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جونسون يتخلى عن زعامة حزب المحافظين ويعين حكومة جديدة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
حزب  زعامة  من  استقالته  الخميس،  يوم 
وزراء  عنه  تخلى  أن  بعد  وذلك  المحافظين، 
ومسؤوال  وزيرا   50 من  وأكثر  حديثا  معينون 

بالحكومة في حملة استقاالت جماعية.
وقالت هيئة بي بي سي إن “بوريس جونسون 
 – المحافظين  زعيم  منصب  من  سيستقيل 
و  الخريف”،  حتى  للوزراء  كرئيس  وسيستمر 
ستجري  المحافظين  حزب  زعيم  انتخابات  أن 
جونسون  محل  الفائز  وسيحل  الصيف  هذا 
جونسون  وقال  األول/أكتوبر.  تشرين  بحلول 
الحكومة  رئاسة  مقر  أمام  مؤتمر صحفي  في 
»داوننغ ستريت«، يتعين أن تبدأ عملية اختيار 

زعيم جديد اآلن.

وأردف قائال »اليوم قمت بتعيين حكومة قائمة 
باألعمال وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم 
حزب  زعيم  قال  فعل،  رد  أول  وفي  جديد«. 
إن  ستارمر  كير  المعارض  البريطاني  العمال 
اعتزام جونسون تقديم استقالته خبر جيد لبالدنا. 
وجاءت هذه التطورات في وقت اُتهم فيه حزب 
انتهاكات  سلسلة  بارتكاب  الحاكم  المحافظين 
ووجهت  األخيرة،  األشهر  في  ومخالفات 
انتقادات بعدم الكفاءة إلى رئيس الوزراء. وفي 
أن  يبدو  الذي  جونسون،  حاول  سابق،  وقت 
جلسة  استغالل  يوم،  بعد  يوما  تتزايد  عزلته 
برلمانية للرد على األسئلة في محاولة إلظهار 
صالبة موقفه، مكررا التبريرات التي ساقها إزاء 
وأدت  أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته 

إلى تصدع صفوفها.
لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبل 
بإيماءات صامتة، وفي بعض األحيان بضحك 
تلقى جونسون سؤاال  ما،  لحظة  صريح. وفي 
من أحد أعضاء حزبه عما إذا كانت هناك أي 
يتقدم  أن  منه  تقتضي  اإلطالق  على  ظروف 

فيها باستقالته.
وأجاب جونسون عن ذلك بقوله إنه لن يستقيل 
أداء  مواصلة  عن  الحكومة  عجزت  إذا  إال 

عملها.
حاولوا  الحكومة  في  جونسون  زمالء  وحتى 
جاهدين كتم ضحكاتهم، حين سخر زعيم حزب 
العمال المعارض من الحكومة لكونها »خفيفة 
»عندما  النواب  أمام  جونسون  وقال  الوزن«. 

هي  تماما  هذه  عصيبة…  األوقات  تكون 
الحكومة  تواصل  أن  فيها  تتوقع  التي  اللحظة 
المهام  تباشر  وأن  تنسحب…  أن  ال  عملها، 
المنوطة بها وأن تركز على األشياء التي تهم 
وزراء  رئيس  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  الناس«. 
يونيو/حزيران  من  السادس  في  نجا  بريطانيا 
الثقة منه داخل  الماضي من تصويت لسحب 
حزب المحافظين، وذلك بعدما أطلق 54 نائبا 
يعرف  ما  أعقاب  في  اإلجراء  هذا  الحزب  من 
فضيحة  أو   )Partygate( غيت«  بـ«بارتي 
لفائدة  محافظا  نائبا   211 وصوت  الحفالت، 
رفض  مقابل  في  منصبه،  في  جونسون  بقاء 
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عين على كندا 

 كيبيك دخلت الموجة السابعة من كوفيد
 والوضع تحت السيطرة

تنحية باتريك براون 
من السباق على رئاسة حزب المحافظين 

أونتاريو تحدد الزيادة القصوى على اإليجارات بـ2,5% للعام المقبل

انخفاض أسعار المساكن في منطقة تورونتو الكبرى  للشهر الرابع على التوالي
فيما ترتفع اسعار االجارات

في  العقارات  سوق  في  التباطؤ  يتواصل 
سوقْي  أكثر  وفانكوفر،  تورونتو  منطفتْي 
عقارات سخونة في كندا، واستمرت األسعار 
فيهما باالنخفاض منذ أعلى مستوى لها على 

اإلطالق في شباط )فبراير( الفائت.
أّن  الفائت  )يونيو(  حزيران  بيانات  وُتظهر 
وفانكوفر  تورونتو  في  المباعة  المنازل  عدد 
بالقمم  مقارنة  الثلث  من  بأكثر  انخفض  قد 
القياسية. كما أّن معدل سعر المنزل يسجل 

تراجعًا منذ عدة أشهر.
تورونتو  منطقة  في  العقارية  الغرفة  وأفادت 
في  منزاًل   6.474 بيع  تّم  أنه   )TRREB(
)يونيو(  حزيران  في  الكبرى  تورونتو  منطقة 
مقارنة   41% نسبته  بانخفاٍض  الماضي، 

بشهر حزيران )يونيو( من العام الماضي.
وكما كانت الحال في مناطق عديدة من كندا، 
والمدن  تورونتو  في  المنازل  أسعار  ارتفعت 
جائحة  خالل  كبير  بشكل  بها  المحيطة 
الفائدة  أسعار  أتاحت  إذ   ،‘‘19 ’’كوفيد - 
شراء  للمشترين  استثنائي  بشكل  المنخفضة 
منازل أكثر تكلفة. لكّن هذا االتجاه تغّير فجأة 
في آذار )مارس( الفائت عندما بدأ بنك كندا 

)المصرف المركزي( برفع أسعار الفائدة.
وكان التأثير على السوق العقارية شبه فوري، 
الجديدة.  واإلدراجات  المبيعات  تباطأت  إذ 
كانت  التي  باألسعار،  المزايداُت  وبدأت 
شائعًة، تهدأ، ما أفسح المجال للمشترين أن 

يكونوا أكثر انتقائية.
قال رئيس الغرفة العقارية في منطقة تورونتو، 

كيفين كريغر.: 
نفسه  الوقت  في  المنازل  مبيعات  ’’تأثرت 
بالتحدي المتمّثل بالقدرة على تحمل التكاليف 
الذي أوجده رفُع أسعار الرهن العقاري وباألثر 

على  القادرين  المشترين  دفع  الذي  النفسي 
لتعليق  ارتفاعًا  أكثر  اقتراض  تكاليف  تحمل 
قرارهم )بالشراء( بانتظار معرفة ما إذا كانت 
االرتفاع‘‘،  عن  ستتوقف  المنازل  أسعار 
مضيفا  توقعوا أن تظّل ظروف السوق الحالية 

هي نفسها خالل أشهر الصيف البطيئة.
تورونتو  منطقة  في  األسعار  صعيد  وعلى 
أنه  من  الرغم  على  تباطؤ،  أيضًا  هناك 
التباطؤ الجاري على صعيد  ليس بارزًا مثل 

المبيعات.
خالل  المباع  المنزل  سعر  معدل  بلغ  فقد 
حزيران )يونيو( الفائت 1.146.254 دوالرًا، 
أي بزيادة نسبتها 5% عن مستواه في الشهر 
نفسه من العام الماضي، لكّنه كان في تراجع 

لشهر رابع على التوالي.
سعر  معدل  )يونيو(  حزيران  في  تراجع  فقد 
بنحو  ومحيطها  كندا  مدن  كبرى  في  المنزل 

أيار  السابق،  الشهر  في  مستواه  عن   %6
)مايو(، وبنحو 14% عن السقف الذي بلغه 
في شباط )فبراير( والذي تخطى 1.3 مليون 

دوالر.
على  للمبيعات  بالنسبة  مشابه  والوضع 
عدد  انخفض  حيث  لكندا  الغربي  الساحل 
حزيران  في  فانكوفر  في  المباعة  المنازل 
)يونيو( الماضي بنسبة 35% مقارنة بمستواه 

في الشهر نفسه من العام الماضي.
لكّن األسعار في كبرى مدن مقاطعة بريتيش 
كولومبيا تراجعت في األشهر األخيرة بنسبة 
أقّل من تراجعها في عاصمة أونتاريو وكبرى 

مدن كندا.
فقد بلغ معدل سعر المنزل المباع في فانكوفر 
الكبرى الشهر الماضي 1.235.900 دوالر، 
مرتفعًا 12% عن مستواه في حزيران )يونيو( 
في   %2 من  بأكثر  متراجعًا  ولكن   ،2021

األشهر الثالثة األخيرة.
فانكوفر،  في  العقاري  والمدّون  الوكيل  وقال 
ستيف ساريتسكي، لـ’’سي بي سي‘‘ )القسم 
إّن  الكندية(  اإلذاعة  هيئة  في  اإلنكليزي 
هناك ’’تغيرًا كبيرًا في االتجاه‘‘ حصل منذ 
في ضواحي  الفائت، السيما  )فبراير(  شباط 
المدينة، حيث سجلت  فانكوفر، خارج وسط 
كان  عندما  األعلى  االرتفاعات  األسعار 
القاعدة  ُبعد، عبر اإلنترنت، هو  العمل عن 

بسبب الجائحة.
كّل ما يقع على بعد أكثر من ساعة بالسيارة 
ولكن  األكبر،  االنخفاض  يشهد  المدينة  من 
فيها  سّجلت  التي  األمكنة  أيضًا  هي  هذه 

األسعار االرتفاعات األعلى. 
ووفقًا لساريتسكي، أّدى ارتفاع أسعار الفائدة 

إلى تصحيٍح في سوق العقارات
سي بي سي

تاريو تسمح  ألصحاب العقارات  حكومة اون
في أونتاريو  زيادة إيجارات معظم الوحدات 
السكنية العام المقبل بنسبة ال تتعّدى %2.5 

دون طلب موافقة خاصة.
اإليجارات  زيادة  لمعدل  األقصى  حد  ال وهذا 
في عام 2023 الذي سمحت به اليوم حكومة 
أونتاريو هو أدنى من معدل تضخم األسعار 

السلع والخدمات.
في  واإلسكان  البلدية  الشؤون  ر  وزي وقال 
أونتاريو، ستيف كالرك، في بيان إّن حكومة 
من  االستقرار  توفير  إلى  تسعى  ة  المقاطع
خالل وضع خط توجيهي أدنى من التضخم، 

فيما تواجه اأُلسر ارتفاع تكاليف المعيشة.

المحافظ  التقدمي  الحزب  كومة  ح وأشارت 
برئاسة دوغ فورد إلى أّن نسبة الزيادة تنطبق 
باإليجار،  تسكن  التي  اأُلسر  ية  ب ل غا على 
لكنها ال تنطبق على الوحدات السكنية التي 
الثاني  تشرين   15 بعد  مرة  ألول  ها  ل شغ تّم 
)نوفمبر( 2018، وال على الوحدات الشاغرة 
الطويلة  الرعاية  ودور  المجتمعية  ت  ا والوحد

األجل والعقارات التجارية.
ويمكن للمالكين أن يطلبوا من مجلس المالك 
إجراء  المقاطعة  في   )LTB( أجر  ت والمس

استثناء لبعض وحداتهم السكنية.
مؤشر  إلى  االستناد  الحكومة  رادت  أ ولو 
أسعار المستهلك في المقاطعة لحّددت نسبة 

بـ%5.3،  اإليجارات  على  القصوى  ة  د الزيا
الـ%2.5  لكّنها وضعت سقف  انها.  ي ب حسب 
من  المستأجرين  حماية  في  اعدة  س ’’للم
الزيادات الكبيرة في اإليجارات‘‘ كما جاء في 

البيان.
اإليجارات  لزيادة  التوجيهي  المبدأ  أّن  ُيذكر 
لعام 2022 في أونتاريو هو 1.2% استنادًا 

إلى مؤشر أسعار المستهلك في المقاطعة.
وزير الشؤون البلدية واإلسكان في أونتاريو، 

ستيف كالرك، يتحدث لوسائل اإلعالم.
وزير الشؤون البلدية واإلسكان في أونتاريو، 

ستيف كالرك )أرشيف(.
ورّد الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو، 

قرار  على  الرسمية،  المعارضة  شكل  ي الذي 
الخطأ  ’’من  إنه  فيه  قال  ببيان  ة  م الحكو
اآلن  األخضر  الضوء  إعطاء   ‘‘ تمامًا
للناس  المالية  فاألوضاع  اإليجارات،  ة  لزياد

’’مضغوطة أكثر من أّي وقت مضى‘‘.
الجديد بحملة من  الديمقراطي  الحزب  ويقوم 
يحظر  ما  اإليجارات،  استقرار  ريع  ش ت أجل 
الزيادات غير المحدودة بين مستأجر وآخر، 
جميع  تطال  لإليجارات  ضوابط  ووضِع 
المنازل في كبرى مقاطعات كندا من حيث 

عدد السكان )حوالْي 15.0 مليون نسمة(.

من  السابعة  الموجة  كيبيك  مقاطعة  دخلت 
تفشي جائحة كوفيد-19. ومع اقتراب عطلة 
قطاع البناء، التي تبدأ بعد أسبوعْين ونصف، 
َعقد اليوم المدير الوطني للصحة العامة في 
الصحة  ووزير  بوالو،  لوك  الدكتور  كيبيك، 
والخدمات االجتماعية في حكومة المقاطعة، 
لطمأنة  صحفيًا  مؤتمرًا  دوبيه،  كريستيان 
لتذكيرهم  أيضًا  الفرصة  منتهزْين  الناس، 

بأهمية التعليمات الصحية األساسية.
’’أقول إّن الوضع تحت السيطرة، لكن يجب 
أن نظل يقظين جدًا‘‘، قال وزير الصحة في 

حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك 
مونتريال،  في  الصحفي  المؤتمر  بداية  في 
لما  استثناًء‘‘  ’’ليست  كيبيك  بأّن  مجاداًل 
ُيالَحظ في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في 

أوروبا.
من جهته، ذّكر الدكتور بوالو بأّن االرتفاع في 
حاالت كوفيد-19 ُيعزى بشكل أساسي إلى 
 5.BAو  4.BAو  2.12.1.BA المتغيرات 
النسخات  من  بكثير  عدوى  أكثر  ُتعّد  التي 
بوالو،  لوك  الدكتور  يقول  للفيروس.  السابقة 
مقاطعة  في  العامة  للصحة  الوطني  المدير 

كيبيك: الفيروس موجود وينتقل )من شخص 
لم  هي،  الجائحة،  الفيروس.  يسير  آلخر(. 
تنتِه ’’بالنسبة لي، نحن في الموجة السابعة. 
األسابيع  في  بالهدوء  تبدأ  أن  ح  المرجَّ ومن 
المقبلة‘‘، وعلى الرغم من أّن بوالو ودوبيه لم 
يعلنا عن أّي إجراءات تقييد جديدة، فقد شّددا 
على أهمية االلتزام بفترة عزل لمدة 10 أيام 

بعد اإلصابة بالوباء.
واضح:  الوضع  فإّن  بوالو  للدكتور  وبالنسبة 
االنتشار الحالي للوباء عائد إلى األشخاص 
يتخذون  ال  والذين  بالفيروس  المصابين 

العدوى  نقل  لتجنب  الالزمة  االحتياطات 
لآلخرين.

الناس  من  الكثير  هناك  أّن  الواضح  ’’من 
الذين ال يحترمون )فترة العزل(، ومن الواضح 
أنها ستكون فكرة جيدة إذا احترموها‘‘، شّدد 
العامة  للصحة  الوطني  المدير  بوالو. وناشد 
في كيبيك األشخاص المصابين عدَم الذهاب 
مكان  أّي  أو  المهرجانات  أو  المطاعم  إلى 
الشخص  بأّن  بوالو  الدكتور  وذّكر  مزدحم. 
المصاب ينقل العدوى وأّن ارتداء قناع الوجه 

الواقي هو ’’فكرة جيدة‘‘.

استبعاد  المحافظين  حزب  قيادة  قررت 
باتريك براون عمدة بلدية برامتون من السباق 
والتنافس على رئاسة الحزب الفيدرالي ، بعد 
بطاقات  خالل  من  فعليا  التصويت  بدأ  أن 
المفاجئ  القرار  جاء  وقد  بالبريد.  االقتراع 
في بيان  أعلنه إيان برودي ، رئيس اللجنة 
المنظمة النتخابات الرئاسة ، في وقت متأخر 
بـ  علم  الحزب  إن  قائاًل   ، الثالثاء  ليلة  من 
قبل  من  مخالفات«  بارتكاب  »مزاعم خطيرة 
وطلب  المخاوف  بهذه  وابلغه  براون  حملة 
العضوية  قائمة  حجب  قرر  كما  كتابًيا.  رًدا 

المؤقتة عن حملته. 
المزاعم  إن  مكتوب  بيان  في  برودي  وقال 
االنتخابات  قانون  في  التمويل  بقواعد  تتعلق 
الكندي ، لكنه لم يقدم مزيًدا من التفاصيل. 
براون  االستجابة من حملة  إن  برودي  وقال 
لم ترضي المخاوف وأوصى بأن تقوم اللجنة 
باستبعاده ، وهو  القيادة  المنظمة النتخابات 
خالل  من  به  القيام  اختارت  الذي  األمر 
مساء  اجتماع  في  عقد  الذي  التصويت 

الثالثاء.
وقد رفضت حملة براون هذا القرار واعتبرته  
بويليفر  بيير  االخر  المرشح  لصالح  انحيازا 
، )النائب عن منطقة أوتاوا منذ فترة طويلة 
السباق  في  حًظا  األوفر  يعتبر  والذي 

والمنافس الرئيسي لبراون (. وغير ديمقراطي 
يخيب امال مئات اآلالف من الكنديين الذين 
تبنوا رؤية باتريك براون لحزب محافظ حديث 

وشامل.«
القرار  »هذا  بانها  في  براون  حملة  وقالت 
يستند إلى مزاعم مجهولة. لم يتم تزويد حملتنا 
مطلًقا بالتفاصيل الكاملة أو األدلة على هذه 

االدعاءات ». 
ومن المفترض ان يعلن حزب المحافظين عن 
 10 في  أوتاوا  في  القيادة  سباق  في  الفائز 

سبتمبر.
إن  الثالثاء  ليلة  الحزب  باسم  متحدث  وقال 
مجموعة كبيرة من حزم االقتراع قد تم إرسالها 

بالفعل إلى األعضاء بالبريد.
وقال الحزب األسبوع الماضي إن نحو 675 
للتصويت  أسماءهم  سجلوا  قد  عضو  ألف 
ووصف  للمحافظين.  جديد  زعيم  الختيار 
الحزب هذا بأنه رقم غير مسبوق ألي حزب 

سياسي فيدرالي.
عام  في  المؤهلة  التصويت  قاعدة  كانت 
أوتول  إيرين  انتخاب  تم  عندما   ،  2020
زعيمة ، حوالي 270 ألف عضو. في بداية 
هذا العام ، قال الحزب إن لديه 161 ألف 

عضو نشط وحالي في جميع أنحاء كندا.
في  اعلن  براون  باتريك  البلدية  رئيس  وكان 
إلعادة  الترشح  في  يفكر  انه  سابق  وقت 

سيخسر  أنه  بدا  إذا  البلدية  لرئاسة  انتخابه 
أمام النائب المحافظ بيير بويليفر في سباق 

قيادة حزب المحافظين في سبتمبر القادم.
ويضيف انه يستبعد الترشح تحت راية الحزب 
الفيدرالي إذا فاز بويليفري برئاسة الحزب وقد 
انتخابه  إعادة  برامبتون  ناخبي  من  يطلب 

لترؤس البلدية.
وقال براون لشبكة سي بي سي نيوز: »إذا بدا 
أن بيير سيفوز ، فإنني أفضل االستمرار في 
رئاسة البلدية ، بداًل من أن أكون جزًءا مما 
لحزب  انتخابي  قطار  حطام  بمثابة  سيكون 

المحافظين«.
السياسة  في  أخرى  في جولة  يفكر  قد  بينما 
البلدية ، قال براون إنه لم يتخذ قرارًا بعد - ال 
يتم  أن  قبل  الحملة  من  شهرين  هناك  يزال 

تحديد القيادة.
وقال براون »في هذه المرحلة ، ما زلنا نعتقد 
أنه يمكننا الفوز بهذه القيادة ، لذا ال ننظر 

في أي احتماالت أخرى في هذه اللحظة«.
إذا قرر براون االستمرار في السياسة البلدية 
، فسيتعين عليه تقديم أوراقه إلعادة انتخابه 
بحلول 19 أغسطس - قبل أسابيع من إعالن 
في  المحافظين  حزب  قيادة  انتخابات  نتائج 

أوائل سبتمبر.

التقرير الشهري للسوق العقاري لشهر حزيران 2022

مهند يونان 
وكيل عقارات \ تورونتو \ 

حزيران   6 في  أونتاريو  تورونتو  في  صدر 
2022 - استمر تأثير ارتفاع تكلفة القروض 
على بيع البيوت خالل شهر حزيران 2022. 
خالل   6.474 البيع  عمليات  عدد  بلغت 
مقارنة   %41 بنسبة  بانخفاض   - الشهر 
السنة  خالل  للمبيعات  المرتفعة  باألرقام 
ايضا  المتداولة  المعامالت  عدد  الماضية. 
انخفض مقارنة بشهر أيار من سنة 2022. 
طبيعة  حسب  الغالبة  هي  الحالة  هذه  ولكن 

السوق لهذه الفترة من السنة.

وصل معدل سعر البيع الى $1.146.254 
وهو اعلى بنسبة 5.3% من معدل سهعر البيع 
استمر  ولكنه   .2021 حزيران  شهر  خالل 
باالتجاه نحو االنخفاض بالمعدالت الشهرية. 
البيوت  ألسعار  المعياري  المقياس  معدل 
 %17.9 بنسبة  ارتفع   MLS نظام  خالل 
بالمقارنة السنوية بالسنة التي سبقتها. ولكنها 
بالمقارنة مع الشهر السابق شهر أيار شهدت 
اكثر  دفع  السنوي  االسعار  نمو  انخفاضا. 
تشمل  والتي  سعرا  االقل  السوق  بقطاعات 

البيوت التاون هاوس والشقق ايضا.

األول  بعاملين.  تأثرت  البيوت  مبيعات   «
القروض  تكاليف  ارتفاع  تحمل  على  القدرة 

النفسي  التأثير  عن  مانتج  الثاني  العقارية. 
كلف  تحمل  بإمكانهم  الذين  المشترين  على 
الشراء  قرار  اجلوا  والذين  المرتفعة  القروض 
سوف  وكيف  العقارات  سوق  وضع  لترقب 
أن  المتوقع  من  بالنهاية.  االسعار  تتجه 
خالل  حالها  على  السوق  ظروف  تستمر 
األشهر األبطأ لفصل الصيف. عندما تستقر 
أسعار البيوت. سوف يرجع الى السوق بعض 
القروض  كلفة  ارتفاع  من  بالرغم  المشترين 
» حسب قول رئيس مجلس تورونتو العقاري 

كيفن كريكر 

مقارنة  بالعدد  البيع  انخفضت عمليات  بينما 
العروض  عدد   .2021 الماضية  بالسنة 
الجديدة خالل نفس الفترة لشهر حزيران ارتفع 
قليال وبالمقارنة مع السنة الماضية أيضا. هذا 
ومانتج  السوق.  وضع  في  اتزانا  اكثر  وفر 
عنه اعتدال اكثر في معدالت نمو األسعار 

السنوية.   

السوق سوف  في  المتوفرة  العروض  » عدد 
األشهر  خالل  للمتابعة  مهما  مؤشرا  يكون 
البطالة.  معدالت  بانخفاض  القادمة.  القليلة 
بوضع  ليسوا  البيوت  أصحاب  غالبية  فأن 
ما  أذا  منازلهم.  يبيعون  ان  منهم  يتطلب 
السوق  توجه  لمعرفة  االنتظار  البائعون  قرر 
خالل األشهر القليلة القادمة. ممكن أن تتجه 

االنخفاض  الى  بالسوق  المتوفرة  العروض 
تشديد  الى  يؤدي  أن  ممكن  وذلك  أيضا. 
يعزز  مما  الشيء.  بعض  السوق  ظروف 
المساكن  أسعار  وضع  من  الشيء  بعض 
لمجلس  السوق  محللي  كبير  قول  حسب   «

تورونتو العقاري جيسن ميرسر

اننا  والسبب  منطقتنا  في  النمو  يستمر   «
نستقطب الناس واألعمال من مختلف أرجاء 
العالم. كل هؤالء األشخاص سوف يحتاجون 

مكان للسكن. إذا ما اختاروا الشراء او االيجار. 
بالرغم من تأثير ارتفاع كلفت القروض على 
على  الطلب  يبقى  سوف  القصير.  المدى 
وطالما  البعيد.  المدى  على  مرتفعا  المساكن 
نتمكن من توفير بيوت للناس مناسبة للسكن. 
أن  المستويات  وبكل  القرار  صانعي  على 
يعملوا على موضوع توفير الوحدات السكنية 
الرئيسي » حسب قول  ويعتبروا ذلك هدفهم 
العقاري  تورونتو  لمجلس  التنفيذي  المدير 

جون ديمتشل  
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راي  

كيسنجر ُيحدد 3 سيناريوهات 
النتهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا ودور الناتو الجديد في المعادلة

اتفاق تسوية نهائية بقيمة 20 مليار دوالر لتعويض أطفال األمم اأُلَول

تونس تنشر مسودة الدستور الجديد..
 نظام رئاسي بصالحيات أوسع للرئيس والحد من دور البرلمان

أوتاوا تنقل طالبي اللجوء من روكسام إلى أونتاريو

الحاكمة العامة لكندا تنفق 100,000 دوالر خالل رحلة وزيارة معرض اكسبو في دبي

أنفقت الحاكمة الكندية العامة ماري سيمون 
ما يقرب من 100.000 دوالر على تقديم 

الطعام لها وضيوفها البالغ عددهم 29 
خالل جولة استمرت ثمانية أيام في الشرق 

األوسط في شهر مارس ، وفًقا للوثائق التي 
تم تقديمها في مجلس النواب في وقت سابق 

من هذا األسبوع.
وقد سافرت الحاكمة على متن طائرة 

إيرباص Polaris 150-CC التابعة 
لسالح الجو الملكي الكندي ، على رأس وفد 
كندا إلى معرض إكسبو 2020 دبي ، الذي 
تم تأجيله إلى هذا العام بسبب الوباء، حيث 
تم إهدار مبلغ 93117.89 دوالرًا على متن 

الطائرة التي نقلت الوفد في الفترة من 16 
إلى 24 مارس ، خالل زيارات لإلمارات 

العربية المتحدة وقطر والكويت.
وتشمل الفاتورة تكاليف تموين الطائرات فقط 
و ال يشمل جميع التكاليف األخرى المتكبدة 

أثناء الرحلة.
وتعليقًا على الخبر رد نواب المعارضة 

بأن : »الناس يواجهون صعوبة في دفع 
ثمن البقالة ، ووضع الوقود في سياراتهم ، 
وأسعار اإليجار ترتفع بشكل كبير ، ويبدو 

أن الحاكمة العامة تنفق« أموال دافعي 
الضرائب هكذا ».

مسودة  التونسية  الرسمية  الجريدة  نشرت 
دستور جديد من شأنه أن يمنح الرئيس قيس 
سعيد صالحيات أكبر كثيرا ومن المقرر أن 

يطرح لالستفتاء الشهر المقبل.
العام  السلطات  بمعظم  سعيد  واستأثر 
الديمقراطي  الدستور  جانبا  منحيا  الماضي، 
يحل  أن  قبل   2015 عام  المصاغ  الحالي 
البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم بينما يعيد 

تشكيل النظام السياسي.
تم  فصال   142 الدستور  مشروع  وتضمن 

توزيعها على 10 أبواب.
وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأّن الدستور 
النظام  تغيير  “يتضمن  لالستفتاء  المقترح 
من  مزيد  مع  رئاسي،  نظام  إلى  السياسي 

الصالحيات للرئيس”.
لالستفتاء  المقترح  الدستور  أّن  إلى  وأشارت 
على  الرقابة  باستثناء  البرلمان،  دوَر  “يحّد 

الرئيس أو الحكومة”.

التونسي  “الرئيس  أّن  الجريدة  وأضافت 
انتخاب  حين  إلى  بمراسيم  الحكم  سيواصل 
كانون  في  متوقع،  هو  كما  جديد،  برلمان 

األول/ديسمبر المقبل”.
“الدستور  أن  الرسمية  الجريدة  وذكرت 
القضاة  يمنع  لالستفتاء،  المقترح  التونسي 
من اإلضراب”، و”يضمن حرية الرأي والفكر 

والتعبير واإلعالم والنشر”.
المقترح  التونسي  الدستور  يفّوض  كما 
لالستفتاء “الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة 
مجلس  هما:  نيابيين،  لمجلسين  التشريعية 

نواب الشعب، والوطني للجهات واألقاليم”.
الجمهورية “تجديد  أنه ال يجوز لرئيس  وأكد 
المسّودة  بحسب  واحدة”،  لمرة  إال  ترشحه 

المطروحة.
لمنصب  “الترشح  أّن  المقترح  الدستور  ويعّد 
رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل 
“رئيس  أّن  إلى  يشير  كما  أخرى”،  لجنسية 

الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة 
حكومة يترأسها رئيس حكومة”.

من جانبها، دعت نقابة الصحافيين التونسيين 
تؤمن  التي  األطراف،  إلى “ضمان حق كل 
بالدولة المدنية الديمقراطية، في التعبير عن 
مواقفها في اإلعالم”، مشيرًة إلى أّن دور هيئة 
االنتخابات هو “ضمان التعددية واإلنصاف، 
اإلعالم،  إلى  الوصول  في  اآلراء  كل  وحق 

وليس اإلقصاء”.
والمعارضة  “التأييد  أّن  النقابة  وأكدت 
يجب  مواقف  هي  لالستفتاء  والمقاطعة 
احترامها، وضمان حقها في التعبير”، معتبرًة 
هي  البصري  السمعي  االتصال  “هيئة  أّن 
الجهة الوحيدة المخولة تسليط عقوبات على 
موقفها  النقابة  وجددت  اإلعالم”.  وسائل 
والتي  الممنهجة،  “اإلقصاء  سياسة  الرافض 

تعتمدها إدارة مؤسسة التلفزة التونسية”.
وفي وقت سابق اليوم، أبدى الرئيس التونسي، 

الجديد  الدستور  لنشر  استعداده  قيس سعّيد، 
بعد ختمه في الجريدة الرسمية، قبل عرضه 
تموز/يوليو  في 25  الشعبي  االستفتاء  على 

المقبل.
حزيران/يونيو   30 يوم  رئاسي  مرسوم  وحّدد 
الذي  الدستور  لنشر  أَجل  كآخر  الجاري 
سيعّوض دستور عام 2014، ويمّهد لتأسيس 

“جمهورية جديدة” في البالد.
بدورها، أعلنت الرئاسة التونسية، يوم اإلثنين، 
الصادق  الدستور،  صياغة  لجنة  رئيس  أّن 
الجديد  الدستور  مشروع  مسّودة  سّلم  بلعيد، 

إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد.
عام  بدستور  العمل  سعّيد  الرئيس  وعّلق 
في  االستثنائية  التدابير  إعالنه  بعد   2014
وجّمد   ،2021 تموز/يوليو   25 يوم  البالد 
إلى حّل هيئات  باإلضافة  ثم حّله،  البرلمان 
دستورية والمجلس األعلى للقضاء، وتعويضه 
بمجلس موقت، وعزله للعشرات من القضاة.

حدد وزير الخارجية األميركي األسبق، هنري 
النتهاء  محتملة  سيناريوهات   3 كيسنجر، 
النزاع في أوكرانيا. وقال الدبلوماسي األميركي 
المخضرم في حديث لمجلة “ذي سبيكتيتور” 
روسيا  توقفت  “إذا  إنه   ،The Spectator
عند الحد الذي وصلت إليه حتى اآلن، فهي 
األكبر  والجزء  أوكرانيا  من   %20 ستغزو 
والزراعية  الصناعية  والمنطقة  دونباس  من 
ساحل  على  األراضي  من  وجزء  األساسية، 
الحد،  هذا  عند  توقفت  وإذا  األسود.  البحر 

سيكون هذا انتصارا” لها.
هذه  مثل  )في  الناتو  “دور  إن  قائال  وتابع 

الحالة( لن يكون مهما مثلما كان يعتقد في 
الماضي”. وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل 
في محاولة “طرد” روسيا من األراضي التي 
بما  العسكرية،  عمليتها  في  عليها  سيطرت 

فيها القرم.
وفي حال استمرار األعمال العسكرية “ستزداد 
مخاطر دخول )الغرب( في حرب مباشرة مع 

روسيا”، بحسب كيسنجر.
في  يتمثل  الثالث  السيناريو  أن  إلى  وأشار 
 24 قبل  الوضع  عليه  كان  ما  إلى  العودة 
فبراير، مضيفا أنه في هذه الحالة ستتم إعادة 
تسليح أوكرانيا وهي ستكون مرتبطة مع الناتو 
الحلف  في  تكون عضوا  قد  أو  وثيق  بشكل 

في المستقبل.
تجميد  يفترض  السيناريو  هذا  أن  وأضاف 

النزاع لفترة معينة.

مخطط تقسيم أوكرانيا

وسط غياب أي أفق لحل دبلوماسي، كشف 
مسؤول روسي بارز عن مخطط غربي لتقسيم 
أوكرانيا ستنفذه بولندا برعاية الواليات المتحدة 
االستخبارات  مديرة  تحدثت  بينما  وبريطانيا، 
سيناريوهات   3 عن  هاينز  أفريل  األميركية 

للحرب.
إن  هاينز،  قالت  بواشنطن،  مؤتمر  وفي 

 3 يرى  األميركي  االستخبارات  »مجتمع 
عليها  التركيز  يمكن  محتملة،  سيناريوهات 
األرجح  المقبلة، على  األسابيع واألشهر  في 
فإن الصراع ما يزال طاحنا يحقق فيه الروس 
مكاسب متزايدة، لكن ال يوجد اختراق، بموجب 
هذا السيناريو، سيكون الجيش الروسي قد أّمن 
بحلول  دونيتسك  من  كبيرا  وجزءا  لوغانسك 
الخريف، باإلضافة إلى ترسيخ سيطرته على 

جنوب أوكرانيا«.
أن  هو  الثاني  السيناريو  أن  إلى  وأشارت 
روسيا يمكن أن تحقق اختراقا وتعيد التركيز 

على كييف أو أوديسا.
أوكرانيا  تتمكن  أن  هو  الثالث  السيناريو  أما 
من تحقيق االستقرار في خط المواجهة والبدء 
في تحقيق مكاسب أصغر، على األرجح في 
جنوب  في  آخر  مكان  أي  في  أو  خيرسون 

البالد.
االستخبارات  مدير  كشف  المقابل،  وفي 
ناريشكين،  سيرغي  الروسية،  الخارجية 
الخميس، أن القيادة البولندية بدأت في وضع 

سيناريوهات »تقطيع أوصال أوكرانيا«.

وفي تصريحات لوكالة »نوفوستي« الروسية، 
أوضح المسؤول الروسي أن بولندا تعمل اآلن 
غرب  في  بالوكالة  دولة  إنشاء  قضية  على 
القوات  حماية«  »تحت  ستكون  أوكرانيا، 

المسلحة البولندية.

الراهن  الحرج  الوضع  »في  ناريشكين:  وبّين 
في وارسو، هم يميلون إلى تجاوز المخططات 
السابقة بتجهيز وحدة حفظ سالم بولندية في 
في  بالوكالة  دولة  وإنشاء  أوكرانيا،  غرب 
القطاع الشرقي تحت حماية القوات المسلحة 

البولندية«.

مشروع  في  النظر  »يتم  أنه  إلى  لفت  كما 
الوسطى  المناطق  لتشكيل منطقة عازلة في 
ستسمح  للبولنديين،  وفقا  والتي  أوكرانيا،  في 
لهم بتجنب الصدام المباشر، غير المرغوب 

فيه للغاية، مع روسيا«.
فيها  يتحدث  التي  األولى  المرة  ليست  وهذه 
إذ  الصراع،  في  بولندي  دور  عن  ناريشكين 
نظام  عن  تدافع  »بولندا  إن  أيام،  قبل  قال 
حيوي«،  بشكل  زيلينسكي  األوكراني  الرئيس 
الفتا إلى أن »وارسو تعمل على نقل السيطرة 
الدولة  ومؤسسات  وظائف  أهم  على  الفعلية 

إليها«.
عمد  عن  فتحت  كييف  أن  إلى  ولفت 
إلى  الوصول  واألميركيين  البولنديين  أمام 
المعلومات ذات األهمية الوطنية، بما في ذلك 
المعلومات حول دافعي الضرائب، وبالتالي، 

الوضع المالي الحقيقي ألوكرانيا.

اللجوء  لطالبي  القياسي  التدفق  مواجهة  في 
على  الفيدرالية  الحكومة  وافقت  كيبيك،  في 
مقاطعة  إلى  بذلك  الراغبين  المهاجرين  نقل 
أونتاريو مباشرة حيث سيكون لطالبي اللجوء 
الذين يدخلون إلى البالد عبر طريق روكسام 
إلى  مباشرة  الذهاب  في  الخيار  كيبيك،  في 

أونتاريو.
من منطقة المونتيريجي في جنوب مونتريال 
إلى مقاطعة أونتاريو مباشرة من دون المرور 
الجديد  الطريق  إنه  الكوسموبوليتية،  بالمدينة 
الذي سيتبعه اآلن طالبو اللجوء الذين يعبرون 
الحدود الكندية عند طريق روكسام، ممن ال 
يرغبون في البقاء في المقاطعة ذات األغلبية 

الناطقة بالفرنسية.
قد  أوتاوا  أن  الكندية  اإلذاعة  هيئة  وعلمت 
قبلت طلًبا متكررًا من حكومة مقاطعة كيبيك، 

والذي كان قيد المناقشة لعدة أشهر.
بعدما  خططها  االتحادية  الحكومة  راجعت 
بلغت أعداد المهاجرين، الذين يجتازون والية 
أرقاما  الضيقة،  نيويورك من طريق روكسام 
في  اإلقامة  أماكن  أصبحت  وبعدما  قياسية، 

منطقة مونتريال الكبرى نادرة بشكل متزايد.
الهجرة  وزارة  باسم  الرسمية  المتحدثة  تشير 
الفورتون  جولي  الكندية  والمواطنة  واللجوء 
بالعمل مع شركائها في  تلتزم  أوتاوا  إلى أن 
تخفيف  في  للمساعدة  والمقاطعات  البلديات 

توفير  أجل  من  يواجهونها  التي  الضغوط 
سكن مؤقت لطالبي اللجوء الذين يدخلون من 

المعابر الحدودية.
النقل  الكندية إن عمليات  الهجرة  تقول وزارة 
األولى بدأت في الثالثين من حزيران / يونيو. 
وقد أقّرت الوزارة بأن عددا من طالبي اللجوء 

ال ينوون البقاء في مقاطعة كيبيك.
الذين  المهاجرين  عدد  أوتاوا  تحدد  ولم  هذا 
يمكن إرسالهم يومًيا، لكن عدًدا صغيرًا منهم 
في  نياجرا  شالالت  منطقة  إلى  سيذهب 

مقاطعة أونتاريو.
تقول جولي الفورتون، المتحدثة الرسمية باسم 
بان  الكندية  والمواطنة  واللجوء  الهجرة  وزارة 

وبلدية  أوتاوا  مدينة  مع  تعمل  الهجرة  وزارة 
في  اللجوء  طالبي  لمساعدة  نياجرا  شالالت 
العثور على سكن بديل والوصول إلى الدعم 

المجتمعي المتاح لهم.
في حين أن توفير الخدمات االجتماعية، بما 
من  يظل  األجل،  الطويل  اإلسكان  ذلك  في 
أوتاوا  أن  إال  والبلديات،  المقاطعة  مسؤولية 
بشكل  الفاتورة  دفع  في  بالمساعدة  تعهدت 

كبير.. 
لقد تم دفع أكثر من نصف مليار دوالر، على 
سبيل المثال، لحكومة كيبيك من أجل تخفيف 
ضغوط إيواء طالبي اللجوء، وذلك بين عامي 
2017 و2020، وقد ارتفعت الفاتورة بسبب 

جائحة كوفيد-19.
تجدر اإلشارة إلى انه قبل صدور هذا اإلعالن 
من أوتاوا، كانت حكومة كيبيك برئاسة فرنسوا 
لوغو قد انتقدت تراخي الحكومة الفيدرالية في 
الملف. وعلى عكس ما حدث في عام  هذا 
أمام  الباب  بالفعل  كيبيك  أغلقت   ،2017
افتتاح الملعب األولمبي الشاسع في مونتريال، 

الستقبال طالبي اللجوء هؤالء.
العام  يناير مطلع  الثاني /  بين شهر كانون 
وشهر أيار / مايو المنصرم، اجتاز أكثر من 
000 13 مهاجر طريق روكسام. وهو رقم 
قياسي غير مسبوق خصوصا في هذه الفترة 
الذين استخدموا هذا  من السنة، لجهة أعداد 

الطريق غير النظامي للوصول إلى كندا.
طالبي  من  الكبيرة  الموجة  هذه  مواجهة  في 
خالل  انخفاضا  تشهد  لن  والتي  اللجوء، 
الصيف، واجهت كيبيك وأوتاوا صداًعا حقيقًيا 

فيما يتعلق بتوفير السكن لكل هذه األعداد.
تم استخدام كافة األسرّة البالغ عددها 1200 
التي تديرها كيبيك، وكذلك كل الغرف البالغ 
عددها 1143 التي حجزتها أوتاوا. علما أن 
بعض العائالت تقيم في الوقت الحالي أكثر 
لصعوبة  نظرًا  المساكن،  هذه  في  شهر  من 

العثور على سكن جديد.
راديو كندا

تسوية  اتفاق  إلى  الفدرالية  الحكومة  توّصلت 
نهائية بقيمة 20 مليار دوالر لتعويض أطفال 
نقص  من  عانوا  الذين  وأسرهم  اأُلَول  األمم 

مزمن في خدمات حماية الطفولة.
ينّص االتفاق على تعويض األطفال الذين تّم 
إبعادهم بشكل غير عادل من المنزل العائلي 
آذار  و31   1991 )أبريل(  نيسان   1 بين 

)مارس( 2022، وتعويض والديهم أيضًا.
كانون  في  االتفاق  هذا  عن  أُعلن  قد  وكان 
من  بد  ال  كان  لكن  الفائت،  )يناير(  الثاني 
المصادقة عليه من قبل الطرفْين وهذا ما تم 

اإلعالن عنه يوم االثنين.
كما يأخذ االتفاق في الحسبان تفسير الحكومة 

الضيق لمبدأ ’’جوردان‘‘.
ويأخذ المبدأ المذكور اسمه من جوردان ريفر 
الخامسة من عمره  أندرسون، وهو طفل في 
من   )Cris - Cree( الْكري  ألّمة  ينتمي 
المستشفى  في  توفي  األصليين،  كندا  سكان 
عام 2005 نتيجة نزاع بين الحكومة الفدرالية 
وحكومة مقاطعة مانيتوبا حول من يجب أن 

يتحّمل تكاليف عالجه في المنزل.
إلى  النهائية  التسوية  اتفاق  رفع  ’’سيتّم 
للموافقة  اإلنسان  لحقوق  الكندية  المحكمة 
أن  المتوقع  المقبلة. ومن  عليه في األسابيع 
تنظر محكمة كندا الفدرالية في اقتراح للموافقة 
على التسوية في أيلول )سبتمبر( 2022‘‘، 
 )APN - AFN( قالت جمعية األمم اأُلَول

في بيان صحفي.
التسوية  اتفاق  إلى  معًا  الطرفان  توّصل 
التاريخية هذا، األكبر في تاريخ كندا، والذي 
أطفال  منها  عانى  التي  باألضرار  يعترف 

األمم اأُلَول وعائالتهم
نقال عن وزارة الخدمات للسكان األصليين في 

الحكومة الفدرالية
ويشمل االتفاق بروتوكول توزيع سيحدد، من 
اًل للحصول  بين عدة أمور، من سيكون مؤهَّ
على تعويض وكيفية طلبه، تضيف جمعية 

األمم اأُلَول.
بمبلغ  للتعويض  األدنى  الحّد  تحديد  وتّم 

أحد  تايلور،  ديفيد  ويقول  دوالر.   40.000
السكان  جانب  من  الملف  في  المحامين 
من  اآلالف  عشرات  عّدة  إّن  األصليين، 
قد  األصليين  السكان  من  والبالغين  األطفال 
يكونون مؤهلين للحصول على هذا التعويض.

على  المصادقة  الطرفْين  على  اآلن  ويتعّين 
اإلعالن  تم  الذي  االتفاق  من  الثاني  الجزء 
عنه في كانون الثاني )يناير( الماضي والذي 
الطفل  خدمات  برنامج  إصالح  إلى  يهدف 

واألسرة لدى األمم اأُلَول.
ورصدت الحكومة مبلغًا إضافيًا قدره 19.81 
الجانب من االتفاق والذي  مليار دوالر لهذا 
لم يتم التوصل بعد لصيغٍة نهائية بشأنه مع 
األخيرة  هذه  وأشارت  اأُلَول.  اأُلمم  جمعية 
إلى  للتوصل  المبذولة  ’’الجهود  أّن  إلى 
األجل  الطويل  بشأن اإلصالح  نهائي  اتفاق 

مستمرة‘‘.
الذين  الناجون  أعرب  متصل  صعيد  على 

ارتادوا في الماضي المدارس الداخلية للسكان 
جراء  بها  أصيبوا  أمل  خيبة  عن  األصليين 
لهم  األماكن  من  يكفي  ما  تخصيص  عدم 
للمشاركة في القداس الذي سيترأسه بابا روما 

في كيبيك.
كيبيك  في  األوائل  األمم  جمعية  أعربت 
والبرادور عن خيبة أملها وقلقها بعد أن علمت 
أنه سيتم تخصيص 400 مكان فقط للناجين 
األصليين،  للسكان  الداخلية  المدارس  من 
األعظم  الحبر  يترأسه  الذي  القداس  خالل 
البابا فرنسيس األول في بازيليك القديسة حّنة 
 Basilique Ste-Anne de Beaupré
شمال  في  بوبري  دو  سانت-آن  مدينة  في 
مقاطعة كيبيك يوم 28 تموز / يوليو المقبل.

هذا ويأمل زعيم جمعية األمم األوائل جيسالن 
بيكار في أن تعير الكنيسة الكاثوليكية آذانا 
’’ألن  الناجين،  احتياجات  لسماع  صاغية 

التوقعات عالية‘‘، على حد تعبيره.

تم  يواكبون حدثا  بأنهم  بيكار  الزعيم  يوضح 
تأكيد برنامجه األسبوع الماضي، ولكن يجب 
العلم أنه حدث منتظر منذ زمن طويل  أخذ 
الناجين  جميع  وكذلك  مجتمعاتنا،  قبل  من 
والناجيات ممن ارتادوا في الماضي المدارس 

الداخلية للسكان األصليين.
على  شخص   1600 لـ  البازيليك  تتسع 
األوائل  األمم  جمعية  ولدى  مقاعدها، 
بضعة أيام فقط لتقديم أسماء 400 شخص 
سيشاركون في القداس الذي يحييه البابا نهاية 
لن  بأنه  بيكار  الزعيم  ويجد  الحالي.  الشهر 
يّقل عن  ما ال  مبالغة في منح  تكون هناك 
نصف األماكن المتاحة للناجين من السكان 

األصليين.
يقول جيسالن بيكار ’’نتمنى فقط أن تصغي 
كيف  تفهم  وأن  إلينا  الكاثوليكية  الكنيسة 
إلى  بالنسبة  الواقع  أرض  على  األمور  تتم 

مجتمعات السكان األصليين‘‘.
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في ذكرى الثورة األميركية.. 
ِلَم يحّق ألميركا ما ال يحّق لغيرها؟

أميركا - السعودّية: الصفقة غير ناجزة

 لبيد يستعد للسكن في منزل عائلة فلسطينية مهجرة

كشفت صحيفة هآرتس االسرائيلية، أن رئيس 
يائير  االسرائيلية  االعمال  تصريف  حكومة 
لبيد سيسكن في بيت عائلة فلسطينية هجرت 

عام 1948 في القدس المحتلة.

وبحسب هآرتس فالشقة التي من المتوقع أن 
فيال  لبيد،  يائير  الوزراء  رئيس  إليها  ينتقل 
في  الرسمي  المقر  من  بالقرب  سالمة  حنا 
القدس، هي ملك الجئين فلسطينيين فروا في 
عام 1948، إثر الهجمات التي كانت تشنها 
العصابات الصهيونية لطرد الفلسطينيين من 
أراضيهم. قرار لبيد بالعيش هناك ينتهك مبدأ 
طويل األمد لرؤساء الوزراء، فحسب هآرتس 
“في الماضي، ُعرض على ديفيد بن غوريون 

مهجرين  مباني  في  العيش  إشكول  وليفي 
عرب لكنهم رفضوا”.

في   1932 عام  في  سالمة  حنا  منزل  ُبني 
شارع بلفور 2، وصاحبه رجل أعمال عربي-
جنرال  لشركة  ممثاًل  آنذاك  كان  مسيحي 
موتورز في فلسطين واألردن. والمبنى كبير 
مثل  استثنائية.  معمارية  جودة  ذو  وجميل 
الراقي،  الطالبية  المنازل في حي  العديد من 
عالمات  على  أيًضا  سالمة  منزل  يحتوي 
فوق  يوجد   – األصليين  ألصحابها  تعريف 

البوابة شبكة حديدية عليها عبارة – 
فيال سالمة -“.

حسين إبراهيم

على رغم نْفي اإلدارة األميركية المتكّرر أن 
تكون الزيارة المرتقبة لجو بايدن إلى السعودية 
مسألة  أن  والتأكيد  النفط،  بموضوع  متعّلقة 
ليست  السعودي  العهد  بولّي  الرئيس  عالقة 
ذات أولوية على أجندة الزيارة، إاّل أن ما يبدو 
وعلى  الثنائية،  المقايضات  أن  هو  واضحًا 
سلمان،  ابن  »سالمة«  مقابل  النفط  رأسها 
المباحثات.  في  األبرز  الموضوع  ستكون 
بشأن  الغموض  إشاعة  بايدن  تعّمد  وينبئ 
اجتماعه مع ابن سلمان، بأن األمور لم ُتحلَّ 
تمامًا في العالقة بين الرجَلين، فيما َيظهر أن 
التطبيع مع إسرائيل يمّثل رهانًا ثابتًا بالنسبة 
ن العالقات مع  إلى األخير، سواًء أْغناه تحسُّ
بايدن عن روسيا، أو بِقي على تحالفه النفطي 

مع فالديمير بوتين

تكِشف التحضيرات البعيدة عن األضواء لزيارة 
المفتَرضة  الصفقة  أن  للسعودية،  بايدن  جو 
بعد،  ناجزة  ليست  سلمان  بين  ومحمد  بينه 
ل  للتوصُّ الحثيثة  إسرائيل  مساعي  رغم  على 
العهد  لولّي  خدمة  العدو  أسدى  إذ  إليها، 
السعودي، تتمّثل في جلب الرئيس األميركي 
بهدف  هناك،  الصفقة  إلنجاز  المملكة  إلى 
تسليف ابن سلمان دْفعة على حساب التطبيع 
بهذا  للتحكُّم  برقبته  واإلمساك  جهة،  من 
َيخرج  قد  اتفاق  أّي  ضمن  وسرعته  المسار 
ينكره  لم  الذي  األمر  جدة،  اجتماعات  عن 
اإلسرائيليين  إن  أسبوع  قبل  قال  حين  بايدن 

دفعوا بقوّة نحو هذه الزيارة.

ويحمل بايدن، في رحلته، سيفًا قضائيًا ُمْصلتًا 
إّما سيرمي هذا  العهد، وهو  على رقبة ولّي 
المبارزة،  وقف  بنّيته  إيذانًا  يده  من  السيف 
التبارز من جديد.  إلى  الرجالن  وإّما سيعود 
ويدور الحديث، هنا، حول قرار قاٍض أميركي 
الطلب من اإلدارة األميركية إبالغه قبل األّول 
إذا كانت تريد مْنح ابن  المقبل، ما  من آب 
المقاضاة  من  الدول  رؤساء  حصانة  سلمان 
في قضية مدنية رفعتها ضّده خطيبة جمال 
خاشقجي، خديجة جنكيز، ومنّظمة »داون« 
لحقوق اإلنسان، في الواليات المتحدة. ونتائج 
ُوجهة  إلى  مؤّشرات  ستعطي  نفسها  الزيارة 
تحّرك اإلدارة التي تملك ثالثة خيارات، هي 
مْنح الحصانة أو حْجبها أو عدم إبداء رأي 
الخيار  يبدو  وإذ  للقاضي.  المسألة  وترك 
الثاني مستبَعدًا ألنه يعني عمليًا أن ال اتفاق، 
الزيارة  كانت  لما  اإلدارة  خيار  هو  كان  ولو 
األخيرة  طلبت  حال  في  فإنه  األساس،  من 

إلى  مؤّشرًا  ذلك  فسيكون  الحصانة،  مْنح 
الكواليس،  خْلف  اآلن  ُتعّد  شاملة  صفقة 
وتقضي بإغالق الملّفات القضائية لولّي العهد 
السعودي، واالعتراف به حاكمًا للمملكة. إاّل 
المقابل،  في  سيكون،  المتقّدم  السيناريو  أن 
لدم  علنيًا  بيعًا  سيعني  ألنه  لبايدن،  ُمحِرجًا 
خاشقجي إلى ابن سلمان، على الطريقة التي 
الرئيس  لمصالحة  تمهيدًا  تركيا  في  حصلت 
التركي، رجب طيب إردوغان، مع السعودية.
بايدن  يحاول  الحرج،  هذا  وْقع  ولتخفيف 
التي  إسرائيل،  بـ»مصلحة«  األمر  إلصاق 
تْدفع بالفعل، بقوّة، في اّتجاه عْقد صفقة تكون 
والكيان،  السعودية  بين  التطبيع  لعهد  فاتحة 
في ما سيمّثل في حال َتحّققه »جائزة كبرى«، 
بالنظر إلى ما للمملكة من رمزية في العالم 
اإلسالمي بوصفها تحتضن الحرَمين، وما لها 
من نفوذ واسع، وال سيما في الخليج، نابع من 
كْونها أكبر مصدِّر للنفط في العالم. كذلك، 
ومن أجل هدف درْء الحرج نفسه، جرى توسيع 
إطار الزيارة التي ستشمل أيضًا اجتماعًا مع 
قادة دول »مجلس التعاون الخليجي« ومصر 
تحالف  لبناء  محاولة  في  والعراق،  واألردن 
إقليمي لم تّتضح تفاصيله بعد، وما إذا كان 
سُيعَلن خالل الجولة أم ال، أْخذًا في الحسبان 
ملّفات  من  المعنّية  الدول  مواقف  تضارب 
أساسية، وال سيما العالقة مع إيران، ورفض 

بعضها التطبيع مع العدو.

التحالف  لوال  ليتمّكن،  سلمان  ابن  كان  ما 
النفطي مع بوتين، من فْرض التراجع الكبير 

على بايدن

تسليم  ابن سلمان مستعجاًل في  يبدو  وإذ ال 
كّل أوراقه، بعدما نجح في جّر بايدن لزيارته 
المتتالية  اإلساءات  رغم  على  السعودية، 
ال  قد  األميركي  الرئيس  فإن  األخير،  إلى 
يستطيع خدمته، حتى لو أراد. ذلك أن القرار 
وزارة  تّتخذه  تقني  قرار  هو  الحصانة  بشأن 
الخارجية بناًء على تقييم للمصلحة األميركية، 
هي  سلمان  ابن  مشكلة  تكون  قد  وبالتالي 
الذي  وحده،  بايدن  مع  ال  »المؤّسسة«  مع 
سيكون عليه اعتماد سلوك مشابه لما قام به 
تلك  على  التحايل  أي  ترامب،  دونالد  سلفه 
العهد.  ولّي  مع  اّتفاق  لتأمين  »المؤّسسة«، 
الغموض  إشاعة  بايدن  يتعّمد  أن  وبمجّرد 
يعني  فهذا  سلمان،  ابن  مع  اجتماعه  بشأن 
بين  العالقة  في  تمامًا  ُتحلَّ  لم  األمور  أن 
أيضًا  المذكور  التقدير  يعّزز  ومّما  الرجَلين. 
أن  أكدت  بلس«  »أوبك  اجتماعات  أن  هو 
عن  فورًا  التخّلي  وارد  في  ليس  سلمان  ابن 
تحالفه النفطي مع الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين، األمر الذي ينعكس بدوره على أسعار 
عن  اإلعالن  بعد  تنخفض  لم  التي  النفط، 

زيارة بايدن.
سعودي  تأثير  أّي  أن  هنا،  ذكره،  والجدير 
خْفض  نحو  النفط  أسواق  في  وخليجي 
بتعطيل  إاّل  يحصل  أن  يمكن  ال  األسعار، 
مفاعيل االتفاق مع بوتين - تنتهي مّدته في 
أيلول المقبل - والذي أظهرت حرب أوكرانيا 
أنه  النفط،  أسعار  في  ارتفاع  وما جرّته من 
أسهم في تعزيز مواقع طرَفيه. فما كان ابن 
سلمان، لوال هذا االتفاق، ليتمّكن من فْرض 

الكبير الذي ُسّجل في موقف بايدن  التراجع 
منذ توّليه الرئاسة قبل عام ونصف عام، من 
والتحالف  توّسله.  إلى  اللقاء  مجّرد  رفض 
األسباب  من  واحدًا  المقابل،  في  يكون،  قد 
التي شّجعت بوتين على خوض تلك الحرب 
النفط  أسعار  ارتفاع  تكفَّل  حيث  المكلفة، 
وأكثر،  الروسية  الماّدية  الخسائر  بتعويض 
تساير  زالت  ما  السعودية  أن  عن  فضاًل 
من  السياسي  موقفها  في  الروسي  الرئيس 
الحرب، والذي ال يرقى إلى المعايير الحاّدة 
من  وأوروبا  المتحدة  الواليات  تريدها  التي 

الحلفاء.

وفي مقابل مناورات بايدن بشأن لقاءات جدة، 
كورقة  روسيا  مع  بالعالقة  السعودية  ُتمسك 
قوّة لن تتخّلى عنها بسهولة، إاّل إذا كان في 
العروض األميركية واإلسرائيلية ما يغني ابن 
سلمان نهائيًا عن تلك الورقة، وهذا يبدو حتى 
غير  التطبيع  إلى  بالنسبة  أّما  صعبًا.  اآلن 
العلني )حتى اآلن( مع إسرائيل، فهذا الرهان 
قائم بالنسبة إلى ولّي العهد السعودي، سواًء 
ن العالقات مع بايدن عن روسيا،  أْغناه تحسُّ
بوتين.  مع  النفطي  تحالفه  على  بِقي  أو 
ويعّبر عن رغبة األمير هذه ما ساقه الكاتب 
اإلسرائيلي، أفي جوريش، حين كتب: »ذهْبت 
إلى المدينة المنورة الشهر الماضي وجلْست 
على مرأى من القّبة الخضراء للمسجد. فقد 
أزال المسؤولون السعوديون الالفتات المكتوب 

عليها: للمسلمين فقط«.

د. صبحي غندور

الرابع  في  عام،  كل  األميركيون  يحتفل 
ثورة  نجاح  بذكرى  تموز/يوليو،  شهر  من 
العام  في  البريطاني،  التاج  عن  استقاللهم 
من  وبدعٍم  واشنطن  جورج  بقيادة   ،1776
ومن  الفاييت.  الجنرال  قاده  فرنسي  جيش 
التجربة  تاريخ  في  لالنتباه  الملفتة  المفارقات 
األميركية أّن بريطانيا كانت خصم األميركيين 
منتصف  في  أصبحت  ثّم  األّول،  وعدّوهم 
القرن العشرين وما بعده أهّم حلفاء الواليات 
من  أكثر  كانت  التي  فرنسا  بينما  المّتحدة، 
وحيث  قيامها،  حين  األميركية  الثورة  ساعد 
وفي  نجاحها  في  كبير  فضٌل  للفرنسيين 
تتباين  الجديد،  األميركي  الحكم  نظام  دعم 
سياساتها مع الواليات المّتحدة في عّدة قضايا 
ومحّطاٍت زمنية. ولعّل في ذلك تأكيدًا لمقولة 
هناك صديٌق  ليس  الدولية  العالقات  في  إّن 

دائم أو عدوٌّ دائم وإّنما مصلحٌة دائمة!.
باالستقالل  يعترف  لم  البريطاني  التاج 
العام  بعد 7 سنوات )في  إاّل  األميركي عنه 
بين  عسكرية  معارك  حصلت  ثّم   ،)1783
اإلنجليز واألميركيين في مطلع القرن التاسع 
عشر )1814-1812( بسبب تدّخل الجيش 
في  البريطانية  المستعمرات  في  األميركي 
عسكرية  قوّة  احتالل  إلى  أّدى  ومّما  كندا، 
المقّر  وحرق  واشنطن  للعاصمة  بريطانية 
الرئاسي )البيت األبيض( ومبنى الكونغرس.

ورّبما أكبر محنة عاشتها التجربة األميركية، 
منذ بدايتها قبل حوالي قرنين ونصف قرٍن من 
الزمن، هي  محنة الحرب األهلية بين العامين 
النظام  فيها  حارب  حيث  و1865،   1861
)الجمهوري(  لنكولن  إبراهام  بقيادة  االّتحادي 
جنوبية  والية  عشرة  إحدى  في  االنفصاليين 
بإنهاء  واشنطن  قرارت  على  تعترض  كانت 
العبودية وتجارة الرقيق، إضافًة طبعًا لمصالح 
الجنوبية من خالل  الواليات  رأتها  اقتصادية 
الحرب  وقد سقط ضحية  االنفصال.  تحقيق 
األهلية حوالي 700 ألف جندي من الطرفين 
الشمالي والجنوبي إضافًة إلى أعداٍد كبيرة من 

المدنيين.

ميالدها  عيد  في  وهي  المتحدة،  الواليات 
لمراجعة  نفسها  مع  لوقفٍة  تحتاج  العام،  هذا 
من  األميركي  المجتمع  في  اآلن  يسود  ما 
انقساماٍت شديدة على قضايا عديدة. فهناك 
ازدهاٌر لظاهرة التسّلح الفردي في عّدة واليات 
أميركية، ولممارسات ُعنفية مختلفة األسباب 
واألنواع. وبدأت الجماعات العنصرية تنتعش 
وهي  األفارقة،  األميركيين  ضّد  جديد  من 
عنصرية حاقدة تشمل اآلن المهاجرين الجدد 
عمومًا، وخاصة من أميركا الوسطى والالتينية 
ودول شرق آسيا والعالم اإلسالمي. وهو أمٌر 
معيب لكّل مواطٍن أميركي ُيدرك في كينونة 
نفسه أّنه هو أيضًا ينحدر من عائلة مهاجرة، 
وربما من أشخاص ساهموا في قتل أصحاب 
اسم  عليهم  ُاطلق  الذين  األصوليين  األرض 

“الهنود الحمر”!.
من  أصاًل  هم  كانوا  لمن  يجوز  كيف  لكن 
أن  واألوروبية  البريطانية  الجنسيات  أتباع 
التاج  مسّلحة على جيش  بانتفاضاٍت  يثوروا 
البريطاني فقط ألّنهم سّكان مستعمراٍت تدفع 
البريطاني  البرلمان  في  تتمّثل  وال  الضرائب 
وال تقّرر أمورها بنفسها، بينما تقف اإلدارت 
الفلسطيني  الشعب  حّق  ضّد  األميركية 
اإلسرائيلي  المحتّل  وبمقاومة  أرضه  بتحرير 
ضّد  الثائرون  األميركيون  اإلستيطاني؟!. 
التاج البريطاني كان يحّق لهم عشّية ثورتهم 
)من  البريطانية  الشاي  باخرة  حمولة  إتالف 
هنا جاءت تسمية “حزب الشاي”( وبمقاطعة 

البضائع القادمة من بريطانيا، بينما الكونغرس 
من  اآلن  ُتعاقب  أميركية  ووزارات  األميركي 

يقاطعون البضائع اإلسرائيلية!.
أيضًا، اإلدارات األميركية بحاجٍة إلى تفسير 
الناصر  عبد  جمال  حقبة  خالل  سياساتها 
القرن  من  والسّتينات  الخمسينات  مصر  في 
دعم  على  تعترض  كانت  حينما  الماضي، 
ناصر لشعب الجزائر في ثورته ضّد االحتالل 
االحتالل  ضّد  عدن  ولشعب  الفرنسي 
البريطاني وللشعب الفلسطيني ضّد الغاصب 
الثورة  تنجح  لم  بينما  اإلسرائيلي،  المحتّل 
والجنرال  الفرنسيين  دعم  دون  من  األميركية 
الفايت. أيضًا ما قامت به الواليات المّتحدة 
من تدّخٍل عسكري في المستعمرات البريطانية 
عن  باالستقالل  الراغبين  لمساعدة  كندا  في 

التاج البريطاني!.

األميركية  واإلعالمية  السياسة  األوساط 
“الدولة  أّنها  على  إسرائيل  مع  تتعامل 
األوسط!،  الشرق  في  الحقيقية”  الديمقراطية 
اإلسرائيلي  “الديمقراطي”  النموذج  هذا  بينما 
الذي يقوم على عنصرية دينية يهودية. وهو 
“الشرق  في  به  األخذ  جرى  إن  “نموذج”، 
األوسط”، سوف يعني تقسيم المنطقة العربية 

إلى دويالٍت طائفية.
الديمقراطي  “النموذج  أحّقية  عدم  إّن  طبعًا، 
العربية هي  البالد  أّن  يعني  اإلسرائيلي”، ال 
وتغيير.  إصالٍح  إلى  تحتاج  ال  وأّنها  بخير 
الحلول  دامت  ما  للعرب،  أجدى  يكون  وقد 
ينقلوا  أن  الخارج،  من  “معّلبًة”  إال  تأتي  ال 
معركة “النموذج المطلوب” إلى داخل الساحة 
بالعمل  واشنطن  يطالبوا  أن  أي  األميركية، 
في  نفسه  األميركي”  “النموذج  تطبيق  على 

المنطقة العربية.

فالتجربة التاريخية لألّمة األميركية فيها الكثير 
األّمة  اآلن  تحتاجها  التي  اإليجابيات  من 
العربية. وقد أخذت الدول األوروبية بالنموذجيِّ 
منها فعاًل حينما تحّررت من المرحلة النازية/

الفاشية، ثّم حين بنت مجتمعاٍت قائمًة على 
إلى  واّتجهت  ديمقراطية،  دستورية  أنظمة 
التعاون والتكامل واالّتحاد أماًل منها بالوصول 
إلى حالة “النموذج األميركي”، كأّمة موّحدة 
دستورّي  ونظام  متعّددة  والياٍت  على  قائمة 

ديمقراطي يحفظ اّتحادها.
العرب، أكثر من األوروبيين، هم اآلن بحاجة 
إلى الخالصات اإليجابية من التجربة التاريخية 
األميركية. فاألّمة األميركية لم تكن موجودة 
بين  الدستوري  قيام االّتحاد  أصاًل كأّمة قبل 

انطالقة  شّكلت  التي  عشرة  الثالث  والياتها 
الواليات المّتحدة األميركية. وإذا كان بعض 
العرب ال يقبلون بمنطق وجود )أّمة عربية( 
ألسباب إقليمية أو أممية، فليأخذوا العبرة من 
نشوء األّمة األمريكية وتحّولها إلى أقوى أمم 

العالم المعاصر.
لكن في التجربة التاريخية األميركية محّطات 
التوّقف  المهّم  من  وأولويات  وخالصات 

عندها:
أواًل – مرحلة التحّرر: إذ قبل أن تكون “أّمة 
أميركية” كانت مستعمرات ُيشرف عليها التاج 
البريطاني ويعيش فيها مزيٌج من المهاجرين 
اإلمبراطورية  أتباع  وخاّصة  األوروبيين، 
فكان  اإلنجليزية.  باللغة  الناطقين  البريطانية 
البداية  هو  البريطاني  التاج  من  التحّرر 
لنشوء األّمة األميركية، حيث اختار  العملية 
المستوطنون في المستعمرات االستقالل عن 
بريطانيا وخاضوا حربًا شرسة من أجل انتزاع 
حرّيتهم تحت شعار: )عش حرًّا أو مت(. إذن 
األساس في النموذج التاريخي األميركي هو 
الحرّية بالتخّلص من االحتالل ومن الهيمنة 
أجل  من  االحتالل  مقاومة  وبأّن  الخارجية، 

االستقالل هي حّق مشروع لبناء أّمة حرّة.
صحيٌح  الدستوري:   البناء  مرحلة   – ثانيًا 
صنع  البريطانية  الهيمنة  من  التحّرر  أّن 
ليصنع  كافيًا  يكن  لم  لكّنه  أميركية”،  “أّمة 
واالستمرار  النمّو  على  قادرة  عظيمة”  “أّمة 
قد  المستوطنين  الثوّار  أّن  وصحيٌح  والتقّدم. 
ونجحوا  البريطاني،  التاج  جنود  معًا  قاوموا 
واّتفقوا  األميركي،  االستقالل  حرب  في  معًا 
األرض  على  المشترك  العيش  على  معًا 
الجديدة في إطار اتحادي جمع ثالث عشرة 
والية، لكن الصراعات سرعان ما ظهرت بين 
بعض الواليات، وجرى التنافس على الحدود 
 .. الطبيعية  والثروات  واألراضي  والمياه 
فيالدلفيا صيف عام  أن حصل مؤتمر  إلى 
المنَتخبين  الممّثلين  بين  جمع  الذي   1787
عن الواليات من أجل بحث الخالفات والحّد 
يتحّول  كمؤتمر  به  فإذا  الصراعات،  من 
التاريخي  الوصف  حسب  “معجزة”،  إلى 
األميركي  الدستور  أنتج  ألّنه  األميركي، 
بين  الجمع  لكيفّية  ثاقبة  رؤى  من  فيه  وما 
الدستوري  البناء  وبين  االّتحاد  على  الحفاظ 
األميركية  األّمة  أصبحت  وقد  الديمقراطي. 
المحيط  من  تمتّد  والية  خمسين  من  مؤّلفة 
الهادي. وهي واليات  المحيط  إلى  األطلسي 
السّكان  وعدد  المساحات  في  متساوية  غير 
والثروات، لكّنها متساوية بالحقوق والواجبات 
تحت مظّلة الدستور. ورغم النواقص الكثيرة 

– بمعيار الحاضر- بما كان عليه الدستور 
عند إقراره، لكّنه ترك المجال مفتوحًا للتطّور 
حيث  المتغّيرات،  وحدوث  الزمن  مرور  مع 
خضع الدستور لعّدة تعديالٍت، ولو بعد عقود 
زمنية طويلة، ضمنت مشاركة المرأة والحقوق 
المدنية والحرّيات العاّمة لألميركيين عمومًا.

لم  األّمة:  وحدة  عن  الدفاع  مرحلة   – ثالثًا 
كافيًا  وحده  اإلتحادي  الدستوري  البناء  يكن 
لضمان وحدة “األّمة األميركية”. فعلى الرغم 
من عدم وجود “مؤامرات خارجية” أو “أجهزة 
هّدده  األميركي  االّتحاد  فإّن  أجنبية”،  أمنية 
خطر انفصال الجنوب عن الشمال، وحصلت 
الحرب األهلية األميركية عام 1864. ولوال 
“أميركيات”  اآلن  أميركا  لكانت  الحرب  هذه 
وهي  األميركية”  “األّمة  والنتهت  متصارعة، 
في المهد. لكن “الواليات المتحدة” استباحت 
العسكرية  القوة  استخدام  حق  فقط  لنفسها 
ألحباط “مؤامرة” إنفصال جنوبها عن شمالها 
بينما هي شّجعت مثاًل على إنفصال جنوب 

السودان عن شماله!.

***
فِلَم يحّق ألميركا ما ال يحّق لغيرها؟. ِلَم يأخذ 
جانٍب  في  واشنطن  بمطالب  العرب  بعض 
وال  الديمقراطية،  عن  كالحديث  فقط،  واحٍد 
التاريخية  يطالبون بكامل خالصات تجربتها 
مقاومة  أّية  واشنطن  ُتحّرم  ِلَم  العظيمة؟. 
من  اسم  تحمل  عاصمة  وهي  لالحتالل، 
قاد معركة المقاومة واالستقالل ضّد الهيمنة 

البريطانية؟!.
إنَّ العرب يريدون ألمَّتهم ما أراده األميركيون 
الهيمنة  من  تحّرروا  حينما  األميركية  لألمَّة 
قارّتهم  في  األوروبيون  فعله  وما  البريطانية، 
المليئة بالصراعات الدموية التاريخية وبالتنوّع 
الديني واإلثني والثقافي. العرب يريدون ألمَّتهم 
تكاماًل بين أوطان األمَّة الواحدة وتطويَر صيغ 
النموذج  إلى  المشترك وصواًل  العربي  العمل 
االّتحادي األوروبي، إْن تعذَّر الوصول اآلن 
العرب  األميركي.  الفيدرالي  النموذج  إلى 
يريدون في أمَّتهم تثبيت وحدة األوطان ووحدة 
أو  انفصالية  دعواٍت  أّية  ورفض  المواطنين 

تقسيمية في أّي بلٍد عربي.
حدث  ما  بأّن  العرب  ُيدرك  أن  المهّم  ومن 
ويحدث معهم قد عاشت مثيله أيضًا أكبر قوّة 
عالمية، ولم تكن المحن في التاريخ األميركي 
سببًا للتخّلي عن الُهوية األميركية، أو لتحويل 
تقسيم  لقبول  مبّرٍر  إلى  الداخلية  االنقسامات 

األّمة الواحدة وتفكيك االّتحاد األميركي.
* مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن
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أميركا تقسم الموقف الموّحد من الترسيم... 
وعون منزعج: لماذا تبّرع ميقاتي بموقف ضد المقاومة؟

صنعاء تستعّد لمرحلة جديدة: الكلمة للميدانالمخاض الفلسطيني الصعب.. باألرقام

موسكو تحظر أنشطة الوكالة اليهودية على أراضيها

عريب الرنتاوي

بالمئة(   53( الفلسطينيين  نصف  من  أزيد 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  بأن  يعتقدون  ال 
ستجري في أرضهم المحتلة والمحاصرة، ومع 
ذلك فإن قرابة ثالثة أرباعهم )72 بالمئة( تريد 
ثمة  بشدة..  االنتخابات، وتريدها  إجراء هذه 
ضجر من البنى القائمة، ورغبة في التجديد 
والتشبيب، وأمل باالنتقال إلى وضع أفضل.

اثنين: األول  يظهر ذلك بوضوح في أمرين 
أن 70 بالمئة من الفلسطينيين ليسوا راضين 
محمود  ومنظمتهم  سلطتهم  رئيس  أداء  عن 
بالمئة(   73( أرباعهم  ثالثة  وأن  عباس، 
عن  مغايرا  جديد  ال  لالستقالة..  تدعوه 
قناعة  أن  يبدو  سابقة،  استطالعات  نتائج 
سياسيًا  مازن  أبو  عهد  بنهاية  الفلسطينيين 
هناك،  تطور  أو  هنا  بحدث  مرتبطة  غير 
فالفوارق في أرقام االستطالعات المتكررة ال 
والصواب  الخطأ  هامش  في  وتدخل  تذكر، 

الذي ال تنجو منه االستطالعات عادًة.
الذي  الضجر  مدى  على  تدل  أخرى  نتيجة 

قيادتهم  الفلسطينيون من شيخوخة  به  يشعر 
في  مشاركتهم  نسبة  أن  أدائها،  وضعف 
محصورًا  فيها  التنافس  كان  إن  االنتخابات 
بين محمود عباس وإسماعيل هنية، لن تزيد 
وأن  بالمئة(،   51( قلياًل  إال  النصف  على 
األخير،  لصالح  محسومة  ستكون  نتيجته 
في حين ستقفز نسبة المشاركة بثالث عشرة 
نقطة إلى )64 المئة( لو أن مروان البرغوثي 
دخل إلى مضمار المنافسة مع رئيس حركة 
حماس، فيما النتيجة محسومة لصالح األول.
أكثر من نصف الفلسطينيين يرون أن اجتماع 
شرعي“،  ”غير  األخير  المركزي  المجلس 
وبرغم أنهم يؤيدون بنسب عالية قراراته بتعليق 
ووقف  بالمئة(،   67( بإسرائيل  االعتراف 
األمني  والتنسيق  المبرمة  باالتفاقات  العمل 
)61 بالمئة(، إال أن نسبة )59 بالمئة( منهم 
تكليفها  التي جرى  التنفيذية  اللجنة  أن  تعتقد 

بتنفيذ هذه القرارات لن تفعل ذلك.
القيادية  التعيينات  أن  لالنتباه  والالفت 
األخيرة، والتي شملت مواقع أساسية في بنية 
النظام السياسي، لم تحظ بتأييد أكثر من ربع 

بالمئة  الفلسطينيين في أحسن األحوال، 24 
فقط أيدوا اختيار روحي فتوح رئيسًا للمجلس 
اختيار حسين  أيدوا  بالمئة(  الوطني، و)26 
الشيخ عضوًا في اللجنة التنفيذية، و22 بالمئة 
مصطفى  محمد  من  كل  اختيار  أيدوا  فقط 
حقيقة  تلكم  اللجنة..  لعضوية  رباح  ورمزي 
تستبطن عمق الفجوة بين القيادة وقراراتها من 
جهة، والرأي العام الفلسطيني من جهة ثانية.

حركة حماس في المقابل يبدو أنها فقدت زخمًا 
شعبيًا استمدته من ”انتفاضة القدس وسيفها“ 
المحطة،  تلك  أقل من سنة على  بعد مرور 
المكاسب  بتبديد  كفيلة  كانت  أشهر  عشرة 
التي سجلتها حماس على حساب  اإلضافية 
ما كانت عليه  إلى  األمور  تعود  اليوم  فتح، 

من قبل، في الضفة وغزة على حد سواء.
عميقة،  تغييرات  مهب  في  الفلسطينيون 
بالمئة( ال تؤيد ”حل  نسبة وازنة منهم )58 
الدولتين“، وذات األغلبية أو أزيد قلياًل )60 
تفشي  بعد  أنه حٌل غير ممكن  بالمئة( ترى 
يؤيد  الفلسطينيين  االستيطان، وثلث  سرطان 
حل الدولة الواحدة، نصف الفلسطينيين فقط 

منظمة  أن  يعتقدون  زالوا  ما  بالمئة(   52(
ترتفع  الوحيد،  الشرعي  ممثلهم  هي  التحرير 
حماس  إليها  انضمت  إن  بالمئة(   65( إلى 

والجهاد..
)55 بالمئة( يرون أن السلطة باتت عبئًا على 
الشعب الفلسطيني، وثمة ازدياد واضح لنسبة 
مؤيدي خيار المقاومة المسلحة وعدم العودة 
للمفاوضات، ال مع تل أبيب وال مع واشنطن. 
االستطالع األخير لمركز الدراسات والبحوث 
الفلسطينية يستبطن قدرًا هائاًل من  المسحية 
الرأي  اتجاهات  تستجلي  التي  المعلومات 
القضايا  أهم  حيال  ومواقفه  الفلسطيني  العام 
والتحديات التي تعترضه، وهو يستوجب وقفة 
السلطة وفتح فحسب،  تفكير وتأمل، ال من 

بل ومن حماس والفصائل األخرى كذلك.
ولعل واحدا من أهم نتائج االستطالع أن ثلث 
الشعب الفلسطيني )33 بالمئة( بات يرى أن 
بقيادته،  فتح وحماس غير جديرتين  حركتي 
وتلكم رسالة من جيل األلفية أو جيل ما بعد 
أوسلو من الفلسطينيين على وجه الخصوص.

الشهر  ُأبلغ  الذي  الموّحد  اللبناني  الموقف 
عاموس  األميركي  »الوسيط«  إلى  الماضي 
هوكشتين في شأن ملف الترسيم لم يعد كذلك 
على األرجح، وهو ما بدا جليًا أمس بعد لقاء 
الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدهللا 
بوحبيب، وإعالن األخير بعده أن »أي عمل 
مقبول«،  غير  الدولة  مسؤولية  إطار  خارج 
مشيرًا إلى أن المفاوضات الجارية بمساع من 

هوكشتين »بلغت مراحل متقدمة«.
ووزير  الحكومة  لرئيس  المستغرب  الموقف 
إعالن  مع  بدأ  سياق  ضمن  أتى  خارجيته 
الماضي،  السبت  اإلسالمية،  المقاومة 
كاريش،  حقل  فوق  مسّيرات  ثالث  إطالقها 
ما  سرعان  إذ  إسقاطها.  العدو  أعلن  بعدما 
اندلعت معركة ديبلوماسية في بيروت، قادتها 
السفيرة األميركية دوروثي شيا وديبلوماسيون 
تهويل  أجواء  إشاعة  على  عملوا  أوروبيون 
الحكومة  مطالبين  صعيد،  من  أكثر  على 
بإصدار موقف يستنكر العملية. وهو ما يبدو 
األرجح  وعلى  أمس،  له  خضع  ميقاتي  أن 
من دون وضع رئيس الجمهورية ميشال عون 
قرأت  مطلعة  أوساطًا  أن  علمًا  أجوائه.  في 
الموقف.  لهذا  »استغرابًا  بعبدا  صمت  في 
إذ إن ميقاتي وبو حبيب لم يسأال أحدًا عن 
األمر، علمًا أنه في صميم صالحيات رئيس 
الجمهورية المكّلف التفاوض في هذا الملف«. 
وأّكدت أن رئيس الجمهورية ال يريد بالطبع أن 
عملية  في  يَر  لم  لكنه  المفاوضات،  تتعطل 
أنه  طالما  لبنان  موقف  يؤذي  ما  المسّيرات 
يأتي في سياق الدفاع عن الحقوق اللبنانية. 
كما أن النائب جبران باسيل ليس بعيدًا من 
هذا الجو، وقد يكون له موقف اليوم في هذا 
الشأن. فيما أكدت مصادر قريبة من التيار 
على  المقاومة  نقدم  ال  »أننا  الحر  الوطني 
أن اإلسرائيلي  المفاوضات، خصوصًا  مذبح 
يخترق سيادتنا كل يوم. وموقف ميقاتي هو 
قررت  حال  في  المقاومة  عن  للشرعية  نزع 

الدفاع عن الثروات اللبنانية«.
وأّكد مصدر رسمي لـ»األخبار« أن الجهات 
لم  وخارجها،  الدولة  في  المعنية،  اللبنانية 
وقال:  بسلبية.  المسيرات  عملية  مع  تتعامل 
بدعم  رسميًا  يصرح  لن  لبنان  أن  »صحيح 
هذه العملية، لكن الجميع، من دون استثناء، 

المفاوض  موقع  تعّزز  العملية  أن  يعرفون 
الثالثة  الرؤساء  أن  إلى  ولفت  اللبناني«. 
قيادة حزب  مع  »تواصلوا  آخرين  ومسؤولين 
أن  وتأكدوا  الماضيين،  اليومين  في  هللا 
المقاومة ال تريد حربًا أو جّر لبنان إلى حرب، 
حول  للحكومة  النهائي  بالقرار  ملتزمة  وهي 
ترسيم الحدود. كما سمعوا تأكيدًا بأن المقاومة 
لن تسكت على أي محاولة من جانب العدو 
لالعتداء على حقوق لبنان أو تركنا من دون 

أعمال تنقيب واستخراج«.
شملت  والغربية  األميركية  التهويل  حملة 
عما  لـ»االستفسار  معني  بمرجع  االتصال 
علم  على  اللبنانية  الحكومة  وهل  حصل، 
مسبق بالعملية، وما هو موقفها منه«، والتلويح 
بأن »أي رد إسرائيلي على إرسال المسيرات 
سيقود إلى تصعيد وهذا سيعطل المفاوضات 
بأن  الرواية  لتنتهي  الحدود«،  ترسيم  حول 
يريدون  لكنهم  األمر،  استوعبوا  »األميركيين 
تحقيق  أجل  من  للتفاوض  دفعًا  يعطيهم  ما 
تقدم سريع«. وأّكد وزير معني لـ»األخبار« أن 
األميركيين »قالوا صراحة إن ما قام به حزب 
تبادر  أن  الحكومة  كبير، وعلى  استفزاز  هللا 
إلى استنكاره والقيام بما يمنع تكراره، وتأخرها 
في اتخاذ مواقف وخطوات عمالنية قد يؤدي 

إلى تعطيل المفاوضات أو توقفها«.

يخضعان  الخارجية  ووزير  الحكومة  رئيس 
لحملة التهويل األميركية والغربية

وبحسب مصدر رسمي، فإن السفيرة األميركية 
أسئلة  اللبنانيين  المسؤولين  أحد  من  سمعت 
الخرق  عمليات  عن  »ماذا  منها:  مضادة 

لألجواء  إسرائيل  بها  تقوم  التي  اليومية 
اللبنانية، واستخدامها المجال الجوي اللبناني 
إلى  تؤدي  بعمليات قصف في سوريا  للقيام 
تكن  لم  فيما  ضحايا؟  سقوط  وإلى  أضرار 
أي  إلى  طلعاتها  تؤِد  ولم  مسلحة  المسيرات 
ضرر مادي أو بشري. لكن األميركيين فضلوا 
كالعادة التستر وقالوا إن األمرين مختلفان«.

بري  نبيه  الرئيس  أبلغ  التينة،  عين  وفي 
يوميًا  يقوم  من  هو  العدو  أن  به  المتصلين 
األجواء  ويستخدم  للبنان،  استفزاز  بعمليات 
ويصرح  سوريا،  في  أهداف  لضرب  اللبنانية 
بأنه ضرب أهدافًا عسكرية تخص حزب هللا. 
رئيس  شديد  بوضوح  بري  موقف  ترجم  وقد 
إن  قال  الذي  جنبالط  وليد  التقدمي  الحزب 

»العدو مش مقصر«.
فقد  الخارجية  ووزارة  الكبير  السراي  في  أما 
رئيس  تلقى  فقد  قلياًل.  مختلفة  األجواء  بدت 
وسمع  مباشرة،  أميركية  اتصاالت  الحكومة 
السلبية  التأثيرات  حيال  السقف  عالي  كالمًا 
وطلب  المفاوضات،  على  المسيرات  لعملية 
موقف  للبنان  يكون  أن  بوضوح  األميركيون 
اتصاالت  مع  ذلك  وتزامن  مستنكر.  رسمي 
السفيرة األميركية مع وزير الخارجية  أجرتها 
الرسمي  لبنان  موقف  أن  لها  أّكد  الذي 
في  ماض  لبنان  وأن  الحكومة  عنه  تعّبر 

المفاوضات.
المنّدد  بالبيان  يذكر  موقف  وفي  ذلك،  ومع 
والذي  ألوكرانيا،  الروسي  بـ»االجتياح« 
شباط  في  منفردين  وبوحبيب  ميقاتي  أصدره 
الماضي، دعا رئيس الحكومة وزير الخارجية 
للتشاور، قبل أن يتبين أن فريق ميقاتي أعّد 
بيانًا صحافيًا »سلبيًا للغاية« حالت اتصاالت 

بعد  لُيكتفى بإعالن بو حبيب  دون صدوره، 
غير  »أمر  المسيرات  عملية  أن  االجتماع 
مقبول« مع دعوة األميركيين إلى بذل الجهود 
أن  وقفها، خصوصًا  المفاوضات ال  لتسريع 
التقديرات بأن الموفد هوكشتين يتصرف ببطء 
وال يضع المفاوضات في رأس أولوياته، وقد 
المسّيرات  عملية  بعد  عمدًا  األمور  يؤخر 
بايدن  جو  األميركي  الرئيس  بزيارة  متذرعًا 

للمنطقة.
مصادر مطلعة شرحت األسباب التي دفعت 
بالمقاومة للقيام بعملية المسّيرات باإلشارة إلى 
ما وصل إلى لبنان رسميًا عن أجواء الموقف 
اإلسرائيلي. وأوضحت أن كل المعطيات تؤكد 
األميركية  السفيرة  حملته  الذي  الجواب  أن 
المفاوضات  بشأن  اللبنانيين  المسؤولين  إلى 
التفاؤلية  األجواء  واستغربت  مبهمًا«.  »بقي 
التي صدرت عن قيادات لبنانية اعتبرت أن 
وإنجازًا«،  »تقدمًا  يمثل  األميركي  الجواب 
صراحة  أشار  عون  الرئيس  أن  إلى  مشيرة 
إلى أن لبنان يطلب »أن يكون الجواب أكثر 
إسرائيل  تقبل  ماذا  تحديد  لناحية  تفصياًل، 
وأشارت  مكتوبًا«.  يكون  وأن  ترفض،  وماذا 
مناورات  من  خشية  وجود  إلى  المصادر 
جديدة مع تلميح هوكشتين إلى احتمال تأخر 
الجواب الكامل لنحو شهرين، وهي المدة التي 

يحتاجها العدو للبدء في أعمال االستخراج.
المؤشرات  أن  رغم  أنه  رسمي  مصدر  وأكد 
تشير  وإسرائيل  وأوروبا  أميركا  من  الواردة 
إلى أن الجميع صاحب مصلحة في تعجيل 
لم يكن  الرد اإلسرائيلي  المفاوضات، إال أن 
تسّلمت  التي  شيا  تبّلغته  ما  وهو  مرضيًا، 
تعود  أن  بها  يفترض  واستفسارات  أسئلة 
بأجوبة عليها. وقال المصدر إن لدى لبنان 
لكيفية  إلى تجارب عالمية  تصورات مستندة 
المتنازع عليها، كما أن  الحقول  التعامل مع 
لبنان مصر على خطوات عمالنية في مجال 
السماح للشركات العالمية المباشرة بالعمل في 
الحقول اللبنانية. وأضاف: »األميركيون قالوا 
إن  وقالوا  الناقورة،  إلى  العودة  يريدون  إنهم 
ننتظر  بالتالي  األمر،  على  موافقة  إسرائيل 
هذه  تسّلمنا  جديدة.  اجتماعات  إلى  الدعوة 
مقترحات  وافق على  العدو  أن  يعني  الدعوة 

يقبلها لبنان«.

الهدنة  انتهاء  من  واحد  شهر  من  أقّل  قبل 
اإلنسانية والعسكرية في اليمن، ينشط المبعوث 
األممي، هانس غروندبرغ، بين عواصم القرار 
اإلقليمي في محاولة منه لتمديد الهدنة شهرَين 
بداية  للمرّة األولى  ُمّددت  أن  بعد  إضافيَّين، 
وصف  الذي  غروندبرغ  الماضي.  حزيران 
نفسه  الوقت  وفي  بـ»الهّشة«،  الهدنة  مرارًا 
لم  النفق«،  نهاية  في  الوحيد  »الضوء  بأنها 
يحصل على جواب بخصوص التمديد الثاني 
بما  الخيارات كافة،  التي تدرس  من صنعاء 
ينسجم مع مطالبها، وعلى رأسها رفع الحصار 
بشكل كامل. ولئن حّققت قيادة صنعاء بعض 
المكاسب اإلنسانية بشكل نسبي، ال سيما في 
ومطار  النفطية  المشتّقات  ببنَدي  يتعّلق  ما 
المّتصلة  األخرى  المطالب  أن  إاّل  صنعاء، 
تجد  لم  األسرى  وتبادل  المرّتبات  بصرف 

سبيلها إلى التنفيذ.
لوقف  المؤقت  االتفاق  لنتائج  تقييمها  وفي 
إطالق النار، ترى أوساط مّطلعة في صنعاء 
»اليمن  لكن  المطلوب،  المستوى  دون  أنها 
قبل بها كبادرة حسن نّية، إفساحًا في المجال 
الحّل  مفاوضات  على  سياسية  نافذة  لفتح 
حديث  في  المصادر،  وتضيف  الشامل«. 
أن  بدل  العدوان  »دول  أن  »األخبار«،  إلى 
على  صنعاء  موافقة  قابلت  الفرصة،  تغتنم 
الهدنة على رغم محتواها المجحف، بالتزّمت 
االتفاق  بنود  من  بند  كّل  وإغراق  والمماطلة 
بالتفاصيل، في محاولة إلفراغها من محتواها، 
في  بالفعل  نجحت  العدوان،  دول  أي  وهي، 
من  األدنى  الحّد  يتحّقق  لم  حيث  أهدافها، 
ويأتي  اليمني«.  للشعب  اإلنسانية  المطالب 
األميركي،  للرئيس  زيارة  عشّية  التقدير  هذا 
إلى  الحالي  الشهر  منتصف  بايدن،  جو 
مسار  مناقشة  ستجري  حيث  السعودية، 
من  بايدن  َيعتبرها  والتي  اليمن،  في  التهدئة 
عنه  عّبر  ما  وهو  الخارجية،  إنجازاته  أهّم 
تيموثي  اليمن،  إلى  األميركي  المبعوث 
جّدًا  مسرور  »الرئيس  إن  بالقول  ليندركينغ، 
بفوائد  تعود  اليمن  أن هناك هدنة في  لرؤية 
»التقّدم  وأن  اليمني«،  الشعب  ملموسة على 
الزيارة،  هذه  مثل  يسّهل  اليمن  يشهده  الذي 
للغاية  بّناءة  مناقشات  هناك  ستكون  حيث 

حول هذا الملّف«.
أن  صنعاء،  في  السائدة  األجواء  من  ُيفهم 
األخيرة تتجّهز إلرساء معادلة ردع جديدة في 

المرحلة المقبلة
فرضت  التي  المتحدة  الواليات  أن  والظاهر 

بالهدنة،  القبول  الخليجيين  شركائها  على 
تعتقد أن الظروف التي أْملت اّتخاذ مثل هذا 
تعقيدًا،  تزداد  هي  بل  قائمة،  تزال  ال  القرار 
السبع«،  »مجموعة  قرارات  بعد  خصوصًا 
عنوانها  لـ»الناتو«،  قرارات  من  تالها  وما 
مع  الصراع  في  كاّفة  الجهود  تركيز  الوحيد 
من  األمر  إلى  َتنظر  صنعاء  لكن  روسيا. 
منظور مختلف، وهي َتعتبر أن ما كان مقبواًل 
باألمس لن يكون كذلك اليوم، وأن التحالف 
االختبار،  في  فشل  اإلماراتي   - السعودي 
من  أداة  اإلنساني  الملّف  من  يّتخذ  يزال  وال 
أدوات الحرب، وهذا ما ترفضه »أنصار هللا« 
بالمطلق، وتعمل على التخلُّص منه بطرقها. 
الخارجية  وزير  أكد  المتقّدم،  االّتجاه  وفي 
»إذا  أنه  العزي،  اإلنقاذ، حسين  في حكومة 
وموثوقة  وواسعة  صادقة  اتفاقات  َتتحّقق  لم 
وملموسة األثر، تشمل كّل الجوانب اإلنسانية 
النفطية  اإليرادات  فيها  بما  واالقتصادية، 
والغازية والمرّتبات، فأعتقد أنه لن يكون هناك 
الجميع  تمديدات زائفة، وسيكون  مجال ألّي 
مع الجيش واللجان الستئناف معارك التحرير 

والتحّرر دفعة واحدة ومن دون أّي توّقف«.
أن  صنعاء،  في  السائدة  األجواء  من  وُيفهم 
جديدة  ردع  معادلة  إلرساء  تتجّهز  األخيرة 
يستجب  لم  حال  في  المقبلة،  المرحلة  في 
آلية  »التحالف« لمطالبها، بما يشمل إرساء 

العقوبات  أو  بالحصار  مقيَّدة  غير  استيراد 
»أنصار  قيادة  أن  َيظهر  فيما  األميركية، 
العسكرية  تكتيكاتها  تغيير  على  تعمل  هللا« 
حيث  المستجّدة،  الظروف  مع  يتالءم  بما 
ح أن تستخدم على نطاق واسع العمليات  ُيرجَّ
السريعة والخاطفة، بما ُسيعّرض أمن خطوط 
السياق،  هذا  وفي  لالهتزاز.  الدولية  التجارة 
مصادر  عن  خليجية  إعالم  وسائل  نقلت 
معلومات  األميركي  الخامس  األسطول  في 
عن حصول اليمن على أنظمة توجيه دقيقة 
والبحرية،  الباليستية  الصاروخية  لمنظوماته 
المالحي  األمن  يهّدد  أن  شأنه  من  بما 
»التحالف«  دول  في  الحيوية  والمنشآت 

لالستهداف، وفق تلك المصادر.
حاليًا، يمكن اعتبار مفاوضات فتح الطرقات 
اختبارًا  المحافظات  من  وغيرها  تعز  في 
حاسمًا لمدى جّدية األطراف في المضّي قدمًا 
نحو تنفيذ بنود الهدنة أواًل، والسعي الحقيقي 
لتثبيتها، ثانيًا. إاّل أن هذه المفاوضات التي 
ُتثمر  لم  العاصمة األردنية فصولها،  شهدت 
لدواٍع  ولو  طرقات  فتح  على  تفاهمات  أّي 
عرقل  إذ  نّية.،  ُحسن  كبادرة  أو  إنسانية، 
المحاوالت  كّل  لـ»التحالف«  الموالي  الطرف 
وهذا  الملف،  حلحلة  إلى  الرامية  والمبادرات 
يمكن اعتباره مؤشرًا إلى ما يمكن أن تفضي 
إليه »الجهود« المبذولة لتنفيذ هدنة سارعت 

الكثير  يطرح  ما  اقتراحها،  إلى  السعودية 
الرياض  موقف  حقيقة  حول  التساؤالت  من 
المعارك«  وأهدافها من هذه »االستراحة بين 

في اليمن.
في صنعاء، يجزم المسؤولون بأن ال نّية لدى 
بتسهيل  لـ»التحالف«  الموالي  اآلخر  الطرف 
في  أداءه  أن  كما  الهدنة،  بنود  تنفيذ  جهود 
المفاوضات الخاصة بفتح الطرقات في تعز 
لديه.  الواضحة  العرقلة  نّية  يؤكد  وغيرها، 
الموالية  الحكومة  أداء  صنعاء  تفصل  ال 
إذ  نفسها،  السعودية  إرادة  عن  لـ»التحالف« 
المجلس  حكومة  فريق  يؤدي  أن  ُيعقل  »ال 
القيادة  رغبات  بعكس  الرياض  في  الُمشّكل 
لنائب  األخيرة  التصريحات  السعودية«. 
حسين  صنعاء،  حكومة  في  الخارجية  وزير 
العزي، أّكدت أن صنعاء لن تنتظر إلى ما 
»معايير  وفق  جديدة  مرحلة  وأن  نهاية،  ال 
مختلفة للهدنة« ال بّد أن تأتي لتضع حّدًا لهذه 
العزي،  أعلن  إذ  اليوم،  الحاصلة  المماطلة 
تتحّقق  لم  أنه »إذا  في تصريحات إعالمية، 
اتفاقات صادقة فلن يكون هناك مجال ألّي 
أنه »سيكون  للهدنة«، مؤكدًا  تمديدات زائفة 
الجميع مع الجيش واللجان الشعبية الستئناف 
أّي  دون  من  واحدة  دفعة  التحرير  معارك 

توقف«.
البداية الجديدة التي انطلقت مع تجديد الهدنة 
وسبقها  المنصرم،  حزيران  من  الثاني  في 
تحمل  لم  عّمان،  مفاوضات  انطالق  بأيام 
عن  الحديث  رغم  على  اليوم،  حتى  جديدًا 
استئناف المفاوضات التي تغّيب الوفد التابع 
األسبوع  منها  جولة  آخر  عن  لـ»التحالف« 
إال  تقّدم.  أي  تحقيق  عدم  بحّجة  الماضي، 
أن التعقيدات الحاصلة في مفاوضات عّمان، 
بـ»استنسابية  صنعاء  تصفه  ما  إلى  ُمضافة 
التحالف وفريقه« في تنفيذ بقية بنود االتفاق، 
وصواًل  صنعاء  مطار  عبر  الرحالت  من 
»مريبة  تسريبات  وأخيرًا  النفط،  ملف  إلى 
سرّي  لقاء  حول  والمضمون«  التوقيت  في 
زار  سعودي  ووفد  هللا«  »حزب  قيادة  بين 
قّدم  الماضي،  آذار  في  الجنوبية  الضاحية 
خالله نائب األمين لعام للحزب، نعيم قاسم، 
لاللتزام  كشرط  مطالب  قائمة  للسعوديين، 
أبرزها  اليمن،  نار مباشر في  بوقف إطالق 
إقالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، 
ورفع الحصار المفروض على ميناء الحديدة 

ومطار صنعاء، وتبادل األسرى.

اليهودية  الوكالة  الروسية  الحكومة  أمرت 
بوقف كافة أنشطتها في البالد، وسط تصاعد 
التوتر بين موسكو وإسرائيل على خلفية موقف 
أوكرانيا،  في  الجارية  الحرب  من  األخيرة 
“جيروزاليم  لصحيفة  تقرير  كشفه  ما  بحسب 
إن االمر  الصحيفة  الثالثاء. وقالت  بوست” 
الحكومة  من  تسلمها  عبر رسالة جرى  جاء 

الروسية في وقت سابق من هذا االسبوع.
أنشطة  حظر  بشأن  الروسية  الخطوة  تأتي 
بين  التوتر  تنامي  وسط  اليهودية  الوكالة 
موسكو وإسرائيل على خلفية موقف األخيرة 
وسياستها  أوكرانيا  في  الجارية  الحرب  من 
الداعمة لكييف ورئيسها فولودومير زيلنسكي 
ذي االصول اليهودية. والذي يحمل الجنسية 

االسرائيلية 
حيث  سوريا،  ساحة  الى  التوتر  يمتد  كما 
االثنين،  الروسية  الخارجية  وزارة  وصفت 
القوات االسرائيلية في  التي تشنها  الضربات 
هذا البلد  بأنها غير مقبولة، وطالبت بوقف 

غير مشروط لهذه الهجمات.

فإن  بوست”،  “جيروزاليم  صحيفة  وبحسب 
أنشطة  بوقف  الروسية  السلطات  أوامر 
الوكالة اليهودية، والتي وصفتها بانها خطوة 
قدرة  تقويض  شأنها  من  سيكون  دراماتيكية، 

اليهود الروس على الهجرة الى إسرائيل.
ولفتت الى أن آالف اليهود الروس قد أتموا 
ينتظرون  يزالون  ال  لكنهم  الهجرة  إجراءات 
وقت  في  إسرائيل،  الى  جوية  توافر رحالت 
تسببت العقوبات الغربية على موسكو بوقف 
الدولية لرحالتها من  الطيران  معظم شركات 
وإلى روسيا. ونقلت  الصحيفة عن مسؤولين 
باتوا  اليهود  المهاجرين  ان  قولهم  إسرائيليين 

عالقين في روسيا.
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استخدام السالح الكهرومغناطيسي الروسي »ستوبور« ألول مرة في أوكرانيا

صفعة روسيا لليابان ودرس “للدول غير الصديقة”

ما هي الرسائل من االحتفال العسكري الضخم بمناسبة الذكرى الستين الستقالل الجزائر؟ 

“إمبراطور دونباس بال مالبس”.. 
صحيفة أمريكية تشن هجوًما الذًعا على الرئيس بايدن بسبب صراعه “العقيم” مع روسيا

وزيرة اإلعالم األردنية السابقة جمانة غنيمات تقول عما جنته األردن من التطبيع
 مع إسرائيل ...وتنصح العرب االتعاظ وأخذ العبر والدروس من تجربة األردن في التطبيع  

اعتبر الكاتب بيتر فان بورين في مقال لصحيفة 
أن    The American Conservative
صراع الواليات المتحدة اليائس مع روسيا ال 

يؤتي بثمار مرجوة للغرب.
أعلنها  بحفلة  الحالي  الوضع  بورين  وشّبه 
لم  أحدا  لكن  بايدن  جو  األمريكية  الرئيس 
يحضرها، وقال: “هذا هو الحال بالضبط في 
أوكرانيا، حيث يقترن التقدم التدريجي لروسيا 
هناك، بطريقة ما مع قناعة بايدن بأن الهيمنة 
الحرب  يخوض  وأنه  المحك  على  العالمية 

بتكلفة زهيدة”.
وأشار الكاتب إلى أنه بعد مرور مرت أربعة 
أشهر فقط منذ بدء العملية العسكرية الروسية 
يعلن  األمريكي  الرئيس  ها هو  أوكرانيا،  في 
عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 1.2 مليار 
دوالر باإلضافة إلى اتفاقية “اإلعارة واإليجار” 

الموقعة سابقا بقيمة 40 مليار دوالر.
هما  واشنطن  ومؤسسة  “الرئيس  وتابع:  
الغرب  يقودان  بأنهما  المقتنعان  الوحيدان 
تخاض  الحرب  هذه  بطولي.  صراع  إلى 

بواسطة إمدادات السالح والعقوبات، لكن كال 
المسارين فاشالن، ويخاطر بايدن بان يستيقظ 

ذات يوم كإمبراطور دونباس بال مالبس”.
المفترض أن  فإنه “كان من  وحسب بورين، 
إذ  العقوبات،  خالل  من  المعركة  كسب  يتم 
االنهيار  تهديد  تحت  قواتها  روسيا  ستسحب 
االقتصادي. لكن المشكلة تكمن في أن هذا 
لم يحدث، وإنما على العكس استفادت روسيا 

من العقوبات”.
وتساءل الكاتب “وأين اختفى حلفاء بايدن؟”، 

مضيفا أن “االتحاد األوروبي واليابان جيدان 
مقيدان  هما  الواقع  في  لكن  الكالم،  في 

باحتياجاتهما إلى الطاقة”.
وخلص بورين إلى القول: “أمريكا هي الوحيدة 
تقريبا من يدعي أن النظام العالمي الليبرالي 
ترى  األخرى  الدول  كانت  لو  ماذا  مهدد. 
القليل جدا من الفوائد في هذا النظام لدرجة 

أنها لن تندم على رحيله؟”

في  االردنيه  تجربتنا  عن  اآلن  لكم  سأكتب 
مع   نقول  أن  واألصح  إسرائيل  مع  التطبيع 

العدو اإلسرائيلي....
جردة حساب خالل ما يقرب من ثالث عقود 

....
وقعت اتفاقية وادي عربه في  1994.

فوائد  عن  اإلعالم  من  كبير  كم  ضخ  وتم 
وأمن  وسالم  االقتصاد  التطبيع....وانتعاش 

وازدهار  وتقدم .....الخ.
صار إلسرائيل سفاره في وسط عمان.

وصار اليهود يدخلون ويخرجون على راحتهم.
بعضه  تجاري  تبادل  هناك  صار  تدريجيا   

معروف وبعضه غير معروف.
وصل  وسياحي....الخ.حتى  ثقافي  تبادل 
نصت  التي  االردنية  والقوانين  للتشريعات 
لصالح  لتغييرها  األردن  بإلزام  المالحق 

إسرائيل . 
 مثال : 

كان )العربي(  من حقه فقط أن يتملك العقار 
أو األرض في األردن. ُعدل القانون ليصبح 
العقار  تملك  حقه  من  )األجنبي(  حق  من 

واألرض! .
وحتى ال تثار ضجه حول الموضوع. صار 
الغير  يتملكون في األردن بجنسياتهم  اليهود 
 ! أوكراني   ! أمريكي   ! كندي  إسرائيلية.... 

....إلخ.
لليهود  وأصبح  تجاري  تبادل  هناك  صار   
شركات ومصانع بأسماء دول أخرى للخداع 
قرن  ربع  من   أكثر  منذ  والنتيجة  والتضليل 
الصناعة  مجال  في  االردني  واالقتصاد 
أن  من   بدال  يتدهور  والسياحة   والزراعة 

يتحسن ويزدهر !! .
التعاون صارت  نجاح  امريكا  تضمن  وحتى 
األردن  في  بنيت  التي  اإلسرائيلية  المصانع 
دخولها  عند  جمارك  دون  ألمريكا  تصدر 
السوق األمريكية والى األسواق األوربية التى 
تضع حظرا على المنتجات من المستوطنات 
المبنية على اراض عربية  فلسطينية  احتلتها 
إسرائيل بعد حرب 1967 وتصدرها لصالحهم 
على اساس أنها زرعت أو صنعت في األردن 
والمكاسب تذهب الى المستوطنين المستثمرين 
المستوطنات  في  يقيمون  الذين   اليهود 
في  العربية  األرض  على  المبنية  اإلسرائيلية 
المصانع  هذه  أن  الحقا  تبين   . فلسطين   
تشغل عمالة أسيوية...رخيصة وليست أردنية 
االستثمار  قوانين  تفرض  وال  فلسطينية   أو 
االستثمار  قوانين  غيرت  وقد  عليهم  شروطا 

لصالحهم حسب بنود في ملحق أرفق باتفاقية 
التطبيع السياسية ووقع األردن عليه كجزء من 

االتفاقية الشاملة بعض تلك المصانع :
مصانع كيماويات خطيرة ملوثة للبيئة أو قابلة 
بيئتها   تلوث  أن  إسرائيل  تريد  ال  لالنفجار  

بهذه المصانع. 
استفاد من هذه المصانع رجال أعمال متنفذين 
من الجهتين  يهود صهاينة  يخدمون ويدعمون  
وتبرعاتهم...   بأموالهم  إسرائيل  سياسات 

واردنيون فاسدون ال يخدمون إال أنفسهم .
نهر  ماء  من  جزء  بإعادة  األردن  وعد  تم   
نهر  مياه  مصادرة  تم  ألنه  لألردن.  األردن 

األردن من قبل إسرائيل منذ عام 1964.
ولكن تم إعطاء المياه لألردن وتبين انها مياه 
مجاري غير مكتملة التركير : ) وليست من 
مياه نهر األردن مباشرة ويقوم األردن بتكرير 
تلك المياة قبل االستفادة منها بتكلفة باهظة 
ألن االتفاقية تنص على تزويد األردن بمياه 
!  بحجم كذا وكذا طن مكعب ولم تنص على 
نوع المياه : مياه نظيفة / مياه جارية/ قذرة/ 
مياه مجاري / مياه نهر / مياه امطار/مياه 
جوفية / مياه مكررة/ مياه نقية / مياه غير 

مكررة !! االتفاقية تقول مياه فقط ! 
لصالح  اإلعالم  وسائل  بعض  اختراق  تم 
الفنانين  بعض  ذمة  شراء  وكذلك  إسرائيل.  
والصحفيين فما عادوا يكتبون لصالح قضايا 
العرب والمسلمين فكأنما تم صهينتهم !  اليهود 
يدخلون ويخرجون دون أن يحس بهم الناس.

ويتجسسون على كل شيئ وضبطنا مجموعة 
من السياح االسرائيليين وهم يحفرون األرض 
قديمة  وعمالت  أثرية  تحفًا  يخبأون  و  ليال  

والواحًا عليها نقوش ورموزًا آرامية و  عبرية 
بشكوى  تقدمت  التي  الحكومة  بإبالغ  وقمنا 
نصوص  حسب  ألنه  إلسرائيل  ترحيلهم  وتم 
الذي  اإلسرائيلي  محاكمة  يمنع  االتفاقية 
يرتكب جريمة في األردن يجب أن يسلم الى 
السفارة  اإلسرائيلية فور القبض عليه بينما ال 

يتمتع االردني بنفس هذه الميزة  !  
بعض اليهود يتحدث بنفس لهجتنا أو بلهجات 
عربيه حسب البالد التي جاؤوا منها....لهجة 
والناس  يمنية....إلخ  أو  عراقية  أو  مصرية 
يعملون مع   أنهم  يهود وتبين  انهم  ال تعرف 
الموساد اإلسرائيلي  ويتعرفون علينا عن كثب  

ويجمعون المعلومات حسب رغباتهم.
تحت عناوين إجتماعات ثقافية وتبادل علمي 

وسياحي وخبراء  تكنولوجيا .....إلخ.
 اشتكى أكثر من  استاذ في الجامعة األردنيه 
عن  المعلومات  يجمعون  إسرائيليين  أن  من 
أساتذة الجامعة تخصص فيزياء نووية وكيمياء 
طيران  وهندسة  ورياضيات  ومايكروبيولوجي 
وتجمع معلومات عن أماكن سكنهم وسياراتهم 
وعائالتهم واصدقائهم ربما ليسهل اغتيالهم اذا 
مع  إسرائيل  فعلت   كما  الموساد  قررت  ما 

علماء العراق ومصر وايران     ..  
األردني  السوق  تغرق  أن  إسرائيل  تستطيع 
بأي منتج اسرائيلي زراعي أو صناعي وذلك 

بسبب تفوقها في الزراعة والصناعة.
أو  أفريقيا  في  بعيده  لبالد  تصدره  أن  وبدل 
يأخذ  لألردن  تصديره  فإن  الجنوبية   امريكا 

وقت ال يزيد عن ساعتين لقرب المسافة.
على  وللسيطرة  إسرائيل  على  أرخص  وذلك 
السوق األردني  والتحكم في  األمن الغذائي 

الذي  هو ركيزة  األمن القومي     
 تدريجيا ضج المنتجون الزراعيون االردنيون 
البضائع االسرائيلية لمنتوجاتهم.  من منافسة 
ألي  مقاطعة  حركة  هناك  صارت  وتدريجيا 
لصالح  قوية  المنافسة  ولكن  إسرائيل  منتج 

المنتج األرخص أيا كان مصدره .
صارت إسرائيل تكتب أن بلد المنشأ بلد آخر. 
مثال تنزل المانجا اإلسرائيلية على انها مانجا 

مصرية ! .
وهكذا

األردنيه  والمطارات  األجواء  استخدام  يتم 
لصالحهم.

رأيت بنفسي الركاب اليهود بلباسهم التقليدي 
سواء  عمان.  مطار  في  المستفز  الديني 
ترانزيت. وهللا مشهد  أو  مباشره  في رحالت 

محزن.
األردنيين   بين  يتزايد  عارم  غضب  هناك 
ألنهم خسروا ولم يكسبوا من اتفاقيات التطبيع 
مع إسرائيل. 28  سنه مرت على اإلتفاقية.

ماذا كسبنا.؟؟
مستغلين  مرموقة  بإغتيال شخصيات  قاموا   
حماية  تحت  وتحركوا  الدبلوماسية  المزايا 
بقتل  إسرائيلي  يقوم  عندما  وحتى  سفارتهم. 
مواطن اردني. يتم تسليم اإلسرائيلي إلسرائيل 

وال يحاسب حسب مالحق اتفاقية السالم .
لمصلحة  األردن  في  السياحة  استغالل  تم   

إسرائيل.... 
القادمة  السياحية  المجموعات  بعض  تقوم 
)نهارا(   واحد  ليوم  األردن  بزيارة  إلسرائيل 

ضمن برنامجها السياحي إلسرائيل.
 تحضر باصات السياح وتدخل األردن من 
مبيت  دون  البتراء  في  يوم  وتقضي  إسرائيل 
ولو ليلة واحدة في فنادق االردن  وال استخدام 

وسائل النقل االردنية.
معهم  يحضرون  بل  فحسب  هذا  ليس    
سندويشات وماء وعصير من اسرائيل. وتوزع 

عليهم حتى ال يدخلوا المطاعم في البتراء.
عنهم  قال  البتراء  في  سياحي  مرفق  مدير 
يحضرون  انهم   ...... الواحد  بالحرف 
المرافق الصحية وقضاء حاجتهم  ليستخدموا 
مجانا عندنا. ونحن ال نستفيد من سياحتهم . 
مجانا  األردن  واستخدام  تسويق  تم  إذن 

ألغراض السياحة واالقتصاد الخاص بهم.
كانت ديون األردن حوالي 4 مليار دوالر عند 

توقيع اتفاقية وادي عربه عام 1994.
صارت اآلن 65 مليار دوالر .
هذا ما نعلم وما خفي أعظم !

أعلن مصدر عسكري روسي، أنه تم استخدام 
السالح الكهرومغناطيسي الروسي »ستوبور« 
ألول مرة خالل العملية العسكرية الخاصة في 

أوكرانيا، للتصدي للطائرات بدون طيار.
مراسل  مع  حديث  في  المصدر،  وأشار 
»تاس«، إلى أن استخدام هذا السالح الجديد، 

تكلل بالنجاح بشكل كامل.
ووفقا له، يظهر السالح كفاءة عالية إلى حد 
»من  وأضاف:  االستخدام.  سهل  وهو  كبير 
الهدف  نحو  التصويب  جهاز  توجيه  خالل 
ستوبور  يقوم  الزر،  على  ببساطة  والضغط 
والطائرة  المشغل  بين  التحكم  إشارة  بتشويش 
الدرون  تحييد  يتم  ذلك  وبعد  طيار،  بدون 
المكان  في  الهبوط  على  وإجباره  األوكراني 
األجهزة  هذه  إلى  الحاجة  باتت  لقد  المحدد. 
المحمولة المضادة للدرونات واضحة، بسبب 
طيار  بدون  الطائرات  من  الكبير  العدد 

ومختلف المروحيات الصغيرة التي يستخدمها 
جيش أوكرانيا«. ولم يحدد محاور المصدر، 
السالح  هذا  فيه  استخدام  تم  الذي  المكان 
الجديد، لكنه أشار إلى استخدامه الناجح تم 

في غرب جمهورية دونيتسك الشعبية.
الدراسات  مركز  في  »ستوبور«  تصميم  تم 
لوزارة  التابع  بالروبوتات  المتعلقة  والبحوث 
الدفاع الروسية وهو مخصص لقمع الطائرات 
المروحيات  ذلك  في  بما  طيار،  بدون 
وسطح  األرض  على  المستخدمة  الرباعية، 
عرضه  وتم  البصر.  خط  نطاق  في  الماء، 
التقني  العسكري  المنتدى  في  مرة   ألول 
الجهاز  وهذا   .»2017-Army« الدولي 
لقمع  تعمل  كهرومغناطيسية،  نبضات  يبث 
والتي،  بدون طيار،  الطائرة  في  التحكم  قناة 
تحت تأثير اإلشعاع، تفقد االتصال بالمشغل، 
عشوائي  بشكل  حركتها  شل  إلى  يؤدي  مما 

وسقوطها أو السيطرة عليها.

في  مليارديرات   3 أغنى  ثروات 
»الحرب« رغم  تقفز   أوكرانيا 

على صعيد متصل أفاد تقرير لمجلة »فوربس« 
الشرق األوسط بأن ثروة أغنى 3 مليارديرات 
في أوكرانيا ارتفعت بنحو نصف مليار دوالر 
 على الرغم من األحداث التي تمر بها أوكرانيا.

 3 أغنى  ثروة  بلغت  فقد  للتقرير  ووفقا 
 2022 يوليو   5 في  أوكرانيا  في  أشخاص 
7.4 مليار  مقابل  دوالر  مستوى 7.9 مليار 
.2022 مارس  في 11  تسجيلها  تم   دوالر 

أوكرانيا،  في  شخص  أغنى  ثروة  وزادت 
 System Capital مجموعة  ومؤسس 
بقيمة  أخميتوف،  رينات   ،Management
 300 مليون دوالر لتصل إلى 4.5 مليار دوالر.

فيما تمكن مؤسس Interpipe المتخصصة 

فيكتور  الصلب،  منتجات  تصنيع  في 
بينتشوك، من إضافة 100 مليون دوالر إلى 
ثروته لتصل إلى ملياري دوالر، كما صعدت 
 ،  Smart Holding مجموعة  مالك  ثروة 
لتصل  دوالر  مليون   100 نوفينسكي،  فاديم 

ثروته إلى 1.4 مليار دوالر.

الدب الروسي يضرب من جديد ويرد بطريقة 
فرضتها  التي  العقوبات  على  متوقعة  غير 
الدول غير الصديقة، هذه الضربة كانت من 
الشركات  لكل  درسا  وحملت  اليابان  نصيب 

الغربية التي خرجت من السوق الروسية.
أصدر  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
مرسوما في 30 يونيو بتأميم شركة “ساخالين 
أحد   ”2 “سخالين  لمشروع  المشغلة  للطاقة” 
في  المسال  الطبيعي  الغاز  مشاريع  أكبر 
طن.  مليون   12 بـ  إنتاجه  يقدر  إذ  العالم، 
وتعتمد على صادراته بشكل أساسي كل من 
اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند ودول 

آسيوية أخرى.
جاء تأميم المشروع في رد من الكرملين على 
الدول “غير الصديقة” التي فرضت عقوبات 
أوكرانيا.  في  الحرب  بداية  إبان  على روسيا 
الضربة جاءت بشكل كبير من نصيب اليابان 
حصة  اليابانية  ميتسوي  شركتا  تمتلك  حيث 

من  بالمئة   10 وميتسوبيشي  بالمئة،   12.5
المشروع، وتعتمد اليابان على الغاز المسال 
تالهما شركة شل  بنحو 10بالمئة.  الروسي 
 %27.5 تبلغ  حصة  تمتلك  التي  البريطانية 
السوق  من  الخروج  نيتها  عن  أعلنت  والتي 
الروسية في شهر فبراير الماضي. أما باقي 

الـ 50% تمتلكها شركة غازبروم الروسية.
خمس  من  المؤلف  بوتين  مرسوم  فوفق 
من  المساهمين  على  يتوجب  صفحات 
الطاقة”  “ساخالين  في  األجنبية  الشركات 
إبالغ الحكومة الروسية في غضون شهر إذا 
أسهم  على  الحصول  على  يوافقون  كانوا  ما 
في الشركة الجديدة. وفي حال حدوث خالف 
ذلك سيتم بيع أصولهم وتحويل األموال إلى 

حساب خاص سيفتح باسم كل مساهم.
بالرغم من تسابق اليابان على فرض عقوبات 
على روسيا منذ بداية الحرب إال أنها أكدت 
مشروع  في  مصالحها  عن  تتخلى  لن  أنها 

حتى  طاقتها  ألمن  مهم  أمر  وهو  سخالين، 
لو ُطلب منها المغادرة. هذا وأعلنت الخارجية 
اليابانية  “يوميوري”  صحيفة  حسب  اليابانية 
أن طوكيو تعتزم االحتجاج على قرار موسكو 
 ”2- “سخالين  مشروع  أصول  ملكية  نقل 

للنفط والغاز المسال إلى روسيا االتحادية.
اإلجراءات  بهذه  موسكو  أشعلت  البداية  في 
منافسة شرسة بين الدول الغربية واليابان في 
ضغوطات  حاليا  يشهد  الذي  الطاقة  سوق 
كبيرة مع بداية الحرب في روسيا، حيث تسعى 
احتياجاتها  لتأمين  للتخزين  األوروبية  الدول 
من الغاز تخوفا من قطع موسكو الغاز عنها 
هذه  إلى  اليابان  إلى  ولتنضم  الشتاء،  في 
ما  اإلمدادات  في  نقصا  تشهد  التي  السوق 

يزيد المنافسة وارتفاع أسعار سوق الطاقة.
الرسائل  من  الكثير  المرسوم  هذا  ثانيا حمل 
والدروس لعمالقة النفط والشركات الغربية التي 
سارعت بالخروج ولكل من يريد الخروج من 

السوق الروسية، حيث أن موسكو لن تتمسك 
بوجود هذه الشركات في سوقها وروسيا فقط 
وبالذات  اللعبة  من  يخرج  من  مصير  تقرر 
مع محاوالت بيع شركة شل حصتها لشركات 
أجنبية أخرى ما يعني دخول مستثمرين قد ال 
ترغب موسكو بوجودهم في السوق الروسية.

روسيا اليوم نجحت في استعمال سالح جدا 
مهم في مواجهة العقوبات الغربية وهو سالح 
لم  الذين  السوفييت  خالف  على  الطاقة، 
ينجحوا باستخدامه إبان الحرب الباردة، وحتى 
اللعبة  قواعد  تفرض  من  روسيا  تبقى  اليوم 
مع وجود دعم قوي من منظمة أوبك+ والتي 
على  الحفاظ  قرارات  في  ثابتة  اللحظة  حتى 
إنتاج النفط، بالرغم من ضغوطات ومحاوالت 
وإذا  اإلنتاج.  لرفع  الدول  هذه  بدفع  الغرب 
الضغوطات  وجه  في  الدول  هذه  صمدت 
السياسي  المشهد  في  كبيرة  تغييرات  سنشهد 

واالقتصادي العالمي

بعيد  والمتميز،  الضخم،  اإلحتفال  جاء 
االستقالل الستين الذي ُأقيم يوم الثالثاء في 
العاصمة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد 
والعسكرية،  السياسية  بالرسائل  حافال  تبون 
ومؤشرا على الدور الجديد الذي تريد ان تلعبه 
البالد في افريقيا ومنطقة الشرق األوسط في 

المرحلة المقبلة.
محطتان رئيسيتان يمكن التوقف عندهما من 
والضيوف  االحتفال  هذا  وقائع  رصد  خالل 

المشاركين فيه:
المسبوق  غير  العسكري  العرض  األولى: 
الذي تضمن أنواعا من األسلحة المتطورة جدا 
مثل صواريخ “اس 400” وصواريخ إسكندر 
وطائرات  األسود،  الثقب  وغواصة  الروسية، 
حديثة من نوعي “سوخوي” و”ميغ” األحدث 

في الترسانة الروسية.
محمود  الفلسطيني  الرئيس  حضور  الثانية: 
عباس، والسيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب 
المناسبة  لهذه  “حماس”،  لحركة  السياسي 
التلفزة  عدسات  امام  العلنية  ومصافحتهما 
للمرة  الجزائري  الرئيس  بحضور  والمصورين 

األولى منذ عام 2016.
وجود هذا الكم الهائل والنوعي من الطائرات 
ومنظومات الصواريخ والغواصات الحديثة في 
العرض العسكري، الهدف منه، حسب اعتقاد 
عديدة  جهات  الى  رسائل  توجيه  الكثيرين، 
واعادت  قوتها،  استعادت  الجزائر  بأن  تقول 
تحديث جيشها، وخرجت من العشرية السوداء 
وحدتها  وشقت  البالد،  اربكت  التي  وذيولها 
الداخلية، وكادت ان تغرقها في حروب أهلية 
لعدة  والجغرافي  االجتماعي  نسيجها  تفتت 

عقود.
اما احتضان هذه االحتفاالت لقطبي المعادلة 

الرئيس  في  المتمثلة  السياسية  الفلسطينية 
يجسدها  التي  المقاومة  والعسكرية  عباس 
جدا  قوية  رسالة  فهي  هنية،  السيد  حضور 
تقف  المتعافية،  الجديدة”  “الجزائر  ان  تؤكد 
في خندق محور المقاومة الذي يزداد صالبة 
وقوة، وخندق القضية الفلسطينية في صورتها 
ومنطلقاتها األصلية وثوابتها الوطنية الراسخة 
في زمن التطبيع المهين، واألحالف السياسية 
يتزعمها  ان  البعض  يريد  التي  والعسكرية 
وهوان  أمريكية،  اإلسرائيلي بضغوط  المحتل 

عربي.
الخارجية  وزير  المقداد  فيصل  السيد  وجود 
السوري في مكان بارز في مقصورة الضيوف 
الرئيسية بالقرب من الرئيس المضيف رسالة 
التي  “العربية”  االذالل  جامعة  الى  أخرى 
الدولة  سورية  عودة  ترفض  زالت  وما  كانت 
بعض  ضغوط  مع  تجاوبا  اليها  المؤسسة 
لوال  انه  قلنا  اذا  نبالغ  وال  الخليجية،  الدول 
السوري  الرئيس  لكان  األمنية  االعتبارات 
جنبا  األول  الصف  في  يجلس  األسد  بشار 

الى جنب مع الرئيس الجزائري.
الفارقة  المناسبة  بهذه  الضخم  االحتفال  هذا 
في تاريخ الجزائر واالتحاد المغاربي، واألمة 
لدورة  الرائع  التنظيم  بعد  جاء  الذي  العربية، 
العاب البحر المتوسط التي أقيمت في مدينة 
على  بقوة  عائدة  الجزائر  ان  يؤكد  وهران، 
كبرى،  إسالمية  عربية  كقوة  كافة  الصعد 
وقضاياهما  االمتين،  خدمة  في  يصب  وبما 
الدموية  االبعاد  مؤامرة  سقوط  بعد  العادلة، 
االستعمار  دول  خلفها  وتقف،  وقفت،  التي 

بشقيه القديم والجديد.
من  الجزائرية  الرسائل  بأن  نقول  ختاما 
هذه  وفي  الضخم،  العرض  هذا  تنظيم  وراء 

المناسبة التاريخية كانت بليغة ومعبرة عسكريا 
الى  وصلت  انها  المؤكد  ومن  وسياسيا، 

الشمالية  المعنية خاصة في الضفة  الجهات 
من البحر المتوسط.
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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

حدود ال�عة ا�نخفضة الجديدة
تحافظ ع� شوارعنا أك� أمانًا

هدئ ال�عة!
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هزائم مدوية تنتظر أوكرانيا

كله من بوتين.. 
خبير أمريكي يتحدث عن كيفية تدمير الرئيس بايدن لبالده

وزير عراقي سابق: ساكشف الول مرة في االعالم مجموعة من االسرار 
بشأن داعش واترك لكم الرأي

إبراهيم األمين: حماس في قلب محور المقاومة
الضغوط التي تتعرض لها حركة حماس من 
تكاد  دولية  أو  عربية  أو  فلسطينية  جهات 
الحركة.  تاريخ  في  نوعها  من  األولى  تكون 
ورغم أن التنظيم اإلسالمي الفلسطيني لم يكن 
تجربة  النهيار  السلبية  التأثيرات  عن  بعيدًا 
من  عدد  في  الحكم  في  المسلمين  اإلخوان 
قاعدة  حماس  تثبيت  أن  إال  العربية،  الدول 
أساس  على  وبرنامجها  ونشاطها  تفكيرها 
أولوية المقاومة ضد االحتالل، ساعدها على 
األبواب  لها  وفتح  المشهد،  قلب  في  البقاء 
العربية  العالقات  من  واسعة  شبكة  لترميم 
واإلسالمية وحتى الدولية من باب المقاومة.

في السنوات العشر الماضية، غرقت الحركة 
أدت  التي  السياسية  المواقف  من  موجة  في 
الى تضّرر صورتها كحركة مقاومة. ومثلما 
تعّرض حزب هللا في لبنان لحملة بسبب وقوفه 
الى جانب الدولة السورية في مواجهة الحرب 
التيار  من  لحملة  حماس  تعرضت  عليها، 

اإلخوان  برنامج  بمجاراة  واتُّهمت  المقابل، 
المسلمين الهادف الى االستيالء على الحكم 
في عدد من الدول العربية، حتى إن قواعد من 
التي وقعت  األهلية  الحروب  الحركة دعمت 

في أكثر من بلد عربي؛ منها سوريا.
بعد حرب عام  ما  منذ  تبداًل جديًا طرأ  لكّن 
قيادة  انتخاب  بعد  األمر  وتطور   ،2014
استرداد  وبعد   .2017 عام  للحركة  جديدة 
كتائب القسام المبادرة وجعل األولوية المطلقة 
للمقاومة، بدا أن الحركة تتقدم خطوات سريعة 
التجاذبات  دائرة  من  نهائيًا  الخروج  باتجاه 
حيال ما يجري داخل كل دولة عربية، وهو 
مصر  مع  التواصل  استئناف  لها  سّهل  ما 
الشام  بالد  في  أخرى  عربية  حكومات  ومع 
أن  ورغم  العربي.  المغرب  أو  الخليج  أو 
لقيادتها  مريحة  إقامة  للحركة  سّهلت  تركيا 
السياسية، إال أن حماس بدت أكثر تصميمًا 
على االنخراط في الجبهة التي تعّد المقاومة 

خيارًا وحيدًا وإلزاميًا ومجديًا لتحقيق التحرير.
حماس  تقدمت  الماضيين،  العامين  خالل 
خطوات كبيرة الى األمام في سياق التموضع 
ضمن محور المقاومة. وجاءت معركة سيف 
القوى  مع  العمالني  التفاعل  لتختبر  القدس 
تطورات  وأظهرت  المحور.  في  األساسية 
األشهر القليلة الماضية أن السعي األميركي 
- اإلسرائيلي - السعودي - اإلماراتي لبناء 
وإعالمية  وأمنية  واقتصادية  سياسية  جبهة 
تعمل على مواجهة محور المقاومة، أن على 
محور  داخل  وموقعها  خيارها  تعزيز  حماس 
المقاومة. وهي اتخذت قرارات كبيرة، ال تدخلها 
تركيا  مع  وخصوصًا  أحد،  مع  صدام  في 
وقطر، ولكن ال تمنعها من تعزيز عالقتها مع 
قوى المقاومة بدءًا بإيران، وصواًل الى حزب 
اليمن، وحتى  لبنان وأنصار هللا في  هللا في 
إطالق اتصاالت أولية مع فصائل المقاومة 
في  تمثلت  األهم  الخطوة  ولكن  العراق.  في 

مع  العالقة  استئناف  السياسي  المكتب  قرار 
الذين  الوسطاء  أمام  المجال  وإفساح  سوريا، 
حماس  وقيادة  السورية  القيادة  بين  ينشطون 
التي  المصالحة  تحقيق  صوب  أكثر  للتقدم 
تقول قيادة الحركة إنها تحتاج إليها من أجل 

تعزيز المقاومة.
حماس اليوم أمام تحديات جديدة. وكلما زاد 
أكثر  أنها  ستجد  المقاومة،  بخيار  تمسكها 
وفعالية  حضورًا  وأكثر  فلسطين  داخل  ثباتًا 
في المنطقة العربية، وسيكون محور المقاومة 
الزيارة األخيرة لرئيس  أمام وقائع جديدة بعد 
وطبيعة  لبيروت  هنية  إسماعيل  الحركة 
المناقشات والتفاهمات التي توّصل إليها مع 
األمين العام لحزب هللا السيد حسن نصر هللا 

بعد سلسلة من اللقاءات بينهما...

تاكر  األمريكي  السياسي  المعلق  أكد 
البنزين، وهو أحد أسس  كارلسون بأن سعر 
سياسات  بسبب  ارتفع  األمريكيين،  رخاء 
بسبب  وليس  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس 
البيت األبيض.  فالديمير بوتين، كما يدعي 

»بالنسبة  نيوز:  فوكس  لقناة  كارلسون  وقال 
من  والغاز  النفط  يعتبر  المنظور،  للمستقبل 
الموارد الحيوية للحضارة، وال توجد أي طريقة 
أن  يجب  اإلطالق.  على  األمر  هذا  لتغيير 
هنا  ألننا  ألمريكا،  جيدة  أخبارا  هذه  تكون 
في الواليات المتحدة لدينا الكثير منها. نحن 
أغنياء ألننا أغنياء بالموارد الطبيعية... ولكن 
فجأة، لسبب ما، حدث نقص في موارد الغذاء 
والطاقة في الواليات المتحدة، ولهذا ارتفعت 
أسعارها.. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ جو بايدن 
قّدم تفسيره«، مشيرا إلى أن الرئيس األمريكي 
 ألقى باللوم على بوتين في ارتفاع األسعار.

وشدد المعلق السياسي قائال: »هذا عار، وهو 
أمر مذهل، وفي هذه الحالة هو خطير أيضا. وال 
 أحد يصدق كلمة واحدة، ألن هذا كذب سافر«.

أجراها  دراسة  من  ببيانات  الخبير  واستشهد 
مركز أبحاث »غاسبودي«، والتي  تظهر أنه 
من نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2021، قبل 
وقت طويل من بدء العملية الروسية الخاصة، 
المئة.  في   66 بنسبة  الوقود  سعر  ارتفع 
إلغاء  في  يكمن  الصحفي  بحسب  والسبب 
أراٍض  تأجير  النفط، ورفض  أنابيب  مشاريع 
إلى  المتحدة  الواليات  وعودة  الغاز،  إلنتاج 

اتفاقية باريس للمناخ التي كان الرئيس السابق 
الخبير  دونالد ترامب انسحب منها. وأوضح 
الخضراء. الطاقة  أجل  من  يتم  هذا  كل   أن 
هذه  تجاه  موقفه  عن  معبرا  كارلسون  وقال 
المسألة: »بدأ جو بايدن بالصراخ )هذه أسعار 
بوتين، بوتين من فعل هذا(. لكن هذه حماقة! 
حتى  وال  أحد،  يصدقها  لم  سافرة  كذبة  إنها 
والذين صوتوا  تصديقها،  أرادوا  الذين  أولئك 
لبايدن، الذين أرادوا طواحين الرياح ومحطات 
 الطاقة الشمسية، لم يصدقوا ذلك، ألنه هراء«.
ولفت إلى أن بايدن في 31 مارس أمر بإخراج 
كميات من النفط من االحتياطيات االستراتيجية 
وبحسب  أشهر.  ستة  لمدة  يوم  كل  للبالد 
الصحفي، فإن هذا األمر هو أسوأ شيء كان 
يمكن أن يفعله بايدن في العام الذي كان من 
 المقرر أن تجري فيه انتخابات مجلس النواب.
كان  »ماذا  قائال:  السياسي  المراقب  وتابع 
من  المزيد  إنتاج  هو  بايدن  يفعل  أن  يمكن 
هذا سيكون سهال  ولكن  أراضينا.  في  النفط 
المتحدة  للواليات  بالنسبة  جدا  وجيدا  للغاية، 
قرر  ذلك،  من  وبدال  الطويل.  المدى  على 
ان  لو  كما  وخطيرا  جنونيا  شيئا  يفعل  أن 
بالواليات  اإلضرار  أراد  قصد  عن  شخصا 
البال«. على  يخطر  ما  هذا   المتحدة، 
المتحدة  الواليات  في  البنزين  سعر  وكان 
مارس،  في  قياسية  مستويات  إلى  قد وصل 
التاريخية  مستوياته  أعلى  أخرى  مرة  وجدد 
خمسة  تماما  تجاوز  يونيو  وفي  مايو،  في 

أسعار  ارتفاع  وبسبب  للغالون.  دوالرات 
البنزين. سرقة  ظاهرة  انتشرت   الوقود، 

الواليات  بدأت  األسعار  خفض  أجل  ومن 
مليون  إخراج  في  بايدن  من  بقرار  المتحدة 
برميل نفط يوميا من االحتياطي االستراتيجي، 
أكتوبر. حتى  ذلك  في  ستستمر   وهي 

أصحاب  بانتظام  األمريكيون  يدعو  كما 
البنزين.  أسعار  خفض  إلى  الوقود  محطات 
ومع ذلك، تبقى تكلفة وقود الديزل في حدود 
والعقود  الواحد،  للغالون  دوالرات  خمسة 
للبرميل،  مائة دوالر  أعلى من  للنفط  اآلجلة 
فيما يقول المسؤولون األمريكيون إن أسعار 
النفط من دون إخراج النفط من االحتياطيات 
أعلى. تكون  أن  يمكن  كان   االستراتيجية، 

وكان بايدن قد ربط مرارا األزمة االقتصادية 
أوكرانيا.  في  الصراع  بتفاقم  البالد  في 
الواليات  في  التضخم  ارتفاع  ووصف 
 المتحدة بأنه »ارتفاع أسعار بسبب بوتين«.

أن   Boston Herald صحيفة  وكتبت 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  محاوالت 
مسؤولية  النفط  وشركات  موسكو  تحميل 
عدم  على  تدل  الوقود،  أسعار  ارتفاع 
للتضخم. الحقيقية  األسباب  فهم  في   رغبته 

ودعمت الصحيفة رد جمعية النفط األمريكية 
على منشور بايدن الذي دعا فيه لخفض األسعار 
في محطات الوقود، حيث نصحته المنظمة 
 بـ«أخذ دورة اقتصاد للمبتدئين في الجامعة«.

وكتبت الصحيفة: »لقد أصبح من غير الممتع 
رؤية محاوالت بايدن إللقاء اللوم في أسعار 
الوقود المرتفعة على الجميع باستثناء سياسته 
واالستخراج«. الحفر  مجال  في   المحلية 

فالديمير  الروسي  الرئيس  أشار  ذلك،  إلى 
بوتين، في تعليقه على هذه االقوال، إلى أن 
لألشخاص  مصممة  التصريحات  هذه  مثل 
الذين ال يستطيعون القراءة والكتابة، الفتا إلى 
أن مشاكل الغذاء والوقود هي نتيجة أخطاء 
منهجية من قبل اإلدارة الحالية في واشنطن 

والبيروقراطية األوروبية.

د. محمد توفيق عالوي
طرحت   .  2007 عام  من  مبكر  وقت  في 
مشروعين امنيين شاملين في مجلس الوزراء فتم 
تبنيهما من قبل مجلس الوزراء باألجماع وصوت 
)على  برئاستي  تقنية  امنية  لجنة  تشكيل  على 
اعتبار ان وزارة االتصاالت هي التي توفر البنى 
الدفاع  وزير  وعضوية  المشروع(  لهذا  التحتية 
ووزير الداخلية ووزير االمن الوطني ووزير العلوم 
والتكنولوجيا ثم تم في وقت الحق إضافة جهاز 
المخابرات وقيادة عمليات بغداد و محافظة بغداد، 

ومكتب رئيس الوزراء، فاصبحت تسع جهات.
الهجمات  لمنع  احدهما  المشروعان  هذان 
من  وكان  بالمفخخات  والهجمات  االنتحارية 
في  و  اولى  كمرحلة  بغداد  في  ينفذ  ان  المقرر 
المدن االخرى والطرق الخارجية وخطوط انابيب 
والثاني  ثانية،  كمرحلة  الكهرباء  وخطوط  النفط 
العراقية  الحدود  على  تنفيذه  المقرر  من  كان 
السورية لمنع اإلرهابيين من القاعدة وداعش من 

دخول العراق من بالد الشام.
وحتى يكون المشروع بتقنيات عالية جدًا تم االتفاق 
كمرحلة أولى على اختيار شركة استشارية عالمية 
لها خبرة كبيرة في هذا المجال لوضع المواصفات 
المطلوبة للمشروع  وكمرحلة ثانية تعلن مناقصة 
عالمية الختيار افضل الشركات العالمية إلنجاز 
هذا المشروع، وقد كان من المؤمل انجاز المرحلة 
تقدير،  ابعد  نهاية عام 2009 على  األولى في 
اما المرحلة الثانية فيمكن إنجازها في نهاية عام 
2011 على ابعد تقدير، ومعنى هذا اني لن أكون 
في الوزارة عند انجاز المشروع ، لذلك ولضمان 
عليا  لجنة  بتشكيل  قمت  المفسدين  ومنع  النزاهة 
التخاذ القرارات بشأن اختيار الشركة االستشارية 
ومتابعة المشروع من 22 شخصًا متخصصًا من 
بخطى  المشروع  وسار  التسعة،   الجهات  هذه 
شركة  اختيار  فتم  للوزارة  تركي  بعد  حتى  جيدة 
من  معهم  العقد  توقيع  وتم  عالمية  استشارية 
فاروق  األسبق  االتصاالت  وزير  المرحوم  قبل 
والتكنولوجيا  العلوم  وزير  وبحضور  القادر  عبد 
السيد  الوطني  االمن  ووزير  فهمي  رائد  الدكتور 
شيروان الوائلي كما في الصورة المرفقة في بداية 
عام 2009 ليكون المشروع منجزًا في التوقيتات 

المرسومة.
العقد واللجنة في فرنسا يظهر  لتوقيع  )صورتين 
فاروق  المرحوم  األسبق  االتصاالت  وزير  فيها 
الدكتور  والتكنولوجيا  العلوم  ووزير  القادر  عبد 
شيروان  السيد  الوطني  االمن  ووزير  فهمي  رائد 

الوائلي(
لو تم تنفيذ هذين المشروعين، كان يمكن ألحدهما 
ان يجهز بغداد والمدن االخرى بأعلى مستوى من 
المراقبة االمنية مثل ما لدى اي مدينة عصرية؛ 
تفجيرات  عن  مسؤولين  كانوا  الذين  اولئك  فمثال 
عام  من  نيسان  في  بوستن  مدينة  في  المارثون 
2013 تم كشفهم في غضون ساعات . ويمكن 
االخرى  والمدن  لبغداد  الشئ  نفس  نحقق  ان  لنا 
النائمة  االرهابية  الخاليا  كشف  امكانية  مع 
اآلالف  احدثت  التي  االعتداءات  عن  المسؤولة 
من االصابات في بغداد والمدن االخرى منذ عام 

2003 حتى يومنا الحالي.

كما كان من المستحيل على داعش تفجير انابيب 
النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

لتحصين  كان  المشروع  من  الثاني  الجزء  اما 
من  اإلرهابيين  لمنع  السورية  العراقية  الحدود 
العبور بين البلدين . حيث يحتوي هذا المشروع 
المسيرة،  والطائرات  الرادارات  على وسيلتين هي 
فالرادار يستطيع ان يكشف الجهة المهاجمة من 
للهدف  وصولهم  قبل  كيلومترات  خمسة  مسافة 
ويستطيع ان يفرق بين االنسان والحيوان واآللية 

ويكون  الهدف  تحرك  سرعة  يحدد  ان  ويستطيع 
الرادار فعااًل في جميع الظروف الجوية من غبار 
او امطار او ليل او نهار، اما الطائرات المسيرة 
فتستطيع ان تكشف الهدف من مسافات قد تبلغ 
نحو  تتوجه  ان  وتستطيع  كيلومترًا  عشر  اثني 
الهدف وتصوره بكل دقة وبكافة التفاصيل لياًل او 
نهارًا، وفي نفس هذا المشروع هناك رشاشات آلية 
وقذائف صاروخية تقتل وتدمر أي شخص او آلية 

لإلرهابيين بشكل أوتوماتيكي. .

ولو تم هذا المشروع في وقته لكان من المستحيل 
لداعش أن يدخلوا من سوريا إلى العراق، ولكان 
من االستحالة عليهم احتالل مدينة الموصل، أما 
أثره الحالي فهو استحالة رجوعهم إلى العراق بعد 
القضاء عليهم وطردهم من الموصل بل من كل 

مدن العراق بمشيئة أهلل.
؟؟؟؟؟  ينفذ  ولم  المشروع  هذا  توقف  لماذا 
من  مجموعة  االعالم  في  مرة  الول  سأكشف 
الحيثيات واالسرار واترك لكم الرأي؛ ألني اقولها 
السؤال  هذا  على  اإلجابة  اعرف  وال  وبصراحة 
)هل داعش مسيطرة على القرار األمني العراقي 
ام مجموعة من المفسدين تصب افعالهم لمصلحة 
لكم هذه االسرار والحيثيات  داعش؟؟؟؟( سأذكر 
واترك لكم اإلجابة؛ وفي نفس الوقت أقول يجب 
هذه  عن  المسؤولين  لمعرفة  دقيق  تحقيق  اجراء 
المواقف ومن هي الجهات التي تقف خلفهم ؟؟؟؟

كنت عضوًا في مجلس النواب عندما اتخذ قرار 
مشروع  بتحويل   2010 عام  الثاني  الشهر  في 
حماية الحدود العراقية السورية الى الحدود العراقية 
اإليرانية؛ لقد تفاجأت من هذا القرار وذهبت الى 
السيد المالكي وقلت له )هل خطر داعش يأتينا 
من ايران او سوريا؟ فقال بالطبع من سوريا؛ فقلت 
له اذا لماذا احلت مشروع حماية الحدود العراقية 
السورية الى حماية الحدود العراقية اإليرانية؟؟؟؟ 
لقد تنبه السيد المالكي في تلك اللحظة الى خطورة 
لم  انه  حديثه  من  لي  تبين  والذي  االمر،  هذا 
الهدف  او  االمر  هذا  منه  طلب  من  الى  ينتبه 
من ذلك ولعله عرف غايات الجهة التي نصحته 
نعم  لي:  وقال  معه،  حديثي  بعد  الخطوة  بهذه 
واني  الموضوع،  هذا  الى  نبهتني  ألنك  احسنت 
الموضوع  وارجع  القرار  هذا  بإلغاء  اآلن  سأقوم 
الى حماية الحدود العراقية السورية، وبالفعل قام 
في نفس الساعة بإلغاء هذا القرار وارجاع مشروع 

حماية الحدود العراقية السورية(
افشال  بسبب  بصدمة  الجهة  هذه  أصيبت  لقد 
مخططاتهم التي تهدف الى ترك الحدود العراقية 
باألمر  قاموا  لذلك  حماية،  دون  من  السورية 

التالي:
رسمي  كتاب  بارسال  الحدود  قوات  قائد  قام 
 2010 عام   8 الشهر  في  األمنية  اللجنة  الى 
بيروت  في  األمنية  اللجنة  اجتماع  الى  استنادًا 
مع الشركة االستشارية في شهر 7 لعام 2010 
المسيرة  والطائرات  الرادارات  استخدام  يرفض 
بحجج واهية، وعندما أصبحت وزيرًا لالتصاالت 
للمرة الثانية في شهر 12  واطلعت على رسالته 
تتجاوز  الذي  المشروع  فهذا   ، بالذهول  اصبت 
دون  من  قيمة  له  ليس  دوالر  المليار  كلفته 
دون  من  الكامرات  استخدمنا  ان  ألنه  الرادارات 
الرادارات فهي ال تنفع في الصحراء ألنه لو كانت 
هناك أي عاصفة رملية في وسط الصحراء تنعدم 
الرؤية وما اكثر العواصف الرملية، ان حجة قائد 
يسهل  الرادار  ان  القرار  هذا  في  الحدود  قوات 
التبرير مضحك  قبل األعداء، وهذا  اصابته من 
ألن الكامرا ايضًا  يمكن  اصابتها، ثم ان الرادار 
يكشف الهاجمين من مسافة حوالي 5 كيلومترات 
في حين ان مدى الكامرة اقل من كيلومتر واحد، 
تداخل في  انه سيحصل  الثانية فهي  الحجة  اما 
الترددات بين سوريا والعراق، وهذا االمر مستحيل 
ألن ترددات الهواتف السورية هي ترددات مدنية 
في حين ان ترددات الرادارات هي ترددات عسكرية 
رادارات  توجد  وال  بالكامل  مختلفة  ترددات  وهي 
ام  التداخل،  يحصل  حتى  الحدود  على  سورية 
بالنسبة للطائرات المسيرة فالعذر الذي قدمه اغرب 
بكثير فهو يزعم ان وزارة الداخلية ال تمتلك مدارج 
للطائرات مع العلم ان هذه الطائرات ال تحتاج أي 
مدرج فهي تنطلق من سكة خاصة بها من دون 

مدرج )كما في الصورة ..(

، والعذر اآلخر الذي قدمه قال فيه )نحن كقيادة 
حدود انه ليس من حقنا كشف المعتدين في عمق 
الدولة المجاورة( ]أي ضمن مسافة 12 كيلومتر 
العراق[   على  للهجوم  متجهين  كانوا  ولو  حتى 
الحدود(  عبور  يحاولون  كانوا  ان  فقط  )ولكن 
بعد ان اطلعت على هذا الكتاب الرسمي اخبرت 
اللجنة األمنية ان هذا الرجل ال بد ان يكون من 
داعش، ولكن اللجنة الذين يعرفوه حق المعرفة نفوا 
هذه التهمة عنه، واخبروني ان ما ذكره من رسالته 
تلك قد فرضت عليه من جهات عليا …… ولهذا 
الرسمي  والكتاب  اسمه  بذكر  ارغب  ال  السبب 
الذي لدي صورة عنه       واالصل موجود في 

الوزارة ولدى كافة أعضاء اللجنة االمنية
مثل هذه التصرفات تعني واحد من ثالث ال رابع 

لها:
في  حساسة  مواقع  على  تسيطر  داعش  ان  اما 

وزارة الداخلية
في  داعش  مع  متعاونين  اشخاصًا  هناك  ان  او 

مواقع مفصلية في وزارة الداخلية
ام ان هناك اشخاصًا يرغبوا بدخول داعش للعراق 
وزارة  في  مهمة  مواقع  في  وهم  باالمن  لالخالل 

الداخلية
المنطقية  غير  األساليب  بهذه  هؤالء  يكتف  لم 
بالفساد  تهم  بتوجيه  قاموا  وانما  المشروع  لعرقلة 
الغلب أعضاء اللجنة األمنية من الذين لم يوافقوا 
التحقيقية  الجهات  ولكن  المشروع  الغاء  على 

اثبتت ان جميع هذه التهم مفبركة …..
ضل هذا الحدث يقض مضجعي لذلك بعد تركي 
للوزارة وقررت ان استغل الظروف فكتبت رسالة 
لرئيس  ووجهتها  المشروع  هذا  بشأن  مفصلة 
القاضي  الوقت  القضاء األعلى في ذلك  مجلس 
حسن الحميري  بتأريخ 20 /  8 / 2013 وكتبت 
هذا  حيثيات  كل  فيها  شرحت  مطولة  رسالة  له 
اتفاق  العبارة )ان هناك  االمر وقلت له بصريح 
مع الجهات االرهابية من اجل تخريب البلد وقتل 
المشاريع  بتعطيل  وذلك  االبرياء  من  عدد  اكبر 
االمنية الفعالة التي توفر االمن للمواطن وتكشف 
ايضًا  له  وقلت  واإلرهابيين(  االرهابية  العمليات 
واضح  تحقيق  فتح  منكم  يتطلب  االمر  )وهذا 
واالستهانة  التضحية  عن  المسوؤلين  واحالة 
بارواح الناس الى القضاء العادل( وارسلت نسخ 
ونوابه  الجمهورية  رئيس  إلى  الرسالة  هذه  من 
ورئيس  الوزراء  وكافة  الوزراء  مجلس  ورئيس 
مجلس  في  لجان  وعدة  ونائبيه  النواب  مجلس 
القضاء  مجلس  من  اإلجابة  واستلمت  النواب، 
األعلى وخالصته ان االمر )عندما يعرض على 
المحكمة سيكون للقضاء القول الفصل( ولألسف 
رسالتي  في  طالبت  كما  تحقيق  أي  يفتح  لم 

الموجهة اليهم ……
ولألسف ايضًا نجد في هذه الحالة هناك الدولة 
والداخلية  الدفاع  ووزير  الوزراء  برئيس  متمثلة 
واالمن الوطني ووزير العلوم والتكنولوجيا ووزير 
االتصاالت ومعهم جهاز المخابرات وقيادة بغداد 
انجاز  قرارهم  كان  هؤالء  وكل  بغداد  ومحافظة 
من  ثالث  وحضر  والمهم  الحيوي  المشروع  هذا 
هناك  وبالمقابل  العقد،  على  للتوقيع  الوزراء 
الدولة  قرار  فتراجع  قرارهم  فرضوا  الذين  داعش 
وكانت الغلبة لقرار داعش وعلى اثر ذلك دخلت 
وقتل   2014 /6 / في 9  الموصل  الى  داعش 
كان  انه  العلم  مع  األبرياء  من  األلوف  عشرات 
ومن  الموصل  تدخل  ان  لداعش  المستحيل  من 
المستحيل ان تكون هناك مجزرة سبايكر او ان 
يستشهد عشرات اآلالف من األبرياء خالل تلك 

الفترة لو كان هذا المشروع منجزًا في وقته…..
اجراء  يتطلب  االمر  فهذا  المعطيات  هذه  امام 
تحقيق لمعرفة خفايا وزارة الداخلية وهل ما حصل 
كان صدفة او ان هناك اشخاص متعاونين مع 
لم يكن االمر  الوزارة ؟؟؟ وإذا  داعش من داخل 
صدفة فمن هم هؤالء األشخاص؟؟؟ وهل ال زالوا 
في الوزارة ويعملوا لمصلحة داعش او ضد السالم 
اطرحها  أسئلة  هذه  ؟؟؟؟  العراق  في  واالستقرار 
وعلى من بيدهم القرار التخاذ اإلجراءات الالزمة 
العشرات  لهؤالء  الدماء  فهذه  الحقيقة،  لكشف 
اآلالف  من الشهداء توجب عليهم التحقيق في 
هذا االمر للوصول الى الحقيقة فهذا من ابسط 

حقوق الشهداء علينا ….

  ”Bob Fonow الجزء الثاني: من هو “بوب فونو
؟

)صورة بوب فونو(
يعتنق  الجنسية  أمريكي  فونو هو رجل  بوب   :  
فالكويكرزم   ،)Quakers( الكويكرز  عقيدة 
لطائفة  عقيدة  عن  عبارة   )Quakerism(
خالل  اإلنكليزية  الكنيسة  عن  إنشقت  مسيحية 
عامي  بين  بريطانيا  في  األهلية  الحرب  فترة 
1642 -1651 لمؤسسها جورج فوكس، حيث 
تعارض هذه الفرقة قيام الحروب بل تحرم حتى 
حمل السالح، ويتصفون بالزهد ويحرمون الغناء 
والرقص واأللعاب والتدخين،  وأنتشر أتباع هذه 
في  وبالذات  األرض   بقاع  مختلف  في  الفرقة 
مناطق الذين يتحدثون اللغة اإلنكليزية في أميركا 
وكندا وأستراليا ونيوزلندا وايرلندا وغيرها، دعوتهم 
هي الرجوع إلى أيام المسيح )ع(، حيث ال يوجد 
أو  هللا  وبين  اإلنسان  بين  الواسطة  يكون  قس 
بين  اإلنسان وبين المسيح، يعارضون العبودية 
العبودية  على  القضاء  في  كبيرًا  دورًا  ولعبوا 
السكان  مع  يتعاطفون  األمريكية،  القارة  في 
األصليين )الهنود الحمر( في أميركا وكانوا ضد 
إضطهادهم، ويتعاطفون بشكل كبير مع السود، 
المناطق  في  تطوعية  بأعمال  يقوم  منهم  الكثير 
التي تنتشر فيها األوبئة او تتعرض إلى زلزال أو 

مجاعة في مختلف بقاع األرض.
أما صاحبنا “بوب فونو” فكان يعمل في مجال 
على  وأطلع  المتحدة،  الواليات  في  اإلتصاالت 
له  إنسان  يطلبون  المحلية  الجريدة  في  إعالن 
في  للعمل  اإلتصاالت  في  واسعة  معلومات 
العراق، فقدم لهذه الوظيفة بإندفاع ألنه يريد أن 
يقدم خدمة ألناس يحتاجون إلى خبراته حيث هذا 
العمل يتناغم مع عقائده في تقديم خبراته خدمة 
للشعب العراقي الذي يتعاطف معه خالف السياسة 
األمريكية التي كان يرفضها في إعالنها الحرب 
وإحتاللها للعراق، وحصل على عقد  مؤقت للعمل 
في العراق لتقديم ما يمتلكه من خبرات في مجال 
لوزارة  وقدم  اإلتصاالت،  وزارة  مع  اإلتصاالت 
عن  فضاًل  اإلستشارات  من  الكثير  اإلتصاالت 
بعض المنح من قبل قوات التحالف إلقامة بعض 
المشاريع والبداالت المتطورة لقطاع اإلتصاالت، 
وكان على عالقة مع الكثير من الكادر التقني في 
معلومات  من  يحتاجونه  فيما  لمساعدتهم  الوزارة 
خالل عامي 2006 و2007 حيث  لم يكن لدينا 
الكادر القادر على مواكبة التطور العالمي الكبير 
في قطاع اإلتصاالت نتيجة الحصار خالل فترة 

تسعينات القرن الماضي.
في بداية عام 2007 عندما شكلت لجنة للمشروع 
العراقية  الحدود  وحماية  بغداد  ألمن  األمني 
السورية، تحدثنا نحن مع “بوب فونو” كلجنة إن 
كان لديه بعض األفكار التي تفيدنا لهذا المشروع 
لتقديم  جدًا  كبير  إندفاعه  فكان  والمهم،  الحيوي 
التقنيات  بإستخدام  الناس  أي خدمة تحمي حياة 
“بوب  إقتراح  كان  لقد  قتال،   دون  من  العالية 
ضمن  بغداد  في  المشروع  هذا  يبدأ  أن  فونو” 
المنطقة  هذه  توسع  ثم  إبتداًء  صغيرة  منطقة 
ليغطي المشروع كامل مدينة بغداد، لقد قام بجلب 
الخرائط التفصيلية لمدينة بغداد، وإقترح أن تكون 
)منطقة  هي  المشروع  فيها  يطبق  منطقة  أول 
الكرادة والجادرية( وذلك ألن هذه المنطقة محاطة 
من ثالثة جوانب بنهر دجلة ويسهل السيطرة على 

جهة واحدة فقط بإستخدام األجهزة المتطورة.
)خارطة بغداد وتبين منطقة الكرادة محاطة بنهر 

دجلة من ثالث جهات(
تفجير  من  الثاني  اليوم  صبيحة  إستلمت  لقد 
الكرادة عام 2016 أيمياًل من بوب فونو متألمًا 
ألمًا شديدًا بإستشهاد أكثر من ثمانين شهيدًا في 
في  العدد  هذا  عن  اإلعالن  كان  )حيث  الكرادة 
ويضع  المشروع  بهذا  ويذكرني  ومعاتبًا  البداية( 
هذا  تفعيل  يتم  لم  )لماذا  متسائاًل  علينا  اللوم 
حتى  سنوات  تسع  منذ  والمهم  الحيوي  المشروع 
اآلن؟ لقد كانت الخطوة األولى في المشروع هو 
حماية الكرادة، وإني ال أصدق أن تفجيرًا حصل 
للحماية  المناطق  أسهل  وهي  الكرادة،  في  اليوم 
وكانت أول منطقة مقررًا حمايتها؟(، والحقيقة اني 
لم أدري بما أجيبه، واترك الجواب لما يمكن ان 

يكشفه القادم من األيام ….
وزير عراقي سابق

العملية  من  الجديدة  »المرحلة  عنوان  تحت 
كتب  ناضجة«،  باتت  أوكرانيا  في  الروسية 
حول  »فزغلياد«،  في  كروتيكوف،  يفغيني 
ما سيلحق بأوكرانيا في المرحلة القادمة من 

العملية الروسية.
ليسيتشانسك،  تحرير  بعد  المقال:  في  وجاء 
اقتربت وحدات من القوات المسلحة الروسية 
وقوات لوغانسك الشعبية من سيفرسك، وهي 
إلى  الطريق  تغلق  نسبيا  كبيرة  بلدة  آخر 

سالفيانسك.
فهيئة  استراتيجيا.  تتغير  لم  كييف  خطة 
في  مستمرة  األوكرانية  العامة  األركان 
محاولة إبطاء تقدم القوات المسلحة الروسية 
هذه  الجديدة.  الحدود  بعض  عند  وحلفائها 
المرة، أمام سلفيانسك مباشرة، والتي وصلت 

 10-7 مسافة  إلى  الجبهة  قطاعات  بعض 
كيلومترات منها. تتمثل مهمة كييف في إنشاء 
خطوط دفاع جديدة من الصفر بعد الخسارة 

السريعة للمركز الصناعي كبير.
بعد سالفيانسك وكراماتورسك، تنتهي المنطقة 
الصناعية في دونباس إلى الغرب. وال تزال 
في  الضخمة  الصناعية  بمنطقتها  أفدييفكا 
ستلقى  حاميتها  لكن  ومحاصرة،  المؤخرة 
التطويق و/أو  ليسيتشانسك.  بالتأكيد مصير 

الفرار واألسر.
يتغير  الغرب،  إلى  لكن ما وراء سالفيانسك 
المشهد بشكل كبير. فالذي هناك، في الواقع، 
اليسرى.  أوكرانيا  ضفة  إنما  دونباس،  ليس 
وهكذا، فحتى نهر دنيبر ومدينة دنيبر نفسها، 
المعروفة باسم دنيبروبيتروفسك.. وبين مراكز 

شاسعة  زراعية  مساحات  تمتد  المقاطعات 
دفاع  خط  تنظيم  فيها  يتعذر  تقريبا،  فارغة 
جديد. هذه ليست دونباس بمدنها األبدية. فال 

شيء هنا يمكن االرتكاز عليه.
في  العدو  مجموعات  تصفية  و/أو  تطويق 
أفدييفكا  في  ثم  كراماتورسك،  سالفيانسك- 
في  الجبهة  يدمر  وكوراخوفو  وأرتيموفسك 
دونباس، بل وأكبر تجمع من القوات المسلحة 
األوكرانية في الوقت الحاضر. ستكون النتيجة 
قوات  أمام  يفتح  ذلك  أن  هي  أهمية  األكثر 

القوات الروسية وحلفائها مساحات شاسعة.
عدة  إلى  األخرى  األحداث  تقسيم  يمكن 
عمليات بمقاييس ومدد مختلفة. من الممكن 
حول  الدفاع  خطوط  كسر  يستغرق  أن 
سالفيانسك )مهما كان عددها( ما يصل إلى 

أسبوعين، تبعا للروح المعنوية للمدافعين.
لدى  المعنوية  الروح  أن  واضحا  بات  وقد 
خسارتها  بعد  انخفضت  األوكرانية  القوات 
ليسيتشانسك، بشكل حاد، لكن شعور الوحدات 

الخلفية من حامية سلفيانسك بالذعر أقل.
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جيمس 3 قصة الطيار الذي مات وعاد طفال
بعد مقتل عشرات المهاجرين بصور عنيفة.. األمم المتحدة توجه اتهاًما 

للمغرب وإسبانيا باستخدام”القوة المفرطة” ضد المهاجرين

اكتشاف مثير عن أسالف اإلنسان ينسف النظرية السائدة

اتهمت األمم المتحدة، الثالثاء، السلطات المغربية 
واإلسبانية باستخدام “القوة المفرطة” في التعامل 
مع نحو ألفي مهاجر غير نظامي حاولوا اقتحام 
ومدينة  المغرب  بين  الفاصل  الحدودي  السياج 

مليلية الخاضعة إلدارة إسبانية.
هؤالء  حاول  الجاري،  حزيران  يونيو/   24 وفي 
جنوب  إفريقيا  دول  من  وأغلبهم  المهاجرون، 
أمل  على  السياج  اقتحام  والسودان،  الصحراء 
المغربية  السلطات  لكن  إسبانيا،  إلى  العبور 
واإلسبانية ردعتهم، ولقي 23 منهم مصرعهم في 

أكبر حصيلة ضحايا بتاريخ المدينة.
وقال المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة 
ستيفان دوجاريك، خالل مؤتمر صحفي: “صدمتنا 
بين  الحدود  رأيناه على  الذي  العنف  بقوة صور 
المغرب وإسبانيا، مما أدى إلى مقتل العشرات من 

البشر أو طالبي اللجوء أو المهاجرين”.
وأضاف: “رأينا أيضا استخدام القوة المفرطة من 
التحقيق  إلى  يحتاج  الذي  األمر  السلطات،  قبل 

ألن ما حدث ال يمكن قبوله”.
بموجب  الدول  تقع على  التزامات  “هناك  وتابع: 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الدولي  القانون 

وقانون الالجئين”.
واستطرد: “يجب احترام حقوق األشخاص الذين 
يتنقلون.. وسنستمر في تشجيع الدول األعضاء 
اتفق  ما  دعم  على  المتحدة(  األمم  منظمة  )في 
العالمي  باالتفاق  يتعلق  فيما  منهم  الكثير  عليه 

بشأن الهجرة”.
المقصود  بشأن  صحفيين  أسئلة  على  وردا 
إزاء  المفرطة”  “القوة  استخدمت  التي  بالسلطات 
المهاجرين في مليلية، أجاب دوجاريك: “رأينا ذلك 

على جانبي الحدود )المغربية اإلسبانية(”.
دول  إلى  النظاميين  غير  المهاجرون  وينتمي 
أمنية  واضطرابات  حروب  من  تعاني  إفريقية 
على  الحصول  في  ويأملون  اقتصادية  ومشاكل 

فرص عمل وحياة أفضل في أوروبا.
وتعد مدينتي مليلية وسبتة على الساحل الشمالي 
األفارقة  للمهاجرين  عبور  نقطتي  أشهر  إلفريقيا 

غير النظاميين إلى أوروبا.
وجزر  الجعفرية  والجزر  المدينتان  وتخضع 
صخرية أخرى في البحر المتوسط إلدارة مدريد، 

فيما تعتبر الرباط الجزر والمدينتين “ثغور مغربية 
محتلة”.

جبل كوروكو خاٍل على عروشه.. 
 اختفاء المهاجرين غير النظاميين 

من مدينة الناظور

السمراء،  القارة  عبروا  الذين  المهاجرون  هؤالء 
من أقصى جنوبها حتى أقصى شمالها، متحدين 
والمقابر،  الموت  والجوع،  الخوف  الحدود، 
من  هربا  الحادة،  وشفراتها  الحدود  سياجات 
يملؤون  كانوا  والذين  واليأس،  الحرب  البؤس، 
كأن  أثر،  لهم  يعد  لم  ضجيًجا،  المغرب  شمال 

األرض انشقت وابتلعتهم.
بقايا  هنا سوى  يعد  لم  “كوروكو”،  هنا في جبل 
آثارهم، موقد النار، ومالبس متناثرة هنا وهناك، 
شاهدًة على مكوثهم بهذا الجبل الذي اشتهر بهم؛ 
علب  المهترئة،  األحذية  البالية  المالبس  بعض 
الطعام، والعديد من األشياء األخرى مبعثرة على 

األرض بين أشجار الصنوبر والصخور.
بعد  على  إليها  الوصول  يصعب  منطقة  ففي 
إرتفاٍع  وعلى  الناظور،  من  كيلومترات  بضعة 
تظهر منه مدينة مليلية جليًة، تزيد مروادة الحلم 
يقع  توهًجا،  األخرى  للضفة  بالوصول  اإلفريقي 

جبل المهاجرين، جبل “كوروكو”.
عن  بحًثا  الجبل  هذا  إلى  اليوم”،  “رأي  صعدت 

من  المنحدرين  النظاميين،  غير  المهاجرين 
أحد  بقايا  غير  تجد  فلم  الصحراء،  جنوب  دول 
الغابات  هذه  في  المنتشرة  العديدة  المخيمات 
منهم  يبقى  لم  اآلن  الجبل،   هذا  على  المتناثرة 
تفشي  الصخر  على  رسومات  فقط  هي  أحد، 
األحالم، كتب عليها “إفريقيا تبكي على أبنائها”، 
و”إفريقيا حبي الوحيد”، أما أولئك الذين بقوا في 
هذه المنطقة، فهم يختبئون خوفا من المزيد من 

االعتقاالت او القتل.
وأثناء تجولنا في بقايا المخيم، أثارت انتباهنا كلمة 
“بوزا” )BOZA(، مكتوبة على أحد الصخور في 
هذا في ذلك الجبل الشاهق والموحش، وهي مفردة 
تعني “النصر”، وغالًبا ما يصيح بها المهاجرين 
األراضي  إلى  الوصول  من  يتمكنون  عندما 

األوروبية.
اختفاء أم اختباء؟

من  المتوسط  األبيض  البحر  رؤية  للمرء  يمكن 
أعلى بكل وضوح، وما وراءه هو حلم العديد من 

أولئك الذين رسموا تلك الرسوم على الصخور.
المهاجرين  معظم  اختار  الحالي،  الوقت  وفي 
الذين لم تعتقلهم الشرطة مغادرة مدينة الناظور، 
األقرب إلى مليلية، أو االختباء في أحراش المدينة 

وغاباتها خوًفا من االعتقال.
فهم  يغادرون،  إنهم  هناك،  أشخاص  يوجد  “ال 
ألنهم  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  خائفون  اآلن 
تقول  تتكرر”،  سوف  المواقف  هذه  أن  يعتقدون 

اإلسبانية  المدافعة  الهاتف،  عبر  اليوم”،  لـ”رأي 
عن حقوق المهاجرين، هيلينا مالينو.

“كاميناندو  منظمة  مؤسسة  مالينو،  روته  ما 
عدة  الصحيفة،  لهذه  أكدته  ما  هو  فرونتيراس”، 
مصادر أخرى، من بينها نشطاء حقوقيون، ففي 
أجزاء مختلفة من البالد، وعلى مدى أسابيع، ازداد 
لالعتقال  التعرض  من  المهاجرين  بين  الخوف 
في الشارع؛ وتم نقلهم إلى المناطق الداخلية من 
البالد لعرقلة تقدمهم نحو الحدود المتاخمة لسبتة 

ومليلية.
الموتى.. أعداد متضاربة

الجماعي،  االقتحام  محاولة  من  أيام  ثالثة  بعد 
الرسمية  بين  تضاربها  في  القتلى  أرقام  تتواصل 
والمدنية، فالسلطات تقول 23 في المجموع، فيما 
تؤكد المنظمات اإلنسانية مقتل 37 شخًصا على 

األقل، وترى مصادر أخرى أن الرقم أعلى.
السبت،  السلطات،  حفرت  الناظور  مقبرة  وفي 
واحدا وعشرين قبرًا لدفن بعض المهاجرين الذين 
إذن  بعد  مليلية،  على  الهجوم  في  حتفهم  لقوا 
“استثنائي من وكيل الملك )المدعي العام( لدفنهم 
بسبب عدم وجود أماكن لهم في ثالجة الموتى، 
وبعد أن فاحت من جثثهم روائح الموت” كما يؤكد 

ناشط حقوقي لـ”رأي اليوم”.
مقبرة   في  فرصة”،  أقرب  في  “دفنهم  ويرتقب 
“سيدي سالم”، حيث يرقد العديد من المهاجرين 
المجهولين المدفونين، الذين قذفتهم لجج المحيط 

هامدين على الساحل.
نشرت  الظهر،  بعد  األحد،  نهار  منتصف  وفي 
اإلنسان” صورة على  لحقوق  المغربية  “الجمعية 
أطراف  من  مأخوذة  بالناظور،   فرعها  حساب 
تقوم  أن  “فضيحة”،  بأنها  وصفتها  المقبرة، 
السلطات بدفن “جزء من المهاجرين القتلى” بعد 
بشكل  المشرحة  إلى  الجثث  وصول  من  يومين 

مبهم تماًما.
وقالت المنظمة الحقوقية األكثر شهرًة بالمغرب، 
لـ”رأي اليوم”، “بدون تحقيق وبدون تشريح وبدون 

تحديد هوية، تسعى السلطات إلخفاء الكارثة”.
اإلنسان”،   لحقوق  المغربية  “الجمعية  وتطالب 
كان  إذا  وما  الوفيات  “مالبسات  في  بالتحقيق 

باإلمكان تفادي المأساة”.

حفريات  على  بناء  حديثة  دراسة  كشفت 
قديمة عن معلومة هامة قد تعيد كتابة تاريخ 
البشرية، وأول المناطق التي شهدت استيطان 
البشر. وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها 
للعلوم،  الوطنية  األكاديمية  وقائع  مجلة  في 
في  الموجودة  األوائل  أسالفنا  حفريات  فإن 
كان  مما  سنة  بمليون  أقدم  إفريقيا،  جنوب 
يعتقد سابقا، ما يعني أنهم ساروا على األرض 
أقاربهم في شرق  تقريبا مع  الوقت  في نفس 
جمجمة  عمر  العلماء  قّدر  وبعدما  إفريقيا. 
أكثر  وهي  بلس«  »السيدة  عليها  أطلق 
جمجمة »أسترالوبيثكس« إفريقي اكتماال عثر 

بين   ،1947 سنة  إفريقيا  جنوب  في  عليها 
2.1 و2.6 مليون سنة، قال عالم الجيولوجيا 
غير  ذلك  إن  بروكسيل  لوران  الفرنسي 
»السيدة  عمر  بين  العلماء  وقارن  صحيح. 
أسترالوبيثكس«  فوت  »ليتل  وهيكل  بلس« 
العظمي، الذي يبلغ من العمر 3.67 مليون 
سنة، باالعتماد على تحليل الرواسب بالقرب 

من مكان العثور عليها.
»تأريخ  تسمى  تقنية  الباحثون  واستخدم 
في  نظرت  والتي  الكونية«،  النيوكليدات 
إنشاؤها  تم  التي  النادرة  النظائر  مستويات 
على  المحتوية  الصخور  تعرضت  عندما 

كوارتز لجسيمات عالية السرعة.
داريل  للدراسة،  الرئيسي  المؤلف  ووفق 
فإن  األميركية،  بيردو  جامعة  من  جرانجر، 
التحليل اإلشعاعي لـ«السيدة بلس« والحفريات 
أن عمرها  أظهرت  منها،  قريبة  التي وجدت 

يتراوح بين 3.4 و3.7 مليون سنة.
»أوسترالوبيثكس«  أن  جرانجر  وأوضح 
صغيرا  سابقا  يعتبر  كان  إفريقي  الجنوب 
ليكون سلفا من جنس »الهومو«، وهذا يعني 
أنه كان يعتقد أن موطن »لوسي« في شرق 
لتطور  احتمالية  األكثر  المكان  هو  إفريقيا 
جنس اإلنسان، لكن البحث الجديد أظهر أن 

أمامه  كان  إفريقي  الجنوب  »أسترالوبيثكس« 
ما يقرب من مليون سنة ليتطور ليصبح سلف 

اإلنسان البشري«.
وأضاف: »شجرة عائلتنا هي في الواقع أشبه 
باألدغال. على مدى إطار زمني يمتد لماليين 
السنين، على بعد 4000 كيلومتر فقط، كان 
للسفر  الوقت  من  متسع  األنواع  هذه  لدى 
يمكننا  لذلك  البعض،  بعضها  مع  والتكاثر 
أن نتخيل إلى حد كبير تطورا مشتركا عبر 
إفريقيا«، وفقما نقلت صحيفة »ذا غارديان« 

البريطانية.

جيمس طفل أميركي ليس كبقية أقرانه، الحظ 
والداه )بروس وأندريه(، منذ السنة الثانية من 
عمره، أن تصرفاته غير عادية ومضطربة، 
وبعد سنوات من التساؤالت والبحث، توصل 
أبواه إلى نتيجة هي أن جيمس تقمص روح 
طائرة  »قائد  روح  وتحديدًا  متوفى،  شخص 

مقاتلة« في الحرب العالمية الثانية.
»طائرة تحترق! طائرة تحترق«.. هكذا صرخ 
الطفل جيمس، موقظًا والديه، حيث اعتقدا مرة 
أخرى أنه أمر طبيعي، كحلم مخيف يحدث 
لألطفال في سنه، بسبب زيارة األسرة - برفقة 
جيمس - متحف الحرب العالمية، لكن حينما 
صار جيمس يحسن الكالم، أصبحت أحالمه 
تحمل كلمات مقلقة »الطائرة تحترق، الطائرة 
تحطمت!«، لتتعقد األمور لدى جيمس، ومن 

ثم ظل بغرفته يخاف الخروج منها.
الطفل  أسرة  أفراد  أن  من  الرغم  وعلى 
مدينة  في  هادئة،  حياة  يعيشون  »لينينجر« 
لويزيانا،  والية  جنوب  الهادئة،  »الفاييت« 
الصراخ،  لهذا  واقعيًا  تفسيرًا  يجدوا  لم  فإنهم 
وسلوكه المضطرب والعنيف عند نومه، كما 
أنهم ال يفهمون االهتمام المفاجئ له بالطائرة، 

واستمر الوضع على حاله طوال أشهر.
بسبب  بالذهول  جيمس  حالة  أطباء  وشعر 
صغره، ونصحوا والديه بأن يكونا إلى جانبه، 
والتخفيف  لطمأنته  بهدوء  معه  والتحدث 
التي يراها في  عنه، نتيجة الصور المزعجة 
جيمس  حالة  أن  األطباء  واعتبر  أحالمه، 
جاءت نتيجة تأثره بما رآه في متحف طائرات 

الحرب العالمية.
واالنفعال  االضطراب  هذا  خالف  على 
أندريه  والدته  تقول  النوم،  أثناء  السلوكي 
جيمس  إن  الفرنسية  »بسيكولوجي«  لمجلة 
يعيش طفولة سعيدة ومتوازنة، كما الحظت 
تروي  إذ  غريبة،  وتصرفات  حسًا  البنها  أن 
أنها ذات يوم وبالقرب من متجر ألعاب لفتت 
نظره إلى وجود طائرة تحمل قنبلة، فرد عليها 
بكل حماسة: »هذه ليست قنبلة، بل هي خزان 
ثانوي«، وفي يوم آخر في أحد المطارات، قام 

بتفتيش طائرة بطريقة احترافية، مثل  جيمس 
قائد طائرة.

أكثر  آخر  منحى  جيمس  مشكلة  وأخذت 
حادة  لنوبة  ليلة  ذات  تعرض  عندما  غرابة، 
بجانبه  فيه والداه  أثناء نومه، في وقت كان 
والدته  بدأت  حيث  األطباء،  بنصيحة  عماًل 
ال  الذي  الصغير  الرجل  هو  »من  تسأله: 
يستطيع الخروج؟«، فأجابها جيمس صارخًا: 
فيجيب:  لطائرتك؟«،  حدث  »وماذا  »أنا!«، 
وتابعت:  فيها«،  النار  واشتعلت  »تحطمت، 
»تعرضت  فيرد:  تحطمت؟«،  »ولماذا 
لهجوم«، وهنا رد والده بروس: »حسنًا.. ومن 
نفسًا عميقًا ورد  الطفل  هاجمك؟«، هنا أخذ 
عليه: »اليابانيون«، ليصف بكل دقة طائرات 
»نيبون« اليابانية المقاتلة، التي كانت تستخدم 

في الحرب العالمية الثانية.
يحدث  ماذا  السؤال:  يقفز  كان  وعندما 
اكتشف  من  أول  هي  جدته  كانت  لجيمس؟ 
تقمص  مشكلة  يعاني  »ربما  بقولها:  حالته، 
شخص متوفى«، وهو ما لم تهتم به أندريه، 
حيث كان ردها أن عائلتها مسيحية مؤمنة، 
داخل  الخرافات  هذه  لمثل  مكان  يوجد  وال 
عائلتها. وأضافت »أكيد هناك تفسير منطقي 

للمشكلة«.
وعندما كان يسأل بروس ابنه عن نوع الطائرة 
»طائرة  تلقائيًا:  الطفل  يجيب  يقودها،  التي 
قتالية من طراز )كروسيا(، أقلعت من السفينة 

حاملة الطائرات )ناتوما(«.
بالموضوع  جيمس،  والد  بروس،  انشغل 
وبالبحث عن هذه الطائرة، التي اكتشف أنها 
الحرب  في  استعملت  قديم، حيث  من طراز 
يعد  لم  الحرب  نهاية  وبعد  الثانية،  العالمية 
القديمة  الحربية  السفينة  وكذلك  وجود،  لها 

»ناتوما«.
في  ليشارك  البحث،  في  بروس  واستغرق 
تجمعات لقدامى المحاربين بالحرب العالمية 
الثانية، وفوجئ بصحة ما ذكره ابنه، فجميع 
التفاصيل التي تحدث عنها جيمس حقيقية، 
عاشت  ذكرها  التي  المستعارة  األسماء  حتى 
إعطاء  من  تمكنه  جانب  إلى  ذاتها،  الفترة 

تفاصيل صناعة الطائرة وتقنيتها.
رفيق  تعرف  »هل  ابنه:  بروس  وسأل 
»جاك  السؤال:  عن  الطفل  ليرد  المقاتل؟«، 
الرسن«، ثم يقوم جيمس في اليوم نفسه برسم 
طائرة مشتعلة، ويوقع على الورقة تحت اسم 

»جيمس 3«.
ورغم أن والد جيمس يرفض فكرة تقمص ابنه 
المحاربين  قدامى  استفسر من  فإنه  لمتوفى، 
جاك  باسم  مقاتل  طيار  وجود  حقيقة  عن 
الرسن، لتأتي التفاصيل الحقيقية على لسان 
ذكره  ما  تطابق  والتي  القدامى،  المحاربين 
ما  سمع  أن  بعد  والده،  انهار  وهنا  جيمس، 

كان يخشاه.
بزمام  أندريه  أمسكت  باألمر،  معرفتها  بعد 

لألطفال  نفسية  بأخصائية  لتتصل  األمور، 
هي  المتحدة،  الواليات  عموم  في  معروفة 
كارول بوومان، صاحبة كتاب »التقمص لدى 

األطفال«.
قالت  جيمس،  حالة  على  اطالعها  وبعد 
ليست  جيمس  حالة  إن  النفسية  األخصائية 
الوحيدة، وأضافت: »يحدث التقمص في حالة 
وفاة شخص بشكل عنيف للغاية، حيث تتخذ 
الروح مجرى غير طبيعي يسكن جسد روح 

شخص ثاٍن«.
بمنحه  الطفل  والدي  اإلخصائية  ونصحت 
األمان، وذلك بالحديث معه أكثر عن المقاتل 
الطيار الذي يعيش في جسده، ويتحدث عن 
أحالمه كأنها من تجاربه الخاصة وماضيه، 
وبهذه الطريقة سوف يتخلص جيمس تدريجيًا 
من البكاء أثناء نومه وأحالمه المزعجة، وهذا 

ما حدث الحقًا.
من  تتكون  قائمة  بروس  اكتشف  فترة،  وبعد 
ثالثة طيارين ُقتلوا بتاريخ 3 مارس 1945، 
هوستون  »جيمس  اسم  بينهم  من  وكان 
وبالتالي  بـ»جيمس2«،  الملقب  جونيور«، 
اسم  ابنه  يحمل  أن  المنطقي  من  أنه  اعتبر 
»جيمس3«، كما اتضح في ورقة الرسم، التي 

وّقع عليها ابنه تحت اسم »جيمس3«.
الصفحات  جيمس  الطفل  قصة  وتصدرت 
وقامت  األميركية،  الصحف  في  األولى 
إحدى قنوات التلفزيون بإعداد برنامج خاص 
آن  البرنامج  ضيوف  بين  من  وكانت  عنه، 
المتوفى،  الطائرة  قائد  شقيقة  وهي  بارون، 
التي استضافت عائلة الطفل جيمس. وخالل 
إن  باكية  قالت  جيمس،  قصة  على  تعليقها 
في  كثيرة عن شقيقها،  أشياًء  يعرف  جيمس 

حين هي الوحيدة التي كانت على علم بها.
واليوم، صار جيمس شابًا يعيش حياة متوازنة 
تأتيه  وال  يحلم،  يعد  فلم  وعادية،  وهادئة 
ذكريات الشخص الذي سكن جسده، كل ذلك 
توقف منذ أن زار جيمس - رفقة عائلته - 
على  هوستون«  »جيمس  طائرة  وقوع  مكان 

ساحل اليابان، وقام بوداعه إلى األبد.
»أمي عاملة نظافة« كانت تحملني معها اينما ذهبت.. 

قصة  طالب لبناني أبكى الحضور في حفل تخرجه ..
العيش  صعوبة  تهزها  لم  النفس  في  بثقة 
أمل،  كلها  وبسمة  واثق  وبصوت  والضيق، 
خريج  الخوند  إيلي  اللبناني  الشاب  ألقى 
وإدارة  واإللكترونيات  الكمبيوتر  هندسة 
التخرج  كلمة  عال،  امتياز  بدرجة  األعمال 
الحضور  من  كبير  حشد  أمام  دفعته،  باسم 
الجامعة  بحرم  الخريجين  وأهالي  األكاديمي 

األميركية في بيروت.
لم يكن الشاب يعلم عما سيتحدث في كلمته، 
الجامعة  من  اإللكتروني  البريد  وصله  حين 
بمناسبة  كلمة  إلقاء  في  الراغبين  عن  يسأل 
حفل التخرج لهذا العام، حتى استقرت اإلدارة 

عليه.
في  أبويه  ووحيد  ربيعا  الـ21  ابن  فّتش 
محركات البحث عن كلمة تليق بالمناسبة فلم 
يهتِد لشيء، فقرر أن يروي تجربته الخاصة 
الحضور  قلوب  إلى  وتصل  قلبه  من  لتخرج 
في حفل التخرج الذي أقامته الجامعة مؤخرا 

في بيروت.
عاملة  كانت  »أمي  عبارة  إن  القول  ويمكن 
نظافة وكانت تحملني معها أينما ذهبت إلى 
التخرج،  حفل  لتلهب  كفيلة  كانت  عملها« 
وطغى التأثر على الحاضرين الذين وصلتهم 
إلى  امتد  تأثيرها  إن  بل  كثيرة،  وعبر  معان 

مواقع التواصل االجتماعي في لبنان.
وقال: »أنا ابن بلدة عارَيه بقضاء جزين شرق 
مدينة صيدا )جنوبي لبنان( وأسكن مع والدّي 

في منطقة عوكر شرقي بيروت. تعلمت في 
مدرسة خاصة حيث كانا يعمالن في حراستها 
وتنظيفها، لذلك لم يدفعا كلفة تعليمي، فنشأت 

في مدرسة ذات مستوى تعليمي جيد«.
الحقيقة  نقلت  التخرج  حفل  »في  وتابع:   
فاخترت  واقعيا  أكون  أن  أحببت  هي.  كما 
تلقى  أن  أتوقع  ولم  ألرويها،  حياتي  مسيرة 
استحسان الحضور إلى هذا الحد، وكانت ردة 
الفعل األولى صوت وصل إلى مسامعي من 
األهالي يقول: بلسمت جراحنا في هذا الزمن 

الرديء«.
تهم  ال  قد  تجربتي  أن  أدرك  إيلي  أن  ورغم 
ستلهمهم  أنها  »متأكدا  كان  لكنه  كثيرين، 

وتحثهم على عدم االستسالم«.
نيوز  »سكاي  لموقع  حديثه  في  وأردف 

عربية«: »لم أحّمل أهلي عبء تعليمي، فمنذ 
المادي  وضعهما  صعوبة  أدركت  طفولتي 
وأخذت على عاتقي مساعدة نفسي في رحلة 
التعليم الجامعي. شاركت في مسابقات عدة 
إحداها مع أحد المصارف وربحتها فحصلت 
ما  وهو  دوالر،  ألف   30 قدرها  منحة  على 
من  األولى  بالسنة  االلتحاق  من  مكنني 

الدراسة في الجامعة«.
من  الجامعة  ساعدتني  ذلك  »بعد  وأضاف: 
فيها،  والعمل  االجتماعية  التقديمات  خالل 
إلى أن تخرجت مهندس كهرباء وكمبيوتر مع 

تخصص مصغر إلدارة األعمال«.
واستطرد الشاب: »قبل التخرج كنت قد راسلت 
شركات في اإلمارات، وأحمد هللا أنني وفقت 

بالقبول إلجراء دورات تجريبية في دبي«.

 وروى إيلي فرحة أهله بالمفاجأة التي حلت 
التخرج،  حفل  في  كلمته  سمعا  عندما  بهما 
الحفل  اللذان حضرا  والداي  يعلم  »لم  قائال: 
كانت  اليوم.  هذا  في  قصتهما  سأروي  أنني 
كلمتي باللغة اإلنجليزية وال يتقنها كل منهما، 
العمالقة  الشاشة  على  العربية  الترجمة  لكن 
وهي  ترتجف  أمي  تجعل  بأن  كفيلة  كانت 
تصورني وتبكي من شدة فرحها، وكذلك أبي. 
لم يتوقعا أن أروي ما رويته في هذه المناسبة 
على  الجامعة  في  الكلية  إدارة  موافقة  بعد 

مضمون الكلمة«.
 واسترسل في وصف الحفل قائال: »اشتعل 
يكن  لم  الذين  الطالب  التصفيق السيما من 
التي  القصة  يعرفون  فقط  منهم   4 سوى 
رويتها، وبعد الحفل بدأت أتلقى التهاني من 
أشخاص ال أعرفهم. قالوا إنني أبكيت الجميع 
الوقت  في  وشجعتهم  الحفل  حضروا  ممن 
الصعبة  الظروف  هذه  في  عينه، خصوصا 

التي يمر بها لبنان«.
قطع  إيلي عهدا على نفسه  بعدم التخلي عن 
والديه، و تخييرهما بين ترك عملهما والسفر 
معه إلى خارج لبنان، أو البقاء في المدرسة 
والبيت في بيروت، وختم: » لن أترك بلدي 
وال أريد أن أخرجهما من الحياة التي أحباها 
إال إذا قررا ذلك من تلقاء نفسهما. أفتخر بهما 

حتى الرمق األخير«

مفاجأة لصائد أفاعي.. ثعبان نادر برأسين
ُصدم خبير أفاعي في جنوب إفريقيا عندما 
استدعي لإلمساك بثعبان، حيث تفاجأ بكونها 

نوعا نادرا برأسين.
وبعد وصوله إلى الحديقة التي تتواجد األفعى 
فيها، صدم صائد الثعابين نيك إيفانز بأفعى 
نادرة تعرف باسم »البني آكل البيض«، كانت 

تتحرك في المكان.

ووفق إيفانز فإن هذا النوع من األفاعي رغم 
مؤذ  غير  أنه  إال  والمرعب،  الغريب  شكله 
»ديلي  أوردت صحيفة  حسبما  ساما،  وليس 
ستار« البريطانية. وأضاف: »لم يكن هناك 
داع للخوف من األفعى ألنها تخاف اإلنسان، 
وال تتسبب بإيذائه، حيث ال تبادر في أغلب 
نفسه  إيفانز  واعتبر  بالهجوم«.  األحيان 

محظوظا في اإلمساك بهذا النوع النادر من 
األفاعي التي يبلغ طولها 30 سنتيمترا، مشيرا 
إلى أنها تعاني من مشكلة وجود رأسين، إذ 
أنها قد تتحرك في اتجاهين متعاكسين قبل أن 

تعود صوب اتجاه واحد.
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رئيس لجنة Lancet المشهور عالميا 
يشير الى أن كوفيد ربما نشأ في مختبرات أمريكية!

أمل حقيقي في تقديم العالج األول على اإلطالق 
لمرضى الرئة مع مشاكل في التنفس!

العلماء يجدون »رابطا جرثوميا« بين نظام غذائي شائع ومرض السرطان!

من قوارب الموت إلى موت آخر!

كندا هذا الوطن الذي نعيش فيه

تمثيلية صدقها البسطاء.. 
ُمسخت ساقاها إلى حصان ونبت لها ذيل ألنها خانت زوجها

غادة السمان 

هربًا  نجاة«  »إطارات  بال  مراكب  يستقلون 
من بالدهم التي تحرمهم من الكهرباء والماء 
إلى  ذلك،  وغير  المجاني  الطبي  والعالج 
أحياء  وصلوا  وإذا  بذلك.  تنعم  أخرى  بلدان 
للوهلة  سيتوهمون  الهرب،  مراكب  تغرق  ولم 

األولى أنهم في »بر األمان«.
موت  من  أيضًا  يعاني  المرفه  الغرب  لكن 
صحيفة  في  قرأته  خبر  وهذا  مختلف،  آخر 
حادثة  في  كله  ذلك  تلخص  بأخبارها  أثق 
تتكرر وال يمكن أن تحدث في عالمنا العربي 
وسواه من البلدان التي يهرب أوالدها منها في 
قوارب ويغامرون بالموت للوصول إلى بالد 

»النعمة« والحرية.

الجار قبل الدار

ثمة خبر أعجز عن مسحه من ذاكرتي، وهو 
اكتشاف جثة مسنة ألمانية داخل مسكنها بعد 

عام ونصف على وفاتها.
عنها،  أحد  يسأل  لم  ونصف  عام  طوال 
جارة  ال  وحدها،  ماتت  وحدها،  احتضرت 
ال  أوالد؟  لها  هل  أوالدها.  وال  عنها  تسأل 
فاحت،  جثتها  رائحة  أن  غير  شيئًا  نعرف 
بيتها،  الشرطة القتحام  وهكذا اضطر رجال 
فذلك  ونصف،  عام  منذ  موتها  يدهشهم  ولم 
يتكرر في الغرب، وال يمكن أن يحدث عندنا 
في البالد التي نركب منها في قوارب الموت 
هربًا إلى حياة نتوهمها أفضل. وما زلت أعتقد 
في  بل  أوطاننا،  مغادرة  في  ليس  الحل  أن 
عندنا  والحاكم  فيها.  الحياة  مستوى  تحسين 
أو  عربي  كل  مسؤولية  يتحملون  )وحاشيته( 
لبناني أو إفريقي يستقل مراكب الهرب. وحتى 
اليوم لم نسمع خبرًا واحدًا عن )قارب موت( 
يهرب من أوروبا متسلاًل إلى لبنان أو أي بلد 
عربي هربًا من )جحيم( الحياة في بلده، في 

فرنسا أو بريطانيا، كما نفعل نحن!
واقعنا  لحظة صحو على  ينقصنا غير  ماذا 

المرير وعلى إهمال بعض حكامنا؟

حين يكون قائد الطائرة نائمًا!

طائرة  عن  خبرًا  أطالع  السفر  قررت  كلما 
لعطل  وليس  ركابها..  جميع  وقتل  تحطمت 
في الطائرة، بل لعطل في )رأس( قائدها! هذا 
قائد طائرة قرر االنتحار، وأحب اصطحاب 
أن  دون  األبدية  إلى  معه  كلهم  الركاب 
اليوم  صباح  الصحف  في  ونقرأ  يستشيرهم! 
لسبب  بركابها  تحطمت  ما  طائرة  أن  التالي 
مجهول، وأنهم يفتشون عن الصندوق األسود 
)بالمناسبة لونه برتقالي( لالستماع إلى حوار 
قائد الطائرة مع برج المراقبة على أمل معرفة 
مأساوية  أخبار  وهي  الطائرة.  تحطم  سبب 
حين نتذكر أهل الذين قتلوا في تحطم الطائرة.
وآخر هذه األخبار التي دفعت بي إلى إلغاء 
طيارًا  أن  لها  أخطط  كنت  بالطائرة  رحلة 
إيطاليًا كان يقود طائرة غلبه النوم أثناء ذلك، 
له  استسلم  الذي  الهناء(  )نوم  بأن  يفكر  ولم 
وقتل  الطائرة  تحطم  في  يتسبب  أن  يمكن 

ركابها جميعًا )وأنا منهم( لو كنت معهم.
حين نركب طائرة ما في المرة القادمة علينا 
الذهاب إلى غرفة الطيار )المقفلة عادة خوفًا 
من اختطافها( ونترك له على بابها ورقة نقول 
بنا،  الهبوط  قبل  تنتحر  ال  أرجوك  فيها:  له 
وورقة أخرى نقول فيها: أرجوك أال تنام ريثما 

نصل أحياء!!
ترى، هل صار السفر بسياراتنا أكثر أمانًا؟ 
باريس  بين  المحيط  قطع  نستطيع  ال  ولكننا 
الطائرة،  من  مفر  وال  سباحة..  ونيويورك 

فليرحمنا هللا، وليشعر الطيار بالمسؤولية.

الفئران في لبنان

في مخابرة هاتفية تكاد تكون أسبوعية بيني 
لبنان،  في  صديقاتي  وإحدى  باريس  في 
حيث  بيروت  في  الفئران  كثرة  من  اشتكت 
الجرذان  أن  تعرفين  هل  لها:  قلت  تعيش. 

أحد  وسمعت  باريس،  في  بكثرة  منتشرة 
المذيعين في التلفزيون الفرنسي يقول: إن عدد 
سكانها!!  عدد  ضعف  باريس  في  الجرذان 
هذا مع العلم أن شاحنات نقل أكياس القمامة 
تعمل كل يوم، والسيدة رئيسة محافظة باريس 
آن هيدالفو )وكانت قد رشحت نفسها لرئاسة 
للنظافة في باريس.  الجمهورية( تولي عناية 
وقلت لصديقتي بأن تبتاع أقراصًا لقتل الفئران 
وتوزعها على الشرفات شرط التأكد أنها ليست 
سامة لإلنسان. يبدو أنه ال مفر من ارتكاب 
جرائم القتل في لبنان، على األقل عدد )جيش( 
الجرذان. وبعدما تم اكتشاف فيروس »جدري 
القرود« بعد »كوفيد 19« وقيل إن أصله من 
الخفاش، ترى هل سنصاب بفيروس الفئران؟ 
وهل علينا قتل بقية جيراننا في هذا الكوكب 
)كالخفاش والقرود والفئران( كي نظل أحياء؟

مهازل الترجمة الحرفية

لكل لغة تعابير خاصة بها، على المترجم أن 
يتقن اللغة التي يترجم منها إلى العربية لكيال 

يقع في فخ الترجمة الحرفية.
لندن،  في  الدراسة  أيام  أنني  أذكر  كمثال، 
صديقاتي  إحدى  هاتفية  مخابرة  في  سألت 
قبعة  أرتدي  هل  تمطر؟  هل  البريطانيات: 
المطر وأحمل معي مظلة؟ قالت لي حرفيًا: 
إنها تمطر قططًا وكالبًا، وهو تعبير إنكليزي 
يعني أنها تمطر بشدة. إذا كان أحدهم يترجم 
قصة يقول أحد أبطالها ما قالته لي صديقتي 
»إنها تمطر قططًا وكالبًا«، فمن الضروري 
بشدة«.  تمطر  »إنها  إلى  العبارة  ترجمة 
وأعترف أنني أحمل الكثير من االحترام لمهنة 
المترجم، ألن عليه دائمًا ترجمة روح النص 
قبل الترجمة الحرفية له، وذلك ينسحب على 
كل نص يترجمه. للمترجم الجيد فضل على 
فهو  القصة،  أو  بترجمتها  قام  التي  الرواية 
يعيد خلقها بلغة أخرى دون أن يخون روحها.

جيران بيتهوفن!

الحرب  أيام  بيتها  كان  لبنانية  صديقة  لي 
األهلية يقع على أحد )خطوط التماس( حيث 
غادرت  حين  وهكذا  والمعارك،  االنفجارات 
في  بيتًا  اختارت  )مثلي(  باريس  إلى  بيروت 
فيه  يتحدثون  الناس  الهدوء، كأن  بالغ  مبنى 
في  معًا  القهوة  لشرب  مؤخرًا  التقيتها  همسًا. 
يصر  التي  )الشانزيليزيه(  جادة  مقاهي  أحد 
في  جادة  بأجمل  تسميتها  على  الفرنسيون 
الهدوء  العالم. ووجدتها تعيسة واشتكت لي: 
أعدمه  فيه  أقيم  الذي  المبنى  يعم  كان  الذي 
إذ  مسن،  أو رجل  امرأة  وربما  )شاب/شابة( 
إنها تسمع من أحد جيرانها صوت عزف على 
البيانو، وذلك يغتال صمتًا هادئًا طالما حلمت 
الشكوى  بوسعك  لها:  قلت  لبنان.  في  به 
العازفة/ ُيذّكر  بحيث  المبنى،  )لناطور( 

العازف أنه من الممنوع في القانون الفرنسي 
من حق  ليس  أنه  أي  الجيران،  راحة  إقالق 
للموسيقى  استديو  إلى  بيته  تحويل  أحد 
العزف  هل  سؤالها  على  أجرؤ  لم  والعزف. 
إذ  به،  تستمتع  ال  ولماذا  جيد  البيانو  على 
وال  الظهر  بعد  للراحة  أتمدد  حين  أضافت: 
أريد سماع صوت، يبدأ العزف. قلت لنفسي: 
إنها لعنة الرفاهية. كيف أذكرها بما عانته في 
بيروت من )عزف( القصف وانفجار القنابل؟

بيتهوفن،  المبدع  الفنان  جيران  حال  تخيلت 
ذلك  كان  أم  بعزفه  يستمتعون  كانوا  هل 

يضايقهم ضيق صديقتي بعازفها؟
عدة  زرت  )الذي  بيتهوفن  جيران  كان  هل 
العزف  هذا  قيمة  يعرفون  فيها(  أقام  بيوت 
وهذه الموسيقى التي ستخلد على مر الزمان؟ 
صديقتي،  جار  العازفة/العازف  هل  ترى، 
بيتهوفن آخر يحلم جيرانه بكسر أصابعه كي 
قيمة  نعرف  وال  مراوغة،  الحياة  يعزف؟  ال 
المبدع إال بعد رحيله، والزمان يعري اإلبداع، 
به  بيتهوفن آخر يضيق  فهل جار صديقتي 

جيرانه؟

عالميا  المشهور  والمؤلف  االقتصادي  اعلن 
يخرج  لم  »كوفيد-19«  أن  ساكس،  جيفري 
»من  بل  الطبيعية  الخزانات  بعض  من 
التكنولوجيا الحيوية في المختبرات األمريكية« 

في حادث نادر.
أبحاث  مركز  استضافه  مؤتمر  وخالل 
GATE Center في إسبانيا منتصف يونيو.
اعلن ساكس أنه كان على دراية، حيث إنه 
يترأس لجنة »كوفيد-19« في المجلة الطبية 

.The Lancet المرموقة
وجهة  من  فادح،  خطأ  فهو  »لذا  وكرر: 
وليس  الحيوية،  بالتكنولوجيا  يتعلق  نظري، 

مصادفة النتشار طبيعي«.
نعرف  »ال  بينما  أنه  إلى  األكاديمي  وأشار 

الحال،  هو  هذا  كان  إذا  اليقين«  وجه  على 
والذي  هذا،  إلى  يشير  كاف«  »دليل  هناك 
عن  ساكس  وأعرب  فيه«.  النظر  »ينبغي 
أسفه ألن هذه النسخة، »لم يتم التحقيق فيها، 
ليس في الواليات المتحدة، وال في أي مكان 

آخر«.
جانب  إلى  ساكس،  كتب  مايو،  شهر  وفي 
والعالجات  الجزيئي  األدوية  علم  أستاذ 
في  مقاال  هاريسون،  نيل  كولومبيا،  بجامعة 
إلى  يشير  للعلوم،  الوطنية  األكاديمية  وقائع 
وفي  المختبر.  في  نشأ  »كوفيد-19«  أن 
مزيد  إلى  األكاديميان  دعا  البحثية،  الورقة 
الفدرالية  الوكاالت  جانب  من  الشفافية  من 
يتم  لم  أنه  بحجة  األمريكية،  والجامعات 

الكشف عن الكثير من األدلة ذات الصلة.
الفيروسات  بيانات  قواعد  تساعد  أن  ويمكن 
الفيروسية  والتسلسالت  البيولوجية  والعينات 
واتصاالت البريد اإللكتروني ودفاتر المختبر 
وفقا  الوباء،  أصل  على  الضوء  إلقاء  في 
من  أيا  إن  قاال  لكنهما  وهاريسون.  لساكس 
هذه المواد لم تخضع »لفحص مستقل وشفاف 

وعلمي«.
من  نشأ  »كوفيد-19«  أن  على  وكمؤشر 
المختبر، ُطرحت حقيقة أن سلسلة من ثمانية 
أحماض أمينية على جزء مهم من البروتين 
األحماض  تسلسل  تشبه  للفيروس،  الشائك 
تبطن  التي  الخاليا  في  الموجودة  األمينية 

الشعب الهوائية.

وفي الواقع، لم يكن ساكس أول من أشار إلى 
أن الفيروس القاتل لم يحدث بشكل طبيعي.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل قاطع على 
تتبع أصل »كوفيد-19« بما ال يدع مجاال 
العالمية  الصحة  منظمة  خلصت  للشك، 
من  أنه  إلى   2021 فبراير  في   )WHO(
خفاش،  ربما  حيوان،  من  ينتقل  أن  المرجح 

إلى البشر.
العدوى  شديد  الفيروس  على  التعرف  وجرى 
ألول مرة في ووهان، الصين، في أواخر عام 
2019. وانتشر بسرعة على مستوى العالم، 
الماليين  بحياة  موجات  عدة  أودت  حيث 
الصحة  لمنظمة  وفقا   ،2022 مايو  بحلول 

العالمية.

سهى يعقوب \ميسيساجا \

هذا الوطن الذي نعيش فيه ولم نولد به
هذا الوطن الذي منحنا ما فقدناه

في وطن ولدنا فيه وغادرناه مكرهين 
الجنسية  هذه  بها  منحت  التي  اللحظة  في 

وأثناء تأدية القسم
المئات من  التي كانت تضم  بالقاعة   وقفنا 

المهاجرين من  شتى بلدان العالم
في تلك اللحظة اختلطت علي المشاعر وأنا 

أقف واستمع للنشيد الوطني الكندي 
اختنقت العبرة في مآقيها 

وجال خاطري بعيدًا حيث أتيت ،
عدت إلى مدرستي في المخيم وتذكرت نفسي 
ونحن نحي العلم في صباح كل يوم وكيف 

كنا ننشد بحماس وصوت هادر

في هذه  اللحظة  طاف في ذاكرتي
وكم  عانيت  وكم  كندا  في  هنا  تحملت  كم 

صبرت ألعيش هذه اللحظة 
الفرحة  بين مشاعر  تختلج   كانت مشاعري 
لنيلي واكتسابي هذا الحق في العيش بكرامة 
ونيلي حقوقي كإنسانة  وبين مشاعر الحزن 
أدفن  حتى  يغادرني  ولن  لم  وطن  لمغادرتي 

في تربة هذا الوطن الذي تبناني

العنكبوتية مقطع فيديو المرأة  الشبكة  انتشر في 
قيل إنها من تنزانيا وقد مسخت أرجلها كما في 
الرواية،  بحسب  ألنها،  ذيل  لها  ونبت  الصورة، 

خانت زوجها.
تحولت  الزوجية  خيانتها  بعد  المرأة  أن  ويزعم 
األمر  أن  تبين  أنه  إال  حصان«،  »نصف  إلى 
فيها عدد  كونه مسرحية هزلية شارك  يتعدى  ال 

كبير من الناس.
يمكن  والصور،  الفيديو  في  التدقيق  خالل  ومن 
أوال التأكد من أن األرجل ليست لحصان لكونها 
رفيعة وقد تعود لماعز، أما تفسير اهتزاز الذيل 

الذي يظهر في مقطع الفيديو، فاألمر ال يحتاج 
إلى أكثر من خيط صيد رفيع يتم التحكم به من 

بعد، لتنطلي الحيلة على البسطاء.
أن  المشهد وهزليته«  أيضا »مسرحية  يثبت  وما 
بأي  تقوم  وال  بثبات  جالسة  »المسكينة«  المرأة 
أن  كما  »الجديدان«،  ساقاها  وكذلك  حركة، 
»الدخيلين«  الساقين  يكفي  بما  يغطي  فستانها 

حتى ال تظهر نهاياتهما.
مثل هذه الظواهر تبرز بين الحين واآلخر على 
مر الزمن، وهي تعكس شغف اإلنسان بالمعجزات 
والخوارق، حتى أن البعض يستميت في اختالقها 

ويتعب في التحضير لها إلقناع البسطاء. 
في  اشتهرت  امرأة  أن  ذلك  أمثلة  ومن 
بادعائها  الوسطى  القرون  في  أوروبا 
»تصوروا«؟ أنها تلد في كل يوم أرانب! 
مهاراتها  الناس  أمام  تستعرض  وكانت 
في والدة االرانب حتى أن الكثيرين في 
ذلك الوقت صدقوها. لكن حين وضعت 
ومنعت  تفتيشها  بعد  زنزانة  في  المرأة 
والدة  على  قدرتها  فقدت  الزيارة،  عنها 

األرانب وانقطع الحبل السري للكذب.

اإلطالق  على  عالج  أول  تقديم  يجري 
رئوي  مرض  من  يعانون  الذين  لألشخاص 
في  وإعاقة،  حادة  تنفسية  مشاكل  يسبب 
القصبات  توسع  ويؤدي  جديدة.  تجربة 
ما  التنفسية،  المجاري  في  البلغم  تراكم  إلى 
يجعل المرضى يعانون من التهابات الصدر 
يوجد عالج معروف، وبمرور  المتكررة. وال 
الوقت يمكن أن يتلف الرئتين لدرجة تتشكل 
إلى  يؤدي  ما  األنسجة،  في  انشقاقات  فيها 
حدوث نزيف. وفي النهاية، يمكن أن يعاني 
المرضى من فشل في الجهاز التنفسي وحتى 

الموت.
وحتى اآلن، كان العالج الوحيد لهذه الحالة، 
من  دورات  وتكرار  التنفس  تمارين  هو 
المضادات الحيوية، لكن قرصا يوميا جديدا 
يسمى brensocatib قد يقدم أمال حقيقيا.

الذي  تشالمرز،  جيمس  البروفيسور  وقال 
يشغل كرسيا في أبحاث الجهاز التنفسي في 

 :brensocatib تجربة  ويقود  دندي  جامعة 
على  كبيرا  عبئا  الحالية  العالجات  »تلقي 
عدة  منهم  العديد  يقضي  حيث  المرضى، 
واستنشاق  التمارين  أداء  في  يوميا  ساعات 
المضادات الحيوية. وإذا تمت الموافقة على 
في  رئيسيا  معلما  فسيكون  الجديد،  الدواء 
العالج«. ويعد توسع القصبات حالة التهابية 
تعمل على توسيع الشعب الهوائية بشكل دائم 
 - الزائد  للمخاط  الجسم  إفراز  في  وتتسبب 
مسببات  الحتجاز  تستخدم  لزجة  مادة  وهي 
المخاط  يتجمع  لذلك،  ونتيجة  األمراض. 
يجعل  ما  الرئتين،  في  بالبكتيريا  المليء 
المرضى عرضة لإلصابة بالتهابات الصدر.
ولمواجهة هذا التهديد، تندفع الخاليا المناعية 

التي تسمى neutrophils إلى الرئتين.
ولكن بدال من ابتالع البكتيريا كما تفعل عادة، 
الكيميائية  اإلشارات  مع  العدالت  تتفاعل 
الصادرة عن البكتيريا وتنفجر. وهذا يزيد من 

احتقان الرئتين، ما يجعل من الصعب على 
الجسم التخلص من العدوى.

 brensocatib وفي التجارب السابقة، وجد أن
التهابات  مرضى  عدد  النصف  إلى  يخفض 
الصدر. ومن المتوقع نتائج التجربة الجديدة لـ 

1600 مريض العام المقبل.
جديدة  فئة  بأنه   Brensocatib ويعرف 
 dipeptidyl مثبط  تسمى  األدوية  من 
DPP( 1 peptidase-1. وعادة ما يرسل 
اإلنزيم DPP-1 إشارات إلى الجهاز المناعي 
لتدمير البكتيريا، ولكن مع توسع القصبات، 
يطلق المرضى الكثير من المركبات المناعية 
وهذه االستجابة المفرطة هي التي تؤدي في 

النهاية إلى إتالف الرئتين.
يمّكن   ،1-DPP إنتاج  منع  طريق  وعن 
الجسم من  في  المناعة  الجديد جهاز  الدواء 

العمل بشكل طبيعي.
المصدر: ديلي ميل

النظام  تربط  التي  األدلة  إن  القول  يمكن 
الغذائي بالسرطان وفيرة، لكن اآلليات الكامنة 
حد  إلى  مجهولة  تزال  ال  العالقة  هذه  وراء 

كبير.
واكتشفت دراسة جديدة وجود صلة جرثومية 

بين نظام غذائي واحد وسرطان القولون.
غذائي  نظام  اتباع  أن  على  دليل  وهناك 
قيد  للبقاء على  الرئيسي  المحدد  هو  صحي 
ينطبق  وهذا  السرطان.  من  والوقاية  الحياة 
والذي  القولون،  سرطان  على  خاص  بشكل 
ووفقا  التغذية.  سوء  بسبب  غالبا  يحدث 
لدراسة جديدة، قد يؤدي نمط غذائي واحد إلى 
تغيير  القولون عن طريق  اإلصابة بسرطان 

البكتيريا في األمعاء.
الجراثيم  أن  إلى  الجديدة  الدراسة  وتشير 
المعوية قد تكون في قلب االرتباط بين النظام 

الغذائي الغربي وسرطان القولون.
وتعزز النتائج البحث السابق الذي يربط بين 
الغربي -  النمط  على  القائم  الغذائي  النظام 
والحبوب  والسكر  المصنعة  باللحوم  الغني 

المكررة والكربوهيدرات - بهذا المرض.
وقال المعد المقابل للدراسة، شوجي أوجينو: 
بأن  القائلة  فرضيتنا  النتائج  هذه  »تدعم 
الغربي تزيد من خطر  النمط  الحميات ذات 
اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم من خالل 
القولونية.  اإلشريكية  بكتيريا  على  تأثيرها 

النظام  تربط  التي  األولى  الدراسة  هي  وهذه 
لألمراض  مسببة  ببكتيريا  الغربي  الغذائي 
مكون  أي  هو  التالي  السرطان. وسؤالنا  في 
ونمط  الغربي  الغذائي  النظام  مكونات  من 
الحياة يتعلق بسرطان القولون والمستقيم الذي 

يحتوي على هذه األنواع البكتيرية«.
إقرأ المزيد

وتوصل فريق الباحثين من مستشفى بريغهام 
البيانات  تحليل  من  االستنتاج  إلى  والنساء، 

من أكثر من 134000 مشارك.
وحّللت األنماط الغذائية إلى جانب الحمض 
القولونية  اإلشريكية  سالالت  من  النووي 
أورام  من   1000 من  أكثر  في  الموجودة 

القولون والمستقيم.
السالالت  تحديد  على  الدراسة  تركيز  وكان 
البكتيرية التي تحمل اإلنزيم المميز المعروف 

.)pks( باسم بوليكيتيد سينثيز

وسبق أن ثبت أن هذا اإلنزيم يسبب طفرات 
أساسية من  البشرية، وهي سمة  الخاليا  في 

سمات السرطان.
ووجد الفريق أن النظام الغذائي الغربي كان 
مرتبطا بأورام القولون والمستقيم التي تحتوي 
على كميات كبيرة من pks + E.coli، ولكن 
ليس األورام التي تحتوي على كمية قليلة أو 

.pks + E.coli معدومة من
وتشرح جمعية السرطان األمريكية: »ربطت 
األنظمة الغذائية التي تحتوي على الكثير من 
الخضار والفواكه والحبوب الكاملة بانخفاض 
خطر اإلصابة بسرطان القولون أو المستقيم. 
)لحم  الحمراء  اللحوم  تناول  من  قلل  كذلك، 
والتي  المصنعة،  واللحوم  الضأن(  أو  البقر 
بسرطان  اإلصابة  خطر  بزيادة  ارتبطت 

القولون والمستقيم«.
بين  للعالقة  مختلفة  تفسيرات  العلماء  وقدم 

اللحوم المصنعة والسرطان.
الحلقية  األمينات  على  باللوم  أحدهم  ويلقي 
منتج  وهو   -  )HCAs( المتجانسة  غير 
ثانوي للحوم يتم إطالقه أثناء التعرض للحرارة 

العالية.
تلعب  »قد   :Harvard Health ويضيف 
المستويات  ألن  نظرا  ولكن  دورا،   HCAs
في  أيضا  موجودة  تكون  أن  يمكن  العالية 
الدجاج المطبوخ، فمن غير المرجح أن تكون 

التفسير الكامل«.
حالة  في  المتورط  اآلخر  المحتمل  والسبب 
اللحوم المصنعة هو المواد الحافظة، وخاصة 

النترات.
ومع ذلك، فإن هذه المواد الحافظة، التي يتم 
تحويلها إلى مادة النتروزامين المسرطنة أثناء 

الهضم، ال توجد في اللحوم الطازجة.
وقد ينطوي النهج الغذائي األكثر حكمة على 
زيادة استهالك الخضروات والفواكه واألسماك 

والبقوليات والحبوب الكاملة.
القولون  سرطان  إلى  يشار  ما  وغالبا 
سرطان  باسم  أيضا  المعروف  والمستقيم، 
القولون، بالسرطان الخفي ألنه نادرا ما ينتج 

عنه أعراض في المراحل األولية.
المصدر: إكسبريس
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

مواطن أردني يقول صحيت الصبح ،  لقيت 
من  طلبوها  دنانير   10 هات   : تقول  زوجتي 
تبرعات  يجمعوا  علشان  للمدرسة  إبنك 

للفقراء واحملتاجني !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قال : عطيتها 10 دنانير . 

جاء ولدي بعد الظهر حضني وسلم علي 
وقال : شكراً بابا على 5 دنانير  يلي ساهمنا 

بها للفقراء واملساكني !!!!!!!!!!!!!
جليبتها  دنانير   5 لطشت  أمه  إنو  عرفت 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واليوم الثاني أجت رسالة من املدرسة ..

دينارين  مببلغ  لتبرعكم  وعرفان  شكر 
للفقراء واحملتاجني !!!!!!!!!!!!!!!!!!

ضرب  الفساد  إن  وإطمأنيت  عرفت  هون 
األساسات والبنية التحتية كلها

تأدية  أثناء  املصريني  احلجاج  طرائف  من 
مناسك احلج : 

وتقول:  الشيطان  ترجم  1-  حاجة مصرية 
»خذ يابن الكلب«، قال لها ياحّجة ما يجوز، 

قالت له: »وأنت مالك؟ هّوه يقرب لك؟«.
ويقول:  يدعي  مصري  حاج  هناك  كان   -2

»يارب يارب عاوز حاجه على زوءك«.
باخلدمات  إعجابه  يبدي  صعيدي  حاج   -3
اللي  »بصراحة  يقول:  احلج  في  املقدمة 
عاوز يحج يروح السعودية«. )هذه قالها في 

مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة(.
منبهرة  للحجاج  تنظر  مصرية  حاجة    -4
قائلة:  بالدعاء  يديها  وترفع  كثرتهم  من 

»يارب سيبك منهم وخليك معايا«.
للكعبة  يبص  عمال  كان  مصري  حاج   -5
ويدعي: »يارب اجعلني من العشرة املبشرين 
باجلنة«، راح حاج تاني معاه في الطواف قاله 

يعني هيطلع مني ويدخلك مكانه؟
6- حاج مصري عند اجلمرات يقول: »بص يا 
أنا ال جاي أضربك وال جاي أشتمك،  إبليس، 
وحاسيبك  حالي  في  سبني  كلمتني:  هما 

بحالك .

شخص دبح عجل فقال ألخوه اخرج ونادي 
على جيرانا و أحبابنا ييجوا ياكلوا معانا من 

فضل اهلل ، 
أخوه فكر شوية وبعدها خرج يصرخ بأعلي 

صوته  إحلقونا يا والد احلالل عندنا حريقه !
_ في حلظة خرج مجموعة قليلة من الناس 

والباقي وال كأنهم سمعوا شي ،
ما  لغاية  وشربوا  أكلوا  اجو  اللي  الناس   _

اتنفخوا ،
األخ صاحب العجل سأل أخوه : مني هدول؟

 أنا اول مره بشوفهم ! وين أصحابنا وأحبابنا 
؟

طلعت  ملا  جري  خرجوا  اللي  هدول  قال   _
يطفوا  ييجوا  علشان  بحبايبنا  استنجد 

احلريق 
عشان  معانا  يتلموا  مافكروش  اللي  هدول 

غدوه وال فرحة وال ضحكة 
هدول احلبايب اللي عن جد 

 اخلالصه اللي ما تالقي جنبك وقت الشده 
صديق  أو  حبيب  او  قريب  تسميه   ماينفع 

هاد اللي بيضحك عليك وقت الضيق.

زوجها  السرير قبل عودة  الزوجة حتت  نزلت 
من العمل

بعد أن كتبت له ورقة بأنها غادرت بيتهما ...
وال تريد العودة ثانية

رد  لترى  وإنتظرت  السرير  حتت  اختبأت  ثم 
فعل زوجها ؟!!

- دخل الزوج و قرأ الورقة
على  الرد  وكتب  جيبه  من  قلم  أخرج  ثم 

الورقة  !!.
ثم بدل الزوج مالبسه وهو يغني وكأن شيئا 

لم يكن
مسك تليفونه احملمول وتكلم  قائال  ....

حياتي  .....
أنا عم ألبس وجاية فورا انتظريني

واحلمد هلل اليوم مرتي مشيت وراحت على 
بيت أهلها .. اهلل ال يردها ؟؟؟؟؟؟!!!!!

- كانت عيشتي معها زفت ياريتني قابلتك  
قبل ما شوف خلقتها يا حياتي

نص ساعة وبكون عندك .....
باي باي حياتي .....

- وخرج من املنزل ؟؟؟!!!
وشاطت  الكالم  بهذا  إنصدمت  -الزوجة 

غضبا وهي حتت السرير ؟؟؟؟!!!
بضب  وبدأت  السرير  حتت  من  طلعت   -
أغراضها وهي ترجتف حزناً و أملاً وبكاًء  !!!!!!!
ثم أخذت الورقة من فوق السرير لترى ماذا 

كتب  زوجها
وإذ بها تتفاجأ أنه كتب :

هبلة  يا  السرير  حتت  من  باينة  رجليكي   
!!!!!!!!!

بتكوني   ..... وراجع  غدا  جيب  رايح  أنا   -
غسلت وجهك من البكاء

إقترب رجل من أمرأة عند بئر وسألها :
ما هو كيد النساء?

بصوت  تبكي  وبدأت  البئر  عند  فوقفت 
مرتفع

حتى يسمعها أهل القرية !
فسألها :خائفاً ملاذا ومن ماذا ؟  

فيقتلوك  القريه  أهل  يأتي  حتى   : قالت   ...
ألنك

تريد إيذائي
فقال لها : أنا لم آتي إلى هنا إليذائك ولكني
تكن  ؟ولم  فسألتك  الذكاء  فيك  توسمت 

رغبتي
في احلديث إليك لنية سيئة كونك إمرأة

جميلة ؟
فقامت وأمسكت دلو املاء وسكبته على

نفسها
فتعجب الرجل منها وسألها : ملاذا فعلتي

هذا ؟ !
وبينما هو يتكلم أتى الناس

فقالت املرأة : هذا الرجل أنقذني عندما
سقطت في البئر;;(

فقام الناس يشكرونه وفرحوا به كثيراً
وكافئوه

فسألها : ما احلكمة من فعلتك هذه !
فقالت هكذا هي املرأه;;(

إذا آذيتها قتلتك !
وإذا أرضيتها أسعدتك

حكمة

ملاذا البحث عن احلقيقة يصادم الرأي؟
 .  . العارية«  »احلقيقة  اسمها  اللوحة  هذه 
أو »احلقيقة تخرج من البئر« . . للفنان جان 

ليون جيروم رسمها سنة 1٨٩6 م . . !
والكذب  احلقيقة  أسطورة  حتكي  اللوحة 
 .  . عشر  التاسع  القرن  في  انتشرت  التى 
واحلقيقة  الكذب  ان  األسطورة  تقول  حيث 
الكذب  فقال   .  . األيام  من  يوم  في  تقابلوا 
للحقيقة »ان اليوم جميل جدا« . . فنظرت 
احلقيقة حولها في شك . . و رفعت عينيها 
ان  و  مشرقة  الشمس  ان  فوجدت  للسماء 
فى  اليوم  تقضي  ان  فقررت   .  . جميل  اجلو 

نزهة مع الكذب . . !
البئر  مياه  »ان  للحقيقة  قال  و  الكذب  عاد 
نظرت   .  . بنا نسبح«  فهيا  دافئة  و  صافية 
 .  . الثانية  للمرة  للكذب فى شك  احلقيقة 
ثم ملست املياه . . فوجدتها صافية و دافئة 
نزلوا  و  االثنني مالبسهم  فخلع   .  . بالفعل 

لإلستحمام . . !
و  سريعا  البئر  من  الكذب  خرج   .  . فجأة  و 
اختفى  و جرى حتى   .  . احلقيقة  ثوب  ارتدى 

! . .
البئر عارية و غاضبة  فخرجت احلقيقة من 
فلما   .  . بالكذب  تلحق  ان  محاولة  جرت  و 

أداروا  و  تضايقوا منها   .  . عارية  الناس  رآها 
وجوههم عنها . . !

البئر  الى  املسكينة  احلقيقة  رجعت  هنا  و 
أخرى من شدة  لم تظهر مرة  و   .  . توارت  و 

خجلها . . !
العالم  يلف  الكذب  و   .  . احلني  ذلك  منذ  و 
مرتديا ثوب احلقيقة . . و الناس تتقبله . . و 

في نفس الوقت يرفضون رؤية احلقيقة
العارية . . !

حكاية اليوم

» ميكاڤيلي« ينصح األمير بقوله:
إحتفظ بأكبر عدد من املنافقني الى جوارك ، 
بل وشجع املبتدئني منهم على أن يتمرسوا 
مبثابة  ألنهم  واملداهنة،  النفاق  افعال  على 
أمام  عنك  يدافع   الذي  الداخلي  جيشك 

الشعب بإستماتة ..
أكبر  كنت  لو  حتى  بحكمتك  سيباهون 
الطيب  أصلك  عن  ويدافعون   ، احلمقى 
ألف  ، ويضعون  الوضعاء  حتى لو كنت من 
وسيعملون  التافهة،  ألقوالك  فلسفة 
تبرير أحكامك وسياساتك  بكل همة على 
العشوائية، ويعظمون ملكك، كلما أمعنت 

فى الظلم وبالغت فى اجلباية ..
ثم ألق  لهم بعض اإلمتيازات التافهة التى 

تشعرهم بتفوقهم عن باقي الشعب ..
ولكن إحذر، ال تتخذ منهم خليالً أو مشيراً 
ألن  أبداً،  مشورة  منهم  تأخذ  وال  لك، 
مشورتهم خادعة، ومجالستهم ستجذبك 

فوراً الى الوضاعة وجتلب لك  العار ..
قدر  من  تعل   وال  بإحتقار  الفتات  لهم  ألق 
يتخطونه،  ال  سقفاً  لهم  إجعل  أحدهم، 
أكبر  سيصبحون  انهم  يقني  على  وكن 
حلظة  فى  وسيتحولون   ، يتهددك  خطر 
الى ألد أعدائك، إذا تهاوى ملكك أو ضعف 
على  بقوة  ينافسك  من  أو ظهر  سلطانك، 

العرش ..
أكثر،  يدفع  ملن  حلظة   فى  سيبيعونك 
ويقدمون فروض الوالء والطاعة ملن يأتي من 

بعدك بدون حلظة أسف على رحيلك ..
يجب عليك أيها األمير أن تتعلم كيف تفرق 

بني حقراء القوم و أعزتهم .. 
أوجدتهم  وقد  البشر  أحقر  هم  واملنافقون 
الطبيعة خلدمة امللك، كما أوجدت الكالب 
كل  فى  موجودون  وهم  الراعي،  خلدمة 
احلاكم،  يوجد  وحيثما  والسالطني  املمالك 

وينامون  على رصيف القصر ...
من كتاب األمير : ميكيافيلي 

كتب ميكافيلي كتاب االمير قبل اكثر من 
والقادة  واالمراء  احلكام  زال  وما  سنة   500

ينفذونه بتمعن واستمتاع < 

االعتراف :
أقيم  البريطاني  الريف  قرى  إحدى  في 
حفل عشاٍء على شرف قسٍّ اسمه »باولو« 
مبناسبة تقاعده بعد 25 سنة من اخلدمة...

فتم اختيار رئيس البلدية إللقاء كلمٍة بهذه 
أي   \ احلفل  عن  املتحّدث  تأّخر  املناسبة.... 
رئيس البلدية \ فقرر القّس »باولو« أن يقوم 

بنفسه بإلقاء كلمة:
»قبل 25 عاماً استلمت عملي في الكنيسة 
عن  سيئاً  انطباعاً  البداية  في  فأخذُت 
املنطقة ..والسبب هو أّن أول شخٍص اعترف 
بأّنه سرق تلفازاً وكذب على  أمامي، اعترف 
من  ماالً  سرق  ثم  بفعلته...  وجنى  الشرطة 
صاحب  من  ضخماً  مبلغاً  واختلس  أبويه 
سرق  و   ... املهّربة  باألدوية  ...وتاجر  العمل 
القس  واضاف  )مجوهراتها(!  أخته  مصاغ 

في خطابه:
تعرَّفُت  عندما  لكنني  البداية،  في  ُصِدمُت 
إلى سّكان املنطقة عرفُت كم هم طيبون.. 

و أّن أول رجٍل اعترف لي لم يكن ميّثلهم«.
رئيس  دخل  كلمته،  القّس  أنهى  عندما  و 
التأخير  عن  وأعتذر  املنصة  واعتلى  البلدية 

ثّم قال:
»باولو«  القس  قدم  عندما  أبداً  أنسى  -«لن 

إلى بلدتنا املتواضعة..
شخص  أول  أكون  أن  الشرف  لي  كان  لقد 

يعترف أمامه«!

»أنا منحوس«.. 
لماذا يعاني بعض الناس من الحظ السيئ على الدوام؟

في أحد األيام العاصفة من ربيع عام 1942، وفي 
مكان ما في والية فيرجينيا األميركية، تلقَّى حارس 
مباشرة،  برق  صعقة  سوليفان«  »روي  المنتزه 
أصابت ساقه اليمنى وأحدثت ثقبا في حذائه. إلى 
هنا تبدو القصة طبيعية وقد تحدث ألي شخص، 
ولكن روي لم يكن أي شخص، بل يمكن اعتباره 
»منحوسا« بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ إنه خالل 
بست  سيصاب  التالية،  عاما  والثالثين  الخمسة 
صواعق برق أخرى في أماكن متفرقة! ُتَعدُّ قصة 
إن  حتى  والمدهشة،  النادرة  القصص  من  روي 
اسمه ُأدرج في موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
نجا  الذي  الوحيد  الشخص  بوصفه  عام 2001 

من سبع صواعق للبرق! )1(
روي  قصة  عن   2021 عام  قصير  فيلم  ُأنِتج 
 Don( »سوليفان ُيدعى »دون في مواجهة البرق
vs Lightning(، وُنشرت قصته في العديد من 
أي  نتساءل:  أن  بد  ال  وهنا  العالمية.  الجرائد 
سوء حظ أصاب هذا الرجل حتى ُيصعق بالبرق 
النادر أن ُيصعق  سبع مرات، في حين أن من 
المرء بالبرق ولو لمرة واحدة؟ وماذا عن الحوادث 
األخرى األكثر اعتيادية في حياتنا اليومية؛ كأن 
ينفد  أن  أو  األخيرة،  اللحظة  في  الحافلة  تفوتك 
نوعك المفضل من الدونات دائما قبل أن تحصل 
عليه، أو أن تجد ماكينة الصراف اآللي معطوبة 
وأنت في أمس الحاجة إلى سحب بعض المال؟ 
أنه  أحيانا  نعتقد  الذي  الحظ  سوء  حقيقة  فما 

يالزمنا؟

تاريخ قصير للحظ
ط لها ليست نادرة،  »األحداث المؤثرة غير المخطَّ
بل هي أحداث يومية. المصادفة ليست مصادفة. 

المصادفة موجودة في كل مكان«.
)جون كرمبولتز، عالم نفس أميركي(

مشابهة،  لحوادث  مرارا  تعرَّضت  قد  أنك  بد  ال 
ُلمت حظك  وربما  اإلحباط  من  بالكثير  وُأصبت 
السيئ على ما حدث لك، وربما أنت من األشخاص 
»المنحوسين« الذين يعرفون دائما أن األمور لن 
تسير بسالسة ألن حظهم سيئ على الدوام. في 
الحقيقة، هذه ليست ظاهرة حديثة تماما، بل إن 
التاريخ  في  متأصلتان  ظاهرتان  والنحس  الحظ 
والمعتقدات  بالخرافات  وممزوجتان  البشري، 
الماورائية لدى الكثير من شعوب العالم حتى هذه 
اللحظة. أشهر المعتقدات المرتبطة بالحظ تجدها 
مرتبطة بالمرايا المكسورة والقطط السوداء والخرزة 
الزرقاء و«إمساك الخشب«، وهي ليست أساطير 
محلية في الوطن العربي فقط، بل إن لها جذورا 

في ثقافات قديمة مختلفة.
للحسد  المانعة  الزرقاء  الخرزة  ترصد  أن  يمكنك 
المتاجر  وحوائط  السيارات  مرايا  على  معلقة 
يمكنك  كما  وأبوابها،  البيوت  وجدران  الصغيرة 
عما  تتحدث  التي  السيدة  تلك  مالحظة  بسهولة 
ِنَعم ثم تمسك المسند الخشبي للمقعد  تمتلك من 
بقوة حتى ال ُتحسد ويذهب عنها النعيم. وال تنَس 
عالمة الكف أو »خمسة وخميسة« التي يرفعها 
يحسدوهم،  أن  يخشون  َمن  وجه  في  المصريون 
وتحذير الجدات من فتح المقص في الليل حتى 

ال يجلب المشكالت إلى البيت.
للحسد  المانعة  الزرقاء  الخرزة  ترصد  أن  يمكنك 
المتاجر  وحوائط  السيارات  مرايا  على  معلقة 

الصغيرة وجدران البيوت وأبوابها لمنع الحسد

ولكن إذا كان الحظ والنحس خرافتين حقا، فلماذا 
بعض  أن  يبدو  ولماذا  يحدث؟  ما  معك  يحدث 
األشخاص يمتلكون حظا أسوأ من غيرهم بشكل 
ملحوظ؟ ُيقدِّم لنا علم النفس مجموعة مختلفة من 
اإلجابات المبنية على تجارب علمية، بعيدا عن 

الخرافات.
عامل الحظ

»رغم أن األشخاص المحظوظين والمنحوسين ال 
يملكون أي فكرة تقريبا عن األسباب الحقيقية وراء 
حظهم الجيد أو السيئ، فإن أفكارهم وسلوكهم هما 

المسؤوالن عن أغلب حظوظهم«.
)ريتشارد وايزمان، عالم نفس إنجليزي(

وايزمان«  »ريتشارد  قرَّر  علميا،  األمر  لدراسة 
)Richard Wiseman(، عالم النفس اإلنجليزي 
بجامعة هيرتفوردشاير، وضع الحظ تحت االختبار 

أنفسهم  يعتبرون  الذين  األشخاص  أغوار  وسبر 
محظوظين في مقابل َمن يعتبرون أنفسهم قليلي 
عشر  استمرت  التي  الدراسة  فترة  خالل  الحظ. 
سنوات، تواصل وايزمان مع ما يقرب من 400 
محظوظين  إما  أنفسهم  يعتبرون  ممن  شخص 
األعمار  مختلف  من  جدا،  منحوسين  وإما  جدا 
والِمَهن. أجرى وايزمان المقابالت مع المشاركين، 
وأخضعهم الختبارات الذكاء والشخصية ودعاهم 

إلجراء التجارب في معمله )2(.
لها  خضع  التي  اللطيفة  التجارب  إحدى  في 
الصور  عّد  منهم  وايزمان  طلب  المشاركون، 
استغرق  لهم.  أعطاها  جريدة  في  الموجودة 
الذاتي-  تقييمهم  -بحد  المنحوسون  األشخاص 
استغرق  بينما  المهمة،  إلنهاء  دقيقتين  نحو 
المحظوظون عدة ثواٍن فحسب، لسبب بسيط هو 
أنه في الصفحة الثانية من الجريدة، وضع وايزمان 
رسالة مكتوبة بخط كبير للغاية تقول: »توقف عن 
العد، هناك 43 صورة في هذه الجريدة«. وضع 
وايزمان رسالة أخرى في منتصف الجريدة تقول: 
»توقف عن العد، أخبر الُمخَتِبر أنك رأيت هذه 

الرسالة واربح 250 دوالرا«.
ونتج  ذلك،  من  أبعد  إلى  األمور  وايزمان  أخذ 
عن تجاربه نظرية »عامل الحظ« التي ألَّف كتابا 
كامال لشرحها صدر عام 2003 تحت عنوان: 
 The( »عامل الحظ: المبادئ األربعة األساسية«
 Luck Factor: The four essential
تجربة  من خالل  وايزمان  principles(. الحظ 
الجيدة  الفرص  يفوتون  قد  المنحوسين  أن  أخرى 
يعوقهم  الشديد على شيء معين  بسبب تركيزهم 
عن رؤية الصورة األكبر والفرص المختلفة قليال، 
الجريدة.  في  العمالقة  الرسالة  رؤية  فاتهم  لذلك 
يتمتعون  فالمحظوظون  اآلخر،  الجانب  على 
برؤية منفتحة ومسترخية، تمنحهم الفرصة لرؤية 
كل الفرص الموجودة وانتقاء الفرص الذهبية منها 

حتى لو لم تكن ما يبحثون عنه حقا.
»احتمالية  مبدأ  سبق  ما  على  وايزمان  ُيطلق 
 ،)Chance opportunity( المصادفة« 
يتشاركون  المحظوظين  األشخاص  أن  ويرى 
رئيسية:  خصال  ثالث  في  محددة  درجات 
»االنبساطية« )Extroversion(، و«العصابية« 
 .)Openness( »و«االنفتاح ،)Neuroticism(
لكي نفهم عالقة الشخصية بالحظ، دعنا نتخيل 
الغرباء  إلى  التحدث  يحب  انبساطيا  شخصا 
وراء  ويسعى  الجديدة،  الوجوه  على  والتعرف 
أكثر،  اجتماعيا  تواصال  توفر  التي  الوظائف 
بهذه الطريقة يتمكَّن هذا الشخص باستمرار من 
االطالع على الفرص الجديدة والمثيرة والمربحة، 
منحا  أو  استثمارا  أو  عمل  فرص  كانت  سواء 
دراسية، على عكس الشخص المنطوي الذي ال 

يخالط الناس كثيرا، وعادة ما يكون سيئ الحظ.
في التجربة السابقة، فشل األشخاص المنحوسون 
في رؤية كلتا الرسالتين، بينما نجح المحظوظون 
في رؤيتهما في معظم الحاالت، ويرجع ذلك إلى 
موقع الشخص من نطاق العصابية. يرى وايزمان 
العموم يسجلون  المحظوظين في  أن األشخاص 
درجات منخفضة من العصابية، أي إنهم يتمتعون 
يسجلون  المنحوسون  بينما  واالسترخاء،  بالهدوء 
يعانون  إنهم  أي  العصابية،  من  عالية  درجات 
تشتيت  في  يتسببان  اللذين  والتوتر،  القلق  من 
صاحبهما عن الفرص الماثلة أمام عينيه خاصة 

عندما ال يتوقع حدوثها.
سير  في  للمصادفة  الفعلي  الدور  ننسى  وال 
األحداث. يحكي وايزمان في كتابه عن مصادفة 
عجيبة ال يمكن بحال أن يكون لشخصية السيد 
 )Barnett Helzberg( هيلزبيرج«  »بارنيت 
السيد  كان  وبينما   ،1994 عام  في  فيها.  دور 
مجوهرات  محالت  سلسلة  صاحب  هيلزبيرج، 
شهيرة، يسير في أحد شوارع نيويورك مارا بجوار 
بجواره  شخصا  تنادي  سيدة  سمع  بالزا،  فندق 
باسم »السيد بافيت«، وتساءل إن كان هذا السيد 
»وارين بافيت« رجل األعمال والمستثمر العمالق 
نفسه. كان هيلزبيرج على وشك التقاعد ويفكر في 
مصير سلسلة محالته، لذا انتهز هذه المصادفة 
التي قد ال تتكرر، وقدَّم نفسه للسيد بافيت وعرض 
عليه شراء سلسلة محالته، وهو ما حدث بالفعل.
قوانين  ولكن  هذا حظا حسنا،  البعض  يدعو  قد 
الحادثة،  هذه  تفسير  تستطيع  وحدها  المصادفة 

ولنِضف إليها سرعة بديهة وانفتاح السيد هيلزبيرج 
الذي ما إن رأى الفرصة حتى أسرع القتناصها 

وتطويعها لصالحه.

مركز التحكم
»أنا لست ما حدث لي، بل ما أختار أن أكونه«.

)كارل يونغ، عالم النفس السويسري(
في خمسينيات القرن الماضي، طوَّر عالم النفس 
 )Julian Rotter( روتر«  »جوليان  األميركي 
 )Locus of control( »التحكم نظرية »مركز 
التي تفسر قناعة الناس بمصدر األحداث الجيدة 
والسيئة التي تحدث لهم. يؤمن بعض األشخاص 
الخارج  في  يقع  األحداث  في  التحكم  مركز  أن 
)External locus(، ويعني هذا أنهم ال يملكون 
بالتالي  حياتهم،  في  يحدث  ما  على  سيطرة  أي 
حادث  أي  وُيرجعون  بقوة،  بالحظ  هؤالء  يؤمن 
تحمُّل  ويرفضون  السيئ،  حظهم  إلى  مأساوي 
مسؤولية دورهم الفعلي فيما حدث. عادة ما يعاني 
في  اإلسراف  مثل  المدمرة  السلوكيات  هؤالء من 
في  المتهورة، وهي  والقيادة  والكحوليات  التدخين 
حد ذاتها عوامل تزيد من نسبة حدوث الحوادث 
الحظ  سيئو  بأنهم  إيمانهم  ُيعزِّز  ما  واألمراض، 

.)3(
مركز  بأن  المؤمنين  فإن  اآلخر،  الجانب  على 
التحكم يقع في دواخلهم )Internal locus( ال 
أفعالهم  أن  يعتقدون  بل  كثيرا،  بالحظ  يؤمنون 
تقع  التي  األحداث  عن  مباشرة  المسؤولة  هي 
يبدون  قد  فإنهم  بالحظ،  إيمانهم  لهم. ورغم عدم 
للمراقب الخارجي محظوظين جدا، فهم أشخاص 
أهدافهم،  تحقيق  على  بجدٍّ  يعملون  متفائلون، 
مصاعب  مواجهة  عند  بسهولة  يستسلمون  وال 
الحياة، بالتالي يحققون النجاح في الدراسة والعمل 
بمعدالت أفضل من الفئة األخرى. لذا بشكل ما، 
حظهم  الداخلي  التحكم  بمركز  المؤمنون  يصنع 
ما  خارجية  مصادر  على  يعتمدون  وال  بأنفسهم 

ورائية لدعمهم )4(.
يقع في دواخلهم ال  التحكم  بأن مركز  المؤمنون 
يؤمنون بالحظ كثيرا، بل بأن أفعالهم هي المسؤولة 

مباشرة عن األحداث التي تقع لهم.
يقع في دواخلهم ال  التحكم  بأن مركز  المؤمنون 
يؤمنون بالحظ كثيرا، بل بأن أفعالهم هي المسؤولة 

مباشرة عن األحداث التي تقع لهم.
اإليمان بالحظ

»أنت تصنع حظك بنفسك«.
)إرنست همنغواي، كاتب أميركي(

آخر  جانبا  نجد  وايزمان،  تجارب  إلى  بالعودة 
للحظ، وهو ببساطة أن األشخاص المحظوظين 
يتوقعون الحظ الجيد دائما. الفرق بين المحظوظ 
طريقة  هو  وايزمان  ألبحاث  طبقا  والمنحوس 
حياته.  مسار  وفي  نفسه  في  منهما  كلٍّ  تفكير 
قدَّمها  التي  االستبانات  خالل  من  وايزمان  وجد 
محظوظين  أنفسهم  يعتبرون  َمن  أن  المشاركون 
يميلون إلى توقُّع أشياء جيدة في المستقبل، فهم 
وذلك  قادم،  هو  ما  نحو  متفائلة  بنظرة  يتمتعون 
منحوسين.  أنفسهم  يعتبرون  َمن  عكس  على 
إضافة إلى ذلك، فإنهم يتوقعون أن تسير األمور 
على ما ُيرام، سواء استطاعوا التحكم في الحدث 
التحكم  مركز  كان  سواء  أي  ال،  أم  المفترض 

داخليا أو خارجيا.
استبانة  للمشاركين  وايزمان  قدَّم  النتيجة،  لتأكيد 
احتمالية  مدى  تقييم  منهم  فيها  يطلب  أخرى 
أن  مثل  المستقبل،  في  لهم  سلبية  أشياء  حدوث 
لمدة  األرق  من  يعانوا  أن  أو  للسرقة،  يتعرضوا 
السابقة،  للتجربة  مؤيدة  النتيجة  جاءت  أسبوع. 
التعرض  يتوقعون  المنحوسين  أن  وجد  حيث 
االستبانة  في  السلبية  السيناريوهات  لمختلف 
بنسبة أعلى بكثير من المحظوظين. نتيجة لذلك، 
خلص وايزمان إلى أن الحظ ليس إال قدرتك على 
الشخصية  صفاتك  باستخدام  الفرص،  اقتناص 
بالثقة  دائما،  األفضل  وتوقُّع  بالتفاؤل  اإليجابية، 
في حدسك، وبرؤية النصف الممتلئ من الكوب 

دائما.
ذاتية  »النبوءة  نظرية  تتدخل  ذاته،  السياق  في 
التي   )Self-fulfilling prophecy( التحقق« 
»روبرت  األميركي  االجتماع  عالم  وضعها 
ميرتون« )Robert Merton(، لتضيف تفسيرا 
ما  بشيء  يوما  تنبأت  هل  الحظ.  للعبة  جديدا 

وتحقق؟ كأن تتنبأ برسوبك في مادة الفيزياء؟ أو 
توقُّعك  فإن  الواقع  في  مثال؟  القطار  يفوتك  أن 
المتشائم في حد ذاته قد يكون السبب في رسوبك 
أو تفويتك القطار، ربما تسبَّبت توقعاتك في زيادة 
توترك وعدم تركيزك في إجابة أسئلة االمتحان، 
القطار بوقت  المنبه قبل موعد  أو نسيان ضبط 
كاٍف، لذا فإن تنبؤك بالفشل في حد ذاته كان هو 

السبب في حدوث الفشل فيما بعد.

الشخص المتفائل يتوقع النجاح في مساعيه حتى 
لو أشارت كل الظروف إلى عكس ذلك، لكن هذا 
ُيثنيه عن بذل جهده كامال في سبيل تحقيق  ال 

مسعاه.
الشخص المتفائل يتوقع النجاح في مساعيه حتى 
لو أشارت كل الظروف إلى عكس ذلك، لكن هذا 
ُيثنيه عن بذل جهده كامال في سبيل تحقيق  ال 

مسعاه.
بمد األمور على استقامتها، فإن توقعاتك لمستقبل 
مظلم قد يجعل من حاضرك ذاته مظلما، ويمنعك 
بالتالي  لألفضل،  ظروفك  تغيير  محاولة  من 
ستكون النتيجة الحتمية في المستقبل هي فشلك 
فيما توقعت أن تفشل فيه، فما الفائدة من العمل 
من أجل مستقبل ال نرى فيه نورا؟ إن كنت تتوقع 
توقعت  تذاكر؟ ولو  فلماذا  االمتحان،  الفشل في 
العاطفية، فلماذا تبذل  أنك ستفشل في عالقاتك 
جهدا لتحسين نفسك؟ على الجهة األخرى، فإن 
الشخص المتفائل يتوقع النجاح في مساعيه حتى 
لو أشارت كل الظروف إلى عكس ذلك، لكن هذا 
ُيثنيه عن بذل جهده كامال في سبيل تحقيق  ال 

مسعاه )5(.
قد يبدو لك المفهوم السحري الشعبي للحظ الجيد 
واقعية،  األكثر  العلمي  المفهوم  من  أكثر  مثيرا 
الحظ في حياتك هو  الجيد هنا أن  الخبر  ولكن 
تغيير  تستطيع  أنك  يعني  وهذا  تفعل،  وما  أنت 
تغيير  طريق  عن  السحر  استخدام  دون  حظك 
سلوكك وأفكارك. بمعرفة الصفات التي يتمتع بها 
واحدا  تكون  ألن  السعي  يمكنك  المحظوظون، 
منهم ببذل بعض الجهد لتغيير نظرتك إلى الحياة 
وإلى نفسك، وتغيير منظورك نحو مسؤوليتك عما 
يحدث لك. يقول المثل: »المنحوس منحوس ولو 
عّلقوا على راسه فانوس«، ولكن علم النفس يقول 
إن المنحوس يمكن أن يصبح محظوظا بإرادته، 

ألن األمر كله يبدأ هناك، في داخلك.
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نظمت الجمعية العربية الفلسطينية المهرجان 
الثقافي السابع وذلك  يوم األحد  في الحديقة 
ميسيساجا  بلدية  عمدة  بمشاركة  الكرواتية 
السابقة و العديد من  الشخصيات السياسية  
ونواب في البرلمان خاصة سلمى زاهد رئيسة 
فلسطين  مع  للصداقة  البرلمانية  المجموعة 
الجالية  أبناء  من  االالف  و  خالد   واقرأ 
واشتمل  االخرى.  والجاليات  الفلسطينية 
والمأكوالت  للتراث  معارض  على  المهرجان 
الفلسطينية واكثر من  50 من الباعه والتجار 
والمشروبات  الحلويات  وصانعي  والمطاعم 

الذين ضربوا الخيام في ساحة المنتزه.
الجمعية   رئيس  صالح  رشاد  األخ  افتتح 
جميع  وشكر  بالحضور   ورحب  المهرجان 
الشعب  يحظى  ان  متمنيا  المشاركين 
حق  على  االرض  شعوب  كبقية  الفلسطيني 
اقامة دولته المستقلة منوها بتضحيات الشعب 
مجلس  اعضاء  وشكر  واماله  الفلسطيني 
على  القائمين  .وكل  والمتطوعين  األداره 

إنجاح المهرجان
واحيت الفناة الفلسطينية غادة درباس الحفل 
الجمهور  معها  تفاعل  حماسية  باغان  الفني 

بالدبكة والغناء .
مكاليون  هيزل  السابقه  البلدية  رئيسة  وألقت 
كلمة دعت أبناء الجالية الحفاظ على تراثهم 
الكندي   المجتمع  في  واالنخراط  وتقاليدهم 
الكنديه  والحكومة  الدولي  المجتمع  وطالبت 
بالعمل على حصول الفلسطينيين على حقوقهم 
اإلنسانية والوطنية.  كما تحدث قائد شرطة 
مدينة تورونتو وشكر الجاليه لمحافظتها على 

العالقات الطيبه طوال السنين .
أما سلمى زاهد وأقرأ خالد أعضاء في البرلمان 
الكندي فتحدثا عن استمرارهم  في الدفاع عن 

فلسطين وشعبها ومصالح الجالية الفلسطينيه 
رئيس  صالح  رشاد  األخ  بتسليم  وقاموا 
الجمعية العربية الفلسطينية  شهادة تقدير من 
ومساهمة  لنشاطات  تقديرا  الكنديه  الحكومة 
الجمعية العربية الفلسطينية الدؤوبه في احياء 

الفعاليات التراثية والثقافية الفلسطينية.
و اختتم المهرجان وألول مرة بألعاب ناريه

نجاح باهر لمهرجان فلسطين في ميسيساجا
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حرّية حبيسة

الثالثي جبران الناصرة الفلسطينية في حفل موسيقي في تورونتو
إطالق مرسم في كندا لتسليط الضوء على أفضل الفنون والثقافة العربية في أمريكا الشمالية

رشدي الماضي 
حيفا 

لم يزل نصيبنا، ونحن نقتحم أبواب هذا الزمن 
يعرف  ما  إنشاء  النجاح في  َعْجزنا عن  هو 
أوطاننا  أرض  على  الحضارية  بالواحات 
ومجتمعاتنا وهذا ساهم بشكل فّعال في إبقاء 
اإلنسان العربّي في حالة من الجوع الّشديد إلى 
والديمقراطّية  الحقيقية  الحرّية  تسوده  مجتمع 

والمساواة والعدالة ورفاه الحياة. وال يشك أحد 
بالنسبة  يعني  الركائز  هذه  غياب  أن  عاقل 
النوع  هذا  تكريس  له، ألن  تقويضا  للمجتمع 
من الغياب سيؤدي إلى النتيجة الحتمّية وهي 
أكد  كما  الكبرى  نكبتنا  وفي  عليه،  القضاء 
»معنى  كتابه  في  زريق  قسطنطين  مفكرنا 
وتدميرية،  خطيرة  لوضعية  مشهد  النكبة« 
أّن  ونؤكد  لنعود  استرجاعه  من  بد  ال  كان 
أساس وجذور هذا المرض الُعَضال يعود إلى 
بقاء نمط الحكم والملكية والسيادة في شرقنا 
متكررة  وصورة  متوارثة  استمرارية  النازف، 
لما كان عليه الحال قبل قرون ودهور، على 
تضاف  كانت  التي  التغيير  ألوان  من  الرغم 
لتنسجم وأذواق الناس في كل عصر وعصر.
في  المعاصر  جلجامش  نرافق  أن  رأيت 
حيق  السَّ الماضي  سراديب  في  بحِثِه  رحلة 
أبعادها  بكامل  أمامنا  الحقيقة  تنجلي  حتى 

ومضامينها.
الذي  باقر  طه  المؤلف  مع  مشوارنا  ولنبدأ 
تحدث في كتابه، مقدمة في تاريخ الحضارات 
المسماري  بالخط  طيني  رقيم  عن  القديمة، 

قبل  عليه  نقشت  وقد  العراق  في  عليه  عثر 
من  الملوكية  هبطت   « العبارة  عام   5000
ثم جاء  للملوكية  اربدو مركزا  فكانت  ماء  السَّ
الطوفان وجرف البالد. وبعد الطوفان هبطت 

الملوكية ثانية«.
هذا الكالم يؤكد انه منذ فجر التاريخ استمدت 
الالت التي حكمت في منطقتنا، سلطتها  السُّ
سماوي  مصدر  من  ومشروعيتها  وسيادتها 
جعل كل ملك يحكم بتفويض الهي، الن كل 
غايِتِه كانت تحقيق إرادة للّا ورغبته ، لذلك 
كان عليه كملك بشرّي حين يريد او يرغب في 
شيء فقط ان يلفظ كلمته االلهية التي اعتبرت 
قوة خالقة، وقد تجلى هذا واضحا في مصر 
الحصر حيث  المثال ال  سبيل  القديمة على 
الفارابي،  نفسه. حتى  االله  الملك هو  اعتبر 
والذي جمع المخزون الفكري الديني والفلسفي 
الفاضلة، على غرار«  معًا جاءت » مدينُتُه 
َد« أنَّ الرئيس أكمل  جمهورية »أفالطون فأكَّ
اجزاء المجتمع وعدم وجوده يؤدي الى المحال 
األصل  فكرة  يقوم على  الذي  المذهب  »هذا 
ماوي للحكم، وأصبح الحقًا عقيدة شرقنا،  السَّ

َضِمَن لُه اختراع الطباعة وثقافة المكتوب« أْن 
ُيدّون ويثبت ومن ثم يكتسب حركّية َحيَّة أدت 
الى انتشار هذا الفكر في المنطقة ليصبح نمط 
الحكم المهيمن والمتوارث جيال بعد جيل. وألنَّ 
الخبرات في ورشة تجارب  الّتاريخ هو تراكم 
ْت هذه الَعْدوى  الّشعوب عبر األزمنة لذلك َتَفشَّ

من القداسة والتقديس للنظام.
وكيف ال؟!! والديمقراطية بعدها في اجازة وال 
نعلم كم سيطول غيابها. أمَّا حقوق المواطن 
فكّلها  اإلجتماعية  والعدالة  الفردية  وحريته 
ُمصاَدرَة وليس بعيدا ان تكون قد اغتيلت هنا 
او هناك ناهيك عن الخطاب اإلقناعي الذي 

دائما يجب أن يأتي من
القرار  فصناعة  عل،  من  السلطان«  »بيت 
حرفته وهو لوحده يملكها وال يحقُّ ألحٍد غيرُُه 
ها »ولو كان طاهرا«! وإذا تجرأ أحد  ان يمسَّ
فهم  َعْقَلنِة  على  يعمل  ان  نفسه  له  وسولت 
األمور على اساس من التفكير فال يلومنَّ اي 
ليباح  التكفير  وهي  جاهزة  تهمته  الن  قاض 

ويهدر. دمه جهارا…

قصة قصيرة ساخرة: كيف صار هلل شعب مختار؟
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من  األديان  وممثلي  الالهوت  اساتذة  اختلف 
اسباب  في  ألمستوى   رفيعة  الدينية  الشخصيات 
حصول اليهود دون غيرهم من الشعوب على وصايا 
العهد«  »لوحات  باسم  أيضا  تعرف  والتي  العشر  هللا 
التي تسلمها النبي موسى، حسب قصة ألتوراة، منقوشة 
على الحجر من رب العالمين في جبل سيناء. وتحول 
المؤتمر الدولي للتفاهم بين الديانات الى صراع جديد 
أشغل اإلعالم الدولي وقاد الى تدخل الدول العظمى 
لتهدئة الخواطر ونقل البحث الى األمم المتحدة، حيث 
انها المنظمة المخولة في حل النزاعات بين الشعوب.

بأن هللا منح  التبرير  الى  األمريكيون كعادتهم، ذهبوا 
وصاياه لشعبه المختار من بين جميع شعوب األرض، 
والمسمى بالتوراة باسم اسرائيل أيضا وأنه فضلهم من 
معيارا  األمر  هذا  أضحى  وبالتالي  أألمم  جميع  بين 
للمواقف والمناهج األمريكية التي تحافظ على التماثل 
مع ارادة القدير وال تخل بمشيئته، خاصة وان أمريكا 
بعدالة  البسيطة  شؤون  لتدير  بالتأكيد  هللا  اختارها 
ارادة  تنقض  ان  بها  يليق  فهل  وحرية،  وديمقراطية 
السماء بسبب بضعة مشردين فلسطينيين أو محتجين 

او الساميين او رافضين خيارات هللا ألسباب عديدة؟
 وأشار المندوب األمريكي انه ال يمكن نقض الحجة 
وذلك  سيناء  في  نزلت  التي  القوية  اإللهية  السياسية 

حين منح هللا وصاياه لشعب اسرائيل.
العربية  الدول  مندوبي  امتعاض  اثار  الكالم  هذا 
واإلسالمية وشريحة كبيرة من الدول التي ترفض تبرير 
سياسات عصرنا الراهن بقصص توراتية ال دليل علمي 
لم  العالم  وكأن  باعتمادها  منطق  وال  صحتها،  على 
يتغير منذ ستة آالف عام. ولكن العرب آثروا الصمت 
العرب والشخصيات  الملوك والرؤساء  لضمان عالج 
المرموقة من الدولة العربية في مستشفيات أألمريكان، 
بعض  تقول  كما  اسرائيل  مستشفيات  في  حتى  او 
المعلومات دون أي اثبات عملي لها، ألن مستشفيات 
الطريق  في  كمحطة  مخصصة  الوطنية  العرب 

للمنتقلين للسكن في المقابر.
األوروبيون ترددوا في ألبداية وقالوا ان الموضوع مثير 
لالهتمام حقا، وبما انهم أقرب لمنطقة الحدث، سيناء 
اوال  قليال.  مختلفة  نظر  وجهة  فلهم  الميعاد،  وارض 
يقرون ان هللا أعطى ابناء اسرائيل اعترافا مميزا انهم 
المختارون من بين أبنائه، ودائما األب له ميول نحو 
بعض األبناء أكثر من أآلخرين، هذا ال يعني انه يكره 
بقية األبناء او يتنكر لهم، بل هي مسائل تتعلق ايضا 
وحفاظهم  لتوجيهاته،  استجابتهم  ومدى  األبناء  بذكاء 
على ميراثه ومواصلة التقيد بما اوصاهم به في التوراة.
ولكن... هناك سؤال يضغط على الفكر. وهنا الفرق 
والموقف  تردد،  بدون  المبايع  األمريكي  الموقف  عن 
األوروبي الذي يريد ضمان الهدوء في منطقة الشرق 
األوروبيون:  المتحدثون  تساءل  منه.  القريبة  األوسط 
»هل  من عالقة بين ابناء اسرائيل اليوم وأولئك الذين 
تاهوا في صحراء سيناء اربعين عاما؟ الم يعاقبهم هللا 
بسبب عقوقهم وعدم استقامتهم، تماما كما يعاقب األب 
ابنه العاق؟ واضافوا بتردد ما، بان »االستنتاج البديهي 

ان يهود اليوم ليسوا هم يهود األمس«!!
  جاء في تبرير الممثل األوروبي ان الشعوب اختلطت، 
قصصها  وتداخلت  بعضها،  عن  نقلت  والديانات 
خاص،  تميز  الى  يشير  الفرز  يعد  ولم  وتفسيراتها، 
وهذا يلزمنا بعدم تبرير كل ما يقوم به ابناء اسرائيل 
اليوم تحت غطاء مضى عليه ستة آالف سنة بحساب 
ألدين ومليارات السنين إذا حسبنا تاريخ األرض ونشوء 
الحياة فوقها حسب األبحاث العلمية وتجربة االنفجار 

الكبير الذي اثبت كيف نشأت أألرض.
الموقف األوروبي المذكور اعاله اثار زوبعة غضب 
صهيونية وعرض األوروبيين لنقد شديد اللهجة بلسان 
مسؤول كبير من بني اسرائيل جاء فيه: »ألم يتخلص 
ألم  ساميتهم؟!  ال  من  اليوم  حتى  األوروبيين  الساسة 
يتعلموا شيئا من الكارثة التي اودت بحياة ستة ماليين 
يهودي في اوروبا نتيجة العداء للسامية التي ميزت كل 
التاريخ األوروبي ووصلت ذروتها في النظام النازي؟! 
أيضا على دين ساستها كما علمتنا  الشعوب  أليست 

التجربة التاريخية؟!«.
الى  األمريكية  الخارجية  اضطر  الصهيوني  الغضب 
طمأنة اسرائيل ان التصريح األوروبي زلة لسان غير 

مقصودة سيتم عالجها بسرعة.
الغربية  العلوم  موضوع  ادخال  لوال  أخرى،  جهة  من 
والعربية  االسالمية  الدول  لصفقت  الكافرة  الصليبية 
للتفسير األوروبي. وقال ممثل احدى الدول االسالمية 
انه من الناحية العلمية، االسالم نسخ جميع الديانات 
الذي  الفيزياء  علم  حسب  اإلسالم  شريعة  الن  ذلك 
علماء  قبل  الكريم  كتابهم  في  الدين  علماء  اكتشفه 
الغرب ألكافر هي آخر ألشرائع وهي ناسخة لما سبقها 

من الشرائع ومهيمنة عليها.
بأن  يعترف  القرآن  بان  اسرائيل  ابناء  ممثل  قاطعه   

اليهود هم شعب هللا المختار.ولكن المتحدث االسالمي 
واالمبريالية  الصهيونية  المقاطعات  رغم  أصر 
والصليبية، ان المسلمين خير أمة اخرجت الى الناس 
وهذا ينسخ مقولة التوراة او ما ورد في القرآن عن شعب 

هللا المختار في مرحلة سابقة نسخت فيما بعد.
األبيض  البيت  الى  األوروبيون  الممثلون  استدعي 
للعالم  ينتمي  بمن  تليق  ال  تفوهات  بسبب  لتوبيخهم 
على  االنسان.  حقوق  يحترم  الذي  الديمقراطي  الحر 
التوبيخ األمريكي أستدرك ناطق باسم المجموعة  اثر 
محظورة  الالسامية  ان  بالتأكيد  اللسان  زلة  أألوروبية 
من  كل  يعاقب  القانون  ان  وقال  أألوروبي،  بالقانون 
يتفوه بكلمة تفسرها اسرائيل عداء لها ، وعليه، وبسبب 
زلة أللسان عوض األوروبيين اسرائيل بغواصتين من 
من  طبيعتها  الى  العالقات  لتعود  ألحديث   الطراز 
التناغم والتفاهم. ولكن رضاء اسرائيل لم يكن كامال، 
تعويضا  تلقوا  أن  بعد  إال  نهائيا  غضبها  يتوقف  ولم 
ولكن  كاملة،  تفاصيله  تنشر  لم  أألمريكيين  من  آخر 
اسرائيل،  منح  الى  تشير  صحفية  معلومات  تسربت 
ضمن صفقة رضائها، عشر طائرات حديثة من نوع 
الشبح الذي ال تلتقطه الرادارات والمعروفة ب »اف-

النقض  35« ايضا... وتعهد أمريكي باستعمال حق 
الفيتو ضد أي قرار يدين أي تصرف اسرائيلي مهما 
كان عدم توافقه مع القانون الدولي او حقوق اإلنسان.

اجتمعوا  والغربية،  الشرقية  المسيحية  الكنائس  ممثلوا 
واتفقوا ألول مرة في تاريخهم منذ ايام ألمسيح وأصدروا 
رأس  على  يكون  توقيع  أي  البداية  في  اختلفوا  بيانا، 
البيان ، ثم حلوا المشكلة بإصدار نسختين األولى توقع 
ألالتيني  الصليب  الفاتيكان وعلى رأسها  بابا  اوال من 
والثانية توقع اوال من كبير بطاركة اليونان وعلى رأسها 
لجميع  النسختان  وترسل  األورتودوكسي.  الصليب 
أعضاء األمم المتحدة بمغلف واحد. وتنص على عدم 
تجاهل ان المسيح ابن هللا جاء ليكمل الدين ويغير ما 
لم يعد يالئم الحياة، وينقذ البشر من الضياع ويخلصهم 
من ألخطيئة وان اتباعه كانوا من اليهود قبل ان ينتشر 
دينه بين األمم ، وان من لم يؤمن بالمسيح ال يمكن ان 
يكون ضمن شعب هللا المختار. ألن المسيح هو ابن 
هللا ومتوحد مع هللا ومن يرفضه يخسر تصنيفه الديني 
المميز. ولم يذكر بيانهم تماما ان المسيحيين هم شعب 
هللا المميز اآلن، وأن المسيح حين يعود سيجعلهم فوق 
جميع األمم. تركوا ذلك لحكمة الفرقاء، وقد فعلوا ذلك 
مسالة  حول  النقاش  من  مزيدا  يثيروا  ال  حتى  بذكاء 
بديهية تؤمن فيها المسيحية بقوة، وعلى هامش النقاش 
في الجمعية العمومية همس ممثل الفاتيكان في األمم 
المتحدة بُأذن المندوب أألمريكي »ان المخلص حين 
وبأبيه  به  آمن  من  اوال  سينقذ  العالم  نهاية  في  يعود 
أسعد  األمر  هذا  السموات«.  ملكوت  الى  وينقلهم 
المندوب األمريكي فرد همسا بأذن ممثل ألفاتيكان »ان 
االنتخابات األمريكية على األبواب والصوت اليهودي 
يهم الرئيس، وآمل ان يفهم بابا الفاتيكان حراجة الموقف 
أألمريكي وان الموقف في األمم المتحدة ال يعني تنازل 
وان  هللا،  ملكوت  في  المسيحيين  اولوية  عن  أمريكا 
أمريكا لن تستعمل حق النقض الفيتو على قرار السماء 
بشمل اليهود أيضا بملكوت هللا«. المندوب الفنزويلي 
المؤيد للعرب علق بسخرية على بيان ممثلي الكنائس 
المسيحية بقوله: »هل صار المسيح صهيونيا او طالبا 

للهجرة الى أمريكا؟«.
وعلى اثر ذلك احتد النقاش من جديد وعلت األصوات 
بصخب ومقاطعات. رئيس الجلسة المندوب الروسي 
النقاش  لتهدئة  بالمطرقة  الطاولة  على  بقوة  خبط 
ثم  لوهلة،  الحيرة  اصابته  يدها.  فانكسرت  الصاخب، 
فتح هللا عليه بفكرة متذكرا زعيما سابقا لدولته اضطر 

الى فرض الهدوء على نقاش سابق في األمم ألمتحدة 
لتهدئة  المطرقة  بدل  واستعمله  حذاءه  خلع  فنفذها، 
النقاش الصاخب. فساد الصمت... ثم انفجر الجميع 

بالضحك والتصفيق الصاخب.
ضد  الصين  وقفت  نتيجة.وقد  الى  البحث  يصل  لم 
بأي طرف كصاحب مميزات  يعترف  دولي  قرار  أي 
أكثر من اآلخرين لدى الخالق. وقال المندوب الصيني 
وليس   ، واإلبداع  العمل  يكون  ان  يجب  المقياس  ان 
مثل  األقدم  الديانات  وانه حتى  والغيبيات.  األساطير 
الكونفوشية والبوذية قدمتا للبشرية اروع األفكار وأفضل 
بالديانات  يسمى  ما  يتجاوز  امر  وهو  ألحضارات 
ألتوحيدية التي هدمت حضارات سبقتها ولم تبن غيرها، 
تجاهل  من  المسلمين  غضب  اثار  مما  ادعى،  كما 
الموقف  ألن  »جمطوها«  ولكنهم  ألعظيمة  حضارتهم 
الصين  مندوب  وأضاف  تطلعاتهم.  يخدم  الصيني 
انتفضت  ان  بعد  إال  تنشأ  لم  الحديثة  الحضارة  ان 
التوحيدية  الديانات  وان  ألكنسي  التحجر  على  اوروبا 
زرعت األوهام الكبيرة وجعلت أتباعها خاملين منتظرين 
أشبه  ترديد نصوص هي  السماء ومن  الخالص من 
واستهتاره  األخيرة،  الجملة  هذه  ولوال  باألفيون. 
بالديانات، لصفقت الدول االسالمية للمندوب الصيني 
على موقفه ضد اقرار األولوية لليهودية او المسيحية 
على سائر الديانات ، وهذه من المرات النادرة التي لم 
ينجح المندوب األمريكي بتمرير قرار يعلي شأن ابناء 
اسرائيل على جميع األمم. واستهجن المسلمون العقلية 
يهودي  مليون   )15( تحتضن  التي  الغبية  األمريكية 

وتهمل )1.5( مليار مسلم ؟!
الكنيسة  ان  أصر  الروسي  المندوب  ان  صحيح 
السالفية األورتودوكسية هي األصل، ولكنه تنازل عن 
بعدم  أمريكي  تعهد  مقابل  الصعبة  المسالة  هذه  اثارة 
نشر الشبكة المعروفة بدرع الصواريخ على مقربة من 
الروسي  الصوت  امريكا  حدود روسيا، وبذلك كسبت 
ضد الدول االسالمية، من رؤيتها ان المسيحيين على 
مختلف كنائسهم وبدعهم هم يهود التاريخ، وأي اقرار 
أولوية أبناء اسرائيل ال يتناقض مع االيمان المسيحي 
بأنهم )المسيحيون(هم األقرب الى قلب هللا وابنه، ألنهم 
تاريخيا يهودا قبلوا المسيح الرب كمخلص لهم وُعرفوا 

باسمه: »مسيحيين«.
األمين العام لألمم المتحدة اقترح امام هذه االشكالية 
الصعبة ان تتشكل لجنة تقصي حقائق تراجع الكتب 
تعطي  وان  التاريخ  سجالت  في  وتبحث  المقدسة، 
اختار  لماذا  ألجوهري  السؤال  عن  الشافية  االجابة 
اليهود ليعطيهم الوصايا ألعشر هل لهذه الحادثة  هللا 
يعتبر  بحيث  اليوم  واقعنا  على  اسقاطات  التاريخية 
شعب اسرائيل شعب هللا المختار، وتبرر كل تصرفات 
ستة  قبل  التوراة  في  جاء  ما  وهل  ودولته؟  منظماته 
آالف سنة ما زال ساري المفعول في ايامنا؟ المضحك 
كما قال مقاطعا المندوب الصيني:« ان العالم الذي 
يقدر عمره بمليارات السنين تختصره التوراة الى ستة 
آالف عام«. وأضاف األمين العالم لألمم المتحدة في 
تكليفه للجنة الدولية بعد ان طلب عدم مقاطعته، ان 
عليها ان تشرح أيضا كيف نفهم انشقاق المسيح عن 
اليهودية ورفضه لبعض تعاليمها الجوهرية، إال ينهي 
يندمج  الذي  االبن  من  المختار  الشعب  مقولة  ذلك 
تقول  كما  واحد  اله  ليشكلوا  ألقدس  والروح  األب  مع 
المسيحية في أناجيلها؟ وعليه طلب األمين العام لألمم 
انتهاء  بعد  له  تقريرها  تقدم  ان  اللجنة  من  المتحدة 
عملها.وقد قاطع المندوب االسرائيلي عمل اللجنة ألنها 
الواليات  فاضطرت  السامية،  مارقة  دول  من  مشكلة 
المتحدة إلعالن وقفها لتمويل عمل اللجنة. فتبرع أمير 
نفط عربي بتمويل عمل اللجنة بإيعاز من األمريكيين 

طبعا.
مفاجأة عظيمة كانت بانتظار اللجنة الدولية، مع بداية 
عملها وجدت امامها جبال من التسجيالت والتفسيرات. 
المواضيع  عناوين  قراءة  ان مجرد  اللجنة  رئيس  قدر 

يحتاج الى عشرة أالف ساعة قراءة على األقل.
عضو اللجنة المندوب الصيني رفض ان يتعب نفسه 
النمو االقتصادي للصين وفي  ينفع في  بقراءة ما ال 
ان  وقال  العالم.  دول  الى  الصيني  التصدير  توسيع 
والمثبت  المعروف  وان  هباء،  يذهب  وجهدهم  وقتهم 
بابلية  ألساطير  ترجمة  هي  التوراة،  قصص  كل  ان 
وصينية وهندية وكنعانية وأشورية ومصرية وال يمكن 
اعتمادها في عالمنا المعاصر الذي يعتمد على العلوم 
والتكنولوجيا والهايتك والفلسفة. وان هللا نفسه  تعرفه 
التوراة بأنه مجموعة آلهة، اذ جاء في التوراة اليهودية 
اآللهة )أي »الوهيم«( وليس هللا )»ايل«( خلقت  ان 
في البدء السموات واألرض، وذلك تمشيا مع األسطورة 
في  سبيهم  اثناء  انفسهم  اليهود  ترجمها  التي  البابلية 
بابل وتتحدث عن سبعة آلهة خلقوا السماء واألرض 
تال  ما  كل  ينفي  هذا  جرا...  وهلم  والنبات  واإلنسان 
ذلك من تطورات واختالفات وانشقاقات، وبالتالي مهما 
بحثنا لن نصل الى تغيير الحقيقة األولية،ال شيء من 
السماء بل كل شيء من األرض، وأضاف المندوب 
توصلوا  شانغهاي  جامعة  في  الباحثين  ان  الصيني  
الجميع،  يرضي  قد  اإلشكالية  لهذه  منطقي  حل  الى 
ولكن السؤال يبقى هل من حل يرضي اسرائيل؟ وما 
الثمن لرضائها هذه المرة؟ هل باستطاعة امريكا  هو 
والدول األوروبية دفع الثمن الذي يرضي اسرائيل كلما 

زعلت؟!
إسرائيل  يرضي  ما  بحث  قبل  اللجنة،  اعضاء  اهتم 
بمعرفة الحل الذي توصل اليه علماء جامعة شانغهاي 

ذات االسم الدولي والعلمي الراقي جدا.
ابتسامة المندوب الصيني اتسعت لتوصل خطا افقيا 
بين األذنين. فتح دوسيته وأخرج مستندا، تأملهم للحظة 

ثم قال بسخرية:
- هل تقرأوه ام أقرأه لكم؟

- ال نعرف اللغة الصينية ترجمه لنا.
- أنتم ال تدرون كم تخسرون بجهلكم للصينية. من 
ال يعرف الصينية في ايامنا يعيش في ظالم دامس. 
اشكالية  يحل  الصين  علماء  اليه  توصل  ما  حسنا 
وضع  أمس  وصلتني  التي  المذكرة  حسب  الخالف. 
كلف  هللا  ان  فيه  جاء  رمزيا  تصورا  الصين  علماء 
للبشر على  العشر وتقديمها  الوصايا  المالئكة بحمل 
كل  ويحب  عادل  تقولون  كما  كونه  وذلك  األرض، 

ابنائه بنفس القدر.
األرض  شعوب  الى  المالئكة  انطلق  كان.  ما  وهذا 
هذه  كبيرهم:«  سأل  للعرب،  مالك  وصل  قاطبة، 
وصايا من الرب، هل تريدونها؟« سال كبير العرب:« 
ماذا فيها؟« قرأ المالك بنود الوصايا وعندما وصل الى 
»ال تقتل« قاطعة كبير العرب:«ال هذه ال تنفعنا، هل 
يقتلوننا ونقف نتفرج، هل نتنكر لعنترة الذي قال وددت 
تقبيل السيوف ألنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم؟ هل 
نتنازل عن تراثنا المليء بالبطوالت؟ الم نجعل للسيف 
مئات األسماء؟ ماذا ستفيدنا سيوفنا اذا تخلينا عنها؟«.
جاء مالك أخر الى الفرنسيين. عرض عليهم الوصايا. 
البنود  بقراءة  المالك  بدأ  بها؟«.  كبيرهم: »ماذا  سأله 
العشرة. وصل الى »ال تزن«، صرخ الفرنسي: »كفى 
ومغريات،  جميالت  نساؤنا  الوصايا،  نريد  ال  كفى.. 
فهل تريدهن ان يبحثن عن رجال خارج فرنسا ليلحق 

بنا العار والشنار؟«
عليهم  وعرض  الرومانيين.  الى  أيضا  مالك  وصل 
تسرق«  »ال  قرأ  وعندما  بنودها،  يقرأ  وبدأ  الوصايا 
غضب كبير الرومانيين وقال: »كفى، ال تنفعنا، الكل 

يسرقنا وال بد أن نرد على السرقة بسرقة؟«
وهكذا وصل المالئكة الى جميع الشعوب، ولكل شعب 
خائبين.  هللا  الى  عادوا  ليرفضها.  حجته  له  كانت 
زجرهم الرب على قصورهم في تسويق وصاياه وهدد 
بطوفان جديد، ثم تذكر انهم لم يصلوا ألبناء اسرائيل: 
»لماذا نسيتم الشعب التائه في صحراء سيناء؟«. قال 
أحدهم:« كنت في ارض كنعان ولم أجدهم«.  أمره 

الرب بالتوجه فورا الى سيناء.
رمال  بين  البحث  من  كبير  جهد  بعد  المالك  التقى 
غاضبين  كانوا  اسرائيل.  بني  مع  وكثبانها  الصحراء 
الطويل  الضياع  يؤلمهم  وعطشى  جائعين  متعبين 
لهم من  يحمله  بما  المالك  أخبرهم  آمل.  بارقة  بدون 
وجوعنا؟«  عطشنا  تسد  وهل  سألوه:«  الرب.  وصايا 
قال المالك:« تنقذكم من عذاب جهنم وتروي أرواحكم 
وصايا هللا  يقبل  شعب  اول  وتجعلكم  نفوسكم  وتشبع 
مهم،  غير  »هذا  قالوا:  لديه«.  المختارون  وبالتالي 
قال  سيناء«.  في  وأضاعنا  بالخالص  وعدنا  موسى 
هللا  ووعود  موسى،  رب  باسم  اتكلم  »انا  المالك: 
قاطعة«. سألوه ليصرفوه: »كم ثمنها هذه الوصايا؟« 
فاجأهم حين قال لهم:« انها هدية مجانية من هللا«. 
قالوا بصوت واحد فرحين:« هدية بال مقابل؟! مجانية؟! 
حسنا هذا رائع، هاتها واجلب لنا عشرة أخرى مثلها!«

مسرح  إلى  باريس  في  األولمبيا  مسرح  من 
كارنيجي  قاعة  ومن  مونتريال  في  األولمبيا 
في  ماسي  قاعة  إلى  نيويورك  مدينة  في 
 Le Trio( جبران  الثالثي   سيقوم  تورنتو، 
كجزء  بعرضين،  بأسرالجماهير   )Joubran

من برنامج مرسم كندا األول
 ،)MARSM Canada( أطلقت مرسم كندا 
الدولًي  األحداث  لمنتج  شقيقة  شركة  وهي 
برنامج    )MARSM UK( إنكلترا  في  مرسم 
مرسم  تأسست  الشمالية.   أمريكا  في  فني 
بالفنانين  الشركة  وتحتفل   2015 عام  في 
من  والبديلين  الناشئين  العرب  والموسيقيين 
والفعاليات  الحية  الموسيقية  الحفالت  خالل 
المملكة  أنحاء  الثقافية والمعارض في جميع 
منذ  الشركة  تهدف  وخارجها.  المتحدة 
ودعم  السائد  التمثيل  تحدي  إلى  تأسيسها، 
الفنانين من جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا 

ومغتربيهم. 
وقال ناجي رزق، احدى مؤسسي مرسم كندا: 
»نحن نؤمن بشدة بالرسالة التي تهدف مرسم 
كانت  الذي  العمل  خالل  من  إيصالها  إلى 
تقوم به على مدى السنوات الماضية وفكرنا 
بالمثل في المدن في كندا.  القيام  في كيفية 
العرض  وتوسيع  قواتنا  دمج  قررنا  وعندها 
العربي الموسيقى والفني هنا من خالل مرسم 
ألداء  منصة  الفنانين  نمنح  أن  نريد  كندا. 

وإظهار أعمالهم في مكان متعطش لفنهم.«
مايو  في  كندا  لمرسم  الفني  البرنامج  انطلق 

أبو  عالء  الفلسطيني  الكوميدي  الممثل  مع 
أوتاوا  دياب، من خالل خمسة عروض في 
و مونتريال وتورنتو ولندن أونتاريو. كان هذا 
جولة  بعد  كندا  في  دياب  ألبو  ظهور  أول 
أوروبية حققت نجاًحا كبيرا في باريس ولندن 

وأثينا وغيرها.
برنامجها  كندا  مرسم  تستكمل  الشهر،  هذا 
الثالثي  عالمًيا  المشهورين  الموسيقيين  مع 

جبران )Le Trio Joubran( في مونتريال 
الفلسطينيون  األشقاء  سيعزف  وتورنتو. 
الناصرة،  من  وعدنان  ووسام  سمير  الثالثة 
مدار  على  العالم  حول  بجوالت  قاموا  الذين 
على  موسيقاهم  أفضل  الماضيين،  العقدين 
في  مونتريال  في  العالمي  األولمبيا  مسرح 
يوليو 15 وفي تورنتو على خشبة مسرح قاعة 
الجديد  األلبوم  يتميز  يوليو.   16 في  ماسي 

للمجموعة )The Long March( بالتعاون 
مع فنانين عالميين من ضمنهم روجر ووترز 

والشاعر محمود درويش.
وقالت دينا الور، احدى مؤسسي مرسم كندا: 
»ال توجد قوة مثل قوة الفن لجمع الناس مع 
بعضها البعض والربط بين الثقافات المتنوعة. 
كان عرض عالء أبو دياب استثنائًيا للغاية 
اآلن،  توصف.  ال  الجماهير  طاقة  وكانت 
من  عرب  فنانين  لجلب  متحمسون  نحن 
اثنين  إلى  الثالثي جبران  الطراز األول مثل 

من أجمل وأرقى المسارح في مدننا.«
من  المزيد  عن  للكشف  كندا  مرسم  تخطط 

العروض الفنية المميزة قبل نهاية العام.  

عن مرسم كندا 
للحفالت  منتجة  شركة  كندا  مرسم  تعد 
والفعاليات  لألحداث  ومنظمة  الموسيقية 
ثقافي  كأمين  تعمل   جوهرها  وفي  الفنية، 
للترويج لمشهد فني وموسيقي نابض  يهدف 
بالحياة للجمهور الناطق باللغة العربية. تقوم 
وحب  بشغف  حدث  كل  برعاية  كندا  مرسم 
الشتات  بين  الفجوة  سد  إلى  يطمح  كبيرين 
من منطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا 
تحدي  وإلى  المتنوع،  الكندي  والجمهور 

التحريف لثقافتنا.
marsm للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة
.ca أو التواصل عبر

 hello@marsm.ca 

الفندق الطائر.. صممه يمني ويعمل بالطاقة النووية
كشف مصمم يمني عن تصميم لفندق طائر 
 5 استيعاب  بمقدوره  النووية  بالطاقة  يعمل 
المرافق  من  العديد  ويضم  شخص،  آالف 

األساسية والترفيهية.
الفندق  على  الغيلي  هاشم  المصمم  وأطلق 
اسم »سكاي كروز«، وهو يدعم 20 محركا، 
تجعل التصميم قادرا على البقاء في األجواء 

لفترة طويلة من الزمن.
ونقلت صحيفة »نيويورك بوست« األميركية 

على  الرحالت  »ستمثل  قوله:  الغيلي  عن 
مركبات تعمل بالطاقة النووية مستقبل النقل 
ستحتاج  الطائرة  فإن  الغيلي  والسفر«.ووفق 
لطيارين بداية، ولكنها قد تستغني عنهم في 
المراحل الالحقة. ومن المرافق التي سيحتويها 
الفندق مطاعم ومركز تسوق وصالة رياضية 
ومسرح وحمام سباحة، باإلضافة إلى صالة 

خاصة بإقامة حفالت الزفاف.
وفق  بد  فال  للواقع  التصميم  يتحول  وحتى 

كتلك  المشكالت  بعض  معالجة  من  خبراء 
ومسائل  اإلقالع  بصعوبة  تتعلق  التي 

الديناميكية الهوائية، ووزنها الكبير.
كذلك فإن عمل التصميم على الطاقة النووية، 
سيجعل الطائرة خطيرة للغاية في حال تعطلها 

أو سقوطها لسبب ما.
تشييد  مشكلة  تبرز  تقدم،  ما  جانب  وإلى 
األمر  النموذج،  هذا  بمثل  خاصة  مطارات 
الذي سيزيد من تكاليف الرحالت بشكل كبير.
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