننا 

بالفعل تحقيق ذلك«.

العثور على المستثمرين المناسبين
السنين، توّسع نشاط شركة آرونا  وعلى مّر 
ليشمل المزيد من قرى الصيد في إندونيسيا. 
البحرية،  المأكوالت  على  الطلب  نمو  ومع 
أحد  لكن  أيضا.  الشركة  أعمل  ازدهرت 
هو  أوكتافيانتي  واجهتها  التي  التحديات 

العثور على المستثمرين المناسبين.
من  العديد  »هناك  أوكتافيانتي  تقول 
العثور على  إندونيسيا، لكن  المستثمرين في 
باألمر  ليس  أعمالنا  يفهم  الذي  المستثمر 
السهل، كما أننا كنا انتقائيين وأردنا أال ينظر 
المستثمرون إلمكانات الشركة بل لتأثيرها«. 
وتضيف أوكتافيانتي أن شركتها صّدرت 44 
مليون كيلوغرام من المأكوالت البحرية إلى 7 
الواليات  إلى  معظمها  الماضي،  العام  دول 

المتحدة والصين.
اختيار  في  الصرامة  أن  أوكتافيانتي  وتعتقد 
المستثمرين جعل الشركة أكثر جاذبية، »نحن 
التحديات  بشأن  المستثمرين  على  منفتحون 
منهم  نتوقع  المقابل  في  ولكن  نواجهها  التي 
في  مساعدتنا  المثال،  سبيل  على  أيضا، 

التواصل أو حل المشكالت«.

مستقبل مستدام
تلقي  آرونا  أعلنت  الثاني،  يناير/كانون  في 
تمويل الحق بقيمة 30 مليون دوالر من الفئة 
 Vertex(»فانتشرز »فارتكس  بقيادة  »أ« 
Ventures( لجنوب شرق آسيا والهند. مع 
التمويل الجديد الذي تحصلت عليه، وتتطلع 
قرى  من  المزيد  في  التوسع  إلى  أوكتافيانتي 
الصيد في إندونيسيا واالستثمار في ممارسات 
الصيد المستدامة. وفي الوقت الراهن، يعتمد 
ألف صياد في 150 مجتمع  أكثر من 26 
إندونيسيا على آرونا. عالوة على  صيد في 
الصيادين  من  العديد  الشركة  تلهم  ذلك، 
وتنصحهم بعدم استخدام معدات الصيد مثل 
شباك الجر والقنابل التي من شأنها اإلضرار 

بالبيئة البحرية.
المصدر : سي إن بي سي

المالبس  ألوان  إلى أن  أشارت دراسة جديدة 
التي نرتديها قد تكون في بعض األحيان وراء 

التعرض للدغات البعوض بشكل أكبر.
أكثر  البعوض  يكون  قد  الدراسة  وبحسب 
وقد  المالبس،  من  معينة  ألوان  إلى  انجذابا 
يساعد تجنب هذه األلوان إلى تجنب لدغات 

البعوض المسببة للحكة المزعجة.
استخدم الباحثون نظام تتبع ثالثي األبعاد ونفقا 
للرياح جنبا إلى جنب مع أدلة بصرية ورائحة 
وخلصوا  البعوض،  لدغ  سلوكيات  الختبار 
إلى أن اآلفات تنجذب أكثر إلى األشخاص 
أو  برتقالية  أو  حمراء  مالبس  يرتدون  الذين 
سوداء، كما أنهم يميلون إلى تجاهل األخضر 

واألرجواني واألزرق واألبيض.
الحظ العلماء أن جلد اإلنسان، بغض النظر 
قوية  حمراء  إشارة  يعطي  العام،  لونه  عن 

لعيون البعوض.
يعتقد العلماء أن اللون يمكن أن يكون طريقة 
أخرى لمنع لدغات البعوض، ومع ذلك ، لم 
يكن هناك سوى عدد قليل من الدراسات مثل 
تفضيالت  عن  الكثير  ُيعرف  ال  لذلك  هذه 

اللون لدى الحشرة.

أوضح المدير التنفيذي لشركة مقاطعة باسكو 
األمريكية لمكافحة البعوض أدريان روجرز: 
التي  المختلفة  األشياء  من  العديد  »هناك 

تجذب البعوض«.
يكون  قد  اللون  أن  إلى  النتائج  هذه  وتشير 
هناك  إن  روجرز  قال   ، ذلك  ومع  أحدها 

حاجة إلى مزيد من البحث ألن العرق ودرجة 
حرارة الجلد يلعبان أيضا دورا في كيفية تحديد 

البعوض للمضيف.
اللون  على  فقط  »االعتماد   : أدريان  وقال 
لك  يوفر  ولن  باألمان  زائفا  إحساسا  سيوفر 

الحماية التي تحتاجها«.

وبحسب الدراسة إن معرفة ما يغري البعوض 
وفخاخ  طاردة  مواد  تطوير  أمام  الباب  يفتح 
باالعتماد  الناس  روجرز  ويوصي  أفضل، 
على رذاذ الحشرات، والتستر وتجنب الخروج 
في الهواء الطلق عندما يكون البعوض أكثر 

نشاطا عند الغسق والفجر.
موسم األمطار الصيفي في فلوريدا هو وقت 
الذروة بالنسبة للبعوض. في مقاطعة باسكو 
، يخرج الفنيون خمسة أيام في األسبوع بحًثا 

عن الحشرات المزعجة.
 أضاف أدريان روجرز: »نحاول استهدافهم 
المستطاع  قدر  الناضجة  غير  المرحلة  في 

لنكون استباقيين في مكافحة البعوض«.
يبدأ سبب لدغة البعوض برائحة، وهي تنجذب 
للتنفس، قال روجرز: »من مسافة بعيدة، يجد 
البعوض أعمدة من ثاني أكسيد الكربون في 
الهواء، وهذا ما يدفعهم حقا إلى االنتقال إلى 

منطقة معينة.«
وجدت دراسة جديدة من جامعة واشنطن أنه 
برائحة  الدماء  مصاصو  يمسك  أن  بمجرد 
ثاني أكسيد الكربون تلك، فإنهم يتجهون إلى 
درجات معينة من اللون للعثور على مضيف.
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» قبيلة الهونزا » 

جمال و صحة 

أعراض السرطان: 
ثالثة تغييرات »جسدية« قد تدل أن »الموت يستضيفك«!

ونسائهم  عام   150 الـ  إلى  تصل  أعمارهم 
مسلمة  قبيلة   ..  : السبعين  سن  في  تنجب 
في  والهند  باكستان  بين  الحدود  تعيش على 
وادي يسمى ) وادي الخالدين (..تعيش عند 
باكستان ...ويبلغ  الكاراكوم في شمال  جبال 

عدد سكان القبيلة نحو 920 ألف نسمة !!
هو  يومي  حياة  أسلوب  القبيلة  أفراد  يتبع 
الدائم فهم يعتمدون فى نظامهم  سر شبابهم 
الغذائي على أكل الخضروات النيئة والفواكه 
والبروتين كالحليب والبيض والجبن حيث ال 
فترة  ولديهم   ، فقط  يزرعون  مما  إال  يأكلون 
صيام صحي مدته ثالثة أشهر من كل عام 

ال يتناولون فيها إال العصير الطازج !!
أما االستحمام فهو حصرًا بالماء البارد حتى 
يتضمن  كما  برودة  السنة  أوقات  أكثر  فى 
أكثر  لمسافات  المشي  اليومي  حياتهم  نظام 

من 20 كيلومتر !!
تتمتع نسائهم بصحة جيدة تؤهلهن لإلنجاب 
فى سن الـ 70 عاما وكأنهن فى سن العشرين 
، ويتمتعن ببشرة نضرة كبشرة األطفال ، بينما 
الرجال أقوياء ولديهم قدرة غير عادية للتحمل 

!!
القبيلة  تلك  لدى  الحديثة  التكنولوجيا  وغياب 
أمرًا  الشاق  البدني  المجهود  من  يجعل 
المجال  حيث   ، الحياة  الستمرارية  ضروريًا 
التي  المخاطر  أكثر  يعتبر من  الذي  للكسل 
تهدد صحة القلب ولذلك يعيشون حتى 150 

عام...
تم إكتشاف هذا الشعب بالمصادفة فى عام 
في  األمن  موظف  استوقف  عندما   1984
مطار لندن رجاًل تاريخ ميالده فى جواز سفره 

عام 1932 بينما شكله يبدو فى الثالثين من 
فحكى   ، األمن  رجل  دهشة  أثار  مما  عمره 
الرجل له عن موطنه الـ : ) هونزا ( ومن هنا 

ُعرفت تلك المنطقة !!
إسم الهونزا معناه  المتحدون في جبهة واحدة 

كالسهام (
هذا المجتمع يتحدث لغة البروشسكي ، ويقال 
إنهم من نسل أحد جيوش اإلسكندر األكبر 
الذين ضلوا طريقهم في القرن الرابع في واحد 

من الجبال الضيقة للهيمااليا

رغم القوة البدنية الهائلة التى يتميز بها شعب 
انشطة  اى  لديهم  ليس  انهم  اال   , الهونزا 
صناعية او تجارية , وتقتصر اعمالهم على 
 , االسواق  فى  والخضروات  الفاكهة  بيع 
المالية  المعونات  على  الهونزا  قبيلة  وتعيش 
من المنظمات الدولية , حيث طبيعة عملهم 
فى تجارة الفاكهة والخضروات ال تدر عليهم 
الهونزا  لشعب  البدائية  والحياة   , كافيا  دخال 
جعلته ال يحتاج الى نفقات صحية فلم يعرف 
مثل  العصر  أمراض  من  بأى  القبيلة  سكان 
وأمراض  البدانة  وامراض  والسكر  السرطان 

ضغط الدم .
حديثًا  العالم  في  انتشرت  التي  األوبئة  حتى 
الصحية  والعلة   ، اليهم  تصل  لم  قديمًا  أو 
الهونزا  شعوب  منها  تعاني  التي  الوحيدة 
يتعرضون  حيث   , العين  اضطرابات  هي 
النار  نتيجة  أثناء طهى الطعام  لدخان كثير 
المستخدمة ، ألنهم ال يملكون وسائل الحياة 

الحديثة.

راقب نمط تنفسك فقد يتنبأ بعمرك االفتراضي!

روسيا تكشف ألول مرة عن بيانات لستة مختبرات بيولوجية أمريكية في نيجيريا
قد يكون لها عالقة بارتفاع حاالت اإلصابة بـ”جدري القردة”

خبراء يحذرون من بكتيريا تنمو في رؤوس الدوش تسبب التهابا رئويا »قاتال«

نصائح للمغتربين الذاهبين لزيارة لبنان

تعرف على سنغافورة
المملكة  في  السرطان  أبحاث  مؤسسة  تقول 
المتحدة إنه من المهم معرفة أعراض المرض 
الرعاية  مقدمي  تساعد  أن  »يمكن  ألنها 
توقعه«  يمكن  ما  معرفة  على  واألقارب 

واالستعداد لما هو قادم.
وتقول المؤسسة: »عندما يكون الموت قريبا 
الجسدية  التغييرات  بعض  تالحظ  قد  جدا، 
السيطرة  وفقدان  التنفس،  في  التغيرات  مثل 
جزء  وهذا  الوعي«.  وفقدان  المثانة،  على 
للجسم إلبطاء جميع  الطبيعية  »العملية  من 

وظائفه«.
للمرة  تغلق  كبيرة  آلة  تشبه  العملية  وهذه 
المكونات  جميع  تشغيل  إيقاف  يتم  األخيرة؛ 
سهولة  وبقدر  ببطء.  األنوار  جميع  وتنطفئ 
يمكن  ال  بالكلمات،  العملية  هذه  وصف 

وصف التجربة بإيجاز.
ويضيف مركز أبحاث السرطان في المملكة 
من  جدا  الصعب  من  يكون  »قد  المتحدة: 

بهذه  يمر  مشاهدة شخص  العاطفية  الناحية 
عملية  من  جزء  لكنها  الجسدية.  التغييرات 
الموت الطبيعية. إنها ال تعني أن الشخص 
عندما  وعادة  ضائقة«.  في  أو  مرتاح  غير 
يكون  األعراض،  هذه  من  المريض  يعاني 

دخل مرحلة ُتعرف باسم رعاية نهاية الحياة.
مقدمو  سيرافقهم  العملية،  هذه  من  وكجزء 

الرعاية للمساعدة وتسكين اآلالم.
ويتمثل دور مقدمي الرعاية في جعل تجربة 
إنها  للمريض.  اإلمكان  قدر  مريحة  الموت 

تجربة يشاركها عدد كبير جدا من األشخاص 
بتجمع  تميزت  ما  غالبا  لكنها  عام،  كل 

العائالت معا.
وتسرد مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة 
يمكن  التي  التغييرات األخرى  أيضا  المتحدة 
أن تحدث عندما يكون شخص ما في المراحل 

النهائية من السرطان بما في ذلك:
• صعوبة البلع.
• فقدان الشهية.

• حركات مضطربة.
• تنفس صاخب.

• برودة القدمين واليدين والذراعين والساقين.
• االرتباك.

ولن تحدث كل هذه األعراض دفعة واحدة أو 
البعض  يصاب  قد  اإلطالق،  على  ستحدث 
بكل شيء أو ال يحدث على اإلطالق، وبدال 

من ذلك يموتون أثناء نومهم.
المصدر: إكسبريس

مثل  الحياة،  نمط  عوامل  تؤثر  أن  يمكن 
النظام الغذائي والتمارين الرياضية والتدخين، 

على المدة التي يعيشها االفرد.
ومع ذلك، قد ال ندرك أن أمرا أساسيا، مثل 
نمط التنفس، يمكن أن يكون له أيضا تأثير 

على المدة التي قد يعيشها المرء.
مجلة  في  ُنشرت  جديدة  لدراسة  ووفقا 
Respirology، يمكن لنمط التنفس أن يؤثر 

على العمر االفتراضي.
 2000 من  أكثر  على  الدراسة  وأجريت 
أسترالي تمت متابعتهم على مدار 22 عاما. 
عن  مشاركا   2087 بيانات  تحليل  وكشف 
أن  الدراسة  نتائج  وجدت  حيث  مميزة،  سمة 
التنفس،  في  ضيق  من  عانوا  الذين  أولئك 

بغض النظر عن عادات التدخين، كانوا أكثر 
عرضة للوفاة في وقت مبكر.

وعالوة على ذلك، وجدت النتائج أن السعال 
عند  والصفير  السابقين  المدخنين  لدى 
خطر  زيادة  إلى  يشير  الحاليين  المدخنين 
الوفاة المبكرة. واستمر التدخين في كونه أحد 
خطر  على  أثرت  التي  الدافعة  العوامل  أهم 

الوفاة بسبب أمراض القلب أو السرطان.
الجهاز  »أعراض  أن  إلى  الدراسة  وخلصت 
وقالت  السن«،  كبار  بوفاة  تنبئ  التنفسي 
أنه  بيتري،  كيت  للدراسة  الرئيسية  الكاتبة 
حتى لو عانى كبار السن من أعراض تنفسية 
خفيفة، فيمكنهم االستفادة من التشخيص في 
الطبيب  زيارات  خالل  من  المناسب  الوقت 

المنتظمة.
المدخنين  عند  السعال  الباحثون:  وتابع 
الحاليين،  المدخنين  السابقين، والصفير عند 
وجميع المصابين بضيق في التنفس، تتطلب 
مزيدا من التحقيقات وإدارة مجددة للمرض«.

القهوة  أن  الباحثون  وجد  نفسه،  الوقت  وفي 
الطازجة الخالية من الحليب والسكر، أثبتت 

أنها المفتاح لحياة أطول وأكثر صحة.
وكشفت العديد من الدراسات أن من يشربون 
القهوة أقل عرضة للوفاة مبكرا بسبب أمراض 

القلب أو السرطان.
مجلة  في  المنشورة  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
أن   Annals of Internal Medicine
من  أكواب  أربعة  إلى  ونصف  كوبين  شرب 

الوفاة  خطر  بانخفاض  يرتبط  يوميا  القهوة 
بنسبة 29%. وكان هذا التأثير )انخفاض في 
احتمالية الوفاة المبكرة( قويا أيضا عند تحلية 

القهوة.
المصدر: إكسبريس

اللجنة  مسؤول  كوساتشوف،  قسطنتين  أفاد 
المختبرات  أنشطة  في  للتحقيق  البرلمانية 
البيولوجية األمريكية بأوكرانيا بأن وزارة الدفاع 
بيولوجية  أبلغت عن ستة مختبرات  الروسية 

أمريكية بنيجيريا.
وقال قسطنتين كوساتشوف، الرئيس المشارك 
للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات 
البيولوجية األمريكية في أوكرانيا، في تصريح 
للصحفيين: “تلقينا معلومات جديدة تماما عن 
أنشطة المختبرات البيولوجية )األمريكية( في 

نيجيريا”، مذكرا بأن الحديث دار في البداية 
أن  اتضح  أنه  إال  مختبرات،  أربعة  حول 
“ال  إنه  قائال  وتابع  مختبرات،  ستة  عددها 
يزال هناك عدد كبير من األسئلة حول طبيعة 

أنشطتها”.
الدوما  االتحاد ومجلس  لجنة مجلس  وكانت 
األمريكية  البيولوجية  المختبرات  ناقشت  قد 
في نيجيريا، بمشاركة اللواء إيغور كيريلوف، 
والكيماوي  اإلشعاعي  الدفاع  قوات  رئيس 
والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية.

األخيرة،  اآلونة  في  األطباء  أن  إلى  يشار 
القردة  الحاالت من جدري  بمئات  اصطدموا 
في بلدان أوروبية مختلفة، وكذلك في أمريكا 
العدوى  انتشار  طرق  تبقى  فيما  وأستراليا، 
غير واضحة تماما للمختصين. ويرى بعض 
االنتشار  في  بدأ  القردة  جدري  أن  الخبراء، 

من نيجيريا.

البكتيريا هي عوامل معدية مجهرية ال يمكن رؤيتها 
وتحديدا  بعضها،  واستنشاق  المجردة.  بالعين 
بكتيريا الفيلقية، يعد وسيلة انتقال لاللتهاب الرئوي 
القاتل المعروف باسم داء الفيالقة. ووفقا لمراكز 
السيطرة على األمراض والوقاية منها، يموت واحد 
من كل 10 أشخاص يصاب بهذه الحالة بسبب 

مرضه. 
وعادة ما تتراكم بكتيريا الفيلقية، التي تسبب داء 
المياه  منفذ  في  أو  الحمام  في  المميت،  الفيالقة 

الذي ال يتم استخدامه بانتظام.
وتتخصص البكتيريا في إصابة الخاليا المناعية 
القضاء  عن  المسؤولة  الضامة،  مثل  البشرية، 

على الغزاة األجانب.

أو  الحمام  رؤوس  بتشغيل  الناس  يقوم  وعندما 
ببكتيريا  الملوثة  الماء  قطرات  تنتشر  الصنبور، 
في  إنتاجه  يتم  الذي  الرذاذ  طريق  عن  الفيلقية 
وفقا  الجوي،  الهباء  باسم  تعرف  قطرات صغيرة 
المياه.  معالجة  في  المتخصصة   WCS لشركة 
الهباء في  الناس هذا  الشركة: »يتنفس  وتوضح 
الرئتين عن طريق الشفط ألنه صغير بما يكفي 

لالستنشاق«.
ويصاب  الفيلقية،  ببكتيريا  الرئتان  تصاب  ثم 
أيضا  تعرف  كما  أو  الفيالقة،  بمرض  الشخص 
حمى بونتياك.ويصاب بعض األشخاص بمرض 
يعانون  الملوثة، والذين  المياه  الفيالقة بعد شرب 
عرضة  أكثر  يكونون  البلع  في  صعوبات  من 

لإلصابة بالعدوى.
الصحة  لسالمة  اإللكتروني  الموقع  وينص 
»مرض  أن:  على  للحكومة  التابع  والسالمة 
الفيالقة هو شكل مميت من االلتهاب الرئوي وكل 

شخص عرضة للعدوى«.
ومع ذلك، فإن المعرضين بشكل خاص لإلصابة 
المدخنين،  يشملون  الحاد،  الرئتين  بالتهاب 
والمتعاطين بكثرة، واألشخاص الذين يعانون من 
أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، ومرضى السكر 

وأي شخص يزيد عمره عن 45 عاما. 
وتضيف المراكز: »بالنسبة ألولئك الذين يصابون 
للرعاية  منشأة  في  إقامتهم  أثناء  الفيالقة  بداء 
ومن  أربعة«.  كل  من  واحد  سيموت  الصحية، 

ناحية أخرى، يمكن أن تسبب حمى بونتياك، التي 
والصداع  الحمى  الفيلقية،  بكتيريا  أيضا  تسببها 

وآالم العضالت.
ويوضح الموقع على اإلنترنت: »إذا لم يتم عالج 
العدوى، فقد تصبح أكثر حدة في األسبوع األول، 
مثل  أخرى  أعراض  من  المصابون  يعاني  وقد 

سعال البلغم األخضر وضيق التنفس«.
وما يقارب نصف المرضى الذين يعانون من 
بالجهاز  الحالة يصابون بمرض متعلق  هذه 
واالكتئاب  والهذيان  االرتباك  مثل  العصبي، 

واالرتباك والهلوسة.
المصدر: إكسبريس

فيها  العالم  في  دولة  أكثر   ، سنغافورة 
كل  في   1( السكان  لعدد  بالنسبة  مليونيرات 

5 أفراد مليونير.(
• فيها أسرع إنترنت في العالم بمتوسط سرعة 
داونلود 37 ميجا )أكثر ب8 ميجا من أول 

دول بعديه(
• عندها ثاني أحسن خطوط جوية في العالم 
الرياضيات  تعليم  العالم في  • أول دولة في 
والعلوم وأعلى مستوى تعليم في العالم عموًما 
أسمه  فندق   ، العالم  في  فندق  أغلى  فيها   •
دي  )الصورة   Marina Bay Sands
على  إللي  السباحة  حمام  فوق  من  مأخوذة 
بيحتوي على 2600 غرفة ومكون  سطحه( 
من 55 طابق في أبراج كبار وتمنه )باألرض 
إللي عليها( يساوي 8,8 مليار دوالر )يعني 
3 أضعاف برج خليفة باألرض إللي عليها( 
العالم  أغلى مبنى في  فندق بل  أغلى  وليس 

 ، السعودية  في  البيت«  »أبراج  مشروع  بعد 
العالم تصميًما أسمه  وفيها أفضل مبنى في 

 .The Interlace
• فيها أعلى مزرعة عمودية متقدمة في العالم 
بتشوف  المالهي(  )زي  ساقية  عجلة  وفيها 

منها الدول المجاورة!
• معدل البطالة فيها %1,5 )مقارنة ب13% 

سنة 1960(
)حاجة  القومي  الناتج  في  الفرد  نصيب   •
مؤشر لمعدل الرواتب( 72 ألف دوالر سنوًيا 

)مقارنة ب1,240 دوالر سنة 1960،( وهي 
ثالث أغنى دولة في العالم .

)ألف  بتريليون  تقدر  الخارجية  تجارتها   •
مليار( دوالر )مقارنة ب7,3 مليار دوالر فقط 

في 1960!( 
• عدد المواطنين لكل دكتور هو 47 مواطن 

)مقارنة ب2,283 في 1960(
• عدد الكتب في المكتبة القومية هم 8 مليون 
كتاب والعاملين في المكتبة 2,2 مليون عضو 
)مقارنة ب31 ألف كتاب و140 ألف عضو 
حالًيا  فيها  األمية  ونسبة   )1960 سنة  فقط 

%2 )مقارنة ب%50 سنة 1960!( 
• كل هذا تم تحقيقه في 40 عام فقط وبدون 
بعض  غير  تقريًبا  تماًما  طبيعية  موارد  أي 

المطاط الطبيعي!.
ونحن ماذا فعلنا في اربعين سنة؟

الشيطان  يللي  المغتربين  وإخواتنا  إخواننا 
لعبلهم بعقولهم واقنعهم ينزلوا زيارة على لبنان

على  والحمدهلل  وصار  شي  علينا...  ما 
إحترازية  وتدابير  نصائح  وشوية  السالمة، 

كرمال تمرق هالزيارة على خير:
كرمال  كتير  دوالرات...دوالرات  1-جيبوا 

تقدروا تعيشوا بكرامتكم هالفترة 
2-حاولوا ما تنقوا كتير قدامنا ألن يللي فينا 
نحنا  وراجعين...  زيارة  جايين  وانتوا  مكفينا 

علقانين هون
وعنا  هيك  مش  بباريس  :«عنا  3-قصة 
بأمريكا مش هيك وعنا باإلمارات مش هيك 
في  باهلل  اقسم  ألن  نتخطاها...  ريت  يا   «
بنات بتشتغل عنا بلبنان من إثيوبيا الشقيقة 
وكمان خبرونا انو عندهم بأديس ابابا احسن 

من لبنان ومش هيك
منعرف انو وين ما كان مش هيك واحسن من 

هيك مش ضروري تزيدوا علينا
4-يللي بياخد أدوية مزمنة او أدوية أعصاب 
يجيب معه حاجته ألن األدوية المزمنة غالية 
ومزورة وادوية األعصاب صارت مفقودة ألن 
الفئات  كافة  من  عليها مش طبيعي  اإلقبال 

العمرية كمان جيبوا معكم بانادول النه بطلنا 
نضيف منه 

5-حبيباتي معليش بهالمالحظة السخيفة بس 
انتوا نازلين لبنان بالصيف يعني برغش وشوب 
وكهربا مقطوعة و guess what ؟؟ كمان 
االشتراك مقطوع ألن المازوت مقطوع،يعني 

بدنا نتحمل العرق والتلزيق هالفترة
شو  تسألوا  كنتوا  قبل  للهدايا،  6-بالنسبة 
منجبلك هدية، حاليا ما في داعي للسؤال ألن 
شو ما جبتوا هدية رح تكون هدية غالية وثمينة 

حرفيا... مش جبتوا لوح شوكوال تويكس؟؟ ايه 
هيدا حقه 40 آلف صار

شي؟؟  حقها  ما  يللي  للتليفون  حماية  شاشة 
هيدي صارت بم250 الف

جيبوا هدايا وما تستحوا شو ما كانت قيمتها، 
خيركم  هللا  وكتر  بإيدنا  دوالرين  اعطونا  لك 

)صرنا شحادين العادي( 
7-ما تفوت بأي جدال سياسي خالل زيارتك 
وما تنتقد اي مسؤول وتذكر انو كل سياسي 
ألن  عليك،  فضل  عنده  بينتمي  تيار  وألي 

لواله ما كنت فكرت تهاجر وتترك هالمزرعة
8-جربوا انبسطوا مع اهاليكم وأصحابكم ألن 
يبيعونا  ما  قبل  زيارة  آخر  تكون  رح  شكلها 
بسوق الرقيق األبيض والبلد يستثمروه الفرنجة 

ويعملوه زريبة بقر 
9-اذا حكيتوا ألي شخص قديش تعبانين برا 
وقديش العيشة صعبة والغربة تربة مش بعيد 

يخبطكم بأي شي قدامه... 
الي  الناس  نفس  كيف  تستغربوا  ما   -10
وبيسين  وضهرات  سهرات  مقضيتها  بتنق 
بس هللا  ألنه  كيف..  تسألوا  وما  ومطاعم.. 

بيعرف 
اشكاالت،  مشاكل،  بتشوفوا  ما  شو   -11
استفزازات، طوابير.. عملوا نفسكم مش شايفين 

وخدوها بالضحكة واالبستامة والروقان. 
و  عليكم  طولت  كون  ما  بتمنى  12-اخيرا 
welcome to hell او اهال وسهاًل بكم في 

وطنكم الحبيب وطن النجوم... لبنان
نيسكافيته  يجيب  واحد  كل  هامة:  مالحظة 

معه.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

تقول كريستينا...
والعشق  والغرام  احلب  من  سنتني  بعد   
والهيام ، خانني . وال شك أن اخليانة موجعة 
الكثيرات- عكس  على  ولكنني   ... وقاسية 
أنصح كل فتاة تعرضت لها أن تصبر على 
الذكور  طبيعة  تتفهم  وأن   ، شريكها 
أنا.. فعلت  ...مثلما  عابرة  نزوة  وتعتبرها 

متاما...
عشاء  دعوة  ربحنا  أننا  وأخبرته  به  اتصلت 
مجانية لشخصني في مسابقه تلفزيونيه 
، ولن أنسى فرحته في تلك اللحظة خاصة 

وأننا لم منلك فلسا واحدا حينها ....
غاية  في  املطعم  وكان   ، ليلتها  ذهبنا 
الفخامة... طلبنا أفخر أنواع األكل وأغالها 

..كانت السهرة في غاية الرومانسية . 
وألمأل حياته حبا وسعادة دسست في جيبه 
هدية استثنائية استغرقت مني الكثير من 

التفكير في اختيارها ...
وبكلمات صادقة قال لي :

شكرا ألنك غفرت خطيئتي ...أنت نعمة من 
اهلل 

ما عساني أفعل..أنا هكذا دوما ، حنونه جدا 
_ أحبك جدا !!

جنحت  لقد  ..إذا  جديد  من  أحبني  لقد 
...جنحت!

طبعت قبلة على خده األمين واستأذنته في 
الذهاب إلى احلمام 

وعدت  ..«تاكسي«  ..الشارع  ..الباب  احلمام 
إلى البيت 

السجن  من  سنتني  ينهي  ...فاليوم  هو  أما 
ألنه لم يسدد ثمن العشاء 

فقدان  بعد  الشرطة  أفراد  على  وتطاول 
ترويج اخملدرات  اتهموه بتهمة  أعصابه حني 
التي  احلشيش  قطعة  على  عثروا  أن  ...بعد 

وضعتها في جيبه.
محظوظ كان بإمكاني اقتالع إحدى عينيه 

أو بتر أحد أطرافه ..
لكن احلنان منعني ...احلنان نقطة ضعفي

تقول:
زارنا خطيبي وجلست أنا وهو وحدنا دخلت 
أمي ووضعت على الطاولة عصيراً وبيتزا ثم 

خرجت تكمل أعمال املنزل وتركتنا وحدنا.
فأخذ قطعة بيتزا وأكلها .

فقلت له : أأعجبتك ؟

فقال : نعم لذيذة !
فقلت : هذه من صنع يدي ..)قلتها له لكي 

يعجب بي اكثر وال يهرب من يدي (
ويثني  ويشكرني  الطعام  في  ميدح  فأخذ 

على مهارتي في الطبخ.
وعندما غادر

ذهبت إلى أمي وسألتها: من أين تلك البيتزا 
انها لذيذة ؟

فقالت : خطيبك أحضرها معه.

اراد احدهم ان  يتزوج فذهب عند خاله.
،لم   سنوات  من  متزوج  ياخال  انت  له  قال 
هو  فما  مطلقا   زوجتك  مع  تتخاصم 

السر!!؟؟ 
قال خاله:  أنا وزوجتي  منذ اليوم  األول اتفقنا 
على أنها تعطي رأيها في األمور الصغيرة،... 

و أنا أعطي رأيي في األمور الكبيرة... 
قال : ياخالي لم افهم؟؟!!!

في  السلطة  لها  مثال   زوجتي  اسمع  قال: 
الغرف  طالء  و  األثاث  وترتيب  املنزل   شراء 
وماذا  نأكل  وماذا  احلديقة  في  األزهار  ونوع 

نشرب
راتبي…واين  في  األوالد…وتتصرف  وتربية 
نبني  من  نزور…ومع  ومن  العطلة  نقضي 
نتخاصم...وحتى  ومع من  اجتماعية  عالقة 
من  نسمع  وما   ..... التلفاز  في  مانشاهده  

أغاني..الخ
ماذا  في  انت  خالي  يا  سامحني  خلاله:  قال 

تتحكم إذاً ؟؟؟؟!!!!... 
قال اخلال : أنا اعطي رأيي في األمور الكبيرة 

واخلطيرة  مثال..
....احلرب  األميركية  الصينية  العالقات 

الروسية في اوكرانيا
تداعيات الربيع العربي .... أزمة سد النهضة 
األوزون.... ثقب   ... العاملي  املناخي  ....التغير 

الخ
الكبيرة..  اإلستراتيجية  االمور  في  يعني 

فهمت يا خال

حكمة

»مارتان«  الطفل  والدا  كان  عام  كل 
يصطحبانه في القطار عند جدته ليقضي 
عطلة الصيف. عندها يتركونه ويعودون في 

اليوم التالي.
 ثم في إحدى األعوام قال لهما:

 أصبحت كبيرا اآلن ...ماذا لو ذهبت لوحدي 
الى جدتي هذا العام؟

هما  وها  قصير.  نقاش  بعد  الوالدان  وافق 
احملطة  رصيف  على  واقفان  احملدد  اليوم  في 

يكرران بعض الوصايا عليه...وهو يتأفف ...
لقد سمعت ذلك منكما الف مرة!

وقبل أن ينطلق القطار بلحظة،
 اقترب منه والده وهمس له في أذنه؛

»خذ، هذا لك إذا ما شعرت باخلوف أو باملرض« 
ووضع شيئا بجيب طفله. 

اهله  دون  القطار  في  وحيدا  الطفل  جلس 
للمرة األولى، 

يشاهد تتابع املناظر الطبيعية من النافذة 
ويسمع ضجة الناس الغرباء تعلو حوله،

 يخرجون ويدخلون إلى مقصورته...

له  ووّجه  تعجب  القطار  مراقب  حتى 
األسئلة حول كونه دون رفقة. 

حتى إّن امرأًة رمقته بنظرة حزينة..
ما  على  ليس  بأنه  وشعر  »مارتان«  فارتبك 

يرام.  
كرسيه  ضمن  باخلوف...فتقوقع  شعر  ثم 

واغرورقت عيناه بالدموع.
 في تلك اللحظة تذكر همس أبيه وأنه دّس 

شيئا في جيبه ملثل هذه اللحظة. 
فّتش في جيبه بيد مرجتفة وعثر على الورقة 

الصغيرة...
*فتحها:« يا ولدي، أنا في املقصورة األخيرة 

في القطار«.*
أوالدنا،  أجنحة  نطلق  احلياة،  هي  كذلك 

نعطيهم الثقة بأنفسهم...
في  متواجدين  دائما  نكون  ان  يجب  ولكننا 
قيد  على  وجودنا  طيلة  األخيرة  املقصورة 

احلياة...
 مصدر شعور باألمان..لهم.

حكاية اليوم

وااااج كاد أن ينقلب فضيحة !!!!!
كان املأذون يكتب بيانات الزوج والزوجة

والناس من الطرفني حاضرين
قام املأذون يسأل :
هل البنت بكر ؟؟

قال األب :نعم
الزاوية  في  كان  احلاضرين  من  واحد  فيه 

جالس وقال :
واهلل ماهي بكر

ابو العروس إسود وجهه
العريس اختلف لونه وصار يرجف وتهامس

احلاضرون .....
قال املأذون : وايه عرفك انها مش بكر ...؟؟
رد عليه ... : أنا واهلل عندي علم بكل شي

اخوها محمد هو البكر
وأكبر من العروسة بسنتني

رد عليه املأذون :
حسبي اهلل عليك وعلى اللي عزمك

أعلن أحد امللوك في أرجاء مملكته مايلي :
» إذا متكن أحد من أن يروي لي حدث خيالي 
 .. مستحيل  هذا   :- له  أقول  يجعلني 

سأعطيه نصف مملكتي
فجاء إليه راع وقال له :

عصا  أبي  عند  كان  ملكنا  عمر  اهلل  أطال 
طويلة ميدها إلى السماء ويحرك بها النجوم
يا له من شيء غريب، لكنه   : امللك  . فقال 

يحدث،
الشمس  له غليون يشعله من  وجّدي كان 

مباشرة ،
وذهب الراعي دون أن ينال شيئا
وجاء خياط إلى امللك وقال له :

كنت  إذ  تأخرت  لقد  امللك  أيها  اعذرني 
شق  عاصفة  البارحة  هبت  فقد  مشغوال 

فيها البرق السماء فذهبت ألصلحها
لم  لكنك  عمال  أحسنت   : امللك  فأجاب   .
صبااحا  فاليوم  جيد  بشكل  تخيطها 

تساقط رذاذ من املطر ،

وذهب اخلياط أيضاً دون أن ينال شيئاً
 فجاء شخص سوري اجلنسية يحمل برمياًل 

.. فقال له امللك :
ما شأنك انت والبرميل؟

الذي  الذهب  برميل  أسترد  جئت   : فأجاب 
أقرضتك إياه

فصاح امللك :
أأنا مدين لك ببرميل من الذهب !!!

فأجاب السوري : نعم
فقال امللك : ال .. هذا مستحيل

فقال السوري : إن كان هذا مستحيال ..
فأعطني نصف مملكتك

فأجاب امللك على الفور : ال ال .. هذا صحيح 
صحيحاً  هذا  كان  ان   : السوري  فقال 

فأعطني برميل الذهب !
وذرف امللك الدموع

واعطاه برميل من الذهب
دخلتوا  اذا  اقتلكم  سوف  للحراس  وقال 
سوري علي ومن ذلك اليوم أصبحت الفيزا 

للسوري صعبة ألي دولة بالعالم

ال تعطي نباتاتك المزيد من االهتمام 

قصة قصيرة: أي الء

في إحدى القرى .. كان هناك جاران يعيشان 
أحدهما  كان   .. البعض  بعضهما  بجانب 
مدرساً متقاعداً وكان اآلخر وكياًل للتأمين و 

لديه الكثير من االهتمام بالتكنولوجيا .
كالهما زرع نباتات مختلفة في حديقته ، كان 
الماء  من  قليلة  كمية  يعطي  المتقاعد  المعلم 
لنباتاته ، ولم يعطها اهتماما كامال في حين 
أن الجار اآلخر المهتم بالتكنولوجيا ، أعطى 

الكثير من الماء لنباتاته ورعاها جيدا .
 ، بسيطة  المتقاعد  المدرس  نباتات  كانت 
نباتات  وكانت  جيدة  تبدو  كانت  ولكنها 
التأمين أكثر اكتماًال وأكثر اخضراراً  وكيل 

ونضارة .
وفي إحدى الليالي ، جاءت عاصفة صغيرة 
، فهطلت أمطار غزيرة وهبت رياح قوية .

الناس  كل  خرج   ، الصباح  حل  وحين 
الصغيرة  العاصفة  لهم  تسببت  ما  ليتفقدوا 
الجاران  خرج  فقد  وبالطبع   .. أضرار  من 
المدرس المتقاعد ووكيل التأمين ليتفقدا كذلك 

األضرار التي لحقت بحديقتهما .
رأى الجار الذي كان وكيال للتأمين أن نباتاته 

انقلعت من الجذور ودمرت بالكامل !
تتضرر  لم  المتقاعد  المدرس  نباتات  بينما 

على اإلطالق وكانت ثابتة !!

فوجئ وكيل التأمين بما جرى ، فذهب إلى 
المعلم المتقاعد وسأله :

الوقت  نفس  في  النباتات  نفس  زرعنا  كالنا 
والمكان ، وكنت أرعاها بشكل أفضل منك 
فأصبحت نباتاتي أنضر وأجمل من نباتاتك ،
ولكن بعد العاصفة حين نظرت إلى حديقتي 
بينما  تام  بشكل  تدمرت  قد  رأيتها  ونباتاتي 
أرعاها  كنت  إنني  مع   ، ثابتة  نباتاتك  بقيت 
أفضل منك وأدللها وأعطيها المزيد من الماء 

والعناية الكافية وزيادة !!
جذورها  من  نباتاتي  انقلعت  هذا  كل  ورغم 
، بينما لم يحدث لنباتاتك وحديقتك ما حدث 

لنباتاتي وحديقتي . فهل يعقل ذلك؟ !
وكيف حدث هذا ولماذا؟ !!«
ابتسم المعلم المتقاعد وقال :

االهتمام  من  المزيد  نباتاتك  أعطيت  لقد   «
والماء ، في حين لم تكن بحاجة لفعل كل هذا 
من أجلها . لقد جعلت الحياة سهلة بالنسبة لها 
نباتاتي كمية معقولة من  أنا  . بينما أعطيت 
الماء ولكنها أقل بقليل من حاجتها فاضطرت 
مكان  إلى  األرض  في  جذورها  لمد  نباتاتي 
لتسد  الماء  من  المزيد  عن  بحثا  وأبعد  أبعد 
حاجتها ؛ وبسبب ذلك ، كانت جذور نباتاتي 
أعمق وأطول وأمتن ومتفرعة أكثر مما جعل 

نباتاتي أثبت وأقوى ؛ ولذا نجت نباتاتي بينما 
لم تصمد نباتاتك المدللة التي بقيت جذورها 

قصيرة وضعيفة وتحتاج لمعين وال تستطيع 
االعتماد على نفسها مثل نباتاتي !! »

نغم داؤد
 

ال يعلُم كيف تطّورت الحكايُة إلى هذه 
الدرجة حتى أصبحْت مرًضا يصُعب 

الّتعامُل معه، ولكّنه يذكر جّيًدا كيف بدأ 
األمر. وقد بدأ األمر عندما أحيَل والُده 
على المعاش، فانتقلْت مسؤولّيُة األسرة 

إليه. قرع كلَّ األبواب أماًل في الحصول 
على وظيفة، ولكّنها أُغلَقْت دونه بال رحمة. 

إلى أن رمَقه عجوٌز، صاحُب متجٍر لبيع 
المواّد االستهالكّية في ضاحيٍة نائية، بنظرٍة 
تشي بالموافقة، وقال له: »برّدّلك خبر بعد 

أسبوع.«
راح يسأل نفَسه ليَل نهار عن احتمال قبوِله 

للعمل. ثّم لجأ إلى الُقرعة. ألصق على 
قطعٍة بالستيكّيٍة صغيرة ورقًة َكتب عليها 
»أي« وعلى قطعٍة أخرى ورقًة ثانيًة َكتب 
عليها »الء« ووضع القطعَتين في جيبه.
خّض جيَبه وأخرج إحداهما. ظهرْت له 

قطعة »أي.« ابتسم.
بعد أّيام، أعلمه صاحُب المتجر بموافقِته. 

ومنذ ذلك الحين والقطعتان ال تفارقان جيَبه.
يسأل نفَسه: »بحّكيه يزْدلي الراتب؟« ُيخرِج 
من جيِبه قطعة »الء« فيمتنُع عن الكالم. 

يعوُد إلى المنِزل، ويسأل نفَسه: »بحكي 
جارنا يطّفي الدينامو لتجينا المّي؟« ثّم 
ُيخرِج قطعَة »أي« فيذهب وُيكّلم جارَه. 

ل أن  تسأله والدُته عن نوع الطعام الذي يفضِّ
تطهوَه له اليوَم على الغداء، وتحار في أمره 
حين تراه يدّس يَده في جيِبه عند كّل سؤال.
في كّل األمور كان يهرب من حيرته إلى 

جيبه. حّتى أصبح - حْرفيًّا - يختبئ داخل 
جيِبه.
***

استمّرت الحال على هذا النحو إلى أن 
دخلْت سوسن المتجَر للمرّة األولى، فلم 

يستطع أن ينزع عينْيه عنها.
توالت زياراُتها إلى المتجر، وتنّوعت 

األحاديُث التي كان يختلُقها معها في كّل 

مرّة، حّتى أصبح يعرف آراَءها في الكثير 
من األمور، وأحّس في تصرّفاتها وابتساماتها 

نوًعا من القبول اللطيف لشخصّيته.
بدأ يفّكر في مصارحِتها بإعجابه. ولكْن 

كّلما دخلت المتجَر، عمد إلى جيِبه فأخرج 
إحدى القطعتْين. وفي كّل مرّة كانت تظهر 

له قطعُة »الء« فيمتنع عن الكالم!
يعود إلى البيت مساَء كلِّ يوم، ويضع رأَسه 

المزدحَم باألسئلة على الوسادة. يفّكر في 
سوسن ويسأل نفَسه:  لماذا تصّر هاتان 

القطعتان على منعي من الكالم؟
يعاوُد الكرّة، لكّن قطعة »الء« تقف له 

بالمرصاد.
يزداد تعّلُقه بسوسن، فيقرِّر مخالفَة جيبه 

ألّول مرّة.
تدخل المحّل. وبعد أن يتأّكد من ذهاِب 

صاحب المتجر يهمس لها:
- يا سوسن أنا كنت بدي خّبرك شي.

- تفّضْل.

يترّدد، ثّم يدّس يَده في جيِبه فتظهر له 
قطعة »الء« للمرّة المئة. يأخذ نفًسا عميًقا 

ويقول:
- كنت بّدي قّلك إّني... إّني...

- عم أسمعك.
- إّني احتمال كون بحّبك.

- احتمال؟ واالحتمال التاني شو؟
- إّني ما كون بحّبك.

تظهر أماراُت االنزعاج على وجِهها ثّم 
تغادُر المتجر من دون أن تشتري شيًئا.

***
يعود صاحُب المتجر فيجده محزوًنا 

ومنزوًيا. يحاول أن يستنطَقه، فيترّدد في 
شرح حكايِته. يسأل نفَسه: هل أخبره؟ ثّم 
ُيخرِج قطعة »أي« فيروي له الحكايَة من 
األلف إلى الياء. يرتمي صاحُب المتجر 

على الكرسّي ضاحًكا، ويقول:
- يا أهبل! فيه واحد بيحّب واحدة بيقّلها 

هالكالم؟

يصمت ويفّكر في كلماِته التي قالها، فال 
يجد غريًبا فيها. أال يعيش هو نفُسه في بالِد 

االحتماالت؟
ما احتماُل أن يعود إلى المنزل فيجَد أهَله 

جياًعا في آخر الّشهر؟
ما احتماُل أن يبقى حيًّا إذا فاز منتَخٌب 

عه أغلُب أهالي الحّي وأخذوا ُيطلقون  يشجِّ
الرصاَص الطائش ابتهاًجا؟

ما احتماُل أاّل يقطعوا الكهرباء ساعتْين 
متواصلتْين عندما يكون في أمّس الحاجة 

إليها؟
لماذا يستثني الحبَّ من االحتماالت؟

يقطع عليه شروَده صاحُب المتجر وهو 
يسأله: »شبك سارح؟«

يهّم بالكالم. يحاوُل أن يشرَح موقَفه، ولكّنه 
يترّدد، ثّم يدّس يَده في جيِبه. تظهر له 

قطعة »الء« فيْؤثُر الّصمَت على الكالم.                                              
الالذقّية
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قصة حسن زيارة

قصة قصيرة: هناك جمال ال نراهقصة قصيرة: أنا هو الكاتُب الكلب

قصة حقيقية نشرها عبد المجيد السويطي  
في 4\6\2022 على صفحته 

في الليلة األخيرة في بيت عزاء الراحل 
الكبير المرحوم الحاج ألحاج أمين الوحواح  
، في زاوية البيت تحلق رهط من رفاق دربه 

ورفاق البرش في المعتقالت يستذكرون 
تلك األيام الخوالي بمرها ومجدها، لكن ما 
أدهشني تلك القصة الطريفة والمحزنة عن 
#االسيرين حسن زيارة ، والحادثة حصلت 
في األيام التي أعقبت حرب عام 1948 ، 
حيث هاجر حسن زيارة وزوجته إلى منطقة 
قطاع غزة ، وبعد أيام ونتيجة حالة البؤس 

والفقر قرر حسن زيارة العودة إلى قريته في 
منطقة ال1948 إلحضار بعض المؤنة من 

بيته ، لكن حظه العاثر وأثناء عودته وهو 
يحمل كيسا من القمح على ظهرة اصطدم 
بدورية من الجيش اإلسرائيلي وتم اعتقاله 
وحكمت عليه المحكمة العسكرية خمسين 

عاما واودع في السجن ...
مرت االيام دون ان يعود حيث كانت زوجته 

حامال وعندما وضعت ابنها البكر قررت 
تسميته حسن على اسم والده الذي اعتبر 

شهيدا ...
ضاقت الدنيا باالم وانتقلت من قطاع غزة 

إلى الضفة الغربية واستقرت في قلقيلية 
وتزوجت ورزقت بعدة أبناء.

ابنها حسن الذي تركته في قطاع غزة كبر 
وبعد عام 1967 هاجر إلى سوريا والتحق 

مع الفدائيين ونزل داورية مع مجموعة من 
الفدائيين وتم اعتقاله وحكم بالمؤبد  ...

شاءت الظروف أن يتواجد حسن زيارة االب 
وحسن زيارة االبن في نفس السجن وفي 

قسمين مختلفين وال يعلم أحدهما عن اآلخر 
، شاءت األقدار أن يكون في نفس المعتقل 
االخ المرحوم ابو هزاع شريم ، وبحكم الجيرة 

كان قد سمع من ام حسن قصتها وأنها 

تركت ابنا لها  في قطاع غزة عند أهله 
اسمه حسن زيارة ، ارسل ابو هزاع  خبرا 
مع اسرته إلبالغ ام حسن أن أسيرا في 

المعتقل اسمه حسن زيارة قد يكون ابنها، 
وبالفعل حضرت ام حسن )للزيارة( وعندما 
نادى شاويش السجن على اسم حسن زيارة 

خرج االثنين االب واالبن دون أن يعرف اي 
منهما اآلخر ...

وعندما جاءت ام حسن وأصبحت امرأة 
متقدمة في العمر صدمت عندما رأت زوجها 

حيا يرزق ، وكانت الصدمة اكبر عندما 
علم هو في نفس اللحظة أن ابنه حسن 

معه في المعتقل وكانت صدمة حسن االبن 
أعظم عندما التقى بأمه وأبيه في لحظة 

واحدة ودون سابق إنذار. 
هذه القصة الحقيقية ال يمكن أن تخطر 

على بال اي كاتب سيناريو لفلم من الخيال 
...

رحم هللا الحاج أمين الوحواح الحاضر في 
حياته والحاضر في مماته .

رندة عوض
;كاتبة فلسطينية 

إلى  اليوَم  تخرجي  لن  البنتها:  األمُّ  قالت 
في  ُمدرِّسُتِك  قالته  ما  تسمعي  ألم  اللعب. 

اجتماع األهل؟
رّدت ابنُتها: أرجوِك أّمي دعيني أخرج! فأنا 
أشعر بسعادٍة غامرٍة وأنا أجري فوق العشب، 
أّيام،  منذ  صغيرة.  دعسوقٍة  لرؤية  وأسعُد 
دعسوقًة  حياتي،  في  األولى  للمرّة  رأيُت، 
ال  أّنها  أظّن  كنُت  باألسود.  منّقطًة  صفراَء 
تكون إاّل حمراء، لكّنني اكتشفُت أّنها قد تكون 
برتقالّيًة أو بنّية، وبعُضها بخطوٍط، وبعُضها 
بتعّرجات. لكْن، ماما، كيف أميِّز إْن كانت 

ذكرًا أْم أنثى؟
- مرًّة، شاهدُت دعسوقًة في لعبٍة إلكترونّية. 
أّما  تماًما.  كالشاشة  ومسّطحة،  باردًة  كانت 
البارحة فقد مشت على أصابعي، وتدحرجْت 
أكملْت طريَقها  ثّم  حّبُة خرٍز صغيرة.  كأّنها 
دغدغتني،  فرقبتي.  ساعِدي،  إلى  صعوًدا 
فّتشُت عن  فوق غصن.  ووضعُتها  فحملُتها 
أخرى، ووضعُتها بجانبها. طارت األولى ثم 
لحقْتها الثانية. ما أسرَع ما اختفتا! أّما ديداُن 
الربيع التي تقطع الممرّاِت في الحديقة، فتبدو 
بوبٍر  بعُضها  جسَدها.  تجّر  وهي  مضحكًة 
ملّون، وتبدو كأّنها صّففْت شعرَها »سبايكي.« 
تعرفين كيف يكون الشعُر سبايكي، يا ماما؟

العشب.  فوق  وأضُعها  وأحمُلها  أساعُدها   -
أّنني  فأشعر  برفق،  العشب  على  أمشي 

خفيفة. قدماي تكادان ال تلمسانه...
- كفى هذرًا يا حبيبتي! ال تشّتتي الموضوَع 
لقد  جّيًدا.  واسمعيني  والديدان،  بالدعاسيق 
عطَفهم  وأستجدي  لمدرِّسيك  أشرَح  أن  مللُت 
بالقول إّننا مازلنا نعيش في الملجأ في هولندا، 
أّنها  أعلُم  عليِك.  جديدٌة  الهولندّية  اللغة  وإّن 
تدرسي  أن  أردِت  فلو  واهية.  حجٌج  كّلها 

فستفعلين ذلك، ولو عشِت في خيمة!
يوسيه  اآلنسة  صّدقيني!  ماما،  لكْن   -
فستعاقُبني  صديقتي،  تكّلمْت  وإْن  تكرهني. 

. أنا! اآلنسة يوسيه متحّططة عليَّ
- اسمعيني! كنُت يوًما في عمرك، ودرسُت 
المراهقين  تصرّفاِت  أعرُف  المدرسة.  في 
األربعين  إلى  قفزُت  تظّنينني  أْم  وأفكارَهم، 

فجأًة؟!
- ما تبريُر شروِدِك في الدرس؟ اآلنسة يوسيه 
وأّن عينْيك تسرحان  تبتسمين،  أّنِك  أخبرتني 
في اآلفاق خارج النافذة. وقالت إّنك تتصرّفين 
ككركوز للفتيات كي يضحكن طوال الوقت.

- اآلنسة يوسيه هي التي تجبرني على ذلك 
درَس  شرحْت  المرات  إحدى  في  ماما!   يا 

تعنيه  ما  أعرف  لم   *.evolutie عن  علوم 
هذه الكلمُة الهولندّية إاّل حين عرضْت فيديو 
إلى  وخرجْت  السمكة  تطّورت  كيف  يبّين 
بدا  قرد.  فإلى  زاحٍف،  إلى  فتحّولْت  اليابسة 
النكات.  الفتياُت  تبادلت  الموضوُع مضحًكا. 
فأصبحْت  الفراشُة  »تطّورت  منال:  قالت 
عصفورة.«  كنُت  »لقد  أخرى  وقالت  أنا.« 
فقلت  أنا  أّما  قّطة.  كانت  إّنها  قالت  وثالثة 
إّني كنُت دعسوقًة مرّقطًة، وإّن اآلنسة يوسيه 
كانت قرًدا. ضحك الجميع. صرخت المدرِّسُة 
وهي  متوّترًة،  الدرَس،  أكملت  ثم  وعاقبتنا، 
تتحّدث عن عمل اإلنسان في الزراعة وحرِث 
األوراق  أّن  شعرُت  الوقت  طوال  األراضي. 
أجنحًة  أتخّيُلها  فرحُت  يدها،  من  تتطاير 
ترفرف فوق المرج، ناثرًة الكلماِت فوق التراب 

كالبذور لتنمو وتكبر.
- كيف ذلك؟

إلى  تحّولْت  مثاًل،  »محاصيل«  كلمة   -
أشجار كرٍز وتّفاٍح وورود. وكلمة »ُمعّدات« 
تحّولْت إلى رفٍش ومحراث. وفّكرُت ما الذي 
يمكن أن تصيرَه كلماٌت أخرى، فلم أهتِد إلى 
حّل. عندها، سألتني المدرِّسُة سؤااًل لم أعرف 
صدّقيني  غضًبا.  فاستشاطت  عنه،  اإلجابَة 
يوسيه من أصعب  المدرِّسة  ماما، حّصُة  يا 
الخيال  أفّضل أن أسرَح في  الحصص، وأنا 

كي ال أكرَه ماّدَة العلوم.
تنّهدت األمُّ وزفرْت طوياًل:

- لن تقنعيني بأّنك طّبقِت نظرّية دارون على 
المدرِّسة. يجب احتراُم المدّرسين!

يا ماما. أنظري  إًذا،  - سأطلُب منِك شيًئا، 
إلى الجدار المقابل، وِصفي لي شعوَرِك.

- حسًنا، أرى جدارًا مّتسًخا لغرفٍة في ملجأ. 
وهناك خطٌّ على الحائط حاولُت تنظيَفه منذ 
سكّنا هنا، لكّنني أخفقُت. يبدو كالندبِة فوق 

الوجه. إّنه خّط وحيد، لئيم، عنيد.
ابتسمت الفتاة وقالت:

أعواًما،  تطالعينه  بقيِت  ولو  ترينه.  هكذا   -
فلن يتغّير، بل ستبدو هذه الندبُة أعمَق وأكثَر 
تشّوًها، وستكرهينه، ولن تجلسي في مواجهته. 

أّما أنا، فأراه بطريقٍة مختلفة.
بجانب  تجلس  كانت  حيث  من  الفتاة  قفزت 
أّمها. رفعْت مفرَش السرير المسَدل، وسحبْت 
كرتونًة صغيرًة من تحته مليئًة بأقالم التلوين 
وأدواِت األشغال الفّنّية. حملْتها وتوّجهْت نحو 
وعلى  وأعشاًبا،  أوراًقا  حوله  فرسمْت  الخّط، 
مرّقطًة  حمراَء  دعسوقًة  وفوقها  وردًة،  قّمته 
باألسود. ثّم ألصقْت بعَض القطع البالستيكّية 
على شكل فراشاٍت ونجوم. واستدارت وسألْت 

أمَّها:
لي شعوَرِك  أن تصفي  يمكن  - واآلن، هل 

وأنت تنظرين إلى الخّط نفسه؟
تأّملْت أُمها الرسَم وأجابت:

كنِت دعسوقًة  ألف عاٍم عندما  قبل  أراِك   -
وحوَلِك صديقُتك الفراشة، والعصفورُة لم تأِت 
بعُد لتتعرّفي إليها. أرى زهرًة جميلًة وأعشاًبا، 
يدوَس  أن  أخشى  الحشرات.  صريَر  وأسمُع 
م الدعسوقة. رّبما  أحُدهم على العشب فيحطِّ
هناك أشياُء أخرى ال أرها، لكّنني أشعُر بها 

وأكاد أسمُعها.
التلوين  أقالَم  الطفلُة  وّجهت  خاطفٍة  بحركٍة 

نحو أّمها، وعيناها تلمعان فرًحا، وسألْتها:

- أتريدين رسَمها؟
دعينا  رسمناها.  إْن  عمًقا  سَتْنقص  كاّل!   -

نتخّيلها!
سحبت الفتاُة والدَتها نحو نافذة الغرفة حيث 
خارج  أشارت  األّول.  الطابق  في  تقطنان 

النافذة وسألتها عّما تراه.
متشابهة.  وهي  الالجئين،  غرَف  أرى   -
على  حفاًظا  الستائَر  أغلق  معظُمهم 
الخصوصّية. في الطابق الثاني يسكن شباب. 

أحُدهم يجلس عند النافذة يْحلق لحيَته...
- أال ترين شيًئا آخر؟

- كاّل.
أضافت الفتاة:

- نحن ال نعرف متى سنخرج من هذه الغرفة. 
هناك احتمال أن نبقى هنا ثمانَي سنوات مثَل 
تطالعي  ال  أن  يعقل  فهل  األفغانّية.  العائلة 
إاّل هذا المنظر؟ هناك شيء ال ترينه. ولكي 

تستطيعي  لم  إْن  تتخّيليه  أن  فعليك  تدركيه، 
الوصوَل إليه. اتبعيني!

ركضت الفتاُة إلى الساحة التي تراها من نافذة 
غرفتها، ولحقتها أمُّها.

مدخل  عبر  يمّر  ال  خارجيًّا  طريًقا  سلكتا 
أخضر.  مرٍج  فوق  نفسْيهما  فوجدتا  الملجأ، 
فوق  هرولْت  ثم  العشب  فوق  الفتاُة  قفزت 
مسار المشاة. على يسارها قناٌة مائّية. مّرت 
السفُن والعّباراُت بجانبهما. على هدير الماء 
انطلقْت صّفارٌة قوّية، ثّم عبرْت سفينٌة ضخمٌة 
مكتوب عليها بخطٍّ منّمٍق وعريض: نيبتون. 
أمُّها  أجابتها  االسم.  عن  الفتاة  استوضحت 
بأّن نيبتون في الميثولوجيا الرومانّية هو إلُه 
المراكب.  يحمي  الذي  وهو  والبحر،  الماء 
عبرْت سفينٌة أصغر اسُمها مارسيليا. لّوحت 
الفتاُة للعمال على ظهر السفينة، فلّوحوا لها 

بحماس.
على  تمّددتا  ُأنهكتا.  حتى  بالجري  استمرتا 
إلى  نظرتا  كستناء.  شجرِة  تحت  العشب 

السماء التي تألألْت بين أوراق الشجرة.
- ما أجمل هذا المنظر! قالت األم.

صاحت الفتاة:
مثَل  نراه  ال  جمااًل  هناك  إّن  لِك  أقل  ألم   -
خلف  المرج،  هذا  ومثَل  ومارسيليا،  نيبتون 
الحائط.  على  كالخّط  تماًما  القميء؟  الملجأ 
حين  مخّيلتي  تخلقها  التي  كاألفكار  تماًما 

تشرح اآلنسة يوسيه الدرَس المبَهم!
أوترخت )هولندا(

االعتذاُر.. طريق النور
هادي زاهر

عندما ُتكمُل الفصوُل دورتها
ُتنجُب ماًء وعشًبا وزهرًا

وتعوُد لألرِض سيرُتها األولى
هكذا يمنحها هللُا تعالى ثروتها
ويزّين تضاريسها سهواًل وحقواًل

خيرُها منها وفيها
والشُر قد يأتيها

من مكاٍن قصٍي بعيٍد.. ويسيرْ 
ينشُر وباِءِه الُمعدي الخطير

وفي نهاية األمِر
ينتهي عمرُه القصيْر
وتبقى البالُد.. البالْد

كما خّصها هللا للعباْد
عبادُه األوئِل هنا
ومن سواها لنا!

تلَك بالُد القداسِة والطيْب
وتوُأمها هالٌل وصليْب
وأنَت األصيُل النجيب

في صحيحَك
يصُح مساُر الطريْق

وفي خطأَك
يضيُق المكان يضيْق

ويشتعُل الحريْق
وال يضيرَك أن تعتذَر إْن أخطأَت
واالعتذار يسرّع خطاك أن أبطأَت

نحو المساِر الصحيْح

فاعتذارك حاضنُة الفضيلة
وكّفة الحِق الرجيْح

وشهادُة سلوِك أخالقَك الجميلة
واعتذارَك يفكُك ألغاَم الخصام

وهو الوضوُح وال يحتاُج
لمكيدِة وحيلة

وعليك أن تعّبَر بكلِّ وسيلة
على أن التسامَح واالعتذار

قنديٌل في طرقات الظالْم
يوصلَك بضميرَك الحي

إلى دروِب النهاْر
والمصالحة مع األخ والجاْر

نوٌر في العتمِة القاتمة
وفي ليالي البرِد دفُء ناْر

تصالْح مع الذاِت قبل األخرين
حتمًا يجعُل ِملَك يمينَك السالْم

ويصّوَب المساْر
إلى الهدِف األسمى رغم الزحاْم

هو الفعُل الصواْب
ُيدعى بشريعِة األخالِق اعتذاْر
إعادُة إنتاَج المشاعِر واألساس

ُلحمُة المحّبِة بين الناْس
ويبقون في الوطِن الجميِل أحباْب

مراجعُة الذاَت قبل بدِء المسيرة
لعّلنا نصُل كما نحبُّ ونريْد

ونبدأ يومنا السعيد.

 رافي ميناس
 كاتب سوري

ُعذرّيَتها.  النافذُة  أفقدِت  كريٍح  الغرفَة  َدَخل 
جسِد  في  أفرغه  وثقة.  بهدوٍء  المسّدَس  رفع 
أيهم، الذي َغِرق في الكنبة التي تشرّبْت دَمه 
كإسفنجٍة أصلّية. تجّمدنا كلُّنا، وكأّننا في فيلٍم 

أوِقَف من أجل صنع وعاء بوشاٍر جديد.
لكّننا تجّمدنا بال وعينا... بال جهاز تحّكم!

قبل دقائق...

على  انتصارِه  نخَب  حرّيته،  نخَب  أيهم  رفَع 
الموت لعشرات المرّات في سجنِه الذي َيجهل 
ــــ هو نفُسه ــــ أين يكون. سبَع سنين، وثالثَة 
سجٍن  في  قضاها  يوًما،  عشر  وأحَد  أشهر، 
تحت األرض. لم يكن يتوّقع أن يجلس ثانيًة 
بيننا، وَيرفع نخَب الحياة؛ ذاك النخَب، ذاك 
االحتفاَل، الذي لم يدم سوى دقائق؛ فقد أنهاه 

موٌت كان في انتظاره خارج جدران سجنه.
قبل نصف ساعة...

ُكنُت أُعّد التّبولة. سألني: »ما عُطوك جائزة 
على إبداعك بالتّبولة؟«

ثالثِة  آخِر  شيَّ  أنهى  الذي  يامن  َضِحَك 
الدهن.  بحّبات  المزركش  اللحم  من  أسياٍخ 
صاح بأيهم: »َلك عطوه جائزة على قصصو 

السخيفة.«
هيك!  بيعملوا  كيف  له...  »َلْه...  أيهم:  رّد 

هللا يسامحن.«
منذ  عّنا  الضحكُة  غابت  جميًعا.  ضحكنا 
هو  وها  معه،  ضحكاِتنا  أخذ  أيهم.  غياب 
يعيُدها إلينا اليوَم، مع كّل كأس عرٍق يصبُّها 
لنا. وهذه كانت مهّمَته األزلّية: يمزج العرَق 
يمأل  ثم  كبير،  زجاجّي  إبريق  في  بالماء 
ابتسامته  مع  علينا  بتوزيعها  ويبدأ  األقداَح، 
الساحرة. يبدأ من عند يامن، أخيه الروحّي. 
باع يامن حّصَته من األرض وأعطاه إّياه كي 
الطّب  ــــ في  ُحلَم حياته  ــــ  ُيكمل اختصاَصه 
النفسّي في فرنسا. يومها، كّنا في بيت يامن 

حين أعطاه المبلَغ قائاًل:
ــــ روح دروْس ورجاْع. لسببين: أواًل لتعالجنا 

من جنوننا، وتانًيا لترّدّلي المبلغ!
لم نفهْم، يوَمها، سبَب بيع يامن حّصَته ألجل 

أيهم. حّتى عِلمُت، في ما بعد، أّن أيهم هو 
حّتى  دراسته  إكمال  على  يامن  شّجع  َمن 

تخرَّج وصار مهندًسا معماريًّا ممّيزًا.

قبل ساعتين...

كّنا قد وصلنا إلى بيتي في أعلى التّل. بيٌت 
ريفّي صغير، يختبئ كسنجاٍب بين األشجار. 
حديقته  بهندسة  وقام  ــــ  وأيهم  أنا  ــــ  اشتريناه 
صديُقنا أسامة. وأسامة فّنان شكيلّي مهووٌس 
يكون  أن  في  والده  رغبَة  يُخن  لم  بالزراعة، 
قراره  من  الرغم  على  أميًنا،  أرض«  »ابن 
إّنها  الجميلة.  الفنون  كّلّية  النحت في  دراسَة 
الصغيرة  المساحة  تشكيلّية! جعل من  مزارع 
فنّيًة  لوحًة  ــــ  بصومعتي  ــــ  ببيتي  المحيطة 
بالفعل: من تناسق األلوان، إلى أنواع األزهار 

وأشكالها وتموضعها المتجاور.
أيهم، بالنسبة إلى أسامة، هو التمثال المقّدس! 
لوال أيهم لما تزوّج أسامة زميلَته في الكّلية، 
راما. حارب أيهم، إلى جانب أسامة، إلقناع 
بالزواج.  حبُّهما  يتكّلل  بأن  راما  وأِهل  أهله 
راما وأسامة كانا من طائفتين مختلفتين. في 

النهاية، وقف أبو راما ليلة العرس، قائاًل:
ــــ لوال أيهم ما كان صار هالعرس من أساسو!
إلى بيتي، كان أسامة يحّدث  طوال الطريق 
أيهم عن أوالده الثالثة. ابنه البكر اسُمه أيهم، 

وأسامة اآلن ُيدعى أبا أيهم!

قبل أربع ساعات...

خروَج  ننتظر  األمنّية  األفرع  أحد  أمام  كّنا 
لُيخبروني  بي صباًحا  اّتصلوا  أن  بعد  أيهم، 
يامن  أخبرُت  اليوم.  سراَحه  سُيْطلقون  أّنهم 
ياسمين،  زوجَته  أخبرُت  وقبلهما  وأسامة. 
التي كانت قد سافرْت خارج البالد بعد شهٍر 
اختفاء زوجها. كانت حاماًل في شهرها  من 
بلٍد  في  أهلها،  إلى  بإرسالها  قمنا  السادس. 
المطلوبة إلنجاب  الرعايَة  تنال  مجاور، كي 
سليمة.  ونفسّية  صّحّية  ظروف  في  طفلتها 
حين أخبرُتها على الهاتف، تجّمدْت لدقائق. 
بقيُت صامًتا خاشًعا أمام دموعها التي كانت 
تنسكب بصمٍت تاّم. حّتى سألتني: »يعني رح 

يطلع أكيد؟ يعني أيهم عايش؟!«
ر كلماتي: أجبُتها ودموعي ُتكسِّ

ــــ أيهم عايش إي... عايش... رايحين هأّل أنا 
ويامن وأسامة...

طّيارة  آُخد  رح  هأّل...  »اليوم...  قاطعتني: 
يشوف  رح  صوفيا...  مع  إجي  رح  وإجي. 

صوفيا...«

قبل ثماني ساعات...

كنُت في غرفتي. النوافذ مغلقة. الباب موصد. 

الصمت شبُه تاّم لوال ثرثرُة بعض العصافير. 
أجلس أمام مكتبي أتأّمل الكأس التي أمامي، 
أّجلُته  الذي  االنتحار  قرار  الزرنيخ!  كأَس 
طوياًل، اليوم حان وقُت تنفيذه. طال اختفاُء 
إيجاده. وعجزُت  المحامون عن  أيهم. عجز 
أنا من وحدتي، من عجزي... من كّل شيء.

أتأمّلها  الليل.  منتصف  منذ  أمامي  الكأس 
منذ أكثر من سّت ساعات. ال أملك شجاعة 
سقراط. شيء ما يمنعني. قوّة خفّية تجعلني 
كراعي  أسير  الزمن.  بحبل  الموت  مع  ألهو 
البقر في صحاري تكساس، ظهري إلى ظهر 

الموت، كلٌّ في اّتجاه! حّتى توّقفُت.

رّن الهاتف. أخبروني بالقدوم إلى الفرع )...( 
من أجل إطالق سراح أيهم!

أيهم... أخي التوأم!
ُعذريَتها.  النافذُة  أفقدت  كريٍح  الغرفة  َدَخل 
جسد  في  أفرغه  وثقة.  بهدوٍء  المسّدَس  رفع 
أيهم الذي َغِرق في الكنبة التي تشرّبْت دَمه 

كإسفنجة أصلّية. تجّمدنا كّلنا.
صاح ذاك الوحُش ذو األنف المشوّه واللحية 

التي تغّطي رقبَته:
ــــ اكتب هأّل قصصك يا كلب.

فوق  تسير  كسلحفاٍة  الكلماُت  مّني  خرجْت 
العدم:

ــــ أنا... أنا هو... أنا هو الكاتب الكلب!
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