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ارتفاع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 7,7%، األعلى في نحو أربعة عقود
معدل تضخم  يواصل  أن  المتوقع  من  كان 
األسعار في كندا ارتفاعه، ولكن ليس بهذا 
السنوي  التضخم  معدل  بلغ  فقد  المقدار. 
7,7% في أيار )مايو( الفائت، أعلى مستوى 
الثاني )يناير( 1983، وفق  له منذ كانون 
ما أفادت به اليوم وكالة اإلحصاء الكندية.

بمعدل  مقارنة  أيضًا  حاد  االرتفاع  وهذا 
ل في نيسان )أبريل(  التضخم السنوي المسجَّ
الماضي والبالغ 6,8%، أي أّن مؤشر أسعار 
المستهلك ارتفع 0,9 نقطة مئوية في شهر 
إّن  الكندية  اإلحصاء  وكالة  وتقول  واحد. 
 %12 بنسبة  ارتفعت  التي  البنزين،  أسعار 
مقارنة بشهر نيسان )أبريل(، هي التي تفّسر 

أيار  في  التضخم  ارتفاع  في  التسارع  هذا 
)مايو(.

دفع   ،2021 )مايو(  أيار  بشهر  ومقارنًة 
أيار  للبنزين في  المستهلكون 48,0% أكثر 
أسعار  في  االرتفاع  بسبب   2022 )مايو( 
ارتفاع  إلى  أيضًا  أّدى  الذي  الخام  النفط 
أسعار المازوت وأنواع الوقود األخرى بنسبة 
ما  وإذا  اإلحصاء.  وكالة  حسب   ،%95
اسُتثنيت أسعار البنزين، يرتفع مؤشر أسعار 
أساس سنوي  على  بنسبة %6,3  المستهلك 
 %5,8 بنسبة  ارتفاعه  بعد  )مايو(  أيار  في 
في نيسان )أبريل(، حسب وكالة اإلحصاء.

مثل  الخدمات،  أسعار  ارتفاع  ساهم  كما 

الفنادق والمطاعم، في ارتفاع معدل التضخم. 
وظلت أسعار المواد الغذائية والسكن مرتفعة 

في أيار )مايو(.
السكن  تكاليف  ارتفعت  )مايو(  أيار  ’’في 
وهي  سنوي،  أساس  على   %7,4 بنسبة 
في  المسجلة  لتلك  مطابقة  سنوية  زيادة 
اإلحصاء  وكالة  كتبت  )أبريل(‘‘،  نيسان 
في تقريرها. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 
مع  أيضًا  يتوافق  ما  وهو   ،%9,7 بنسبة 
الزيادة السنوية المسجلة في نيسان )أبريل(.

الغذائية  المنتجات  جميع  أسعار  وارتفعت 
تقريبًا، ما زاد الضغط على الكنديين.

إلى  جزئيًا،  الزيادة،  هذه  وُتعزى 

وأيضًا  التوريد،  سلسلة  في  ’’االضطرابات 
إلى ارتفاع أسعار النقل‘‘. من ناحية أخرى، 
ارتفع معدل األجور خالل فترة الـ12 شهرًا 
الفائت،  )مايو(  أيار  في  المنتهية  نفسها، 
بنسبة 3,9%، ما يعني أّن ’’ارتفاع األسعار 

تجاوز ارتفاع األجور‘‘.
الشهر  السنوي  التضخم  معدل  وارتفع 
الماضي في كّل واحدٍة من مقاطعات كندا 
تصدرت  إدوارد  األمير  جزيرة  لكّن  العشر، 
القائمة بمعدل 11,1%. وفي نيسان )أبريل( 
كان معدل التضخم السنوي 8,9% في هذه 
الجزيرة الواقعة في شرق كندا، وهي صغرى 
المقاطعات من حيث عدد السكان والمساحة.

ساسكاتِشوان  سّجلت  اآلخر  النقيض  وعلى 
أدنى معدل تضخم سنوي  البالد  في غرب 
بلغ  إذ  )مايو(،  أيار  في  المقاطعات  بين 
7,0%، مرتفعًا من 5,9% في الشهر السابق.
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عين على كندا 

تكلفة برنامج طب األسنان الجديد
 أعلى بكثير مما توقعته الحكومة الفدرالية

تطورات جديدة تشهدها منطقة الشرق االوسط 

ال يمكن للعالم ترك الصين وروسيا
 تسيطران على سوق المعادن الحرجة برأي كندا

الزحف العمراني ُيفقد أونتاريو أراضيها الزراعية بوتيرة متصاعدة

يقول المدير البرلماني للميزانية، إيف جيرو، 
للكنديين  إّن تكلفة برنامج طب أسنان جديد 
غير  والمتوسط    المنخفض  الدخل  ذوي  من 
المؤّمن عليهم يمكن أن تكون تقريبًا ضعف 

ما قدرته الحكومة الفدرالية في األصل.
وكان هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من االتفاق 
يبرالي  الل الحزب  حكومة  إليه  توصلت  الذي 
الكندي بقيادة جوستان ترودو، وهي حكومة 
أقلية، مع الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري 

التوجه، بقيادة جاغميت سينغ.
ويتيح هذا االتفاق الذي تّم التوصل إليه في 
في  البقاء  للحكومة  الماضي  )مارس(  آذار 
دون   2025 عام  واليتها  نهاية  حتى  الحكم 
السماح ألحزاب المعارضة بإسقاطها في أّي 

تصويت على الثقة بها في مجلس العموم.
تغطية  بتوفير  الليبرالية  الحكومة  ووعدت 

بحلول نهاية السنة الحالية لألطفال في األسر 
التي يقل دخلها السنوي عن 90 ألف دوالر 
لتشمل   2023 عام  في  التغطية  توسيع  ثم 

كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.
لعام 2022 على  الفدرالية  الميزانية  ونصت 
دوالر  مليارات   5,3 البرنامج  تكلفة  تبلغ  أن 

على مدى السنوات الخمس المقبلة.
لكن في مذكرة حول تقييم تكلفة إجراء تشريعي، 
إّن  للميزانية  البرلماني  المدير  مكتب  يقول 
تكلفة برنامج طب األسنان المذكور قد تكون 

أقرب إلى 9 مليارات دوالر.
قلياًل عن ستة  يزيد  ما  ترودو  وأمام حكومة 
أشهر إلطالق هذا البرنامج الجديد كليًا، لكن 
من  التشاور  مرحلة  في  تزال  ال  أّنها  يبدو 

التخطيط له.
ُيذكر أّن االتفاق بين حكومة األقلية الليبرالية 
إضافًة  تضّمن،  الجديد  الديمقراطي  والحزب 
إلى إطالق برنامج طب األسنان لذوي الدخل 
شامل  نظام  إطالق  والمتوسط،  المنخفض 
لتيسير  تدابير  واعتماد  الصيدلية  للرعاية 
أولويات  كلها  وهي  سكن،  على  الحصول 

تشريعية للديمقراطيين الجدد.

لروسيا  سمح  الذي  االستراتيجي  الخطأ 
والغاز  للنفط  العالمية  السوق  على  بالسيطرة 
صناعة  في  يتكرر  أن  يمكن  ال  الطبيعي 
المعادن الحرجة، يقول وزير الموارد الطبيعية 

الكندي جوناثان ويلكينسون.
كالليثيوم  الحرجة،  المعادن  على  والطلب 
على  والنحاس  والكوبالت  والنيكل  والغرافيت 
سبيل المثال، مرتفع كثيرًا نظرًا لدورها األساسي 
والحواسيب  الذكية  الهواتف  تصنيع  في 
المحمولة وتوربينات الرياح واأللواح الشمسية 

والسيارات الكهربائية، من بين أمور أخرى.
زيادة  إلى  الدولي  المجتمع  يسعى  وبالتالي 
اإلنتاج العالمي من هذه المعادن بشكل كبير.

كتب الوزير ويلكينسون في مقدمة وثيقة عمل 
المعادن  بشأن  الكندية  االستراتيجية  حول 
األسبوع:  هذا  عنها  الكشف  تّم  الحرجة 
محتمل  طاقي  انتقال  من  ما  عام  ’’بشكٍل 
بدون المعادن الحرجة، ومن هنا تأتي األهمية 
المتقدمة  االقتصادات  توليها  التي  المتزايدة 
الحرجة‘‘،  المعادن  توريد  سالسل  لمرونة 
قال  الكندية  الصحافة  مقابلة مع وكالة  وفي 
الوزير ويلكينسون إّن هذه المرونة لن تكون 
إشراف  الغربية  الدول  منعت  إذا  إال  ممكنة 
دول ال تستحق الثقة على اإلنتاج العالمي من 

المعادن الحرجة.
في حين أننا سنكون في حاجة ماسة إلى هذه 

المعادن، فإّن االعتماد على بلدان ال تشاركنا 
العالمية  الشؤون  في  نظرنا  وجهات  دائمًا 
التحكم  هذا  استخدام  على  قدرتها  وأظهرت 
بالموارد كسالح في بعض األحيان، ال يشكل 

استراتيجية جيدة جدًا
الموارد  وزير  ويلكينسون،  جوناثان  عن  نقال 

الطبيعية الكندي
في  عالمي  العب  أكبر  حاليًا  هي  الصين 
سوق المعادن الحرجة، وهي المنتج الرئيسي 
لنصف المعادن والفلزات الـ31 التي أدرجتها 
لالقتصاد  األهمية  بالغة  أنها  على  كندا 

الصيني.
أّما روسيا فُتعد من بين أكبر ثالثة مصادر 
للبالديوم والسكانديوم والتيتانيوم، وتنتج %10 
من النيكل و6% من األلومنيوم حول العالم.

المعادن  استراتيجية  مسودة  تركز  كندا  وفي 
الهامة على ستة معادن وفلزات ترى الحكومة 
للنمو  األكبر  اإلمكانيات  لديها  أّن  الفدرالية 
االقتصادي وفرص العمل: الليثيوم والغرافيت 
والعناصر  والنحاس  والكوبالت  والنيكل 

األرضية النادرة.
وال تنتج كندا حاليًا أّي كمية من الليثيوم وال من 
العناصر األرضية النادرة التي هي مجموعة 
احتياطيات من  لديها  من 15 عنصرًا، لكن 

هذه المواد.
في  الجيولوجية  الدراسات  لمعهد  ووفقًا 

الواليات المتحدة )USGS(، أنتجت كندا في 
عام 2021 ما نسبته 1% من اإلمداد العالمي 
النيكل، و2,5% من  من الغرافيت و5% من 

الكوبالت و2,8% من النحاس.
وتتقدم روسيا قلياًل على كندا في كلٍّ من هذه 
األسواق، باستثناء الليثيوم ألنها ال تنتج منه 
شيئًا. كما أّن الصين تسبق كندا في كٍل من 

هذه األسواق باستثناء النيكل.
األرضية  العناصر  من  الصين %60  وتنتج 
من  و%14  الغرافيت  من  و%82  النادرة 
النيكل  من  النحاس و%4  من  الليثيوم و%9 

حول العالم.
’’كينروس‘‘  الكندية  التعدين  شركة  وكانت 
أنها  االربعاء  امس  اعلنت   )Kinross(
إلى  روسيا  في  أصولها  جميع  باعت 
ماينينج‘‘  غولد  ’’هايالند  مجموعة 
 )Highland Gold Mining Group(
دوالر. مليون   340 قدره  إجمالي   بمبلغ 

المبلغ  نصف  المبلغ  هذا  ويشكل 
السلطات  تحديد  إلى  عائد  وهذا  المتوقَّع، 
الصفقة. هذه  لسعر  سقفًا   الروسية 
مقرها  الواقع  ’’كينروس‘‘  شركة  وكانت 
نيسان  في  أعلنت  قد  تورونتو  في  الرئيسي 
منجم  لبيع  تخطط  أنها  الفائت  )أبريل( 
’’كوبول‘‘ )Kupol( ومشروع ’’أودينسك‘‘ 
)Udinsk( في أقصى الشرق الروسي بمبلغ 

680 مليون دوالر لشركة ’’هايالند غولد‘‘، 
روسيا. في  التعدين  مجموعات  أكبر   إحدى 

وأضافت ’’كينروس‘‘ في بيان أصدرته أّنه 
من  مراجعة  بعد  الصفقة  تعديل سعر  وجب 
على  لإلشراف  الروسية  الفرعية  اللجنة  قبل 
سقفه  أّن  أكدت  والتي  األجنبية  االستثمارات 
 األقصى يجب أاّل يتخطى 340 مليون دوالر.

في  أعلنت  قد  الروسية  السلطات  وكانت 
إتمام  يمكن  ال  أّنه  الفائت  )مارس(  آذار 
أجنبية  وُأخرى  بين شركة روسية  أّي صفقة 
الجديدة  اللجنة  هذه  عليها  توافق  أن  قبل 
روسيا  مغادرة  قرار  أّن  من  التحقق  بهدف 
الشركة  قبل  من  بعناية  فيه  النظر  تّم  قد 
سياسية. ضغوط  نتيجة  يأِت  ولم   األجنبية 
وكانت ’’كينروس‘‘ المتخصصة في استثمار 
مناجم الذهب والفضة قد أعلنت، أسوًة بشركات 
أجنبية ُأخرى، عزمها على مغادرة روسيا بعد 
أن اجتاحت القوات المسلحة الروسية أوكرانيا 
في 24 شباط )فبراير( الفائت. وتسّمي روسيا 
عسكرية  ’’عملية  لجارتها  العسكري  غزوها 

خاصة‘‘.
)نقاًل عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على 

موقع راديو كندا(

د. سنية الحسيني

األوكرانية  الروسية  الحرب  تبعات  أن  يبدو 
بدأت تطال المنطقة، اذ ال تخرج زيارة ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر 
واألردن وتركيا اال للتأكيد على مكانة المملكة 
وصقل التحالفات، بعد سنوات من الفتور بين 
الحلفاء. ولعل هذه الزيارة تأتي كمقدمة لزيارة 
الرئيس األميركي جو بايدن منتصف الشهر 
القادم إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل، 
حيث تستضيف المملكة قمة تضم إلى جانب 
مجلس  دول  من  وشركائها  المتحدة  الواليات 
التعاون الخليجي حلفاءها في مصر واألردن 
والعراق. وتعكس هذه الزيارة المرتقبة للرئيس 
االسترتيجية  ولحليفتها  للمملكة  األميركي 
األميركي  الموقف  في  مهمًا  تحواًل  إسرائيل 
تجاه السعودية، بعد عام من فتور العالقات 
بين البلدين. ويبدو أن تبعات الحرب الروسية 
المتحدة  الواليات  على  فرضت  األوكرانية 
المكانة  ذات  السعودية  تجاه  موقفها  تغيير 
ودول  الخليج  دول  بين  المهمة  االعتبارية 
حاجة  ظل  في  خصوصًا  أيضًا،  المنطقة 
الواليات المتحدة لتسوية ملف الطاقة البديلة 

عن الطاقة الروسية.
أما الملف الثاني، الذي تنوي الواليات المتحدة 
على  األخطر  فيعد  الزيارة،  هذه  في  طرحه 
وتطوير  بإيران،  يتعلق  ألنه  المنطقة،  أمن 
العربي  اإلسرائيلي  األمني  للتحالف  خطة 
لمواجهتها، في ظل استغالل إسرائيل لحاجة 
تحالفاتها  صياغة  العادة  المتحدة  الواليات 
ورص الصفوف مع دول المنطقة في صراعها 
النصفية  البرلمانية  واالنتخابات  روسيا،  مع 
تحركات  وتشير  معدودة.  أشهر  بعد  القادمة 
تنوي  أنها  إلى  إيران  تجاه  األخيرة  إسرائيل 
بشكل  إيران  لتقويض  الصراع  هذا  استثمار 
خالل  من  معالمه  تتضح  والذي  مختلف، 
الجوية  الضربات  أو  النووي  االتفاق  افشال 
الهجمات  أو  سوريا  في  إيرانية  أهداف  ضد 
واالغتياالت المتكررة األخيرة في إيران نفسها. 
والسؤال المهم المطروح اآلن: ما هي حدود 
هذا التقويض الذي تتطلع اليه إسرائيل اليوم؟
كثفت إسرائيل خالل األشهر القليلة الماضية 
إيرانية في سوريا وإيران،  استهدافها ألهداف 
اإليراني،  للنظام  احراجًا  يشكل  بات  بشكل 
الذي يرد بانضباط محسوب، ال يوصل األمور 
إلى صدام عسكري. وفي سياسة شبه معلنة، 
اغتالت  الظل،  حروب  مفهوم  عن  ابتعدت 
إسرائيل عدد غير قليل من العلماء والعسكرين 
اإليرانيين في عقر دارهم في إيران، وهاجمت 
في  والنووية،  العسكرية  األهداف  من  العديد 
إيران  تستهدف  عسكرية  إستراتيجية  ظل 
نفسها وال تكتفي باستهداف حلفائها فقط في 
بتوجيه  إسرائيل  تستمر  كما  وسوريا.  لبنان 
ضربات مكثفة ضد أهداف إيرانية في سوريا 
ضمن استراتيجيتها العسكرية “الحمالت بين 
الحروب”. وكانت إسرائيل وراء فشل التوصل 
التفاق نووي بين الواليات المتحدة وإيران، بعد 
أكثر من عام على المفاوضات غير المباشرة 
المتحدة  الواليات  باقناع  وذلك  البلدين،  بين 

قوائم  اإليراني عن  الثوري  الحرس  بعدم رفع 
اإلرهاب، وهو المطلب الوحيد الذي بقيت إيران 
مصرة على تحقيقه في النهاية، وكان بإمكان 
الواليات المتحدة االستجابة له بسهولة. وتقف 
إسرائيل كذلك وراء القرار األخير الذي اتخذته 
إيران  وأدان  باألغلبية،  الذرية  الطاقة  وكالة 
لمعلومات  نتيجة  الوكالة،  مع  تعاونها  لعدم 
وضعتها إسرائيل أمام الوكالة، ويمكن للوكالة 
التقدم بشكوى لمجلس األمن لفرض عقوبات 
على إيران، رفعت عنها بعد توقيعها لالتفاق 

النووي عام 2015.
األخطر  العدو  إيران هي  أن  إسرائيل  تعتبر 
عداء  وهو  المنطقة،  دول  بين  من  عليها 
عمره  تخطى  ممتد  استراتيجي  أيديولوجي 
اليوم األربعة عقود. ورغم أن إيران كانت قبل 
نجاح الثورة اإلسالمية في عهد الشاه اإليراني 
محمد رضا بهلوي حليفًا مهمًا إلسرائيل، اال 
أن صعود الثورة اإلسالمية لقيادة البالد قلبت 
موازين ذلك التحالف إلى النقيض، وبات العداء 
المعلن هو السمة األبرز للعالقة بين البلدين. 
البلدين في إطار تحالفهما  بين  التحالف  بدأ 
مع الواليات المتحدة، وكذلك استراتيجية ديفيد 
بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل بالتعاون مع 
وبربر وغيرهم  وأتراك  العرب من فرس  غير 
لتبرير وجود إسرائيل ولمواجهة عداء العرب 
ذلك  في  ايران  وشكلت  المنطقة.  في  لها 
في  إسرائيل  مع  للتحالف  مهما  هدفًا  الوقت 
ظل حاجة إسرائيل لمصادر الطاقة، الناتجة 
عن المقاطعة العربية االقتصادية الشاملة لها 

في ذلك الوقت.
ورغم بيع إسرائيل إليران أسلحة أميركية خالل 
السنوات األولى من الحرب اإليرانية العراقية 
فيما  الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  مطلع 
عرف بفضيحة “إيران كونترا” في ظل إحجام 
الغرب والدول العربية عن دعم إيران اإلسالمية 
مقارنة بالعراق، لم يتبدل توجه إيران العدائي 
اإلسالمية  الثورة  منذ صعود  العبرية.  للدولة 
لحكم إيران عام 1979، قطعت إيران جميع 
إسرائيل،  مع  اتفاقاتها  جميع  والغت  عالقتها 
واعتبرتها كيانًا محتاًل ألرض إسالمية، وسلم 
الخميني المرشد العام للثورة في حينه السفارة 
اإلسرائيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وروج 
إلى أن الطريق للقدس يمر عبر كربالء. ولم 
يتغير هذا العداء األيديولوجي المعلن من ذلك 

الوقت إلى يومنا الحالي.
أثر العديد من التطورات السياسية في المنطقة 

البعض،  بعضهما  تجاه  البلدين  موقف  على 
تلك التطورات تقدم تفسيرًا واضحا لحالة العداء 
أيضًا،  أفعالهما  وردود  بينهما،  المستعصي 
إيران  توجه  فجاء  والحاضر.  الماضي  في 
لبنان في ظل  ببناء قوة شيعية عسكرية في 
اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982، للقضاء 
على قوة منظمة التحرير الفلسطينية العسكرية 
وتحجيم قدرتها ومكانتها السياسية. وانسحبت 
لبنان  من  واسعة  أجزاء  من  بالفعل  إسرائيل 
عام 1985، تحت ضغط هجمات حزب هللا، 
كما انسحبت عام 2000 من باقي األراضي 
اللبنانية المحتلة تحت وطأة هجمات الحزب 

أيضًا الذي طور قدراته بمساعدة إيران.
في  الحزب  مع  حرب  إسرائيل  خاضت  كما 
على  جنديين  أسر  أن  بعد   ،2006 العام 
اعتبارها  في  إسرائيل  تضع  واليوم  الحدود، 
مخاطر مئات االف الصواريخ التي يمتلكها 
الحزب والقادرة على للوصول اليها، في حال 
الثاني  التطور  وتمثل  جديدة.  حرب  نشبت 
منتصف  نووي  سالح  القتناء  إيران  بتوجه 
خضم  في  الماضي،  القرن  من  الثمانينيات 
اهتمام  عدم  رغم  العراقية،  اإليرانية  الحرب 
باستكمال  للحكم  بداية صعوده  في  الخميني 
الخمسينيات  الذي دشن في  النووي  البرنامج 
الشاه بمساعدة  الماضي في عهد  القرن  من 
في  الملف  بهذا  إيران  تمسك  وزاد  أميركية. 
المتحدة  الواليات  شنتها  التي  الحرب  أعقاب 
القرن  تسعينات  مطلع  العراق  على  والغرب 
قدراتها  بتحييد  المعلن  والهدف  الماضي، 

العسكرية غير التقليدية.
ويبدو أن إيران، وفي أعقاب الغزو األميركي 
نظام  على  والقضاء   ،2003 عام  للعراق 
صدام حسين، وشن الواليات المتحدة حربها 
بشيطنة  والبدء  “اإلرهاب”  على  المعلنه 
سياسات إيران لدى دول المنطقة، جعل ايران 
تبتعد عن مواجهة إسرائيل والغرب في إطار 
ملفها النووي، خشية أن يكون مصيرها نفس 
في  فاعلنت  العراق،  واجهته  الذي  المصير 
سالح  اقتناء  هدف  عن  التخلي  العام  ذات 
إسرائيل  تتبع  الوقت،  ذلك  ومنذ  نووي. 
تطورات ملف إيران النووي، والتشكيك بنواياها 
الغربية  والدول  المتحدة  الواليات  وتحريض 
بفرض  المتحدة  الواليات  وبدأت  عليها.  
عام  الملف  ذلك  بسبب  إيران  على  عقوبات 
2006، كما بدأت أول مساٍع أميركية القحام 
إيران في اتفاق نووي لتحجيم قدراتها النووية 

النهاية  في  توجت  والتي   ،2010 العام  في 
باتفاق عام 2015.

السورية  بالثورة  لحق  الذي  التطور  ويعد 
سوريا  في  اإليرانية  القوات  تواجد  وأوجب 
بالنسبة  وحساسًا  إسرائيل خطيرًا  من  بالقرب 
إلسرائيل، والتي عجزت عن تغييره في ظل 
معادلة صراع متعددة األقطاب ال تمتلك فيها 
القوة المطلقة والقرار المنفرد، في ظل التواجد 
اإليراني.  إلى  باإلضافة  والتركي  الروسي 
اإليراني  التأثير  فقط  تخشى  ال  فإسرائيل 
والسورية  اللبنانية  الحدود  على  منها  بالقرب 
الهجمات  أيضًا  يقلقها  بل  والفلسطينية، 
المحتملة من حلفاء إيران في اليمن والعراق، 
فوضعت دفعات جوية لها في ايالت، لردع 
كما  اليمن،  من  قادمة  محتملة  هجمات  أي 
ضربت مواقع لجماعات مسلحة تابعة إليران 

في العراق.
 إن المصير الذي واجهه العراق نتيجة عداء 
إسرائيل لنظام صدام حسين قد يفسر األسباب 
التي تجعل إيران تمد أذرعها المختلفة لتطوق 
إسرائيل، فهي تحاول أن تقوى قدرات الردع 
لديها، وارسال رسالة واضحة بأن مهاجمتها 
من إسرائيل أو الواليات المتحدة سيكون مكلفًا 
لهما  أيضًا. كما أخفت إيران تطورات العمل 
على ملفها العسكري النووي، في إطار ذات 
التفسير، وذلك تجنبًا إلثارة الواليات المتحدة 
والغرب ضدها، وحتى ال تكون الهدف التالي 
ذلك  يفسر  قد  كما  المنطقة.  في  العراق  بعد 
المحسوبة على  فعلها  اإليراني ردات  التوجه 
اعتداءات إسرائيل سواء في سوريا أو إيران.

ينذر تصاعد االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة 
على إيران بالخطر في ظل مساعي إسرائيل 
بناء تحالف أمني مع دول المنطقة المعتدلة، 
وتوجه الواليات المتحدة باالنسحاب العسكري 
رأس  على  ستكون  قضايا  كلها  وهي  منها، 
منتصف  المرتقبة  بايدن  زيارة  أعمال  جدول 
الشهر القادم. قبل أيام أكد الجيش اإلسرائيلي 
نشر منظومة رادار في عدد من دول الشرق 
إيران  تهديدات  مواجهة  بدعوى  األوسط 
الحديث  اطار  في  ذلك  يأتي  الصاروخية، 
لمواجهة  إقليمي  دفاعي  حلف  تأسيس  عن 
إيران. وأعلنت إسرائيل مطلع الشهر الجاري 
بأن الدفاع اإلقليمي احبط هجومًا صاروخيًا 
إيرانيًا عليها. يأتي ذلك في اطار نقل الواليات 
من  إسرائيل  الماضي  العام  مطلع  المتحدة 
في  األميركية  العسكرية  القيادة  في  مكانها 
في  المركزية  العسكرية  القيادة  إلى  أوروبا 
التعاون  يوجب  الذي  األمر  األوسط،  الشرق 
العسكري واألمني للدول العربية في المنطقة 
مع إسرائيل، في تطور استراتيجي جديد على 
اطار  في  ذلك  قبل  بدء  الذي  التعاون  ذلك 
حرب الواليات المتحدة على اإلرهاب. السؤال 
اآلن هو إلى إين ستأخذ إسرائيل منطقة الشرق 
األوسط في ظل المساعي األميركية العادة 
والضغوط  المنطقة،  في  األوضاع  ترتيب 
المتراكمة عليها الناتجة عن الحرب الروسية 

األوكرانية؟
كاتبة فلسطينية

إّن   )OFA( للزراعة  أونتاريو  اتحاد  يقول 
فقدان  معدل  في  زيادة  تواجه  المقاطعة 
االمتداد  يبتلع  حيث  الزراعية  األراضي 
الحضري األراضي التي كانت تستخدم سابقًا 

لإلنتاج الزراعي.
المزارعون  يقودها  التي  المنظمة  ودعت هذه 
بلديات أونتاريو وحكومَة المقاطعة يوم السبت 
وإنتاج  الزراعية  األراضي  حماية  تعزيز  إلى 
الغذاء عندما تقوم بالتخطيط لمشاريع إسكان 

جديدة.
الزراعي لعام 2021  التعداد  بيانات  وتظهر 
 1,3 )تقريبًا  آكر   319 تفقد  أونتاريو  أّن 
كيلومتر مربع( من األراضي الزراعية يوميًا، 
أي ما يعادل خسارة مزرعة عائلية متوسطة 

الحجم.

زراعي  تعداد  آخر  عن  حادة  زيادة  وهذه 
ُأجري عام 2016، عندما كان معدل خسارة 
آكر   175 أونتاريو  في  الزراعية  األراضي 

)تقريبًا 0,71 كيلومتر مربع( يوميًا.
األراضي  كتل  من  فقط   %5 أّن  إلى  ُيشار 

صالحة  زراعية  أراضي  تضم  أونتاريو  في 
لالستعمال.

يقول مارك روسر، نائب رئيس اتحاد أونتاريو 
للزراعة : يتفق معظم المزارعين على أّن هذا 
ويشعر  تحّمله  يمكن  ال  ببساطة،  األمر، 

أونتاريو  استمرت  إذا  أنه  من  بالقلق  روسر 
في خسارة األراضي الصالحة للزراعة بسبب 
الزحف العمراني والمشاريع السكنية الجديدة، 
الخارج  على  االعتماد  إلى  سُتضطر  فإنها 
ما  الغذائية،  المواد  بعض  على  للحصول 
التي  بالتحديات  للتأثر  عرضًة  أكثر  يجعلها 

تواجه سالسل التوريد العالمية.
رئيسة اتحاد أونتاريو للزراعة، بيغي بريكفيلد، 
قالت إّن منظمتها تتفهم أّن المقاطعة تحتاج 
منها  تطلب  ال  وإنها  العمراني  النمو  لمراعاة 

أن توقفه.
األماكن  في  البناء  يتّم  أن  هو  نقوله  ’’ما 
االستراتيجي  التخطيط  خالل  من  الصحيحة 
كتب  األراضي‘‘،  الستخدام  األجل  الطويل 

بريكفيلد في بيان.
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جوازات السفر: أوتاوا تّقر بأنها لم تكن مستعدة لهذه األعداد الكبيرة من الطلبات
ربع مالكي المنازل قد يضطرون لبيعها

 إذا ما واصلت أسعار الفائدة االرتفاع وانخفاض االسعار

رئيس شرطة تورونتو يعتذر عن العنصرية المفرطة ضد السود التقرير الشهري للسوق العقاري في كندا لشهر ايار - 2022

تعليق التلقيح اإللزامي كشرط للسفر جوًا أو بالقطار

قال نحٌو من ربع مالكي المنازل في كندا إنهم 
سيضطرون إلى بيع منازلهم إذا ما واصلت 
الستطالع  وفقًا  االرتفاع،  الفائدة  أسعار 
لحساب  ُأجري  الديون  حول  استقصائي 
 Manulife( الكندي  ’’مانواليف‘‘  مصرف 

.)Bank of Canada
وأفاد االستطالع، الذي ُأجري بين 14 و20 
نيسان )أبريل( الفائت، أّن 18% من أصحاب 
المنازل باتوا بالفعل في مرحلٍة لم يعودوا فيها 

قادرين على تحّمل تكاليف منازلهم.
وتوّقع أكثر من واحٍد من كّل خمسة مستطَلعين 
أن يكون الرتفاع أسعار الفائدة ’’تأثير سلبي 
كبير‘‘ على إجمالي رهنهم العقاري وديونهم 

ووضعهم المالي.
وال يزال بنك كندا )المصرف المركزي( على 
الذي  الوقت  في  الفائدة  أسعار  رفع  مسار 
الذي بلغ  التضخم  يحاول فيه السيطرة على 
الفائت  )أبريل(  نيسان  في  السنوي  معدله 

6,8%، األعلى منذ 31 عامًا.
وفي األول من حزيران )يونيو( الجاري رفع 
بنك كندا رفع معدل الفائدة األساسي بمقدار 

0,5 نقطة مئوية إلى %1,5.
المركزي  المصرف  أن يواصل  المتوقع  ومن 
عند  التضخم  استقرار  مع  الفائدة  سعر  رفع 

مستوى قياسي مرتفع.
جائحة  خالل  الفائدة  أسعار  انخفاض  وكان 
’’كوفيد - 19‘‘ قد أدى إلى طفرة في الطلب 
على العقارات أسفرت عن ارتفاعات كبيرة في 

أسعار المنازل.
رهونهم  بأخذ  قرارات  الكنديين  بعض  اتخذ 
عليه،  الموافقة  يمكن  ما  على  بناء  العقارية 
وربما لم يحصلوا على بعض النصائح المالية 
على  الحصول  يمكنني  أنه  ’’أعلم  ليقولوا 
المستوى  موافقة على رهن عقاري على هذا 
تحمله  يمكنني  الذي  ما  ولكن  بالذات، 

بالفعل؟‘‘
نقال عن ليزا فيتزجيرالد، نائبة رئيس المبيعات 

لدى مصرف ’’مانواليف‘‘ الكندي
أن  المهم  من  أنه  أضافت  فيتزجيرالد  لكّن 
ما  على  مؤشر  هو  االستطالع  أّن  نتذكر 
يشعر به الكنديون تجاه وضعهم المالي وليس 

انعكاسًا لمخاطرهم المالية الفعلية.
’’هناك الكثير من التكهنات الجارية‘‘، لفتت 
الكنديين  أشجع  أن  فقط  ’’أوّد  فيتزجيرالد، 
على أن يجدوا ألنفسهم مستشارًا ماليًا معتَمدًا 
التعامل مع هذه األنواع من  جيدًا حقًا اعتاد 

السيناريوهات‘‘.
أيضا  ووجدت دراسة مانواليف االستقصائية 
أن ثلثْي الكنديين ال يعتبرون تمّلك منزل أمرًا 

ميسور التكلفة في مجتمعهم المحلي.
من  بقليل  أقل  قال  ذلك  إلى  وباإلضافة 
تؤثر  ديونهم  إّن  المديونين  الكنديين  نصف 
على صحتهم النفسية، وقال نحٌو من %50 
يكافحوا  أن  عليهم  سيكون  إنه  الكنديين  من 

للتعامل مع نفقات مفاجئة.
و كشف استطالع اخر  أّن نحوًا من نصف 
كذلك  البقاء  يتوقعون  المستأجرين  الكنديين 
متى  يعرفون  وال  ُمسّمى  غير  أجٍل  إلى 
سيكونون قادرين على دخول سوق العقارات 
وما إذا كان هذا األمر سيكون بمتناول أيديهم 

يومًا ما.
االستطالع  هذا  في  المستأجرون  وأشار 
اليف‘‘  ’’كندا  شركة  لحساب  ُأجري  الذي 
المال  إلى نقص  للتأمين   )Canada Life(
دون  تحول  كأسباب  اليقين  وعدم  والخوف 

شروعهم في شراء عقار.
إّن  المستطَلعين  من   %73 من  نحٌو  وقال 
الوقت سيء حاليًا لشراء منزل، فيما قال %17 
منهم إنهم لن يشتروا منزاًل على اإلطالق في 

حياتهم.
وبينما يعتقد 79% من المستطَلعين أّن تمّلك 
منزل يشكل استثمارًا جيدًا، يعتقد 64% منهم 
أنهم لن يتمكنوا من شراء منزل ما لم يحصلوا 

على دعم مالي من أشخاص آخرين، كأفراٍد 
من األسرة مثاًل.

الذين  الكنديين  أّن  أيضًا  االستطالع  وأظهر 
تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عامًا هم أكثر 
عرضة بمرتين لمواصلة االستئجار إلى أجٍل 
غير مسمى من أولئك الذين تتراوح أعمارهم 

بين 30 و49 عامًا.

تراجع المبيعات
وقد واصلت مبيعات المنازل في كندا تراجعها 
الفائت  )مايو(  أيار  في  نسبته  بلغت  الذي 
الشهر  في  المبيعات  مستوى  عن   %8,6
أفادت  حسبما  )أبريل(،  نيسان  السابق، 
.)CREA - ACI( الجمعية الكندية للعقارات

وتراجعت األسعار أيضًا، إذ بلغ معدل سعر 
دوالر،   711,000 الفائت  الشهر  المنزل 
مسجاًل تراجعًا بأكثر من 13% مقارنًة بأعلى 
البالغ 816,720  له على اإلطالق  مستوى 
دوالرًا والذي ُسّجل في شباط )فبراير( الفائت.
وتشمل هذه البيانات فانكوفر الكبرى وتورونتو 
الكبرى، وهما أغلى سوقْي عقارات في كندا. 
وإذا ما اسُتثنيت هاتان السوقان، يتراجع معدل 
بنحو  الفائت  الشهر  كندا  في  المنزل  سعر 

122,500 دوالر.
اتجاه  سياق  في  المبيعات  تباطؤ  ويندرج 
العقارية  السوق  بلغت  أن  بعد  هبوطي 
اإلطالق  على  لها  مستوى  أعلى  المحمومة 

خالل جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.
وأشارت الجمعية الكندية للعقارات في تقريرها 
إلى تراجع في المبيعات الفعلية، غير المعّدلة 
بنسبة  الفائت  )مايو(  أيار  في  موسميًا، 
21,7% مقارنًة بالسقف التاريخي الذي بلغته 

في أيار )مايو( 2021.
وتراجعت المبيعات في ثالثة أرباع األسواق 
من  العديد  ضمنها  ومن  المحلية،  العقارية 
الكبرى  فانكوفر  مثل  الحضرية،  المناطق 
وكالغاري وإدمونتون وتورونتو الكبرى وأوتاوا، 

كما جاء في تقرير الجمعية.
في المقابل واصلت أسواق مقاطعات كيبيك 
وجزيرة  برونزويك(  )نوفو  برونزويك  ونيو 

األمير إدوارد تسجيل مكاسب ملحوظة.
تستمر  أن  عام  بشكل  الكنديون  ’’توّقع 
إلى  أّدى  ما  االرتفاع،  في  المنازل  أسعار 
جذب المستثمرين والمشترين إلى العديد من 
العقارات وتسّبب في الوقت نفسه بقيام العديد 
من األسر بتمديد الشريط المطاطي خوفًا من 
كافسيتش،  قال روبيرت  ما‘‘،  فرصة  فقدان 
كبير خبراء االقتصاد في فرع األسواق المالية 
أحد   ،)BMO( أو‘‘  أم  ’’بي  لدى مصرف 

أكبر المصارف الكندية.
المطاطي‘‘ في  الشريط  بـ’’تمديد  والمقصود 
غالي  كان  وإن  منزل  شراء  هو  السياق  هذا 

الثمن مخافة أن يرتفع سعره أكثر.
’’لكن ما إن رفع بنك كندا سعر الفائدة حتى 
أضاف  باالنهيار‘‘،  السوق  توقعات  بدأت 

كافسيتش.
المشترين  أّن  العقاريون  الوكالء  ويالحظ 
مما  أكثر  اآلن  يتفاوضون  باتوا  المحتملين 
السابقة،  األشهر  في  عليه  قادرين  كانوا 
مرحلة  في  يزالون  ال  البائعين  أّن  حين  في 
بالسوق،  لحقت  التي  التغيرات  استيعاب 
حتى أّن البعض منهم يتراجعون عن عرض 

منازلهم للبيع.
ُيشار إلى أّن بنك كندا )المصرف المركزي( 
الجاري  )يونيو(  حزيران  من  األول  في  رفع 
نقطة   0,5 بمقدار  األساسي  الفائدة  معدل 
مئوية إلى 1,5%. وكانت تلك ثالث مرة في 
عام 2022 يرفع فيها بنك كندا سعر الفائدة.

وكان البنك قد خّفض معدل الفائدة األساسي 
ثالث مرات في آذار )مارس( 2020 مع بدء 
بلغ  أن  إلى   ‘‘19  - ’’كوفيد  جائحة  أزمة 
 2 لغاية  المستوى  هذا  عند  وأبقاه   ،%0,25

آذار )مارس( 2022.

قام الكثير من االشخاص بإلغاء رحالت 
سفرهم وذلك بسبب التأخير الشديد 

 Service باستالم جوازات سفرهم من قبل
Canada فيما يستمر انتظار الكنديين في 

طوابير أمام مكاتب جوازات السفر عبر 
البالد مع اقتراب العطلة الصيفية.

وال يزال يتعين على العديد من الكنديين 
االنتظار في الطابور  أمام المراكز المعنية 
بتجديد الجوازات لساعات، هذا وليس هناك 

ما يشير إلى األمور ستنتظم.
من جهتها، تقول الحكومة الكندية االتحادية 

إنها فوجئت بالعدد الكبير من طلبات 
جوازات السفر مع اقتراب العطلة الصيفية.

وقد أكدت وزيرة األسرة والتنمية االجتماعية 
في الحكومة الفيدرالية كارينا غولد بأن 

أوتاوا كانت تود أن تخطط بشكل أفضل 
إلنعاش قطاع السياحة، وكانت تتأهب 

الحكومة للوقت الذي يتم فيه التخلي عن 
القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب 

الجائحة.

هذا وعلى الرغم من أن الوزيرة الكندية 
أشارت إلى أنه تم تعيين 1200 موظف، أو 

هم في طور التعيين، إلدارة الطلبات التي 
ال تزال ُتحال إلى مكاتب خدمات الباسبور، 

إال أنها لم تتمكن من تحديد التاريخ الذي 
سيعود فيه الوضع إلى طبيعته بالنسبة إلى 

المواطنين.
أضافت الوزيرة غولد في ردها على أحد 
الصحافيين ’’سأكون صادقة معك ومع 

الكنديين: إن األمر سيستغرق بعض 
الوقت. لهذا السبب قمنا بنشر التعديل للفترة 
المتوقعة الستالم جواز السفر، على الموقع 

اإللكتروني المختص. ونّوهت الوزيرة إلى 
أن استالم الباسبور في غضون 20 يوما 

للطلبات المرسلة عبر التطبيق اإللكتروني، 
أمر غير ممكن في الوقت الحالي.

وتوصي الحكومة الفيدرالية من اآلن بأن 
يرسل المواطنون طلباتهم لطلب أو تجديد 

جواز السفر قبل 45 أو 50 يوًما.

الطلب كبير على جوازات سفر أولى أو 

جديدة
إذا زاد عدد طلبات تجديد جوازات السفر 

منتهية الصالحية، فإن عدد الطلبات الواردة 
من أشخاص ليس لديهم جواز سفر قد 

فاجأ الحكومة قبل كل شيء. علما أن هذه 
الطلبات تستغرق وقًتا أطول للمعالجة، نظرًا 
لعدم وجود أي بيانات سابقة لدى الحكومة.
وفي السعي لحل هذه المشكلة، أوضحت 
الوزيرة في الحكومة الفيدرالية بأن أوتاوا 

تبحث عن طرق أكثر فاعلية لمنح جوازات 
سفر لما يقرب من 000 300 شخص 
يحصلون على الجنسية الكندية كل عام.

إننا في سياق القيام بمراجعة النظام المعمول 
به بأكمله، للتأكد من أن المواطن الكندي لن 

يتعّرض في المستقبل لما يمر به اليوم.
نقال عن كارينا غولد، وزيرة األسرة والطفل 

والتنمية االجتماعية
تقول الحكومة الكندية إنها تتلقى أكثر من 
000 200 مكالمة يومًيا لطلبات جوازات 

السفر في المراكز الحكومية المختصة عبر 
البالد.

هذا يزيد بنحو 40 مرة عن المكالمات التي 
كانت تتلقاها هذه المراكز عادًة قبل الوباء، 
عندما كان يتم التعامل مع حوالي 5000 

طلب جواز سفر يومًيا.
تدرك حكومة كندا أنه خالل ذروة جائحة 

COVID-19 ، كان لدى الكنديين أشياء 
أخرى في أذهانهم ولم يكن التخطيط لتجديد 

جوازات سفرهم أولوية.
تجدر اإلشارة إلى أنه بين األول من نيسان 
/ ابريل 2020 والحادي والثالثين من آذار 
/ مارس 2021 ، أصدرت مكاتب جوازات 

السفر الكندية 000 363 جواز سفر، 
حيث اقتصرت الخدمات على حاالت السفر 

الطارئة.
ولكن مع إعادة فتح العالم أمام المسافرين، 
ازداد الطلب على الجوازات. وبين األول 
من نيسان / أبريل 2021 و 31 مارس 

2022، تم إصدار ما يقرب من 1,3 مليون 
جواز سفر.

عن  األربعاء  يوم  الصادرة  البيانات  أظهرت 
شرطة تورونتو ، والتي ركزت على عام 2020 
ومن خالل مراجعة أكثر من 86500 قضة 
شرطة  أن  الشرطة،  معها  تعاملت  حالة  او 
تورنتو تتعامل بعنف مفرط ووجهت االسلحة 
النارية باتجاه اشخاص سود عزل تزيد بنسبة 
230 في المائة مقارنة مع اشخاص من ذوي 
البشرة البيضاء وأن األشخاص الذين يعانون 
من العنصرية في تورنتو يمثلون حوالي  20 
الذين  أولئك  مع  مقارنة  المائة  في   60 إلى 
تعرضوا للعنف عند التعامل مع الشرطة في 

عام 2020.
جيمس  الشرطة  رئيس  دفعت  البيانات  هذه 
رامير إلى إصدار اعتذار علني عما قال إنه 

يرقى إلى »تمييز منهجي«.
بـ  األمر  يتعلق  عندما  أنه  البيانات  وجدت 
إصدار  أو  االعتقال  مثل  تنفيذي«  »إجراء 
الى  تميل  الشرطة  فان   ، سياقة  مخالفات 

العنف الزائد في التعامل معهم. 
بالنظر على وجه التحديد إلى 371 مرة في 
ذلك العام ، حيث صوب الضباط مسدساتهم 

التقرير  وجد   ، األشخاص  على  بنادقهم  أو 
 230 بنسبة  عرضة  أكثر  كانوا  السود  أن 
في المائة من األشخاص البيض مع انهم لم 

يمتلكوا اسلحة .
البيض  األشخاص  كان   ، نفسه  الوقت  وفي 
للتعرض  المائة  في  بنسبة 40  أكثر عرضة 
للعنف غير المميت مثل االتصال الجسدي، 
تستخدمه  كهربائي  صاعق  أو  هراوة  أو 
أن  ُيعتقد  عندما  حتى   ، ضدهم  الشرطة 

بحوزتهم أسلحة.
مقارنًة بالمقيمين البيض ، كان السكان السود 
أكثر عرضة بنسبة 150 في المائة إلطالق 
 ، تنفيذي  إجراء  أثناء  عليهم  النار  الشرطة 
في حين كان اآلسيويون أكثر احتمالية بنسبة 
المائة ، وكان سكان جنوب آسيا  160 في 

أكثر عرضة بنسبة 200.
إن  رامير  جيمس  تورنتو  شرطة  رئيس  واكد 
البيانات أكدت ما قالته المجتمعات العنصرية 
يكفي  ما  الشرطة  تفعل  ولم   ، عقود  منذ 

لتصحيح تلك المظالم.
»لهذا ، بصفتي رئيس الشرطة ، ونيابة عن 

الجهاز، أنا آسف وأعتذر بال تحفظ. إصدار 
للكثيرين.  األلم  يسبب  سوف  البيانات  هذه 
إصدار  تتجاوز  عميقة  جذور  لها  مخاوفك 
تقرير اليوم يجب أن نتحسن ؛ سنفعل ما هو 

أفضل ».
مهمة   تورونتو  في  السود  حياة  مؤسس  قال 
 ،  Black Lives Matter Toronto
»لدينا   :CP24 لـ  ، وير  ماركوس  سيروس 

وهي  الشرطة  مؤسسة  داخل  عرقية  مشكلة 
المجتمعات  على  متناسب  غير  بشكل  تؤثر 

العنصرية«.
 ، البيانات  هذه  التقاط  جًدا  الضروري  »من 
حتى نتمكن من تأكيد تجارب أفراد المجتمع 
الذين يقولون إن تجربتهم مع الشرطة كانت 

كذلك.«
`` ال نقبل اعتذارك ›‹:

جامعة  في  األستاذة   ، باين  بيفرلي  وقالت 
تورنتو وعضو تحالف »ال فخر في الشرطة« 
المليئة  و  الصحفي  المؤتمر  قاعة  في   ،
بالصحفيين وكبار ضباط شرطة تورنتو : هذا 

فظيع حًقا 
»هذا االعتذار ال عالقة له بالمجتمع األسود. 
في الواقع ، لم يطلب المجتمع األسود أبًدا أي 
لمجتمع  تعتذر  كنت  أنك  أعتقد  وال  اعتذار. 

السود, فانت تعتذر لرتبتك وملفك«.
ألكثر  استمر  الذي  الخطاب  في  باين  قالت 
من خمس دقائق: انت تعتذر عن سلسلة من 

المعلومات التي كنا نقولها لك منذ عقود«.

مهند يونان \ وكيل عقارات تورونتو
 و

حزيران   3 أونتاريو في  تورونتو,  في  صدر 
2022 - يستمر السوق العقاري في منطقة 
التطور   ( بالتحول   GTA الكبرى  تورونتو 
القروض  كلفة  بتأثره بارتفاع   ) التدريجي 
نيسان  شهر  في  حصل  مثلما   . العقارية 
لسنة 2022  ايار  شهر  مبيعات  فأن   ,
السنوية  و  الشهرية  بمعدالتها  أنخفضت 
ايضا. على العكس , فأن مجموع العروض 
الموجودة في السوق اخر شهر أيار قد ارتفع 
و  سبقه  الذي  الشهر  مع  باالرقام  مقارنة 
السوق  ظروف  أن  ايضا.  السنوية  بالمقارنة 
االكثر اتزانا من قبل, اعطت للمشترين المزيد 
من القوة في التفاوض. كنتيجة, عندما يكون 
المؤشر المعياري و معدالت االسعار مرتفعة 
فأن  بالسنة الماضية,  مقارنة  كبير  بشكل 
البيع تتجه لالنخفاض شهر بشهر.   أسعار 
» ارتفعت أسعار القروض من البنك المركزي 
في  نقطة   50 زيادة  تضمنت  و   , الكندي 
مشترين  يؤثرعلى  وذلك  حزيران,  من  األول 
وبتأثير  القصير.  المدى  خالل  البيوت 
المشترين  من  بعض  نجد  النفسي  الجانب 
بانتظار  الشراء  عملية  يؤجلون  المحتملين 
المرجح  االسعار. ومن  اقل  على  الحصول 

الواقع  بهذا  بالتأثر  السوق  يستمر وضع  أن 
حال,  اي  على  الصيف.  فصل  خالل 
الجدد  المشترين  ينظم  الذي  الوقت  وفي 
سوف  القروض,  كلف  ارتفاع  مع  وضعهم 
المعدالت  مع  البيوت  على  الطلب  يستمر 
الكثير  ووجود  المنخفضة للبطالة,  القياسية 
ارتفاع معدالت  مع  الشاغرة,  الوظائف  من 
قول  حسب  أعداد الهجرة«  زيادة  و  الدخل 
 رئيس مجلس تورونتو العقاري كيفن كريكر.
لمنطقة تورونتو    REALTOR سجل نظام

GTA بالعدد 7,283 عملية  الكبرى 
في   TRREB MLS نظام  خالل  بيع 
بانخفاض %38,8   - أيار 2022  شهر 
 %9 وبانخفاض  أيار 2021  بشهر  مقارنة 
عدد   -  2022 نيسان  شهر  مع  مقارنة 
ايار كان  شهر  خالل  الجديدة  العروض 
السنة الماضية  خالل  للعروض  مماثال 
سبقه.  الذي  بالشهر  ومرتفعا مقارنة 
استقرار اعداد العروض  و  البيع  بانخفاض 
العروض  عدد  كان  بارتفاع قليل.  الجديدة 

بالسنة  مقارنة  مرتفعا  بالسوق  المتوفرة 
وصلت الى %26. زيادة  وبنسبة   الماضية 

بقيت ظروف السوق قوية بما يكفي للحفاظ 
 $  1,212,806 البيع  سعر  معدل  على 
سنوية  بزيادة  متمثلة  و  ايار 2022  لشهر 
المؤشر   .  %  9,4 قدرها  السعر  بمعدل 
ارتفع   MLS المنازل  السعار  المعياري 
 .  %23,9 بنسبة  السنوي  بالمعدل  ايضا 
الشهرية,  انخفضت بالمعدالت  االسعار قد 
السوق. ظروف  توازن أكثر في  الى   مؤدية 

خالل  لوحظت  االسعار التي  اتجاهات   «
متوازنة  كانت  الماضية  الثالثة  االشهر 
السنوية  النمو  معدالت  من  كل  في  بالنتائج 
واالنخفاض بالمعدالت الشهرية أيضا وكانت 
متماشية مع توقعات مجلس تورونتو العقاري 
TRREB لسنة 2022 . بعد البداية القوية 
على  الفائدة  وضع  لتشديد  كان  السنة,  لهذه 
القروض خالل هذه المرحلة من تأثير على 
تغيير ظروف السوق, مع الكثير ممن لديهم 
أجلوا عملية  الذين  المنازل  لشراء  الخطة 
في  أكبر  توازن  الى  قاد  هذا  االن.  الشراء 
أكبر للتفاوض  قوة  يعطي  العقاري,  السوق 
لدى المشترين في الوقت الحاضر » حسب 
جيسن  العقاري  السوق  محللي  كبير  قول 

ميرسر 

أكدت الحكومة الفدرالية تعليق التلقيح اإللزامي 
جوًا  للسفر  كشرط  كورونا  فيروس  ضّد 
وبالقطار، للرحالت الداخلية كما الدولية. ودخل 
هذا اإلجراء حيز التنفيذ في 20 حزيران )يونيو( 
في  الغبرا   النقل عمر  قال وزير  كما  الجاري 

مؤتمر صحفي.
يتوجب على المسافرين األجانب الذين يدخلون 
كندا االستمرار في تلبية كافة المتطلبات، بما 
ArriveCAN في ذلك التلقيح واستخدام تطبيق

نقال عن عمر الغبرا، وزير النقل الكندي
لكن ’’سيتعين على المسافرين مواصلة ارتداء 
القناع على متن الطائرات والقطارات‘‘ أضاف 
’’مساوئ  أّن  إلى  مشيرًا  الكندي  النقل  وزير 
ذلك طفيفة مقارنة باآلثار المفيدة، ال سيما من 
أجل حماية األشخاص الذين يعانون من نقص 

المناعة‘‘.
وإلزامية التلقيح سارية المفعول منذ 30 تشرين 
الحكومة  وسمحت   .2021 )أكتوبر(  األول 

بفترة انتقالية لغاية 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 
لتطبيق هذا اإلجراء.

األسابيع  خالل  لضغوط  الحكومة  وتعرضت 
صناعة  ومن  المعارضة  أحزاب  من  الماضية 
السفر لتخفيف بعض إجراءات الصحة العامة 
المتصلة بجائحة ’’كوفيد - 19‘‘ بهدف الحّد 
في  طويلة  طوابير  في  واالنتظار  التأخير  من 

المطارات.
ففي األول من حزيران )يونيو( الجاري ناشدت 
صناعة السياحة الكندية الحكومَة الفدرالية رفع 
على  الضرورية‘‘  ’’غير  الصحية  اإلجراءات 
ترودو  جوستان  الحكومة  رئيس  لكّن  الحدود. 
رّد بأّن الوباء لم ينتِه بعد وأن ’’الناس يموتون 

)به( كّل يوم‘‘.
فصل  إنقاذ  علينا  أهمية،  له  يوم  ’’كّل 
المطارات في  قالت رئيسة مجلس  الصيف‘‘، 
مشكلة  ’’إنها  باشر،  مونيت   ،)CAC( كندا 

ُملّحة‘‘.

الجمعة  ظهر  بعد  أعلنت  قد  الحكومة  وكانت 
العشوائية  لالختبارات  المؤقت  التعليق  الفائت 
يدخلون  الذين  الملقحين  لألشخاص  اإللزامية 

إلى كندا.
وتوقفت هذه االختبارات يوم السبت، لكن يمكن 
)يوليو(. وسيتّم  استئنافها في األول من تموز 
عندئذ إجراؤها خارج المطارات، مثاًل في عيادة 

أو في المنزل.
وباإلضافة إلى ذلك، لن ُيطلب من المسافرين 
الملقحين إعطاء عّينة اختبار عند وصولهم إلى 

األراضي الكندية.
وزير النقل الفدرالي عمر الغبرا قال آنذاك إّن 
الحكومة تدرك ’’تأثير أوقات االنتظار الطويلة 
في بعض المطارات الكندية على المسافرين‘‘.
ورّحبت باشر بقرار تعليق االختبارات العشوائية 
ورأت فيه ’’خطوة كبيرة‘‘ نحو استعادة حركة 

مرور عادية في المطارات.
لكنها أشارت إلى أنه من الضروري اتخاذ مزيد 

وقالت  بالكامل.  المدارج  لفتح  اإلجراءات  من 
االنتظار  ألوقات  بالنسبة  الوضع  إّن  أيضًا 
والتأخيرات في الوصول على مدارج المطارات 
الرئيسية تحّسن فور دخول اإلجراء حيز التنفيذ 

يوم السبت.
الجاري  )يونيو(  حزيران  من  األول  وبحلول 
كانت المطارات الرئيسية في البالد تستقبل ما 
كل  الخارج  من  قادم  مسافر  معدله 56,000 
يوم، أكثر من نصفهم في مطار بيرسون الدولي 
االنتظار  طوابير  مشاهد  وكانت  تورونتو.  في 
التي ال نهاية لها وعالمات اإلحباط على وجوه 
المسافرين بارزة في منشورات وسائل التواصل 
االجتماعي والتقارير اإلخبارية خالل جزء كبير 

من فصل الربيع.
ويتوقع مجلس المطارات في كندا أن يرتفع 

عدد المسافرين إلى 80,000 يوميًا في 
غضون بضعة أسابيع.
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فوز تاريخي لـليسار في كولومبيا 
وتراجع للنفوذ االمريكي في امريكا الالتينية

الجمعية  »بتنظيف«  وتعد  فرنسا  انتخابات  في  تفوز  نظافة  عاملة 
الوطنية و تحالف ماكرون يخسر األغلبية المطلقة

فريالند تذّكر بإجراءات أعلنت عنها في السابق لمكافحة التضخم الحاد في كندا

نشر صورة الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة

التي  للرصاصة  الجزيرة صورة  نشرت شبكة 
وقال  عاقلة،  أبو  شيرين  الزميلة  بها  اغتيلت 
الشبكة إن الرصاصة انطلقت  تحقيق أجرته 

.)M4( ”4من بندقية من طراز “إم
كانت  الرصاصة  أن  إلى  التحقيق  وأشار 
قوات  تستخدمها  التي  ملم   5,56 عيار  من 
أصاب  تشوها  أن  موضحا  االحتالل، 
الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها 

بالخوذة التي كانت ترتديها.
باستخدام  محاكاة  إعادة  التحقيق  وأظهر 
نوع  عن  المزيد  لمعرفة  األبعاد  ثالثية  تقنية 
الرصاصة المستخدمة، وعيارها الناري، ونوع 
هذا  إلطالق  استخدامها  المحتمل  البنادق 

النوع من الرصاص.
خبراء  آراء  إلى  الجزيرة  تحليل  واستند 
عسكريين، ويوضح أن الرصاصة المستخدمة 

في اغتيال شيرين من النوع الخارق للدروع.
من جهته، أكد مدير مكتب فلسطين وإسرائيل 
كل  أن  للجزيرة  ووتش  رايتس  هيومن  في 
األدلة تشير إلى أن الطلقة صدرت من جندي 

إسرائيلي.
إنها  األميركية  الخارجية  قالت  السياق،  وفي 
تسعى للحصول على معلومات إضافية من 
إسرائيل عن التحقيق باغتيال الزميلة شيرين 

أبو عاقلة.
الحكومة  رئيس  عقد  األربعاء،  أمس  ومساء 

اإلسرائيلي نفتالي بينيت اجتماعا في الكنيست 
مع وزير خارجيته يائير لبيد، لالطالع على 
أهم النقاط ونتائج التحقيق الداخلي الذي أجراه 
الزميلة شيرين  اغتيال  جيش االحتالل بشأن 

أبو عاقلة.
إن  الرسمي  اإلسرائيلي  التلفزيون  وقال 

االجتماع بينهما جاء استعدادا ألي تساؤالت 
اغتيال  جريمة  بشأن  واستنكارات  إدانات  أو 
شيرين، والتي قد تطرح خالل الزيارة المقبلة 
للرئيس األميركي جو بايدن إلى المنطقة في 

يوليو/تموز المقبل.
أعلن المتحدث باسم الخارجية األمريكية، نيد 
من  بمزيد  إسرائيل  تطالب  بالده  أن  برايس، 
بمقتل  المتعلقة  التحقيقات  بشأن  التفاصيل 

الصحفية شيرين أبو عاقلة.
“نسعى  صحفية:  إفادة  في  برايس  وقال 
من  إضافية  معلومات  على  للحصول 
مقتل شيرين  في  التحقيق  بشأن  اإلسرائيليين 
المشيعين  بين  االشتباكات  وفي  عاقلة،  أبو 
نقلت  إسرائيلية”، حسبما  وقوات  جنازتها  في 

قناة “الحرة” األمريكية.
حول  المعلومات  من  مزيدا  “نريد  وأضاف: 
التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة ونتائجه 
في حال اكتماله، ما زلنا نعتقد أن المساءلة 
التي  واألحداث  مقتلها  في  مهم  هي عنصر 

شهدتها الجنازة”.

التضخم  معدالت  في  قوي  ارتفاٍع  ظّل  في 
وارتفاٍع في أسعار الفائدة، قامت وزيرة المالية 
االلتزامات  بتفصيل  الفدرالية كريستيا فريالند 
المالية لحكومة جوستان ترودو لـ’’المساعدة 
لماليين  يسرًا  أكثر  المعيشة  تكلفة  في جعل 
الكنديين‘‘، وهي إجراءات تّم اإلعالن عنها 

جميعًا في وقت سابق.
وجاء ذلك في عرٍض حول وضع االقتصاد 
أيضًا  تشغل  التي  فريالند،  قّدمته  الكندي 
يوم  الفدرالية،  الحكومة  رئيس  نائبة  منصب 
أوف  كلوب  ’’امباير  منتدى  في  الجمعة 
 )Empire Club of Canada( كندا‘‘ 
وعاصمتها  كندا  مدن  كبرى  تورونتو،  في 

االقتصادية والمالية.
وفي خطابها، األول لها منذ تقديمها الميزانية 
العامة في 7 نيسان )أبريل(، وصفت فريالند 
األسعار  تضخم  في  مؤخرًا  الشديد  االرتفاع 
بأنه ’’ظاهرة عالمية ال تستطيع كندا تجنبها‘‘ 
تغذيها التأثيرات المستمرة لجائحة ’’كوفيد - 
19‘‘ وعمليات الحجر الصحي في   الصين 

والغزو العسكري الروسي ألوكرانيا.

المالية في  قّدمت وزيرة  وردًا على كّل ذلك 
’’خطة  ة  الليبرالي ترودو  جوستان  حكومة 
ة أكثر يسرًا‘‘  الفدرالية لجعل الحيا الحكومة 
تبلغ  ت  اإلجراءا من  سلسلة  تتضمن  التي 

قيمتها اإلجمالية 8,9 مليارات دوالر وتشكل 
دعمًا جديدًا للكنديين في عام 2022.

وتقع كّل هذه اإلجراءات في آخر ميزانيتْين 
ومن  التنفيذ،  حّيز  اآلن  وتدخل  فيراليتين 
ضمنها زيادة اإلعانة الكندية للعمال بمقدار 
ة، وزيادة معاش  السن هذه  مليار دوالر   1,7
ضمان الشيخوخة بنسبة 10%، وتقديم دفعة 
يجدون  لمن  والر  د  500 قدرها  واحدة  لمرة 
صعوبة في العثور على سكن ميسور التكلفة.
تكلفة  خفُض  أيضًا  اإلجراءات  بين  ومن 

خدمات رعاية األطفال بمعدل 50%   بحلول 
 10 ا  ه معدل كلفة  ت ب وجعلها  السنة  نهاية 
دوالرات في اليوم بحلول السنة المالية 2025 

.2026 -
طب  رعاية  توفير  اإلجراءات  تتضمن  كما 
أسنان مجانية لألسر التي يقل دخلها السنوي 
 ،2025 عام  بحلول  دوالر  ألف   90 عن 
هذه  في  عشرة  الثانية  سن  دون  ولألطفال 

األسر ابتداًء من السنة الحالية.
ملحق  زيادُة  أيضًا  اإلجراءات  ضمن  ومن 

الدخل المضمون )SRG - GIS( ومعاِش 
 )RPC - CPP( الكندي  التقاعد  نظام 
 )ACE - CCB( واإلعانِة الكندية لألطفال

وائتماِن ضريبة السلع والخدمات.
يشكل  الذي  المحافظين،  حزب  ويحّث 
الديمقراطي  والحزب  الرسمية،  المعارضة 
عدة  منذ  الحكومَة  التوجه،  اليساري  الجديد، 

أسابيع على اتخاذ إجراءات بشأن التضخم.
يوم  العموم  مجلس  في  األسئلة  فترة  وخالل 
أمس حّذر زعيم الديمقراطي الجديد، جاغميت 
سينغ، من أّن اإلعالن المتكرر عن البرامج 
التي تّم اإلعالن عنها في الميزانية األخيرة لن 

يكون كافيًا لدعم المواطنين.
إذا  واحٌد من كّل أربعة كنديين سيفقد منزله 
بالوتيرة  االرتفاع  في  الفائدة  أسعار  استمرت 
يعاني  كنديين  أربعة  كّل  من  واحٌد  الحالية. 
من الجوع ألنه ال يستطيع تسديد ثمن البقالة

الحزب  زعيم  سينغ،  جاغميت  عن  نقال 
الديمقراطي الجديد

المالية  وزيرة  تلقي  أن  المفترض  من  ’’كان 
الحكومة  تنوي  كيف  فيه  تشرح  خطابًا 
مساعدة الكنديين، لكنها بداًل من ذلك ستعلن 
عن إجراءات معروفة، ولن يساعد أيٌّ منها 
الناس على المدى القصير‘‘، قال سينغ سوم 

الخميس. 

يساري  رئيس  أول  بيترو  غوستافو  أصبح 
من   %50,47 حاصدا  كولومبيا،  تاريخ  في 
االنتخابات  من  الثانية  الدورة  في  األصوات 
تشمل  رسمية  لنتائج  وفقا  الرئاسية 
فرزها. جرى  التي  األصوات  من   %99 
وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز 
على  بهزيمته،  »فايسبوك«  عبر  أقر  الذي 
نحو  بفارق  أي  األصوات،  من   %47,27
700 ألف صوت، بحسب النتائج التي نشرتها 
االنتخابات. تنظيم  المكّلفة  الوطنّية   الهيئة 
نائبة  أول  ماركيز  فرانسيا  ستصبح  كذلك 
إفريقي. أصل  من  الكولومبية   للرئاسة 

هو  »اليوم  تويتر:  على  بيترو  وكتب 
انتصار  بأول  فلنحتفل  للشعب.  عيد  يوم 
منصب  أعلى  توليه  وسيكون  شعبي«. 
بلد  في  سياسي  زلزال  بمثابة  البالد  في 
عقود. منذ  السلطة  المحافظون  فيه   يحتكر 

عبر  حي  بث  في  فقال  هيرنانديز،  أما 
المواطنين  غالبية  اختارت  »اليوم  فايسبوك: 
النتيجة  أقبل  أنا  اآلخر...  المرشح 
يعرف  أن  »آمل  وأضاف:  هي«.  كما 
وأن  البالد  يقود  كيف  بيترو  غوستافو 
للفساد«. المضاد  لخطابه  مخلًصا   يكون 

المنتهية  المحافظ  الرئيس  كتب  جهته  من 
»اتصلُت  تويتر:  على  دوكي  إيفان  واليته 
رئيسا  بصفته  لتهنئته  بيترو  بغوستافو 
مضيفا:  الكولومبي«،  للشعب  منتخبا 
المقبلة  األيام  في  االجتماع  على  »اتفقنا 
وشفاف«. ومؤسساتي  سلس  انتقال   لبدء 

أمريكا  دول  من  الكثير  رؤساء  وأشاد 
اليسار  إلى  ينتمون  كانوا  سواء  الجنوبية 
بيترو. بانتخاب  الثوري،  أو   اإلصالحي 
ليصبح أول  بيترو  السيناتور غوستافو   فوز 
يعتبر  كولومبيا   تاريخ  في  يساري  رئيٍس 
في  المتحدة  الواليات  تلقتها  جديدة  ضربة 
في  مدّويًا  و أحدث صًدى  الالتينية،  أميركا 
جزءًا  بوغوتا  َتعتبر  التي  واشنطن،  أروقة 
خسارة  أي  أن  وترى  األمني،  حزامها  من 
سيمّثل  الكولومبية  السلطة  داخل  لنفوذها 
 زلزااًل شديد التأثير على المصالح األميركية.

لطالما كان نظام بوغوتا في اإلقليم الكولومبي 

رأس حربة متقدمة في خدمة واشنطن لتفكيك 
المنطقة وإفشال أّي مشروع تحّرري فيها، كما 
ُتعّد واشنطن الداعم األساسي للنظام اليميني 
على  هيمنتها  مشروع  إطار  في  الكولومبي، 
منطقة تعّدها حلقة نفوذ طبيعي لها. بطبيعة 
الحال، يؤّشر وصول اليسار إلى السلطة في 
كولومبيا إلى أّن الواليات المتحدة ستفقد قاعدة 
متقدمة في القارة، وهو األمر الذي يثير القلق 
السياسية والعسكرية األميركية.  في األوساط 

 مهمات استخباراتية أميركية تنطلق من كولومبيا

لعبت كولومبيا على مدار السنوات الماضية 
المتحدة  للواليات  إقليمي  أساسيًا كوكيٍل  دورًا 
ضمن إطارها الجغرافي، ال سيما وأّن النظام 
في كولومبيا استمّر من خالل تلّقيه مساعدات 
على  »الحرب  دعم  ستار  تحت  عسكرية 
المخّدرات«، التي كانت ُأطلقت في عهد الرئيس 
بوش.  هذا  دبليو  جورج  األسبق،  األميركي 
خدمات  الفائتة  السنوات  خالل  أدى  النظام 
لوجستية واقتصادية وعسكرية وأمنية للواليات 
المتحدة، كرأس جسر في قلب إقليٍم جغرافي 
 شاسع تعتبره واشنطن بمثابة فضاء نفوٍذ لها.
مركزًا  واشنطن  تخسر  قد  اليسار،  فوز  مع 
ليس  استخباراتية،  مهمات  لتنفيذ  لها  أساسيًا 
فقط في كولومبيا بل في دول الجوار أيضًا، 

واشنطن  تعتبرها  التي  فنزويال  في  سيما  ال 
هذه  أشهر  ولعل  القارة.  في   أعدائها  أكبر 
المحاولة  كانت  االستخباراتية  المهمات 
األميركية الغتيال الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
بالفشل.  باءت  والتي  عامين،  منذ  مادورو 
مايو  أيار/  من  الـ6  إلى  الحادثة  وتعود 
2020، حين أعلن وزير الداخلية الفنزويلي، 
نيستور ريفيرول، أّن السلطات تصّدت لعملية 
كان  سريعة،  زوارق  عبر  تّمت  بحري  غزو 
الهدف منها اغتيال مادورو من قبل مسلحين 
 كولومبيين، من جهة والية الغويرا الفنزويلية.

هدف  أّن  حينها  الفنزويلي  الرئيس  أعلن 
المشاركين  بين  وأّن  اغتياله،  كان  الغزو 
المسلح  البحري  الهجوم  في  المعتقلين 
من  بأنهما  وصفهما  أميركَيين،  مواطَنين 
السابق  األميركي  للرئيس  الشخصي  الحرس 
دونالد ترامب. وأظهرت التحقيقات حينها أّن 
جوردان  اسم  يحمل  سابقًا  أميركيًا  عسكريًا 
نشرت  فيما  العملية،  خلف  يقف  غودرو 
يظهر  فيديو  مقطع  الفنزويلية  العامة  النيابة 
فيه جوردان، الذي أسس شركة أمنية خاصة 
فلوريدا،  ومقرّها  كورب«،  »سيلفر  اسمها 
قائمة. مادورو  ضد  عملية  إّن  يقول   وهو 
كانت  مادورو  الغتيال  األميركية  المحاولة 
واحدة من سلسلة مهمات استخباراتية عديدة 
الكولومبي،  الوالء  المنطقة مستغلًة  تّمت في 

جديدة  لنكسة  تتحّضر  قد  واشنطن  أّن  إال 
في  و  الحكم،  سدة  من  حلفائها  سقوط  مع 
سياسات  الجديد  اليساري  الرئيس  تبنى  حال 
األميركتين  قمة  من  المستبعد  للمثلث  مؤيدة 
فمن   ، فنزويال(    - نيكاراغوا   - )كوبا 
المحتمل أن تؤول األمور إلى تهميش أجهزة 
الدول  كبرى  من  واألمنية  السياسية  واشنطن 
المصيرية. للمواجهة  تتهّيأ  التي   الالتينية 

الالتينية« أميركا   »إسرائيل 

الرئيس  دان   ،2008 عام  من  آذار  في 
كولومبيا  تشافيز،  هوغو  الراحل،  الفنزويلي 
بوصفها »إسرائيل في أميركا الالتينية«. وهو 
أمٌر لم ُيِثر، حينها، غضب النخبة الكولومبية 
الحاكمة، التي اعتبرت نفسها، وفق تصريحات 
مانويل  خوان  السابق  الكولومبي  الرئيس 
فخري«. إسرائيلي  »شعب  بمثابة   سانتوس، 

تقسيم وتفكيك مشاريع  فكما تحاول واشنطن 
عبر  األوسط  الشرق  في  والتفاهم  الوحدة 
باألمر  تقوم  هي  اإلسرائيلي،  االحتالل 
كولومبيا.  عبر  الالتينية  أميركا  في  نفسه 
الالتينية،  أميركا  بـ»إسرائيل«  ُتنعت  فاألخيرة 
السابق  السياسي  النظام  سلوك  أّن  بسبب 
في بوغوتا يتماهى إلى حّد كبير مع سلوك 
الدور  إلى  ونظرًا  عقود،  منذ  أبيب«  »تل 
تقوم  لواشنطن.  تؤديه  الذي  الخدماتي 
عن  نيابًة  القذرة«  »األعمال  بإدارة  كولومبيا 
تعمل  إذ  الجغرافي،  جوارهما  في  األميركي 
قوات كولومبية كمتعّهد لتدريب الشرطة على 
أعمال القمع والتعذيب والقتل األميركية، في 
وهايتي،  والمكسيك  والسلفادور  هندوراس 
األميركية  الحكومة  تضطّر  أن  دون  من 
هناك. إلى  مواطنيها  بإرسال   للمخاطرة 

وكولومبيا  »إسرائيل«  أّن  محللون  يرى 
بالنسبة لإلمبريالية  متقدمتان  قاعدتان  ُتعّدان 
في  األولى  تتحرك  حين  ففي  األميركية، 
أميركا  في  الثانية  تتحرك  األوسط،  الشرق 
للواليات  عسكرية  قواعد  وتحتضن  الالتينية، 

المتحدة أيضًا.

فازت مرشحة االتحاد الشعبي اليساري راشيل 
كيكي في االنتخابات التشريعية الفرنسية التي 
ُعقدت الجولة الثانية منها أمس األحد، وذلك 
السابقة  الرياضة  وزيرة  على  تغلبت  أن  بعد 

روكسانا ماسينونو.
 Le( »لوباريزيان«  صحيفة  وذكرت 
Parisien( التي أعّدت تقريرا عن الموضوع 
أن كيكي، التي تميزت بدورها في اإلضراب 
الذي شهده فندق إيبيس دي باتينيول وانتهى 
»آكور«  مجموعة  باستجابة  شهرا   22 بعد 
وقد  وزميالتها   هي  لمطالبها  الفندق  مالكة 
إلزام  من  نضالها  بفضل  النائبة  هذه  تمكنت 
من  النظافة  عامالت  أجور  برفع  الفندق 
علقت  ما  وهو  يورو،  ألف  إلى  يورو   600
عليه كيكي بقولها »هذا دليل على أن هناك 
في  الفقراء  نحن  وأننا  األموال  من  يكفي  ما 
الفوز  وبهذا  المزيد«.،  كسب  يمكننا  فرنسا 
تكون كيكي، المولودة في كوت ديفوار، أول 
عاملة نظافة على اإلطالق تنجح في دخول 

البرلمان الفرنسي.
 %50,3 بنسبة  منافستها  على  فازت  وقد 
فوزها  لكن  صوت،   200 عن  يقل  وبفارق 
تنادي:  وبصيحات  مدّو  بتصفيق  استقبل 

»راشيل كيكي نائبة«.

المطلقة  األغلبية  يخسر  ماكرون  تحالف 
وتسونامي لليمين المتطرف بقيادة لوبان

إيمانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس  وقد فشل 
في الحصول على أغلبية مطلقة في الجمعية 
يعرقل  أن  شأنه  من  ما  الفرنسية،  الوطنية 

السير بإصالحاته في واليته الثانية.
ائتالف  حصل  فقد  المعلنة  النتائج  وحسب 
»معا« بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون على 
مقعدا   135 مقابل  بالبرلمان،  مقعدا   245

لتحالف اليسار، و89 ألقصى اليمين.
وهذا يعني أن تحالف ماكرون أحرز غالبية 
نسبية ال تمّكنه من الحكم وحيدا، علما بأن 
نائبا )من أصل  تبلغ 289  المطلقة  الغالبية 

.)577
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  حلفاء  ويعمل 

عاملة  برلمانية  أغلبية  تجميع  على  ماكرون 
عقد  خالل  من  الثانية  واليته  فترة  إلنقاذ 
صفقات مع أحزاب أخرى على اليمين، مما 
السياسة  في  مسبوقة  غير  اضطرابات  أثار 

الفرنسية في السنوات األخيرة.
خطر  اآلن  عاما(   44( ماكرون  ويواجه 
في  الداخلية  المشاكل  بسبب  انتباهه  تشتيت 
الوقت الذي يسعى فيه للعب دور بارز في 
إنهاء األزمة األوكرانية وكرجل دولة رئيسي 

في االتحاد األوروبي.
موقعها  على  موند«  »لو  صحيفة  وقالت 
الشلل  يواجه خطر  »ماكرون  اإلنترنت:  في 
السياسي«، بينما قالت صحيفة »لو فيغارو« 
ميتة  والدة  شبح  تثير  »النتائج  إن  اليمينية 
ذات  ليبراسيون  صحيفة  وقالت  جديدة«. 

»سقوط«  تمثل  النتائج  إن  اليسارية  الميول 
طريقة حكم ماكرون.

والتحالف، الذي تشكل في مايو بعد انشقاق 
أبريل،  في  الرئاسية  االنتخابات  في  اليسار 
المتشدد  واليسار  االشتراكيين  بين  يجمع 

والشيوعيين والخضر.
وفي صفعة أخرى لماكرون، من المقرر أن 
يترشحون  الذين  الرئيسيون  الوزراء  يخسر 
لالنتخابات وظائفهم بموجب اتفاقية، إذ يجب 
عليهم االستقالة إذا فشلوا في الفوز بمقاعد، 
بورغينيون،  بريجيت  الصحة  أن وزيرة  حيث 
البيئة  ووزيرة  بنين،  جوستين  البحرية  ووزيرة 
إدارة  ركائز  إحدى   - مونتشالين  دي  أميلي 
 - الماضية  السنوات  مدى  على  ماكرون 

فقدت جميعها، وستخرج اآلن من الحكومة.
لماكرون،  آخران  مقربان  حليفان  واعترف 
رئيس البرلمان ريتشارد فيران ووزير الداخلية 
في  بالهزيمة  كاستانير،  كريستوف  السابق 

الصراع على مقاعدهما.
االنتخابات  على  اإلقبال  نسبة  وكانت 
عن  االمتناع  نسبة  سجلت  إذ  منخفضة، 
التصويت 53,77%، بحسب وزارة الداخلية، 
أعلى من الجولة األولى لكنها لم تتفوق على 

أسوأ إقبال قياسي في 2017.

كندا تعتزم تبني قانون يسمح
 بمصادرة األصول الروسية الخاضعة للعقوبات

أعلنت خريستيا فريالند ) من اصل اوكراني( 
حكومة  أن  الكندي،  الوزراء  رئيس  نائبة   ،
بالدها تعتزم في األيام المقبلة اعتماد قانون 
الخاضعة  الروسية  يسمح بمصادرة األصول 

للعقوبات.
وقالت فريالند خالل مؤتمر صحفي مشترك 
يلين  جانيت  األمريكية  المالية  وزيرة  مع 
الميزانية  قانون  مشروع  بأن  »نأمل  االثنين: 
غضون  في  اعتماده  سيتم  به،  بادرت  الذي 
كندا  في  مرة  ألول  يتضمن  وهو  قليلة،  أيام 
األصول  وتجميد  بمصادرة  تسمح  إجراءات 

الروسية الخاضعة للعقوبات«.
وأشارت فريالند إلى أن هذه الخطوة تم بحثها 

مع الشركاء الدوليين لكندا، بمن فيهم الواليات 
المتحدة.

األوروبي  المفوض  سابق، صرح  وقت  وفي 
لالقتصاد باولو جينتيلوني، بأن دول االتحاد 
األوروبي تستكشف إمكانية مصادرة األصول 
الروسية، لكن من وجهة نظر قانونية يعد هذا 

قرارا صعبا.
وذكرت تقارير صحفية أن ممثلي إدارة الرئيس 
األمريكي جو بايدن ال يمكنهم التوصل إلى 
مصادرة  بشأن ضرورة  جماعية  نظر  وجهة 
أزمة  المجمدة على خلفية  الروسية  األصول 

أوكرانيا.
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The Herzogs the face of Jewish supremacyصخرة سوداء« تجثم على مستقبل لبنان االقتصادي«

Michael Sfard is one of those 
extraordinary Israelis who holds 
his  country‘s feet to the fire, 
who has never surrendered 
his conscience to Zionism‘s 
eliminationist logic.He wrote this 
on June 9 in the only paper in 
Israel worth reading Haaretz

We Are All Herzogs, We Are All 
Occupiers
The baby who was born the 
day that Maj. Gen. Chaim 
Herzog signed a proclamation 
declaring pompously that ”the 
Israel Defense Forces entered 
the region today and assumed 
control, security and public order“ 
celebrated his 55th birthday this 
week.
As the newborn drew his first 
breaths and his mother gave 
him his first caressing human 
touch, the general was swaying, 
drunk on a dizzying power trip: 
”All authority of government, 
legislation, appointment and 
administration pertaining to the 
region or its residents will now be 
exclusively in my hands and will 
be exercised only by me or by 
any person appointed therefore 
by me or acting on my behalf,“ he 
declared.
Mapping Israeli occupation | 
Infographic News | Al Jazeera
And lest there be any doubt about 
his omnipotence, about his being 
a sole ruler with no restrictions in 
the territory that his/our forces had 
just conquered, he established 
that any legal obligation to 
consult or receive authorization 
from others for appointments or 
legislation »hereby void.“ Yitzhak 
Rabin‘s famous ”I will decide, I 
will navigate“ – the occupation 
version
The first Palestinian baby of the 
occupation was born into the 
dictatorship of Maj. Gen. Chaim 

Herzog, who went on to become 
Israel‘s sixth president; his son 
Isaac now serves as the 11th.
From the very first day of this 
baby‘s life – we‘ll call him Abd, 
”servant“ in Arabic - though not 
like Abdullah, meaning ›servant of 
God‹ in Arabic, and more like Abd-
Israel – Herzog Sr. demonstrated 
his authority over him, his parents 
and the hundreds of thousands of 
his people living in the occupied 
territory: ”I hereby declare,“ he 
announced in the second part 
of the proclamation, which sent 
military jeeps to patrol the streets 
of Palestinian cities on June 
7, 1967, ”a curfew throughout 
the region.“ And for those with 
poor reading comprehension, he 
added: ”No one shall leave his 
home at any time during the day 
or the night.“
Our Abd was born into a 
tyrannical occupation and has 
lived in it his entire life. He has 
never experienced a single 
minute of freedom, one second 
of sovereignty.
In the years after his birth, his 
first ruler, Herzog, established 
his successful law firm with his 
partners Michael Fox and Yaakov 
Neeman, advanced a political 
career that culminated in the 
Knesset electing him president of 
the Jewish state, pardoned Shin 
Bet security service agents who 
had tortured Palestinian detainees 
and perjured themselves in court, 
and who three times commuted 
the life prison term of a member of 
the Jewish terrorist underground 
who had murdered Palestinian 
university students, and 
attempted to murder the mayors 
of West Bank Palestinian cities 
and Palestinian bus passengers.

In these years, the course of Abd‘s 
life was dictated by an absence 

of civil rights as a result of living 
under the Israeli occupation and 
his subordination to Herzog and 
his successors.

It was they who decided what 
would happen to his family‘s 
lands, whether he would get a 
permit to build a home, and if he 
could travel abroad for vacation 
or studies. And it was they who 
prohibited all political activity, 
defined any criticism of the 
government as incitement, jailed 
tens of thousands of Palestinians 
– some of them without trial – 
and even outlawed human rights 
organizations, classifying them as 
terrorist organizations.
In his teenage years, Abd saw how 
the landscape of his homeland 
changed completely. He saw how 
hundreds of thousands of acres 
of farmland were expropriated 
and new communities with alien, 
European architecture took over 
the space.
He watched the arrival of new 
residents, who brought with them 
a mentality of being lords of the 
land and who received from 
”the Herzogs“ everything that 
had been taken from his family 
and his community: land, water, 
natural resources, participation in 
decision-making and, of course, 
dignity.
Half a million settlers and two 
intifadas later, Herzog Jr. began 
his presidency by visiting the 
Har Bracha settlement, where 
he inaugurated an ulpana – a 
religious girls‘ high school – 
and lit Hanukkah candles at the 
site where a Jewish physician 
massacred Muslim worshipers, 
the Tomb of the Patriarchs in 
Hebron. He did not visit Abd, and 
did not inaugurate anything in his 
village.

So don‘t say Ben-Gvir and 
Smotrich, say Herzog. From 
Chaim Herzog to Isaac Herzog, 
it is the Israeli establishment, not 
its fringes, that expropriates land, 
builds settlements, re-engineers 
the demographics of the occupied 
territory, brutally throttles all 
opposition to its rule, including 
nonviolent resistance, and inflicts 
disaster on Abd and his people.
The Herzogs may not be deluded 
messianists, but even through the 
Cambridge-inflected Irish accent, 
they exude Jewish supremacy in 
their deeds. They )we( may not 
hang the picture of the Hebron 
murderer in our living rooms, but 
we are the effective occupiers 
and dispossessors, not they.
So while not all of us are Ben-
Gvirs, we are all Herzogs. 
And besides, Itamar Ben-Gvir 
and Bezalel Smotrich are our 
legitimate children, fruit of the tree 
that we all poisoned. To focus on 
them is to blame the stone and 
absolve the person who threw it.
At least the West Bank›s secret 
is outIsraelis are concerned with 
tactics, not morality
Abd is 55. He lives in a full 
apartheid state that all of us, 
we Israelis, created, including 
those who consider themselves 
very distant from the crazies in 
Hebron. The Israelis who work 
in high-tech, who march in Pride 
parades, and each and every 
lawyer at Herzog, Fox & Neeman 
– we all impose the curfew on 
Abd.
We all divert all of his land‘s 
natural resources to his settler 
neighbors at his expense, merely 
because he is a Palestinian, 
and they are Jews. We are all 
signatories to a government 
whose institutions are designed 
to serve its Jewish neighbors and 
that subjugate him for this end, 
only because he is Palestinian, 
and they are Jewish.
We have all created a system 
with one separate and distinct law 
for settlers, who also help write it, 
only because he is a Palestinian, 
and they are Jews. Will he be 
forced to live out the rest of his 
days like this? That depends 
almost entirely on us.

Welcome to the 56th year.

Michael Sfard is a lawyer who 
represents one of the Palestinian 
human rights organizations that 
Israel outlawed as a terrorist 
organization, as mentioned 
above.

رند وهبة

يأِت بعد. فخالل  لم  اللبنانية  الديون  األسوأ في أزمة 
اتخاذ  عن  السلطات  وتقاعس  االقتصادي  االنهيار 
سندات  ملكية  انتقلت  الالزمة،  الحمائية  اإلجراءات 
الدين من أيد لبنانية إلى أيدي شركات إدارة االستثمار 
وصناديق التحّوط األجنبية بنسبة تصل إلى 40% من 
اللبنانية على  المصارف  تملكها  كانت  التي  السندات 

أقل تقدير.
ورغم التعتيم الشديد والضبابية حول ملكية السندات، 
إال أن ما ظهر في اإلعالم يدل على أن شركة »بالك 
روك« Blackrock هي أكبر مالك أجنبي للسندات. 
مديرها  أن  خصوصًا  واجب  الشركة  هذه  من  الحذر 
بساط  عامر  السيادية  والصناديق  الناشئة  لألسواق 
ممكن  وتأميمها  المصارف  رسملة  إعادة  بأن  صرح 
عبر إصدار سندات طويلة األمد مؤّمنة بعائدات الغاز 
والنفط المستقبلية. تصريح الرجل - العضو في منصة 
»كلنا إرادة« التي تّدعي أنها تريد مستقباًل ال فساد فيه 
للبنانيين، ال يتطرق إلى محاسبة المصارف، بل يريد 
إنقاذها عن طريق الثروة الوطنية األخيرة، ويقترح إعادة 
للبنانيين  اقتصادي  أمل  آخر  نفسها ورهن  السياسات 

لمزيد من األالعيب المالية.

السياسة والمال
أهم  من  فينك،  الري  روك«،  »بالك  مؤسس  يعّد 
رسالته  وتعتبر  والسياسة،  االقتصاد  في  المؤثرين 
استراتيجية  طريق  خريطة  المساهمين  إلى  السنوية 
مستثمرين ورؤساء شركات  من  الشركة  زبائن  يتبعها 
من  المقرب  فينك  دول.  وحكومات  كبار  وسياسيين 
منصب  توّلي  إلى  يطمح  كان  والذي  الديموقراطيين، 
كلينتون  هيالري  ربحت  حال  في  الخزانة  وزير 
العولمة  دعاة  أكبر  من   ،2016 العام  انتخابات 
الذي  االسم  وهو  المصلحة«،  أصحاب  و»رأسمالية 
يطلقه على مؤشر )ESG البيئة والمجتمع والحكومة( 
االستثمارية.  القرارات  يحكم  أن  إنه يجب  يقول  الذي 
طبعًا استثمارات الشركة تتناقض مع هذا المؤشر، إال 

أنه مفيد لمهاجمة الخصوم االقتصاديين.
على عكس كثيرين من أمثاله من الرياديين في عالم 
االقتصاد  عالم  من  فينك  يأِت  لم  االستثمارات،  إدارة 
ومنها  السياسة،  أساسًا  درس  بل  التكنولوجيا،  أو 
كموظف،  عمله  بداية  منذ  األعمال.  عالم  إلى  دخل 
وتتبع  واشنطن،  في  العميقة  العالقات  ذوي  من  كان 
الشركة سياسة الباب الدوار مع الحكومات األميركية، 
تقتصر  ال  والمناصب  منها.  الديموقراطية  خصوصًا 
القومي  األمن  إلى  تصل  أيضًا  بل  االقتصاد  على 
األميركي. تداخل السياسة باالقتصاد يدفع البعض إلى 
ويدفع  أميركا،  في  ظل  حكومة  بتشكيل  فينك  اتهام 
»بنك  أكبر  بأنها  روك«  »بالك  وصف  إلى  آخرين 
ظل« في العالم، إذ يمتد تأثيرها على حكومات دول 

عدة منها فرنسا ونيوزيلندا والسعودية وألمانيا.

استثنائية »بالك روك«
هناك عدد من عناصر القوة تتميز بها »بالك روك« 
اللبنانيين  يدعو  أن  يجب  الذي  األمر  نظيراتها،  عن 
األجنبية  الشركات  من  غيرها  من  أكثر  منها  للقلق 

الحاملة للسندات. ومن هذه العناصر:
الخاص  المخاطر  حساب  برنامج  وانتشار  حجم   -
بالشركة والمسمى بـ Aladdin، وهو ُيستخدم في 65 
ويراقب  استثمارية،  محفظة  مليون   6,5 ويحّلل  دولة 
430 ألف تداول يوميًا، بحسب التقرير السنوي للشركة 

عام 2019.
- حجم المعلومات الذي يمر عبر البرنامج وحده هو 
أفضلية معلوماتية استثمارية ضخمة للشركة. وبحسب 
مجلة »ذا إيكونوميست«، من غير المعلوم من يحق له 
الaاطالع على حجم الداتا الهائل هذا، عدا عن كون 
عدد المستخدمين )مستثمرين أفراد، شركات، صناديق 
الذين  تقاعد(  صناديق  حكومية،  مؤسسات  تحوط، 
يتبعون نصيحة وتحليالت البرنامج مهول، مما يضّخم 
من قدرة »بالك روك« على تحريك األسواق العالمية 
وتوجيهها وإدارتها. فوق كل ذلك، استحوذت الشركة 
على برنامج تحليل مخاطر آخر اسمه Efront يفسح 

لها سيطرة وأسواقًا أكثر من ذي قبل.
- االستثمار الدائري: تملك »بالك روك« أسهمًا في 
بنك  مثل  نفسها،  »بالك روك«  في  تستثمر  شركات 
دويتشه األلماني، ما يزيد من تأثير الشركة التي تلعب 

دور المستثمر واالستثمار مع عدد من شركائها.
بأن  يتهمونها  الشركة  السياسية: خصوم  العالقات   -
عالقاتها السياسية تعطيها أفضلية في اتخاذ القرارات 
هذه  توفرها  التي  المعلومات  على  بناء  االستثمارية 

العالقات والسياسات التي تتمكن من تمريرها عبرها.
- قوة التصرف في أموال حزم اإلنقاذ: منحت الشركة 
أهمها  األزمات،  خالل  اإلنقاذ  حزم  أموال  من  عددًا 
حول  الشكوك  وتحوم  »كوفيد«،  وأزمة   2008 أزمة 
كيفية إدارتها لحزم اإلنقاذ الضخمة هذه، إذ يترّدد أنها 
الشركة  استثماراتها، علمًا أن حجم  استخدمتها إلنقاذ 

قفز بعد كل حزمة إنقاذ بشكل كبير.

- حجم الشركة ووزنها في السوق: حجم الشركة بحد 
ذاته محرك أساسي في األسواق وهي اليوم تقارب الـ 
10 تريليونات دوالر وتعد أكبر شركة في العالم على 

اإلطالق.

الري فينك من أهم المؤثرين في االقتصاد والسياسة، 
وتعتبر رسالته السنوية إلى المساهمين خريطة طريق 

استراتيجية يتبعها زبائن الشركة
وهناك عوامل قوة إضافية لـ»بالك روك« تتعلق بقطاع 
المصارف،  عكس  على  فهو،  ككل.  المحافظ  إدارة 
الضبابية والغموض، ما  أقل تشريعًا وانضباطًا وتلّفه 
يعطيه حرية أكبر في التحرك واالستثمار. من الجدير 
على  عدة  مراحل  في  استولت  الشركة  أن  بالذكر 
األقسام االستثمارية لعدد من المصارف أهمها »ميريل 
لينش«. كما تعد الشركة من أعداء القطاع المصرفي 
 The Intercept لـ  تقرير  في  ورد  كما  التقليدي 
القطاع  على  بالهجوم  كلينتون  هيالري  حملة  اتهم 
المصرفي لمصلحة الجيل المالي الجديد من شركات 
إدارة االستثمارات األكثر عدائية وضبابية وعلى رأسها 
»بالك روك«. وهناك عامل قوة آخر مرتبط بالقطاع 
ككل، هو االبتكارات المالية األكثر مرونة واألقل كلفة 
مثل  المستثمرين  على  روك«  »بالك  تعرضها  التي 

ishares، وهي خدمة صندوق تجارة تبادلي.
صناديق التقاعد، جبهة االستثمار األخيرة

الليبرالي  االقتصاد  الالتينية من وحشية  الدول  عانت 
الذي فرضته أميركا عليها بقوة االنقالبات العسكرية، 
وبحلول التسعينيات تمت خصخصة غالبية موارد هذه 
الدول لصالح الشركات األجنبية، وفقدت السيادة على 
مدخرات  من  األكبر  الجزء  على  قضى  ما  عمالتها 
مواطنيها، ودمرت صناعاتها المحلية لصالح الشركات 
لمستويات  تآكل  مع  هذا  ترافق  الجنسيات.  المتعددة 
يكف  لم  كله  هذا  المعيشة.  كلفة  في  وارتفاع  الدخل 
االنقضاض  إغراء  يقاوموا  لم  الذين  الدوليين  الناهبين 
على آخر مالذ وشبكة أمان للمواطن الجنوب أميركي 
المسكين، فبدأت من تشيلي بتحويل صناديق التقاعد 
انتشر  الذي  األمر  خاصة،  استثمارية  إدارات  إلى 
على  تعمل  اإلدارات  وهذه  القارة.  دول  مختلف  في 
وتوظفها  روك«  »بالك  مثل  شركات  في  االستثمار 
لالستشارة االستثمارية، ما أدى إلى تضخم أرباح هذه 
وفوق  التقاعد.  تعويضات  تتآكل  وقت  في  الشركات 
كل هذا، يجد موظفون ببدالت منمقة ومكاتب مكيفة 
الموظف  بحق  بالتشكيك  مخولين  أنفسهم  أميركا  في 
وأن  السادس،  عقده  في  التقاعد  في  أميركي  الجنوب 
الذي  التقاعدي  بتعويضه  لينعم  أكثر  العمل  عليه 
جهد  دون  من  شقائه  ثمار  هم  يقطفون  بينما  ادخره، 
يذكر. هذه اإلجراءات ال تقتصر على القارة الجنوبية، 
في  ماكرون  إيمانويل  يطبقها  نفسها  الوصفة  إن  إذ 
البعض  يعزوه  الذي  األمر  األولى،  واليته  منذ  فرنسا 

إلى عالقته الخاصة بالري فينك.

مستقبل لبنان االقتصادي تحت ثقل السندات
تمتلكها شركة  التي  اللبنانية  السندات  إلى حجم  نظرًا 
بالك روك، وحجم الشركة نفسها وقوتها في السوق، 
على  وتاريخها،  واإلقليمي  العالمي  السياسي  ونفوذها 
اللبنانيين القلق مما ستؤول إليه مفاوضات كتلة حملة 
السندات اللبنانية األجانب، الذين وّكلوا شركة »وايت 

أند كيس« األميركية لتمثيلهم.
اإلشكالية الكبرى في قضية السندات أنها في األساس 
في   14 إلى  مرتفعة وصلت  فائدة  بمعدالت  طرحت 
ثقياًل  سدادها  عبء  يجعل  ما   ،2019 عام  المئة 
لحملة  بالنسبة  أما  اللبناني.  الشعب  على  وظالمًا 
يستطيعوا  لن  فهم  اآلخر،  المقلب  على  السندات 
فرض السداد لعدم قدرتهم على توكيل شركات محاماة 
األمر  سنداتهم  من  للتخلص  يسارعون  وعليه  كبرى، 
الذي يخفض من قيمتها أكثر، إلى أن وصلت عشية 
قيمتها  من   %10 إلى  األخيرة  النيابية  االنتخابات 
 .Bloomberg االسمية بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ
علمًا أن شركات إدارة االستثمارات وصناديق التحوط 
ال تستثمر في السندات إال في هذه المرحلة، وتطالب 
الدولة بالقيمة الكاملة للسندات التي اشترتها بأعشار 
بدورها  والدولة  المتراكمة،  الفائدة  مع  الحقيقي  ثمنها 
نهاية  في  للمواطن  تحّمل  بمجملها  لحلول  تضطر 

األمر من خصخصة وتقشف وديون إضافية.
ومما يثير القلق أيضًا أن للشركة عالقات في الوسط 
السياسي اللبناني، منها أن عامر بساط تربطه عالقة 
قرابة برئيس الحكومة األسبق فؤاد السنيورة الذي يسّر 
ينظر  بأنه  سنوات،  منذ  وأصدقائه،  لمعارفه  بساط 
إليه كقدوة، وهو عمل تحت إدارة نائب رئيس حكومة 
تصريف األعمال الحالية سعادة الشامي في صندوق 
البنك الدولي، وأشاد أخيرًا بقيادة مديره السابق كنائب 
لرئيس الحكومة. خالل عمل بساط في صندوق النقد 
الدولي، ساهم في عمليات خصخصة الغاز والنفط في 
مصر  عمله  نطاق  وشمل  وروسيا،  أوكرانيا  من  كل 
المطاف  انتهى  حيث  التسعينيات،  حقبة  نهاية  في 
شركات  لصالح  المصري  الغاز  حقول  بخصخصة 
أجنبية، باعته إحداها للعدو الصهيوني بسعر أقل من 
االحتفاء  بدأ  األخيرتين  السنتين  خالل  التكلفة.  سعر 

اقتصادي  بالدكتور بساط في منصات عديدة كخبير 
النقد  مع صندوق  اللبنانية  الحكومة  مفاوضات  حول 
عبر  أقيمت  التي  المحاضرات  احدى  وفي  الدولي، 
االنترنت من قناة الجامعة األميركية في بيروت، صرح 
بساط بأن عملية المفاوضات هذه وبرنامج الصندوق 
من  مخرجاتها  وأن  بالضرورة،  سياسية  عملية  هو 
الرابحين والخاسرين ستغير وجه لبنان السياسي الذي 
»نطمح  الذي  التغيير  وتحقق  عام   100 منذ  نعرفه 
اليه جميعًا«. وقد أشاد الرئيس نجيب ميقاتي ببساط 
إنه يستشيره حتى في  تلفزيوني أخيرًا، وقال  لقاء  في 
أن  علمًا  المالي،  التعافي  الفجر حول خطة  ساعات 
إحدى فروع الشركة متخصص في نصح الحكومات 
آخر  مدخاًل  االستشارات  هذه  تكون  فهل  المتعثرة. 

للشركة للتحكم بمستقبل لبنان؟

»White and Case« محامو الشيطان
مجموعة  توكيل  الماضي  أيلول  نهاية  في  أعلن 
شركات  من  اللبنانية  اليوروبوندز  سندات  حملة  من 
كيس«  أند  »وايت  شركة  كبرى  أجنبية  ومؤسسات 
وتضم  لتمثيلها.  للمحاماة   White and case
و»آشمور«  روك«  »بالك  من  كاًل  المجموعة  هذه 
الشكوك حول شرائها لسندات آذار  البريطانية )تحوم 
2020 ضمن عملية تالعب( و»أموندي« الفرنسية، 
إلى جانب آخرين يحملون سندات بقيمة اسمية تقدر 
نشرت  المحاماة  شركة  وكانت  دوالر.  مليارات   6 بـ 
ورقة إيجابية النبرة حول العقوبات األوروبية ضد لبنان 
المفاوضات مع  بدء  الفساد«. وبعد  كإجراء »يحارب 
تصريحًا  خليل  يوسف  المالية  وزير  أصدر  الشركة، 
بمشاركة  رحب  إذ  بالخير،  يبشر  ال  المسألة  حول 
مجموعة حملة السندات في عملية إعادة هيكلة الديون 

حفاظًا على مصالحها.
حاملو السندات ينتظرون وقوع الفريسة

لطالما مّثل حاملو السندات كابوسًا ألي دولة مدينة، 
تدعى  ال  انتهازية،  األكثر  هم  منهم  األجانب  لكن 
صناديق التحوط بـ»صناديق النسور« من فراغ. فهي 
تشبه هذه الطيور الجارحة في االنقضاض على جثث 
على  وتعتاش  رحمة  دون  من  االقتصادية  فرائسها 
الرمم بشكل خاص. في السابق، كان تسريب السندات 
عندما  كما  فضائحية،  أكثر  بشكل  يتم  الخارج  إلى 
السندات  لحملة  وبريطانية  فرنسية  جنسيات  أعطيت 

هؤالء  ليتحول  عشر،  التاسع  القرن  في  المكسيكيين 
حملة  لبالدهم.  االحتالل  يجلبون  أجانب  دائنين  إلى 
السندات اليوم ليسوا أقل دموية، إال أن تحويلهم إلى 
أجانب أصبح مسألة أكثر سالسة وسهولة، خصوصًا 
في وجود حاكم مصرف وجمعية مصارف ولجنة رقابة 

على المصارف تحتفي وتكّرم بعضها بعضًا.
الشركة  فهو  لبنان،  في حالة  االنتهازيين  أما محامي 
نفسها التي وكلتها مجموعة حملة السندات األرجنتينية 
األجانب. هذا البلد الذي لم يتوقف حملة السندات عن 
والعمل  محاصرته  يكفهم  فلم  عقود،  منذ  نموه  إعاقة 
حملة  قادوا  بل  الخارج،  في  أمالكه  مصادرة  على 
توطين  حاولت  التي  كيرنشر  كريستينا  على  منظمة 
الثروات  نهب  اعتادت  التي  األجنبية  االستثمارات 
الخارج في محاولة جدية إلنقاذ  إلى  وترحيل أرباحها 
الفاسدون  اتهم  الحملة  هذه  في  الوطني.  االقتصاد 
أغربها  التهم  من  العديد  لها  وُلّفقت  بالفساد،  الرئيسة 
أنها »باعت النظام القضائي األرجنتيني لإليرانيين!«. 
ماكري  الرئيس  الرأسمالي  المخّلص  جاء  بعدها  ومن 
ثروة  وبّدد  مجددًا  النقد  لصندوق  البالد  أخضع  الذي 
النفط الجديد )الليثيوم( لصالح الشركات األجنبية التي 
المفقرة  الممكنة، حارمًا بالده  لها كل اإلعفاءات  قدم 

من أي عائد يذكر من هذه الثروة المنقذة.
نبذة عن محامي الشيطان

فراغ،  من  يأِت  لم   »White and Case« اختيار 
إعادة  مفاوضات  في  طويلة  وباع  تاريخ  ذات  فهي 
الهيكلة يعود إلى عام 1975 مع أزمة ديون إندونيسيا. 
ذلك  من  فأقدم  والسياسة  المال  بعالمي  عالقتها  أما 
بكثير. فالشركة التي تأسست عام 1901 في نيويورك 
البداية،  من  المصرفية  الجمعيات  مع  تعمل  كانت 
وفي الحرب العالمية األولى لعبت دورًا مساعدًا لبنك 
فرنسا  من  لكل  الحرب  معدات  لبيع   JP morgan
وبريطانيا، كما ُعّين أحد مؤسسيها في مجلس الحرب 
 1952 عام  وفي  ويلسون.  وودرو  الرئيس  قبل  من 
عام  وفي  قانونيًا،  »أرامكو«  تمثل  الشركة  أصبحت 
وبراغ  موسكو  من  كل  في  مكاتب  افتتحت   1990
ووارسو لتلعب دورًا استشاريًا في عملية النهب الهائلة 
االتحاد  دول  طاولت  التي  بالخصخصة  المسماة 

السوفياتي السابق.
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ال عالقة للصهيونية واليهود بجبل صهيون بالقدس تعب الغرب ولم تخضع روسيا

غلوبال تاميز: الواليات المتحدة، الناشر الرئيسي للمعلومات المضللةفي العالم 
تحت ستار الحرية وحقوق اإلنسان

المبعوث األمريكي الذي خدم في الجيش اإلسرائيلي لم يكن 
ولن يكون نزيها في التفاوض بين لبنان واالحتالل االسرائيلي

حمل  تحقيقا  تاميز”  “غلوبال  صحيفة  نشرت 
الرئيسي  الناشر  المتحدة،  “الواليات  عنوان: 
للمعلومات المضللة، تتالعب بآلة الدعاية لتحقيق 
وحقوق  الحرية  ستار  تحت  خاصة  مكاسب 
آلية  على  الضوء  خالله  من  سلطت  اإلنسان”، 

العمل التي تتبعها أمريكا للسيطرة على العالم.
منع  “قانون  بـ  يسمى  ما  أن  إلى  التقرير  وأشار 
العمل الجبري األويغور”، الذي يشوه بشكل خبيث 
الصينية،  شينغيانغ  في  اإلنسان  حقوق  وضع 
سيدخل حيز التنفيذ، في 21 يونيو/ حزيران، بينما 

يتجاهل القانون الحقائق واإلثباتات.
وأكد التقرير أن هذا القانون هو أحدث مثال على 
كيفية قيام الواليات المتحدة بشن حمالت تضليل 
ضد الصين، تبدأ هذه الحمالت من تمويل مراكز 
كتابة  إلى  للصين  المناهضين  والعلماء  األبحاث 
تقارير خبيثة وكاذبة، وتضخيم الموضوعات في 
األمريكيين  السياسيين  وتدخل  اإلعالم،  وسائل 
القوانين  الحكومة األمريكية مثل هذه  حيث تسن 

الشريرة.
وبدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية 
الواليات  “حكومة  بأن  إفادة  في  ليجيان  تشاو 
للمعلومات  األساسي  الموزع  هي  نفسها  المتحدة 
مايكل  األلماني  الكاتب  إلى  مشيرا  المضللة”، 
العظمى  القوة  بعنوان  كتاب  نشر  الذي  لودرز 
المتحدة  الواليات  حكومة  أن  بين  الذي  المنافقة 
هي بارعة جدا في اختيار وتشويه الحقائق، والحد 
العام  الرأي  واستقطاب  المعلومات،  مصدر  من 

من أجل ذلك.
باراك  السابق  األمريكي  الرئيس  خطاب  وأثار 
حول  الماضي،  الشهر  ألقاه  الذي  أوباما، 
مناقشات  والديمقراطية  المضللة  المعلومات 
المعلومات  إن  القول  حاول  عندما  محتدمة، 
حيث  األمريكية،  بالديمقراطية  تضر  المضللة 

أشار العديد من رواد وسائل التواصل االجتماعي 
الواليات  شنت  كيف  بالفعل  كشفت  كلماته  أن 
المتحدة حمالت تضليل في دول أخرى، بما في 
تضليل  إلى  تهدف  دقيقة  دعائية  عمليات  ذلك 

المواطنين وتؤدي إلى انعدام الثقة بقادتهم.
في  الباحث  الزميل  شيانغ،  لو  قال  وبدوره، 
األكاديمية الصينية للعلوم االجتماعية، لـ”غلوبال 
تايمز”: “تعتبر الدعاية واسعة النطاق جزءا مهما 
من استراتيجية الواليات المتحدة العالمية لتأسيس 
هيمنتها العالمية والحفاظ عليها وتوطيدها. وقد تم 
تسريع استراتيجية االتصاالت الخارجية األمريكية 

المؤسسية بعد الحرب العالمية الثانية”.
وأشار الخبراء إلى أن الواليات المتحدة استخدمت 
وأن  و”رمادية”،  و”سوداء”  “بيضاء”  دعاية 
من  الغالب  في  تنفيذهما  يتم  األخيرين  األسلوبن 
المركزية  المخابرات  وكالة  مثل  وكاالت  قبل 
ووزارة الدفاع األمريكية بطريقة سرية، حيث تشير 
السرية  العمليات  من   %40 أن  إلى  التقديرات 

لوكالة المخابرات المركزية هي برامج دعائية.
تدمر  الكاذبة  األمريكية  الدعاية  من  أساليب   3

العالم
وبين التقرير أن أمريكا شكلت مجموعة كاملة من 
األمن  مجلس  أن  الدولية،أي  االتصاالت  آليات 
األمريكية  اإلدارات  بين  التعاون  يقود  القومي 
بهدف إجراء عمليات اتصاالت سرية أو علنية، 
كغطاء  “المثالية”  اإلدارات  هذه  تستخدم  حيث 
لتحقيق مصالحها “الواقعية” في عمليات الكشف 
عن اتصاالتهم الدولية. هذا االتصال االستراتيجي 
الهيمنة  على  الحفاظ  في  كبير  حد  إلى  يساعد 
أشار  الذي  شيانغ،  بحسب  العالمية،  األمريكية 
إلى ثالثة أنواع من الدعاية التي تتبناها الواليات 

المتحدة في اتصاالتها االستراتيجية.
الدعاية البيضاء

الدعاية  إلى  البيضاء”  “الدعاية  مصطلح  يشير 
التناضحية القائمة على األنشطة العامة للحكومة، 
بما في ذلك الدبلوماسية العامة التي تقودها وزارة 
المملوكة  اإلعالم  ووسائل  األمريكية  الخارجية 

للدولة التي يمثلها “صوت أمريكا”.
الدعاية السوداء

ويشير مصطلح “الدعاية السوداء” إلى األنشطة 
الدعائية التي تتم من خالل العمل السري، حيث 
تندرج العديد من األنشطة الدعائية التي تقوم بها 
وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع ووكاالت 
أخرى ضمن هذه الفئة، والتي تشمل عددا كبيرا من 
السرية على وسائل  السيطرة  التسلل مثل  أنشطة 

اإلعالم المحلية واألجنبية وشراء السياسيين.
الدعاية الرمادية

إلى  يشير  الرمادية”  “الدعاية  مصطلح  أما 
صناعة  في  والعاملين  الرأي”  “قادة  إشراك 
اإلعالم في البلدان ذات الصلة للعمل كمتحدثين 
الرشاوى  طريق  عن  األمريكية  المصالح  باسم 
وذلك  الكواليس،  خلف  تقدم  التي  واإلغراءات 
على  والتأثير  المتحدة  الواليات  مصالح  لتعزيز 

قرار الحكومات المرتبطة معها.
وفقا لصحيفة “لوس أنجولوس تايمز”، دفع الجيش 
األمريكي في عام 2005 سرا للصحف في العراق 
المعلومات  عمليات  جنود  كتبها  قصص  لنشر 
المتعاقدين  أحد  بمساعدة  األمريكية  العسكرية 
الدفاعيين من أجل “تلميع صورة المهمة األمريكية 

في العراق”.
وتم دفع ما يقرب من 1500 دوالر، على سبيل 
بعنوان  مقال  لنشر  “الدستور”  لصحيفة  المثال، 
“المزيد من األموال تذهب لتنمية العراق”. اكتشفت 
صحيفة لوس أنجلوس تايمز أيًضا أن البنتاغون 
قد تعاقد مع شركة مقرها واشنطن تدعى مجموعة 
“لينكولن” والتي تعمل على تأليف هذه القصص 

ودعمها.
و”الدعاية  الرمادية”  “الدعاية  إن  شيانغ  وقال 
السوداء” يتم تنفيذها في الغالب من قبل وكاالت 
ووزارة  المركزية  المخابرات  وكالة  ذلك  في  بما 
عنها  الكشف  الصعب  ومن  األمريكية  الدفاع 

بسبب سريتها.
األمريكية  األساليب  تشمل  ذلك،  إلى  باإلضافة 
عن  و”تويتر”  “فيسبوك”  على  مجموعات  إنشاء 
طريق استخدام الروبوتات والحسابات المزيفة أو 

محاولة تجنيد المواطنين.
في  العنيفة  يوليو/تموز   11 اضطرابات  “خالل 
2021 في كوبا، نشر حساب مقره إسبانيا وتديره 
يومًيا  تغريدة   1000 من  أكثر  أمريكية  مؤسسة 

لتأجيج االضطرابات”.
الحكومة  حثت  الثاني،  نوفمبر/تشرين  وفي 
ذات  والمنظمات  األمريكية  الحكومة  اإلثيوبية 
حول  األكاذيب  نشر  عن  التوقف  على  الصلة 

البالد.
البارود  استخدمت  أمريكا  أن  إلى  المقال  ونوه 
األبيض كدليل على امتالك العراق أسلحة دمار 
عن  أسفرت  بغداد،  على  حربا  شنت  ثم  شامل 
إنسان  ألف  إلى 250  ألف  بين 200  ما  مقتل 

مدني عراقي.
هجمة  شنت  أمريكا  أن  إلى  التقرير  أشار  كما 
جوية مستشهدة بمقطع فيديو تم تصويره من قبل 
ما يسمى بـ”الخوذ البيضاء” استند إلى معلومات 
“دليل”،  أنها  على  وقدمتها  كاذبة  استخباراتية 
“الحملة  لقب  عليها  أطلقت  جوية  غارة  وشنت 
الجوية األكثر دقة في التاريخ” ضد سوريا، حيث 
في  بريء  مدني   1600 من  أكثر  بحياة  أودت 

غارة واحدة فقط.

احتلت العصابات اليهودية جبل صهيون عام 1948، 
كل  في  االحتالل  وأعالم  السداسية  النجمة  وُزجت 
موضع فيه، لكن التاريخ المتأصل منذ آالف السنين 

يفصح للرائي عن أصل الحكاية وأهل الجبل.
جمان أبو عرفة

 
عاقلة،  أبو  شيرين  الصحافية  الشهيدة  جنازة  سلطت 
على  األنظار  الماضي،  مايو/أيار   13 القدس  في 
جبل صهيون حيث دفنت في مقبرة الروم األرثوذكس، 
لتتوارد التساؤالت بعدها حول تاريخ هذا الجبل الغني 
توجسا  أنتجت  التي  تسميته  وحقيقة  األثرية،  بالمعالم 

وحساسية خشية ارتباطها بالحركة الصهيونية.
لسور  الغربي  الجنوبي  الجزء  في  صهيون  جبل  يقع 
إلى  قمته  من  بالتاريخ  تعبق  مسارات  القدس، ضمن 
إلى 760 مترا، وسفوحه  سفحه، فارتفاع قمته يصل 
تمتد شماال حتى باب الخليل، وغربا حتى وادي مأمن 
وادي  حتى  وشرقا  الربابة،  وادي  حتى  وجنوبا  هللا، 

قدرون قريبا من باب المغاربة.
الجبل  تاريخي، فهو  أثر  ال يخلو متر مربع فيه من 
وأقدم  اليبوسيين،  عهد  منذ  رسوخه  عن  ُحكي  الذي 
توثيق خطي له كان في أسفار التوراة التي ذكرت أن 
الملك النبي داود عليه السالم أخذ قلعة صهيون من 

اليبوسيين.
نت  للجزيرة  الجالد  إيهاب  المقدسي  الباحث  وُيعلق 
على ذلك قائال »ذكر الجبل بمسماه في التوراة يعني 
وصفا  كان  جاء  وما  إسرائيل،  بني  قبل  موجود  أنه 

لمكان قائم من األصل«.
أصل التسمية

تتفاوت التفسيرات حول أصل تسمية »صهيون« لكن 
أي  لها  وليس  للجبل  الكلمة وصف  أن  يؤكد  الجالد 
ارتباط سياسي أو تاريخي، مضيفا أن »صهيون« أحد 
التفسيرات تتحدث  القدس قديما، وأرجح  أسماء مدينة 
عن جذر فعل ثالثي )صهو( والذي أضيفت له واو 
الفعل عبر  المكان، وتحّور  أو داللة  للتصغير  ونون 
كالمكان  شتى  معاني  حامال  األلسن،  وعلى  األزمان 

العالي الحصين، أو األرض الجافة.
بسوريا،  الالذقية  ريف  في  جبل  يحمل  القدس،  عدا 
علوهما  عن  كناية  »صهيون«  اسم  اليمن  في  وآخر 
العهد  منذ  المكتوبة  المراجع  جاءت  كما  ومنعتهما، 

األيوبي على ذكر جبل صهيون في سوريا.
داللتها  بسبب  التسمية  تجاه  العرب  حساسية  نبعت 
السياسية الحديثة، مع أن الحركة الصهيونية هي من 

اقتبست االسم لربط نفسها بالقدس وجبل صهيون ال 
العكس.

األهمية الجغرافية
عدا  الجهات -ما  بالحصانة من جميع  الجبل  يتمتع 
جهة البلدة القديمة- ألنه محاط بالوديان، وكانت قمته 
عبر األزمان مقصدا لمن أراد السيطرة على تلة بيت 

المقدس.
 

ويذكر الباحث الجالد أن العصابات اليهودية حاولت 
في  ونجحت   1948 عام  الجبل  هذا  احتالل  جاهدة 
ذلك فعال، لكنها لم تستطع احتالل بقيته داخل السور.

تدخل بعض أجزاء الجبل داخل سور القدس، وغالبيتها 
لسور  العثماني  الترميم  بعد  ذلك  واختلف  خارجه، 
القدس، حيث ُقلصت مساحة السور قليال، كما تظهر 

آثار السور األيوبي حتى اليوم.
صلته بالنبي داود

يطلق على الجبل أيضا اسم جبل النبي داود، ومثله 
يتقاطع  الذي  القدس  سور  أبواب  أحد  يسمى  أيضا 
مع قمة الجبل، والذي بقي مغلقا بين عامي 1948 
و1967 حتى احتالل شرقي القدس، ألنه كان يطل 

مباشرة على شق القدس الغربي.
يقول الجالد إن الصليبيين ادعوا وجود قبر النبي داود 
أن  »الراجح  آثارهم، ويضيف  فوقه  وبنوا  الجبل  فوق 
النبي داود دفن في القدس، لكن ال تأكيد حتميا حول 
موقع قبره، والثابت أن األثر على جبل صهيون هو 

مقام النبي وليس قبره«.
االهتمام اإلسالمي

وبنوا مجمعا  بجبل صهيون  المماليك  المسلمون  اهتم 
المكان  ملكية  وكانت  الصليبية،  اآلثار  فوق  ضخما 
سياسة  حسب  والنصارى  المسلمين  بين  تتنقل  حينها 
سليمان  العثماني  السلطان  لكن  المملوكي.  الحاكم 
الـ  القرن  في  للمسلمين  المكان  ملكية  ثبت  القانوني 

16، وأواله اهتماما خاصا، فوسع وعّمر محيط المقام، 
وأقام »كلية النبي داود« التي ضمت مسجدا ومدرسة 

ومطبخا وغرفا فسيحة إليواء الضيوف.
حي ومقبرة الدجاني

حارسا  الدجاني  أحمد  الشيخ  القانوني  السلطان  عّين 
)تسمى  الدجاني  عائلة  لتتكفل  داود،  النبي  لمقام 
قرون   4 من  ألكثر  المقام  بحراسة  أيضا(  الداودي 
المقام  حول   19 الـ  القرن  في  بيوتا  وتبني  متتالية، 

ليتشكل ما عرف بحي الدجانية أو الداودية.
سليمان  الشيخ  لذرية  الكبيرة  مقابر:   3 الحي  بجانب 
أما  الدجاني،  أنيس  الشيخ  لذرية  والوسطى  الدجاني، 
الصغرى )160 مترا( فسميت »تربة المنسي« حيث 
دفن فيها األطفال، وضمت قبر الشيخ المنسي الذي 
الحنبلي،  الدين  ومجير  النابلسي  الغني  عبد  ذكره 

وترجح الروايات أنه كان أحد فاتحي بيت المقدس.
مكانة مسيحية

للطوائف  كان  صهيون  جبل  على  األكبر  الحظ 
المسيحية المختلفة، الحتضانه عدة معالم دينية تنسب 

ألحداث مختلفة، وضح أبرزها الجالد للجزيرة نت:
األخير:  العشاء  غرفة  أو  صهيون  علّية   •
وحول  والمسجد،  المقام  يضم  طابقين  من  مبنى 
االحتالل طابقه األول إلى كنيس حول ما يعتقدون أنه 
قبر النبي داود. لكن المسيحيين يعتقدون أن هذه العلّية 
األرجل«  و«غسل  األخير«  »العشاء  حادثتي  مكان 
موضع  وهي  وتالميذه،  السالم  عليه  المسيح  بين 
الحواريين،  القدس على  الروح  »العنصرة« حيث نزل 
الدين الجديد في  ليتكلم كل منهم بلغة مختلفة وينقل 
أنحاء األرض، ولذلك ُينظر إليهما مسيحيا أنهما زمان 

ومكان والدة الكنيسة األولى.
كنيسة نيامة أو رقاد العذراء: أبرز المعالم   •
العام، وتقع  التي تمّيز مشهده  الجبل  المعمارية على 
غربي مقام النبي داود، وهي موقع موت السيدة مريم 

دفنت  حيث  المسيحي،  االعتقاد  وفق  السالم  عليها 
الحقا في وادي قدرون )كنيسة قبر مريم(. ويذكر أن 
الكنيسة الحالية بنيت بداية القرن الـ 20، على أنقاض 
كنيسة بيزنطية ضخمة بنيت في القرن الرابع وهدمت 

إبان الغزو الفارسي.
كنيسة صياح الديك: بنيت في مكان إنكار   •
صياح  قبل  مرات   3 المسيح  السيد  بطرس  القديس 
الديك، وحسب االعتقاد المسيحي أيضا فإن الكنيسة 
بنيت فوق بيت الكاهن »قيافا« والمغارة التي احتجز 
صياح  ُبنيت  السابقة،  الكنيسة  ومثل  المسيح.  فيها 
فيعود  الحالي  بناؤها  أما  البيزنطي،  العهد  في  الديك 

إلى عام 1931.
المسيحي  االهتمام  يبدو  ومدارس:  مقابر   •
من  يحتوي  ولذلك  صهيون،  جبل  فوق  بالدفن  جليا 
جهة الغرب على مقابر للروم األرثوذكس والكاثوليك، 
والبروتستانت، واألرمن. إلى جانب احتوائه على كنيسة 
تدعى  مسيحية  ثانوية  ومدرسة  األرمنية،  المخلص 
البريطاني،  االحتالل  عهد  في  تأسست  »صهيون« 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  رئيس  أول  فيها  ودرس 

أحمد الشقيري.
تهويد الجبل

احتلت العصابات اليهودية الجبل عام 1948، وُسيطر 
على مسجد ومقام النبي داود وُحول إلى كنيس، وحرف 
المسجد  موقع  إلى  الحرام  البيت  من  المحراب  اتجاه 
العشاء  غرفة  في  الموجود  المسجد  وأبطل  األقصى، 
األخير )مع اإلبقاء على اتجاه المحراب( أما المسجد 

الثالث فأغلق تماما.
واستولى  المقام،  حارسة  الدجاني  عائلة  ُهجّرت 
االحتالل على مساكنها، وهدم 200 بيت، بينما منع 

الدفن في مقابر الدجاني حتى اليوم.
المعالم  لطمس  الجبل  تهويد  االحتالل  حاول  كما 
عديدة  ُكُنسا  فبنى  فيه،  البّينة  والمسيحية  اإلسالمية 
الشتات  مثل  دينية  ومدارس  السفاردي،  الكنيس  مثل 
ومقبرة  )الهولوكوست(  للمحرقة  قبوا  وبنى  وهشيبانو، 

سامبوسكي.
ُزجت النجمة السداسية وأعالم االحتالل في كل موضع 
داخل جبل صهيون الذي يملؤه طالب المعاهد الدينية 
لكن  االحتالل،  وأفراد شرطة  الُكنس  ورواد  اليهودية، 
الجبل  هذا  على  السنين  آالف  منذ  المتأصل  التاريخ 

يفصح للرائي عن أصل الحكاية وأهل الجبل.
المصدر : الجزيرة

كوخافي  افيف  الجنرال  أطلقها  التي  التهديدات 
بقصف  اإلسرائيلي  الجيش  اركان  هيئة  رئيس 
األحد  يوم  اللبناني  الجنوب  في  األهداف  آالف 
الماضي، بذريعة وجود صواريخ وطائرات مسيرّة 
وعتاد حربي تابع لحزب هللا، وطالب من خاللها 
اللبنانيين بإخالء منازلهم، هذه التهديدات جاءت 
المبعوث  اموس هوكشتاين  يوم من وصول  قبل 
على  وكرد  لبنان،  الى  الطاقة  لشؤون  األمريكي 
أكد  الذي  السيد حسن نصر هللا األخير  خطاب 
فيه “ان حزب هللا لن يقف مكتوف األيدي امام 
نهب العدو لثروات نفط وغاز لبنان، وسيتم منعه 

من إستخراجها من حقل كاريش”.
الجنرال كوخافي يدرك جيدا انه لن يرهب حزب 
للقوى  ضغط  وأوراق  الذرائع  يقدم  وانما  هللا، 
األمريكي  بالمشروعين  والمرتبطة  له  المعادية 
واإلسرائيلي على األرض اللبنانية، وهذا ما يفسر 
ما يتردد من تسريبات عن اللقاءات التي أجراها 
بعض  مع  هوكشتاين  اموس  األمريكي  المبعوث 
قدمت  أنها  وتؤكد  السلطة،  في  اللبنانية  القوى 
األمريكي  المبعوث  وصفها  “ملموسة”  تنازالت 
لحل  المباشرة  غير  المفاوضات  ستدعم  بأنها 

النزاع.
الطرف  بأنه  الرسمي  اللبناني  الطرف  ظهور 
للمبعوث  استدعائه  خالل  من  سواء  الضعيف 
المفاوضات،  إلستئناف  عجل  على  األمريكي 
والغازية  النفطية  حقوقه  عن  تنازالت  بتقديم  او 
مصلحة  في  حتما  سيصب  اإلقليمية  مياهه  في 
اإلسرائيلي  العدو  وسيشجع  اإلسرائيلية  الغطرسة 
التمسك  الى  العالية  اإلبتزازية  بقدراته  المعروف 
بشروطه وعدم تقديم أي تنازالت، ولنا في ثالثين 
عاما من المفاوضات بينه وبين الفلسطينيين أحد 

أبرز األمثلة في هذا المضمار.

يقفون  الذي  المعسكر  كان  وأيا  اللبنانيين،  امام 
فيه، سياسيا او طائفيا، أحد خيارين:

األمد  طويلة  مفاوضات  في  اإلنخراط  األول: 
على الطريقة الفلسطينية يقدمون فيها التنازل تلو 
المقابل غير المزيد  اآلخر دون ان يحصلوا في 
الى  التنازالت، والتحول  االبتزاز والمزيد من  من 

خدم لالحتالل اإلسرائيلي غير المباشر.
الذي  الخيار  وهو  القوة،  استخدام  خيار  الثاني: 
عندما  الفين  عام  األولى  مرتين،  “إسرائيل”  هزم 
لم تستطع تحمل الخسائر الناجمة عن المقاومة 
عام  لبنان  من  واحد  طرف  من  واالنسحاب 

2000، وبعدها من قطاع غزة عام 2005.
تفضل  معظمها،  او  الثالث،  اللبنانية  الرئاسات 
خيار التفاوض كذريعة لتجنب الحرب على أمل 
الحصول  من  لبنان  تمكن  تسوية  الى  الوصول 
بمكرمة  والنفط  الغاز  من  حصته  بعض  على 
النظر  قصر  يعكس  كبير  خطأ  وهذا  أمريكية، 
في  المتسارعة  السياسية  التطورات  فهم  وعدم 
المنطقة والعالم، وابرزها تشكيل تحالف إسرائيلي 

عربي سني وشيك لمواجهة ايران عسكريا بزعامة 
آنفا  المذكورة  طموحاتهم  ان  يعني  مما  أمريكا، 
ليست في محلها ألن قطع رأس حزب هللا يتربع 

على قمة أولويات هذا التحالف الجديد.
استخراج الغاز اللبناني او السوري او الفلسطيني 
)في غزة( مرهون بإستسالم المقاومة، ورفع الرايات 
ضمانات  أي  دون  سالحها،  وتسليم  البيضاء 
ولعل  المقابل،  في  شيء  أي  على  بالحصول 
األمريكي  السالم  مع  الفلسطينية  السلطة  تجربة 
اإلسرائيلي المسموم هو أحد أبرز األمثلة في هذا 
نحتاج  وال  معروفة  التفاصيل  وباقي  المضمار، 

الى ذكرها.
للبنان  تسمح  لن  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة 
بإستخراج نفطه وغازه طالما تواجد صاروخ واحد 
لبنان، ألن المطلوب  تابع لحزب هللا في جنوب 
هو تركيع الشعب اللبناني، وتجويعه حتى الموت 
غزو  بعد  العراقي  لشقيقه  حدث  ما  غرار  على 
قواته الكويت، والتجويع أخطر من الحرب االهلية 

فعال.

وسمح  الوسطاء  صّدق  حسين  صدام  الرئيس 
للمفتشين الجواسيس بتفتيش قصوره وتدمير قدراته 
العسكرية الكيماوية والبيولوجية وكوفئ على هذه 
التنازالت، ليس بأنهاء حكمه، واعتقاله واعدامه، 
وانما أيضا بإحتالل العراق ونهب ثرواته، وايصاله 

الى هذا الوضع البائس الذي يعيشه حاليا.
السيد نصر هللا قال في خطابه األخير ان عامل 
لن  المقاومة  وان  لبنان،  في صالح  ليس  الوقت 
العدو  المباشر منع  األيدي وهدفها  تقف مكتوفة 
“كاريش”  حقل  من  والغاز  النفط  إستغالل  من 
التي تقدر قيمتها حسب  الثروات  واستخراج هذه 
مليار دوالر،  بأكثر من 600  الغربية  الدراسات 
اللبنانية  األزمات  حل  خدمة  في  وتوظيفها 
واستمتاع كل اللبنانيين دون إستثناء بحياة كريمة.

للشروط  خضعت  الثالث  اللبنانية  الرئاسات 
البالد  سيادة  عن  وتنازلت  كاملة،  الخليجية 
تمهد  هي  وها  صفرا،  المقابل  وجاء  وكرامتها، 
في  األزمات  تفاقم  بحجة  نفسها  الخطيئة  لتكرار 
أمريكا  أي  هؤالء،  بأن  يعترفوا  ان  دون  لبنان، 
وإسرائيل، هم الذين خلقوا هذه األزمات، ودمروا 
وفرضوا  الشعب،  وجوعوا  اللبناني  االقتصاد 
ووجود  اللبناني  اإلنقسام  مستغلين  الحصار 
معسكر يراهن على سراب الدعم واإلنقاذ األمريكي 
المبعوث  هوكشتاين  اموس  فهل  اإلسرائيلي، 
وخدم  المحتلة  فلسطين  في  ولد  الذي  األمريكي 
ثالث سنوات في الجيش اإلسرائيلي سيكون رحيما 
حقوقهم،  مع  التعاطي  في  وعادال  باللبنانيين، 

ونزيها في وساطته؟
نترك اإلجابة للذين يفرشون له السجاد األحمر، 

ويراهنون على نزاهته، ويقدمون له التنازالت.
“راي اليوم”

ليلى نقوال
األلمانية  فيلت«  »دي  صحيفة  ذكرت 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أن 
ورئيس  شولتز،  أوالف  األلماني  والمستشار 
من  طلبوا  دراجي،  ماريو  اإليطالي  الوزراء 
الرئيس زيلينسكي، »خلف األبواب المغلقة«، 
بوتين.  فالديمير  مع  المفاوضات  استئناف 
االقتصادي،  الضرر  أن  الصحيفة  وكتبت 
التي  العقوبات  بسبب  بلدانهم  تعانيه  الذي 
الصعب  ومن  أكبر  أصبح  الحرب،  سببتها 
النمو االقتصادي على  إذ »تباطأ  تعويضه، 
مستوى  إلى  التضخم  ووصل  حاد،  نحو 

قياسي«.
فإن  األوكراني،  النفي  من  الرغم  وعلى   
تصريحات المسؤولين األوكرانيين، التي قالت 
فقط  مهتمون  األجانب  أوكرانيا  »شركاء  إن 
األكثر  التفاوضي  الموقَف  أوكرانيا  بامتالك 
المفاوضات  ستعاود  »أوكرانيا  وإن  فائدة«، 
بحلول نهاية شهر آب/أغسطس«، تشير إلى 
العرض  وأن  يتبّدل،  بدأ  الغربي  الموقف  أن 
الئحة  في  أوكرانيا  وضع  بشأن  األوروبي، 
هو  ما  األوروبي،  االتحاد  إلى  االنضمام 
وإنهاء  بالتنازالت  للقبول  ترضية  جائزة  إاّل 
لتحسين  مهلة  كييف  إعطاء  مع  الحرب، 
المكاسب  بعض  عبر  التفاوضي،  موقفها 
القول  إلى  دفع جونسون  ما  العسكرية، وهو 
إنه يجب استمرار دعم أوكرانيا، محّذرًا العالم 

من »التعب من أوكرانيا«.
كانت  سابقة  مؤشرات  عدة  أن  في  شّك  ال 
الخيارات  استنفد  الغرب  أن  إلى  تشير  بدأت 
المتاحة أمامه إلخضاع روسيا واستنزافها في 
الحرب األوكرانية، وأن هزيمة روسيا عسكريًا، 
وإذاللها وتجويعها، كما توّعد الغرب، ال يبدو 

أنها خياٌر متاٌح. ومن تلك المؤشرات ما يلي:
1- التيّقن من عدم القدرة على هزيمة الروس 

عسكريًا:
األميركي،  الرئيس  حّمل  سابق،  وقت  في   
فولوديمير  األوكراني  نظيره  بايدن،  جو 
األوضاع  إليه  آلت  ما  مسؤولية  زيلينسكي، 
ُيِرْد  »لم  زيلينسكي  أن  معتبرًا  أوكرانيا،  في 
التحرك  قبل  األميركية  التحذيرات  سماع« 
كانوا  األميركيين  وأن  الروسي،  العسكري 
يملكون »معلومات، ُمفادها أن بوتين كان في 
طريقه من أجل عبور الحدود. لم يكن هناك 
يرغب  لم  األمر(، وزيلينسكي  هذا  )في  شّك 
في سماع ذلك«. وأتى الرّد األوكراني سريعًا، 
عبر أحد مساعدي زيلينسكي، الذي عّد أن 

هذا االتهام »سخيف«.
االتهامات تتصاعد من جانب  بدأت  عمليًا، 
زيلينسكي  تحميل  أجل  من  أوكرانيا،  حلفاء 
والقوات األوكرانية مسؤوليَة الفشل العسكري. 
االستخبارات  مديرة  هينز،  أفريل  أكدت  فلقد 
األميركية، خالل اإلدالء بشهادتها في جلسة 
أيار/مايو  في  الشيوخ،  مجلس  في  استماع 
المنصرم، أن لدى األميركيين »نظرة واضحة 
)إلى األمور العسكرية( لدى الجانب الروسي 
أكثر مما لدينا لدى الجانب األوكراني«، كما 
ذكرت »نيويورك تايمز«، نقاًل عن مسؤولين 
البنتاغون، قالوا إنهم مستاؤون من عدم  في 
األوكرانية،  العسكرية  االستراتيجيَة  معرفتهم 

وإنها غير واضحة. 
2- الخطأ في تقييم قدرة االقتصاد الروسي:

لطالما تحّدث المسؤولون في الغرب عن أن 
الروسي ضعيف جدًا، وأنه بحجم  االقتصاد 
اقتصاد  حجم  من  أقل  أو  إيطاليا،  اقتصاد 
إسبانيا. انطالقًا من هذا التقييم، َعّد الغربيون 

الروس  تجويع  إلى  ستؤدي  العقوبات  أن 
وتركيعهم بسرعة، وهو ما لم يحدث.

جاك  المعروف،  الفرنسي  االقتصادي  يعّد 
سابير، أن أحد األسباب الرئيسة لسوء التقدير 
الغربي هو أسعار الصرف. يقول سابير في 
الناتج  إجمالي  قارنت  »إذا  حديثة:  مقابلة 
المحلي لروسيا عن طريق تحويله من الروبل 
بالفعل  فستحصل  األميركي،  الدوالر  إلى 
على اقتصاد بحجم االقتصاد اإلسباني. لكن 
هذه المقارنة ال معنى لها من دون احتساب 
اإلنتاج  تمّثل  التي  الشرائية،  القوة  معادلة 
تقيس  عندما  وهكذا،  المعيشة...  ومستويات 
على  بناًء  لروسيا،  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
معادلة القوة الشرائية، حينها يصبح االقتصاد 
)نحو  األلماني  االقتصاد  بحجم  الروسي 
4,4 تريليونات دوالر لروسيا في مقابل 4,6 

تريليونات دوالر أللمانيا(.
ويعّد سابير أن الخطأ الغربي كان في التركيز 
على حجم قطاع الخدمات، على نحو مبالغ 
والسلع،  الصناعي  بالقطاع  مقارنة  فيه، 
والمنتوجات  والنحاس  والغاز  النفط  مثل 
الزراعية. فإذا قّللنا األهمية النسبية للخدمات 
االقتصاد  فسيصبح  العالمي،  االقتصاد  في 
ألمانيا،  اقتصاد  من  كثيرًا  أكبر  الروسي 

ويمّثل على األرجح 5% أو 6% من االقتصاد 
العالمي«.

ويقّدر سابير أن روسيا »تمّثل ما يصل إلى 
15%« من التدفقات التجارية العالمية، فهي 
أكبر مصّدر للنفط والقمح عالميًا. كما تسيطر 
العالمية:  الصادرات  من  نحو %19,5  على 
النهائي  نصف  والحديد   ،)%20,4( النيكل 
واألسماك   ،)%16,6( والبالتين   ،)%18,8(

المجّمدة )%11,2(«.
االقتصاد  أن  واضحًا  كان  النتيجة،  في 
تأّثر –  تحديدًا،  الغربي  العالمي، واالقتصاد 
نتيجة  الروسي  االقتصاد  من   – أكثر  لربما 
الطاقة  أسعار  ارتفاع  بسبب  العقوبات، 
وارتفاع التضخم، األمر الذي اضطر البنوك 
الفائدة، وهو أمر  المركزية إلى زيادة أسعار 
سيؤدي إلى الركود االقتصادي وتباطؤ النمو.

وهكذا، انطالقًا مما سّماه جونسون »التعب من 
أوكرانيا«، قد يكون من األفضل لألوروبيين 
أن تنتهي الحرب األوكرانية خالل الصيف، 
وقبل حلول فصل الشتاء، مع ما يترتب على 
لذا،  الطاقة.  استهالك  في  زيادة  من  ذلك 
لبدء  يتحّضروا  أن  األوكرانيين  من  مطلوب 
لمحاولة  مهلة  إعطائهم  مع  المفاوضات، 

تغيير موازين القوى الميدانية. 
هذه  الروس  سيستغل  المقابل،  في  لكن، 
أن  عليهم  أن  وسيعتبرون  أيضًا،  المهلة 
الجلوس  قبل  القوة  أوراق  من  مزيدًا  يمتلكوا 
خالل  وسيعمدون،  المفاوضات،  طاولة  إلى 
هذه المهلة، للحسم وضّم مزيد من الجغرافيا 
األشد  الصيف  سيكون  وبالتالي،  األوكرانية. 
ضراوة عسكريًا، وسيكون العالم أمام مزيد من 
التصعيد، قبل حلول موعد بدء المفاوضات.
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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

SHOP IN STORE SATURDAY 11AM TO 4PM 
5585 MCADAM ROAD MISSISSAUGA

FargoTime.com

up to off70%
Shop online 

 
 Brand Name Watches

WHOLESALE PRICES OPEN TO PUBLIC

 
 Authentication Guaranteed

Sales and service 
battery change from $6

5 star Google Reviews

CALL 647-409-3811
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القوات الروسية تعتقل جنديين أمريكيين مرتزقة في أوكرانيا

5 ضربات محتملة على ليتوانيا.. كيف سترّد روسيا؟

وثائق إسرائيلية عن صبرا وشاتيال: 
خّططنا للقضاء على كل شيء!

فيلم »سيدة الجنة«.. استخدام لحرية الراي والثقافة لإلساءة وإثارة الفتنة

يفغيني أومرينكوف
لدى ليتوانيا عبور محدود بالسكك الحديدية إلى 
بمرور  اآلن  بعد  ُيسمح  لن  كالينينغراد:  منطقة 
االتحاد  لعقوبات  تخضع  التي  البضائع  نصف 
األراضي  عبر  لروسيا  المناهضة  األوروبي 
ألكسندر  السياسة  عالم  أوضح  الليتوانية. 
نوسوفيتش، الذي يعيش في كالينينغراد، لصحيفة 
إذ  بالضبط،  الوضع  برافدا«  »كومسومولسكايا 
لم  ليتوانيا(  )عاصمة  فيلنيوس  أن  واضحًا  يبدو 

تحسب العواقب المحتملة لقرارها.
أواًل، نتحدث عن منتجات الحديد والصلب. ثانيًا، 
الميزانية  على  ربحًا  تدر  التي  السلع  بعض  عن 
الروسية، من بينها، على سبيل المثال، الكافيار 
والكحول واألسمدة واألخشاب والمنتجات الخشبية 
الذي يحظر  الفحم  ثالثًا،  الزجاجية.  والصناعات 
استيراده ونقله، لكن الحظر لن يدخل حيز التنفيذ 
إال في 10 آب/أغسطس. رابعًا: النفط ومنتجاته.
قرار  يشكله  أن  يمكن  الذي  الحقيقي  الخطر  ما 

ليتوانيا هذا في عزل روسيا؟
منذ 30 عامًا، كان السياسيون الليتوانيون يحلمون 
الخيار ضد روسيا،  لديهم مثل هذا  ويقولون إن 
اللحظة  وأتت  كالينينغراد،  إلى  العبور  منع  أي 
استخدامه،  ليتوانيا من  فيها  تمكنت  التي  الرائعة 
لكن هذا لن يكون من دون عواقب، ألنهم ظلوا 
نستعد  كنا  فيما  باستمرار،  المنع  عن  يتحدثون 
له كل هذا الوقت. لذا، إن أي إجراءات تتخذها 
لن  كالينينغراد  منطقة  إلى  العبور  لتقييد  ليتوانيا 
تكون حاسمة بالنسبة إلينا، ولن تتسبب بأضرار 

جسيمة. 
قبل 20 عامًا، اشترت منطقة كالينينغراد الكهرباء 
النووية،  للطاقة  إغنالينا  من محطة  ليتوانيا،  من 

الخاصة  الطاقة  محطات  اآلن  لديها  ولكن 
المارشال  محطة  لدينا  الغاز،  إلى  بالنسبة  بها. 
فاسيليفسكي التي اختبرناها بالفعل في حال قيام 

ليتوانيا بقطع الغاز عن خط األنابيب.
في ما يتعلق بالعبور، تحدثت إلى كبار المسؤولين 
المركزية، وأكدوا أن  في منطقتنا وممثلي اإلدارة 
األسطول المدني الروسي في بحر البلطيق يكفي 
لليتوانيا  يمكن  التي  البضائع  لتسليم جميع  تمامًا 
أن تمنعنا من نقلها عن طريق السكك الحديدية. 
السؤال هو: كيف يمكننا أن نفعل كل ذلك بسرعة؟ 
لكنني متأكد أننا لن نشهد انقطاعًا في اإلمدادات، 

ولن تكون رفوف المتاجر فارغة.

تتخذها  أن  يمكن  التي  االنتقامية  اإلجراءات  ما 
روسيا ضد ليتوانيا؟

فكرة  إن  باستقاللها.  االعتراف  إلغاء  أواًل، 
عن  البلطيق  جمهوريات  بانفصال  االعتراف 
كانت  شرعي  غير  بوصفه  السوفياتي  االتحاد 
عندما   ،1991 أيلول/سبتمبر   5 منذ  مطروحة 
حدث هذا االنفصال. لم يكن لدى مجلس الدولة 
غورباتشوف  إليه  ينتمي  الذي  الدستوري  غير 
الحق في اتخاذ قرارات على هذا المستوى، مثل 
مراجعة حدود االتحاد السوفياتي وفصل األراضي 
عنه. هذه حقيقة قانونية. في المناسبة، قدم نائب 
مجلس الدوما يفغيني فيدوروف في اآلونة مشروع 

قانون بهذا الصدد.
االتحاد  مع  االتفاقيات  من  االنسحاب  ثانيًا، 
ديمتري  ذكر  كما  ليتوانيا،  بشأن  األوروبي 
موسكو  بين  المفاوضات  قاد  الذي  روغوزين، 
اعترفت  حين   ،2003-2002 سنة  وبروكسل 
مقابل  في  ليتوانيا  جمهورية  بحدود  روسيا 

ضمانات بالعبور غير المنقطع للمواطنين الروس 
الروسية من كالينينغراد وإليها. بفضل  والبضائع 
هذا االعتراف، تمكنت ليتوانيا من االنضمام إلى 

االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي.

ثالثًا، إحياء مطلب روسيا بإعادة مدينة كاليبيدا. 
من  االتفاقيات  من  اليوم  بروكسل  انسحبت  إذا 
جانب واحد، فإن موسكو ستنسحب من التزاماتها، 
األوروبي  واالتحاد  ليتوانيا  إلى  بالنسبة  فالعواقب 
والناتو قد تكون بعيدة المدى للغاية. دعني أذّكرك 
على األقل بأن ملكية أراضي ميميل وكونيغسبرغ 
كلل،  السوفياتي  االتحاد  إلى  ألمانيا  من  انتقلت 
جمهورياته،  من  محددة  جمهورية  إلى  وليس 
نتائج  أعقب  الذي  بوتسدام  مؤتمر  قرار  بموجب 

الحرب العالمية الثانية.
وفي وقت الحق فقط، نقل ستالين، بقراره الداخلي، 
االتحادية  روسيا  جمهورية  إلى  كونيغسبرغ 
االشتراكية السوفياتية، وأصبح اسمها كالينينغراد، 
االشتراكية  ليتوانيا  لجمهورية  ميميل  وُمنحت 
روسيا  كاليبيدا.  اسمها  وأصبح  السوفياتية، 
الحديثة هي الخليفة القانونية التحاد الجمهوريات 
االشتراكية السوفياتية، أي أن حدود ليتوانيا ما بعد 
السوفياتية تحددها. وإذا انتهك االتحاد األوروبي 
الحدود، فكل شيء  التي تضمن هذه  االتفاقيات 

يمكن أن يحدث لليتوانيا.
رابعًا، إنشاء »ممر سوالكي«. إذا فرضت ليتوانيا 
حصارًا على منطقة كالينينغراد، تكون، وفق تعبير 
عضو مجلس االتحاد الروسي أندريه كليموف، قد 
»أطاحت الكرسي« الذي كانت تجلس عليه طوال 
هذه السنوات كدولة عضو في االتحاد األوروبي. 
إنه يحذر من أن السلوك غير المقبول لليتوانيا، 

الذي يقيد العبور إلى منطقة كالينينغراد، يعرض 
»االتحاد  أن  البرلماني  يعتقد  للخطر.  الناتو 
األوروبي، ما لم يصّحح تصرف فيلنيوس الوقح 
المتعلقة  الوثائق  جميع  شرعية  من  سيتبرأ  فورًا، 
بعضوية ليتوانيا في االتحاد األوروبي، ويفسح لنا 
العبور من وإلى كالينينغراد  المجال لحل مشكلة 

التي أحدثتها ليتوانيا بأي وسيلة نختارها«. 
منذ  الخبراء  يعتقد  كما  جذرية،  األكثر  والطريقة 
وهو  سوالكي«،  »ممر  إنشاء  هي  طويلة،  مدة 
إلى  طوله  يصل  وبولندا  ليتوانيا  بين  بري  ممر 
100 كيلومتر، ويمكن أن يربط أراضي بيالروسيا 
بمنطقة كالينينغراد الروسية. من الواضح أن هذه 

الخطوة تعني نشوب حرب مع الناتو.
خامسًا، فصل ليتوانيا عن نظام الطاقة. سيكون 
على  إيالمًا  األكثر  االقتصادي  موسكو  رد  هذا 
حلقة  تربط  اليوم،  العدائية.  فيلنيوس  خطوة 
»بريلل« للطاقة بيالروسيا وروسيا وإستونيا والتفيا 
وليتوانيا. لطالما أعلنت دول البلطيق رغبتها في 
في  الطاقة  أنظمة  في  الكامل  واالندماج  تركها، 
هذا  أّن  رسميًا  أعلنت  وقد  األوروبي.  االتحاد 

سيحدث في عام 2025. 
يواجه  أوروبا  إلى  الطاقة  انتقال  فإن  ذلك،  ومع 
البلطيق  دول  تزال  ال  لذلك،  كبيرة.  صعوبات 
إّن  الروسية.  الكهرباء  على  كبير  بشكل  تعتمد 
المحدد  الموعد  قبل  »بريلل«  عن  ليتوانيا  فصل 
وحياة  القتصادها  للغاية  خطرة  مشاكل  سيخلق 
هذه  تشّكل  ال  كالينينغراد،  إلى  بالنسبة  سكانها. 
الخطوة أي تهديد، فقد انفصلت المقاطعة بالفعل 

عن هذه الحلقة.

علي حيدر
ال يحتاج اللبنانيون والفلسطينيون إلى وثائق 
إسرائيل  لعبته  الذي  الدور  لكشف  إسرائيلية 
في  وشاتيال  صبرا  مجازر  ارتكاب  قبل 
أيلول 1982 وخاللها وبعدها. وال يوجد أي 
اللبنانيين  من  المجرمين  هوية  حول  التباس 
والصهاينة. وحتى في كيان العدو، ال يوجد 
في  االحتالل  جيش  دور  حول  شبهة  أي 
آنذاك  األمن  وزير  دور  حول  وال  المذبحة، 
آالف  قتل  على  أشرف  الذي  شارون  أرييل 

المدنيين من الفلسطينيين واللبنانيين.
الشؤون  معلق  كشفه  ما  في  الالفت  لكن 
األمنية رونين بيرغمان، أول من أمس، في 
وثائق  من  أحرونوت«،  »يديعوت  صحيفة 
كبار  بذلها  التي  المساعي  هو  ومعطيات، 
قادة العدو والكتائب في نسج روايات مختلقة 
لطمس الجريمة، والتي وصلت إلى حد اقتراح 
أن الشهداء قتلوا بعضهم بعضًا، وأن الجريمة 
كانت مجرد حالة غضب أو فقدان السيطرة، 
يبلغه  أن  يمكن  الذي  المدى  إلى  في مؤشر 
حتى  األكاذيب،  اختالق  في  وعمالؤه  العدو 
عندما يتعلق األمر بحدث بهذا الحجم، وهوية 

المجرمين فيه واضحة.
في كل عام تحل فيه ذكرى »الحرب األولى«، 
في مثل هذه األيام، يجري التداول في وقائع 
تلك الحرب. وليست هذه المرة األولى التي يتم 
فيها تناول مجازر صبرا وشاتيال في اإلعالم 
خاصة  أهمية  هناك  أن  إال  اإلسرائيلي. 
لالطالع على ما جرى في الغرف المغلقة في 
األفكار  وعلى  وعمالئه،  اإلسرائيلي  الجانب 

التي ُطرحت الحتواء مفاعيل المجزرة.

من أبرز الحقائق التي ينبغي أن تبقى حاضرة 
لم  وشاتيال  صبرا  مجزرة  أن  الوجدان  في 
تكن مجرد رد فعل على مقتل الرئيس بشير 
مدروس  لقرار  ترجمة  أيضًا  وإنما  الجميل، 
الفلسطيني  الشعبين  وعي  كي  إلى  يهدف 

مخططات  تتطلبه  كانت  ما  وهو  واللبناني، 
أجل  من  أواًل  اإلسرائيلي،  االحتالل  مرحلة 
الشعور  لتعميق  وثانيًا  آمن،  احتالل  ضمان 
د  ُتمهِّ نفسية  هزيمة  إلى  وتحويلها  بالهزيمة 
سياسي  ترتيب  وصياغة  لفرض  األجواء 
وأمني وفق ما هو مخطط أميركيًا وإسرائيليًا.

تقرير  تناوله  ما  الجديدة  المعطيات  ومن 
بيرغمان عن خطط بين رئيس أركان الجيش، 
الحتالل  الكتائب  وحزب  إيتان،  رفائيل 
بيروت بعملية عسكرية مشتركة أطلق عليها 
 11 في  شارون  وحديث  »الشرار«،  تسمية 
القضاء  »ينبغي  أنه  عن   ،1982 تموز 
على القسم الجنوبي )من بيروت الذي توجد 
منظمة  ومقاتلو  الفلسطينية  المخيمات  فيه 
التحرير(. يجب القضاء على كل ما باإلمكان 
القضاء عليه، وتدميره من أساسه«. وهو ما 
يؤكد أن العدو حوَّل مقتل بشير الجميل إلى 
فحصل  جاهزة،  جارور  خطط  لتنفيذ  ذريعة 
شارون، بحسب التقرير، على مصادقة بيغن 
اإلسرائيلية  الحكومة  لكن  بيروت،  الحتالل 

ُأبلغت بذلك بعد احتالل العاصمة اللبنانية.
إال أن هول المجزرة وبشاعتها شكال صدمة 
تحميل  ودفع  آنذاك،  العالمي  العالم  للرأي 
إسرائيل المسؤولية برئيس األركان إيتان وقائد 
ونائب رئيس  أمير دروري  الشمالية  المنطقة 
الموساد ورئيس شعبة »تيِفل«، المسؤولة عن 
نافوت،  مناِحم  للموساد،  الخارجية  العالقات 
أيلول   19 في  اجتماع  عقد  إلى  للمسارعة 
قلب  في  المجزرة،  من  يومين  بعد   ،1982
تكن  ولم  الكتائب.  حزب  قادة  مع  بيروت 
المجزرة  نفذ  من  توبيخ  أجل  من  الجلسة 
الروايات  اختالق  سبل  حول  للتدارس  بل 
واألكاذيب، كما يكشف محضر الجلسة، بما 
يخفف من وطأتها بعد الصدى الذي أخذته 
في أعقاب نشر صور جثث األطفال والنساء. 
إلى  ذلك  يؤدي  أن  من  العدو  قادة  وتخوف 
ممارسة ضغوط على إسرائيل إلجبارها على 

االقتراحات  وتنوعت  بيروت.  من  االنسحاب 
والروايات، بين ما اقترحه إيتان، بأن الكتائب 
منظمة  عناصر  )قتال  »بمهمة  تقوم  كانت 
التحرير في المخيمين( وما حدث كان خارجًا 
المنطقة  قائد  طرح  فيما  سيطرتكم«.  عن 
الشمالية في جيش العدو، اختالق رواية »إنه 
تجري  كانت  إليها  دخلتم  التي  األماكن  في 
معارك بين معسكرات داخل المخيمات وليس 
الكتائب فقط«. بهدف اإليحاء أن قسمًا  مع 
داخلية  اشتباكات  بنيران  قتلوا  الضحايا  من 

في المخيمات!
مع ذلك، فإن النشوة التي سادت قادة العدو 
تابعة  سياسية  سلطة  وإنتاج  لبنان  باجتياح 
طوياًل،  تدم  لم  المتحدة  والواليات  إلسرائيل 
التي  المقاومة  عمليات  توالت  ما  إذ سرعان 
بوابة  من  جديد  أوسط  شرق  أحالم  حولت 
لبنان، كما طمحت واشنطن وتل أبيب، إلى 
وحولت  الصهاينة.  الجنود  يلتهم  مستنقع 
وقع  على  بيغن،  مناحيم  العدو  وزراء  رئيس 
الخسائر المتواصلة، كما يكشف بيرغمان إلى 
وفاقد  حاد...  اكتئاب  من  تعاني  »شخصية 
لالتصال مع من حوله... وأصبح معزواًل عن 
أن  فهم  بعدما  نفسه  على  وانطوى  الواقع... 
شارون خدعه وغرقت إسرائيل في مستنقع«. 
وهو ما ُيفسر استقالته من منصبه في أيلول 

.1983
كّمي  بتفوٍق  إسرائيل  خاضتها  التي  الحرب 
ونوعي واستعدت لها طوياًل وحظيت بشرعية 
أخطر  من  واحدة  إلى  تحولت  جماهيرية 

الكوارث عليها

الموساد  رئيس  يكشف  نفسه،  السياق  وفي 
في ذلك الحين، ناحوم أدموني، الحالة التي 
انحدر إليها بيغن على وقع الخسائر البشرية 
المتراكمة في صفوف جنود العدو »كنت أبدأ 
بالتقرير وأرى أن عينيه مغلقتان، وال أعرف 
ما إذا كان يسمع ما أقوله له ، أو ال. هل 

هو نائم؟ هل هو مستيقظ. كان وضعًا محرجًا 
للغاية. والجميع يعلم أن األمر كان كذلك لكن 
اإلسرائيلي«.  الجمهور  عن  األمر  إخفاء  تم 
وفي االتجاه نفسه أتى كالم سكرتير الحكومة 
مريدور،  دان   ،1982 عام  اجتياح  خالل 
»لقد رأيت بيغن منطويًا على نفسه، يتألم من 
الحرب التي وصفها بأنها كانت مأساة...«.

وهكذا تحولت الحرب التي خاضتها إسرائيل، 
بحسب توصيف بيرغمان، للمرة األولى بتفوٍق 
طوياًل  لها  واستعد  ملحوظ،  ونوعي  كّمي 
االستخبارات،  وأجهزة  اإلسرائيلي  الجيش 
وحظيت في البداية بشرعية جماهيرية واسعة 
جدًا، إلى واحدة من أخطر كوارث إسرائيل. 
ليس  لكن  األوسط،  الشرق  غيرت  وبالفعل 
في االتجاه الذي خططت له إسرائيل. ويختم 
كان  التي  الحرب  من  ساخرًا،  بيرغمان، 
نجاحها فوق المتصور، بحسب تعبيره: »لقد 
أسسوا في لبنان الذراع الطويلة إليران ونشر 
الثورة اإلسالمية، حزب هللا. فيما تحوَّل أرّز 
الجيش  قوات  على  ُأمطر  الذي  القرويين، 
اإلسرائيلي عندما دخلت إلى لبنان، إلى مطٍر 
من نيران قنابل يدوية وعبواٍت جانبية«. وينقل 
عن نائب رئيس الوزراء خالل الحرب، سيمحا 
بالقول:  لبنان،  في  لهزيمتها  تبريره  آرليخ، 
»لم يخبرونا أن هناك هذا العدد الكبير من 

الشيعة!«.

»هل حّدثتك أمك عن قصة سيدة الجنة؟«. 

للفيلم  الترويجي  المقطع  من  اقتباس 
 The Lady of( »البريطاني، »سيدة الجنة
من  كثير  غضب  أثار  الذي   ،)Heaven
المسلمين داخل بريطانيا وخارجها. حاَم حول 
هذا الفيلم، قبل بدء عرضه وبعد، كثيٌر من 
الغرض  حول  تتمحور  االستفهام،  عالمات 
أن  رأوا  المعارضون  واألهداف.  والتوقيت 
ُصّناع الفيلم ُيسيئون إلى اإلسالم، ويحاولون 
تشويه صورته، بينما يعتقد المؤيدون أن ثقافة 

إلغاء اآلخر خطر على الفنون.
»سيدة الجنة«

هو فيلم دراما بدأ عرضه في بريطانيا في 3 
حزيران/يونيو الجاري، ويّدعي أنه يروي قصة 
السيدة فاطمة الزهراء، ابنة النبي محمد، منذ 
والدتها حتى وفاتها. تدور أحداثه في زمانين 
بقصة  ويبدأ  والماضي.  الحاضر  مغايرَين، 
الطفل )ليث( الذي ُقتلت والدته، التي ُتدعى 
فاطمة أمام عينيه، على يد تنظيم »داعش« 
الحشد  من  شاب  به  فيعتني  العراق،  في 
الشعبي العراقي، ويأخذه إلى منزله في بغداد. 
َفَقَد  المقاتل في منزل جدته ألنه  يسكن هذا 
الجدة  فتبدأ  سابق،  إرهابي  في هجوم  والديه 
تسأل الطفل عن حياته وعن أمه المقتولة، ثم 
يخبرها بأن اسم والدته فاطمة، فتسأله الجدة: 
»هل حدثتك أمك عن قصة سيدة الجنة؟«. 
السيدة  قصة  الفيلم  يسرد  السؤال،  هذا  بعد 
فاطمة، من وجهة درامية، يقول مراقبون إن 

نة والشيعة. هدفها االحتراب بين السُّ
الفترة  إلى  الفيلم  ينتقل  الطفل،  مشهد  بعد 
التاريخية، التي شهدت لّم شمل السيدة فاطمة 
المنورة،  المدينة  في  محمد  النبي  بوالدها 
وإنجابها  طالب،  أبي  بن  بعلي  وزواجها 
الحسن والحسين. وبحسب نّقاد ومتابعين في 
مواقع التواصل، لم يتناول الفيلم قصة السيدة 
اإلسالم،  في  المعروفة  التاريخية،  فاطمة 
الروايات  المقابل، على بعض  بل رّكز، في 
المثيرة للفتنة، والتي تضّمنت إساءات دينية. 
النبي محمد،  كثيرون ظهور وجه  انتقد  كما 
على نحو واضح، خالل عرض الفيلم، وهو 

األمر الذي يرفضه عدد كبير من المسلمين 
حول العالم. كذلك، شّكل الفيلم مادة استفزازية 
بسبب الطريقة التي ظهر فيها الصراع على 
المعارضون  واتهم  المسلمين،  بين  الخالفة 
لعرض الفيلم ُصنَّاَعه باإلساءة إلى اإلسالم، 

ومحاولة تشويه صورته.
»ترويج للكره«

إلى  باإلساءة  ُصّناَعه  الفيلم  منتقدو  اتهم 
بريطانيا،  احتجاجات في  اإلسالم، وتحّركت 
خالل األيام الماضية، من أجل منع عرضه، 
دور  من  سحبه  إلى  أدى  الذي  األمر 
وورلد«  »سيني  شبكة  واضُطرت  العرض. 
)cineworld( البريطانية، المتخّصصة بُدور 
السينما، إلى وقف عرضه. وسحبت السلسلة 
السينمائية الشهيرة في المملكة المتحدة جميع 
الموظفين  مخاوف  إلى  مشيرة  العروض، 
 ،»Vue« وسالمة العمالء، بينما ال تزال شبكة
وهي سلسلة سينمائية منافسة، تقّدم عروضها 

في لندن والجنوب الشرقي من البالد.
ألف شخص عريضة  من 120  أكثر  ووّقع 
يطالبون فيها بريطانيا بسحب الفيلم. كذلك، 
الفيلَم  بريطانيا  في  المساجد  مجلس  وصف 
ولم  وطائفي«.  الدين،  إلى  »مسيء  بأنه 
الحد، بل  الفعل عليه عند هذا  تتوّقف ردود 
من  كل  واستنكرته  عرضه،  المغرب  منع 

مصر وباكستان وإيران والعراق.

الرسمي  الموقف  الفتًا  كان  المقابل،  في 
الفيلم،  عرض  عن  الدفاع  في  البريطاني 
التعبير.  حرية  قدسية  إلى  األمر  عازيًا 
غير  على  لألفالم،  الوطني  المجلس  وأجاز 
عادته، عرضه، ولم يَر أنه متجاوز لخطوط 

التصنيف. 
مسؤول  عزل  إلى  الفيلم  عرض  أدى  كما 
مسلم من منصب مستشار حكومي لحكومة 
بريطانيا  اتهمته  أن  بعد  المتحدة،  المملكة 
بتشجيع مظاهرات ضّد فيلم »سيدة الجنة«. 
عاصم،  قاري  يدعى  الذي  المسؤول،  وكان 
وهو إمام مسجد ومحاٍم في ليدز في شمالي 
إنكلترا، كتب تعليقًا في فيسبوك، قال فيه إن 
المسلمين«. كما نشر  الفيلم »يؤذي مشاعر 
عاصم إحداثيات مكان للتظاهر في ليدز في 

الليلة نفسها.
المنشور  هذا  أن  البريطانية  السلطات  ورأت 
يتعارض مع عمله نائبًا لرئيس مجموعة عمل 
بشأن اإلسالموفوبيا، وأنهت »بمفعول فوري« 
مهماته، معتبرة أن الحملة ضد الفيلم »أدت 
إلى مظاهرة تحّرض على الكراهية الدينية«.

»قذارة طائفية«
موقع »5Pillarsuk« البريطاني قّدم تفصياًل 
لماذا  بإسهاب  وشرح  الفيلم،  مضمون  عن 
يؤدي  »طائفيًا،  فيلمًا  الجنة«  »سيدة  ُيَعّد 
نة والشيعة«، وبّين كيف  إلى توترات بين السُّ

يعرض الفيلم سرديات طائفية.
وعلى  دوالر،  مليون   15 تبلغ  بميزانية   -
مدى أكثر من ساعتين، عرض الفيلم روايات 
المسلمين  معظم  وسيجد  متطرّفة،  طائفية 

تصوير الصحابة صادمًا.
- الفيلم عنصري للغاية، بحيث يجّسد األدوار 
سود  ممثلين  خالل  من  العمل  في  السلبية 

البشرة.
- تدور سائر أحداث القصة بين حقبتين. يجد 
ليث منزاًل جديدًا. تروي له سيدة مسنة قصة 
ابنة النبي، فاطمة، مع استمرار التشابه بين 
التطرف والتعّطش إلى الدماء بين »داعش« 

وصحابة النبي. 
- أّدى دوَر النبي محمد ممثٌل، بحيث يمكن 
رؤية وجهه بوضوح، وهذا صادم للغاية، وال 

يحترم أفضل المخلوقات لدى المسلمين.
- ُيصّور الفيلم النبي على أنه يفّضل عائلته 

على اآلخرين.
إنفاق كثير من األموال على »سيدة  تّم    -
خاصة،  بصورة  يّتضح،  وهذا  الجنة«، 
يجد  وقد  السينمائي.  التصوير  خالل  من 
المشاهدون غير المسلمين الفيلم جذابًا، األمر 

الذي يجعله أكثر خطورة.
الفيلم  سيتسبب  المسلمين،  إلى  بالنسبة   -
في  واسع  نطاق  على  انتشر  إذا  بعاصفة 

بريطانيا.
ُيَعّد مؤلف الفيلم، ياسر الحبيب، الذي يعيش 
في لندن منذ أعوام، وسبق َسجنه في الكويت، 
من  نة،  والسُّ الشيعة  لدى  مستفزّة  شخصية 
سنًة  كثيرون،  يرى  التي  األطروحات  خالل 
الفتنة  إثارة  إلى  فقط  تهدف  أنها  وشيعًة، 

والتحريض.
جمع كبير من المسلمين يرى في فيلم »سيدة 
الجنة«، المموَّل من بريطانيا، هدفًا يرمي إلى 
»إيقاع الِفرقة بين أبناء المجتمع اإلسالمي«. 
االجتماعي  التواصل  مواقع  في  الناشطون 
إنتاج  من  الحقيقيين  »المنتفعين  أن  يؤكدون 
األعوام  خالل  رّكزوا،  الذين  هم  الفيلم  هذا 
وحاولوا رسم  اإلسالموفوبيا،  على  الماضية، 

صورة عنيفة عن اإلسالم«.

عن  البريطانية  »تلغراف«  صحيفة  كشفت 
في  شاركا  سابقين  أمريكيين  جنديين  اعتقال 
أوكرانيا،  في  الروسية  القوات  ضد  القتال 

خالل معركة شرسة خارج مدينة خاركوف.
وفقا  الماضي،  األسبوع  المرتزقين  أسر  وتم 
كانوا  الذين  رفاقهما  عن  الصحيفة  نقلته  لما 
يقاتلون إلى جانبهم. والمرتزقان هما ألكسندر 
وآندي هوين، 27 عاما.  دريك، 39 عاما، 
بهم  ينتهي  أمريكيين  جنود  أول  أنهم  ويعتقد 

األمر كأسرى لدى الجيش الروسي.
وذكرت الصحيفة أن اعتقال األمريكيين سيكون 
حساسا من الناحية الدبلوماسية، مفترضة ان 
»الكرملين سيستخدمه كدليل على أن أمريكا 
أصبحت متورطة بشكل مباشر في الحرب«. 
مرجحة أن يطالب الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين بتنازالت كبيرة لإلفراج عنهما.
وأوضحت الصحيفة ان دريك من توسكالوسا 
الجيش  مع  سابقا  وخدم  أالباما،  والية  في 
لويس،  والدته،  العراق. وقالت  األمريكي في 
أجل  من  كافح  إنه  لـ«تلغراف«  عاما،   68
الحصول على وظيفة منذ عودته من الخدمة 
العسكرية نتيجة معاناته من اضطراب ما بعد 

الصدمة.

وأضافت والدة المرتزق أن »السفارة األمريكية 
وسعهم  في  ما  كل  يبذلون  أنهم  لي  أكدت 
وليس  حيا  عنه  يبحثون  وأنهم  عليه  للعثور 
ميتا«، معربة عن أملها في »مبادلته بأسرى 

حرب روس«.
الخارجية  باسم  الرسمية  المتحدثة  وصرحت 
الواليات  بأن  زاخاروفا،  ماريا  الروسية، 
إلى  بطلب  تتقدم  لم  األمريكية  المتحدة 
من  اثنين  احتجاز  بشأن  بعد  روسيا 
خاركوف. في ضواحي  األمريكيين   المرتزقة 

»سولوفيوف  برنامج  في  زاخاروفا،  وتابعت 
الشهير،  الروسي  لإلعالمي  اليف« 
بأنها  اليوم  صباح  سولوفيوف،  فالديمير 
اتصاالت  أي  عن  معلومات  أي  تملك  ال 
الشأن، وهي  بهذا  الروسي  بالجانب  أمريكية 
بالتحقق  وعدت  أنها  إال  يوم،  كل  تتابع 
اليوم. الموجودة  المعلومات  آخر   من 

متزايد  عدد  إلى  وآندي   ألكسندر  وينضم 
القوات  أسرتهم  الذين  الغربيين  المرتزقة  من 
وقد  بريطانيين.   3 ذلك  في  بما  الروسية، 
دونيتسك  جمهورية  في  محكمة  حكمت 

الشعبية، األسبوع الماضي، على اثنين منهم 
باإلعدام.

في  روستوفسكي،  ميخائيل  وكتب 
»موسكوفسكي كومسوموليتس«، حول إعالن 
تقدمها  قد  تنازالت  على  موافقتها  واشنطن 
قال  المقال:  في  لموسكو. حيث جاء  كييف 
بلينكين،  توني  األمريكي  الخارجية  وزير 
كييف  قرار  ستحترم  واشنطن  إن  جديد،  من 
إقليمية  تنازالت  تقديم  قررت  إذا  الرسمية 

لروسيا.
في  موسكو  في  ما  أحد  رأى  إذا  لكن 
الوشيك  لالنهيار  مقدمة  بلينكن  تصريحات 
لنظام زيلينسكي، فإنه يرى في أوهامه واقعا. 
فبعد أن تعلموا من التجربة المريرة لهزائمهم 
في فيتنام وأفغانستان، يلعب األمريكيون لعبة 
اللعبة  هذه  مغزى  لكن  وتعقيدا.  دقة  أكثر 
لـ  نجاح  أي  مدهش:  بشكل  بسيط  المعقدة 
في  لبايدن  نجاحا  سيكون  الرسمية  كييف 
لزيلينسكي ستكون  نفسه؛ وأي هزيمة  الوقت 

مشكلته وحده وال عالقة لألمريكيين بها.
منذ الستينيات، اكتسبت الواليات المتحدة، إلى 
الملفتة، تجربة ملهمة من  انتصاراتها  جانب 
األجنبية:  البلدان  في  الصراعات  في  الهزائم 

فيتنام والعراق وأفغانستان. لقد تعلموا دروسا 
مهمة للغاية من هذه التجارب.

وإليكم ما يبدو عليه األمر األكثر أهمية: ال 
ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تتحول 
أمريكا إلى »رهينة« لشركائها األجانب. فحتى 
الشركاء،  هؤالء  في  النشط  االستثمار  أثناء 
يجب على الواليات المتحدة أن تبتعد بدرجة 
المسؤولية  عاتقها  على  تأخذ  وال  عنهم،  ما 

عن انهيارهم.
هو  األوكراني  الصراع  فإن  المعنى،  بهذا 
يعتمد  ألمريكا.  بالنسبة  لفيتنام«  »مضاد 
بنسبة  المتحدة  الواليات  على  زيلينسكي 
عليه  تعتمد  ال  المتحدة  والواليات   .%100
بأي شكل، ال في الواقع وال بشكل رمزي وال 
معنويا. من خالل »نبل« منح كييف حرية 
التصرف، والقول: تفاوضوا مع موسكو كما 
ما  كل  على  المسبقة  موافقتنا  ولكم  تريدون! 
لنفسه  بايدن  يوفر  الواقع،  في  عليه!  تتفقون 
الواقع  في  وهو  المناورة.  في  مطلقة  حرية 
بالمسؤولية  ويلقي  المعضلة  من  يديه  يغسل 
عن المصائب التي حلت بأوكرانيا وستالحقها 

في المستقبل.
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الباب الزائف« يكشف خبايا العالم السفلي لدى الفراعنة وأسرار انتقال الروح

لماذا تجّنب األمير بن سلمان تحّية عساكر تركيا “بمرحبا عسكر” 
وماذا جرى خالل العشاء “الذي دام أقل من ساعة” مع أردوغان ولماذا غادر دون توقيع اتفاقّيات مع أنقرة؟

لماذا تتجه الدول نحو رفع أسعار الفائدة؟

بين السود والبيض.. 
فجوة الثروة العرقية تتوسع في الواليات المتحدة

من  الرغم  على  أنه،  ُتظهر  الجديدة  الدراسة 
حركة  منذ  إحرازه  تم  الذي  الظاهري  التقدم 
األمر  يتعلق  عندما  فإنه  المدنية،  الحقوق 
مثل  أهمية،  األكثر  االقتصادية  بالقضايا 
إنهاء  في  التقدم  فإن  والتنقل،  والثروة  الدخل 

العنصرية وعدم المساواة يتوقف.
قالت دراسة جديدة، نشرها موقع NPR، إّن 
في  والسود  البيض  بين  االقتصادية  »الفجوة 
الواليات المتحدة األميركية تتسع حاليًا، على 

عكس ما يعتقده كثيرون«.
وأشارت الدراسة إلى أنه حّتى »إن بدا األمر 
السود  األميركيين  كأن  الفائت  القرن  خالل 
يسيرون في المسار السريع لسد فجوة الثروة 
مع األميركيين البيض، فلقد تباطأ التقدم منذ 
بدأت  الثمانينيات،  من  وبدءًا  الحين.  ذلك 

الفجوة تتَّسع«.
مجموعة  إلى  الجديدة  الدراسة  هذه  ُتضاف 
»على  أنه  ُتظهر  التي  األدلة،  من  متزايدة 
إحرازه  تم  والذي  الظاهري،  التقدم  من  الرغم 
منذ حركة الحقوق المدنية، فإنه عندما يتعلق 
أهمية،  األكثر  االقتصادية  بالقضايا  األمر 
في  التقدم  فإن  والتنقل،  والثروة  الدخل  مثل 
أو  يتوقف،  المساواة  وعدم  العنصرية  إنهاء 

حتى ينعكس«.
على الرغم من التقدم الظاهري الذي تم إحرازه 
منذ حركة الحقوق المدنية لألميركيين السود، 
المستوى  على  متناسب  تقّدم  إحراز  يتّم  لم 

االقتصادي
قبل   ،1860 »عام  أنه  إلى  الدراسة  ولفتت 
»تحرير العبيد«، تم استعباد نحو 4 ماليين 
الواليات  في  أسود  ماليين   4,4 أصل  من 
والسود،  البيض  بين  الثروة  وكانت  المتحدة، 

نسبتها 56 إلى 1«.
تقدمًا  حّققوا  السود  »األميركيين  أن  وتابعت 
األعوام  في  الثروة  فجوة  تقليص  في  هائاًل 
 ،1870 عام  وبحلول  التحرر.  بعد  األولى 

بعد خمسة أعوام فقط من إقرار التعديل الثالث 
عشر إللغاء العبودية، انخفضت فجوة الثروة 
إلى: 23 في مقابل 1،  البيض والسود  بين 

أي أقل من نصف ما كانت عليه«.
وأردفت: »ثّم انخفضت الفجوة إلى: 10 في 
بحلول  أي  1920؛  عام  بحلول   ،1 مقابل 
يمتلكه  دوالر  كل  مقابل  في   ،1920 عام 
األميركيين  لدى  كان  البيض،  األميركيون 

السود نحو عشرة سنتات«.
وتشير الدراسة إلى أنه »على الرغم من كل 
األميركيون  أحرزه  الذي  الظاهري،  التقدم 
في  والثقافة،  واألعمال  السياسة  في  السود 
منتصف القرن العشرين وأواخره، وأوائل القرن 
وجدوا  االقتصاديين  فإن  والعشرين،  الحادي 
للغاية  ضئيل  تقدم  سوى  هناك  يكن  لم  أنه 
في سد فجوة متوسط   الثروة العرقية منذ عام 

.»1950
وتوضح أنه »بحلول عام 1950، انخفضت 
نسبة ثروة األبيض في مقابل األسود إلى 7 
في مقابل 1. أّما اليوم، فهي 6 في مقابل 1؛ 
األميركيون  يمتلكه  دوالر  كل  مقابل  في  أي 
البيض، كمتوسط، يمتلك األميركي األسود ن  
حو 17 سنتًا فقط. وبالنسبة إلى أولئك الذين 
يتساءلون عن المتوسط اأُلَسري، يكون األمر 
األسرة  تمتلكه    دوالر  كل  مقابل  ففي  أسوأ: 

لسوداء  ا األسرة  تمتلك    كمتوسط،  البيضاء، 
10 سنتات فقط«.

البيض  األميركيون  يمتلكه  دوالر  كل  مقابل 
كمتوسط، يمتلك األميركي األسود   حوالي 17 
لكه   األسرة  ت تم فقط، ومقابل كل دوالر  سنتًا 
البيضاء كمتوسط، تمتلك   األسرة السوداء 10 

سنتات فقط.
أن  اليوم،  يجدون،  »االقتصاديين  إن  وتقول 
في  ستكون  والسود  البيض  بين  الثروة  نسبة 
أفضل األحوال مستقباًل 3 إلى 1، في مقابل 
6 إلى 1، التي هي عليه اليوم. ومع أّن هذا 
ُيَعّد فارقًا كبيرًا جدًا، ونصف عدم المساواة في 
الثروة، على أساس أّن أفضل وضع سيكون 
يمتلكه  ما  ثلث  األسود  األميركي  امتالك 

األبيض«.
سبب آخر، وفقًا لهؤالء االقتصاديين، هو أن 
يستثمر  العادي  األسود  األميركي  »المواطن 
االستثمار  لمتوسط    مغايرة  بصورة  مدخراته 
األميركي األبيض. فلقد الحظ فريق الباحثين 
ثروتها  ثلثي  حو  ن تمتلك  السوداء  اأُلَسر  أّن 
في اإلسكان، وهم أقل عرضة للتعامل بالمال 
واألسواق المالية. ومنذ عام 1950، ارتفعت 
قيمة األسهم نحو خمسة أضعاف ما ارتفعته 

قيمة المنازل في الواليات المتحدة«.
صحيفة  تحدثت   ، ت الفائ نيسان/أبريل  وفي 

عن  لها،  ٍل  مقا في  بوست«،  »واشنطن 
المتحدة،  الواليات  في  المتجذرة  »العنصرية 
السمراء«،  لبشرة  ا ذوي  ضد  ُتماَرس  والتي 
وبين  بينهم  ادية  ص االقت الفوارق  وتناولت 

نظرائهم من أصحاب البشرة البيضاء.
وأوضحت أنه »في كل مرة يقوم ذوو البشرة 
فإنه  ما،  مجاٍل  في  تقّدم  بإحراز  السمراء 
حدث  كما  قانون،  ل ا عبر  إّما  منهم  يؤخذ 
بيتش  مانهاتن  نة  ي مد استخدم مجلس  عندما 
عام  في  لقانونية  ا الحجة  كاليفورنيا  في 
من زوجين  »بروس«  1920 ألخذ شاطئ 
من ذوي البشرة السمراء كانا يديران منتجعًا 
خاصًا هناك، وإّما عبر أساليب غير قانونية 
وباستخدام العنف، مثلما حين ُدمِّرت الطبقة 
الطبقات  من  رها  وغي تولسا  في  الوسطى 
جانب  من  ّسمر،  ل ا مجتمعات  في  الوسطى 

العصابات التابعة لألميركيين البيض«.
استنتاجه  يمكن  »ما  أّن  الصحيفة  وأضافت 
السمراء،  البشرة  ذوي  األميركيين،  أّن  هو 
كل  في  البيض  نظرائهم  كثيرًا عن  يتخّلفون 
إحصاء اقتصادي«، مشيرًة إلى أّن »األسرة 
من الِعرق األبيض تمتلك 10 أضعاف ثروة 
وفقًا  وذلك  األسود،  الِعرق  من  عائلة  أي 

لتقرير من إعداد شركة ماكينزي«.
ولفتت إلى أنه »يمكن لألميركيين، من ذوي 
البشرة السمراء، أن يتوقعوا كسب مليون دوالر 

أقل من األميركيين البيض في حياتهم«. 

منظمة  أّن  وست«  ب »واشنطن  وتابعت 
»Prosperity Now«، وهي مجموعة غير 
ربحية، كشفت، في تقريٍر لها، أن »متوسط 
السمراء  البشرة  ذوات  العائالت  ثروة  صافي 
سيكون صفرًا في عام 2053، إذا لم يتم فعل 

أي شيء«.

كشف باحثون عّما يسمى بـ »الباب الزائف« 
داخل قبر يعتقد أنه بوابة إلى »العالم السفلي« 

في اختراق كبير لمصر القديمة.
 Duat وكان العالم السفلي - المعروف باسم
المصرية  للحياة  األساسية  المبادئ  أحد   -
التي  القديمة، ولعب دورا حيويا في الطريقة 
الناس حياتهم. واعتقد المصريون  يعيش بها 
أنه بعد الموت مرت الروح عبر Duat لتصل 
الميت.  السفلي  العالم  ملك  أوزوريس،  إلى 
المقابر  بناء  ممارسة  كانت  لذلك،  ونتيجة 
 - للمصريين  بالنسبة  للغاية  مهمة  والتحنيط 
فهي لم تحِم الروح فحسب، بل قدمت فرصة 
إلى  الرحلة  في  للمساعدة  اآلثار  لتخزين 

.Duat
ويعد توت عنخ آمون، الملك الصبي، مثاال 
أكثر  على  يحتوي  حيث  ذلك،  على  ممتازا 
من 5000 قطعة أثرية مخزنة في قبره، بما 
المتوفيات  لبناته  المحنطة  البقايا  ذلك  في 
المصريون  يعتقد  كان  والتي  األوان،  قبل 
الشريرة  األرواح  هزيمة  على  ستساعده  أنها 

والشياطين على طول الطريق.
وفي وقت سابق من هذا العام، اكتشف فريق 
من  »نادرة«  مقبرة  المصريات  علماء  من 
عصر الدولة القديمة مع باب مثير لما اعتقدوا 

أنه يرمز إلى العالم السفلي وجد بداخله.
لقناة  الوثائقي  الفيلم  خالل  االكتشاف  ووّثق 
الهرم  قبر  القبور:  »صائدو  سميثسونيان، 
على  ُنشر  مستقل  مقطع  في  القاضي«، 
»يوتيوب« بعنوان »هيكل رائع داخل المقبرة 

القديمة: »باب خاطئ« للعالم السفلي«.
في  ديناميكية  فترة  القديمة  المملكة  وكانت 
إلى حوالي  تاريخها  يرجع  المصري،  التاريخ 

2649 إلى 2130 قبل الميالد.
معظم  جاءت  المقبرة،  اكتشاف  وحتى 
تاريخ  الفريق في وقت الحق من  اكتشافات 
مصر. وقال أحد الباحثين: »انظروا ما أجمل 

هذا! انظروا كم هو جديد. كأن الفنان انتهى 
لتوه اليوم. بصراحة، هذا مذهل«.

القبر،  وسط  في  بارزة  مكانة  للنقوش  وكان 
»الباب  يسمى  اللوح  من  نوعا  وغطت 
سحرية  »بوابة  الراوي:  أشار  كما  الزائف«، 

إلى اآلخرة«.
ومن أجل أن تنتقل الروح - المعروفة باسم 
Ba - إلى الحياة اآلخرة والعودة في النهاية، 
بوابة  إلى  حاجة  هناك  أن  المصريون  اعتقد 

تسمح بالتنقل بين العالمين.
المصريات،  عالمة  إسماعيل،  علياء  وقالت 
للغاية،  مهم  الزائف  »الباب  الوثائقي:  للفيلم 

المملكة.  بين   Ba يتحرك  أن  يمكن  حيث 
إنه بوابة الحرية«. وزُّينت المداخل المكتشفة 

بدرجة عالية لتمثل جوهر المالك.
ألقاب  على  »ستحتوي  إسماعيل:  وتابعت 
عن  كل شيء   - واسمه وصورته  الشخص 
تلك  في  يحشره  أن  يمكن  الشخص  هذا 

المساحة الصغيرة التي يريدونها«.
المقبرة من خالل  وعثر على هوية صاحب 
الصور المختلفة المرسومة على الباب، والتي 
أظهرت بينيموس إلى جانب زوجته وأطفاله.

وكشف أحد األلقاب عن وضعه في المملكة 
معارفه  أحد  اسم  عليه  أطلق  حيث  القديمة، 

الملكيين.
لقب  استخدام  »تم  إسماعيل:  وأوضحت 
قريب  لشخص  بالتأكيد  الملكي«  »التعارف 
من الملك، شخص كان من الممكن أن يكون 
من أقرب دائرة للملك، لذلك كان من الممكن 
رفيع  ومسؤوال  ووزيرا  مستشارا  يكون  أن 

المستوى جدا«.
يتمتعون  الفراعنة  كان  القديمة،  الدولة  وفي 

بسلطة مطلقة وثروة غير محدودة.
لضمان  كبيرة  جهودا  أنفسهم  الفراعنة  وبذل 
قيامهم أيضا برحالت آمنة إلى العالم السفلي.

المصدر: إكسبريس

خالد الجيوسي:
إًذا تحّقق الهدف من جولة ولّي العهد السعودي 
شملت  التي  الثالثّية  سلمان  بن  محمد  األمير 
مصر، األردن، وانتهت بتركيا، رغم ِقَصر وقتها 
غير  لبالده،  الفعلي  الحاكم  إن  بالقول  ُعمومًا، 
معزول دولّيًا، ويستطيع الّسفر متى شاء بتوقيته، 
وال مخاوف أمنّية، وُمصافحة زعماء الدول على 
وحفاوة  بترحيب  ويحظى  بل  ُمباشرًة،  الهواِء 
استقبال علنّية، حتى في تركيا، التي جرى فيها 
اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فها 
فرش  أردوغان  طّيب  رجب  التركي  الرئيس  هو 
أن  بعد  سلمان،  بن  واستقبل  “األزرق”،  سّجاده 
كان أشار إلى توّرطه غير الُمباشر بإعطاء أمر 

االغتيال، وتوّعده بالُمحاسبة.
سلمان  بن  الستقبال  أردوغان  الرئيس  يخرج  لم 
في المطار، كما فعل نظيره المصري عبد الفتاح 
وهذا  الثاني  هللا  عبد  األردني  والملك  السيسي، 
عماًل بالبروتوكول الرئاسي التركي الذي لم يكسره 
األخير  وخرج  األردن  ملك  فعل  كما  أردوغان 
حرص  السعودّية”،  عهد  “ولي  ُمستقباًل  بنفسه 
أردوغان على وداع بن سلمان في المطار، وقبلها 
السعودي،  بضيفه  الئق  استقبال  تحضير  على 
وفي باحه قصره الفخم )المجمع الرئاسي( بأنقرة، 
استعرض بن سلمان حرس الشرف، ودخل القصر 
أزمة ملف خاشقجي، ورفع  بذلك  ُمنهيًا  التركي، 
لتركيا،  السعوديين  السفر على  قبل وصوله منع 
بضاعته  وعادت  أردوغان،  ُيريده  ما  بعض  هذا 
األراضي  إلى  للدخول  الُحدود  على  الُمتكّدسة 

السعودّية.
يبدو  فيما  ُيريد  كان  سلمان،  بن  محمد  األمير 
ترك أثر جدلي الفت خالل زيارته لتركيا، فعمد 
إلى “كسر البروتوكول” المعمول به بتحّية العلم، 
بتحّية  يقوم  أن  فبدل  الّشرف،  حرس  وعناصر 
عسكر الّشرف بالعبارة المعمول بها في البروتوكول 
“مرحبا عسكر”، اختار أن يقول “السالم عليكم”، 
الزائرين  الزعماء  قبله  من  فعل  ما  عكس  على 
البعض  عسكر”،  “مرحبا  بقول  والتزموا  لتركيا، 
وجد في الخطوة ُمناكفة سياسّية، لعّلها لم ُتعجب 
أردوغان، وُخصوصًا إصرار بن سلمان على قول 
السالم عليكم باللغة العربّية وهي تحّية اإلسالم، 

ال مرحبا عسكر باللغة التركّية.
وشملت  بتركيا  انتهت  التي  سلمان  بن  زيارة 
األردن، ومصر بالنسبة للجانب السعودي، الغاية 
بن  األمير  وإخراج  وتنسيقّية  استعراضّية  منها 

سلمان من ُعزلته، ما قبل زيارة الرئيس جو بايدن 
المملكة  بتحويل  توّعد  قد  كان  والذي  للمملكة، 
اقتصادّية  منافع  للسعودّية  فليس  منبوذة،  لدولٍة 
بقدر ما هي سياسّية بحتة من الدول التي زارها بن 
سلمان، فتركيا التي ُتعاني من التضّخم، وارتفاع 
واألردن،  الدوالر،  أمام  الليرة  وتأرجح  األسعار، 
تفعيل  ينتظران  حيث  ُمشابه،  حالهما  ومصر 
أسعار  ارتفاع  ظل  في  السعودّية،  االستثمارات 
اإلنتاج  زيادة  اآلن  حتى  األخيرة  ورفض  النفط، 
فيما  خزينتها،  مصلحة  في  يصب  ما  النفطي، 
العمل  استمرار  مطروح حول  السعودي  التساؤل 
الذي  الهدف  عدمه،  من  الدخل  مصادر  بتنويع 
كان أطلقه األمير محمد بن سلمان ضمن رؤيته 
االقتصادّية 2030، طالما أن النفط وأسعاره في 
الروسّية-  الحرب  بفضل  وكبير  ملحوظ  تحّسن 

األوكرانّية.
وعلى عكس زيارته لمصر واألردن التي أكملت 
ليلته فيهما، كان الفتًا أن  اليوم وأكثر، وأمضى 
بزيارته  ُمتعّجاًل  كان  سلمان،  بن  محمد  األمير 
لتركيا، فالعشاء الذي أقامه أردوغان على شرفه 
عّدة  الزيارة  كامل  ودامت  ساعة،  من  أقل  دام 
ساعات حتى الُمغادرة، فيما لم يجر اإلعالن عن 

توقيع اتفاقّيات كما جرى في عّمان، والقاهرة.
وحرصت نخب سعودّية ُمقرّبة من بن سلمان، على 
نشر مقاطع من العشاء، حيث ظهر بن سلمان 
وبينهما  واحدة،  طاولة  على  يجلسون  وأردوغان 
للطعام،  أردوغان  تناول  المقطع  وأظهر  مترجم، 
فيما اكتفى بن سلمان بشرب الماء الموضوع على 
الطاولة، وحرصت تلك النخب على اإلشارة بحجم 
الفرقة  األمير بن سلمان، بعزف  بزيارة  االحتفاء 
سعودّية  وطنّية  أنشودة  العشاء  خالل  الموسيقّية 
ليبقى  فوق”،  فوق  الّسعودي  “هذا  كلماتها  تقول 
ؤال لماذا لم يجر اإلعالن عن اتفاقّيات تجارّية  السُّ
فقط  سلمان  بن  هدف  كان  وهل  البلدين،  بين 
لتركيا،  زيارته  على  اإلعالمّية  األضواء  تسليط 

ِقَبل  من  بها  حظي  التي  الحفاوة  مدى  وإظهار 
القيادة التركّية وفي البلد الذي قتل فيه خاشقجي، 
وبالتالي  ُتذكر،  اتفاقّيات  بدون  تركها  ثم  ومن 

إحراجها، تساؤٌل مطروح.
من  األكبر  الفائز  خرجت  مصر،  تكون  وقد 
جولة بن سلمان، فقد حظيت بنصيب األسد من 
االتفاقّيات التجارّية، فحسب البيانات الرسمّية جرى 
بلغت 7,7  وتجارّية،  استثمارّية،  اتفاقّيات  توقيع 
مليارات دوالر أمريكي، وليس هذا فحسب بل تم 
اإلعالن عن عزم السعودّية قيادة استثمارات تبلغ 
قيمتها 30 مليار دوالر أمريكي، هذه االتفاقّيات 
سر  حول  التساؤالت  ُتثير  مصر،  مع  الضخمة 
االهتمام الخاص الذي أظهره بن سلمان بمصر، 
دول  لحماية  أمني  دور  لعب  في  جيشها  ودور 
وإيران،  إسرائيل  بين  اندالع حرب  الخليج، حال 
التحذيرات  إلى  إضافًة  عنها،  األمريكي  والتخّلي 
بُخصوص  المصرّية  الصحافة  أطلقتها  التي 
الخطر الذي قد ُيداهم جبهة مصر الداخلّية، حال 
والتأثير  نظامها،  وانهيار  اقتصادها،  إنقاذ  عدم 

السلبي بالتالي على أمن دول الخليج العربي.
هو  سلمان  بن  جولة  ضمن  كان  الذي  األردن 
الالفتة  الحفاوة  إبراز  على  وحرص  اآلخر، 
عبد  الملك  عاهله  وخرج  السعودي،  بالضيف 
الحسين بن عبد  الثاني، وولّي عهده األمير  هللا 
مع  األردنّية  الحكومة  طاقم  وكامل  للمطار،  هللا 
واألعيان،  النواب  مجلسي  ورئيسي  رئيسها، 
عبد  الملك  وتجّنب  الشاب،  األمير  الستقبال 
انقالب  أزمة  بعد  الشهيرة  ُمقابلته  في  الثاني  هللا 
أخيه الفاشلة، اإلشارة إلى توّرط السعودّية، يبدو 
يبتغيه تمامًا من  أن األردن لم يحصل على ما 
بالزيارة،  الزيارة، وإن كان اإلعالم األردني أشاد 
زيارة  هامش  على  األردن  يحصل  لم  ونجاحها، 
بن سلمان، إال على عدد من االتفاقّيات، اتفاقّية 
تطوير عقاري، وأخرى تدريب كوادر، وثالثة لتوريد 
نفايات،  لُمعالجة  واتفاقّية  الفوسفوريك،  حمض 

فيما لم يجر ذكر أو اإلعالن عن أّي اتفاقيات 
في  استثمارّية  مليارات  أو ضخ  بأرقام ضخمة، 
عنها  اإلعالن  التي جرى  كتلك  األردنّية  السوق 

في مصر.
األّول  بالمقام  ُمعنيٌّ  األردن  للُمراقبين،  بالنسبة 
االستفادة مالّيًا من السعودّية، قد تكون الزيارة غير 
فالسعودّيون  الواقعي،  األردني  بالمنظور  ناجحة 
واإلنفاق  بالّسخاء  رضاهم  عن  ُيعّبرون  عادًة 
المالي على الدول الحليفة، أما تبادل الضحكات، 
سلمان  بن  األمير  أبداها  التي  واالبتسامات، 
واجبات  تتعّدى  ال  فقد  األردنيين،  للمسؤولين 
ُمجامالت الكاميرات، وما يستدعيه الموقف، فقد 
كان انحنى لُيقّبل يد ابن عّمه األمير محمد بن 
اليوم معزوٌل  السابق، واألخير  العهد  نايف ولي 
وُمعتقل، وتتحّدث تقارير عن تعذيبه، ومنعه من 
الطعام، وبعد إجبار رئيس  السفر، وحرمانه من 
على  الحريري  سعد  األسبق  اللبناني  الوزراء 
االستقالة من منصبه في الرياض، ظهر األخير 
إلى جانب بن سلمان، ُمعلنًا أنه ُمتواجد ُهنا بكامل 
لذاكرة األردنيين  إرادته، كل هذه مواقف تحضر 

على الُعموم.
الهاشمّية  الوصاّية  دعم  على  السعودي  والتأكيد 
بن سلمان، يظل موضع  بعد زيارة  القدس  على 
تساؤل واستفهام أردني رغم إبداء االرتياح، فالقيادة 
براغماتّية  سياسة  تنتهج  باتت  الحالّية  السعودّية 
عنه  تتحّدث  ما  ظل  وفي  الملّفات،  بُكّل  ُمتغّيرة 
العربّية  بين  التطبيع  ُقرب  عن  بايدن  جو  إدارة 
السعودّية، ودولة االحتالل اإلسرائيلي حتى زيارة 

بايدن الُمرتقبة ُمنتصف الشهر الُمقبل للمملكة.
لألردن،  وتحديًدا  سلمان،  بن  لجولة  الُمتتّبعون 
ُمستشار  باسم عوض هللا  توّرط  بعد  تأتي  وهي 
بن سلمان في ُمحاولة انقالب فاشلة في األردن، 
والسعودّية  األردنّية  المنّصات  تعامل  عند  توّقفوا 
مع مشهد تقليد الملك عبد هللا الثاني األمير بن 
وما  علي،  بن  الحسين  الشريف  قالدة  سلمان 
يعنيه اسم هذه القالدة بالنسبة لألمير بن سلمان، 
وجّده الُمؤّسس الملك عبد العزيز تاريخّيًا وخالفّيًا 
األردني  اإلعالم  اعتبره  وما  مّكة،  في  والزعامة 
المملكتين،  تقليًدا ُيشير لعدم وجود خالفات بين 
أو ُينهيها، فيما اهتّمت المنّصات السعودّية بمشهد 
تقليد الوسام ذاته، حيث لفتوا بأن بن سلمان لم 
تقليده الوسام األرفع أردنّيًا، بل قام  ينحن خالل 
باالنخفاض قلياًل )تقصير طوله( بحضرة عاهل 

األردن.

األميركي  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  كّرر 
في  مرة   15 من  أكثر  التضّخم  مصطلح 
أسعار  برفع  الخاص  األربعاء،  أمس  تقريره، 
نطاق  إلى  أساس  نقطة   75 بمقدار  الفائدة 
الشغل  التضخم  وأصبح   .%1,75  -  1,50
منذ  أعلنت  التي  المركزية،  للبنوك  الشاغل 
الرّبع األول من العام الجاري حالة الطوارئ، 
المستهلك  أسعار  مستهدفات  تحقيق  بهدف 
في األسواق. ولكن بعد قرارين من الفيدرالي 
آذار/ في  الفائدة،  أسعار  برفع  األميركي 

مارس وأيار/مايو الماضيين، لم تنجح جهوده 

الشهر  الذي سجل  التضخم  جماح  كبح  في 
الماضي 8,6%، وهو أعلى مستوى منذ العام 

.1981
رفع  جرعة  زيادة  االربعاء،  الفيدرالي،  وقّرر 
أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، عّلها 
والبدء  التضخم،  صعود  لوقف  بداية  تكون 
برحلة هبوط خالل الربع الثالث من 2022.

وتقول القاعدة: »قرار رفع أسعار الفائدة يزيد 
عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أّن 
قبل  مرة  من  أكثر  سيفكرون  البنوك  عمالء 

اإلقدام على االقتراض«.

مرّد ذلك أّن البنوك ستزيد سعر الفائدة على 
عمالء  أّن  يعني  ما  باالقتراض،  الراغبين 
البنوك قد يتخذون قرارًا بتأجيل االقتراض إلى 

حين هبوط أسعار الفائدة.
 سيتسبب قرار التأجيل هذا بعّدة أمور، أّولها 
شراء  عن  التراجع  في  سببّا  يكون  قد  أّنه 
قائم  مشروع  توسيع  أو  ما،  خدمة  أو  سلعة 
أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، 
أقل،  النقدية  السيولة  ستكون  بالمحصلة 
واالستهالك أقل. والهدف من قرار رفع أسعار 
داخل  النقدية  السيولة  تخفيف  هو  الفائدة، 

السوق إلبطاء االستهالك، وهي أولى الطرق 
لخفض التضخم في أي اقتصاد.

 سيدفع رفع الفائدة أيضًا بانتقال السيولة إلى 
أصحابها  يحصل  ودائع،  على شكل  البنوك 
كأداة  البنوك  من  مرتفعة  فوائد  على  مقابلها 
بسحب  المركزي  البنك  ينجح  وهنا  استثمار، 
السيولة من األسواق. وهذا بالضبط ما يقوم 
إنجلترا  و  كندا  وبنك  األميركي  الفيدرالي  به 
وقريبًا البنك المركزي األوروبي، كأبرز أدوات 
االقتصاد  أصاب  الذي  التضّخم  جماح  كبح 

العالمي.

احذر المالبس الضيقة قد تؤثر على خصوبتك

مشاكل  من  الرجال  من  الكثير  يعاني 
بالخصوبة، وتدور دائمًا تساؤالت حول أسباب 
هذه المشكلة، ومن أهم المشاكل التي قد تؤدي 
قد  الرجال  بعض  أن  المشكلة  هذه  لحدوث 
يقدموا على ارتداء المالبس الداخلية الضيقة.

الغدد  إي دومينجيز، أخصائية  وقالت سيليا 
بجامعة  الطب  كلية  في  اإلنجابية،  الصماء 
إيموري، »السبب في وجود الخصيتين خارج 
الجسم حتي تنتج الخصيتان كمية كافية من 
الحيوانات المنوية، ولكي تقوم بمهمتها يجب 

من  أقل  الخصيتين  حرارة  درجة  تكون  أن 
درجة حرارة الجسم األساسية«.

الخصيتين  حرارة  درجة  »ترتفع  وأضافت، 
عند ارتداء الرجل مالبس داخلية ضيقة، وإذا 
كانت الخصيتان أعلى بعدة درجات من درجة 
إنتاج  بمهمة  تقوم  فلن  الطبيعية،  حرارتها 

حيوانات منوية كافية«.
النخفاض  يؤدي  األمر  هذا  وتابعت، 
إنتاج  يستغرق  إذ  المنوية،  الحيوانات  عدد 
الحيوانات المنوية من 10 إلى 11 أسبوًعا، 

ما يؤثر على الخصوبة.
الوطني  المعهد  أجراها  دراسة  وكشفت 
المالبس  أن  والرعاية،  للصحة  البريطاني 
الداخلية الضيقة تؤثر على خصوبة الرجل، 

وفقًا لما نقله موقع )المصري اليوم(.
اليومية  الممارسات  الدراسة  وتضمنت 
على  مالبسهم  وتأثير  الرجال  من  لمجموعة 
الحيوانات  وحركة  المنوي  السائل  كمية 

المنوية.
المالبس  ارتداء  أن  على  الدراسة  وتوصلت 

الداخلية الضيقة يتسبب في ارتفاع درجة حرارة 
كيس الصفن، بالتالي يؤثر على كمية السائل 

المنوي وعدد الحيوانات المنوية وجودتها.
في  طبيب  جرونيباوم،  أموس  يشير  فيما 
مستشفى نيويورك، أنه ال يمكن للرجل ارتداء 
مثل هذه المالبس الضيقة إذا كان يرغب في 
اإلنجاب، ألن ذلك يضر بالحيوانات المنوية 
 11 إلى   10 من  تصل  لمدة  عليها  ويؤثر 

أسبوًعا.
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أشخاص يأكلون وال تزداد أوزانهم..
 الطريقة بسيطة ومتوفرة

من يتعرض للدغات البعوض أكثر من غيره؟

أن تعطي وأنت في قمة اإلحتياج، فهذا هو منتهى العطاء

ال شيء ينبت هنا بدون جذور
بعيد  أيام  قبل  احتفلت  يهودية  عجوز  روت 
ميالدها ال 106 ،حيث قالت :  كنت قبل 
ذلك  في  سنوات  ست  ذات  طفلة  عام  مائة 
باقة  الوقت  كلفت بإعطاء ونستون تشرشل 
بلفور مع وزير  ورد وهو صاحب فكرة وعد 
خارجيته آرثر جيمس بلفور عام 1917 وكان 
عسكريًا  األرض  على  للفكرة  داعما  تشرشل 
وسياسيًا ولوجستيًا  قدمت له باقة الورد عندما 
زار  فلسطين كوزير للمستعمرات عام 1921 
انشأها  التي  أبيب  تل  بلدية  لزيارة  ،وذهب  
األولى  البذرة  لتكون   1909 عام  االنجليز 
إسرائيل  لتكون  بعد  فيما  لتكبر  التي زرعوها 

الوطن المنشود لليهود العالم على حساب اهل 
األرض العرب الفلسطينيون . قالت العجوز 
أنه ومن ضمن تزيين منطقة استقبال تشيرشل 
في حديقة بلدية تل أبيب  اضطر  منظمو 
الحفل  إلى قطع أشجار صنوبر بالقرب من 
لبنان واحضارها على عجل  إلى تل  حدود 
أبيب وغرزوها في األرض الرملية  في حديقة 
اكثر  الضيف  أمام  لتبدو  لتجميلها   البلدية  

جمااًل ورونقًا واقرب إلى حدائق أوروبا !  
السن هذه  في  ،الطاعنة  ٱنذاك  الطفلة  قالت 
االيام ،انها شعرت بالملل بعد دقائق من بدء 
مرتكزة  جانبا  ،وتنحت  كلمته  إلقاء  الضيف 

الشجرة  من  كان  ،فما  األشجار  إحدى  على 
أن مالت وبان جذعها المقصوص وأدى ذلك 
وظهرت  األشجار  من  آخر  عدد  ميل  إلى 

الخديعة .
قالت شاهدت تشيرشل ينفجر ضاحكًا ومال 
بكالم  إذنه  في  وهمس  البلدية  رئيس  على 
علمت الطفلة )العجوز( الحقا أنه قال لرئيس 

البلدية  :
»  أخشى أن تسقط دولتكم يوما ما حتى لو 
ساعدناكم وساعدكم كل العالم  على إنشائها 

.. فال شيء ينبت هنا بدون جذور  ! ،،

سألوا بيل غيتس : هل يوجد هناك من هو 
أغنى منك...!!؟

قال: نعم.. شخص واحد فقط...
سألوه : من هو..!!؟

قال: منذ سنوات مضت عندما تخرجت 
وكانت لدي أفكار طرح مشروع 

المايكروسوفت، كنت في مطار نيويورك، 
قبل الرحلة وقع نظري على المجالت 

والجرائد، عجبني عنوان إحدى الجرائد.. 
ادخلت يدي في جيبي كي أشتري الجريدة، 
إال أنه لم يكن لدي من فئة العمالت النقدية 
الصغيرة فأردت أن أنصرف، فوجدت بائع 

الجرائد صبي..  عندما شاهد إهتمامي 
ورغبتي القتناء الجريدة قال : تفضل.. هذه 

الجريدة لك.. خذها يا أخي...
قلت: ليس لدي قيمتها من الفئات الصغيرة..

قال: خذها.. فأنا أهديها لك...
بعد ثالثة أشهر صادف أن رحلتي كانت 
في نفس المطار ونفس الصالة، ووقعت 

عيناي على مجلة، أدخلت يدي في جيبي لم 
أجد أيًضا نقود فئة العمالت الصغيرة ، نفس 

الصبي قال لي: خذ هذه المجلة لك..
قلت: يا أخي قبل فترة كنت هنا أهديتني 
جريدة، هل تتعامل هكذا مع كل شخص 

يصادفك في هذا الموقف..!!؟
قال: ال.. ولكن عندما أرغب أن أعطي، فأنا 
أعطي عن حب و عن نفٍس طيبة من مالي 

الخاص..
هذه الجملة ونظرات هذا الصبي بقيت في 
ذهني وكنت أفكر يا ترى على أي أساس 

وأي إحساس يقول هذا..
بعد 19 سنة عندما وصلت الى أوج 

قدرتي.. قررت أن َأِجدُّ في البحث عن 
هذا الشخص كي أرد له الجميل وأعوضه، 

َشكَّلت فريقًا وقلت لهم اذهبوا إلى المطار 
الفالني وابحثوا لي عن الصبي الذي 

كان يبيع الجرائد في الفترة الفالنية.. بعد 
شهر ونصف من البحث الدقيق والتحقيق 

وجدوه حارسًا لصالة مسرح.. فتمت دعوته 

لمقابلتي،  سألته هل تعرفني..!!؟
قال: نعم.. أنت السيد بيل جيتس 

المعروف.. كل العالم يعرفك...
قلت له قبل سنوات عندما كنت صبًيا 

صغيرًا وتبيع الجرائد أهديتني مرتين جريدة 
مجانية حيث لم يكن يتوفر لديَّ نقود 

من الفئات الصغيرة، لماذا فعلت معي 
ذلك...!!؟

قال: هذا شيء طبيعي ألن هذا هو 

إحساسي و حالتي و كنت أشعر بالرضا 
و الراحة في ذلك أكثر مما لو أخذت منك 

ثمنهم...
قلت: هل تعلم ما أريده منك اآلن، أريد أن 

أرد لك جميلك...
قال: كيف..!!؟

قلت: سأعطيك أي شيء تريده..
قال الشاب وهو يضحك: أي شيء 

أريد..!!!؟
قلت: أي شيء تطلبه..

قال: هل حقيقي أي شيء أطلبه..!!!؟
قلت: نعم.. أي شئ تطلبه ستأخذه، لقد 

أعطيت أنا قروضًا لخمسين دولة أفريقية، 
سأعطيك مقدار ما أعطيتهم كلهم...

قال الشاب: يا سيد بيل غيتس.. ال يمكنك 
أن تعوضني...!!!

قلت: ماذا تقصد.. كيف ال يمكنني 
تعويضك...!!!؟

قال: ُأدِرْك أنك لديك القدرة لتفعل ذلك.. 
ولكن ال تستطيع أن تعوضني..!!!

سألته: لماذا ال أستطيع تعويضك...!!؟
قال : الفرق بيني وبينك أنني أعطيتك في 
أوج فقري و أنت تعطيني في أوج ِغَناك، 

إنما كرمك هذا و حفظك للطف ما صنعت 
معك يغمرني و يكفيني و يرضيني...

يقول بيل غيتس دائًما أشعر أنه ال يوجد من 
هو أغنى مني سوى هذا الشاب..

أن تعطي وأنت في قمة اإلحتياج، فهذا هو 
منتهى العطاء ..

له  يحلو  ما  األشخاص  أحد  يأكل  لماذا 
ويستهلك كثيرا من الطعام من دون أن يزداد 
يضع  المقابل،  في  نحيفا.  يبدو  بل  وزنه؟ 
شخص آخر كثيرا من الضوابط على طعامه 
وإذا خالفها وأكل قطعة صغيرة من البسكويت 

يزداد وزنه سريعا.

أمر غير عادل، ويصدم كثيرا من الساعين 
االدعاء  أن  بخاصة  أسبابه،  في  للبحث 
ويتمتعون  يأكلون  الذين  »النحيفين  بأن 
من  أسرع  أيض  عملية  لديهم  صحي  بوزن 
يأكل  لماذا  إذن،  خطأ.  أنه  ثبت  اآلخرين« 
الطعام  من  لهم  يحلو  ما  األشخاص  بعض 
وال تزداد أوزانهم؟ ولماذا يأكل آخرون طعاما 

صحيا وتزداد أوزانهم؟
الوراثة

كثير من الدراسات واألبحاث العلمية أشارت 
الوزن،  زيادة  في  الجينات  مسؤولية  إلى 
باعتبارها عوامل وراثية تلعب دورا أساسيا في 

الوزن.
حسب »مايو كلينيك« )Mayoclinic( تلعب 
الجينات دورا في تحديد الوزن، لكن ليس كأن 

األمر قدري أو مفروغ منه وال يمكن تغييره.

عوامل  في  فرقا  تحدث  أن  للوراثة  يمكن 
محددة مثل مدى شعورك بالشبع أثناء تناولك 
للطعام، ومستويات االمتالء والشهية، وكيف 
السعرات  ويحرق  الطاقة  جسمك  يستخدم 
الحرارية. ومع ذلك، ال تزال البيئة المحيطة 
ونمط الحياة والخيارات الصحية هي العوامل 
مقدار  في  كبير  بشكل  المتحكمة  األساسية 
وزنك، والوراثة أمر هامشي ال ينبغي التعويل 

عليه.
أنت لست ما تأكل

السعرات  كمية  إن  التقليدية  النظرية  تقول 
لها  ويشربونها  الناس  يأكلها  التي  الحرارية 
عدد  تستهلك  وزنهم:  على  مباشر  تأثير 
السعرات الحرارية نفسها التي يحرقها الجسم 
مع مرور الوقت ويبقى الوزن مستقرا، تستهلك 
أكثر مما يحرق الجسم والوزن يرتفع، تستهلك 

أقل ينخفض   الوزن.

وتقوم برامج إنزال الوزن باألساس على قاعدة 
تسهم  غيرها  دون  األطعمة  بعض  إن  تقول 
ذلك  بما في  الوزن،  كبيرا في زيادة  إسهاما 
نسبة  على  تحتوي  التي  نعة  ص الم األطعمة 
القيمة  ذات  الحرارية  سعرات  ل ا من  عالية 

تجنبها  من  بد  وال  منخفضة،  ل ا الغذائية 
داتا«  فوود  لـ«ماي  وفقا  زن،  الو لخسارة 

.)Myfooddata(
الحرارية  السعرات  ذات  مة  ع األط وتشمل 
العالية التي يجب تجنبها: األطعمة السريعة 
واللحوم المصنعة والحلويات واللحوم الدهنية 
الخفيفة  والوجبات  األبيض  خبز  ل ا ومنتجات 

والمشروبات السكرية والكحول والتوابل.
ورغم أن تلك النظرية تبدو منطقية تماما، فإن 
مرتفعة  أطعمة  يتناولون  ص  ا األشخ بعض 

السعرات الحرارية وال يكتسبون وزنا، لماذا؟

رابين  ريبيكا  األميركية  الطعام  ة  مدون تشير 
أكلت  »لقد  إنستغرام  حساب  ر  تدي التي 
 ،)I Actually ate that( ل«  ع بالف ذلك 
التي  األطعمة  صور  رض  ع ل المخصص 
بأطعمة  نفسها  تقييد  عدم  أن  إلى   ، تتناولها
محددة هو سر الحفاظ على قوامها النحيف.

»نيويورك  مع  مقابلة  في  يكا  ب ري وتقول 
بوست« )Nypost( »نشأت على تناول ما 
يجعلك سعيدا، في نظري هذا عدد كبير من 
سندويشات التاكو والناتشوز والبيتزا في وقت 

متأخر من الليل والخبز والمعكرونة«.

ولكن على الرغم من أنها تنغمس بانتظام في 
األطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، فإن 
ريبيكا تملك قواما نحيفا. وتشرح قائلة »أعامل 
الطعام على أنه شيء تستمتع به، أنا ال آكل 
في ثوان، إذا كنت أتناول المعكرونة اللذيذة 
فسوف آخذ وقتي وأتناولها. األمر كله يتعلق 

بالتحكم في حصص الطعام«.

كلمة  هي  الطعام«  »حصص  ن  و تك ربما 
السر التي كشفتها ريبيكا، وأيدتها إليسا رومي 
المتحدثة باسم أكاديمية التغذية األميركية، إذ 
 )Self( »تقول في مقال على موقع »سيلف
جعل  عن  الناس  يتوقف  »عندما  د  تج إنها 
عالقتهم  يحّسنون  فإنهم  محظورة  األطعمة 
بشكل  قادرين  يصبحون  ثم  ومن   ، م بالطعا
متوازن،  غذائي  نظام  تناول  ى  ل ع أفضل 
الحفاظ  مع  ذلك،  يريدون  عندما  اس  م واالنغ

على االعتدال«.

وتوضح إليسا أنه عند الشعور بأنك تستطيع 
بك  ينتهي  وقت  أي  في  ما  شيئا  كل  تأ أن 
أو  اإلطالق،  على  تناوله  عدم  إلى  األمر 
مما  أقل  كمية  تناول  عن  بالرضا  ور  الشع
ينبغي  ال  أنه  شعرت  عندما  تأكله  نت  ك لو 
أن تحصل عليه على اإلطالق. التحكم في 
حصص الطعام هو كل ما في األمر خاصة 
أيضا  المهم  ومن  سوءا،  األطعمة  كثر  أ مع 
من  مزيج صحي  على  من حصولك  كد  التأ
الطعام، فيمكن تناول السلطة الخضراء قبل 

قطعة من البيتزا مثال.
عوامل أخرى

يأكل  الشائعة على سؤال »لماذا  لردود  ا من 
ويستهلكون  لهم  يحلو  ما  األشخاص  بعض 
أوزانهم  أن  يبدو  ال  ولكن  الطعام  من  كثيرا 
)حرق  أيض  عملية  لديهم  أن  د؟«  تزدا
لكن  آخر،  شخص  أي  من  أسرع  ت(  سعرا

اإلجابة خاطئة.

اختصاصي  بروير،  جون  البروفيسور  يرى 
بلندن،  ماري«  »سانت  جامعة  من  غذية  الت

أن التمثيل الغذائي السريع ليس دائما السبب 
وراء الوزن الصحي للفرد.

بي  »إس  موقع  خالل  من  جون  ويوضح 
األشخاص  من  العديد  أن   )Sbs( إس« 
بسبب  يحافظون على وزن صحي  حيفين  الن
يتناولونها،  التي  الحرارية  السعرات  الي  إجم
وليس األيض. مضيفا أن »عددا هائال من 
الوزن  زيادة  من  يعانون  الذين  شخاص  األ
مرتفع  أو  تماما  طبيعي  أيض  معدل  يهم  لد
تناول  لكنهم يخسرون كل ذلك بسبب  ا،  جد

كثير من السعرات الحرارية«.

الجسم  احتياج  إذا كان  أكثر بساطة،  بشكل 
ألفي سعرة حرارية في اليوم، وتناول الشخص 
ذلك الكم من السعرات ثم أضاف قطعا بسيطة 
األمر  ذلك  على  واستمر  البسكويت،  من 
سيزداد وزنه، في حين إذا تناول الشخص في 
يوم وجبة من الطعام غير الصحي ولم يتخّط 
صحيا  طعاما  وتناول  حراري،  سعر  األلفي 
في األيام التالية فذلك لن يكسبه وزنا، بل من 

الممكن أيضا أن يفقد من وزنه.
جون  يورد  الحرارية  السعرات  كمية  وبجانب 
يمكن  كيف  توضح  التي  العوامل  من  عددا 

تناول الطعام وعدم اكتساب الوزن، منها:
النوم من 6 إلى 8 ساعات: األشخاص الذين 
الليلة بشكل  أقل من 6 ساعات في  ينامون 
منتظم قد يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

األشخاص  بعض  يتناول  المنزلي:  الطعام 
في  تطهى  لكنها  الطعام،  من  كبيرة  كمية 
على  االعتماد  ويكون  المنزل،  في  الغالب 
األدنى، ونادرا  الحد  المصنعة عند  األطعمة 
ما يأكلون وجبات سريعة أو من خارج البيت.

الجلوس أثناء تناول الطعام: األشخاص الذين 
لتناول  أكثر عرضة  واقفين  الطعام  يتناولون 

ضعف الكمية منه.
الوجبات الخفيفة: من األفضل تناول الوجبات 
الخفيفة في وقت قريب من الوجبات الرئيسة 

وتجّنب تناولها ليال أو أمام التلفاز.
بناء روتين األكل والحركة: عادة ما يتحول 
األكل لدى هؤالء األشخاص إلى روتين، سواء 
طهيه أو تناوله في مواعيد منتظمة، وكذلك 
الحركة واختيار تفضيالت يومية بسيطة مثل 
المشي  أو  المصعد  من  بدال  الدرج  صعود 
فعالية  له  المنتظم  الروتين  ذلك  بناء  يوميا. 
كبيرة في إنقاص الوزن حتى إذا قررت تناول 
المرتفعة  المغرية  األطعمة  من  محددة  كمية 

السعرات.

البيت الكبير

كتب الروائي التركي  - عزيز نيسين
قصة قصيرة لها دالئل عظيمة.... عن 

عائلة تعيش في بيت كبير.. لم تجد مانعا 
من أن تؤجر حجرة منه.. ثم حجرة أخرى.. 

ثم حجرة ثالثة.. وهكذا جرى المال في يد 
األسرة.. وراحت تنفقه على أشياء ال لزوم 
لها.. لكن المستأجرين سرعان ما ضجوا 
بالشكوى من قلة المياه.. فوافقت األسرة 

على أن تقترض منهم إلصالح المياه.. ثم 
اقترضت منهم إلصالح شبكة الصرف.. ثم 
اقترضت منهم إلصالح طرقات و الحديقة.. 

وألنها عجزت عن السداد.. فقد سمحت 
بمزيد من الغرباء يدخلون البيت ويسكنون 

فيه.. ثم سمحت لهم بالسيطرة على 
الحديقة.. ثم تركت لهم كل البيت وسكنت 

فوق السطح.. ثم لم تجد مفرا من أن يعمل 

أفرادها في خدمة هؤالء الغرباء.. اصبحوا 
خدما لهم..

وهنا صرخ اإلبن الكبير: إن هذا البيت لم 
يعد بيتنا.. نحن الذين أصبحنا فيه غرباء..

لكن األب غضب بعنف على ما سمعه من 
ابنه.. وسارع بفتح خزانته السرية وأخرج 

منها ورقة قديمة تثبت أنه ورث البيت أبا 
عن جد.

وقد دخل عزيز نيسين السجن بعد نشره لهذه 
القصة.. وقال المدعي العام العسكري الذي 

كان يحاكمه إنه كان يقصد الوطن بهذا 
البيت.. فابتسم عزيز نيسين ابتسامة ساخرة 

وقال: مادمتم بهذه الفطنة فلماذا فتحتم 
أبواب وحجرات الوطن للغرباء حتى احتلونا 
بالديون وأصبحنا نحن الغرباء رغم سندات 

الملكية التي نحملها ونحن سعداء؟!!

يارتسيفا،  إيرينا  الروسية  الطبيبة  أعلنت 
أن  والحساسية،  المناعة  أمراض  أخصائية 
يهاجمهم  البعوض  أن  من  يشكون  الكثيرين 
أكثر من غيرهم. ولكن على أي أساس يختار 

البعوض ضحاياه؟
لراديو  حديث  في  األخصائية،  وتشير 
جدا  بعيدون  الكثيرين  أن  إلى  “سبوتنيك”، 
عن الطب وعلم األحياء، لذلك تظهر عندهم 
فرضيات مختلفة. فالبعض يعتقد أن البعوض 
يهاجم من يحمل فصيلة دم محددة، والبعض 
البدناء،  يختار  البعوض  أن  يعتقد  اآلخر 
والبعض اآلخر يؤكد على أن البعوض يهاجم 
المدمنين على الكحول. ولكن ما صحة هذه 

الفرضيات؟
ما  البعوض  لدى  يعمل  الواقع  “في  وتقول، 
يشبه جهاز “التصوير الحراري”، حيث يرى 
ويتوجه  الحمراء،  تحت  األشعة  انبعاثات 

يتعرض  ربما  لذلك  الدموية.  األوعية  نحو 
للدغات  غيرهم  من  أقل  البدناء  األشخاص 
الجلد  تحت  شحمية  طبقة  لوجود  البعوض، 
موسم  في  ولكن  الدموية.  األوعية  تغطي 

أما  لهجماته.  معرضون  الجميع  البعوض 
بالنسبة للكحول، فطبعا يوسع األوعية الدموية 
فترة مؤقتة، ولكن ال توجد عالقة محدد بين 

تناول الكحول ولدغات البعوض”.

وتضيف، رد الفعل تجاه لدغة البعوض يعتمد 
طبقة  وسمك  للحساسية  الشخص  ميل  على 
الجلد، وتقدم النصائح لتخفيف التورم الناتج 

عن لدغة البعوض.
لكل  ألن  شخصي،  شيء  “كل  وتقول، 
شخص حساسية خاصة به واألشخاص الذين 
بشرة  لديهم  الذين  أو  الحساسية  من  يعانون 
أكثر من غيرهم.  التورم  يعانون من  ناعمة، 
نهائيا.  البعوض  بلدغة  يتأثر  ال  من  وهناك 
والرقبة  الوجه  مناطق  في  البعوض  ولدغات 
والمعصمين والكاحلين أكثر ألما، ألن الجلد 
في هذه المناطق رقيق. ولكن المهم عدم حك 
مكان اللدغة، بل يكفي وضع شيء بارد على 
المكان ودهنه بمرهم مبرد أو أي شيء مضاد 
للحكة، وشرب دواء مضاد للهستامين إذا كان 

رد الفعل قويا”.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

... أقرضت إحدى زميالتي في  تقول معلمة 
على  بناء  املال  من  مبلغا   ) )السابق  عملي 

طلبها وحلاجتها له - كما قالت - .. 
وملا بدأت أطالبها به بدأت تتجاهل الرد على 

مكاملاتي.... وبعدين : 
مرة   15 من  أكثر  هاتفتها   األيام  أحد  في 
أن  …وملعرفتي  مكاملاتي  على  ترد  كانت  وما 
زوجها كان خارج املنزل قررت إرسال رسالة 

لها كتبت فيها  :
 - “مرحبا حبيبتي أنا لست أكلمك عن املال 
الذي بيننا أنا فقط أردت أن أخبرك أني رأيت 
زوجك مع فتاة جميلة جدا في السوق قبل 

نصف ساعة و ركبْت معه في سيارته “…
 وما هي اال ثوان ِِ بعدها مباشرة رن هاتفي.. 
لكنني جتاهلت الرد !!! وخالل نصف ساعه 
رنت علّي أكثر من 21 مره وأرسلْت لي ثالث 
البنت  والوقت  عن  مني  تستفسر  رسائل 
الذي شاهدُت زوجها فيه.... لكنني  واملكان 
واحدة  ساعة  وخالل   ... أيضا  الرد  جتاهلت 
جتاوز عدد مكاملاتها أكثر من 36 مرة و أخيرا 

أرسلت لي رسالة نصية  تقول  فيها : -..
- “ما رأيك أن نتقابل لكي تأخذي فلوسك ) 
ما لك ( وحتكني لي ما حصل و…كيف رأيِت 

زوجي )سبع الُبرمبة( معها … 
مشكلة… هناك  ..ليس  طبعا   : لها  قلت 

ولكن :
 - أرسلي لي فلوسي حوالة الكترونية على  
احتاج  ….النني  نتقابل  …وبعدها  حسابي 
بالبنزين   السيارة  أمأل  حتى  الفلوس  هذه 

)واشياء اخرى( وآتي  إليك .. 
وبالفعل وخالل أقل من عشرين دقيقة كان 
حسابي..  في  ُمحوال  الديْن   قيمة  املبلغ  

بعدها أغلقت املوبايل ومنت….

ع  مشوار  عندي  كان  الصبح  اليوم 
باملستشفى  واقف  وأنا  املستشفى....  
وحسيته  غريبه  نظراته  صغير  ولد  شفت 

يدور )يبحث(ع حدا .. قلتلو :
- شو مالك  عمووووو 

قالي: بستنا ب أبوي طّول بغرفة العمليات .
وحسيت  هيك  حكالي  بس  عقلي  خف 

حالي مسكني واحزنت عليه...
ال  وقلتلو..  اخلير   ياجماعة  قلبي  وِِجعني 
تخاف إن شاء اهلل تعالى ما بيطول جوا ... 

سألته : طيب ما معك حدا هون.
قلي:  بس معي أبوي و هياتو بالعمليات ...وانا 
قاعد بستناه عنده عملية قلب ... بصراحة 
واحترت  بداخلي  اإلنسانية  املشاعر  حتركت 

شو بدي اساوي حتى  انو انّسي الطفل .. 
كان معي شوية مصاري  بجيبتي قلتله :

و  عصير  ....جبت  باجي  هسا  هون  -خليك 
سندويشة شاورما وشوية شبس وشغالت 
من هي الي بحبوها لالوالد الصغار  واعطيتو 
االغراض وانا حزنان عليه و صافن مش قادر 
اتخيل وضعه اذا صار اشي ل ابوه ال سمح 

اهلل.
قميص  البس  دكتور  اجى  ساعة  نص  بعد 
العمليات وحضن  الولد  ومسك أيده وقاللو 

: مش قلتلك خليك باملكتب وماتطلع ...

أنا هون حسيت صاير اشي بأبو الولد قلت : 
- خلني اساله بالعقل .. 

اهلل  شاء  ان  دكتور  ر   بشِّ  : للدكتور  قلت 
االمور متام.. كيف وضع وحالة أبو الولد 

قاللي : شو مالك شو قصدك ..
قلتلو : الولد قاللي أبوي عنده عملية قلب 
واكيد انت الدكتور اللي اعملت العملية..  

الدكتور صار يضحك وقاللي :  هو ما كذب 
عندي  كان  فعالً  وانا   ابوه..  فعالً  آنا  عليك 
متت  واحلمدهلل  مريض  لواحد  قلب  عملية 

بالنجاح ..
إللي  ابو اإلنسانية  أنا صابني إغماء والع..ن 
ما خليت شي ما اشتريته للولد آخر اشي 

يطلع أبوه دكتور ..!!!
حتى شكراً ما قاللي... أخذ ابنه وراح ...وأنا 
عيني على سندويشة الشاورما والعصير .. 

بس منيح اخذت الشبس منو ..
اشتريتله  كان  ساعة  أبوه  متأخر  لو 

بسكليت...

حكمة

اجلنائية  العدالة  و  السارق  و  القاضي 
املتناهية. 

 15[ صبيٍّ  َعلى  قاٍض  أصدره  الَّذي  احلكم 
متلبًِّسا  عليه  القبض  متَّ  الَّذي  عاًما[ 
أمريكا.والذي حطم  ان في  دكَّ رقة من  بالسَّ

احد الرفوف خالل محاولته الهرب..!
بيَّ بعد أن سمع تفاصيل  سأل القاضي الصَّ
خبزًا  سرقَت  شيًئا؟  سرقت  ا  احلادثة:»أحقًّ

مت أحد الرُّفوف؟« وجبنة وحطَّ
بيُّ في خجل وهو مطأطٔي الرَّأس: أجاب الصَّ

نعم.. القاضي: »لِـماذا سرقَت؟«
بّي: »مطلوب« »أحتاج« الصَّ

القاضي: ألم تستطع شراءها بدل سرقتها؟
بّي: لـم أكن أملك مااًل. الصَّ

القاضي: كان باستطاعتك طلب الـمال من 
ي الـمريضة  بّي: لديَّ فقط أمِّ والديك.. الصَّ
عمل..  لديها  وليس  الفراش  في  ترقد  الَّتي 

من أجلها سرقت اخلبز واجلبنة.
يوجد  أال  ا؟  شيًئ تعمل  اأَل  وأنت..  القاضي: 
غسيل  في  اشتغلت  بّي:  الصَّ عمل؟  لديك 
لكي  واحد  ليوم  إجازة  أخذت  يَّارات.  السَّ
من  فصلوني  بب  السَّ وَلِٰهذا  ي،  أمِّ أساعد 
الفتى،  مع  الـمحادثة  انتهاء  بعد  العمل.. 

أعلن القاضي احلكم:

جرمية  ٰهِذِه  اخلبز،  سرقة  ة  خاصَّ رقة،  »السَّ
عن  مسٔوولون  هنا  وجميعنا  ا.  ِجدًّ مخجلة 
احلضور  جميع  اليوم،  ٰهِذِه.  السرقة  جرمية 
مسٔوولون  أنا،  فيهم  مبن  القاعة،  ٰهِذِه  في 
عن جرمية السرقة ٰهِذِه« وَٰهَكذا، فٕانَّ جميع 
بعشرة  شخص  كلُّ  سيغرَُّم  احلضور، 
القاعة  من  شخص  أيُّ  يخرج  ولن  دوالرات، 
قبل أن يدفع 10 دوالرات«. أخرج القاضي من 
قلًما  وأخذ  دوالرات،   10 فٔية  ورقة من  جيبه 
بغرامة  حكمت  »باإلضافة،  بالكتابة:  وبدأ 
ان الَّذي سلَّم  كَّ 1000 دوالر، َعلى صاحب الدُّ
رطة، وإذا  بيَّ الَّذي يعاني اجلوع، إِلى الشُّ الصَّ
الواحدة،  اعة  السَّ في  الغرامة  تدفع  لـم 

ان مغلًقا«. كَّ سيظلُّ الدُّ
بيِّ  اعتذر جميع احلضور في القاعة من الصَّ
من  القاضي  خرج  كاماًل.  الـمبلغ  وسلَّموه 
قاعة الـمحكمة، وهو يحاول إخفاء دموعه.
كانت  احلكم،  قرار  احلضور  سمع  أن  بعد 

موع. أعينهم تفيض بالدُّ
أضاف القاضي: »إذا متَّ القبض على شخص 
جميع  يخجل  أن  فيجب  اخلبز،  يسرق  ما 

ولة«.  ان، والـمجتمع في ٰهِذِه الدَّ كَّ السُّ

حكاية اليوم

ال جتعل بائع فجل يحدد قيمتك«

بغداد  شمال  في  سامراء  مدينة  كانت 
مدينة علم وفيها جامعة كبيرة على رأس 

هذه اجلامعة العالمة الكبير ) أبو احلسن (
الفكر في  رجاالت  أملع  احلسن من  أبو  وكان 
العراق ولديه عدد كبير من الطالب من دنيا 

العرب
وكان من بني تالمذته تلميذ فقير احلال

طموح  كان  متوقداً  ذهناً  يحمل   لكنه 
في  العلم  أعمدة  أحد  يصبح  أن  التلميذ 

العراق
من  الفقير  التلميذ  خرج  قائظ  يوم  وفي 
جبيه  في  يحمل  السوق  إلى  جائعاً  الدرس 
فلساً ونصف الفلس لكن الوجبة من اخلبز 

والفجل تكلف فلسني
الى  اشترى بفلس واحد خبزة واحدة وذهب 
باقة  منه  وطلب  اخلضروات  محل  صاحب 

فجل
فرد  فقط  فلس  نصف  :معي  للبائع   وقال 

عليه البائع ولكن الباقة بفلٍس واحد
قال الولد :سوف أفيدك في مسالة علمية 
بائع  عليه  فرد  الفجل  مقابل  فقهية  أو 
الفجل لو كان علمك ينفع لكسبت نصف 
فلس من أجل إكمال سعر باقة فجل واحدة
اذهب وانقع علمك باملاء واشربه حتى تشبع
 كانت كلمات البائع أشد من ضرب احلسام 

على نفسه
علمي  كان  لو  نعم   : لنفسه  الولد  قال 
ينفع ألكملت به سعر باقة الفجل الواحدة 
يجلب  لم  سنوات  عشر  علم  فلس  نصف 

لي نصف فلس
بي  يليق  عمل  عن  وأبحث  اجلامعة  ألتركن 

وأستطيع أن أشتري ما أشتهي
الكيبر  األستاذ  افتقد  الغياب  من  أيام  بعد 

تلميذه النجيب
 وفي قاعة الدرس سأل الطالب أين زميلكم 

اجملد
اجلامعة  عن  تخلى  إنه  الطالب  عليه  فرد 
ظروفه  على  فيه  يتغلب  بعمٍل  والتحق 

القاسية

أخذ االستاذ عنوان الطالب وذهب إلى بيته 
كي يطمٔين عليه

سأله األستاذ عن سبب تركه اجلامعة 
وعيناه  كاملة  القصة  له  سارداً  عليه  فرد 

تذرفان الدموع بغزارة
 فأجابه أستاذه إن كنت  حتتاج إلى نقود إليك 

خامتي هذا اذهب وبعه وأصلح به حالك
أنتنفع  العلم ألني لم  أنا كرهت  الولد  قال 

منه
قبل الطالب هدية أستاذه وسار إلى محالت 

الصاغة وهناك عرض اخلامت للبيع
اخلامت  منك  أشتري   : وقال  الصائغ  استغرب 

بألف دينار ولكن من أين لك هذا اخلامت؟
ابو   ( أستاذي  عند  من  لي  هدية  هو   فقال 

احلسن (
األستاذ  وقابال  التلميذ  مع  الصائغ  ذهب 

واطمٔين الصائغ الى صدق الطالب
أعطى الصائغ ثمن اخلامت إلى الطالب ورحل 
بيع  أردت  عندما  ذهبت  أين   : األستاذ   قال 

اخلامت
فرد الطالب إلى محالت الصاغة بالطبع

محالت  إلى  ذهبت  ملاذا   : األستاذ  عليه  فرد 
الصاغة

 وليس الى بائع الفجل
اخلوامت  يثمنون  هناك  الطالب  عليه  فرد 

واملعادن الثمينة
فرد عليه االستاذ متعجباً: فلماذا إذا قبلت 
علمك  ويثمن  اخلضراوت  بائع  يثمنك  أن 

ويقول إن علمك ال ينفع شئيا
هل يثمن البائع علمك اليثمن الشيء سوى 

من يعرف قيمته
وأنا أثمنك إنك من أعظم طالبي.

 يابني ال تدع من ال يعرف قيمتك يثمنك ثّمن 
علمك عند من يعرف قدرك ارجع الى درسك 

وعلمك
)الناس معادن واليعرف قيمة املعدن النفيس 

إال  الصاغة(.

منتدى بطرسبورغ االقتصادي الدولي 
يعلن حصيلة أعمال نسخته الـ25

عارضة األزياء األميركية من أصل فلسطيني بيال حديد: 
أتمنى العودة بالزمن ألقاتل من أجل فلسطين ...!

يعتبر منتدى بطرسبورغ االقتصادي الدولي 
)SPIEF( حدثا فريدا من نوعه في عالم 

االقتصاد واألعمال. يعقد منتدى بطرسبورغ 
االقتصادي الدولي )SPIEF( منذ عام 

1997. ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية 
ومشاركة رئيس االتحاد الروسي.

على مدى السنوات العشرين الماضية، 
أصبح المنتدى منبرا عالميا رائدا للتواصل 

بين ممثلي أوساط األعمال ومناقشة القضايا 
االقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا 

واألسواق الناشئة والعالم كله.
انعقد المنتدى لهذا العام في الفترة من 15 
إلى 18 يونيو 2022 وشهد نجاحا باهرا 
بالرغم من التحريض االمريكي لمقاطعته.

وأعلن منظمو منتدى بطرسبورغ االقتصادي 
الدولي اليوم السبت، آخر أيام نسخته الـ25، 

أهم نتائج هذا الحدث االقتصادي الكبير، 
بما في ذلك عدد وقيمة الصفقات التي 

 أبرمت خالله.

وكشف أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس 
الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة 
لمنتدى بطرسبورغ االقتصادي الدولي في 

مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أنه خالل 
هذا الحدث االقتصادي تم توقيع صفقات 
وعقود بحوالي 6 تريليونات روبل )105 

 مليارات دوالر(.
وقال: »حتى اليوم تم التوقيع في المنتدى 

على 691 اتفاقية بقيمة 5,6 تريليون 
روبل«، مشددا على أن هذا الرقم ال يشمل 
االتفاقيات التي تتضمن »السرية التجارية« 

 )غير مسموح باإلفصاح عنها(.
وأضاف، أن الحدث هذا العام شهد مشاركة 

14 ألف مشارك من 131 دولة، بما في 
ذلك من روسيا، ومنها 79 دولة أرسلت 

ممثلين رسمين عنها. وأشار إلى أن المنتدى 
أثبت استقاللية روسيا واستقرارها في ظل 

العقوبات الغربية المفروضة على قطاعات 
 مختلفة من االقتصاد الروسي.

وعن الشركات الغربية التي أعلنت انسحابها 
من روسيا، أفاد المسؤول الروسي بأن 

الشركات الغربية التي غادرت تتفاوض حول 
كيفية االلتفاف على العقوبات ومواصلة 

 العمل في روسيا.
وأعرب المسؤول عن ثقته بعودة الشركات 

الغربية إلى السوق الروسية، وقال: 
»سيعود الجميع ويحضرون أقارب معهم، 
لكننا )روسيا( لن نغلق«. وأشار إلى أن 
وزارة الخارجية األمريكية حثت على عدم 

 المشاركة في المنتدى.

كذلك لفت إلى أن المنتدى تعرض أمس 
لهجمة إلكترونية كبيرة بسرعة 140 

ميغابايت بالثانية. وقال: »لقد قصفنا 
 .DDos النازيون مثل ستالينغراد بهجمات

لقد تعاملنا معهم وسنواصل مواجهتهم 
عالوة على ذلك، نحن نعرف اآلن كيف 

تعمل وما هي التقنيات التي يستخدمونها«. 
وأضاف أن الهجمات كانت من دول مثل 

الواليات المتحدة وكولومبيا وأوكرانيا وتايالند 
 وبنغالديش.

وشهد منتدى بطرسبورغ االقتصادي الدولي 
هذا العام مشارك فعالة، بما في ذلك من 
الدول العربية، على الرغم من العقوبات 

 الغربية المفروضة على موسكو.
والالفت في منتدى العام الجاري أن مصر 
شاركت في الحدث بصفية ضيف شرف، 
األمر الذي يؤكد استراتيجية العالقات بين 

موسكو والقاهرة. والعام القادم )2023( 
ستشارك اإلمارات بصفة ضيف شرف وسط 

توقعات بأن يعطي ذلك زخما للعالقات 
 التجارية واالقتصادية بين البلدين.

 )الدوالر = 57 روبال(
RT :المصدر

قالت عارضة األزياء األميركية من أصل 
فلسطيني بيال حديد، »أتمنى أن يعود بي 

الزمان إلى الوراء حيث كنت طفلة صغيرة، 
ألكون مقاتلة من أجل فلسطين، ومن أجل 

عائلتي، وشيوخنا وتاريخنا، ومن أجل شعب 
فلسطين الذي ما يزال يعيش في ظل هذا 

االحتالل الغادر المرهق والمؤلم«.
ونشرت العارضة بيال حديد، اليوم الخميس، 
على صفحتها على موقع »انستغرام« صورا 
مأخوذة من فيلم للمخرجة الفلسطينية  مي 

المصري بعنوان »أطفال شاتيال« )1998( 
لمناسبة مرور 40 عاما على المجزرة 

التي راح ضحيتها آالف الشهداء معظمهم 

فلسطينيون في منطقة صبرا ومخيم شاتيال 
لالجئين الفلسطينيين قرب العاصمة اللبنانية 
بيروت،وذلك بعيد االجتياح االسرائيلي للبنان 

واحتالل العاصمة بيروت عام 1982.
وأضافت حديد في منشورها »الدموع في 

عيني وأنا أشاهد هذا الفيلم في طريقي إلى 
العمل هذا الصباح«.

وتابعت: »في كل يوم، أتمنى أن نكون قد 
حققنا آخر رغبات جدي وجدتي بالموت في 
وطنهما، حيث ولدا وترعرعا وأسسا أسرتهما 
معا، لكن ما يزال الفلسطينيون حتى يومنا 

محرومون من حق العودة«.
و من الجدير بالذكر ان بيال حديد يتابعا 

اربعين مليون على صفحتها على االنستجرام 
..وهي من مواليد 1996

قصة قصيرة:  مكتب الزواج
احمد خالد توفيق

قال عصام للسكرتيرة الصارمة مكفهرة الوجه: – 
»بعد تلك األعوام مع زوجتي صفاء تم الطالق 
كانت  ألين،  وودي  الممثل  رأي  على   .. أخيرًا 
هذه هي اللحظة الوحيدة التي شعرنا فيها بسعادة 
النشوة حتى شعرت  بنا  استبدت  لقد   .. مشتركة 

أنها أجمل مخلوقة في العالم !!!
 الطالق ... ما أروعه !!!!

  أنا حر أخيرًا !!!
 لكني بعد عام من الوحدة بدأت أشعر بالحاجة 
إلى أنثى  ! هل سمعتِ أغنية )يحتاج األمر إلى 

امرأة .. حبيبة أو عشيقة أو زوجة(؟«
قالت السكرتيرة في برود:

– »ال«
– »حسنًا .. هناك أغنية تقول )يحتاج األمر إلى 

امرأة .. حبيبة أو عشيقة أو …(«.
– »لقد سمعت .. أكمل من فضلك«.

أحمر وجه عصام .. ثم عاد يستكمل كالمه:
– »هكذا بحثت وبحثت حتى وجدت هذا المكتب 
.. إن البحث عن شريك حياة بالكمبيوتر أمر رائع 

.. ال بد أن الكمبيوتر ال يرتكب أخطاء !!
يهمني  هذا ال  لكن  باهظة،  أتعابكم  أن   عرفت 
آالم  القادمة  زوجتي  عينا  تنسيني  سوف   ..

اإلفالس«.
الكمبيوتر  السكرتيرة شاشة  بسرعة عملية غّيرت 

ليظهر ما يبدو كإستبيان، وبدأت تسأل:

زوجتك  في  تريدها  التي  الصفات  هي  »ما   –
القادمة؟«

فكر بعض الوقت ثم قال في شوق:
– »أريدها رائعة .. رائعة في كل شيء .. ليس 

أبسط من هذا«.
 – »هذه ليست إجابة .. لو وجدنا هذه الرائعة 
انت  ليس   .. رائع  رجل  عن  تبحث  لوجدناها 

بالتأكيد«.
البومة  هذه   .. مفكرًا  ذقنه  وحك  اإلهانة  ابتلع 
الشمطاء ال تترك فرصة حتى تسلقه بلسانها ،ثم 

قال في حذر :
– »هي غير زوجتي في كل شيء .. سمراء نوعًا 
ناعم جميل .. ذكية  لها شعر  القّد ..  .. دقيقة 
كاألبالسة .. ناعمة هّشة كالقطط الوليدة ..نسيت 
أن أقول إنني أريدها مهذبة ال تسخر من الناس«.
ضغطت الفتاة بسرعة البرق على بعض األزرار 
ثم ناولته ورقة وإيصااًل ، وقالت له : أن ينتظر 

مكالمة هاتفية منها خالل أيام .
أيام  بعد   .… شوقًا   يتحرق  وهو  لبيته  عاد   
اتصلت به السكرتيرة وأعطته عنوانًا في الجيزة في 

حديقة الحيوان ليقابل زوجته القادمة !!!
 هكذا رتب الكمبيوتر اللقاء .. ذهب هناك ووقف 
لساعة كاملة جوار قفص القرود ولم يظهر أحد .
 اتصل بالسكرتيرة غاضبًا يقول إن أحدًا لم يظهر 
الزوجة  شخصية  من  ستتحقق  إنها  له  قالت   ..

المختارة ، بعد قليل اتصلت به :
القفص  في  التي  القردة  هي  المقبلة  »الزوجة   –

ناعم جميل  لها شعر  القد  دقيقة  أمامك. سمراء 
وذكية وهشة..«.

المزحة  هذه  بسبب  السباب  من  سياًل  أطلق 
لكنه  خطأها  ليس  هذا  ألن  فاعتذرت  السخيفة، 
خطأ الكمبيوتر .. ووعدته بأن تجرب من جديد ..
بعد أيام اتصلت به تخبره أن الزوجة الموعودة في 
المكتب عندها .. هي تناسب كل طلباته. ذهب 
السكرتيرة  أمام  المكتب وقلبه يخفق، وجلس  إلى 

الشمطاء ينتظر ..
– »أين هي الزوجة؟«

الحظ أنها تضع أحمر الشفاه بكثرة، وترتدي ثوبًا 
تعتقد انه مغٍر !!!

 قالت له وهو ال يصدق أذنيه :
 .. لك  المناسبة  الزوجة  الكمبيوتر  وجد  »لقد   –

إنها أنا !..«
وأن   .. القد  دقيقة  سمراء  أنها  رعب  في  الحظ 
شعرها ناعم .. لكن من قال إنها ذكية أو هشة ؟! 

في الواقع هي مرعبة فعاًل !!
هّب ُموشكًا على الفرار فصاحت في جدية :

– »ليكن .. ال تهرب .. سوف نجرب مرة أخرى 
.. سوف يبحث الكمبيوتر عن زوجة مناسبة لك 
وسط النساء الالتي جئن هنا يطلبن عريسًا وتركن 

صفاتهن. سوف ننجح هذه المرة أعدك«.
هذا  ارهقه  لقد   .. بالتوتر  شاعرًا  بيته  إلى  عاد 
يبدأ  أن  يستطيع  فلن  تزوج  لو   ، فعاًل   البحث 
السكرتيرة  به  اتصلت  أيام  بعد  الجديدة.  حياته 

تدعوه للقاء زوجته القادمة في ناٍد معروف .

ذهب ُمتوجسًا للموعد .. رآها جالسة جوار حوض 
أزهار وهي تشرب الليمون 

هذا الوجه .. هذا الشعر ! صاح في ذهول :
– »سلوى!«.

– »مراد ؟؟؟«.
هذه زوجته السابقة طبعًا … لم يكن اسمه عاصم 
اسمه  يترك  ال  المرء   .. اسمها صفاء  يكن  ولم 

الحقيقي لدى كمبيوتر زواج !!!
قال لها محتجًا :

– »أنا طلبت زوجة سمراء .. دقيقة القّد .. لها 
ناعمة   .. كاألبالسة  ذكية   .. جميل  ناعم  شعر 
طويلة  أنت   .. مهذبة   . الوليدة  كالقطط  ة  هشَّ

ضخمة كفرس النهر وقحة وغبية«.
– »ربما لم أكن أمينة جدًا في ملء االستمارة .. 
وأنت زعمت انك رشيق فارع القامة أزرق العينين 
رياضي جدًا !!!هذا ما طلبته أنا بالضبط وأنت ال 

تملك صفة واحدة من هذا«.
جذب كرسيًا وجلس .. وقال ضاحكًا:

– »يبدو بالفعل إننا سنعود لبعضنا .. لقد كان 
الكمبيوتر أذكى مما توقعنا، والمثل يقول )جوزوا 

مشكاح لريما .. ما على االتنين قيمة !!!
 نحن أصلح وغدين لبعضنا ، كما أن الكمبيوتر 
خّمن أن بيننا صفـة مشــتركة مهمة : هي الكذب 

!!!
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قصة قصيرة:  الحاجز
نبيل عودة

الناصرة \ فلسطين

تعكر الجو منذ بداية هذا اليوم، عندما كان احمد في طريقه 
الى عيادته، اعتراه شعور من القنوط والتهيب الذي لم يعرف 
له سببا. حاول ان يعود بذاكرته الى اللحظة التي فتح فيها 
عينيه هذا الصباح ... عله يجد جوابا لما يعتريه اآلن وهو 

يقود سيارته.
ساعة استيقاظه هي نفس ساعة االستيقاظ المعتادة منذ فتح 
عيادته ... حتى ايام الراحة يستيقظ تقريبا في نفس الوقت، 
إذا طلب  اال  البيجاما،  قلع  في  يتأخر  انه  بسيط  فارق  مع 
لعيادة مريض ما .. ولكن منظر الشوارع المألوفة والمعروفة 
له منذ نعومة اظفاره يجعله قانطا ومتهيبا من شيء مجهول.

اغتسل وارتدى مالبسه. زوجته واصلت النوم كعادتها. سخن 
يسمع  وهو  ببطء  ارتشف  بالنعنع،  شاي  كوب  اعد  الماء، 
شد  الكولونيا.  ببعض  وعنقه  وجنتيه  رطب  األخبار،  نشرة 
ربطة عنقه، تناول حقيبته وخرج وزوجته ال تزال تغط بالنوم، 
لشعور  الباعث  ما  اذن  يوم.  كل  يكررها  روتينية  تفاصيل 

القنوط والتهيب ؟!
االتجاه  في  انطلق  ثم   .. دقائق  لعدة  السيارة  محرك  شغل 

المعتاد الذي الفته عيناه.
******

من  مجهول  عدد  جديد.  من  انفجت  القطاع  في  األحداث 
المكالمة  القتلى وعشرات الجرحى. هذا ما فهمه احمد من 
التلفونية، حيث طلبوه في المستشفى للمساعدة. هذا الطلب 

بحد ذاته يشير الى العدد الكبير من االصابات الصعبة.
ان  الحادث  »بداية«  بالتفصيل،  الحادث  فهم  ذلك  بعد 
المتوجهين  التالميذ  اعترضت مجموعة من  دورية عسكرية 
نحو  الجماعي  السير  وعدم  بالتفرق  وامروهم  للمدرسة، 
هذه  االستفزاز  هذا  يبلعوا  لم  التالميذ  ان  ويبدو  المدرسة. 
كاد  نفسه  احمد  االنفجار، هذا مفهوم،  يولد  فالتراكم  المرة. 
ينفجر مرات امام الحواجز. ولكنه يبلعها في اللحظة االخيرة، 
المؤكد ان التالميذ ال يملكون ضوابط كالكبار. والمؤكد ايضا 
ان االنفجار سببه ليس االستفزاز الوقح الجديد... انما هي 
سلسلة متواصلة من االهانات اليومية المتكررة .. ان تعيش 
تحت طقطقة االعقاب الوحشية، ان تعيش طفولتك وشبابك 
الحاقدة .. ان تعيش كل يوم  الجند ونظراتهم  امام حواجز 
في انتظار الفرج الذي ال يبدو انه قريب .. ان تعيش حالما 
بالفرح االنساني، بينما واقعك مليء بالترقب لرصاصة من 
فوهة بندقية يحملها جندي ما، كل ذلك يتجمع لينفجر في 
لحظة ما بعنفوان ال ضابط له. ربما قاعدة الحياة صارت 
تختلف. ساعات الهدوء في القطاع والضفة هو الشذوذ .. 

بينما االنفجار يكاد يتحول الى قاعدة.
الى  السريع  توجهه  خالل  احمد  راودت  االفكار  هذه 
واالحاسيس،  المشاعر  شتى  تتنازعه  كانت  المستشفى. 
ويحاول ان يضعها في إطار منطقي. كثير من المسائل ال 
يستطيع قبولها اي منطق. مثال مسألة القتل اليومي .. القتل 
فيسقط  رصاصة  ما  جندي  يطلق  ان  المباشر..  بمفهومه 
الوضع  باستمرار  االنساني،  بمفهومه  القتل  او  فلسطيني. 
الجنود،  احذية  وتحت  البنادق  اعقاب  تحت  الحياة  القائم. 
بمعناه  ؟!القتل  اليومي  والبطش  االذالل  عملية  ومواجهة 
تحت  الحياة  مواصلة  من  انسانية  أكثر  يبدو  قد  المباشر 

حراب الجند واحذيتهم. القتل يعني نهاية المعاناة.
هل تكون عملية تخليص شعب من معاناته، بقتله، بتصفيته 

جسديا ؟!
»ام  الرديء،  الزمن  هذا  في  انسانية  الفكرة  هذه  تبدو  قد 
الزمن العربي لوحده الرديء في هذا العصر؟!« سأل نفسه 

واستطرد مفكرا:
المأساوي  الواقع  لفضح  ساكنا  تحرك  ال  العربية  الدول   -
لشعب صار القتل حادثا يوميا في حياته .. حتى رد فعل 
بسيط معدوم، مع انهم يدعون ان فلسطين قضيتهم االولى 

؟!
شيء يثور في اعماقه، يتمرد، يتضخم ويكاد ينفجر. صراخ 
الداخل  من  يهزه  صدره.  في  محبوسا  به  يشعر  غاضب 

فيضغط على نفسه ويضغط. وتشده افكاره مرة اخرى:
- يجب ان ال نسمح بتحويل قتلنا الى عادة .. الى روتين 
يومي. الدول العربية. لتذهب الى الجحيم .. انها ال تفعل 
من  تكون  ان   .. زلمها  من  مجموعة  بدعم  تهتم  ان  سوى 
له  صار  الدين  حتى  تقبضه،  ثمن  لذلك  ما  دولة  جماعة 
ثمن. ان تطلق لحيتك، وتتبع فئة معينة، لذلك اجرة معينة، 
ليس عند ربك، بل فئة لها مصلحة في ابتعادك عن مشاكل 
للحقيقة  التفاهات، وهي  نعيش في جحيم  مجتمعك. صرنا 
تتالءم مع زمن تسيطر عليه قيم واخالق التفكير االقطاعي، 
ومثل ورموز عصر النفط، اال الفلسطيني ... ال ثمن له. 

االنسان ال ثمن له !!
هل يفقد ثقته ؟!

شبه  الشوارع  يعبر  المستشفى  نحو  بسيارته  منطلقا  كان 
الفارغة اال من بقايا الحجارة المقذوفة ... وهنا وهناك ال تزال 
االتجاهات.  شتى  في  تزعق  ودوريات  مشتعلة.  المناوشات 
يخفت.  وتارة  عواؤه  يشتد  تارة  كالكلب.  يعوي  والرصاص 

والدخان يتعالى من عدة نقاط في المدينة المتمردة...
ربما هذا التمرد هو ما يعطي لهذا الشعب هذه القدرة على 
االستمرار وتحدي المعاناة. المعاناة قد تكون سببا للقنوط، 
الواقع المأساوي قد يكون سببا للقنوط، انتظار ما هو اسوأ 
يحمل  االنفجار  ان  المؤكد  ومن   .. للقنوط  اكيد  هو سبب 
 ... اقتناع  نمارسها دون  التي  للتفاهات  الرفض  في طياته 

نمارسها ألجل الثمن المدفوع.
يثلج الصدر ويخفف الواقع االجتماعي ان األجيال الجديدة 
الذي يحيكه من حولهم بعض  الليل  التحدي، رغم  تواصل 
ذوي القربى واألعداء، رغم تباين المواقع، يواصلون التحدي 
يواصلون   .. بالسالح  المدججين  الجند  رغم  الشوارع،  في 
التحدي في الشوارع .. ويرفضون الصمت على مضاضة. 
يؤلمهم الصمت الرسمي لألشقاء العرب. وال ينتظرون حسنة 
الهيجان  استمرار  لصمودهم.  ثمنا  دمهم  يدفعون  أحد.  من 

يخفف من عبئ القنوط .. يتخيل الجثث الشابة المقتولة .. 
واالجساد المشوهة .. فيزداد احمد قنوطا والما داخليا.

السيارة  على  الملصقة  الطبيب  اشارة  تنفع  لم  الحاجز  امام 
وسيارته،  ألوراقه  وفحصا  تفتيشا  عليه  واجروا  انزلوه   ...
بحثوا عن اسلحة يحملها، ربما حجارة. فتحوا حقيبته الطبية 
وأفرغوا محتوياتها على مقعد سيارته ..وجسوها بتأني خوفا 
من اخفاء حجر او ربما تعويذة مضادة لالحتالل. اصوات 
من  للحاجز  تصل  تكاد  الحجارة  وبعض   .. غزيرة  طلقات 
الشوارع المحاذية ..ومع زخات الحجارة يرعد اسم فلسطين 
فلسطين  بأعالم  لونت  البالونات  مئات   .. الحناجر  بآالف 
فأمطروها  الجنود  عصبية  اثارت   .. الفضاء  في  طيرت 
من  متزايدة  بأعداد  تمتلئ  السماء  ولكن  الطلقات.  بعشرات 
البالونات الملونة بلون العلم الفلسطيني. ألول مرة منذ هذا 
ان  حجرا،  يقذف  ان  يود  كم  قنوطه.  من  يتحرر  الصباح 
يركض مع االف الشباب .. وان يجهده العرق .. وان يطير 
بالونا ملونا بالعلم الفلسطيني، وان يصرخ بأعلى صوته باسم 
فلسطين. يتلذذ وهو يسمع الصدى الرهيب لتساقط الحجارة 
هذا  من  المتفاجئين  الجنود  وصرخات  الطلقات  واصوات 
المطر المؤذي ... ينظر نحو الضابط ذو االصابع المنتفخة 
.. الذي يلوك سيجارته بحقد، ونظراته تحمل الكراهية خلقة 
االمريكيين...  بوي  الكاو  كأبطال  مشيته  في  ويتهادى   ...
الشباب  يطلقها  فلسطين  زخة  كل  مع  اسنانه  على  ويكز 
ضحكة  ؟!حبس  القنوط  لماذا  أجل  الحجارة.  رشقات  مع 
كادت تفلت منه عندما اعترته رغبة مجنونة ان يمد ذراعه 
اليمنى مبرزا اصبعه االوسط نحو وجه الضابط ... وليكن 
ما يكون، ولكنه زجر رغبته الطبيعية، واكتفى ان يتزود من 
وجه الضابط المضحك المثار كلما دوى اسم فلسطين، اقوى 

من الرصاص والعساكر ...
متوترة  ولكنها  قليلة  لدقائق  الحاجز  على  تفتيشه  استغرق 
قاسية. وربما ألول مرة يعتريه شعور الفرح الممزوج بالرهبة 
بعيدا  افكاره  وتأخذه  اليه،  يتسرب  القوة  من  احساس  قليال. 

... قال لنفسه:
- نحن اقوى منهم ,,, هذا ال شك فيه ...ان تواجه قاهري 
كل العرب ببعض التالميذ، وبعناد ال يعرف نهاية وال رادع، 

وبإصرار على الحق ال يهتز ...
- سع ) سر بالعبرية (

تودا   « يقول  ان  اراد  افكاره.  من  فانتشله  عسكري،  أمره 
انه  يعرف  وهو  لطيفا،  يكون  ان  تعود  كما  )شكرا(  رباه« 
يقولها مجبورا مقهورا ...ولكن لسبب ما بدت له هذه المرة 
الموقف.  بها .. وهو في مثل هذا  التفوه  قذارة ال يستطيع 
هل يشكرهم ألنهم احتلوا وطنه ؟!هل يشكرهم ألنهم شردوا 
شعبه ؟! هل يشكرهم ألنهم يقتلون شعبه منذ اربعين عاما 
؟! هل يشكرهم ألنهم يحولون حياة من بقي في الوطن من 
شعبه الى جحيم ؟! وهل وهل عشرات األسئلة تنهال عليه 
الشباب  انه جزء من  إليهم نظرة كراهية، شاعرا  ينظر   ...
الذين يواجهون عساكر االحتالل بالحجارة واالعالم الطائرة، 
وبدوي اسم فلسطين الرهيب الوقع على اسماعهم، واألقوى 

من كل جبروت االحتالل المرئية والمخفية.
ال، لن يخيفوا شعبا يتمسك بوطنه!

شغل موتور السيارة .. القى نظرة على الكاو بوي الثخين، 
يتحرك نحو  .. وبدأ  الكراهية خلقة  التي تحمل  النظرة  ذي 
طلقات  واصوات  الحجارة..  ضربة  اجفلته  حين   .. االمام 
الحاجز الى حيص بيص ..  نارية وقنابل غاز .. فتحول 
واالرض امتألت بالحجارة وزجاج القناني .. وبزجاج سيارته 
والسيارات العسكرية. تسمر في مكانه ظانا للوهلة االولى ان 
عساكر الحاجز يهاجمونه ...التفت بشيء من الخوف نحو 
الشارع  منتصف  في  منبطحا  بوي  الكاو  فشاهد  العساكر، 
ينطلق  ان  ...احتار  حراك  بال  يكون  ويكاد  دما،  ينزف 
حول  بال  الملقى  لهذا  ما  مساعدة  يقدم  ام  مبتعدا  بسيارته 
ينزف دما. كان زجاج سيارته الخلفي قد تطم تماما، وتركت 
الحجارة معالمها الواضحة على جسم السيارة. واستمر احمد 

في حيرته:
- هل اسعف ذلك الكاو بوي الثخين ؟!

تردد مرة اخرى هذا السؤال، ورد على نفسه:
- انه عدو حاقد..

- انه مجرد انسان ينزف ..
- أنت ضعيف امام منظر الدم البشري ؟

- اكرهه كعدو .. ال جدال في ذلك، ولكنه ينزف؟
- ليذهب الى الجحيم .

- ليس ذنبه انه وحش .. مساعدة انسانية قد تغيره.
- وهل يتحول الذئب الى شاه ؟

- ال تخلط.
- التالميذ الجرحى بالشوارع ..الدم المسفوك في المخيمات 
..احذيتهم التي تدوس كرامتنا كل يوم .. اطفالنا المقتولون 

بال رحمة.
- الوقت ال يسمح بالجدال .. أسعفه ثم نرى.

- هل كانوا هم يسعفوني لو كنت انا المصاب ؟
- انت طبيب والطب مهنة انسانية!

- ولكني فلسطيني .. والحديث هنا عن عدو ..وليس مجرد 
والتشرد،  الضياع  مرارة  نعاني  ونحن  عاما  ..اربعون  عدو 

وما زلنا !!

- كفى كفى !! سنعالج قضية فلسطين فيما بعد، انه ينزف 
وال تنسى انه بشر مثلنا ..انسان !!

- انسان.. ؟ كم يضحكني هذا الوصف.
- الوقت ال يسمح للسخرية ..أنقذ االنسان الذي فيه.

ان  لرفض   . االحتالل  لرفض  انسان  بقية  فيه  كان  لو   -
يمارس العنف ضد شعب مشرد اعزل؟

- ليس ذنبه...
- وهل ذنبنا اننا نطالب بحقنا ؟

- ال تفقد انسانيتك ..تذكر ان قوتنا في انسانيتنا.
- أعرف .. ولكني ال أستطيع ان أنسي انه عدو شرس، ال 

يرحمنا، وما يحدث االن يثبت ما اقول.
- انت طبيب وهو مجرد جندي مأمور..

- بأي وجه سألقى زوجتي ..بأي يدين سأرفع ابني ..ماذا 
اقول لجيراني ..ماذا اقول لمن ثكلوا عزيزا عليهم .. ؟

- انسانيتنا هي قوتنا ، اذا فقدناها فقدنا مبرر وجودنا، فقدنا 
مبرر دولتنا .

- وهل يصح لهم ما ال يصح لنا ؟
- ال تأخذ القطيع بجريرة الراعي .

- االنسانية الزائدة تتحول الى هبل !
- نتجادل فيما بعد .. انت طبيب، وهو ملقى ينزف دما، 

لدمه نفس اللون، لجراحه نفس االالم.
- اعرف ذلك .. واعرف أكثر انه عدو ال يرحم. يضحكه لون 
دمي. جراحي تزيد شراسته. عذابي يثير هزئه، وفلسطينيتي 

تثير أدني مشاعر السادية في نفسه.
- الجدال االن عقيم .. تبقى حقيقة واحدة كبيرة، لن نسمح 
الحد ان يسرق منا انسانيتنا .. واثبت ذلك االن .. أسعفه !!
فتح احمد باب سيارته، ونظر الى الكاو بوي الثخين الملقى 
المتناقضة  العوامل  االف  كانت  لحظات،  منذ  حركة  بال 
 .. الملقى  االنسان  نحو  مكرها  تحرك  نفسه،  في  تصطرع 

فحصه فحصا سريعا، وفوجئ ان نبضه غير محسوس.
دوي الرصاص في اذنيه والحجارة تتساقط حوله، وهو يجري 
تنفسا اصطناعيا للضابط الملقى .. انسان .. عدو .. تشربت 
يواجه صراعا  بأنه  اال  يفكر  يعد  ولم  دماغه،  في  المفاهيم 
كان  الموت،  ضد  للحياة  ينتصر  ان  وعليه  الموت،  ضد 
يضغط عدة ضغطات قوية على صدر الضابط. ثم يعطيه 
نفسا من الفم للفم. ويعاود الضغط الرتيب، واعطاء النفس، 
تعاوده  حين  وهو،  وازع.  بال  النار  يطلقون  حوله  والجنود 
االفكار يشعر بالحيرة، او الضياع في حيرته ومتناقضاته. ال 
يعرف. هل يعبر بذلك عن انسانيته؟ ام عن هزيمته كانسان؟ 
ويكاد يتيقن انه يواجه انشطارا في شخصيته، بين فلسطينيته 
لماذا  مهنته.  من  القرف  شعور  يعتريه  مرة  ألول  ومهنته. 
انساني؟  انسانية؟ هل ما يقوم به هو عمل  يسمونها مهنة 
والحياة  النبض  إلعادة  يقاتل  ذلك  ومع  انسانية؟  هزيمة  ام 
الحاقدة خلقة. يرتسم في خياله  النظرات  الضابط ذي  لهذا 
اليدين  رافضا  الطفل  فيهرب  بيديه  يرفعه  ان  يحاول  ابنه، 
اللتين انقذتا عدوا. حتى زوجته الهادئة ترفض ان يضمها 
بذراعيه. يشعر بدمعتين في مقلتيه. يواصل الضغط بعناد، 
محاوال التخلص من افكاره، مبتعدا عن مشاعره المتضاربة، 
متناسيا تناقضاته وعذاباته. انه يساعد عدوا بينما عشرات 
ابناء شعبه ملقون ينزفون دما. ليس االن وقت هذه االفكار. 
على  الرتيب  الضغط  يواصل  يتحسن.  ال  الضابط  ونبض 
العينين،  حدقتي  يفحص  لفم.  فما  التنفس  واعطاء  الصدر 
ويواصل القتال ضد الموت. كم تمنى قبل لحظات ان يمد 
كفه بأصبعه االوسط في وجه الضابط الملقى اآلن بال حول 
التي  لجارته  يقول  ماذا  للحياة،  إلعادته  يقاتل  هو  وها   ..
فقدت ابنها قبل اسبوعين؟ ماذا يقول لزمالئه ومعارفه؟ هل 

يفتخر انه أنقذ عدوا؟
الجنود  أحد  نحوه  وركض  حوله،  ساد  الهدوء  من  شيء 
مستفسرا ان كان يستطيع ان يساعده بشيء. طلب منه شيئا 
حتى  لحظات  اال  هي  وما   .. الرقبة  تحت  ليضعه  مرتفعا 
كانت بطانية مطوية تضع وراء رقبة الضابط .. ليتدلى رأسه 
الى الخلف أكثر .. واصل احمد الضغط الرتيب بعناد اشد 
شاال كل صراعاته الفكرية مع نفسه، طاردا التخيالت المقلقة، 
المسجى  الشخص  الى  التنفس  إلعادة  بعناد  نفسه  مجهدا 
على االسفلت. ال يعرف كم استغرقه من وقت، لكنه كان 
في منتهى درجات االجهاد .. وال يستطيع ان يحكم على 
نتيجة تصرفه ... ويعرف تماما انه سيتعذب ويتصارع مع 
نفسه، وصلت سيارة اسعاف عسكرية، فشكروه، يا للمهزلة، 
صوابه،  إدراك  يستطيع  ال  نفسه  هو  امر  على  يشكرونه 
شعر ان القنوط يعاوده من جديد، يحاول ان يطمئن نفسه، 
فال يدري كيف يطمئنها .. فتعاوده االفكار المتباينة .. فال 
يكتشف اال وهو في المستشفى. فيغرق في عمله مكتشفا ان 

االجهاد واالرهاق أفضل طرقة لراحة الدماغ.

******

تلك الحادثة عذبته.. فخبر ما فعله مع الضابط قد انتشر، 
صحيح ان ابنه وزوجته بقيا على نفس الحب والتعلق، حتى 
بوجوه  ينظر  خير.  كل  له  وتتمنى  له  تبتسم  الثاكل  جارته 
الناس، فال يجد المالمة، انما الحب الذي تعود عليه، لشد ما 
كان يجهل حقيقة شعبه، ولشد ما يزداد حبه لهذا الشعب. ان 

تكون طيبا لهذه الدرجة، ان تكون متسامحا لهذا الحد، ربما 
في ذلك بعض التهلكة. ربما سبب ضياعنا كل هذا العمر 
.... أو يكون سبب تحكم االرذال برقابنا، ناتج عن طيبتنا 
كضوء  واضحة  يلعبونها  ولكنهم  خدعة  الحرب  وتسامحنا؟ 

الشمس في الظهيرة.

السنة االخيرة بات  ايام واحداث كثيرة مضت، والهدوء في 
شبه نادر. ولكن شعبه يواصل الحياة بعناد، والنساء يواصلن 
االنجاب، والشوارع مآلى بالصغار، والشهداء يكرمون بشتى 
الوسائل، اسماؤهم تطلق على الخلق الجديد، واألزقة تسمى 
بأسمائهم، عالم كامل ولد ويولد  بأسمائهم، والمواقع تسمى 
عبر الصمود. قيم جديدة تصارع العفونة المترسبة. تصارع 

الضياع. تصارع من يدفع ثمنا للقيم البشرية ...
ولكن احمد رغم ما مر عليه ال يستطيع ان يضع ما فعله 
كلما  يستفزه  غريب  شيء  بقي  مقبول.  واضح  إطار  في 
اختلى الى نفسه من مشاغله. يستفزه ويعيده الى صراعاته 
الفكرية. يحاول ان يفلسف تصرفه اعتمادا على تقبل الناس. 
ولكن شيئا يتمرد في داخله ويرفض. عندما يقرر بينه وبين 
نفسه انه أخطأ، تثور في نفسه عوامل مضادة تثبت له انه 
تصرف كطبيب وانسان. ما كان من المعقول ان يتخلى عن 
انسانيته. يلتبس عليه الموقف ويؤرقه .. ربما دافعا مجهوال 
اورده هذا الموقف؟ يعاود محاورة نفسه .. ثم يغرق بالعمل.

صار يكثر من التأمل والتفكير، وال ينسى حادثته اال احيانا، 
ضحكات   .. الصغير  ابنه  بمالعبة  يغرق  عندما  خاصة 
الطفل العذبة تنسيه صراعاته الفكرية. ترى هل عند الضابط 
ارتباطات عائلية مثله؟ هل له طفل كهذا، يضحك بعذوبة، 
ويدخل السعادة لصدر والديه؟ وهل تبقى الكراهية في نظرات 

الضابط وهو يالعب طفله ؟!
في عصر أحد االيام انطلق احمد ترافقه زوجته في طريق 
العودة الى البيت، يحمالن بالسيارة العاب وحلويات، فاليوم 
ورافق  باكرا،  احمد عمله  أنهي  لذا   .. الصغير  ميالد  عيد 
زوجته للتبضع، وها هما اآلن في طريق العودة الى البيت. 
ما  ناسيا  ويبتسم  الصغير،  لنوادر  احمد من زوجته  يستمع 
يعذبه من افكار، سارحا في عالم الطفولة الجميل، وزوجته 
اللبقة، وصاحبه الخيال الواسع، تعرف كيف تنقل له الحديث 

بتفاصيله، بحيث يبدو وكأنه يحدث االن امامه.
المنتشرة كالسرطان في  العسكرية  الحواجز  اقتربوا من أحد 
الشوارع. فلمح ضابطا اثار انتباهه. وسرعان ما اكتشف انه 
الضابط نفسه، الكاو بوي المنتفخ، ذو النظرات التي تحمل 

الكراهية خلقة.
تتغير،  لم  نظراته  هو،  اكيد   .. وجهه  فوق  عيناه  تسمرت 
السيجارة يلوكها، واسنانه صفراء. ال يعرف ان كان يسعده 
اشارة  ويعطي  نظراته،  يتجاهل  الضابط  يخجله.  ام  ذلك 
بالجميل.  اعتراف  انه  يبدو  تفتيش،  دون  بالمرور  السماح 
غيره.  يفتشوا  كما  يفتشوه  ان  يريد  مرفوض.  جميل  ولكنه 
يرفض هذا الشكر واالعتراف بالجميل. لم ينقذه ألنه ضابط، 
أصر  احيانا.  التعبير  هذا  أسخف  ما  آه،  انسان.  ألنه  بل 
فكرة  للحظة  اعترته  السير.  يواصل  ان  عليه  العسكري 
الناطق  ويعلن  النار،  عليه  يطلقون  غرابتها.  في  مضحكة 
عند  بالتوقف  لألمر  االمتثال  رفضت  سيارة  ان  العسكري 
يكون  ان  يمكن  هل   !! النار  عليها  فأطلقت   .. الحاجز 
االعتراف بالجميل بمثل هذا الشكل الحاقد؟ عقله يعجز عن 
الضابط،  على  المرآة  عبر  اخرى  نظرة  القى  ذلك.  تصور 
العسكري  البنطال  داخل  والمدكوك  الممتلئ  كرشه  فشاهد 
ان  لزوجته  الحاجز وهو يوضح  ابتعاده عن  عنوة. واصل 
الضابط اياه هو نفس الضابط الذي أسعفه وأنقذه من موت 
من  يتنازعه  ما  بحقيقة  امامها  يعترف  ان  وحاول  مؤكد. 
الضابط  رؤية  صدمته  لقد  تصرفه.  حول  وافكار  مشاعر 
وأطارت من رأسه نشوة الحديث عن الصغير ونوادره، ووجد 
نفسه مضطرا ان يوضح ألقرب الناس اليه حقيقة مشاعره 
مما حدث ... عله بذلك يتخلص مرة والى األبد من عذابه 
 .. اهتز كل جسده  فجأة  افكاره.  وتناقض مشاعره وضغط 
ارتعد من اصوات طلقات حادة تخترق زجاج سيارته، داس 
على الفرامل هاربا في الوقت نفسه ألقصى اليمين، ملتفتا 
في الوقت نفسه نحو مصدر النار. كان الضابط اياه يقف 
امام الحاجز، شاهرا مسدسه ومنظره يوحي بالوحشية .. اثار 
انتباهه عدم رد فعل زوجته لما يحدث .. ربما أطلقت في 
بداية الحدث صوتا ما .. ال يذكر .. التفت اليها وصعق .. 
توسعت حدقتي عينيه لمرأى الدم المتفجر من رأس زوجته 
... تنازعته شتى صنوف األلم والحقد، يرفع ابنه الصغير 
بين يديه، فيبصق الصغير بوجهه. يحاول ان يضم زوجته 
ليطلق صرخة،  ...يبحث عن صوته  التفجر  دمها  فيصده 
فال يخرج من فمه اال لهاث متقطع، تنخرس الكلمات، وطفله 
يركض وراء نعش ينادي بأعلى صوته: »ماما ». لغم ينفجر 
بالصغير فيرتقع عمود دخان .. وحين يأخذ صوت االنفجار 
بقايا  اال  يجد  فال  طفله  عن  يبحث   .. بالتالشي  والدخان 
قدم بحذاء طفولي ممزق. يرتمي عاجزا فوق مقود السيارة، 
متخبطا في موقفه .. يخبط رأسه بالمقود حتى يشعر باأللم 
والدم يتفجر من رأسه ..ينظر نحو زوجته المقتولة.. وفجأة 
يعود اليه صوته فيصرخ بأقوى ما يستطيع ... يشغل موتور 
بسيارته  ينطلق  اليسار.  اقصى  الى  المقود  ويأخذ  السيارة، 
نحو  نظراته مسمرة  يسح على وجهه.  ودمه  الذهن  مشتت 
الحاجز. واأللم يكاد يمزقه من الداخل. والضابط الكاو بوي 
ذهنه.  في  تتكرر  االصوات  امامه. صدى  امامه. صلعته 
ساق في حذاء ممزق. طفله يضحك. ومع ضحكاته يتدفق 
الدم. تعابير عقيمة تتصارع في ذهنه. زوجته ال تزال تبتسم. 
على  برجله  يضغط  علي.  جنيته  ما  هذا  له  تقول  وكأنما 
يديه  السيارة.  ارضية  تالمس  يجعلها  حتى  الوقود.  دواسة 
تتسمران فوق المقود. ونظراته تتمغنط فوق صلعة الضابط. 
الكاو بوي الذي يلوك سجائره. النظرات التي تحمل الكراهية 

خلقة.
) الناصرة – 1978 – 12 – 12 (
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في مصطلح المدينة..

هل أخطأ “أدونيس” بقبول جائزة من النظام التركي؟
ذّكر بعبارة الشاعر اإلنجليزي “كبلنج” “الحقيقة هي الضحية األولى في الحرب” 

وفتح أبوابا من الجدل حول سيرته ومسيرته

رشدي الماضي 
حيفا 

التاريخ مرج واسع وقد ظل في هذا الزمن أو 
ذاك وطن االنسان الموجود على هذه األرض 
وألنه شّكل الّذاكرة االضافّية لهذا اإلنسان، فقد 
ألزمه األمر على قراءة وتعّلم تضاريس مرآته 
تلك  في  زمنها  وطبيعة  حقائق  التي عكست 

يصبح  حّتى  الّتاريخي  وعيه  لُتعّمق  الحقبة، 
وجلية  واضحة  زمنه  معالم  رؤية  على  قادرا 
بناء  من  ُيَمّكنُه  وحتمي  ضرورّي  كأساس 

َلِبنات حضارة عصرِِه.
القيام  أَهمية  د على  أُلَؤكِّ المدخل  أسّجل هذا 
برحلٍة ولو قصيرة، في شوارع الذَّاكرة، ذاكرة 
التاريخ الذي يجري فيه الّزمن ويسيل بصورة 
وء بخطوط  متواصلة، وذلك من أجل إلقاء الضَّ
عريضة وسريعة على موضوع ظهور وتطّور 
وضعية  لفهم  أهمّية  من  لأَلمر  لما  المدن 

وأوضاع ساكن المدينة…
وعليه، فالّتاريخ يؤكد َأنَّ ظهور المدينة كتجّمع 
حضارات  في  وكان  بدَأ  نسبيًا  كبير  بشرّي 
الصين  الماياالنكا،  مثل،  المختلفة  الشعوب 
والهند، طبعا باإلضافة الى المهدين التوأمين 
القديمة  اوروبا  تاريخ  َأنَّ  كما  ومصر.  بابل 
اليونانية  المدن  بتاريخ  وثيقة  بصورة  أرتبط 
جعل  ما  وهذا  روما.  مدينة  بتاريخ  وكذلك 
بالنتيجة  يؤدي  وقت الحق  في  روما  انهيار 
األديرة  وبروز  آنذاك  المدن  اضمحالل  إلى 

وتعاظم قوتها بصورة مطّردة…

الّسياق  هذا  في  نسّجل  أن  الضرورة  ومن 
المراكز  لتكون  البداية  منذ  ُأقيمت  المدن  َأنَّ 
النَّابضة للتطور والّتنمية في مجاالت العلوم 
والّثقافة والفنون واالقتصاد أَلّن المدينة كادت 
لذلك  للّتقدم،  والّرديفة  زمة  الالَّ الّصفة  دائما 
كان يجب عليها أن تعبىء تعبئة شاملة كامل 

اقات البشرّية والمادية الموجودة فيها. الطَّ
واصل َأيُّها االصدقاء والصديقات قطاُر الّتاريخ 
القرن  في  محطته  في  وقف  وحينما  تقّدمه 
العصور  من  الفترة  تلك  في  ال 13 شاهدنا 
أصبحت  للمدن،حيث  بارزا  نشاطا  الوسطى 
كلُّ مدينة العصب ومركز الّنشاط الحضاري 
واالجتماعي واالقتصادي والسياسي، وهذا ما 
أدى الى قيام المدن الكبيرة في اوروبا كميالن 

ولندن وباريس وغيرها.
حّتى  ومستمر  رد  مطَّ بتناٍم  االمر  تطّور  وقد 
عنها  ض  َتمخَّ التي  الّصناعية  الثَّورة  مرحلة 
الحديثة، ومن  المدينة األوروبية  قياُم  ورافقها 

نطاق  على  الصناعي  االنتاج  انتشار  ثم 
عريضة،  نوعّية  نقلة  ذلك  فأحدث  واسع، 
الّناس.  حياة  في  ملموسا  ايجابّيا  وانعطافا 
الحشود  دفع  َأنَُّه  البارزة  نتائجه  من  وكانت 
من سكان الرّيف أن يهاجروا الى هذه المدن 
لما وقَّرْتُه ِمن ُفرص للعمل. إذن، َأيها األخوة 
ما واكب سيرورتها  بكل  فالمدينة  واأَلخوات! 
اأُلخرى،  في  واضمحالٍل  مرًّة  نهوض  من 
مركزا  شيء،  كل  وقبل  أوال  لتكون  قامت 
الحداثة  روح  مع  متماشيا  نهضوّيا  حضارّيا 
في  ِلتصبَّ  وزمان  زمان  كل  في  والعصرنة 
واحة  هي  ووحيدة،  واحدة  واحٍة  في  الّنهاية 
االنسان…  مواطنها  ورفاهية  وتقّدم  سعادة 

وهنا نصل الى طرح السؤال االساسي:
والمناخ  المعيشي  الواقع  هو  هذا  حقا  هل 
ماليين  ويستنشقه  يحياه  الذي  الحياتي 
شتَّى  في  المدن  يسكنون  اّلذين  المواطنين 

أرجاء المعمورة؟؟
سؤال أتركُه لَقْصٍف ذهنّي موضوعّي وجاّد…

قصة قصيرة: الُمراَقْب

الخارجية الصينية تفضح الدور األمريكي بتأجيج الوضع في أوكرانيا 
ضد روسيا برسم كاريكاتوري مثير للجدل

عزيز نيسين

أيامه األخيرة فى السجن كانت جحيما 
ال يطاق، هجرته زوجته وهو مسجون، 

بعد خروجه كادت الوحدة تقتله، كان في 
شوارع العاصمة،غريبا يائسا، لم يجد نفسه 

فيها،حالته المادية كانت سيئة للغاية، ال 
تساعده على دفع ايجار شقته الضيقة 
الصغيره، قرر أن يتركها ويبحث عن 

غرفة صغيرة خارج المدينه يقدر على دفع 
كلفتها..

لقد كان فيما مضي ناشطا سياسيا، يطالب 
بالعدالة االجتماعية، وبحقوق الفقراء 

والمعدمين، لقد أفني حياته وزهرة شبابه، 
مطالبا بحقوقهم.. لكنه اآلن بعد خروجه من 

السجن صار أكثر بؤسا منهم..

بعد بحث طويل عثر علي بغيته، منزل 
شعبي مؤلف من غرفة صغيرة.. يبعد عن 

المدينة مسافة ساعتين سيرا على االقدام .. 
كتب قديمة..مالبس باليه.. كل ما يملك.. 
قبالة المنزل بنيت بقالة صغيرة.. من بقايا 

األخشاب والتنك المهترئ.

وإلى يسارها كوخ لبيع الخضار، كان 
البائعان يشتكيان من قلة عدد الزبائن فى 

المنطقة، ومن فقرهم المدقع..

توطدت عري الصداقة بينه وبينهم، بعد 
فترة قصيرة من استقراره فى مسكنه الشعبي 
حضر إلى الحي بائع الكعك وبائع الذرة، 

ثم بائع حلوى الغريبة، ثم بائع المياة الغازية 
وأخيرا االسكافي، واستقروا جميعا مع 

عائالتهم فى الحي..

تحول المكان بمرور الوقت إلى سوق تجاري 
بسيط.. بدأ عامل النظافة يكنس الشوارع، 

وكثر الباعة المتجولون، وشيد هناك مقهى..

كان يشعر بالسعادة الغامرة لهذا الجو 
الرحب الباعث للفرح والبهجة.. لكنه مع 

األسف ما زال عاطال عن العمل.. ولم يبق 
أمامه سوى االستدانة من اصدقائه.. لكنهم 
لألسف جميعا مفلسون.. عرض عليه أحد 
معارفه العودة إلى المدينة والسكن معه فى 
غرفة واحدة مجانا.. اعجبته الفكرة كثيرا.. 

لكن يستحيل عليه إخالء منزله.. فهو مدين 
للبقال وبائع الخضار وآخرين.. وفي ليلة 
من الليالي وبينما هو يفكر فى مخرج لما 

هو فيه.. إذا بالباب يقرع.. كان الحاضرون 

البقال وبائع الخضار.. وصاحب المقهى.. 
اعتذر لهم أنه ال يملك شئ ليقدمه لهم.. 

فقالوا له: ال بأس فقد أحضرنا معنا الشاي 
والسكر.. لقد كان يعتقد أنهم حضروا 

للمطالبة بديونهم.. قالوا له: لقد سمعنا أنك 
تنوي أن تغادر.. قال لهم اطمئنوا لن أغادر 
المنزل قبل أن أدفع لكم ديونكم.. قالوا له.. 

عيب يا سيد.. ديون ماذا.. وهل بيننا ديون. 
هل طالبناك بشئ..؟

نحن نعرف ما فعلت من أجل الفقراء 
والمساكين.. لقد حضرنا لمنزلك لنطلب منك 

البقاء وعدم االنتقال.. فأنت رجل بركه.. 
ومنذ أتيت لهذا الحي..والحركة التجارية 

في ازدياد مستمر.. ونحن من سيدفع لك 
إيجارك وأيضا سندفع لك أجرة لكي تبقي.. 

فأنت كما قلنا لك رجل بركه وأي بركه!

شكرهم على عرضهم.. واعتذر عن قبوله.. 
لكنهم أصّروا عليه.. كان على وشك أن 
يجهش بالبكاء.. ثمة تغيير فى هذا البلد 

يحدث.. وكأن صحوة بدأت توقظ الناس من 
سباتهم.. فهو لم يعمل مع رفاقه كل تلك 
السنين ألمور تافهه.. وهؤالء األشخاص 

الواقفون أمامه كانوا يشيحون بوجوههم عنه 
ويحتقرونه فيما مضي!

أدامكم هللا.. شكرا جزيل الشكر.. 
ولكن اسمحوا لي فأنا ال يمكن أن أقبل 

معونتكم..!. عرضوا عليه أن يستئجروا له 
منزال أفضل.. وأن يضعوا خادما يخدمه. 

وأن يبعثوا له بالطعام كل يوم مجانا.. لكنه 
أصّر على الرفض. حينها نظر الثالثة في 
وجوه بعضهم وقرروا أنه ال بد من إخباره 

بالحقيقة. اسمع يا أستاذنا الكبير.. أدامك 
هللا لنا ذخرا وِعزّا.. عندما حَضْرَت إلي 

رية تجوب أزقته  حينا.. بدأت الشرطة السِّ
بمظاهر متعدده )زبال ماسح أحذية الخ( 

لمراقبتك ووضعك باستمرار تحت أنظارهم.. 
وعلى هؤالء الشرطة جاءت شرطة آخرون 

لمراقبتهم.. وعلى اآلخرون جاء آخرون 
لمراقبتهم.. حتى استقر أغلبهم فى هذا 

الحي، فازدهرت تجارتنا واصبحت حالتنا 
المادية ممتازة، فإذا انتقلت أنت من هنا 

ستعود المنطقة إلى حالها من الفقر والعوز 
ألن جميع أفراد الشرطه سيرحلون ليقتفوا 
أثرك، فال ترحل هللا يخلينياك يا سيدنا ال 
ترحل.. وأجهشوا بالبكاء، وأجهش معهم 

بالبكاء، ولكن ألمر آخر.

  )Aziz Nesin( عزيز نيسين بالتركية •
)1915- 1995( كاتب تركي ساخر، 

قاّص وروائي ويكتب الشعر والمقالة. إضافة 
إلى هذا كله فهو ناشط سياسي يساري كثير 

المشاغبات للسلطات التركية على مدار 
سنين طويلة. تعرض ألكثر من مئتي دعوى 
قضائية بغرض إسكات قلمه ولسانه، وكان 
منذ منتصف الثمانينيات مهددًا بالقتل من 
قبل متطرفين إسالميين، لكنه نجا مرات 

عدة.

ُوجهت إلى عزيز نسين تهمة القدح والّذم 
من قبل ملكة بريطانيا إليزابث الثانية وشاه 

إيران محمد رضا بهلوي وملك مصر فاروق 
معًا، فُسجن ستة أشهر.دخل السجن عدة 

مرات كان مجموعها خمس سنوات ونصف.

اسمه الحقيقي محمد نصرت نيسين ولد 

في إحدى الجزر القريبة من اسطنبول، 
الواقعة في بحر مرمرة لعائلة فقيرة. وتوفي 
في أزمير عام 1995. استخدم اسم عزيز 

نيسن الذي عرف به فيما بعد كاسم مستعار 
للحماية ضد مطاردات األمن السياسي 
في تركيا. ويعتبر عزيز نيسن واحد من 

أفضل كتاب الكوميديا السوداء في العالم 
أو ما تسمى بالقصص المضحكة المبكية 

والمضحك المبكي في حياته أنه وبرغم 
شهرته الواسعة في كل أرجاء العالم كمبدع 

إال أن بلده األم تركيا لم تعطه من حقه 
سوى القليل .

على الرغم من مواقفه اليسارية المعَلنة ـ من 
دون انتماٍء حزبي ـ القت أفكار عزيز نسين 
أصداء واسعة حتى في األوساط المحافظة 

سياسيًا ودينيًا؛ وذلك بسبب صدقها 
وبراءتها الصادمة وحّدة تصويرها للفاسدين 

والمتسلقين، والحمقى، وأدعياء الثقافة والعلم، 
ومحترفي السياسة، والمشعوذين، وكذلك 

لدقة تحليلها لظواهر التخلف في المجتمع 
التركي، بأسلوب يعتمد على اللقطة ورسم 
الشخصية وإبراز مفارقة الموقف؛ ال عن 
طريق اللغة وإمكاناتها التعبيرية البالغية، 
بل بجعل الموقف يعّبر عن نفسه بنفسه.

قال فيه الكاتب يشار كمال إن “أهم صفة 
في شخصية عزيز نسين هي قدرته على 

الصمود، التي جعلت منه أكبر كاتب ساخر 
في عصرنا”.

قالت عنه األدبية و االعالمية الجزائرية 
“هدى درويش” في حوار إذاعي أنه “موليير 

األدب التركي”.

نشر عزيز نسين نحو مئة وأربعين كتابًا بين 
مجموعات قصصية وروايات ومسرحيات 
وقصص األطفال، ُترجم بعضها إلى نحو 

أربعين لغة، منها العربية.

نال عددًا كبيرًا من الجوائز والميداليات، 
مثل “السعفة الذهبية من إيطاليا” و”القنفذ 
الذهبي” من بلغاريا، و”التمساح الساخر” 

من االتحاد السوفييتي.

كما نال “جائزة المسرح” من أكاديمية اللغة 
التركية ، وجائزة “اللوتس” الدولية ، وجائزة 

“مدارالي” Medarali للرواية ، وجائزة 
الشعب التركي ، وجائزة “تولستوي الذهبية”، 

وجائزة “كارل فون أوْسيْتسكي”.

محمود القيعي:
الجدل  أبواب  أدونيس  السوري  الشاعر  فتح 
“إزمير”  والية  بلدية  من  التكريم  قبوله  بعد 
مع  “هوميروس”  جائزة  منحته  حيث  التركية 
ثالثة كتاب أتراك هم الشاعر أوزديمر أونجه 
الصحافي  والكاتب  أكسوي  يشار  والشاعر 
ميردان ينارداغ، ومنح الفائزون جوائزهم خالل 
الدولي  “مهرجان هوميروس  لـ  األولى  الدورة 
غرب  إزمير  في  أقيم  الذي  األدبية”  للفنون 

تركيا.
الحقيقة هي  فيها:  كلمة، جاء  ألقى  أدونيس 
في  فالحرب  الحرب،  في  األولى  الضحية 
ومحو  الحقيقة  لمبدأ  محو  الحقيقي  وجهها 
ما  حقًا،  لإلنسان.  محو  أواًل  وهي  للشعر، 

أخطر اللغة اليوم يا هوميروس!
أدونيس قالها صراحة: كل شيء يتحول إلى 
السماء  في  يبق  ولم  شيء،  كل  ضد  حرب 

نجمة إال أنزلت على خوذ المحاربين.
وخلص إلى أن الشعر سيظل الطاقة اإلنسانية 
معناه  للعالم  تعطي  التي  األولى  الخاّلقة 
باستمرار  له  تقدم  والتي  األعمق،  اإلنساني 
لعالقات  وتؤسس  جديدة،  إنسانية  صورة 
اإلنسان  وبين  واألشياء  اللغة  بين  جديدة 

واإلنسان وبين اإلنسان والعالم.
واختتم قائال: “في ضوء هذا كله، أرجو أن 
تكون هذه الجائزة التي شرفني مؤسسوها بأن 
أكون أول من تمنح له، رمزًا يتوج اإلبداع في 
ذاته، في معزل كامل عن انتماءات المبدع، 
السياسية أو األيديولوجية أو العرقية، بحيث 
تكون فريدة ومضيئة ثقافيًا وإنسانيًا، وهذا ما 
تفتقده الجوائز الشعرية في العالم كله من دون 
االنتماءات،  ضوء  في  تمنح  فهي  استثناء، 
غالبًا، أكثر مما تمنح لإلبداع في ذاته وللرؤية 

الخالقة المتفردة شعريًا وفكريًا وجماليًا”.

بئست الجائزة
في سياق الجائزة صب سوريون جام غضبهم 
على أدونيس بسبب قبوله التكريم من تركيا، 
تركيا  بأن  يعلم  ال  “وكأنه  منهم:  قائل  قال 
ال  كما   ، سوريا  بالده  تراب  تحتل  اردوغان 
بعبور  ارهابي  لكل  سمحت  تركيا  ان  يدري 

الحدود لتخريب سوريا العروبة !”.
وأردف: بئست الجائزة !

سيرته
 2011 في  أدونيس  قاله  بما  ذّكروا  آخرون 
ما  الصحفية  حواراته  أحد  في  قال  ،عندما 
للنظام  والمعارض  المناوئ  “موقفي  نصه: 
هو  إنما  االحتجاجات  هذه  وليد  ليس  القائم 
فمنذ حوالي 50 سنة  قديم.  إلى عهد  يرجع 
وأنا في صراع متواصل مع ديكتاتورية النظام 
القائم، لذلك أنا بالطبيعة وتلقائيا ضده، إنما 
قد نختلف في طرق المعارضة. أنا ال أحبذ 
كانت  مهما  أشكالها  بجميع  العنف  طرق 
مسوغة بحسب أصحابها، ال من جهة النظام 
جهة  من  وال  باستمرار  رفضتها  وقد  أطيقها 
من يعارض هذا النظام. فأنا مع المعارضة 

السلمية، معارضة على الطريقة
مع  هذا  في  نختلف  أن  وممكن  الغاندية، 
األشياء  يريدون  فهم  اليوم،  المعارضين 
بطريقتها المباشرة، كأنها الوجه اآلخر لعنف 
أن  يجب  المعارضة  أن  أعتقد  أنا  السلطة. 
كي  جديدة،  ولقيم  جديدة  ألخالقية  تؤسس 
تبني مجتمعا جديدا، هذا شيء  تستطيع أن 

قد نختلف فيه.
الشيء الثاني هو أن أي معارضة بالنسبة إلي 
تقم  لم  إذا  العربية،  في مجتمع كالمجتمعات 
صراحة على تجاوز السلطة إلى بناء مجتمع 
جديد ال تكون بالنسبة إلي ذات أهمية، يعني 
األساس ليس أن نغير السلطة، إنما األساس 
ولكي  جديدا.  مجتمعا  نبني  كي  نغيرها  أن 
نبني مجتمعا جديدا البد من الوضوح الكامل. 
ال يمكن بناء مجتمع جديد في سوريا وال في 
الكامل  بالفصل  إال  آخر  عربي  مجتمع  أي 
المستويات  جميع  على  والدولة  الدين  بين 

الدينية واالجتماعية والثقافية
اآلن  حتى  المعارضة  وخطاب  والسياسية. 

ليس واضحا تماما في هذا الصدد.
لكن مع كل ذلك أنا مع هذا الحراك الثوري 
مهما كانت النتائج، ألن هذا الحراك هو في 
حد ذاته دليل على حيوية الشعب ودليل على 
تشبثه بالحرية وتشبثه ببناء مستقبل مختلف. 
في  الحراك  بداية  منذ  هذا  عن  كتبت  وقد 
الحياة،  كتبته في جريدة  ما  سوريا، وموجود 
في ضوء   ” هو  ذكرته  الذي  األول  والمقال 
معظم  األسف  مع  لكن  السورية”  اللحظة 

على  آخر  مأخذ  وهذا  يقرؤون،  ال  الناس 
المعارضة، ال يجوز للمعارضة أن تحكم أو 
تقول ما تقوله إال استنادا إلى القراءة. أول من 
رحب بالمعارضة اليوم في سوريا في شكلها 
أنا الذي أتكلم معك  الجديد وكتب عنها هو 
اآلن، ويمكن العودة إلى ما كتبته في جريدة 
حين  مارس  آذار/  شهر  من  بدءا   ، الحياة 

انطلق الحراك السوري.
أنا مع هذه التحركات الشعبية مئة بالمائة ولم 
أقل مرة إنني ضدها أو انتقدتها، أبدا بالعكس 
بدءا من عملية تونس وما حدث في  أيدتها 
مصر، وكنت إلى جانب هذا الحراك الشعبي 

العفوي”.
في مرمى المعارضين والمؤيدين

من  جاء  أدونيس  على  الهجوم  أن  الالفت 
سواًء  ومعارضيه  السوري  النظام  مؤيدي 

بسواء.
تركيا تحتلني يا هذا ...

كتب فراس القاضي قائال ...
 صعقني منذ قليل خبر تسلم أدونيس لجائزة 
من والية أزمير التركية خالل فعاليات الدورة 
للفنون  الدولي  )هوميروس  لمهرجان  األولى 

األدبية(.. أزمير يا أدونيس؟
كلنا نعلم بأن الجوائز مقتلك وهوسك، ورغم 
أن هذا غريب على رجل يحمل مثل عقلك، 
إال أننا كنا نجد لك مبررات، أو بشكل أدق، 

نجد ألنفسنا مبررات للدفاع عنك.
احتماالت  عن  يروى  كل  بأن  علمنا  ورغم 
موافق  أنت  كذب  هو  نوبل  لجائزة  ترشيحك 

الرجل  ونقول  نبرر  كنا  وترّوجه،  عليه 
يستحقها. تجاوزنا الكثير من مواقفك الغربية، 
بل إن بعضنا كسر خطوطًا حمراء لم يتجاوزها 
في حياته، فقط ليقول انسوا كل شيء وتذكروا 
فقط أن هذا الرجل سوري، لكن أن تنحدر إلى 
مستوى تسلم جائزة من والية في تركيا؟ كيف 
سندافع عنك اآلن يا أدونيس؟ بَم سنبرر لك 
اعتقاد  أنفسنا من  الهوس؟ كيف سنمنع  هذا 

تقّبلك لجائزة من بلدية في تل أبيب؟
الجائزة  سلمتك  التي  البالد  بأن  أذكرك  لن 
اآلن  يتهيأ  وجيشها  وطنك،  من  قطعًا  تحتل 
خالل تسلمك الجائزة ليقتطع ويحتل المزيد من 
سورية. ضع كل هذا على جنب رغم أنه ال 
يوضع، لكن: ماذا قدمت تركيا عبر تاريخها 

لإلنسانية؟ ماذا قدمت للثقافة؟ للشعر؟
تذكرُت وأنا أقرأ خبر تسلمك الجائزة وحضورك 
شخصيًا إلى أزمير، الممثل األمريكي مارلون 
بها  يحلم  التي  الجائزة  رفض  الذي  براندو 
األوسكار  رفض  عمره،  طوال  ممثل  كل 
عام 1973 وامتنع عن حضور حفل تسليم 
الجوائز، احتجاجًا على طريقة تصوير هوليود 

لألمريكيين األصليين في األفالم.
قبول جائزة  يمنعك من  تجد سببًا  ألم  وأنت، 

من تركيا؟
أبناء  من  الالجئين  بقضية  يتاجر  الذي  َمن 
أوروبا  في  اإلسالميين  يحرك  من  بلدك؟ 
و«العالم الحر« الذي تحب؟ من يمولهم؟ من 
لم  التي  العثمانية  إحياء  عن  يتحدث  الذي 
تقدم للبشرية إال التخلف والدمار؟ ألم تخجل 
مما قلته في كتابك )موسيقى الحوت األزرق( 
الذي تحدثت فيه بشكل وال أجمل عن الهوية؟

تركيا يا أدونيس؟
في  ألقيتها  التي  كلمتك  خالل  تساءلَت 
المهرجان )ما الذي على الشعر أن يفعله يا 

جلجامش وأنت يا هوميروس؟(.
شخصيًا أرى أن أول ما على الشعر أن يفعله 
يا أدونيس هو أن يمنعنا عن تسلم جائزة من 

تركيا.
أريد،  كما  فعلته  ما  من وصف  أخجل وهللا 
ألنك أدونيس، لكنني سأبرر لك للمرة األخيرة: 
أنت رجٌل َخِرف، فقد عقله، واألهم.. روحه.

نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، 
تشانغ خه تشينغ، رسما كاريكاتوريا على 
حسابه في “تويتر”، يفضح دور الواليات 

المتحدة في تأجيج الوضع في أوكرانيا.
الرسم الذي حمل عنوان “إحياء الصراع 

األبدي” يظهر فيه دب يجسد روسيا يقف 
على عتبة منزله.

وأمام المنزل صندوق يحترق مكتوب عليه 
“األزمة األوكرانية”، وخلف السياج يختبئ 

العم األمريكي سام وبيديه عبوة وقود، يغذي 
بها الفتيل الممتد والمشتعل إلى الصندوق، 
لكي تبقى النار مشتعلة، وهو يبدو سعيدا 

جدا بهذا الدور.
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