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بعد استبعاده من السباق على رئاسة حزب المحافظين
 باتريك براون يترشح لبلدية برامتون

اعلن باتريك براون يوم االثنين أنه سيترشح لمنصب 
من  اسابيع  بعد  وذلك  أخرى  مرة  برامبتون  عمدة 
استبعادة من المنافسة على قيادة حزب المحافظين 

الفيدرالي.
الثانية  واليته  فترة  على  للحصول  براون  ويسعى 
انتخابه ألول مرة في 2018.  للبلدية بعد  كرئيس 
وتأتي محاولته إلعادة انتخابه في وقت ينقسم فيه 

مجلس مدينة برامبتون حول قيادته.
أن  فقط  »أردت  صحفي  مؤتمر  في  براون  وقال 
قررنا   ، عائلتي  مع  التحدث  بعد  أنه  الجميع  أبلغ 
إعادة ادراج اسمي في التنافس على منصب عمدة 

برامبتون«.
مدى  على  المدينة  خدمة  شرف  لي  كان  »لقد 
السنوات األربع الماضية ، وأنا أتطلع إلى السنوات 

األربع المقبلة.«
استذكر براون بعد االنجازات التي تم تحقيقها في 
 ، جديد  مستشفى  تمويل  ومنها  الولى  واليته  فترة 
وبعض  المواصالت،  وخدمات   ، طبية  وكلية 
الى  اضافة  األخرى  االقتصادية  التنمية  مشاريع 
تجميد الضرائب على الممتلكات لمدة أربع سنوات 

التي حظيت  الخطوة  وهي   ، برامبتون  في  متتالية 
بشعبية لدى العديد من الناخبين.

وحول استبعاده من  سباق الترشح على رئاسة حزب 
لم  المحافظين  حزب  إن  براون  يقول  المحافظين  

يرغب في انتخابات قيادة تنافسية وكان سيختلق أي 
إيرين  لخالفة  السباق  عن  إلبعاده  قصة ضرورية 

أوتول.
منذ إقالته من السباق على القيادة في وقت سابق من 
هذا الشهر بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين تمويل 
الحمالت االنتخابية ، ادعى براون مرارًا وتكرارًا أن 
والتواطؤ  الحزب  داخل  الفساد  بسبب  كانت  إقالته 
بيير  األول  المرشح  يقودها  التي  القيادة  حملة  مع 
بويليفري االمر الذي ينفيه كل من الحزب وحملة 

.Poilievre
وقال عن القيادة الفيدرالية المحافظة: »أعتقد أنهم 
يتعلق  التاريخ عندما  الخطأ من  الجانب  في  كانوا 
 ، اإلسالم  وكراهية   ، الزواج  في  بالمساواة  األمر 

ومشروع القانون 21«.
في  ذلك  يكون  فلن   ، متطرًفا  نهًجا  اتخذنا  »إذا 

مصلحة كندا«.
ولن تكون عملية ترشحه النتخابات البلدية باالمر 
مع  معركة   حالًيا  براون  يخوض  حيث  اليسير 
مجموعة من 5 أعضاء  من المجلس البلدي لمدينة 
برامتون احاول ابعاده و  تتهمه بالفساد خالل فترة 

البلدية,  حيث جاء في بيان اصدروه  توليه عمدة 
مهددة  برامبتون  في  »الديمقراطية  أن  مرخرا  
بالحصار بسبب باتريك براون«. وأشاروا في بيانهم 
إلى وجود مخالفات مالية وعقود خالل فترة عمله 
كرئيس للبلدية. كما صوتوا إلجراء تحقيق شامل في 

العقود المتعلقة بجامعة برامبتون.
المؤقت  اإلداري  المسؤول  عن  صادر  تقرير  وجد 
ذهبت  دوالر   629000 أن  مايو  في  للمدينة 
لكن   ، المشروع  في  مشاركين  مقاولين  أربعة  إلى 
الموظفين لم يتمكنوا من العثور على المنتج النهائي 

لخمسة من »المخرجات« المحددة في النفقات.
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عين على كندا 

معهد ’’كونفرنس بورد‘‘ يخّفض توقعات النمو في كندا 
لعامْي 2022 و2023 وبنك كندا رفع معدل الفائدة

الكنيسة المشيخية األميركية تعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

اتفاق شراكة استراتيجية بين الخطوط الجوية الكندية وطيران اإلمارات

كندا تعيد العمل باالختبارات العشوائية للمسافرين القاجمين جوًا

المشيخية  للكنيسة  العام  المؤتمر  صوت 
اجتماعاته  خالل  )بروتستانية(األميركية، 
المنعقدة في مدينة لويفيل بوالية كنتاكي يوم 
دولة  إسرائيل  “اعتبار  قرار  لصالح  الجمعة، 
بواقع 266  بغالبية %70  فصل عنصري”، 
بواقع  “مع”، ومعارضة %30  عضو مؤتمر 

116 صوتا.
في  عليه  التصويت  تم  الذي  القرار،  وينص 
الذي المؤتمر العام رقم 225 للكنيسة الذي 
بأن  “االعتراف  على  لويفيل،  بمدينة  عقد 

قوانين وسياسات وممارسات حكومة إسرائيل 
فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني تفي بالتعريف 

القانوني الدولي للفصل العنصري”.
وعّرف القرار، الذي صوتت لصالحه الكنيسة، 
إنسانية  ال  “أفعال  بأنه  العنصري  الفصل 
سيطرة  على  والحفاظ  إقامة  لغرض  ُترتكب 
على  األشخاص  من  واحدة  عرقية  مجموعة 
األشخاص  من  أخرى  عرقية  مجموعة  أي 

وقمعهم بشكل منهجي”.
وأضاف: “يحدث هذا في إسرائيل وفلسطين 

القوانين،  من  مجموعتين  وضع  خالل  من 
للفلسطينيين،  واألخرى  لإلسرائيليين  واحدة 
اإلسرائيليين  لليهود  تفضيلية  معاملة  تمنح 
يتم  فيما  للفلسطينيين،  قمعية  ومعاملة 
الفلسطينية  والمياه  األراضي  على  االستيالء 
حرمان  ويتم  اليهودية،  المستوطنات  لصالح 
وتقسيم  اإلقامة،  في  حقهم  من  الفلسطينيين 
إنشاء  من خالل  أسس عرقية  على  السكان 
للفلسطينيين،  وغيتوات  منفصلة  محميات 

وحرمان الفلسطينيين من حق الجنسية”.

يبلغ  الذين  الكنيسة-  أعضاء  القرار  وحث 
والتجمعات  أميركي-  مليوني  نحو  عددهم 
بما  الوطنيين،  الموظفين  ووحدات  الكهنوتية 
في ذلك مكتب العالقات بين األديان، على 
البحث عن السبل المناسبة لوضع حد للفصل 
العنصري اإلسرائيلي، فيما تقرر تعميم قرار 
دولة فصل عنصري” على  إسرائيل  “اعتبار 
في  األخرى  الكنائس  أجهزة  مجالس  جميع 

الواليات المتحدة األميركية.

الكندية  الجوية  الخطوط  شركة  وّقعت 
اإلمارات  طيران  وشركة   )Air Canada(
استراتيجية،  شراكة  اتفاقية   )Emirates(
لتأسيس عالقة مشاركة  أنهما تخططان  كما 
بالرمز )codeshare( في وقت الحق من 
االتفاقية  إّن  الشركتان  وتقول  الحالي.  العام 

سُتوجد المزيد من الخيارات لعمالئهما عندما 
يسافرون على شبكتيهما.

بالرمز  المشاركة  اتفاقية  أّن  الشركتان  وترى 
الخطوط  لعمالء  محّسنة  خيارات  ستوفر 
اإلمارات  دولة  إلى  للسفر  الكندية  الجوية 

العربية المتحدة وإلى وجهات خارج دبي.

طيران  عمالء  جهتهم،  من  وسيستفيد، 
عندما  أفضل  سفر  تجربة  من  اإلمارات 
أو  الكندية،  المدن  كبرى  تورونتو،  يقصدون 
وجهات رئيسية أخرى تؤّمنها الخطوط الجوية 

الكندية.
مزايا  أيضًا  ستطلقان  إنهما  الشركتان  وتقول 

متباداًل  المتكررين ودخواًل  للمسافرين  متبادلة 
لين. إلى الصاالت للعمالء المؤهَّ

وسيتّم اإلعالن عن مزيد من التفاصيل حول 
الشراكة وعن رحالت مشاركة بالرمز محدَّدة 

بعد وضع اللمسات األخيرة عليها.

الكندي‘‘  بورد  ’’كونفرنس  معهد  خّفض 
 The Conference Board of(
توقعاته  االقتصادية  لألبحاث   )Canada
المقبل  والعام  العام  لهذا  االقتصادي  للنمو 
مع قيام المصارف المركزية حول العالم برفع 
أسعار الفائدة في محاولة منها لكبح التضخم 

الجامح.
وفي توقعاته الجديدة لمدة عامين، يقول معهد 
الفدرالية  العاصمة  في  مقره  الواقع  األبحاث 
أوتاوا إّنه ال يتوقع انكماشًا اقتصاديًا في كندا، 

لكنه يشير إلى أّن المخاطر تتزايد.
النمو  معدل  يبلغ  أن  اآلن  المعهد  ويتوقع 
الحالي  العام   %3,5 الكندي  االقتصادي 
و2,6% العام المقبل. وهذه مراجعة هبوطية 
بنسبة  كانت  والتي  للنمو،  السابقة  لتوقعاته 

4,0% للعام الحالي و3,3% للعام المقبل.
السلع  أسعار  ارتفاع  إّن  المعهد  ويقول 
األساسية هو بمثابة خشبة خالص لمنتجيها 
في كندا، لكن سيتعّين على القطاعات اأُلخرى 
مواجهة أسعار فائدة مرتفعة وتباطؤًا في نمو 
الصادرات إلى الواليات المتحدة، أكبر شريك 

تجاري لكندا ووجهة ثالثة أرباع صادراتها.
ومن المتوقع أن يصدر بنك كندا )المصرف 
المركزي( غدًا إعالنه التالي عن معدل الفائدة 
معّدل  إلعادة  جاهدًا  يسعى  فيما  األساسي 

التضخم إلى هدفه المنشود البالغ %2.

كندا  في  السنوي  التضخم  معدل  وواصل 
)مايو(  أيار  بلغ 7,7% في  أن  إلى  ارتفاعه 

الفائت.

الفائدة األساسي نقطة  بنك كندا يرفع معدل 
مئوية كاملة، أعلى زيادة في 24 سنة

وكان بنك كندا )المصرف المركزي( قد اعلن 
مؤخرا عن رفع معدل الفائدة األساسي بمقدار 

100 نقطة أساس، من 1,5% إلى %2,5.
وهذه أكبر زيادة على معدل الفائدة األساسي 
في كندا منذ آب )أغسطس( 1998، وتدّل 
على أّن المصرف المركزي يعتمد نهجًا أكثر 
صرامة مّما كان متوقعًا في سعيه لكبح جماح 

تضّخم األسعار.
التضخم  معدل  أّن  الصدد  هذا  في  ُيذكر 
السنوي في كندا واصل ارتفاعه إلى أن بلغ 
7,7% في أيار )مايو( الفائت، أعلى مستوى 

له منذ كانون الثاني )يناير( 1983.
يرفع   ،2022 عام  في  مرة  ولرابع  واليوم، 
بنك كندا معدل الفائدة األساسي، وهو مؤشر 
بين  واحدة  لليلة  الفائدة  سعر  يمّثل  مرجعي 

المصارف.
وكان معظم خبراء االقتصاد يتوقعون أن يرفع 
بنك كندا معدل الفائدة األساسي اليوم بمقدار 
األول  في  رفعه  أن  بعد  مئوية  نقطة   0,75
من حزيران )يونيو( الفائت بمقدار 0,5 نقطة 

مئوية، من 1% إلى 1,5%، وفي 13 نيسان 
)أبريل( بقدار 0,5 نقطة مئوية أيضًا، وفي 
2 آذار )مارس( بمقدار 0,25 نقطة مئوية.

’’التضخم في كندا هو أكثر ارتفاعًا واستدامًة 
السياسة  حول  تقريره  في  البنك  توقع  مّما 
النقدية في نيسان )أبريل(، وسوف يظل على 
األرجح حول 8% في األشهر المقبلة‘‘، قال 

بنك كندا في شرحه حيثيات قراره اليوم.
من  العديد  أّن  إلى  كندا  بنك  أشار  كما 
المصارف المركزية حول العالم تقوم بتشديد 

سياستها النقدية لمكافحة التضخم.
والتي  ذلك،  عن  الناتجة  المالية  ’’الظروف 
النمو  اعتدال  إلى  تؤدي  تشددًا،  أكثر  هي 

االقتصادي‘‘، يرى بنك كندا.
وكما في السابق، يعتبر بنك كندا الحرب في 
في سالسل  المستمرة  واالضطرابات  أوكرانيا 
اإلمداد ’’محركات التضخم الرئيسية‘‘، لكّنه 
على  الداخلية  ’’الضغوط  إلى  أيضًا  يشير 

األسعار والتي تزداد
أهمية‘‘.

’’يجب أن يتباطأ الطلب كي يستقر العرض 
ويخف الضغط على األسعار‘‘، لّخص حاكم 
مؤتمر صحفي  في  ماكِلم،  تيف  كندا،  بنك 

عبر الفيديو اليوم.
المستوى  إلى  التضخم  إعادة  هو  هدفنا 
ناعم  هبوط  ودعم   %2 البالغ  المستهَدف 

استعادة  يجب  بالتأكيد،   .)...( لالقتصاد 
ماكِلم،  تيف  عن  األسعارنقال  في  االستقرار 

حاكم بنك كندا
وتتمثل إحدى مهام بنك كندا في التدخل في 
أسعار الفائدة، إذا ما دعت الحاجة، من أجل 
إبقاء معدل التضخم في نطاق يتراوح بين %1 

و3% سنويًا.
لكن تّم تجاوز عتبة الـ3% منذ نيسان )أبريل( 
السنوي  التضخم  معدل  وواصل   ،2021
العام  مطلع   %5,1 بلغ  أن  إلى  ارتفاعه 

الحالي.
األساسي  الفائدة  معدل  في  الزيادة  وتترك 
تداعيات على األفراد والشركات، إذ ستيعّين 
الفوائد على قروضهم  المزيد من  عليهم دفع 
إلى  اأُلخرى، ’’ما يؤدي  العقارية والقروض 
من  والحّد  اإلنفاق  وتقليل  االقتراض  تثبيط 

التضخم‘‘، كما أوضح بنك كندا.
بالتالي  تشجع  الفائدة  أسعار  في  والزيادة 
األفراد على زيادة االّدخار وتقليل اإلنفاق، ما 

يبطئ االقتصاد، أضاف بنك كندا.
وكان بنك كندا قد خّفض معدل الفائدة األساسي 
آذار )مارس(  إلى 0,25% في  ثالث مرات 
إلى  2020، مع وصول جائحة كوفيد-19 
كندا، في مسعى منه لدعم االقتصاد الوطني، 
وأبقاه عند هذا المستوى حتى 2 آذار )مارس( 

الفائت عندما بدأ برفعه.

الحكومة  اعادت   ، الثالثاء  يوم  من  اعتبارًا 
الكندية العمل ببرنامج الفحص العشوائي وقد 
ُيطلب من المسافرين الذين يصلون إلى كندا 
عبر احدى المطارات الدولية الرئيسية االربعة 
العشوائي   COVID-19 الختبار  الخضوع 
للبرنامج.وكانت  قصير  تعليق  بعد  اإللزامي 
اختبارات  إجراء  أوقفت  قد  الكندية  الحكومة 
عشوائية للركاب الذين تم اعتبارهم محصنين 
الفحص  وسيجري  الماضي  الشهر  بالكامل 
خارج المطار  في محاولة لتقليل التأخيرات 

الطويلة في المطارات.
المسافرون  فان  حكومي  لبيان صحفي  وفًقا 
العشوائي سوف  الذين تم اختيارهم لالختبار 
يتلقون إشعارًا بالبريد اإللكتروني في غضون 
15 دقيقة من المرور عبر الجمارك ،يتضمن 
لالختبار  الترتيب  في  لمساعدتهم  معلومات 

مع مركز اختبار في منطقتهم.
ال يزال يتعين على المسافرين الدوليين التسجيل 
من خالل تطبيق أو موقع ArriveCAN قبل 

72 ساعة من وصولهم إلى كندا.
مطار  الى  ترانزيت  رحلة  لدي  كان  لو  ماذا 

آخر؟
قد يتم اختيار أولئك الذين يصلون إلى كندا 
الذين  المشاركة  األربعة  المطارات  أحد  في 

أخرى  وجهات  إلى  ربط  برحالت  يلحقون 
لالختبارات العشوائية.

لن ُيجبر الركاب الذين لديهم رحالت متصلة 
على مغادرة المطارات في تورنتو أو كالجاري 
موقع  إلى  للذهاب  فانكوفر  أو  مونتريال  أو 

اختبار في تلك المدن.
هؤالء  إن  الحكومة  تقول   ، ذلك  من  بداًل 
االختبار  مواقع  إلى  الذهاب  يمكنهم  الركاب 
النهائية في مراكز  او صديلية   في اماكنهم 
او مختبرات  خاصة ، مثل Dynacare و 

.Switch Health و LifeLabs
الويب  موقع  من  التحقق  للمسافرين  ويمكن 
في  يذهبون  أين  إلى  لمعرفة  الحكومي 
الذاتي  المسح  مواعيد  حجز  أو  منطقتهم. 

االفتراضية.

ماذا لو كانت نتيجة االختبار إيجابية؟
تنص قواعد الحكومة على أنه إذا كانت نتيجة 
االختبار إيجابية عند الوصول ، فيجب عليك 

العزل لمدة 10 أيام.

إذا كانت نتيجة االختبار سلبية ولكنك بدأت 
فإن   ،  COVID-19 أعراض  من  تعاني 
إلى  بحاجة  تزال  أنك ال  تنص على  القواعد 

العزل لنفس الفترة.
 كما ان الحكومة ال ، تغطي  تكلفة االختبار.

إثبات  يمكنهم  الذين  الركاب  إعفاء  يمكن 
شفائهم مؤخرًا من عدوى COVID-19 من 

االختبار العشوائي.
كما يمكن لألجسام المضادة للعدوى أن تمنع 
أي شخص من اإلصابة بالفيروس مرة أخرى 

، لكن هذه الحماية تتضاءل بمرور الوقت.

الذين يمكنهم إظهار  المسافرين  يمكن إعفاء 
اختبار جزيئي إيجابي تم إجراؤه قبل وصولهم 
االختبار  من  يوًما   180 و   10 بين  ما 
نتيجة  تقبل  لن  الحكومة  لكن   ، العشوائي 

االختبار السريع كدليل على اإلصابة.
هل يمكنني إجراء اختبار سريع بنفسي؟

سريع  مستضد  اختبار  الحكومة  تقبل  لن 
لالختبار  اختيارهم  تم  الذين  المسافرين  من 
العشوائي. سيتم قبول االختبارات التي تجريها 

الشركات المتعاقد معها فقط.

قمة طهران: جبهة بديلة بوجه الغرب وال عملية تركـية في الشمال
والروسي  رئيسي،  ابراهيم  اإليراني  الرؤساء  عقد 
إردوغان،  والتركي رجب طيب  بوتين،  فالديمير 
اإليرانية  العاصمة  في  ثالثية  قمة  الثالثاء،  يوم 

طهران، لمناقشة سبل التسوية في سوريا.
وجاء في بيان قمة طهران الختامي أّن »روسيا 
وإيران وتركيا تدين الهجمات اإلسرائيلية المستمرة 
المدنية،  األهداف  ذلك  في  بما  سوريا،  على 
لألمن  وزعزعة  الدولي،  للقانون  انتهاكًا  وتعّدها 

واالستقرار في سوريا«.
مكافحة  »ضرورة  للقمة  الختامي  البيان  وأكد 
تقويض  إلى  والهادفة  االنفصالية،  المخططات 
سيادة سوريا وتهديد األمن القومي للدول المجاورة 
الحدود،  عبر  والتسلل  الهجمات  خالل  من 
باإلضافة إلى وجوب المحافظة على الهدوء في 

إدلب، وتنفيذ التوافقات السابقة بشأنها«.
واستنكرت الدول الثالث تزايد أنشطة الجماعات 
في  مختلفة  بأسماء  إليها  والمنتمين  اإلرهابية 
مناطق مختلفة من سوريا، مؤكدين ضرورة التنفيذ 

الكامل لجميع الترتيبات المتعلقة بشمال سوريا.
وأعرب البيان الختامي عن رفض الدول المشاركة 
على  المفروضة  األحادية  للعقوبات  القمة  في 
الدولية  القوانين  مع  تتعارض  والتي  سوريا، 
وحقوق اإلنسان. وطالبت المجتمع الدولي بتقديم 
مساعدات إنسانية مالئمة إلى الالجئين السوريين 

من أجل عودتهم إلى أراضيهم.
تكليف  على  الرؤساء  وافق  القمة،  ختام  وفي 
ممثليهم بالتحضير لالجتماع الدولي الـ19 حول 
سوريا بصيغة أستانة بحلول نهاية عام 2022، 
حيث تقرر انعقاد القمة الثالثية القادمة في روسيا 

بدعوة من الرئيس بوتين.
الروسية  سواًء  السابقة،  المبادرات  عْكس  على 
بمؤازرة  المرّة،  هذه  تْخطو طهران،  اإليرانية،  أو 
موسكو، خطوات واسعة لفتح األبواب المغلقة بين 
دمشق وأنقرة، وذلك عبر مسار واضح ومتوازن 
مصالحها.  األطراف  لجميع  سيحفظ  أنه  يبدو 
بالرئيس  خامنئي  علي  المرشد  لقاء  يأتي  مساٌر 
رجب طيب إردوغان ليكون بمثابة محّطة فاصلة 
عليه، بعد جوالت من الدبلوماسية اإليرانية التي 
ولقائه  لطهران  األسد  بشار  الرئيس  بزيارة  بدأت 
تبعها من  الماضي، وما  أيار  خامنئي في شهر 
عمل إيراني مستمّر لنزع فتيل التوّتر الذي أشعله 
تهديد أنقرة بشّن عملية عسكرية جديدة في الشمال 
قطعت  طهران  لقاءات  أن  َيظهر  وإذ  السوري. 
تأكيد  مع  السيما  العملية،  هذه  على  الطريق 
خامنئي إلردوغان أن »أمنكم من أمن سوريا«، 
فإن المعطيات الميدانية تكاد تتضافر لَتصّب في 
االّتجاه نفسه. إذ بعثت روسيا، أمس، بقائد قواتها 
في سوريا للقاء قادة »قسد«، التي وافقت، بحسب 
معلومات »األخبار«، مبدئيًا، على االنسحاب من 
السوري،  للجيش  وتسليمه   »m4« طريق  كامل 

وهو ما شأنه تثبيت واقع ميداني جديد، لن تْبقى 
معه ألنقرة أّي ذريعة لشّن هجومها

تركـية  عملية  ال  الموقف...  تحسم  طهران  قّمة 
في الشمال

إردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  استهّل 
اللقاءات  من  مجموعة  لعْقد  طهران  يزور  الذي 
الضامنة  الدول  لرؤساء  الثالثية  القّمة  أبرزها 
زيارته  وتركيا(،  وإيران  )روسيا  أستانا«  لـ»مسار 
خامنئي،  علي  األعلى،  اإليراني  المرشد  بلقاء 
الرسمي  الموقع  نشره  بيان  وفق  أبلغه،  الذي 
شمالي  في  عسكري  هجوم  »أّي  أن  لألخير، 
سوريا، سيضّر بتركيا وسوريا وكّل المنطقة ويفيد 
اإلرهابيين«، في إعالن مباشر وواضح عن رفض 
طهران أّي عملية عسكرية تركية، وتشديدها على 
ضرورة فتح الباب أمام العمل السياسي. خامنئي، 
أن  حديثه  من  مكان  من  أكثر  في  أّكد  الذي 
مهّم«،  أمر  سوريا  أراضي  وحدة  على  »الحفاظ 
الثالثة  البلدان  بين  المشتركة  العوامل  رّكز على 
أمنها  بين  ربطه  عبر  وإيران(  وتركيا  )سوريا 
جميعًا، مضيفًا إليها الدور الروسي الهاّم في هذا 
المجال، قائاًل إن طهران َتعتبر »تركيا وحدودها 
يجب  أمنك.  سوريا  أمن  َتعتبر  إّنك   )...( أمننا 
المفاوضات،  خالل  من  السورية  القضايا  حّل 
إنهاء  وروسيا  وسوريا  وتركيا  إيران  على  ويجب 
هذه القضية بالحوار«. والالفت في اللقاء، الذي 
للجهود  تتويجًا  يأتي  أنه  على  إليه  النظر  يمكن 
إلعادة  األخيرة  اآلونة  في  اإليرانية  الدبلوماسية 
الدور  التركيز على  التواصل بين سوريا وتركيا، 
والذي  التحديد،  وجه  على  واألميركي  الغربي، 
وفق  لإلرهاب«،  »داعمًا  التركي  الرئيس  اعتبره 
تعبيره، موضحًا أنه »يتّم دعم الجماعات اإلرهابية 
بأسلحة ثقيلة من دول غربية مثل ألمانيا وإنكلترا 
وفرنسا والواليات المتحدة بشكل خاص«. ويؤّشر 
التي  خ األرضية المشتركة  ذلك إلى إمكانية ترسُّ
البناء عليها، والمتمّثلة في  إيران وروسيا  تحاول 
رفض الوجود األميركي في سوريا، والدور الذي 
النزعات  دعم  المنطقة، عبر  في  واشنطن  تلعبه 
على  والسيطرة  جهة،  من  الكردية  االنفصالية 

موارد النفط من جهة أخرى.

السياسية  التطّورات  دمشق  واكبت  بدورها، 
األرض،  على  عسكرية  بتحّركات  طهران  في 
في  بارزًا  دورًا  لعبت  التي  موسكو  مع  بالتعاون 
التوّصل إلى اتفاقية مع »قسد«، َتقضي بانتشار 
الشمال  في  حّساسة  مناطق  في  السورية  القوات 
والشمال الشرقي من سوريا، بهدف إزاحة الحّجة 
التي يرتكز عليها إردوغان لشّن هجوم عسكري 
إبعاد  إلى  التحّركات  هذه  سُتفضي  إذ  جديد، 
القوى الكردية عن الحدود نحو 30 كيلومترًا وفق 
اتفاقات روسية – تركية سابقة، كما أنها ستضع 
الجيش التركي في مواجهة مع الجيش السوري في 
حال قّررت أنقرة الُمضيَّ ُقُدمًا في عمليتها، وهو 
يحتاج  ما  آخر  هي  باهظة،  فاتورة  سيستتبع  ما 
في  انتخابية  الذي يخوض معارك  إردوغان  إليه 
دمشق،  تنظر  السياسي،  المستوى  وعلى  بالده. 
التي أعلنت دعمها الجهود اإليرانية، إلى تحّركات 
أنها  على  لـ»أستانا«،  الضامنة  الثالث  الدول 
بعد  السورية  األزمة  لحّل  حاليًا  الوحيد  المسار 
تتابع  وهي  الدستورية«.  »اللجنة  مسار  ل  تعطُّ
العمل على خْلق  بالغ، سواًء عبر  باهتمام  ذلك 
إضافية  قوات  نْشر  خالل  من  مناسبة  ظروف 
حيث  الدبلوماسي  السلك  عبر  أو  الحدود،  على 
المقداد،  فيصل  السوري،  الخارجية  وزير  وصل 
منه  واالّطالع  اإليراني  نظيره  للقاء  طهران  إلى 
على نتائج القّمة، وما سيتبعها من خطوات على 
األسد،  بشار  السوري،  الرئيس  وكان  األرض. 
أعلن، أكثر من مرّة، عدم ممانعته إعادة العالقات 
السورية التركية، بشرط قْطع أنقرة دعمها للفصائل 
تحتّلها،  التي  المناطق  من  وانسحابها  اإلرهابية، 
وهي شروط تبدو كّل من طهران وموسكو جّدية 
يضمن  تدريجي،  بشكل  معالجتها  محاولة  في 
أنقرة  باتت  التي  السورية،  الحكومة  استعادة 
على  السيطرة  تجاهلها،  جدوى  بعدم  يقين  على 
كامل البالد من جهة، ولتركيا التخّلص من أزمة 
الالجئين ومن »الخطر الكردي« من جهة أخرى.
تحتضنه  الذي  السياسي  الحراك  في  الفتًا  يبدو 

طهران، ارتباطه الوثيق بالجانب االقتصادي

العقبات  الدبلوماسية سلسلٌة من  الجهوَد  وتنتظر 
أو  عاجلة  جزَءين:  إلى  تقسيمها  يمكن  التي 

إلى  طارئة ويمكن حّلها سريعًا؛ ومعّقدة وتحتاج 
الكردية  القضية  وتتصّدر  للحّل.  طويل  وقت 
المتسارعة  الوتيرة  يفّسر  ما  وهو  األول،  القسم 
الالجئين  قضية  تمّثل  حين  في  الجيش؛  لحركة 
عن  الخارجة  المناطق  إلى  باإلضافة  السوريين، 
الذي  األمر  اآلخر،  القسم  الحكومة،  سيطرة 
األمد،  وبعيدة  متواصلة  جهودًا  معالجته  تتطّلب 
والسياسية  المعيشية  األوضاع  تمهيد  من  بدءًا 
إدلب  قضية  حّل  إلى  وصواًل  النازحين،  إلعادة 
المتشّددة.  للفصائل  األخير  المعقل  تمّثل  التي 
وتفّسر تلك التعقيدات االهتمام البالغ الذي أولته 
كّل من روسيا، التي فرضت رؤيتها في مجلس 
اإلنسانية،  المساعدات  لقضية  وإيران،  األمن، 
إعمار  إعادة  نحو  توجيهها  إلى  تسعيان  والتي 
إلعادة  توطئة  سوريا  في  المدمَّرة  التحتية  البنى 
الالجئين، بداًل من استمرار تجاُهل البنى التحتية، 
للمخيمات،  حْصرًا  المساعدات  هذه  وتخصيص 

في ما يشبه الدوران في حلقة مفرغة.
وباإلجمال، يمكن النظر إلى لقاء المرشد اإليراني 
بالرئيس التركي، وما تبعه من لقاء بين الرئيس 
اإليراني وإردوغان، وما صدر من تصريحات في 
خاللهما، على أنه قطٌع للطريق أمام أّي مساٍع 
المقابل  تركية لشّن هجوم عسكري، وتشريٌع في 
بين  العالقة  المشكالت  لحّل  الدبلوماسية  لباب 
دمشق وأنقرة. ومن شأن ذلك أن يعطي دفعًا كبيرًا 
العاَمين  خالل  تعّرض  الذي  أستانا«  لـ»مسار 
ما  وهو  مباشرة،  غير  تجميد  لعملية  الماضَيين 
وإعادة  منه،  التخّلص  في  الثالث  الدول  ترغب 
أن  المنتظر  الذي من  المسار،  هذا  إلى  النشاط 
عديدة  تفاصيل  في  المقبلة  الفترة  يخوض خالل 
جميع  من  مقبولة  بنتائج  الخروج  قبل  معّقدة 

األطراف.
من جهة أخرى، يبدو الفتًا في الحراك السياسي 
بالجانب  الوثيق  ارتباطه  تحتضنه طهران،  الذي 
توقيع  في  جلّيًا  ظهر  الذي  األمر  االقتصادي، 
البلَدين،  اتفاقيات في مجال التجارة والطاقة بين 
تضّمنت إنشاء مصانع تركية - إيرانية مشتركة، 
لـ25  اإليراني  بالغاز  تركيا  إمداد  عْقد  وتمديد 
عامًا، باإلضافة إلى السعي لزيادة حجم التبادل 
التجاري إلى حدود 30 مليار دوالر، وهو ما ُيعّد 
بالغ األهّمية بالنسبة إلى إردوغان في ظّل تراُجع 
االتفاقيات  تلك  إلى  وُتضاف  التركي.  االقتصاد 
أخرى أمنية متعّلقة بالحدود مع العراق، في ظّل 
بالمسار  المسارات  جميع  ارتباط  طهران  تأكيد 
األمني في المنطقة، وتشديد رئيسي، في مؤتمر 
»إيران  أن  على  إردوغان،  مع  مشترك  صحافي 
 )...( السورية  األراضي  وحدة  تؤكدان  وتركيا 
التعاون بين إيران وتركيا يمكن أن يؤدي دورًا في 

أمن المنطقة واألمن الدولي«.
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أطباء أوكرانيون هربوا إلى نيوفاوندالند والبرادور 
يشعرون باإلحباط من سلطاتها

قرار قضائي بتعويض مسافرة كندية 1200 دوالر لتأّخر وصول حقيبتها يومْين

هل سيكفر البابا فرنسيس عن ذنوب الكنيسة 
تجاة السكان االصليين خالل زيارته الى كندا؟

ترودو يدافع عن قرار كندا 
إعادة توربينات ’’غازبروم‘‘ إلى ألمانيا

فتح تحقيق عام في مقتل ديهيا خاّلف 
من اصل جزائري وطفلْيها في مونتريال

جوستان  الكندية  الحكومة  رئيس  اليوم  دافع 
توربينات  سّت  بإعادة  كندا  قرار  ترودو عن 
الطبيعي  الغاز  ينقل  أنابيب  مخصصة لخط 
من روسيا إلى ألمانيا، كإجراء استثنائي في 
الغرب،  دول  تفرضها  التي  العقوبات  ظّل 
غزوها  بسبب  روسيا  على  كندا،  بينها  ومن 
العسكري المتواصل ألوكرانيا منذ 24 شباط 

)فبراير( الفائت.
لشركة  الكندي  الفرع  بمنح  القرار  وهذا 
إعفاًء   )Siemens Canada( ’’سيمنز‘‘ 
تسّبب  ألمانيا  إلى  التوربينات  هذه  لتسليم 
الحكومة  من  حاد  بتوبيخ  الكندية  للحكومة 

األوكرانية وبانتقادات في الداخل.
’’نورد  أنابيب  لخط  العائدة  التوربينات  وهذه 
ستريم 1‘‘، الذي يخص شركة ’’غازبروم‘‘ 
لشركة  مصنع  في  موجودة  كانت  الروسية، 
للخضوع  مونتريال  في  األلمانية  ’’سيمنز‘‘ 

لتصليحات مقّررة منذ وقت سابق.
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم االربعاء، في 
مدينة كينغستون في مقاطعة أونتاريو، ُسئل 
التوربينات،  بشأن  حكومته  قرار  عن  ترودو 
أوضح  لكنه  صعبًا.  كان  القرار  بأّن  فأقّر 
بإعادة  السماح  قررت  الكندية  الحكومة  أّن 
التوربينات رّدًا على محاوالت روسيا عسكرة 

وصول الطاقة إلى أوروبا.
الكندية ضّد  العقوبات  أّن  إلى  وأشار ترودو 
بوتين  فالديمير  الرئيس  تستهدف  روسيا 
و«أعوانه‘‘ وليس حلفاء كندا الذين يعتمدون 

على النفط والغاز الروسيْين.
من جانبها، قالت الحكومة األوكرانية إن قرار 
كندا يشكل ’’سابقة خطيرة‘‘ تهدد بتعريض 
الغرب  فرضها  التي  االقتصادية  العقوبات 
على روسيا للخطر في وقت يتعّين فيه على 
التصميم والحزم في  الدولي إظهار  المجتمع 

مواجهة تهديدات روسيا وغزوها ألوكرانيا.
األوكراني‘‘  العالمي  ’’المؤتمر  وحّث 
الحكومة  األوكراني‘‘  الكندي  و’’المؤتمر 
بإعادة  قرارها  في  النظر  إعادة  على  الكندية 

التوربينات.

إلى  األوكراني‘‘  العالمي  ’’المؤتمر  ويتطّلع 
الفدرالية  المحكمة  لدى  الكندي  القرار  إبطال 
في أوتاوا. وهو أصدر بيانًا قال فيه إنه قّدم 
مراجعة  بطلب  المحكمة  إلى  إخطارًا  أمس 

قضائية للقرار.
األوكراني‘‘  العالمي  ’’المؤتمر  ويجادل 
’’غازبروم‘‘  بأّن طلب شركة  اإلخطار  في 
’’حيلة  هو  التوربينات  على  للحصول 
لتقويض  تسعى  ’’روسيا  وأّن  مخادعة‘‘ 
قضية  وتستخدم  والعالمية  الكندية  العقوبات 

التوربينات البتزاز كندا وأوروبا‘‘.

للطاقة  دوالر  مليون  يعلن عن 255  ترودو 
النظيفة في نوفا سكوشا

توّقف رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو 
يوم الخميس في مدينة إنفيلد في مقاطعة نوفا 
سكوشا لإلعالن عن استثمارات فدرالية جديدة 
طاقة  لتوفير  دوالر  مليون  نحو 255  بقيمة 

نظيفة لسكان هذه المقاطعة األطلسية.
النظيفة  الطاقة  مشاريع  في  ’’االستثمارات 
نوفا سكوشا ستحّد من  في  اليوم  نعلن  التي 
قال  جيدة‘‘،  عمل  فرص  وتخلق  التلّوث 

رئيس الحكومة الفدرالية.
هذه  إّن  بيان  في  ترودو  حكومة  وقالت 
المهمة  الوعود  متابعة  ’’تتيح  االستثمارات 
التي قطعناها للكنديين: هواء نظيف ووظائف 

جيدة واقتصاد قوي‘‘.
وتعهدت الحكومة الليبرالية بتخصيص 125 
بهدف  ريحية  طاقة  لمشاريع  دوالر  مليون 
ألف منزل  توفير طاقة نظيفة لحوالي 350 

في نوفا سكوشا.
باإلضافة إلى ذلك توجد هذه المشاريع مئات 
الوظائف الجيدة، وبعضها لمجتمعات السكان 

األصليين المحلية.
بقيمة نحو  استثمارات  أعلن ترودو عن  كما 
من 130 مليون دوالر للسماح لشركة ’’نوفا 
للطاقة‘‘  سكوشا  )’’نوفا  باور‘‘  سكوشا 
Nova Scotia Power(، التي تؤّمن التيار 
بطاريات  بتركيب  المقاطعة،  في  الكهربائي 
مواقع  أربعة  في  النظيفة  الطاقة  لتخزين 

مختلفة في المقاطعة.
البطاريات  هذه  إّن  ترودو  حكومة  وتقول 
ستجعل نوفا سكوشا تملك إحدى أكبر شبكات 

البطاريات في أميركا الشمالية.

وقال ترودو من خالل تزويد منازلنا وشركاتنا 
بكهرباء نظيفة، نضمن ألوالدنا وأحفادنا هواًء 

نقيًا ومستقباًل أفضل. 
حجم  بدقة  ستحدد  إّنها  الحكومة  وقالت 
العملية  هذه  اكتمال  عند  الفدرالي  التمويل 

وإبرام اتفاقيات بشأنها.
’’الحلقة  وفكرة  الجديدة  المشاريع  هذه  ومع 
النظيفة  الطاقة  إنتاج  لزيادة  األطلسية‘‘ 
المساعدة  الفدرالية  الحكومة  تريد  وتوزيعها، 
نوفا  في  نظافة  أكثر  كهرباء  بناء شبكة  في 
المناخية  األهداف  لبلوغ  محاولة  في  سكوشا 

الطموحة لكندا.
’’يشكل إعالن اليوم خطوة كبيرة نحو تحقيق 
خالية  كهرباء  شبكة  بإنشاء  المتمثل  هدفنا 
تمامًا من الكربون بحلول عام 2035‘‘، قال 
الفدرالي،  الطبيعية  الموارد  وزير  جهته  من 

جوناثان ويلكنسون.
ونوفا سكوشا هي كبرى المقاطعات االطلسية 
نسمة  آالف  وسبعة  مليون  يسكنها  األربع، 
حسب تقديرات وكالة اإلحصاء الكندية للربع 

الثاني من العام الحالي.

أعلن مكتب محقق الوفيات في مقاطعة كيبيك 
عن إجراء تحقيق عام في مقتل امرأة وطفليها 
قبل سنتْين ونصف في مونتريال على أيدي 

زوٍج عنيف كانت قد تركته.
الجزائرية  عامًا(،   42( خاّلف  ديهيا  وكانت 
وأكسيل  أعوام(   4( آدم  وابناها  المولد، 
)عامان( قد ُوجدوا مقتولين داخل منزلهم في 
حّي بوانت ُأو ترامبل في شرق مونتريال في 

11 كانون األول )ديسمبر( 2019.
الضحايا  جثث  الشرطة  عناصر  واكتشف 
الثالث عندما توجهوا إلى منزل العائلة إلبالغ 

عنه،  المنفصلة  زوجها  بوفاة  خاّلف  ديهيا 
نبيل يسعد )46 عامًا(.

من  المحققون  تمّكن  الجثث،  اكتشاف  وبعد 
السابقة  زوجته  قتل  يسعد  نبيل  أّن  إثبات 
وابنيهما قبل أن يقتل نفسه في جولييت، وهي 
كيلومترًا   55 نحو  مسافة  على  تقع  مدينة 

شمال شرق حّي بوانت ُأو ترامبل.
وكانت ديهيا خاّلف قد تركت زوجها الغيور 
سالمتها  على  خوفًا   2018 عام  والعنيف 
وسالمة ابنيهما. وكانت قبل ذلك قد تقّدمت 
واالعتداء  التهديد  بتهمة  شكاوى  بعّدة  ضّده 

نبيل  أمرت  قد  المحكمة  وكانت  الجسدي. 
يسعد بعدم االقتراب من زوجته السابقة، لكّن 

هذا لم يمنعه من تنفيذ تهديداته.
محقق  انتقد  المجزرة،  هذه  تقريره حول  وفي 
الجنائية  النيابة  مديَر  مانسوه  أالن  الوفيات 
والجزائية )DPCP( لعدم حرصه على فرض 
شروط قاسية بما فيه الكفاية على نبيل يسعد 
من  الرغم  على  الضحايا،  سالمة  لضمان 
على  يشكله  يسعد  كان  الذي  بالخطر  علمه 

زوجته السابقة وابنيهما.
واتُّهم نبيل يسعد مرّتْين، في آب )أغسطس( 

2018، باالعتداء المسلَّح واالعتداء البسيط 
قّط  ُيستدَع  لم  لكّنه  خاّلف،  ديهيا  على 
)ديسمبر(  األول  كانون   4 وفي  للمحاكمة. 
بعدم  تعّهد  على  يسعد  نبيل  وّقع   2019
اإلخالل بالنظام العام بموجب المادة رقم 810 
من قانون العقوبات. ونتيجة لذلك تّم إسقاط 
زوجته  َقتل  أيام  وبعد  إليه.  هة  الموجَّ التهم 
السابقة وولديهما قبل أن يقدم على االنتحار. 
وكانت ديهيا خاّلف أستاذة موسيقى لطالب 
المرحلة المتوسطة في الجزائر قبل أن تهاجر 

إلى كندا.

في أيلول )سبتمبر( 2021 وصلت جيسيكا 
كالين إلى دبْي في رحلة تستغرق ستة أيام، 
إال  هناك  إلى  تصل  لم  أمتعتها  حقيبة  لكّن 

بعد يومْين.
 Air( عرضت شركة الخطوط الجوية الكندية
Canada( تعويضًا بقيمة 500 دوالر على 
كالين، لكّن هذه األخيرة لم ترَض بهذا المبلغ 
المدني  القرار  محكمة  أمام  دعوى  ورفعت 
التي  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  في   )CRT(
لتغطية  المال  من  بمزيد  مطالبة  فيها  تقيم 
وصول  في  التأخير  عن  الناجمة  نفقاتها 

حقيبتها إلى دبْي.
لصالح  المحكمة  حكمت  الماضي  واألسبوع 

كالين.
بين  من  األمتعة  وصول  في  التأخير  ُيعّد 
في  باإلحباط  المسافرين  ُتشعر  التي  األمور 
تقوم  حيث  كندا  أنحاء  جميع  في  المطارات 
شركات الطيران بتوسيع نطاق عملياتها لتلبية 
الكثير  رفع  بعد  السفر  على  المرتفع  الطلب 

من القيود المتصلة بجائحة كوفيد-19.
جادلت  للمحكمة،  قّدمتها  التي  الدعوى  وفي 
كالين بأنها تستحق 2120,67 دوالرًا مقابل 
اضطرت  أنها  اّدعت  التي  األغراض  جميع 

لشرائها في دبْي بينما كانت تنتظر أمتعتها.

الكندية  الجوية  الخطوط  شركة  ألّن  ونظرًا 
 500 بقيمة  تعويضًا  لها  دفعت  قد  كانت 
دوالر، طلبت كالين الفرق بين المبلغْين، أي 

1620,67 دوالرًا.
قد  أمتعتها  أّن  علمت  عندما  كالين،  وكانت 
تأخرت، قد اشترت أغراضًا بأكثر من 2000 
دوالر، بما في ذلك أربعة أزواج من األحذية 
علوية  مالبس  وخمسة  سفلية  مالبس  وستة 
من  وزوجان  صدر  وحّمالتا  سباحة  وبدلة 
المالبس الداخلية وحزمة من الجوارب وأدوات 

نظافة، وفقًا لحكم المحكمة المكتوب.
إنها كانت بحاجة إلى  قالت كالين للمحكمة 
مؤتمر  تضمنت  رحلتها  ألّن  المالبس  هذه 

عمل وعشاء عمل في مطعٍم راٍق وتدريباٍت 
في صالة ألعاب رياضية.

الجوية  الخطوط  شركة  جادلت  جهتها  من 
الكندية بأّن هذه النفقات كانت مفرطة، وهذا 
ما وافقت عليه عضوة المحكمة شيلي لوبيز 

إلى حّد ما.
’’أجد أنه من المعقول أن تكون السيدة كالين 
قد اشترت بعض المالبس واألحذية المختلفة 
نظرًا إلى األنشطة التي كانت، دون شك، قد 

جدولتها‘‘، كتبت لوبيز.
أجد  المختلفة،  األنشطة  مع  ’’حتى  لكن 
أّن السيدة كالين لم تشرح بشكٍل كاٍف لماذا 
األحذية  من  أزواج  أربعة  إلى  احتاجت 

)باإلضافة إلى ما ارتدته على متن الطائرة( 
وستة مالبس سفلية وخمسة مالبس علوية، 
حتى لو اضطرت إلى تغيير مالبسها خالل 

يوم واحد‘‘، أضافت لوبيز.
الخطوط  أّن  لوبيز  وجدت  المحصلة  وفي 
الجوية الكندية مدينة لكالين بتعويض إضافي، 
بدفع  الكندية  الطيران  شركات  كبرى  فأمرت 
700 دوالر لكالين عالوة على الـ500 دوالر 

التي كانت قد دفعتها لها.
للركاب الحّق بتعويض

ورّحب غابور لوكاكس، وهو خبير في مجال 
حقوق المسافرين الجويين، بقرار المحكمة.

يتوجهون  الذي  الركاب  أّن  )القرار(  ’’ُيظهر 
سيحصلون  المدني  القرار  محكمة  إلى 
أّن  مضيفًا  لوكاكس،  قال  العدالة‘‘،  على 
إلى  يحتاجون  ال  بساطة،  وبكل  المسافرين، 
قبول مجّرد أّي مبلغ تقدمه شركة الطيران في 

البداية وتعتبره معقواًل.
ُيشار إلى أنه، في كندا، إذا تأخرت األمتعة 
بتعويض  يطالب  أن  الجوي  للمسافر  يمكن 

يصل إلى حوالي 2200 دوالر.
لكّن المفتاح، حسب لوكاكس، هو أن يوضح 
المسافر أّن مشترياته الناجمة عن التأخير في 

استالمه أمتعته كانت مبرَّرة.

قبل أسبوع من مجيئه إلى كندا، وصف البابا 
للتكفير  ’’حّج  بأنها  رحلته  أمس  فرنسيس 
في  يساعد  أن  في  يأمل  الذنوب‘‘  عن 
معالجة األخطاء التي ارتكبها كهنة وراهبات 
مدارس  أداروا  الذين  بين  من  كاثوليكيون 

داخلية للسكان األصليين في البالد.
االعتذار  برحلة  األعظم  الحبر  وسيقوم 
إلى  من 24  للغاية،  المرتقبة  هذه،  الرسمي 

29 تموز )يوليو( الجاري.
وتتضمن الزيارة ما ال يقل عن خمس مراحل 
تفصل بينها آالف الكيلومترات بين مقاطعتْين 
في  وألبرتا  الشرق  في  كيبيك  هما  كنديتْين، 
الغرب، وإقليم نونافوت في الشمال، وهذا على 
تقلل من  الركبتْين  الرغم من آالم في إحدى 
قدرة البابا فرنسيس على الحركة، ومن دخول 
كندا الموجة السابعة من جائحة كوفيد-19، 
اإلصابات  ارتفاع  من  المخاوف  يثير  ما 
إليها  سيؤدي  التي  التجمعات  خالل  بالوباء 

هذا الحدث التاريخي.
الكاثوليكية  الكنيسة  رئيس  اعتذر  أن  وبعد 
مطلع نيسان )أبريل( الماضي عن ’’السلوك 
الباعث على األسى‘‘ لبعض أعضاء الكنيسة 
المدارس  ملف  في  المتورطين  الكاثوليكية 
الداخلية، أراد تقديم االعتذار شخصيًا لسكان 

كندا األصليين في أراضيهم.
من  العديد  ساهم  كندا،  في  الحظ،  ’’لسوء 
أعضاء  بعض  ضمنهم  ومن  المسيحيين، 
االستيعاب  سياسات  في  الدينية،  الجماعات 
بشكل  أضرت  الماضي،  في  التي،  الثقافي 
خطير بالسكان األصليين وبطرق مختلفة‘‘، 
كّرر البابا فرنسيس خالل خطابه األسبوعي 

القديس  ساحة  في  الحاضرين  أمام  أمس 
بطرس في الفاتيكان.

 ويرغب ضحايا آخرون، مؤكَّدون ومزعومون، 
دين  رجال  ارتكبها  جنسية  العتداءات 
كاثوليكيون في مقاطعة كيبيك في االستفادة 
أفضل من  تعاون  لطلب  البابوية  الزيارة  من 
قبل الفاتيكان في ملف الكهنة المعتدين جنسيًا 

على األطفال.
بأن  الخصوص،  وجه  على  هؤالء،  ويرغب 
يتّم اإلفراج عن تعويضات الدعاوى الجماعية 
األطفال  على  المعتدون  الكهنة  يمثل  وبأن 

أمام المحاكم.
أيضًا  فرنسيس  البابا  ذّكر  أمس  ويوم 
مع  الفاتيكان  في  عقدها  التي  باالجتماعات 
وفود من ممثلي األمم اأُلَول وشعب اإلنويت 
والخالسيين )Métis( الربيع الفائت، من 28 

آذار )مارس( إلى 1 نيسان )أبريل(.
ُيدلوا  بأن  الناجين  لبعض  آنذاك  وُأتيح 
بشهادات عن ماضيهم وعن الوصمات التي 
خّلفتها الدولة والكنيسة في المدارس الداخلية 
اقتالع  في  تسببت  والتي  األصليين  للسكان 

نحو 150,000 طفل من عائالتهم.

العديد من هؤالء ضحايا سوء معاملة  وكان 
وصفته  ما  خالل  التغذية  وسوء  واغتصاب 
عام  في  كندا  في  والمصالحة  الحقيقة  لجنة 

2015 بأنه ’’إبادة جماعية ثقافية‘‘.
البابا  قال  اللقاءات  تلك  إلى  إشارة  وفي 
فرنسيس أمس إنه أعرب عن ’’ألمه وتضامنه 

بوجه الشّر الذي تحّملوه‘‘.
عن  للتكفير  بحّج  القيام  وشك  على  أنا 
قادرًا  يكون  أن  هللا،  بنعمة  وآمل،  الذنوب، 
على المساهمة في طريق الشفاء والمصالحة 

الذي قد بدأ فعاًلنقال عن البابا فرنسيس
العمر  من  البالغ  فرنسيس  البابا  وسيزور 
يسكنها  التي  ماسكواسيس،  قرية  عامًا   85
السكان األصليون والواقعة على مسافة 70 
كيلومترًا إلى الجنوب من إدمونتون، عاصمة 
ألبرتا، ومدينَة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي 
تحمل االسم نفسه، وإيكالويت، عاصمة إقليم 
نونافوت الذي يشكل شعب اإلنويت الغالبية 

الساحقة من سكانه.
واضطر البابا إلى إلغاء رحلة إلى جمهورية 
السودان،  جنوب  ودولة  الديمقراطية  الكونغو 
كان من المقرَّر أن يقوم بها بين 2 و7 تموز 
إحدى  في  مشكلة  بسبب  الجاري،  )يوليو( 
متحرك  استخدام كرسي  أجبرته على  ركبتْيه 

أواًل قبل االستعانة بعصا.
لألنباء  ’’رويترز‘‘  وكالة  مع  مقابلة  وفي 
تفاصيل  البابا  أعطى  )يوليو(  تموز   2 في 
عن مرضه ألول مرة بشكل علني، فقال إنه 
بـ’’كسر صغير‘‘ في إحدى ركبتْيه  أصيب 
الركبة  أربطة  أحد  وأّن  خاطئة  خطوة  جرّاء 

كان ملتهبًا.

تقول طبيبة أوكرانية فّرت من الغزو العسكري 
نيوفاوندالند  إلى  ووصلت  لبالدها  الروسي 
والبرادور الشهر الماضي إنها ليست الطبيب 
األوكراني الوحيد الذي يشعر باإلحباط بسبب 
نقٍص في المساعدة المقدَّمة من حكومة هذه 

المقاطعة الواقعة في أقصى الشرق الكندي.
ووصلت الطبيبة مارينا سيكورسكا إلى سانت 
في  والبرادور،  نيوفاوندالند  عاصمة  جونز، 
زوجها  برفقة  الفائت  )يونيو(  حزيران   14

وأوالدهما الثالثة.
وأرسلت سيكورسكا رسالة بالبريد اإللكتروني 
)يوليو(  تموز   7 في  المقاطعة  حكومة  إلى 
إلى  وتحتاج  تعمل  أن  تريد  إنها  فيها  قالت 
األحد،  مساء  إاّل  ردًا  تتلقَّ  ولم  المساعدة، 

حسب قولها.
وتدرك سيكورسكا أّن عليها اجتياز امتحانات 
للحصول على رخصة مزاولة مهنة الطب في 
قولها،  حسب  لكن،  والبرادور.  نيوفاوندالند 
خاللها  من  تساعد  أن  يمكن  طرق  هناك 

سلطاُت المقاطعة أو أن تسرّع هذه العملية.
وثائق  تقديم  مجّرد  أّن  سيكورسكا  وتعتقد 
سيساعد  الشهادات  عن  ومعلومات  مترَجمة 
في تسريع الحصول على إذن بمزاولة الطب.
الروسي  القصف  جراء  مدّمرة  ومباٍن  سيارة 
في مدينة إربين وهي من ضواحي العاصمة 

األوكرانية كييف. 
دمار جراء القصف الروسي في مدينة إربين 
وهي من ضواحي العاصمة األوكرانية كييف.

مع  للهروب  سيكورسكا  ُتضطّر  أن  وقبل 
الطب  مهنة  زاولت  الحرب،  بسبب  عائلتها 
العاصمة  في  سنوات  ثماني  مدة  العام 
األوكرانية كييف حيث كانت قد افتتحت مركزًا 
طبيًا. وقامت أيضًا بتدريس طب األطفال في 

األكاديمية الطبية العسكرية األوكرانية.
’’أخبرونا أنهم بحاجة إلى أطباء وأّن الناس 
يفتقرون إلى أطباء ُأسرة‘‘، تقول سيكورسكا 
عن ممثلين عن حكومة نيوفاوندالند والبرادور 
إلى  تنتقل مع عائلتها  قبل أن  إليهم  تحدثت 

سانت جونز.
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لماذا رفضت السلطة مشروع تخصيص مطار “رامون”
 اإلسرائيلي لسفر الفلسطينيين؟

ما بعد زيارة بايدن: بقاء الحال من المحال

التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية تبييض األموال

الرئيس  أجراها  التي  الزيارة  هامش  على 
إسرائيل  من  لكل  بايدن  جو  األمريكي 
البث  هيئة  كشفت  الفلسطينية،  واألراضي 
اإلسرائيلية الرسمية أن مقترحًا تجري دراسته 
داخل المؤسسة اإلسرائيلية، بتخصيص جزء 
من مطار رامون اإلسرائيلي لسفر الفلسطينيين 
من الضفة الغربية، كجزء من حزمة تسهيالت 
اقتصادية يتم اإلعالن عنها في زيارة الرئيس 
الرئيس محمود  للقاء  لمدينة بيت لحم  بايدن 

عباس يوم 15 يوليو/تموز 2022.

وكشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، يوم 
أول رحلة  لتسيير  استعدادات  الخميس، عن 
طيران جوية لفلسطينيين من مطار “رامون” 

قرب إيالت، إلى اسطنبول.
يتم  الذي  المخطط  فإن  الصحيفة،  وبحسب 
بالسفر  للفلسطينيين  السماح  هو  له  اإلعداد 
عبر مطار “رامون” لقضاء اإلجازات وغيره 
عبر  األردن  إلى  التوجه  من  بداًل  بالخارج، 
والذي  الكرامة”  “معبر  حسين  الملك  جسر 

يعتبر بوابة الخروج لهم.
منذ  العبرية، ذكرت  كان  قناة ريشت  وكانت 
للفلسطينيين  للسماح  مخطًطا  هناك  أن  أيام 

بالسفر عبر مطار “رامون”.
طيران  شركة  فإن  العبرية،  للصحيفة  ووفًقا 
تركية هي من تستعد لتسيير أولى الرحالت 

الجوية من مطار “رامون” إلى اسطنبول.
ولفتت إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سيكون مرهوًنا 
بموافقة وزير الحرب اإلسرائيلي بيني غانتس، 
القضية  بفحص  األمنية  األجهزة  فيما ستقوم 
على جميع المستويات واتخاذ إجراءات معقدة 
الفلسطينيين من وإلى  المسافرين  تنقل  بشأن 

المطار ومنه إلى الخارج وعند عودتهم.
شهر  في  األولى  الرحلة  تكون  أن  ويتوقع 
أغسطس/ آب المقبل، وسط ترحيب من إدارة 
هذه  مثل  إلى  يحتاج  الذي  “رامون”  مطار 

الرحالت الدولية. كما تقول الصحيفة.
تمناع  وادي  منطقة  في  يقع  رامون  ومطار 
بعد 18  المحتلة  على  فلسطين  في جنوب 
إيالت، ويعرف بشكل  مدينة  كيلومترًا شمال 
غير رسمي باسم مطار إيالت رامون. ويعد 
اإلسرائيلية  المطارات  أكثر  ثاني  المطار 

ازدحامًا بعد مطار بن غوريون.
اإلسرائيلية،  الصيغة  وفق  المقترح  هذا  يأتي 
تقودها  التي  الثقة  بناء  خطوات  من  كجزء 

والسلطة  إسرائيل  بين  األمريكية  اإلدارة 
الفلسطينية لتعزيز موقف األخيرة في الشارع 
السلطة  ستلتزم  ذلك  مقابل  الفلسطيني، 
في  إسرائيل  مقاضاة  إجراءات  عن  بالتوقف 
مع  التعاون  وعدم  الدولية،  العدل  محكمة 
مفتشي الوكالة، الذين ينوون زيارة األراضي 
لتوثيق  القادمة  األسابيع  في  الفلسطينية 
شهادات من مواطنين عن ممارسات إسرائيل 

لنظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

السلطة ترفض مشروع مطار رامون
وحسب مصادر السلطة الفلسطينية فأن هذا 
األخيرة  الزيارة  في  مناقشته  تمت  االقتراح 
التي أجراها وزير الدفاع بيني غانتس لرئيس 
 8 في  هللا  رام  في  عباس  محمود  السلطة 
يوليو/تموز 2022، على أن يبدأ العمل بهذا 
المقترح فور االنتهاء من انتخابات الكنيست 
الثاني  نوفمبر/تشرين  مطلع  إجراؤها  المقرر 
2022، إذ ال يمكن تطبيق هذا المشروع في 
ظل وجود حكومة تسيير أعمال يقودها رئيس 

الوزراء الحالي يائير البيد.
من  االقتراح  لهذا  رفضه  الرئيس  أبدى  وقد 
حيث المبدأ، العتبارات سياسية أهمها الحفاظ 
على العالقات مع األردن الذي يرى بالمقترح 
تحالف  في  السلطة  لدمج  مقدمة  اإلسرائيلي 
وجود  أن  كما  للتطبيع،  أبراهام  اتفاقيات 
مسار بديل لتنقل الفلسطينيين عبر المطارات 
والمعابر اإلسرائيلية سيضعف موقف األردن 
رفض  جاء  لذلك  السياسية،  الناحية  من 
السلطة للمشروع لتجنب أي احتكاك قد يضر 
بعالقاتها االستراتيجية مع حليف مثل األردن.
وترى السلطة  أن االقتراح غير قابل للتطبيق 
األزمة  بقيت  حال  في  العملية،  الناحية  من 
السياسية في إسرائيل على حالها، ولم تنجح 

الكتل السياسية في تشكيل حكومة جديدة في 
ستبقى  وبالتالي  القادمة.  الكنيست  انتخابات 
قد  الذي  اإلسرائيلي  للمزاج  رهينة  السلطة 
يعارض منح أي تسهيالت للفلسطينيين دون 
الحصول  مقابل  السلطة  تدفعه  سياسي  ثمن 

على هذه االمتيازات«.
على  تحظر  إسرائيل  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
اإلسرائيلية  المطارات  استخدام  الفلسطينيين 
في  إال  أمنية،  العتبارات  للخارج  للسفر 
حاالت خاصة. بشكل استثنائي يسمح لبعض 
األعمال  رجال  وفئة  السلطة  في  المسؤولين 
بالسفر عبر الخطوط الجوية اإلسرائيلية، مما 
يدفع المواطنين للسفر إلى األردن الستخدام 

خطوطه الجوية.
ووفقًا للخطة اإلسرائيلية سينتقل الفلسطينيون 
في الضفة الغربية عبر ممر آمن إلى وادي 
إلى  حافالت  عبر  نقلهم  سيتم  ومنه  عربة، 

مطار »رامون«.

تحفظات األردن
أبدى  المطار،  بتشغيل  العمل  بدأ  أن  منذ 
يعتبر  إذ  إنشائه،  على  تحفظات  األردن 
الناحية  من  به  يضر  المشروع  أن  األردن 
قريبة  مسافة  على  يقع  كونه  االقتصادية، 
ال تزيد عن 20 كيلومترًا من مطار العقبة، 
وبالتالي يستحوذ مطار رامون على جزء من 
الرحالت السياحية التي يعتمد عليها األردن 

بشكل رئيسي في تنمية اقتصاده.
اعتبار آخر وراء التحفظ األردني على مشروع 
والعبور  التنقل  جسر  أن  هو  رامون  مطار 
الواصل بين الضفة الغربية واألردن، يستقبل 
جانبي  على  مسافر  المليون  قرابة  سنويًا 
المسافرون  هؤالء  يساهم  وبالتالي  الحدود، 
المملكة،  داخل  التجارية  الحركة  تنشيط  في 

مسافر  ألف  يقل عن 100  ما ال  ويستخدم 
الجوية األردنية  الغربية للخطوط  من الضفة 

للسفر وتحديدًا من مطار الملكة علياء.
معوقات أمنية تقف في طريق تنفيذ المشروع

من  اإلشكاليات  بعض  المشروع  يواجه  كما 
ناحية  فمن  األرض،  على  التطبيق  ناحية 
أجهزة  موافقة  المشروع  هذا  يتطلب  أمنية 
األمن كجهاز الشاباك، الذي قد يتحفظ على 
هذا المشروع العتبارات تتعلق بوجود مفاعل 
ديمونة النووي على مقربة من المطار. كما 
المطار  وإلى  المسافرين من  تأمين  سيتطلب 
قوات كبيرة من شرطة حرس الحدود والجيش. 
البعد  معضلة  هناك  أخرى،  ناحية  من 
الجغرافي الكبير بين المطار والضفة الغربية، 
وسط  هللا  رام  ومدينة  المطار  بين  فالمسافة 
كيلومتر،   400 عن  تزيد  الغربية  الضفة 
يستغرق  فقد  اإلسرائيلية  للحواجز  وبالنظر 
وصول المسافرين إلى المطار أكثر من 10 
في  عائقًا  ذلك  يشكل  قد  وبالتالي  ساعات، 

تفضيل السفر عبر األردن.

شركات  إحدى  صاحب  السبعاوي،  مثنى 
السياحة والسفر، قال إن هذا المشروع غير 
الناحية االقتصادية، ومن الصعب  مجٍد من 
مطار  سيستخدم  الذي  فالمسافر  به،  القبول 
النقب  صحراء  قطع  على  سيجبر  رامون 
ستزيد  المسافرين  نقل  وتكلفة  طولي،  بشكل 
العمومية )180  للسيارات  عن 600 شيكل 

دوالرًا(.
الخطوط  استخدام  المسافرون  سيفضل  كما 
انخفاض  بسبب  للتنقل  األردنية  الجوية 
أسعارها مقارنة باألسعار اإلسرائيلية التي تزيد 

بـ3 أضعاف عن نظيرتها األردنية.
طرحت  سابقًا  إسرائيل  حكومات  أن  يذكر 
الفلسطينيين عبر  عدة مشاريع لتسهيل سفر 
تترجم  لم  منها  أي  ولكن  الجوية،  خطوطها 
وأمنية،  الواقع، ألسباب سياسية  أرض  على 
وكان آخر هذه االقتراحات ما تقدم به وزير 
التعاون اإلقليمي عيساوي فريج في نوفمبر/

الفلسطينيين  بمنح   ،2021 الثاني  تشرين 
جزءًا من مطار قلنديا الواقع بين مدينتي رام 
هللا والقدس، كجزء من مشروع الحفاظ على 
اإلسرائيلية  المعارضة  ولكن  الدولتين،  حل 

هاجمت الحكومة وأوقفت هذا المشروع.

النهضة    حزب  رئيس  الغنوشي  راشد  مثل   
يوم الثالثاء في العاصمة تونس، أمام قاضي 
التحقيق في قضية يتهم فيها بتبييض أموال، 
البالد  في  عام  شعبي  استفتاء  من  أيام  قبل 

يعارضه الحزب.
إلى  بأنصاره  محاطا  الغنوشي  وصل  وفيما 
مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم، انتشرت 
تعزيزات أمنية كبيرة أمام مقر القطب القضائي 
مئتي  تظاهر حوالي  كما  اإلرهاب،  لمكافحة 
قيادات  ومن  الغنوشي  أنصار  من  شخص 
الحزب ورددوا هتافات، منها ما ينادي بحياة 

الغنوشي.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقت 
سابق أن قضاء مكافحة اإلرهاب أمر بتجميد 
األرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر 
النهضة  حركة  رئيس  بينها  من  شخصيات، 
السابق  الحكومة  ورئيس  الغنوشي  راشد 

حمادي الجبالي.
وقت  في  التونسية  الداخلية  وزارة  وذكرت 

الحكومة  رئيس  أوقفت  الشرطة  أن  سابق 
النهضة  حزب  في  السابق  والقيادي  السابق 
حمادي الجبالي على خلفية االشتباه بضلوعه 
بتحويالت  تتعلق  أموال  غسيل  قضية  في 
من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم »نماء 

تونس«.
العمر81  من  البالغ  الغنوشي  واستدعي 
عاما للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى حزب 

القضاء  وكان  له.  الموجهة  التهم  النهضة 
منع  قرارا  يونيو   27 في  أصدر  التونسي 
بموجبه الغنوشي من السفر في إطار تحقيق 

باغتياالت سياسية حدثت في عام 2013.
سياسية  بأزمة  تمر  تونس  أن  إلى  يشار 
أنها  الفرنسية  الصحافة  وكالة  رأت  عميقة، 
سعّيد  قيس  الرئيس  »احتكر  أن  منذ  بدأت 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 

وعّلق  الحكومة  رئيس  أقال  حين   2020
أعمال البرلمان قبل أن يحّله«.

إلى ذاك، ينظم االثنين المقبل استفتاء شعبي 
ترفضه  جديد  دستور  مشروع  على  عام 
النهضة.  حزب  مقدمتها  وفي  المعارضة 
ويتعّرض سعّيد، حسب فرانس برس، النتقادات 
شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور 
من  السياسي  النظام  فيه  غّير  الذي  الجديد 
برلماني معدل إلى رئاسي معززا صالحيات 

الرئيس على حساب البرلمان.
النهضة  حزب  وخاصة  المعارضة،  وتتهم 
الجمهورية  رئيس  حقوقية،  منظمات  وكذلك 
»بالسعي إلقرار دستور مفّصل على مقاسه 
معارضيه  ضّد  سياسية  حسابات  وتصفية 
فيما  والقضاء«،  الدولة  مؤسسات  بتوظيف 

يؤكد سعّيد بأن القضاء مستقل.
المصدر: أ ف ب

جمال زقوت

انتهت زيارة بايدن للمنطقة، وكما ذكر عدد 
إلى  منها  عاد  بأنه  والخبرة،  الرأي  ذوي  من 
أما  يريد.  ما  تمامًا  يحقق  أن  دون  واشنطن 
لنا،  بالنسبة  األهم  وهذا  فلسطين،  في  هنا 
من  متوقعًا  كان  عما  اطالقًا  تخرج  لم  فهي 
األغلبية الساحقة، ولم يتعدى االهتمام بنتائج 
الضيقة  »الخلية  قبل  من  سوى  الزيارة  هذه 
السلطة،  في  الحكم  مقاليد  على  المهيمنة« 
في  مستمرين  بايدن،  بقشة  تعلقوا  والذين 
بالعملية  يسمى  ما  خلف  الوهم  وراء  اللهاث 
عنه  تحدث  الذي  الدولتين  وحل  السياسية، 
بايدن دون تحديد مسؤوليات أو مرجعيات أو 
خطة زمنية لتطبيقه، وما يتطلبه من عمل جاد 
يفضي إلى انهاء االحتالل و تمكين الشعب 
من  أكثر  بل  تقرير مصيره،  من  الفلسطيني 
ذلك، فقد اعتبر بايدن أن إمكانية تطبيقه باتت 
بعيدة المنال، وأمامها عقبات كبيرة، دون أي 
العقبات،  تلك  عن  اسرائيل  لمسؤولية  إشارة 
سيما ما يتصل بسياسات ومخططات التوسع 
يأتي  لم  والتي  المسبوقة،  غير  االستيطاني 
أن  كما  اطالقًا.  ذكرها  مجرد  على  بايدن 
أساس خطوط  على  الحل  هذا  لمثل  إشارته 
1967، ال يلغي أطماع اسرائيل بضم أجزاء 
القدس  فيها  بما  الغربية  الضفة  من  واسعة 
تغاضيه عن قضية  في ظل  سيما  المحتلة، 
األقل،  على  بإمكانه  كان  .فقد  االستيطان 
الغاء  بلينكن،  خارجيته  وزير  خالل  ومن 
ترامب،  ادارة  خارجية  وزير  بومبيو  قرارّي 
يتعارض  ال  االستيطان  بأن  المتعلق  سواء 
بوسم  المتصل  ذلك  أو  الدولي،  القانون  مع 
اسرائيلية،  كمنتجات  المستوطنات  بضائع 
يعنيان  القرارين  ،فكال  االيمان  أضعف  وهذا 
تلك  واقعيًا بضم  لالستيطان واعترافًا  تشريعًا 
رئيس  أشار  كما  السرائيل،  المستوطنات 
من  أكثر  في  فياض  سالم  األسبق  الوزراء 
مناسبة بما في ذلك مقاله في صحيفة القدس 
القرارين  هذين  أن  رغم  ذلك  الزيارة،  عشية 
المعلنة  التقليدية  السياسة  مع  يتناقضان 
كسرها  والتي  المتعاقبة،  األمريكية  لالدارات 
للقيام  وادارته  بايدن  يسعى  ولم  ترامب، 
تعتبره  ما  باتجاه تصويبها، وهذا  بأي خطوة 
إسرائيل انجازًا مهمًا لها، ولمزيد من اطالق 
يدها لالستمرار في التوسع االستيطاني على 
حساب شعبنا وأرضه وحقوقه في هذه البالد. 
هذا باالضافة إلى أن بايدن لم يشر اطالقًا 
القنصلية  فتح  باعادة  المتصلة  لوعوده  حتى 
اعادة  أو  الشرقية،  القدس  في  األمريكية 
في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مكتب  فتح 
األمريكية  االدارات  تستمر  وبينما  واشنطن، 
االرهاب،  قائمة  على  المنظمة  ابقاء  في 
العنصرية  كاخ  منظمة  أزالت  أنها  وقت  في 
المتطرفة عن تلك القائمة. هذا في وقت أن 
أمام  كلمته  في  ُيشر  لم  الفلسطيني  الرئيس 
بايدن إلى أن نقل سفارة الواليات المتحدة إلى 
الشرعية  يتناقض مع قرارات  المحتلة  القدس 
أرض  تعتبرها  التي  الدولي  والقانون  الدولية 
محتلة، األمر الذي يشي بقبول األمر الواقع 

أو بالحد األدنى التغاضي عنه.

رغم  و  كله،  ذلك  ورغم  األسف،  لشديد 
السياسة والممارسات العدوانية و االغتياالت 
بنات  و  أبناء  ضد  اليومية  االعتقاالت  و 
في  العرقي  والتطهير  البيوت  وهدم  شعبنا، 
الشيخ جراح وسلوان ومسافر يطا وغيرها من 
وما  واألغوار،  القدس  في  المحتلة  المناطق 
يسمى بمناطق »ج« و أحيانًا في »أ«وغيرها، 
والتي لم تحظى بأي اهتمام من بايدن، سوى 
المرور العابر حول مقتل شيرين أبو عاقلة، 
بعد أن أخرجت واشنطن جيش االحتالل من 
المسؤولية الحصرية عن استهدافها و قتلها. 
فتخرج علينا الرسمية الفلسطينية لتتحدث عن 
ضرورة البناء على ما حققته هذه الزيارة، دون 
أن تحدد ما الذي تحقق، غير الهبوط المريع 
إلى  لتتحول  الفلسطينية،  القضية  بسقف 
مجرد تسهيالت في الحركة، وبعض العطايا 
و  ولألونروا،  القدس  لمستشفيات  االنسانية 
ما سبقها من اعالن » ادارة جيش االحتالل 
بطاقات  منح  أو  عناوين  نقل  عن  المدنية« 
إقامة« هوية« لعدد محدود من المواطنين ، 
و ذلك بدياًل عن الحقوق الوطنية، على األقل 
مقدمتها  وفي  الدولية،  الشرعية  عرفتها  كما 
الفلسطيني،  انهاء االحتالل، ليصبح السقف 
هو ما تقوم به »الشؤون المدنية« من حلول 
انتقائية تقدم وكأنها مكرمات عليا أو تسهيالت 
للمواطنيين  أصيل  حق  هو  لما  احتاللية 
الذي ينظم  الدولي  القانون  الفلسطينيين وفق 
القائمة بقوة االحتالل بحقوق  عالقة السلطة 
السكان، حتى في سنوات االحتالل المباشر، 
في  محددة  اسرائيلية  التزامات  أنها  كما 
البروتوكول المدني لالتفاقية االنتقالية، والتي 
أعاد  دائمة،  وضعية  إلى  تحولت  لألسف 
»باالدارة  يسمى  ما  احياء  االحتالل  خاللها 
والسامرة«، وتحولت معها  يهودا  في  المدنية 
ارتباط  »لجنة  لمجرد  الفلسطينية  السلطة 
مدنية« التي باتت وكأنها أعلى سلطة لتنظيم 
»صلة هذه االدارة مع السكان«، وليس حتى 
سلطة إلدارة المسؤولية على السكان، وهو ما 
ينفي حتى دور السلطة »كسلطة حكم ذاتي 

على السكان«.

الحال  واقع  لبقايا  المتآكلة  الصورة  هذه  إن 
المستنقع«  »صراعات  جراء  الفلسطيني 
المهيمنة على  االنقسامية  القوى  بين  السائدة 
بين  خاصة  منها،  كل  داخل  وفي  المشهد، 
الخالفة،  على  وتدافعها  السلطة،  أجنحة 
لهذه  الفلسطينية  بالقضية  دفعت  التي  هي 
الذي  األمر  التهميش،  من  المخيفة  المآالت 

يشجع الطامحين للوصول إلى سدة الحكم ، 
معتمدين على فتات »االدارة المدنية في يهودا 
نظرية »استرضاء  أو من خالل  والسامرة«، 
الذي  المشهد  هذا  يستمر  بأن  المحتل«، 
تتآكل فيه الحقوق، بما في ذلك حق الشعب 
الفلسطيني في انتخاب قيادته وممثليه، حيث 
بدون ذلك، لم يكن ليجرؤ هؤالء على مجرد 
دون  القيادة  تبؤ  »جدارتهم  عن  االفصاح 
والتضحيات  الشهداء  فشعب  انتخابات«. 
الكبرى على مدار ما يزيد عن مئة عام من 
هذا،  يومنا  وحتى  بلفور  وعد  منذ  الصراع 
وحده، ومن خالل انتخابات ديمقراطية شاملة 
يختار  أن  له  يحق  من  هو  ونزيهة،  وشفافة 
قيادته، وأن يكون قادرًا على مساءلتها وعزلها 
فرطت  أو  المشروعة  حقوقه  عن  حادت  إن 

بتضحياته الهائلة .

لم نكن بحاجة لما تحدث عنه بايدن في نهاية 
والحكم  للحوكمة  الحاجة  مدى  حول  كلمته 
الرشيد واحترام الحريات و تعزيز الديمقراطية 
المؤسسات  وبناء  الفساد  ومحاربة  والشفافية 
من  وغيرها  المدني،  المجتمع  دور  وتعزيز 
في  دبلوماسية  سابقة  ُيشكل  فذلك  القضايا، 
العالقات الدولية . و كل هذه القضايا معلومة 
تشكل  وهي  تغييبها،  من  الناس  ويكتوي 
الواقع  في  إنها  بل  أصيلة،  شعبية  مطالب 
التغيير  وأسس جدية الحداث  معايير  تشكل 
المطلوب،  الديمقراطي  الوطني  والنهوض 
من  بايدن  وأجندة  أهداف  عن  النظر  بغض 
في  تحمل  ربما  والتي  علنًا،  إليها  التطرق 
طياتها اشارة للمسؤولية الفلسطينية عن جعل 

حل الدولتين بعيد المنال .

تمر عبر  المرير، ال  الواقع  إن معالجة هذا 
استمرار الرهان والتعلق بقشة الوهم، وال حتى 
االختباء وراء المواقف العربية االيجابية التي 
القضية  مركزية  لجهة  جدة  قمة  في  أُعلنت 
الفلسطينية باعتبارها مفتاح األمن واالستقرار 
في المنطقة، بغض النظر عن مدى جديتها 
وحقيقة دوافعها، على أهمية ذلك، األمر الذي 
يؤكد ضرورة معالجة عالقاتنا العربية بصورة 
جدية، بل إن المدخل الوحيد لهذه المعالجة، 
تعيد  التي  القوة  نقاط  استعادة  في  يتمثل 
مقدمتها  وفي  مكانتها،  الفلسطينية  للقضية 
الفلسطيني  الشعب  لحق  االعتبار  اعادة 
و  االحتالل،  ومقاومة  رفض  في  المشروع 
علينا أن نتذكر ما احدثته االنتفاضة الكبرى 
قيادته،  و  شعبنا  قضية  مكانة  استعادة  من 
بعد أن قال مستشار األمن القومي األمريكي 
الثورة  بعد اجالء قوات  يوم  بريجنسكي ذات 

»وداعًا   ،1982 عام  لبنان  من  الفلسطينية 
لمنظمة التحرير«.

الفلسطيني  الشعب  طاقات  استنهاض  إن 
الشابة،  االجيال  نفوس  في  األمل  واستعادة 
الوحدة  بناء  االنقسام واعادة  انهاء  يمر عبر 
للطابع  االعتبار  باعادة  الوطنية  الوحدة 
الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  االئتالفي 
كجبهة وطنية عريضة تضم جميع الفصائل 
زالت  ما  التي  فيها  بما  السياسية،  والقوى 
القوى  وكذلك  اطارها،  في  منضوية  غير 
المستقلة  والشخصيات  الحية  االجتماعية 
وكقائدة  المجتمع،  في  والفاعلة  المؤثرة 
في  والوحيد  الشرعي  وممثله  شعبنا  لنضال 
مؤسسات  بناء  اعادة  وكذلك  أماكن،  كافة 
ائتالف  حكومة  اطار  في  الوطنية  السلطة 
ووحدة وطنية مهمتها الجوهرية تعزيز صمود 
والدستورية،  المدنية  حقوقهم  واحترام  الناس، 
السياسية  المشاركة  في  حقهم  مقدمتها  وفي 
الدفاع  مسؤولية  تحمل  و  قيادتهم،  وانتخاب 
المشروعة،  وحقوقهم  الوطني  مصيرهم  عن 
أشكال  كل  مجابهة  على  قدرتهم  وتعزيز 
ومحاوالت تهميش وتصفية حقوقهم الوطنية، 
وهو فقط ما سيجبر إسرائيل ومعها الواليات 
المتحدة، من النظر والتعامل بطريقة مختلفة 
مع حقوق شعبنا ومكانة قضيته وندية التعامل 
مع قيادته، و لكن لالسف فإن الخلية الحاكمة 
وتحيد  به،  تتمسك  و  الراهن  الحال  تستمرئ 
لتحسين  حتى  والمتاح  الممكن  عن  بنظرها 
صورتها ومكانتها، كما أن حكام األمر الواقع 
في غزة لم يعودوا، كما يبدوا، مكترثين بهذه 
يستدعي  الذي  األمر  الوطنية،  الضرورة 
وممثلي  المجتمع،  مكونات  جميع  مسارعة 
الفئات الشعبية المتضررة من االنقسام وخطر 
سلطة  بقايا  على  االحتراب  إلى  االنجرار 
الحتكار« الوكالة األمنية« وربما ما هو أسوأ 
رزمة  وبلورة  قدراتها  لتنظيم   ، هللا  سمح  ال 
بلورة  من  تدريجيًا  تمكنها  وأولويات  مهمات 
يتصدى  عريض  ديمقراطي  وطني  اطار 
والديمقراطية  الوطنية  للمهام  جذرية  بصورة 
وحقوقه  شعبنا  قضية  وانقاذ  االنحدار  لوقف 
مقدمتها  في  و  المشروعة  وتطلعاته  الوطنية 
حقه في العودة وتقرير المصير، وفي الحرية 
الكريم  والعيش  الوطنية  والكرامة  واالستقالل 

على أرض وطنه.

والمنطقة  يتغير،  العالم  إن  األحوال  كل  في 
تموضعها،  وتعيد  تتغير  أنها  يبدو  معه 
وبالتأكيد ال االحتالل وال االنحياز األمريكي 
شعبنا  وعلى  عليها  قدرًا  الدولي  والنفاق 

ومصيره الوطني، فبقاء الحال من المحال.
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هل حّقق بايدن جميع أهدافه 
من زيارته “الّذليلة” للسعودّية وُمشاركته في قّمة “جّدة”

اإلعالم العبري يكشف عن وجود صندوق سري 
تغلق سفارتها في تديره جهات أمنية إسرائيلية لتحويل األموال للسلطة الفلسطينية أمريكا  و  الروسي  الجواز  يطلبون  األوكران 

أوكرانيا و توني بلير بّشر بهزيمة الغرب لصالح موسكو وبكين

حسين الشيخ في تصريح ُمفاجئ: 
سجلي الحافل يمنحني الشرعية لقيادة الشعب الفلسطيني

حسين  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  عضو  قال 
الشرعية  يمنحانه  الحافل  تاريخه وسجله  الشيخ إن 
على  تعقيبه  في  وذلك  الفلسطيني؛  الشعب  لقيادة 
سؤال بشأن تعيينه مؤخرًا أميًنا لسر اللجنة التنفيذية 

للمنظمة بالتعيين دون االنتخاب.
“نيويورك  صحيفة  مع  حوار  في  الشيخ  وأضاف 
تايمز” األمريكية، “أنت تتحدث إلى شخص يدور 
الفلسطيني.  الشعب  نضال  حول  بأكمله  تاريخه 
المسار  إلى  قيادة شعبي  بالضبط كيفية  أنا أعرف 

الصحيح”.
ورًدا على سؤال بشأن تعيينه في منصبه الجديد دون 
انتخاب قال: “إن خلفيتي وسجلي الحافل يمنحاني 

الشرعية للقيادة”.
“أشرف  الشيخ  أن  إلى  تايمز”  “نيويورك  وأشارت 
لسنوات على العالقات اليومية بين الفلسطينيين في 
وهو  اإلسرائيلي،  والجيش  المحتلة  الغربية  الضفة 
ولكن  الجمهور،  مع  بشعبية  يحظى  ال  جعله  دور 

أقره رئيس السلطة محمود عباس”.
الشيخ في  الماضي، عّين عباس  أيار  مايو/  وفي 
واحد من أعلى المناصب في المنظمة، وهو أمين سر 
لجنتها التنفيذية. وعلى الرغم من أن عباس يبلغ من 
العمر 87 عاًما، إال أنه لم يحدد وريًثا واضًحا لقيادة 
الضفة  من  أجزاء  تدير  التي  الفلسطينية،  السلطة 
الغربية يعيش فيها 2,7 مليون فلسطيني. وأضافت 
المحللين  للشيخ  المفاجئ  الصعود  “قاد  الصحيفة 
والدبلوماسيين إلى التساؤل عما إذا كان يتم إعداده 
وتفاعله  السريعة،  ترقياته  “إن  وتابعت  كخليفة”. 
المعتاد مع المسؤولين اإلسرائيليين، وثروته-عائلته 
تمتلك عقارات مربحة وشركة تجارية- جعلت الشيخ 
الصور  إحدى  أظهرت  إذ  الفلسطيني،  للنقد  هدًفا 
على وسائل التواصل االجتماعي وجه الشيخ على 

جسم جنرال إسرائيلي، وُكتب عليها: المتحدث باسم 
االحتالل”، وفق الصحيفة.

استطالع  أحدث  أن  تايمز”،  “نيويورك  وأوضحت 
للرأي أشار إلى أن 3 في المائة فقط من الفلسطينيين 
يريدون من الشيخ أن يكون زعيمهم الُمقبل، الفتًة 
إلى أن نحو ثالثة أرباع الفلسطينيين عارضوا ترقية 

مايو إلى المنصب الثاني في منظمة التحرير.
هو  الشيخ  فإن  لمؤيديه،  بالنسبة  “لكن  وقالت: 
الرجل المناسب للحظة صعبة، فهو براغماتي يمكنه 
تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين في عصر يبدو 
أن الهدف األكبر لدولة مستقلة بعيد كما كان دائًما”.

قال الشيخ للصحيفة إنه: “ال يعتقد أن إسرائيل جادة 
الفلسطينيين  لدى  ليس  لذلك  االحتالل،  إنهاء  في 
الترتيب  في  العمل  في  االستمرار  سوى  خيار 
الحالي”. وذكر أن “إنهاء العالقات مع إسرائيل أو 
أمني  فراغ  في  ينتهي  قد  الفلسطينية  السلطة  حل 
من شأنه أن يترك الفلسطينيين أسوأ حااًل مما هم 
عليه اآلن”، مضيًفا “إذا كنت سأقوم بتفكيك السلطة 
هو  “البديل  وتابع  البديل؟”.  هو  فما  الفلسطينية، 
العنف والفوضى وسفك الدماء. أعرف عواقب هذا 

القرار، وأعلم أن الفلسطينيين سيدفعون الثمن”.
 أما “دانييل ب. شابيرو”، وهو سفير أمريكي سابق 
في إسرائيل وزميل في مجلس األبحاث األمريكية، 
فقال للصحيفة إنه تم اإلشادة بالشيخ من المسؤولين 

اإلسرائيليين واألميركيين.
ووجد  جاد،  شخص  “إنه  “شابيرو”:  وأضاف   
معه،  العمل  بإمكانهم  أنه  األمريكيون  المسؤولون 

ووجد المسؤولون اإلسرائيليون نفس الشيء”.
الفلسطينيين  “بعض  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت   
أجل  من  التحديد  وجه  على  الشيخ  من  يستاؤون 
الغربية  الضفة  في  مؤسساتهم  أن  بحجة  ذلك، 

أصبحت مقاواًل من الباطن للسلطة المحتلة، وتساعد 
أجهزة األمن الفلسطينية بهدوء أجهزة االستخبارات 
اإلسرائيلية الستهداف الفلسطينيين المتهمين بالنشاط 

المتشدد )المقاومة(”.
السنجالوي  سامر  عن  تايمز”،  “نيويورك  ونقلت   
عن  قوله  فتح،  حركة  داخل  متمرد  فصيل  “زعيم 
الشيخ: “لم يتم انتخابه. مصدره الوحيد للسلطة هو 
عباس، وسوف يتالشى بمجرد أن يذهب عباس”. 
منذ  وطنية  انتخابات  الفلسطينية  السلطة  تجِر  ولم 
عباس  أن  إلى  جزئًيا  ذلك  ويرجع   ،2006 عام 
يخشى خسارته أمام حركة حماس، وفق الصحيفة.

في  جادة  غير  »إسرائيل  أن  الشيخ  حسين  ويرى   
الفلسطينيين  أمام  ليس  لذلك  االحتالل،  إنهاء 
الترتيبات  العمل ضمن  في  االستمرار  سوى  خيار 

الحالية«، حسب تعبيره.
وجاء »تعيين«  حسين الشيخ في »عضوية وأمانة 
سر اللجنة التنفيذية«، دون تصويت أو اجتماع من 
اللجنة، أما اختياره ممثاًل عن »حركة فت~ح« في 

اللجنة، فقد جرى أيضًا دون تصويت.
ويشير استطالع للرأي للمركز الفلسطيني للبحوث 
السياسية والمسحية نشر في 28 يونيو الماضي أن 
الشيخ  تعيين  ترفض  آرائهم  المستطلعة  من   %61
التنفيذية«. أما في  اللجنة  مسؤواًل عن »أمانة سر 

حال ترشحه لالنتخابات الرئاسية، فقد أشارت نتائج 
وفق  فقط  أنه سيحصل على %3  إلى  االستطالع 
االستخالصات التي توصل لها »المركز الفلسطيني 
حسين  تعيين  فإن  والمسحية«،  السياسية  للبحوث 
أحد  كان  التحرير«  منظمة  »أمانة سر  في  الشيخ 
األسباب في خسارة »فت~ح« في بعض االنتخابات 
النقابية والطالبية، وتراجع شعبيتها لصالح »حركة 

حماس«.
»نيويورك  لصحيفة  الشيخ  تصريح  ويتعارض 
اإلبقاء  سوى  آخر  خيار  وجود  عدم  حول  تايمز« 
»المجلس  قرارات  مع  االحتالل،  مع  العالقة  على 
 / شباط  في  األخيرة،  التحرير«  لمنظمة  المركزي 
قطع  على ضرورة  شددت  والتي  الماضي،  فبراير 
العالقات مع االحتالل بسبب تنصله من االلتزامات 

المترتبة عليه.
خالل  من  الواقع  إدارة  على  الشيخ  حسين  وتأكيد 
قطع  إلى  حال  بأية  اللجوء  دون  الحالية  الترتيبات 
تهديد  مع  أيضا  يتناقض  االحتالل،  مع  العالقة 
الذي أطلقته مؤخرًا في هذا  الفلسطينية«  »السلطة 
السياق، ومع حديث »الرئيس محمود عباس« حول 

القضية خالل الفترة الماضية.

عبد الباري عطوان

دونالد  الّسابق  األمريكّي  الرئيس  كان  إذا 
للرياض  القصيرة  زيارته  من  عاد  قد  ترامب 
ُجعبته  وفي  ُحكمه  بداية  في  ساعة(   36(
فإّن خلفه جو  ِمليار دوالر،  أكثر من 460 
بايدن عاد إلى البيت األبيض بعد قّمة جّدة 
االّتفاقات  بعض  باسِتثناء  اليدين،  خالي 
والوعود “األّولّية” التي ال تخدم بالده، وإّنما 
دولة االحِتالل اإلسرائيلي، ِمثل “انتزاع” تعّهد 
لشركات  بتبادل  رسميًّا،  ُيؤّكد  لم  سعودي، 
الّطيران السعودّية واإلسرائيلّية بعد فتح األجواء 
ُمقابل  اإلسرائيلي  الّطيران  أمام  السعودّية 
جزيرتّي  بنقل  باالعِتراف  الرسمّية  الُموافقة 
تيران وصنافير إلى الّسيادة السعودّية، ورّبما 
توّلي  عن  “المزعوم”  األمريكي  “الفيتو”  رفع 
خلًفا  الّسعودي  العرش  سلمان  بن  األمير 

لوالده.
***

الزّيارة  أثبت عمليًّا خالل هذه  بايدن  الرئيس 
للمنطقة مقولته التي تؤّكد أنه “ليس شرًطا أن 
عندما  ُصهيونيًّا”  ُتصبح  حّتى  يهوديًّا  تكون 
دّشن أثناء زيارته لِفلسطين المحتّلة ما ُيسّمى 
بـ”إعالن القدس” الذي تعّهد فيه بالّدفاع عن 
أمن إسرائيل، وبقائها “دولًة يهودّية ديمقراطّية 
مثلما  الِفلسطينّية”  األرض  في  ُجذور  لها 
أسلحة  امتالك  من  إيران  بمنع  أيًضا  تعّهد 
نووّية، وبهذا أصبح فعاًل أكثر ُصهيونّيًة من 

الّصهاينة أنفسهم.
الِفعلي  الحاِكم  سلمان،  بن  محمد  األمير 
للمملكة تعّمد إهانة الرئيس بايدن الذي توّعد 
بعزله والمملكة، على أرضّية تحميله المسؤولّية 
األولى عن اغِتيال الّصحافي السعودي جمال 
المكّرمة  الخاشقجي، عندما أرسل أمير مّكة 
جّدة،  مطار  في  السِتقباله  الفيصل  خالد 
ُمستقبلي  رأس  على  العهد  ولّي  كان  بينما 
جميع الزّعماء الّثمانية الُمشاركين في القّمة، 
واضحٍة  رسالٍة  في  الفتة،  بحرارٍة  وعانقهم 
باإلهانة والّتجاهل إلى ضيفه األمريكي، تماًما 
مثلما فعل، بَطريقٍة أو بُأخرى، بغريمه اآلخر، 
رجب طّيب أردوغان الذي غادر المملكة ُدوَن 
عقد  أّي  أو  واحد”،  “ريال  على  يحصل  أن 
باسِتثماراٍت سعودّية تجارّية أو عسكرّية حّتى 

اآلن على األقل.
بايدن أثبت أّنه “عميد الكّذابين” عندما تراجع 
الّسعودي  الِملف  في  وتهديداته  أقواله  عن 
يجتمع  لن  أّنه  قوله  وأّولها  عكسها،  وعمل 
ولن  سلمان،  بن  محمد  باألمير  انِفراٍد  على 

مع  عام  اجتماٍع  في  وسيلتقيه  ُيصافحه، 
القّمة،  في  الُمشاركين  الخليجيين  المسؤولين 
جاء  الّتلفزة  عدسات  أمام  حصل  ما  ولكن 
ال  الحّية”  والّصور  تماًما،  ذلك  لُكل  نقيًضا 

تكذب.
اغتيال  قضّية  طرح  بايدن  أّن  صحيح 
الخاشقجي كما وَعد، وكّرر كالمه حول الِتزامه 
بُحقوق االنسان، واعتبر عملّية االغتيال هذه 
للّصحافة،  كان  الكالم  هذا  ولكّن  “فظيعة”، 
والوفد اإلعالمي الُمراِفق له، وجاءت الُمقارنة 
من ِقَبل ولّي العهد الّسعودي بين هذه الجريمة 
للصحافية  اإلسرائيليين  باغتيال  ونظيرتها 
وعدم  الجنسّية،  األمريكّية  عاقلة  أبو  شيرين 
أو  قاتليها  من  للّثأر  شيء  أّي  أمريكا  ِفعل 
أو  الدولّية  الجنايات  محكمة  أمام  ُمحاكمتهم 
عْزلهم، ردًّا سعوديًّا قويًّا وُمْفِحًما على ضيفه 

األمريكي فضح ثقافة االزدواجّية.
ُمكرًَها  السعودّية  إلى  ذهب  بايدن  الرئيس 
ودول  دفعها،  أبرزها  أهداف،  عّدة  ولتحقيق 
لخفض  الّنفط  إنتاج  لزيادة  ُأخرى  خليجّية 
خليجي  عربي  ناتو  وتشكيل  األسعار، 
إسرائيلي لُمواجهة إيران، ودْمج دولة االحِتالل 
تطبيعّيٍة  خطواٍت  ِخالل  من  الِمنطقة  في 
األهداف  هذه  من  أّي  أّن  نعتقد  وال  أوَسع، 
قد تحّقق، فِمصر الذي شّن إعالمها ُهجوًما 
بايدن،  الرئيس  على  مسبوق  وغير  ساِحًقا، 
نأت بنفسها عن هذا “الّناتو”، وتفاوضت ِسرًّا 
مع إيران، ولن تتوّرط في أّي حرٍب ضّدها، 
أن  خارجّيته  وزير  عبر  أعلن  األردن  بينما 
لفتح  اسِتعداده  وأبَدى  عدوًّا،  ليست  إيران 

اإلمارات  دولة  صفحة جديدة معها، وذهبت 
إلى ما هو أبعد من ذلك عندما أرسلت سفيرًا 
إلى ِطهران لتوثيق الُعالقات معها عشّية قّمة 
وقطر  والكويت  ُعمان  سلطنة  وُتقيم  جّدة، 

عالقات وثيقة مع ِطهران.
األمير  ِخطاب  في  وردت  التي  الفقرة  لعّل 
إّن  فيها  وقال  للقّمة،  االفتتاحي  سلمان  بن 
األعلى  سقفه  وصل  السعودي  النفط  إنتاج 
يوميًّا ويشمل االسِتهالك  ِمليون برميل   13(
الّداخلي(، أّي أّنه ال ُيمكن زيادة هذا اإلنتاج 
ُمطلًقا في الُمستقبل المنظور، هذه الفقرة كانت 
الرّئيسي  الهدف  على  واألوضح  األبلغ  الّرد 
الذي جاءت زيارة بايدن الُمِذلَّة لتحقيقه، وال 
والغاز  النفط  ألسعار  وشيًكا  ارتفاًعا  نستبعد 

في األّيام الُمقبلة بسببها.
إلى  السعودّية  انِضمام  ال نعرف مدى جدّية 
ق اإليراني من “إعالن القدس”، أّي منع  الشَّ
نووّية،  أسلحٍة  إنتاِج  الوسائل من  بُكل  ايران 
فهذا القول جاء على لسان الرئيس بايدن، وإذا 
صّح، فإّن المملكة قد تجد نفسها وحدها في 
الخليج والِمنطقة في هذا الِحلف، وما يجعلنا 
نستبعد ذلك أن البيان الختامي الّصادر عن 
القّمة تحّدث عن تأييد عدم االنتشار النووي.

لدينا ُشكوك كثيرة حول ما قاله الرئيس بايدن 
حول اسِتعداد المملكة لتأييد التعّهد اإلسرائيلي 
األمريكي الذي ورد في “إعالن القدس” بمنع 
نووّية،  أسلحٍة  إنتاج  الوسائل من  بُكّل  إيران 
حّد  على  رسمي  تأكيد  أّي  َيصُدر  لم  حيث 
أشار  للقّمة  الختامي  البيان  أّن  كما  علمنا، 
بَشكٍل إنشائّي عام إلى تأييد حْظر االنتشار 

النووي في الِمنطقة دون اإلشارة باالسم إلى 
إيران، وخلّو ِمنطقة الخليج من أسلحة الّدمار 
الّشامل، ودعوة إيران إلى الّتعاون مع منّظمة 
الّطاقة النووّية، وإن ُكّنا نتمّنى أن ال تقتصر 
ُمعارضة ورفض وجود أسلحة الّدمار الّشامل 
)النووّية( على ِمنطقة الخليج فقط، واسِتثناء 
األسلحة  وتجاهل  كّلها،  العربّية  الِمنطقة 
يخوض  فلماذا  بالّتالي،  اإلسرائيلّية  النووّية 
ضّد  األمريكّية  اإلسرائيلّية  الحرب  العرب 

إيران، أو يَتحّولوا إلى ميداِن دماٍر لها؟
في  تجاهلها  ُيمكن  ال  التي  األخيرة  الّنقطة 
لن  بأّنه  تعّهده  القّمة،  أمام  بايدن  ِخطاب 
الفراغ،  بَملء  وإيران  والصين  لروسيا  يسمح 
األوسط  الّشرق  ِمنطقة  على  والّسيطرة 
وبلده  له  “إقطاعّية”  الِمنطقة  وكأّن  بالّتالي، 
هذا  سُيَحقِّق  فكيف  اإلسرائيليين،  وُحلفائه 
وغير  الخليجيين،  الزّعماء  وُمعظم  الهدف 
الخليجيين، فقدوا الّثقة ُكلِّيًّا فيه، وبالده، بعد 
هزائمها الُمهينة في أفغانستان والِعراق، واآلن 
الذي  الُعقوبات  ِسالح  وفشل  أوكرانيا،  في 
ُجنديًّا  ُيرِسل  لم  الذي  وهو  عليه،  اعتمدت 
األسلحة  وحّتى  عنها،  للّدفاع  واِحًدا  أمريكيًّا 
في  بيعها  تّم  لجيشها،  وُحلفائه  أرسلها  التي 
األسواق الّسوداء وسرقة ثمنها من ِقَبل جيش 

من الّسماسرة األمريكيين واألوروبيين.
***

اأُلولى  بصفعتين:  بايدن  استقبلت  إيران 
إرسال سرب بعشرات الُمسيرّات إلى األجواء 
الخليجّية في ُمظاهرِة َتَحدٍّ، والّثانية باستقبال 
قّمٍة  في  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
ُثنائّيٍة مع رئيسها في ِطهران بعد بضعة أّيام، 
رّبما تتحّول إلى ُثالثّيٍة إذا انضّم إليها الرئيس 
تتمّخض  وقد  أردوغان،  طّيب  رجب  التركي 
بُقوٍّة  للّرد  “ُمضاد”  جديد  إقليمّي  ِحْلٍف  عن 
إسرائيل  بزعامة  عربي  ناتو  ِحلف  أّي  على 
بمنظومات  إيران  وتزويد  أمريكّية،  ورعايٍة 
الُمتقّدمة، وطائرات  الّصاروخّية  “إس 400” 
إلى  السورّية  الّسيادة  وإعادة  حديثة،  حربّية 
ُمعظم، أو ُكل األراضي الخارجة عن الّسيادة 

الرسمّية.
واقتصاديًّا  سياسيًّا  األرض،  على  الُمعادالت 
تتغّير،  األوسط  الّشرق  ِمنطقة  في  وعسكريًّا 
ولمصلحة الِحلف الصيني الروسي اإليراني، 
ومنظومة دول “البريكس” الُخماسّية، وأمريكا 
اليوم وبعد هزيمتها ِشْبه الُمَحقَّقة في أوكرانيا 
عليها  سُيراِهن  ومن  األمس،  أمريكا  ليست 

سيخسر حتًما.. واألّيام بيننا.

“يسرائيل هيوم”  لموقع صحيفة  تقرير  كشف 
اإلسرائيلية  األمنية  الجهات  بأن  العبرية، 
صندوًقا  تدير  المالية،  وزارة  مع  وبالتعاون 
سرًيا “خارج الميزانية” يتم من خالله تحويل 

األموال إلى السلطة الفلسطينية.
يكن  لم  الصندوق  هذا  بأن  الموقع،  وذكرت 
معروفا حتى اآلن، وأنه تم الكشف عنه من 
خالل رد قدمه “ممثل الدولة” بشأن التماس 
 100 تحويل  حول  العليا  المحكمة  إلى  قدم 
الفلسطينية  السلطة  لصالح  شيكل  مليون 
هذا  أن  ليتبين  الميزانية،  في  تدرج  أن  دون 
والجهات  المدنية  اإلدارة  يدار من  الصندوق 

األمنية بالتوافق مع وزارة المالية.
وأشار التقرير إلى أن لجنة الخارجية واألمن 
مناقشة  شهر  قبل  أجرت  الكنيست  في 
للفلسطينيين،  المدفوعات  حول  مستفيضة 

عن  ممثلين   10 مشاركة  من  الرغم  وعلى 
الحكومة اإلسرائيلية من بينهم اإلدارة المدنية 
ووزارة المالية وغيرهم، إال أنه لم يتم الكشف 
وفق  عليها،  التستر  وتم  المعلومة  هذه  عن 

موقع “قدس نت”
مستعد  أنه  اإلسرائيلي  الدولة”  “ممثل  وقال 
لعرض تفاصيل حول اتفاق بشأن ذلك على 
المغلقة  األبواب  خلف  لكن  العليا  المحكمة 

وبدون حضور أي طرف ألسباب مختلفة.
قدم  الذي  إرليخ  أرييل  المحامي  واعتبر 
االلتماس أن ما يجري انتهاك صارخ للقانون 
اإلسرائيلي وال يجوز “للدولة” أن تنقل أموااًل 

غير متعلقة بالميزانية.
مصادر  إن  اإلسرائيلية  المالية  وزارة  وقالت 
عن  الناشئة  المدفوعات  من  تأتي  الصندوق 

النشاط في الضفة الغربية.

بدأت الِقوى والِقيادات الغربّية الرئيسّية تعترف 
بَشكٍل تدريجّي، ولكن ُمتسارع، بأّن االنِتصار 
في الحرب األوكرانّية باَت أقّل احِتمااًل، وأّن 
هذه  بداية  في  سادت  التي  الغربّية  الّدعاية 
الحرب وتقول غير ذلك، وُترّكز على ضعف 
جاءت  أن  بعد  تتبّدد  بدأت  الروسي،  الغريم 

الوقائع على األرض ُتؤّكد عكس ذلك.
يبدو أن استمرار الحرب الروسّية األوكرانّية، 
انتصارات  الروسي  الجيش  تحقيق  وتواصل 
إطباقه  عن  والحديث  أوكرانيا،  في  ُمتوالية 
على العاصمة كييف من جميع االتجاهات، 
تبرز بعض المواقف والُمؤّشرات التي ُتؤّكد أن 
تلك الحرب رّبما تقلب خريطة العالم، وتضع 
روسيا زعيمة القطب الواحد، ال ُمنافسة على 

قطبين بعد انتصارها الكامل، ومنها:
– قائد سالح الجو الملكي البريطاني صرّح 
على  وطّيارينا  العسكرّية  طائراتنا  بأن  قائاًل: 
كانت  إذا  لخوض حرب مع روسيا  استعداد 
ُتشّكل تهديًدا للندن أو ُحلفائها، وهو ما يعني 
أن هزيمة روسيا التي وصلت لتشكيل تهديد 
أو  بالعقوبات  للندن، غير واردة في أوكرانيا 
التهديد العسكري، ورّبما يمتد التوّسع الروسي 

تهديد  ثّمة  كان  إذا  أوروبا،  كامل  ليشمل 
حقيقي لوجود روسيا.

– مجلس النواب األمريكي ُيقر مشروعًا لزيادة 
فيما خّفض  العسكرّية ألوكرانيا،  المساعدات 

الُمساعات اإلنسانّية ألفغانستان.
بأن  قالت  األلمانّية  شبيغل  دير  صحيفة   –
أن  لو  كما  الشتاء،  لفصل  تستعد  ألمانيا 

الروس واقفين على األبواب.
األسبق  البريطاني  الوزراء  رئيس  اعتراف   –
توني بلير بنهاية هيمنة الحقبة الغربّية حيث 
واالقتصادّية  السياسّية  الهيمنة  حقبة  قال: 
نهايتها، وهذا واضح من  الغربّية تقترب من 
تصرّفات روسيا في أوكرانيا وُصعود الصين 

التي تعد “القوّة العظمى الثانية” في العالم.
– الواليات المتحدة بدأت تشعر بقرب هزيمتها 
في أوكرانيا،  وبعد أن ناشدت الواليات المتحدة 
األمريكّية قبل يومين مواطنيها ُمغادرة أوكرانيا 
في أقرب وقت، ها هي السفارة األمريكّية في 
أوكرانيا أوقفت عملها، وأفاد شهود عيان أن 
مبنى السفارة ُمغلق وال يوجد في الّسفارة أي 

موظف.
بالهزيمة  والشعور  األوكرانّية  الخيانة   –

واإلحباط، حيث  تم التأّكد من وجود قاذفات 
الجيش  لدى  األمريكّية  هيمارس  صواريخ 
الروسي، وتتحّدث األنباء وفقًا لوسائل إعالم 
أوكرانيين  مسؤولين  هناك  أن  على  أمريكّية 
باعوا قاذفة صواريخ هيمارس للجيش الروسي 

بـ 800 ألف دوالر.
–  بلومبيرغ تقول بأن الدول األوروبّية ُتؤّجل 
ُمساعدة مالّية بقيمة 9 مليارات يورو ألوكرانيا، 
خوًفا من استياء المواطنين األوروبيين، ومع 

ارتفاع التضّخم وغالء األسعار.
الروسي،  الغاز  من  الحرمان  تداعيات   –
قاسًيا  سيكون  الشتاء  هذا  إن  تقول  رومانيا 
للغاية، وربما أقسى شتاء خالل الـ 60 عاًما 

الماضية في جميع أنحاء أوروبا.
لتخفيف  األوروبّية  الدول  بعض  لجوء   –
العقوبات عن مصادر الطاقة الروسّية، خوفًا 
من مفاعيل الشتاء وبرده القارص، وتأثيراته 

على إثارة الغضب الشعبي.
هنغاريا  وزراء  رئيس  أوربان  –  قيكتور 
صرّح بأّن بالده ما عادت تتحّمل الُمشاركة 
العقوبات  أن  فصرّح  روسيا  ضد  بالعقوبات 
التي فرضناها ضد روسيا عادت كرصاصة 

في رئتينا حتى ما ُعدنا قادرين على التنّفس.
مدينة  سكان  عليها،  روسيا  سيطرة  –  بعد 
بطلبات  يتقّدمون  شرق  أوكرانيا  ميليتوبول 
وهو  الروسي،  السفر  جواز  على  للحصول 
الجيش  بقدرة  تمامًا  ثقتهم  دليل على ضعف 
األوكراني على استعادة زمام الُمبادرة، وإعادة 
األمور إلى ما كانت عليها ما قبل االجتياح 

الروسي ألوكرانيا.
–  فاينانشال تايمز نقلت بأن أوكرانيا أرسلت 
الدول  في  البنوك  رؤساء  إلى  نهائّيًا  إنذارًا 
مع  العالقات  بقطع  فيه  ُتطالبهم  الغربّية، 
في  الروسي،  بالنفط  تتاجر  التي  الشركات 
أوكرانيا  فإن  للمطالبات،  امتثالهم  عدم  حال 
المحكمة  في  ضدهم  قضائية  دعوى  سترفع 

الجنائّية الدولّية.
العقوبات  راجعت  األوروبّية  –  المفوضّية 
أمام  العقبات  إلزالة  روسيا  على  المفروضة 

صادرات الغذاء.
–  روسيا والصين تعمالن مع دول بريكس، 
وتترّدد  جديدة،  احتياطّية  عملة  تطوير  على 
أنباء عن نّية السعودّية، ومصر، وتركيا تقديم 

طلب لالنضمام إلى مجموعة البريكس.
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كيف رد بن سلمان على بايدن في موضوع  قتل الخاشقجي

وثائق استخباراتية بريطانية ُرفعت عنها السريةّ 
تكشف كيف ساعد اإلنجليز اليهود وقمعوا الفلسطينيين بوحشية إلقامة إسرائيل

 تيران وصنافير جزيرتان إستراتيجيتان لمصر والسعودية وإسرائيل..
 تعرف على تفاصيل األزمة والحلول المطروحة.. من الرابح؟

  نصراهلل ال يمزح: سنأخذ حقوقنا بحرب أو من دونها

رُفعت  بريطانية  استخباراتية  وثائق  كشفت 
عنها السرية حقائق مذهلة عن نكبة الشعب 
العربّي-الفلسطينّي في العام 1948، وأّكدت 
بما ال يدعو مجااًل للشّك بأّن اإلنجليز قّدموا 
الدعم الكاِمل للصهاينة في كّل صغيرٍة وكبيرٍة 
إقامة إسرائيل،  التسهيل عليهم في  من أجل 
األرض  ُسّكان  منعوا  عينه،  الوقت  وفي 
التحّرك  من  الفلسطينيين،  أْي  األصليين، 
األمر  وهو  وعرضهم،  أرضهم  عن  دفاًعا 
تهجير  إلى  المطاف  نهاية  في  أّدى  الذي 
واستجالب  أرضه،  من  الفلسطينّي  الشعب 
إلقامة  العالم  أصقاع  جميع  من  الصهاينة 

دولة االحتالل.
ونشر موقع )أقالم مقاومة( وبشكٍل ُمقتضٍب 
ما جاء في هذه الوثائق التي تّم رفع السرّية 

عنها، بحسب قانون حرّية المعلومات.
أواًل، جميع المعارك التي خاضها الفلسطينيون 
ذخيرتهم  ولكن  فيها،  انتصروا  النكبة  أثناء 
كانت تنفد من بين أيديهم، أْو يتدخل الجيش 
البريطاني لينقذ إسرائيليين محاصرين، فينقلب 

الوضع.
ثانًيا، األماكن التي سيطر عليها الفلسطينيون، 
مخلفات  من  عليها  استولوا  التي  واألسلحة 
قبل  من  مصادرتها  تمت  البريطاني  الجيش 
جيش اإلنقاذ الذي كان ينسحب من المناطق 

ليأخذها اإلسرائيليون بكل بساطة.
ثالًثا، النكبة لم تحدث يوم 1948-5-15، 
بل بدأت مع منتصف عام 1947، وانتهت 

بتوقيع معاهدة رودس عام 1949.
المعلومات  بجمع  بدأوا  الصهاينة  رابًعا، 
والتخطيط الحتالل فلسطين فعلًيا، منذ أواسط 
كان   ،1933 عام  نهاية  وفي  العشرينيات، 

وكل  شجرة  وكل  فرد  لكل  سجالت  لديهم 
غنمة  وكل  بندقية  وكل  سيارة  وكل  حانوت 

وحمار يملكه الفلسطيني.
بعد  إسرائيل  به  قامت  عمل  أول  خامًسا، 
االستيالء على فلسطين 1948، هو مصادرة 
البيوت  في  كانت  التي  الشخصية  المكتبات 

المهجورة.
المدن  تعيشها  كانت  التي  الحضارة  سادًسا، 
النكبة مذهلة، فقد كان لدى  الفلسطينية قبل 
سينما،  ودور  أدبية،  مجلة   28 الفلسطينيين 
ومكتبات عامة، ومسارح، وصحف، وإذاعة، 
كانت  هذه  مذهل،  بمعمار  ومباني  وموانئ، 
سمة األرض التي بال شعب، فكل هذا جاء 

وحده مع المطر.
سابًعا، لم يكن اسم إسرائيل يرد في األخبار 
وعد  في  حتى  والصحف،  الدوريات  في  وال 
ـ  اآلن  هو  كما  البالد  هذه  اسم  كان  بلفور، 
الصهيونية  األدبيات  في  حتى  ـ  فلسطين 

المبكرة.
 500 فاقت  التي  الفلسطينية  القرى  ثامًنا، 
قرية، لم يهّجرها الصهاينة فقط، بل دمروها 
بالمعنى الحرفي للكلمة، لم يتركوا أثرًًا فيها إاّل 
ما نسوه مصادفة، وكانوا يقصدون بذلك أن 
يمر الوقت ويتم نسيان تلك القرى من التاريخ.

فقط،  بلفور  وعد  تعط  لم  بريطانيا  تاسًعا، 
جنودها  قتلوا  صهاينة  مع  تسامحت  بل 
أيًضا، وسمحت بقدوم اليهود من أوروبا إلى 
فلسطين، واعتقلت كل فلسطيني لديه سكين، 
في حين أن الصهاينة امتلكوا مصانع أسلحة 

تحت األرض بعلم بريطانيا العظمى.
وكاد  عام 1936  إضراب  نجح  لقد  عاشرًا، 
ُيفشل مخطط إقامة دولة إسرائيل لوال تدخل 

أصدقائنا وعلى رأسهم الملك عبد العزيز.
نفخ  بمثابة  الهدنة  كانت  لقد  الحادي عشر، 
أطراف  سعت  وقد  اإلسرائيلي  للوجود  الروح 
مصر  حكومة  رأسها  وعلى  لتثبيتها  عربية 

واألردن.
اليهود  هم  كثيرون  واألخير،  عشر  الثاني 
الصهاينة الذين كانت عالقتهم وثيقة بالعرب 
الفلسطينيين، واستغلوا هذه العالقة في ارتكاب 
المذابح الحًقا، وفي معرفة نقاط الضعف في 

كل قرية فلسطينية.
)بوابة  موقع  أّكد  كما  الوثائق،  كشفت  كما 
تّم  أّنه  عن  النقاب  الفلسطينّي،  الهدف( 
من   )IRD( المعلومات  أبحاث  شبكة  إنشاء 
العالمية  الحرب  بعد  البريطانّية  حكومة  قبل 
السوفيتية  الدعاية  هجمات  لمواجهة  الثانية 
عمليات  أنشطتها  عكست  بريطانيا،  على 
الدعاية للحرب الباردة التي قامت بها وكالة 
التحاد  المكثفة  والجهود  المركزية  المخابرات 
وأقمارها  السوفيتية  االشتراكية  الجمهوريات 

الصناعية.
إسالمية  منظمة  أيًضا  األبحاث  قسم  وأنشأ 
راديكالية متخيلة تماًما تسمى رابطة المؤمنين، 
والتي هاجمت الروس باعتبارهم غير مؤمنين 
على  العربية  الهزائم  على  باللوم  وألقت 
االفتقار إلى العقيدة الدينية، وهو أمر عادي 

بين المحافظين المتدينين في ذلك الوقت.
وجاء في أحد البيانات المسممة: “لماذا تعاني 
األمة العربية في هذا الوقت من كل هذه األسى 
والمصائب؟ لماذا ُهزمت القوى الشجاعة في 
الوثنيين األشرار؟  الصهاينة  قبل  الجهاد من 
… يمكن العثور على اإلجابات بسهولة … 
الصحيح،  الطريق  عن  سريًعا  نبتعد  نحن 
ونحن نتبع المسار الذي اختاره لنا الشيوعيون 
الملحدين الذين من أجلهم الدين هو شكل من 

أشكال المرض االجتماعّي”.

الواقعتان  وصنافير  تيران  جزيرتا  ستكون 
البحر األحمر واللتان تتحكمان بمضيق  في 
ميناءي  الى  بالوصول  يسمح  الذي  تيران 
إيالت االسرائيلي والعقبة األردني من البحر 
جدول  على  المهمة  القضايا  من  األحمر، 
خالل  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  أعمال 

زيارته للشرق األوسط.
الواليات  توسطت  اتفاقا  الزيارة  تشهد  وقد 
المتحدة سرا إلبرامه بين السعودية واسرائيل، 
بموجبه  توافق  عدة،  إعالمية  تقارير  وفق 
السالم  اتفاق  في  مواد  تعديل  على  إسرائيل 
بينها وبين مصر من أجل تمكين السعودية 
من بسط سيادتها فعليا على الجزيرتين اللتين 
في  المملكة  الى  نقلهما  على  مصر  وافقت 

.2017
– جزيرتان في البحر األحمر –

تبلغ مساحتها 61,5  التي  تبعد جزيرة تيران 
كلم مربعا قرابة ستة كيلومترات عن الساحل 
مدينة  تقع  حيث  سيناء  جزيرة  لشبه  الشرقي 
خليج  مدخل  عند  السياحية،  الشيخ  شرم 
التي تمتد على مساحة  العقبة. أما صنافير 
33 كلم مربعا، فتقع على بعد 2,5 كلم أخرى 

شرقا.
وكانت تيران تعد مركزا لهواة الغطس وتشتهر 
المرجانية. وهي تضم مطارا صغيرا  بشعبها 
يستخدم لمد قوات حفظ السالم المتمركزة فيها 
منذ توقيع اتفاق السالم بين اسرائيل ومصر 
بينهم  اليوم 1700 شخص  عديدها  يبلغ   –

450 أميركيا -، باحتياجاتها اللوجستية.
أما جزيرة صنافير ففيها خليج جنوبي مفتوح 

يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.
– اتفاقية لترسيم الحدود المصرية السعودية –
كانت الجزيرتان غير المأهولتين تحت سيطرة 
أثناء  اسرائيل  واحتلتهما   1950 منذ  مصر 
مصر  ضد  خاضتها  التي  السويس  حرب 
إعالن  بعد   1956 في  وبريطانيا  فرنسا  مع 
الرئيس المصري األسبق جمال عبد الناصر 
تدير  كانت  التي  السويس  قناة  شركة  تأميم 
لسيطرة  وتخضع  الدولي  المالحي  الممر 

فرنسا وبريطانيا.
وكانت الجزيرتان الشرارة التي أشعلت الحرب 
العربية-االسرائيلية في 1967 عندما أعلنت 
مضيق  وإغالق  فيهما  قواتها  نشر  مصر 

تيران.
واستعادت مصر السيطرة على الجزيرتين عام 
المصرية- السالم  معاهدة  بموجب   1982

االسرائيلية الموقعة في 1979 والتي نصت 
منطقة  من  جزءا  الجزيرتين  اعتبار  على 
شرطة  انما  عسكرية  قوات  فيها  توجد  ال 
المتعددة  السالم  حفظ  قوة  فيها  وتنتشر  فقط 

الجنسيات.
من  الثامن  في  والرياض  القاهرة  وأبرمت 
الحدود  لترسيم  اتفاقية   2016 نيسان/ابريل 
نصت على انتقال تبعية تيران وصنافير الى 
قانوني واسع في مصر  بعد جدل  السعودية 
تم  صغيرة  احتجاجية  وتظاهرات  وغضب 

قمعها على الفور.
الذي  المصري  القضاء  الى  األمر  ووصل 
المحكمة  كلها  فألغتها  قراراته  تضاربت 

الدستورية العليا في جزيران/يونيو 2017.
في الشهر نفسه، أقر البرلمان المصري اتفاقية 
الرئيس عبد  ثم صادق عليها  الحدود  ترسيم 

الفتاح السيسي ونشرت في الجريدة الرسمية.
الى  الجزيرتين  على  فعليا  السيادة  وانتقال 
ألنهما  اسرائيل  بموافقة  مرهون  السعودية 
جزء من اتفاقيات السالم المبرمة مع مصر. 
وأعلنت الدولة العبرية قبل أيام أن “ليس لديها 

اعتراض” على تسليمهما الى المملكة.
تعهدت  اإلسرائيلية،  الصحافة  وبحسب 
منزوعتي  الجزيرتان  تظل  بأن  السعودية 
بالعبور  االسرائيلية  للسفن  وبالسماح  السالح 

في الممرات المائية حولهما.
ويرى مراقبون أن الضوء األخضر االسرائيلي 
النتقال الجزيرتين الى السعودية من المؤشرات 
إسرائيل  بين  القائم  االنفتاح  على  اإلضافية 
بين  العالقات  تطبيع  اتجاه  في  والسعودية 

البلدين يوما ما.

 وفيق قانصوه

الحتماالت  تمامًا  مساوية  الحرب  احتماالت 
تهديدات  تؤدي  أن  واحتمال  وقوعها.  عدم 
السيد حسن نصرهللا، يوم االربعاء، إلى حّل 
يساوي احتمال أن تؤدي إلى حرب تنتهي... 
أننا  الوحيد  المتيّقن  األمر  نفسه.  بالحّل 
تداعياتها  لها  ستكون  تاريخية  مرحلة  أمام 
وأنه  يمزح،  ال  هللا  حزب  وأن  االستراتيجية، 
مع حرب أو من دونها، لبنان سيستخرج غازه 
ونفطه، ألن ال استقرار في المنطقة من دون 

تحقيق هذا المطلب.

إعادة قراءة الخطاب تقود إلى اآلتي:
على  نصرهللا  شّدد  مكان،  من  أكثر  في   -
يّطلع  ومن  نفسية«.  حربًا  نخوض  ال  »أننا 
 40 قبل  نشأته  منذ  هللا،  حزب  تاريخ  على 
عامًا، يتيّقن بأنه، في المحطات التي يعتبرها 
له  ما  كل  عن  يتخّلى  ووجودية،  مصيرية 
عالقة بالتكتيك والمهادنة وفولكلور اإلجماع 
المحطات  هذه  آخر  المستحيل.  الوطني 
عليها  انطبق  التي  السورية  الحرب  في  كان 
قّدم  ولذلك،  الوجودي.  الخطر  توصيف 
الحزب آالف الشهداء، وتخّطى خطوطًا حمرًا 
إلى  بنصرهللا  األمر  ووصل  ودولية،  إقليمية 
قيادة  »كل  بأن  خطاباته  أحد  في  اإلعالن 
حزب هللا مستعّدة لالنتقال إلى سوريا إذا ما 
الحصار  توصيف  فإن  وعليه،  األمر«.  لزم 
لبنان  على  وحلفاؤها  أميركا  تفرضه  الذي 
»خطرًا مصيريًا«، يعني بما ال مجال للشك 
فيه أن حزب هللا جاّد حتى ينقطع النفس في 
ما أعلنه نصرهللا، وسيفعل أي شيء وكل ما 
الخطر.  هذا  لدفع  أحد  بال  على  يخطر  ال 

المعروفة  التزاحم  قاعدة  ذلك  يعتمد في  وهو 
في الفقه الشيعي، ومفادها أنه عند التعّرض 
لخطرين )الحرب والجوع مثاًل( ينبغي العمل 
كانت  ما  وإذا  خطورة،  أكثرهما  دفع  على 
بينهما،  األخطر  لدفع  إلزاميًا  معبرًا  الحرب 

فإنها بذلك تتحّول إلى مطلب.
- لم يغلق نصرهللا الباب أمام الحلول، ولكن 
التنقيب  مفادها حّل مسألة  ثابتة  قاعدة  وفق 
واالستخراج أواًل والترسيم ثانيًا )بهذا الترتيب(، 
وهو إذا ما كان أّكد وقوفه خلف الدولة في 
أّكد في الوقت نفسه  أنه  الترسيم، إال  مسألة 
أنه ليس خلفها في أي خضوع لتسويف العدّو 

في ما يتعلق بالتنقيب واالستخراج.
- قد يكون لدى الطرف المعادي تقدير خاطئ 
االقتصادي  اللبناني،  الداخلي  الوضع  بأن 
والمالي والمعيشي، يقّيد حركة المقاومة. وهو 
تقدير صحيح لو لم يكن التقدير، في المقابل، 
هنا،  نحو األسوأ واألخطر.  ذاهب  لبنان  أن 
إما  واإلسرائيلي  األميركي  على  تحديدًا، 
يقوم  حّل  إلى  والذهاب  بموضوعية  التفكير 
إخضاع  أو  اللبنانية،  الحقوق  استعادة  على 
حزب هللا الختبار لن يرّد عليه لمجّرد الرد، 
كل  إثبات  على  خالله  من  سيعمل  وإنما 
على  راكمها  التي  ومصداقيته  وحزمه  عزمه 
إلى مستوى  األمر  بعدما رفع  مدى سنوات، 

وجودي.
وجه  في  الموقف  مسبقًا،  نصرهللا،  حسم   -
أّي محاوالت للتمييع والتسويف والرهان على 
إلى الضغط في هذا  أن حزب هللا لن يعمد 
الملف. وهو كان واضحًا إلى أبعد الحدود بأن 
الحزب  سيدفع  اللبنانية  المطالب  تلبية  عدم 
األمر  أن  يعلم  كان  ولو  حتى  الضغط  إلى 

سيؤدي إلى حرب ال يريدها.

في العقل العسكري لحزب هللا مفاجآت الحرب 
تكون في العادة أكبر مما ُيعلن عنه قبلها

كان األمين العام لحزب هللا شديد الوضوح في 
اإلشارة إلى أن »العدو قد يخضع قبل الحرب 
أو في أولها أو في نصفها أو في آخرها«. 
بمعنى أوضح، لن تكون النتيجة إال خضوع 
العدو للحق اللبناني، مع حرب أو من دونها. 

ومنبع هذه الثقة، على ما يبدو، أمران:
توّقعات  خارج  قدرات  إلى  االستناد  أولهما، 
العدو تمامًا. وفي العقل العسكري لحزب هللا، 
مما  أكبر  العادة  في  تكون  الحرب  مفاجآت 

ُيعلن عنه قبلها.
ال  الذي  والدولي  اإلقليمي  الظرف  وثانيهما، 
يتحّمل حربًا تتحّول إلى إقليمية وتضع العالم 
الحرب  مأزق  إلى  ُيضاف  آخر  مأزق  أمام 

التي فرضتها أميركا والغرب على روسيا.
في الخالصة، قال نصرهللا: »إننا وصلنا إلى 
آخر الخط«. المؤكد أنه بعد عبارة »السالم 
وخالل  خطابه،  بها  أنهى  التي  عليكم« 
الساعات الماضية، بدأت مرحلة تشاور على 
نطاق واسع في المنطقة والعالم، وداخل كيان 
العدو واإلدارة األميركية وحلفائهما األوروبيين. 
وعليه، األيام المقبلة هي مرحلة انتظار لما قد 
يصدر عن الطرف المقابل لُيبنى على الشيء 
مقتضاه. المؤّكد أكثر أن التسويف بعدم الرد، 
أو الرّد الذي ال يلّبي طموحات لبنان، سيدفع 
رسائلها  في  االرتقاء  من  مزيد  إلى  المقاومة 

إلى العدّو، وإلى كل من هم خلَفه.

إسرائيل غير مستعّدة لحرب »باهظة الثمن« 
مع حزب هللا

العام  األمين  أطلقها  التي  التهديدات  وبدأت 
في  هلل،  نصر  حسن  السّيد  هللا،  لحزب 
خطابه األخير تؤتي أكلها في أوساط العدّو 
اإلسرائيلي، فبعد الصمت الذي شابه الحذر 
األمنيين  اإلسرائيليين  المسؤولين  وامتناع 

والسياسيين من التعليق على الخطاب،حيث
أقّرت صحيفة »جيروزاليم بوست« اإلسرائيلية، 
اليوم، بعدم استعداد إسرائيل لتصعيد الوضع، 
الجوي  الدفاع  أنظمة  »تواجه  أن  ورّجحت 
للغاية،  متطّورة  ُتعتبر  التي  اإلسرائيلية، 
الصواريخ  آالف  من  وابل  في صّد  صعوبة 
كّل يوم في حال نشوب حرب مع حزب هللا«.

وقالت الصحيفة إّنه »ُيعتقد أّن حزب هللا قد 
بالنسبة  الحرب اآلن  طّور قدراته، ما يجعل 

إلسرائيل باهظة الثمن«.
ونقلت عن أستاذ في قسم الدراسات السياسية 
في جامعة »بار إيالن«، ُيدعى بينكو، قوله 
إّن »جندي حزب هللا أكثر خبرة وتدريبًا من 
الجندي اإلسرائيلي العادي«، مقرًّا بأّن »حزب 
هللا جيش منّظم بدرجة عالية«، وأّن »إسرائيل 
ال تستطيع أن تتحّمل حربًا معه ألّن الخسائر 
هللا  حزب  »قوة  أّن  مضيفًا  هائلة«،  ستكون 

النارية مهّمة للغاية«.
زهافي،  ساريت  عن  الصحيفة  نقلت  كما 
ضابطة سابقة في االستخبارات اإلسرائيلية، 
قولها إّن »هناك تغييرًا في سياسة حزب هللا 
الحدود  أكبر على  بشكل  بات حاضرًا  الذي 

وأكثر استفزازًا«.
وتطرّقت زهافي إلى خطاب نصر هللا األخير، 
مشيرة في هذا السياق إلى »ضعف أميركي«، 
حيث »يوّجه نصر هللا التهديدات بينما يزور 

بايدن المنطقة«.

قصر  في  عقدت  التي  المباحثات  شهدت 
السالم بجدة بين ولي العهد السعودي األمير 
جو  األمريكي  والرئيس  سلمان،  بن  محمد 
ذات  القضايا  من  عدد  استعراض  بايدن، 

االهتمام المشترك.
مصدر  عن  نقال  »سبق«  صحيفة  وذكرت 
السعودي  الجانبين  بين  المباحثات  حضر 
واألمريكي، أن الرئيس بايدن تطرق لموضوع 
جمال خاشقجي بشكل سريع، حيث أجابه بن 
في  ونحن  مؤسف  أمر  حدث  »ما  سلمان: 
القانونية،  اإلجراءات  جميع  اتخذنا  المملكة 
من تحقيق ومحاكمات لحين صدور األحكام 
وتنفيذها، كما قامت المملكة بوضع إجراءات 
تمنع من حدوث مثل هذه األخطاء مرة أخرى 

في المستقبل«.
كما ذكر أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي 
مكان في العالم، كما أنه في العام نفسه الذي 
فيها  قتل  المؤسفة،  الحادثة  هذه  فيه  حدثت 
صحفيون آخرون في أماكن أخرى من العالم، 
بعدد من  أيضا  المتحدة  الواليات  قامت  كما 
األخطاء، كحادثة سجن أبو غريب في العراق 
وغيرها من األخطاء، إال أن المطلوب هو أن 
تتعامل هذه الدول مع هذه األخطاء، وتتخذ 

إجراءات تمنع من حدوثها مجددا«.
األمريكية  الصحفية  مقتل  لحادث  أشار  كما 
عما  العهد  ولي  وتساءل  عاقلة،  أبو  شيرين 
من  العالم  ودول  المتحدة  الواليات  به  قامت 

إجراءات بشأنها.
واشارت الصحيفة إلى أن بايدن تطرق للقيم 
دول  »كل  العهد:  ولي  عليه  ورد  المشتركة 
والمملكة  المتحدة  الواليات  وبالذات  العالم 
لديها عديٌد من القيم التي تتفق بشأنها وعدٌد 
القيم  أن  إال  فيها،  نختلف  التي  القيم  من 

والمبادئ الصحيحة والجيدة دائما ما تؤثر في 
شعوب الدول األخرى بالذات في الوقت الذي 
نرى فيه ترابطا بين شعوب العالم بشكل غير 
مسبوق، في المقابل، فإن محاولة فرض هذه 
القيم بالقوة لها نتائج عكسية كبيرة، كما حدث 
فيها  تنجح  لم  والتي  وأفغانستان،  العراق  في 

الواليات المتحدة«.
وتابع بن سلمان: »لذا فإن من المهم معرفة 
احترامها،  يجب  مختلفة  قيما  دولة  لكل  أن 
ولو افترضنا أن الواليات المتحدة لن تتعامل 
والمبادئ  القيم  تشاركها  التي  الدول  مع  إال 
من  المتحدة  للواليات  يبقى  فلن  100%، 
دول تتعامل معها سوى الناتو، لذا يجب علينا 
التعايش فيما بيننا على الرغم من االختالفات 

التي نعيشها«.
للشؤون  السعودي  الدولة  وزير  وكشف 
الرئيس  تناول  كيفية  الجبير  عادل  الخارجية 

السعودي  العهد  وولي  بايدن  جو  األمريكي 
مقتل  لقضية  سلمان،  بن  محمد  األمير 

اإلعالمي جمال خاشقجي خالل لقائهما.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة CNN األمريكية، 
قال الجبير، الذي حضر اللقاء، إنه في بداية 
االستقبال أثار بايدن قضية خاشقجي وذكر 
تأكيدات  »أخذ  أنه  وأضاف  »مشكلة«،  أنها 

السعودية في ظاهرها«، حسب الجبير.
»هذه  أن  سلمان  بن  أوضح  جانبه،  من 
»قد  عنها  المسؤولين  وأن  للسعودية«  مأساة 
تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة«، ثم انتقل 
الحديث إلى بحث قضايا مهمة من األجندة 

الثنائية واإلقليمية، وفقا للجبير.
كان  إذا  عما  المذيع  من  سؤال  على  وردا 
انطباع الجبير أن »بايدن قبل تفسيركم فيما 
يتعلق بمقتل خاشقجي«، قال الوزير السعودي 
»اعتقد ذلك«، وبعدما سأله المذيع »ولم يثر 

متسائال:  أجاب  مجددا؟«  القضية  )بايدن( 
»وماذا هناك إلثارته؟«، مكررا أن السعودية 
حققت في الجريمة وحاسبت المسؤولين عنها.

وردا على سؤال عن طلب خطيبة خاشقجي 
السابقة من بايدن لالستفسار من ولي العهد 
قال  المغدور،  اإلعالمي  جثة  مكان  بشأن 
الجبير إنه »لم ير« سؤال خطيبة خاشقجي، 
وأن ال علم لديه أن الجانب السعودي »يعرف 
مكان الجثة«، مذكرا بأن السلطات السعودية 

أجرت التحقيق في القضية ونشرت نتائجه.
وفي وقت سابق أعلن بايدن أنه تناول قضية 
بن  محمد  مع  لقائه  خالل  خاشقجي  مقتل 
على  »كانت  خاشقجي  قضية  وأن  سلمان، 
رأس جدول اللقاء، مؤكدا أنه ليس نادما على 
تهديداته بعد مقتل خاشقجي بجعل السعودية 

دولة منبوذة.
في  الصحفيين  في رده على  بايدن،  ورفض 
رحلة  أول  من  عودته  بعد  األبيض  البيت 
للشرق األوسط منذ توليه الرئاسة، رواية وزير 
الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير عن 
ولي  على  اللوم  بايدن  بإلقاء  يسمع  لم  أنه 
سلمان  بن  محمد  األمير  السعودي  العهد 
بصحيفة  العمود  كاتب  خاشقجي  مقتل  في 
واشنطن بوست والمنتقد الشديد لسياسات بلده 
السعودية. ورد بايدن على سؤال عما إذا كان 
نادما على التعامل بشكل مباشر مع األمير 
محمد بن سلمان يوم الجمعة قائال “لماذا ال 
تتحدثون عن أمر مهم؟ سأكون سعيدا بالرد 
على أسئلة عن أمور مهمة”. وتراجع  البيت 
واقر  الجبير  كالم  تكذيب  عن  األبيضالحقا 
بما ذكره في اللقاء عن حوار بايدن واألمير 

محمد بن سلمان حول جريمة خاشقجي
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مقتدى الصدر رّدا على اتهامات طالته بالعمالة إلسرائيل وقتل العراقيين 
ينصح المالكي باعتزال السياسة أو تسليم نفسه

تطهير أم قبضة حديدية.. 
قضايا التجسس تفاقم معاناة أوكرانيا

نصح زعيم التيار الصدري السياسي العراقي 
مقتدى الصدر، اإلثنين، رئيس ائتالف “دولة 
العمل  اعتزال  إلى  المالكي،  نوري  القانون” 

السياسي أو تسليم نفسه للقضاء.
جاء ذلك في بيان نشره الصدر عبر صفحته 
على تويتر، رّدا على اتهامات طالته بالعمالة 
“حزب  جانب  من  العراقيين،  وقتل  إلسرائيل 
األسبق  الوزراء  رئيس  يرأسه  الذي  الدعوة” 

نوري المالكي.
بإعالن  )المالكي(  “أنصحه  الصدر:  وكتب 
االعتكاف واعتزال العمل السياسي.. أو تسليم 
نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات 

القضائية”.
هذه  من صدور  تعّجبه  الصدر عن  وأعرب 
االتهامات من “حزب الدعوة المحسوب على 

آل الصدر”، وفق تعبيره.
ودعا جميع قيادات الكتل المتحالفة مع “حزب 
الدعوة”، وكبار عشيرة المالكي، إلى إصدار 
استنكار مشترك لهذه االتهامات، بغية إطفاء 

الفتنة.
الحشد  اتهام  بيانه  في  الصدر  استنكر  كما 
االقتتال  على  والتحريض  بالُجبن  الشعبي 
طرف  تدخل  من  وحّذر  الشيعي-الشيعي، 
عبر  العراقيين،  بين  الفتنة  إزكاء  في  ثالث 

استغالل هذا التحريض.
وأكد الصدر بأن المالكي “ال يحق له بعد هذه 
بأي صورة  العراق  يقود  أن  الهّدامة  األفكار 
للعراق  ودمار  خراب  ذلك  بل  الصور،  من 

وأهله”.
واألحد، نفى نوري المالكي صحة التسريبات 
الصوتية المنسوبة إليه، التي بدا أنه يصف 
الجبناء”،  “أّمة  بأنه  الشعبي  الحشد  فيها 

ويصف الصدر بأنه “قاتل وسارق”.
سلسلة  بين  من  الرابع  هو  التسريب  وهذا 
تسريبات ينشرها الناشط العراقي المقيم خارج 
البالد علي فاضل، عبر صفحته على موقع 

تويتر.
وبحسب فاضل، فإن التسريبات هي “تسجيل 

الجتماع طوله ساعة بين المالكي وآخرين”، 
دون اإلفصاح عن طريقة حصوله عليها أو 

مصدرها.
الشيعيين  الزعيمين  بين  األزمة  هذه  وتأتي 
في  له،  عدوا  اآلخر  منهما  كل  يعتبر  الذي 
انتخاب  ظل أزمة سياسية كبيرة بسبب عدم 
رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، رغم 

مرور شهور على االنتخابات.
وتصدر التيار الصدري تلك االنتخابات لكن 
نوابه استقالوا من البرلمان عقب رفض تحالف 

اإلطار التنسيقي الشيعي الذي يضم المالكي، 
تشكيل حكومة أغلبية وطنية وفق رغبة األول 

على عكس المعتاد بالعراق منذ 2003.
وكشف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر 
اليوم اإلثنين ،عن تلقيه تهديدا بالقتل من قبل 
زعيم حزب الدعوة اإلسالمية في العراق نوري 

المالكي.
القوات  على  “تعدي  أنه  الصدر  وأضاف   
بالجبن  الشعبي  الحشد  واتهام  األمنية 
الشيعي- واإلقتتال  الفتنة  على  وتحريضه 

الشيعي”.
 وتابع الصدر قائال “أعلن البراءة من أي تعد 
عليه/المالكي/ومن أي جهة باستعمال العنف 

ضده”.
ثالث  يتدخل طرف   وحذر الصدر من “أن 
لتأجيج الفتنة وأنا بريء منها وأنصحه بإعالن 
واللجوء  السياسي  العمل  واعتزال  االعتكاف 

إلى االستغفار”.
منسوبة  صوتية  تسريبات  سلسلة  وأظهرت   
ورئيس  اإلسالمية  الدعوة  حزب  زعيم  إلى 
العراقي  البرلمان  في  القانون  دولة  ائتالف 
الشيعي  الزعيم  إلى  باإلساءة  المالكي  نوري 
وهو  أخرى  سياسية  وأطراف  الصدر  مقتدى 

مانفاه المالكي  جملة وتفصيال.
االناضول

صادق البرلمان األوكراني على قرارات الرئيس 
باإلقاالت  الخاصة  زيلينسكي،  فولوديمير 
أجهزة  داخل  التطهير  بحملة  وصفت  والتي 
الدولة، يأتي هذا فيما تزايدت حلقات العداء 
السياسي بين الرئيس األوكراني والمعارضة، 
تلك  إن  »بوليتكو«  لصحيفة  خبراء  قال  إذ 

القرارات محاولة لتوطيد سلطته.
إدارة  من  مقرب  غربي  مسؤول  أعرب  كما 
زيلينسكي للصحيفة األميركية، عن قلقه من 
المعاكس  االتجاه  في  تسير  الخطوة  هذه  أن 
قمع  كييف  من  األوروبي  االتحاد  لطلب 
لوكاالت  االستقاللية  من  مزيد  ومنح  الفساد 
عضوية  نيل  أرادت  حال  في  القانون  إنفاذ 

الكتلة.
الذين تعرضوا لإلقالة  وكان آخر المسؤولين 
العامة  المدعية  األوكراني،  الرئيس  يد  على 
مقاضاة  جهود  تقود  التي  فنيديكتوفا  إيرينا 
أوكرانيا،  في  الروسية  الحرب  مرتكبي جرائم 
ورئيس أجهزة األمن في البالد، صديقه منذ 
من  الكثير  بسبب  باكانوف،  إيفان  الطفولة 
ارتكبها  خيانة«  »حاالت  بوجود  الشكوك 
وسط  الروس،  لصالح  محليون  مسؤولون 
»خيانة  قضية   500 من  أكثر  عن  حديث 

عظمى«.
خطوات زيلينسكي نحو التطهير كما وصفت 
من  ومعارضة  برفض  قوبلت  حكومته، 
نظر  وجهة  من  الخونة  هم  فمن  الداخل، 

زيلينسكي؟
هنا يقول الباحث في العالقات الدولية، أحمد 
العناني، إن بعض األوكرانيين يعتقدون بأن 
البداية  منذ  الصواب  يحالفه  لم  زيلينسكي 
وهناك  روسيا،  الغرب ضد  مع  التعاون  في 

معارضون أوكرانيون يوالون روسيا.
المعادلة الداخلية

السلطات  أن  أيًضا  أكد  األوكراني  الرئيس 
تحقق حاليًّا في أكثر من 650 حالة خيانة 
مشتبه بها، ارتكبها مسؤولون محليون، بينها 
عليها  التي سيطرت  المناطق  في  حالة   60

القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.

من  الكبير  »العدد  أن  زيلينسكي  وأضاف 
والروابط  القومي،  األمن  أسس  ضد  الجرائم 
مكلفة  أوكرانيين  مسؤولين  بين  أقيمت  التي 
الروسية  األجهزة  وبين  القوانين  بتطبيق 
الخاصة« هو أمر »يثير أسئلة خطيرة جدا«، 
الرد على كل سؤال  أنه »سيتم  مشددا على 

من هذه األسئلة«.
في السياق ذاته، أضاف أحمد العناني، في 
عربية«،  نيوز  لـ«سكاي  خاصة  تصريحات 
وكييف،  موسكو  بين  العالقات  طبيعة  أن 
روس  وهناك  الجيرة،  بحكم  تقارب  عالقات 
في  خاصًة  أوكرانيا  في  العيش  إلى  انتقلوا 
لوغانسك ودونيتسك، ووالؤهم األول لروسيا، 
واألمني  االستخباراتي  التعاون  جاء  ثم  ومن 

لصالح موسكو على حساب كييف.
وفي زمن االتحاد السوفياتي كان الكثير من 
ولسنوات  األوكرانيين،  من  السوفيات  القادة 
األنظمة  كانت  أوكرانيا  استقالل  بعد  طويلة 
انتصار  وتسبب  لروسيا،  موالية  الحاكمة 
المقرب  يانكوفيتش،  فيكتور  األسبق  الرئيس 
من موسكو، في االنتخابات التي جرت عام 
أوكرانيا  في  دراماتيكي  تغيير  في   ،2010
فوّجه البالد نحو التحالف مع روسيا بداًل من 

االتحاد األوروبي والغرب.
التي  األمور  بعض  أن  العناني  وأوضح 
اإلهمال  أنواع  من  نوع  أنها  على  تصنف 
والتقصير ومنها، على سبيل المثال، إخفاقات 
باالستيالء على  لروسيا  استخباراتية سمحت 

مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا ما تسبب في 
إلى  إضافًة  عمره،  لصديق  زيلينسكي  إقالة 
أن زيلينسكي يرى أن هناك مسؤولين، والؤهم 
للروس في جهاز األمن والقضاء االستخبارات، 
وبالتالي حملهم نتيجة اإلخفاقات وأعفاهم من 

مناصبهم.
واألوكراني  الروسي  الشعبين  بين  التداخل 
كبير، في تلك الزاوية يقول األكاديمي الروسي 
فيكتوروفيتش،  ديميتري  الدولية  السياسة  في 
الشرقية  المناطق  سكان  من  كبيرًا  قسًما  إن 
في أوكرانيا يعتبرون أنفسهم روسا، وجاء تقدم 
أسرع من  المناطق  تلك  في  الروسية  القوات 

غيرها.
جديدة  »شياطين«  »المرتزقة«..  عن  بعيدا 

بأوكرانيا ترعب أوروبا
المقاتلين  مسألة  األوروبي  القلق  تجاوز 
إلى  أوكرانيا،  في  الموجودين  األجانب 
الغرب  دول  أرسلتها  التي  الضخمة  األسلحة 
إلى تلك البالد، في ظل مخاوف من تهريبها 

من هناك.
الرئيس األوكراني،  الحرب، أعلن  بداية  وفي 
وصفه  ما  تشكيل  زيلينسكي،  فولوديمير 
بـ«الفيلق الدولي«، ومهمته استيعاب المقاتلين 
األجانب الراغبين في القتال إلى جانب قواته 

في الحرب مع روسيا.
في المقابل، تعتبر روسيا أن هؤالء المقاتلين 
مجرد »مرتزقة«، مؤكدة أن قوانين الحرب ال 

تنطبق عليهم.
وحذر مراقبون من خطورة األمر، ألنه يحدث 
هؤالء  أن  كما  أوكرانيا،  في  سالح  فوضى 
تهدد  عسكرية  خبرة  يكتسبون  قد  المقاتلين 
كما  إليها،  يعودون  عندما  األوروبية  الدول 
سافروا  الذين  األجانب  المسلحين  مع  حدث 

إلى أفغانستان وسوريا فيما مضى.

على  ينصب  األوروبي  فالقلق  اآلن،  أما 
األسلحة المتطورة التي ال يتوقف الغرب عن 
األيدي  في  تقع  فقد  أوكرانيا،  إلى  إرسالها 

الخطأ.
التي  اآللية  غياب  هو  هنا،  القلق  ومنبع 

توضح مكان هذه األسلحة.
يمتلكون  ال  إنهم  أميركيون  مسؤولون  وقال 
الوسائل التي تمكنهم من تتبع األسلحة التي 
عند  تسليمها  بعد  أوكرانيا،  إلى  يرسلونها 

الحدود البولندية.
العديد  انخرطت  المحدق،  الخطر  هذا  وإزاء 
كييف  مع  اتصاالت  في  »الناتو«  دول  من 
بغية إطالق نظام تتبع األسلحة التي وصلت 
ضمن  مسبوقة،  غير  قياسية  بأرقام  إليها، 
حزمات المساعدات الغربية لمواجهة الهجوم 
الروسي، وفق ما ذكرت صحيفة »فايننشال 
تايمز« البريطانية نقال عن مسؤولين مطلعين 

على هذه االتصاالت.
لصحيفة  مصدر  قال  نفسه،  السياق  وفي 
الحكومة األوكرانية  البريطانية إن  »التايمز« 
تعمل بالفعل على تجهيز نظام تتبع بمساعدة 

الدول الغربية.
وقال أحد المسؤولين إن كل األسلحة تصل 
إلى جنوب بولندا، حيث يتم نقلها إلى الحدود، 
حيث يجري تفكيكها ووضعها داخل شاحنات 
سيارات  داخل  وأحيانا  صغيرة  وأخرى  كبيرة 

خاصة لتنطلق إلى داخل أوكرانيا.
وأضاف أنه بعد تلك اللحظة، يجهل الغرب 
بها  يذهب  »وأين  األسلحة  تلك  مواقع 
األوكرانيون وإذا كان يستخدمونها أم ال أو إذا 

بقيت موجودة داخل تلك البالد أم ال«.



M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

M
e
sh

w
a
r

M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

ار
شو
م

2021 www.meshwarmedia.comwww.meshwarmedia.com لالعالن 3027664-416لالعالن 416-3027664 meshwarmedia@hotmail.com         meshwarmedia@hotmail.com         JUL 22,2022, Issue 313JUL 22,2022, Issue 313 حتقيق راي 

قادة االخوان ينصحون “حماس” عدم المضي  بقرار استعادة العالقة مع الحكومة السورية 
فهل ستستجيب ام ستعمل بموجب المصلحة الفلسطينية؟

بوتن يدمر بوريس جونسون ويخطط النهيار بريطانيا

عباس ُمعاتبًا: ما هكذا ُيفَعل بنا 
فضيحة إحراق وقتل الجنود المصريين..  بايدن ال يملك »هدايا«... المفاوضات آخر هّمنا!

القائد العسكري اإلسرائيلي المسؤول عن المجزرة الرهيبة: بعد احتراق الجثث 
حفرنا حفرة كبيرة ودفنا القضية مثل المكروهات

نصح وفد من علماء مسلمين حركة “حماس” 
بمراجعة قرارها باستعادة العالقة مع الحكومة 
السورية بسبب ما يترتب عليه حسب زعمهم 

من “مفاسد عظيمة”.
 8 عن  السبت،  صدر،  بيان  في  ذلك  جاء 
علماء سبق أن التقوا بقيادة المكتب السياسي 
لحركة حماس “لالستماع منهم مباشرة حول 
ما يتعلق بقرارهم الخاص باستعادة العالقة مع 
النصيحة”،  بواجب  والقيام  السورية  الحكومة 

فيما لم تعلق “حماس” على البيان فورًا.
وأوضح البيان، أن في القرار “مفاسد عظيمة، 
والضوابط  والقيم  المبادئ  مع  يتفق  وال 
يقتضي  الحاضرين  الشرعية، وهذا في نظر 
أن تقوم الحركة بمراجعته وإعادة دراسته في 

ضوء ما ذكره العلماء”.
وأضاف أن ” رئيس المكتب السياسي لحركة 
كالم  بعرض  وعد  هنية(  )إسماعيل  حماس 
العلماء على مكتب الحركة في أقرب اجتماع 

له”.
وتابع: “العلماء في انتظار رد قيادة الحركة 
للموقف،  المناسب  الشرعي  بالواجب  ليقوموا 
التي هي  فلسطين  لمصلحة قضية  والمحقق 

قضية المسلمين جميعا”.

من  بقيادات  التقى  أنه  العلماء  وفد  وكشف 
حركة “حماس” من أجل “قول الحق ونصح 
بأهمية قضية فلسطين وسعيا  الخلق، ويقينا 
شعبها  وحق  بحقها  القيام  في  لإلسهام 
التاريخ  المجاهد، وحرصا على الحركة ذات 

الناصع”.
وحمل البيان توقيع كل من الشيخ عبد المجيد 
والشيخ  اليمن،  علماء  هيئة  رئيس  الزنداني 
اإلسالمي  المجلس  رئيس  الرفاعي  أسامة 
السوري، والشيخ علي القره داغي األمين العام 
والشيخ  المسلمين،  لعلماء  العالمي  لالتحاد 
االتحاد  رئيس  نائب  البشير  أحمد  عصام 

العالمي لعلماء المسلمين.
يوسف  الحي  عبد  الشيخ  البيان  وقع  كما 
لعلماء  العالمي  االتحاد  أمناء  عضو مجلس 
األمين  الكريم  المسلمين، والشيخ محمد عبد 
العام لرابطة علماء المسلمين، والشيخ سامي 
بدار  البحوث  مجلس  عام  أمين  الساعدي 
اإلفتاء الليبية، والشيخ وصفي عاشور أبو زيد 
لعلماء  العالمي  االتحاد  أمناء  عضو مجلس 

المسلمين.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي أكد القيادي 
الستعادة في “حماس” خليل الحية صحة األنباء التي  سعيها  الحركة  قرار  عن  العالقات مع الحكومة السورية.تحدثت 

الجنرال  السابق،  اإلسرائيلّي  الضابط  تحدث 
مجزرة  على  والشاهد  بلوخ،  زئيف  المتقاعد 
جنود  من  مصرًيا  جندًيا   80 حوالي  حرق 
الصاعقة المصريين بالقرب من القدس إبان 
حرب 1967، تحّدث عن تفاصيل المعركة، 
وتسّترنا  مكروهٍة،  أموٍر  بدفن  قمنا  لقد  وقال 
على القضّية، مثلما نتسّتر على أموٍر كريهٍة، 

كما قال.
وقال العسكري اإلسرائيلّي السابق، في حديٍث 
أدلى به لمركز )عكيفوت(، وهو معهد لبحث 
الجنود  إّن  اإلسرائيلّي-الفلسطينّي،  الصراع 
المصريين دخلوا للمنطقة دون تخطيط مسبق 
ولم يكن لديهم أّي خرائط للمنطقة صحيحة، 
باللغة  نعلم بوجودهم، طبًقا ألقواله  نكن  ولم 

العبرّية.
مؤسسي  من  وهو  السابق،  العسكرّي  وأشار 
مستوطنة )نحشون(، التي نفّذت فيها المجزرة 
إلى  أشار  المصريين،  الجنود  بحّق  الرهيبة 
دبابات  قافلة  تحركت  المعركة  يوم  في  أّنه 
من  مقذوفات  بضربات  وفوجئت  إسرائيلية، 
طراز “آر بي جي” مباغتة في الليل، وتابع 
بوجود  علمنا  التالي  اليوم  صباح  قائاًل:”في 
مجموعة من القوات التابعة لدولة أخرى تهجم 

علينا”، على حّد تعبيره.
وشّدّد خالل حديثه الموّثق بالصوت والصورة 
في الفيديو الذي نشره المعهد اإلسرائيلّي على 
موقعه االلكترونّي، وأيًضا على حساباته في 
أّن  على  شّدّد  االجتماعّي،  التواصل  وسائط 
الجنود المتواجدين قاموا بفتح النار وضربهم 
مجموعة  توجهت  حيث  انقسموا،  أّنهم  إاّل 
إلى إحدى القرى وتمركزت هناك، ومجموعة 
وهذه  المهجورة،  األراضي  إلى  دخلت  أخرى 
وفق  للحرق،  تعرضت  التي  المجموعة  هي 

ما أّكده.
الجنود  أّن  إلى  أشار  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الضرب  نتيجة  للحرق  تعرضوا  المصريين 
قمنا  الجثث  احتراق  وبعد  تجاههم،  المكثف 
بحفر حفرة كبيرة ودفنهم فيها، على حّد تعبيره.

إلى ذلك، كشف المعهد اإلسرائيلّي المذكور 
أعاله عن وثيقٍة سرّيٍة للجيش اإلسرائيلّي صادرة 
في الـ2 من شهر كانون األّول )ديسمبر( من 
العام 1949، أْي بعد حوالي السّنة من نكبة 
التعامل  كيفية  تناولت  الفلسطينّي،  الشعب 
وهو  بـ)الُمتسللين(،  إسرائيل  أسمتهم  َمْن  مع 
المصطلح الذي تّم التعامل به في بداية العام 
1950، حيُث كان المصطلح الجديد يشمل 
لدى  اعتقالهم  تّم  الذين  الفلسطينيين،  جميع 
بهدف  كان  إْن  الدخول إلسرائيل،  محاولتهم 
زيارة  أْو  منها،  ُهّجروا  التي  لمنازلهم  العودة 
أقاربهم الذين بقوا في فلسطين بعد النكبة، وإْن 
كان من أجل فالحة أراضيهم التي اضطروا 

لتركها.
عن  الصادر  العسكرّي  األمر  من  ويتبّين 
اإلسرائيلّي  الجيش  في  المركز  منطقة  قيادة 
هؤالء  مع  التعامل  وكيفية  آلية  شمل  أّنه 
)المتسللين(، األمر الذي أّدى، بحسب المعهد 
اإلسرائيلّي، قتل العديد منهم بعد إطالق النار 
ُعّرف  الذي  األمر،  في  عليهم. وجاء حرفًيا 

على  تعميمه  وتّم  والمستعجل،  جًدا  بالسرّي 
الجنود ووقع عليه قائد منطقة المركز آنذاك، 
المسؤولية عن معالجة جثث هؤالء  أّن  جاء 
قائد  عاتق  على  ملقاة  ودفنها  )المتسللين( 
وأّن  الكمين،  قائد  أْو  المنطقة،  في  الوحدة 
ُتدفن تحت األرض وعليها  أْن  الجثث يِجب 
القبر  رمي  باًتا  منًعا  ُيمنع  ولكن  التراب، 
بها.  التنكيل  تّم  أّنه  ُيفَهم  ال  كي  بالحجارة 
وتابع األمر العسكرّي، أّنه في منطقة المثلث، 
وهي منطقة تتواجد فيها مجمعات عربّية كثيرة 
)مدن وقرى(، يقوم الحاكم العسكرّي بالتنسيق 
مع السّكان العرب المحللين لنقل الجثث، كي 
يقوم الُسّكان بأنفسهم بعملية الدفن، كما جاء 
أّياٍم  قبل  عنها  الكشف  تّم  التي  الوثيقة،  في 

وكانت في أرشيف الجيش اإلسرائيلّي.
معهد  أوضح  أعاله،  ُذِكر  ما  على  عالوًة 
إقامة  بعد  األولى  العقود  في  أّنه  )عكيفوت( 
إسرائيل لم تُكن هناك سياسة منظّمة لمعالجة 
جثث جنود األعداء، وهذا األمر ينطِبق على 
ُسّكان  من  كانوا  الذي  أيًضا،  الفلسطينيين 

البالد، أْي فلسطين، وُقتلوا في العام 1948، 
دفن  عملية  تّمت  األغلب  على  أّنه  حيث 
على  قتلهم،  مكان  من  بالقرب  الفلسطينيين 

حّد تعبير المعهد اإلسرائيلّي.
جنود  جثث  إعادة  أّن  أيًضا  المعهد  وأوضح 
حروب  خالل  ُقِتلوا  الذين  العربّية،  الجيوش 
دولهم مع إسرائيل، تّمت بطريقٍة متقطعٍة، وأّن 
منظومة إعادة جثث األعداء من قبل إسرائيل، 
بدأت رسمًيا بعد حرب تشرين )أكتوبر( من 
العام 1973، بعد إقامة شعبة تحديد أماكن 
الضحايا، أْو البحث عن المفقودين في الجيش 

اإلسرائيلّي، وفق ما أّكده معهد )عكيفوت(.
العدل  منظمة  دعت  سلف،  بما  صلٍة  على 
والخارجية  المصرية  السلطات  والتنمية 
األسرى  إعدام  ملف  فتح  بإعادة  المصرية 
اإلسرائيلي  الجيش  يد  على  المصريين 
وتأتى   ،1967 وعام   1956 عام  خالل 
اإلعالم  وسائل  كشف   بعد  المطالبات  تلك 
من  لجنود  جماعية  مقبرة  عن  اإلسرائيلّية 
مستوطنة  في  مدفونين  المصري  الجيش 

)نحشون( بالقرب من القدس.
والباحث  للمنظمة  الرسمي  المتحدث  وطالب 
المصرية  الخارجية  القنائى  زيدان  السياسي 
ألسرى  اإلسرائيلي  الجيش  إعدام  ملف  بفتح 
عسكريين ومدنيين مصريين خالل حرب 56 
وحرب 67 على يد الجيش اإلسرائيلّي، وأّكد 
المصريين  لألسرى  إسرائيل  إعدام  جرائم  أّن 
مع  مصر  خاضتها  التي  الحروب  خالل 
إسرائيل جرائم ال تسقط بالتقادم داعًيا لمقاضاة 
إسرائيل دولًيا بسبب هذا الملف، كما جاء في 
)رأي  وتلّقت  المنظّمة،  أصدرته  الذي  البيان 

اليوم( ُنسخًة منه.
قتلت  إّن إسرائيل  القول،  إلى  البيان  وخُلص 
أم  ميناء  في   49 في  المصرين  األسرى 
بـ”إيالت”،  إسرائيل  سّمتها  التي  الرشراش، 
الشرطة  وقوات  القرية  أهالي  كل  وقتلت 

المصرّية، على حّد تعبيره.

د. قاسم صالح المالكي
لو  بقوله  التهذيب  من  الخالي  تصريحه  بعد 
كان بوتن إمراءة لما غزا اوكرينيا ، كان رد 
بوتن سريعا ومزلزال لتأديب بوريس جونسون 
بان  تكشف  ومعلومات  وثائق  بتسريب 
اربعين  منذ  لروسيا  جاسوسا  كان  جونسون 
الروسية  االستخبارات  جندته  حيث  عاما 
عندما كان عمره 16 عاما وهو ال يزال يحمل 
الذي  والده  لعمل  كامتداد  االمريكية  الجنسية 
كان عميال لالستخبارات الروسية الذي جند 

بواسطة والدته الروسية االصل .

وتوجيهه  بوتن  قبل  من  القرار  هذا  وياتي 
لالستخبارات الروسية بتسريب الملف السري 
كجاسوس  جونسون  بوريس  ومسيرة  لحياة 
بوتن  على  تطاوله  بعد  لتاديبه   ، لروسيا 
الوثائق  وتضمنت  إمراءة،  بانه  ووصفه 
المسربة ان الظابط السابق في االستخبارات 
الروسية اسكندر لبيبيديف كان المسؤل عن 
بوريس  من  االستخباراتية  المعلومات  استالم 

 ( الروسية  لالستخبارات  وتسليمها  جونسون 
ومع  جونسون  مع  السكندر  صور  سارفق 
لالستخبارات  الروس  اختراق  وبلغ  بوتن( 
على  ليبيديف  اسكندر  حصل  ان  البريطانيا 
الجنسية البريطانيا وانشاء إمبراطورية تجارية 
بوريس  بتوظيف  وقام  بريطانيا  في  واعالمية 
جونسون كمراسل صحفي في جريدته اليومية 

) بريطانيا المساء( في بداية مشواره العملي
وبعد تولي جونسون وزيرا للخارجية البريطانية 
كان يلتقيه في قلعة يملكها اسكندر في ايطاليا 
بشكل سري وكذلك خالل توليه منصب عمدة 

لندن.
كما تضمنت الوثائق المسربة معلومات تؤكد 
بان عشقية بوريس جونسون وزوجته الحالية  
عميلة  االخرى  هي  كانت  جونسون  كاري 
لالستخبارات الروسية وكذلك صديق جونسون 
الحميم والمقرب منه ايفجيني ليبيديف والذي 
اللوردات  مجلس  في  عضوا  جونسون  عينه 
للوزراء  رئيسا  اصبح  ان  بعد  البريطاني 
بين  المعلومات  نقل  في  الوسطاء  احد  كان 

صورة   ( الروسية  واالستخبارات  جونسون 
تجمع الصديقين الحميمين ( .

جونسون  بوريس  بان  التسريبات  وتضمنت 
االستخبارات  في  ملفه  الحصول على  حاول 
اكثر  لها  كعميل  تاريخه  وطمس  الروسية 
الوزراء  رئاسة  الى  ان وصل  بعد  مرة   من 
من  متكرر وصارم  برفض  ذلك  قوبل  ولكن 
قبل الرئيس الروسي فالدمير بوتن وهذا سر 
العداء الشديد من قبل جونسون للرئيس بوتن 
ومهاجمته والسخرية منه والعمل بكل الوسائل 
له  سبق  حيث  اوكرينيا  في  هزيمته  على 
وصرح بانهم سيقاتلون بوتن حتى اهر جندي 
اوكريني ، ونتيجة لذلك التسريب شكل مجلس 
بوريس  مع  تحقيق  لجنة  البريطاني  العموم 
حملة  قيام  نتيجتها  كان  واتصال  جونسون 
شرسة ضده في اوساط حزب المحافظين و 

اجباره علي تقديم استقالته.

وفي الجانب االخر اصدر بوتن قرارا قضى 
المسال  للغاز  سخلين  وخط  منشاءة  بتاميم 

البريطانيا 20% منه  الذي تمتلك شركة شل 
مما ادى الى مضاعفة ازمة الغاز في بريطانيا 

وارتفاع جنوني غير مسبوق في اسعاره.
بوتن  فلدمير  يدعم  السياق  ذات  وعلى 
في  تظهر  بدات  التي  االنفصالية  الحركات 
اسكتلندا  لالنفصال عن بريطانيا وانظمامها 
لالتحاد االوروبي ، وجدير بالذكر بان %90 
من النفط البريطاني والغاز ياتي من اسكتلندا 
وهو ما يعني ان انفصالها  سيؤدي الى تدمير 

بريطانيا.

ان  نشرته من  ما  ما صوابية  يؤكد  ما سبق 
اللعب مع القيصر سيؤدي الى تفكك اوروبا 
جميع  في  الحالية  الحكومات  جميع  وسقوط 
في  سينجح  القيصر  وبان  االوروبية  الدول 
والغربية  االمريكية  الهيمنة  على  القضاء 
على العالم واقامة نظام عالمي جديد متعدد 
واالبتزاز  للدوالر  فيه  مكان  ال  االقطاب 
االمريكي و افشال مخطط العم سام بالوصول 

الى المليار الذهبي.

لم تحمل زيارة الرئيس األميركي، جو بايدن، 
إلى بيت لحم، ما كان يتمّناه رئيس السلطة 
الفلسطينية، محمود عباس، من إعادة تحريك 
إذ  االحتالل.  دولة  مع  المفاوضات  لمسار 
مكان  في  بايدن  انشغاالت  أن  واضحًا  بدا 
آخر مغاير تمامًا ِلما يفّكر فيه »أبو مازن«، 
األمر الذي يستدعي وضع هذا المسار وكّل 
متعّلقاته، وعلى رأسها »حّل الدولتين«، على 
الرّف. وإذ حاول الرئيس األميركي التعويض 
إلى مواصلة جهود  عن ذلك بطمأنة عباس 
جّليًا،  األخير  حرد  َظهر  فقد  السلطة،  دعم 
بهذه  معه  التعامل  »استغرابه  في  خصوصًا 
الطريقة«، وفق ما نقلت مصادر لـ»األخبار«

 كما كان متوّقعًا، لم تتمّخض زيارة الرئيس 
األراضي  إلى  بايدن،  جون  األميركي، 
للمستشفيات  مالي  دعم  عن  إاّل  المحتّلة، 
ولـ»وكالة غوث وتشغيل الالجئين« )أونروا(، 
من دون أّي خطوة سياسية مّتصلة بالقضية 
الفلسطينية؛ إذ على رغم تجديد بايدن، خالل 
عباس،  محمود  الفلسطيني،  الرئيس  لقائه 
تحّدث  أنه  إاّل  الدولَتين«،  بـ»حّل  اقتناعه 
حاليًا،  له  المناسبة  الظروف  توفُّر  عن عدم 
بدور  مّتصلة  أمنية  مطالب  جملة  طارحًا 
ووصل  الغربية.  الضفة  في  األمني  السلطة 
مدينة  إلى  أمس،  األميركي، صباح  الرئيس 
بيت لحم، محّطته الثانية في زيارته للمنطقة، 
المسؤولين  من  وعددًا  عباس  التقى  حيث 
وعقد  الرئاسة،  قصر  في  الفلسطينيين 
اجتماعًا منفردًا مع »أبو مازن« لمّدة ساعة. 
وبحسب ما علمته »األخبار«، من مصادر 
عن  لبايدن  أعرب  عباس  فإن  السلطة،  في 
معه،  الطريقة  بهذه  »التعامل  من  استغرابه 
لبناء  بتعّهداته  األميركي  الرئيس  يِف  لم  إذ 
إعادة  عبر  وخاصة  الفلسطينيين،  مع  الثقة 
فتح القنصلية األميركية في القدس الشرقية، 
اإلرهاب  قائمة  من  التحرير  منّظمة  ورفع 
»بايدن  أن  المصادر  وأضافت  األميركية«. 
أكد لعباس، في المقابل، أنه يواصل جهوده 
لدعم السلطة خالل الفترَتين الحالية والمقبلة، 
وأن هذا األمر يخضع للحوار المتواصل بين 

واشنطن ورام هللا«.
القول،  عباس  جّدد  نفسه،  السياق  وفي 
عقب لقائه بايدن، إن »تحقيق هدف السالم 

ألرض  اإلسرائيلي  االحتالل  بإنهاء  يكون 
القدس  وعاصمتها   67 حدود  على  فلسطين 
الشرقية«، محّذرًا من أن »حّل الدولَتين على 
فقط، وال  اليوم  قد يكون متاحًا  هذا األساس 
ندري ما قد يحصل في المستقبل«، داعيًا إلى 
وْقف »التمييز العنصري واالستيطان وعنف 
وكّرر  الفلسطينيين«.  ضّد  المستوطنين 
األميركية  القنصلية  فتح  بـ»إعادة  مطالبته 
التحرير  منظمة  ورْفع  الشرقية،  القدس  في 
ضرورة  على  مشّددًا  اإلرهاب«،  قائمة  من 
عاقلة،  أبو  شيرين  الشهيدة  قَتلة  محاسبة 
األميركي  الرئيس  عليه  عّقب  الذي  األمر 
بالقول إن »شيرين أبو عاقلة، وهي فلسطينية 
تقوم  كانت  بينما  ُقتلت  أميركية،  ومواطنة 
المتحدة  الواليات  مستقّل،  إعالم  في  بدورها 
مستقّل  تحقيق  دعم  أجل  من  بدورها  ستقوم 
في مقتلها«. وفي الوقت الذي أعاد فيه بايدن 
تأكيد التزامه بـ»حّل الدولتين الذي يشمل قيام 
ومّتصلة  سيادة  ذات  مستقّلة  فلسطينية  دولة 
جغرافيًا«، إاّل أنه استدرك بأن »هذا الهدف 
قد يبدو بعيد المنال بسبب القيود التي ُتفرض 
على الفلسطينيين«. وبينما جّدد عباس »مّد 

الشجعان  سالم  لتحقيق  إسرائيل  إلى  يده 
اتفاقية  في  إليه  التوّصل  تّم  ما  واستكمال 
اليأس  إلى »عدم جعل  بايدن  أوسلو«، دعا 
تكن  لم  المستقبل، حتى وإن  والقنوط يصوغ 
األرضية جاهزة لبّث الروح في المفاوضات«، 
مؤكدًا »)أننا( نحاول إعادة الزخم إلى مسار 
يتعّلق  ما  وفي  للعنف«.  حّد  السالم ووضع 
مازن«  »أبو  أشار  المحتلة،  القدس  بمدينة 
الفلسطينية  الرؤيَتين  في  »مركزيتها  إلى 
واإلسرائيلية لتكون مدينة لكّل من يعيش فيها، 

مع أهمية الوصاية األردنية عليها«.

أعلن بايدن توفير تمويل بـ200 مليون دوالر 
الالجئين  وتشغيل  غوث  لـ»وكالة  إضافية 

الفلسطينيين«

تمويل  توفير  بايدن  أعلن  أخرى،  جهة  من 
غوث  لـ»وكالة  إضافية  دوالر  مليون  بـ200 
)أونروا(  الفلسطينيين«  الالجئين  وتشغيل 
الرئيس  وكان  الحاسم«.  دورها  لـ»مواصلة 
لحم،  بيت  إلى  َتوّجهه  ُقبيل  زار،  األميركي 
مدينة  في  الفلسطيني  »المطلع«  مستشفى 

مسؤولين  مرافقة  دون  من  المحتلة  القدس 
حيث  اإلسرائيلي،  االحتالل  حكومة  من 
تقديم  وأعلن  المستشفى،  أقسامه  على  جال 
 100 بقيمة  الفلسطينية  للمستشفيات  معونة 
كشفت  نفسه،  اإلطار  وفي  دوالر.  مليون 
العبرية  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
المرضى  من  طلبت  »المطلع«  إدارة  أن 
وأعضاء الطواقم الطّبية الذين لديهم »خلفية 
يوم  المستشفى  إلى  الحضور  عدم  أمنية« 
الجمعة. ومصطلح »خلفية أمنية« تستخدمه 
على  للداللة  عادة،  العبرية  اإلعالم  وسائل 
أعمال  في  يشاركون  الذين  الفلسطينيين 
مقاومة لالحتالل. وبحسب الصحيفة نفسها، 
فإن عددًا كبيرًا من الممّرضين منحتهم اإلدارة 
إجازة لمّدة يوم كامل، خصوصًا أولئك الذين 
قيد  أقارب  لديهم  أو  سابقًا  االحتالل  اعتقلهم 
االعتقال أو جرى اعتقالهم في أوقات سابقة. 
ووفقًا لممّرض يعمل في المستشفى، فإن أفراد 
األمن األميركيين سألوا عن الموظفين الذين 
»سجل  أقاربهم  أو  معارفهم  لدى  أو  لديهم 
زيارة  أثناء  تواجدهم  عدم  وطلبوا  أمني«، 

بايدن.
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البقرة »أمل« أم لعجل صغير رفضت أن تكون أضحية عيد ووجدت من ينقذها أين تذهب الجمرات التي يرميها الحجاج؟

كيف يجب اختيار البطيخ األحمر بشكل صحيح؟

زراعة قلبين آخرين من خنازير »معدلة جينيا« بنجاح لدى البشر!

ما يزيد على ألف طن من الجمرات يتم رميها 
عدم  حال  وفي  الحج،  موسم  خالل  سنويا 
دوري  بشكل  الجمرات  هذه  لنقل  آلية  وجود 

لتراكمت لتكّون أحد الجبال.
الحجاج  يرمي  الحج،  موسم  أثناء  ففي 
الثالثة،  التشريق  أيام  مدار  على  الجمرات، 
بدءا من الجمرة الصغرى فالوسطى ومن ثم 
أو  الجمرات من منى  الحاج  الكبرى، ويأخذ 
المزدلفة وهي مجموعة من الحصى صغيرة 

الحجم.
وذكر جمع من أهل العلم أن الحكمة من رمي 
الجمرات هي إهانة الشيطان وإذالله وإظهار 
مخالفته، واتباع سنة النبي الكريم -صلى هللا 
عليه وسلم- إذ قال عليه السالم »خذوا عني 

مناسككم«.
يقوم  أن  بعد  الجمرات  هذه  تذهب  أين  لكن 
الحجاج برميها؟ الجواب أنها تمر بعدة مراحل 
القاع  في  تنزل  حيث  الحاج،  يلقيها  أن  بعد 
وتتحرك على مسار لتجميعها، ويتم فحصها 

وانتقاء الجمرات من غيرها.
وفي قاع جسر الجمرات يكمن سر التجميع، 
حيث ترفع أنظمة آلية الحصي بسيور ضخمة 
تجميعها  بعد  الموجودة،  الحصيات  تسحب 
كل  ويحتوي  الثالثة،  الجمرات  حوض  في 
حوض منها على نظامين لرفع كل ما يلقى 
في قاع الجسر وبسرعات مختلفة، إلى جانب 
أبواب يجري التحكم فيها آليا في فتح وغلق 
وتحديد مسار الحصى وكمياتها، كما يتميز 
النظام بحساسات فرز لفلترة ما يلقى من غير 

الحصي وعزله.

نظام آلي

تخزين  تسريع  في  اآللي  الرفع  نظام  وساعد 
ويعمل  الجسر،  منشآت  قبو  في  الحصوات 

طوابق  في  إلكترونية  بوابات  -عبر  النظام 
عربات  إلى  نقلها  على  الجمرات-  جسر 
الضواغط التي تنتظرها في عمق المنشأة التي 

توجد في أسفل الجسر.

الحصى  من  التخلص  ذلك  بعد  ويتم 
المعتمدة،  المرامي  في  نفايات-  -باعتبارها 
وتقدر الكميات التي يتم التخلص منها طبقا 
لإلحصاءات الرسمية بنحو ألف طن سنويا.

المشروعات  أبرز  من  الجمرات  منشأة  وتعد 
تكلفتها اإلجمالية  بلغت  إذ  في مشعر منى، 
أكثر من 4,2 مليارات ريال سعودي )الدوالر 
3,75 ريال(، وطاقتها االستيعابية 300 ألف 
مترا   950 بطول  ونفذت  الساعة  في  حاج 
وعرض 80 مترا، وصممت أساسات المنشأة 
على أن تكون قادرة على تحمل 12 طابقا، 
دعت  إذا  المستقبل  في  حاج  ماليين  و5 

الحاجة لذلك.
ارتفاع كل  المشروع من 5 طوابق،  ويتكون 

الخدمات  جميع  بها  وتتوفر  مترا،   12 منها 
نفق  ذلك  في  بما  الحجاج،  لراحة  المساندة 
حركة  يفصل  بحيث  الحجاج  لنقل  أرضي 

المركبات عن المشاة.
ويشتمل المشروع على 11 مدخال للجمرات 
و12 مخرجا في االتجاهات األربعة، إضافة 
إلى تزويده بمهبط للطائرات المروحية لحاالت 
الطوارئ، وأنفاق أرضية، ونظام تبريد متطور 
يعمل بنظام التكييف الصحراوي يضخ نوعا 
المحيطة  والمناطق  الحجاج  الرذاذ على  من 
بالجمرات، مما يسهم في خفض درجة الحرارة 

إلى نحو 29 درجة.
التي  المشروعات  أبرز  من  المشروع  ويعد 
حرصت السعودية على تنفيذها لتوفير األمن 
والقضاء  الحرام،  هللا  بيت  لحجاج  والسالمة 
بمنطقة  تحدث  كانت  التي  المخاطر  على 
الناجمة  المشكالت  جميع  وتجنب  الجمرات، 
عن الزحام الشديد الذي كان يحدث عند رمي 

الجمرات.

تطوير مستمر

وكان جسر الجمرات قد شهد منذ إنشائه عام 
1974 عددا من األعمال التطويرية، بتوسعته 
بعرض 40 مترا وبمطلعين من الجهة الشرقية 
من  العقبة  جمرة  بجوار  ومنحدرين  والغربية 
الدور العلوي من الجهة الشمالية والجنوبية، 
االهتمام  وتواصل  الحجاج.  لنزول  وذلك 
تنفيذ   1978 عام  ليشهد  الجسر،  بتطوير 
)مطالع  المسلحة  الخرسانة  من  منحدرات 
الجمرات  من  الثاني  المستوى  إلى  ومنازل( 

على جانبي الجسر مقابل الجمرة الصغرى.
وفي عام 1982، شهد الجسر توسعة بزيادة 
عرضه إلى 20 مترا وبطول 120 مترا من 
الصغرى،  للجمرة  الموالية  الشمالية  الجهة 
إضافة إلى توسعة أخرى عام 1987 بزيادة 
مترا،   520 وبطول  مترا   80 إلى  عرضه 
وتوسيع منحدر الصعود إلى 40 مترا بطول 
على  للخدمات  أبراج   5 وإنشاء  متر،   300
اإلرشادية  اللوحات  وتنفيذ  الجسر  جانبي 
اإلجمالية  مساحته  وبلغت  والتهوية  واإلنارة 

57 ألف و600 متر مربع.
ودخل جسر الجمرات مرحلة جديدة من التنظيم 
 1995 عام  في  أجريت  حيث  والتطوير، 
وبشكل  مختلفة،  مراحل  على  تعديل  عملية 
جمع بين منظر الجسر وتمثيل حركة الحجاج 
 2005 عام  مماثلة  تعديالت  أعقبتها  عليه، 
األحواض  شكل  وتعديل  الجسر  بنية  شملت 
وتعديل  البيضاوي  إلى  الدائري  الشكل  من 
الشواخص، وإنشاء مخارج طوارئ جديدة عند 
جمرة العقبة وتركيب لوحات إرشادية تشتمل 
على معلومات لتوعية الحجاج وتحذيرهم في 

حال التزاحم.

فرت بقرة في مدينة كوستاناي في كازاخستان 
مذعورة أثناء نقلها إلى المذبح في فترة عيد 
األضحى ركضت مسافة تقترب من مساحة 
اعترض  من  كل  وداهمت  المدينة،  نصف 

طريقها، وأصابت 3 أشخاص بجراح.
ومع كل ذلك لم يتسن احتجازها إال بعد جهد 
فيديو  مقطع  انتشار  بعد  وأصبحت  جهيد، 
التواصل  مواقع  في  نجمة  الكبير،  لهروبها 

االجتماعي.
الحيوانات  بحماية  معنيون  متطوعون  وتأثر 
بتصميمها على الهرب من سكاكين الجزارين، 
أي  »ناديجدا«،  اسمها  أن  بعد  فيما  وعلموا 

»أمل«، وأنها أم لعجل صغير.

غير  بخاتمة  انتهى  للغاية،  المثير  هروبها 
متوقعة، ويبدو أن حياة جديدة كتبت لها، إذ 

بشرائها  اهتم ألمرها،  المدينة  أهالي  أحد  قام 
مقابل 480 ألف تنغي، أي ما يعادل 1000 

دوالر، وسلمها لمتطوع لديه أسره محتاجة.
وبحكايتها وهي ال تدري ربما، علمت الناس 
أن البقر ال تعطي الحليب فقط، بل ودروسا 

في التمسك بالحياة.
المصدر: سبوتنيك

خنازير  قلبي  زرع  عملية  عن  علماء  كشف 
ثاني  في  البشر،  لدى  بنجاح  وراثيا  معدلة 
خطوة كبيرة لألمام في عملية زرع األعضاء 

هذا العام.
مدير  مونتغمري،  روبرت  الدكتور  وقال 
بجامعة  لزراعة األعضاء   Langone معهد 
نيويورك، حيث أجريت عمليات الزرع، خالل 
مؤتمر صحفي يوم الثالثاء: »كان من أكثر 
خنزير  قلب  رؤية  تصدق،  ال  التي  األشياء 

ينبض ويضرب داخل صدر بشري«.
منتصف  في  الزرع  عمليات  إحدى  وأجريت 
يونيو، وتم االنتهاء من األخرى في 6 يوليو.

ولكن هناك مشكلة: كان مريضا الزرع قد ماتا 
دماغيا بالفعل، مع بقاء قلبيهما ينبضان على 
الحصول  أجل  من  الصناعي  التنفس  أجهزة 
أن  المحتمل  ومن  الخنازير.  أعضاء  على 
يستغرق األمر سنوات قبل أن تصبح إجراءات 
وخيارات  روتينية  البشرية  األعضاء  زرع 
قوائم  في  المدرجين  لألشخاص  موثوقة 
واألعضاء  والكلى  للقلوب  الطويلة  االنتظار 

الحيوية األخرى.

قلب  زراعة  تلقى  الذي  مونتغمري،  وقال 
للتعلم  تكرارية  هناك عملية  بنفسه، »ستكون 

وتغيير التكتيكات«.
تصبح  أن  في  الطبيب  يأمل  ذلك،  ومع 
متجددا  يوم »مصدرا  ذات  الخنازير  أعضاء 
ومستداما لألعضاء، لذا لن يضطر أحد إلى 

الموت على الئحة االنتظار«.
ويمكن أن يصبح المزيد من التجارب البشرية 

حقيقة واقعة في السنوات القليلة المقبلة.
وتم االنتهاء من أول عملية زرع قلب مشابهة 
لمريض على قيد الحياة في جامعة ماريالند 
في يناير. وكانت عملية الزرع لرجل يبلغ من 
يهدد  قلبي  بمرض  مصابا  عاما   57 العمر 

حياته.
بعد  لبينيت  الجديد  الخنزير  قلب  وفشل 
شهرين. وتم اكتشاف الحمض النووي لفيروس 
الخنازير في وقت الحق في القلب، ولكن لم 
نشطة،  عدوى  وجود  على  دليل  هناك  يكن 
كما قال الجراح الذي يقف وراء هذا اإلجراء، 

لصحيفة نيويورك تايمز.
وقال مونتغمري: »ال نعرف حقا سبب فشل 
هذا القلب ولماذا مات«. وهذا، كما يجادل، 
هو سبب أهمية مواصلة إجراء البحوث على 
في  قدما  المضي  قبل  المتوفين،  المتبرعين 

المزيد من تجارب زرع األعضاء الحية.
وقال الدكتور كريس كولبير، طبيب الطوارئ 

من شيكاغو، والذي لم يشارك في البحث، لـ 
Insider بعد سماعه األخبار: »هذه خطوة 
إنها  الصحيح.  االتجاه  في  وهائلة  ضخمة 
عضو.  تطابق  ولكنها  عضو،  مجرد  ليست 
قلبا الخنازير اللذان ُزرعا في جامعة نيويورك 
هذا الصيف كانا قادرين على العمل لمدة 72 
ألنه  اإلنسان  داخل جسم  األقل  ساعة على 
تم تصميمهما باستخدام 10 تعديالت جينية. 
أربعة من التعديالت الجينية كانت للخنازير، 
لمنع رفض الزرع والنمو غير الطبيعي، وستة 
أجزاء  لجعل  مصممة  بشرية،  جينات  كانت 

اإلنسان والخنازير أكثر توافقا«.
زراعة  اختصاصية  بيرالمارال،  بريثي  وقالت 
القلب في ماونت سيناي في نيويورك، والتي 
لـ  نيويورك،  جامعة  أبحاث  في  تشارك  لم 
Insider: »إنها حقا الحدود التالية في طب 

زراعة األعضاء«.
القلب  زرع  عمليات  تصبح  أن  ويمكن 
الروتينية من خنزير إلى إنسان »ممكنة جدا« 

في غضون عقد من الزمن.
عمليات  تصبح  أن  قبل  بريالمارال،  وتقول 
زرع قلب الخنزير روتينية، سيحتاج األطباء 
إلى فهم أفضل لكيفية جعل أعضاء الخنازير 
المعدلة أكثر توافقا داخل أجسام البشر الحية 

والمتحركة، حتى ال يرفضها المتلقون. وأضاف 
أن الباحثين والجراحين سيحتاجون أيضا إلى 
التأكد من »أننا ال ننقل بعض العدوى غير 
والتي  الخنزير،  في  تكون  قد  التي  المتوقعة 

ستنتقل بعد ذلك إلى اإلنسان«.
لكنها قالت أيضا إنها لن تتفاجأ إذا أصبحت 
عمليات زرع القلب من خنزير إلى إنسان أمرا 

شائعا في حياتها المهنية.
المصدر: ساينس ألرت

قالت الخبيرة في المواد الغذائية يوليا ليميشيفا، 
السوبر  من  البطيخ  شراء  األفضل  من  إنه 
ماركت واألسواق المعتمدة، حيث يتم اختباره 
بحثا عن مبيدات اآلفات والنترات والنويدات 

المشعة.
إلى أن هذه الظروف والشروط، ال  وأشارت 
تتوفر في منافذ البيع العشوائية المنتشرة في 

شوارع المدن.
التي  البطيخة  األفضل شراء  من  لها،  ووفقا 
يتراوح وزنها من سبعة إلى تسعة كيلوغرامات، 

والبقع  المتناقضة  الخطوط  من  العديد  مع 
الصغيرة البرتقالية الصفراء.

الناضجة،  البطيخة  على  باليد  الدق  وعند 
اليد  وستشعر  واضح  رنان  صدى  سيسمع 

باالرتداد عند ذلك.
الطويل  الباع  »أصحاب  الخبيرة:  وقالت 
األحمر،  البطيخ  تناول  في  والمخضرمين 
البطيخة  اختيار  يجب  كيف  عادة  يعرفون 
بشكل صحيح. يضغطون عليها بالقبضتين. 
واضحا  صوتا  تصدر  الناضجة  والثمرة 

ورنانا، والبطيخ غير الناضج يستجيب بشكل 
بوضع  ليميشيفا،  ونصحت  وأجوف«.  فاتر 
قليال،  عليها  والضغط  األذن  قرب  البطيخة 
- الثمرة الناضجة ستخشخش قليال. وشددت 
في  البطيخ،  تخزين  يجب  أنه  على  الخبيرة 
 15 و   10 بين  حرارته  درجة  تتراوح  مكان 
في   90-80 رطوبته  حدود  وتبلغ  درجة 
المائة. بشكل عام، يمكن تخزين البطيخ لعدة 

أشهر.

كيف يختار البعوض ضحاياه؟
يلينا  المعروفة  الروسية  الطبيبة  كشفت 
ضحايا  البعوض  يختار  كيف  أندروسوفا، 

لسعاته ووفق أية معايير.
الذي  الشخص  يحدد  البعوض  إن  وقالت، 
المنفردة  الشخصية  لرائحته  وفقا  سيهاجمه، 

ودرجة حرارة جسده.  
بقوام  كذلك  البعوض  »يسترشد«  لها،  ووفقا 
وتركيبة الميكروفلورا الشخصية لبشرة الشخص 
الذي سيهاجمه وثاني أكسيد الكربون المنبعث 

منه.
هذين  قيمة  زادت  كلما  أنه  الطبيبة،  وأكدت 
بالنسبة  الضحية  جاذبية  زادت  المؤشرين، 

للبعوض.
تركيب  »يختلف  القول:  الخبيرة  وتابعت 
لذلك،  آخر.  إلى  شخص  من  الميكروفلورا 
تنتجها  التي  الرائحة  ذات  المواد  نسبة  فإن 
األشخاص،  باختالف  تختلف  الميكروبات 
وطبعا تكون الرائحة الكلية لكل جسم مختلفة 

أيضا«.
علمية  دراسة  وجود  إلى  أندروسوفا  وأشارت 
 - البعوض  من  فقط  معنية  فئة  بأن  تفيد 
تنجذب أكثر إلى أصحاب فصيلة الدم األولى 

من البشر.
وأكدت الطبيبة أنه ال توجد في الوقت الراهن، 
بيانات حول تفضيل البعوض لألشخاص من 

جنس ولون معينين.
بعض  أن  إلى  جديدة  دراسة  وتوصلت 
الجسم  رائحة  تغير  أن  يمكن  الفيروسات 

لتصبح أكثر جاذبية للبعوض.
وحمى  زيكا  فيروسات  إن  الباحثون  وقال 
عندما  والبشر  الفئران  رائحة  تغير  الضنك 

البعوض  تجذب  المعدلة  والرائحة  تصيبهم. 
المصاب  دمه  ويشرب  المضيف  يلدغ  الذي 

ثم ينقل الفيروس إلى ضحيته التالية.
المساعد في علم  وأشار بنغوا وانغ، األستاذ 
المناعة بجامعة كونيتيكت، في مقال نشر في 
The Conversation، إلى أن البعوض هو 
أكثر الحيوانات فتكا في العالم، حيث يتسبب 
في وفاة أكثر من مليون شخص سنويا بسبب 
أمراض مثل المالريا والحمى الصفراء وحمى 

الضنك وزيكا وحمى الشيكونغونيا.
مصابا  شخصا  يلدغ  الذي  للبعوض  ويمكن 
بالفيروس أن ينقله إلى الشخص التالي الذي 

تلدغه الحشرة.
وتلعب عوامل مثل درجة حرارة الجسم وثاني 
والرائحة  الشخص  نفس  من  الكربون  أكسيد 
دورا في كيفية اختيار البعوضة لهدفها التالي.
المصابة  الفئران  أن  سابقة  دراسات  ووجدت 
تجعلها  بطريقة  رائحتها  تغيرت  قد  بالمالريا 

أكثر جاذبية للحشرات.
الباحثين  أن  إلى  وانغ  البروفيسور  وأشار 
حمى  بفيروس  المصابة  الفئران  »وضعوا 
والبعوض  والفئران  زيكا  فيروس  أو  الضنك 
غير المصابة في واحد من ثالثة أقسام لغرفة 

زجاجية«.
عبر  الهواء  تدفق  طبقنا  »عندما  وقال: 
غرف الفئران لتوجيه روائحها نحو البعوض، 
وجدنا أن المزيد من البعوض اختار الطيران 
غير  بالفئران  مقارنة  المصابة  الفئران  نحو 

المصابة«.
وأضاف البروفيسور وانغ: »بعد وضع مرشح 
الفئران  روائح  لمنع  الزجاجية  الغرف  في 

عدد  أن  وجدنا  البعوض،  إلى  الوصول  من 
البعوض الذي يطير باتجاه الفئران المصابة 

وغير المصابة كان مماثال«.
وقال إنه ُعثر على ثالثة من أصل 20 مرّكبا 
كيميائيا غازيا من الرائحة التي تبعثها الفئران 
المصابة »لتحفيز استجابة كبيرة في هوائيات 

البعوض«.
واجتذب أحد المركبات الثالثة - األسيتوفينون 
- عددا من البعوض أكثر من عنصر التحكم 
عند تطبيقه على الفئران وأيدي متطوعين من 

البشر.
 10 األسيتوفينون  المصابة  الفئران  وأنتجت 
وفقا  المصابة،  غير  الفئران  من  أكثر  مرات 

للبروفيسور وانغ.
وشرح البروفيسور وانغ: »بالمثل، وجدنا أن 
إبط مرضى حمى  التي جمعت من  الروائح 
الضنك تحتوي على كمية من األسيتوفينون 
األشخاص  في  الموجودة  تلك  من  أكثر 
األصحاء. وعندما قمنا بتطبيق روائح مرضى 
المتطوعين  أحد  ناحية  من  الضنك  حمى 
أخرى،  ناحية  من  السليم  الشخص  ورائحة 
كان البعوض دائما أكثر انجذابا لليد برائحة 

حمى الضنك«.
تشير  الجديدة  االكتشافات  أن  إلى  وأشار 
إلى أن فيروسات حمى الضنك وزيكا يمكن 
أن تزيد من كمية األسيتوفينون المنتجة، ما 

يجعل الشخص أكثر جاذبية للحشرات.
واألسيتوفينون هو مادة كيميائية ُتستخدم في 
العطور باإلضافة إلى أحد المنتجات الثانوية 
األيضية التي تنتجها بكتيريا الجلد وفي أمعاء 

اإلنسان والفأر.

وأوضح البروفيسور وانغ أن البعوض »كان 
تواجه نضوب  التي  الفئران  إلى  انجذابا  أقل 
بكتيريا الجلد«، ما قد يشير إلى أن »ميكروبات 

الجلد هي مصدر أساسي لألسيتوفينون«.
العصوية  البكتيريا  أن  الباحثون  ووجد 
رئيسيا  »منتجا  كانت   ،)Bacillus(
أكبر  بأعداد  اكُتشف  والذي  لألسيتوفينون« 

من المعتاد على الفئران المصابة.

أن  يعني  »هذا  وانغ:  البروفيسور  وشرح 
قادرتين  كانتا  الضنك وزيكا  فيروسات حمى 
على تغيير رائحة مضيفهما عن طريق تغيير 

ميكروبيوم الجلد«.

أن  يمكن   A فيتامين  إن  الباحثون  وقال 
مشيرين  الرائحة،  تغير  لمواجهة  يستخدم 
إلى أن »نقص فيتامين A شائع في البلدان 

النامية«.

الحال بشكل خاص في  وأضافوا: »هذا هو 
إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، 
حيث تنتشر األمراض الفيروسية التي ينقلها 
البعوض. وتتمثل خطواتنا التالية في التحقق 
مما إذا كان فيتامين A الغذائي أو مشتقاته 
يمكن أن يقلل من جذب البعوض لألشخاص 
الضنك،  وحمى  زيكا  بفيروس  المصابين 
وبالتالي تقليل األمراض التي ينقلها البعوض 

على المدى الطويل«

ما هي أعلى الدول العربية 
في أعداد حاالت الطالق؟

من  كبرى  بموجة  العربي  عالمنا  يمر  هل 
التفتت االجتماعي؟ سؤال يثيره التزايد المستمر 
في معدالت الطالق بالعالم العربي؛ فلم تعد 
حديثي  على  فقط  مقتصرة  الطالق  ظاهرة 
الزواج، بل تعدتها إلى األزواج القدامى، مما 
والنساء  الرجال  بين  العنوسة  نسب  من  زاد 
الحديث؛  التاريخ  في  مسبوق  غير  بشكل 
في  استحالت  قد  الشركاء  بين  الحياة  وكأن 

بالد العرب.
لحاالت  عدد  بأعلى  مصر  تصدر  ورغم 

سنويا  حالة  مليون  نحو  يتردد  إذ  الطالق، 
على محاكم األسرة بمصر، وتقع 240 حالة 
طالق  حاالت  عشر  بمعدل  يوميا  طالق 
مركز  عن  صدر  تقرير  حسب  ساعة،  كل 
أن  إال  المصري،  الوزراء  مجلس  معلومات 
مصر تحتل المركز الثاني بين الدول العربية 
من حيث نسبة الطالق إلى إجمالي الزيجات، 
حيث ارتفعت نسب الطالق خالل الخمسين 
إلى % 40  ووصل  من %7  األخيرة  عاما 

عدد المطلقات إلى ثالثة ماليين مطلقة.

الطالق،  نسب  في  األول  المركز  في  أما 
انخفاض  فبرغم  الكويت،  نصيب  من  فكان 
نسبة  ارتفعت  بمصر،  مقارنة  سكانها  عدد 
الطالق في البالد إلى 48% من إجمالي عدد 
العدل  الزيجات، حسب إحصاء نشرته وزارة 
الكويتية. وفي المركز الثالث والرابع، نجد أن 
كال من األردن وقطر، قد ارتفعت بهما نسب 
الطالق إلى 37,2% و 37% على الترتيب.

رغم  واإلمارات  لبنان  من  كل  تساوت  وقد 
الفروق االقتصادية واالجتماعية الكبيرة بينهما 

في نسبة الطالق، فقد ارتفعت نسبة الطالق 
من  كل  وتلتهما  34%؛  إلى  منهما  كال  في 
السودان بنسبة وصلت إلى 30%، و العراق 
بنسبة 22,7%، ثم السعودية بنسبة %21,5.

تحديد  في  واضحا  دورا  السكان  عدد  يلعب 
أعداد  بين  المقارنة  أن  إال  النسب،  تلك 
تمر  ما  على  مؤشرا  يظل  الطالق،  حاالت 
به المجتمعات العربية من أزمات اجتماعية 

خانقة.
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خبر سار لمرضى السكري.. مشروب يحد من السكر بالدم بدقائق

8 خضروات وفواكه تعطيك الماء في حر الصيف.. ومنتجات ابتعد عنها

يصعد أم يهبط؟ صورة القط المحيرة تحدد مدى ذكائك

لماذا رددتم كثيرا كلمة »تقبرني« حتى قبركم الجميع ؟

تشكيل مليشيات ُمسلحة من المستوطنين أخطر ُمخطط 
إسرائيلي لقتل المقدسيين بضوء أخضر إسرائيلي

الجميلة #شهد_الراوي تكتب  العراقية  الكاتبة 
عن #دمشق.. قائلة:

أنا ال أسأل ..
أنا فقط أحاول أن أسأل

هل الزاَل الصيف عندكم ناعمًا ..!
تلك  بكل  الجامعة  الى  تذهبون  الزلتم  هل 

الخفة العشرينية ؟ 
،تنظف  تتمطى صباحًا  دمشق  الزالت  وهل 
وجهها بصوت فيروز عند الشرفات وتتعطر 

بقهوتكم السادة ..!
أيها السادة ..

الباهيات  الرشيقات  ؟  بناتكم  أحوال  كيف 
الجميالت..

هل ال زلتم تشترون العطور المعبأة ؟ 
مركزة  الال  عطورهم  أن  العالم  أيها  أتعلم 

الزالت عالقة في أنفاسي ؟ 
الماركات  مريدي  من  يكونوا  لم  أنهم  أتعلم 

العالمية ،
،أي  قميص  أي  مع  الجينز  يلبسون  كانوا 

قميص فيصبح أنيقًا مبهرًا وثمينًا ... 
أتعلم انهم كانوا يمررون الغزل بين شوارعهم 
على شكل مناديل بيضاء محشوة بالياسمين؟ 
هل الزلتم تتجمعون في المدينة الجامعية ؟ 

الجديدة ، تصفقون  المواهب  تزدحمون حول 
للشعر وترقصون مع العود ...

كيف لي أن أشرح لهذا العالم ماذا يعني أنك 
تتمشى في دمشق ؟ 

أن تكون صداقات ال تضجر فيها أبدًا
أن تطهر نظراتك بحجاباتهم البيض المكوية 

جيدًا
مع  الفواكه  مع  القهوة  تقدم  كيف  تتعلم  وأن 
األركيلة في نفس اللحظة بدون أن تشعر انك 

بحاجة الى زيارة النعيم .. !
أنا أسأل صحون اللوز المثلجة وبقايا الجزر 

المغسول جيدًا 
كيف يمكن للعادة األخاذة أن تموت ؟

هناك  العشب  أسس  كيف  العالم  هذا  أيعلم 
حضارة أوكسجين كاملة ..؟

أموالكم  تجمعون  ُكنُتم  أنكم  يدري  هل  و 
الخفيفة التي ال تأتي بسهولة كي تحتفلوا بعيد 

ميالد أحدكم...؟!
هل الزالت احتفاالتكم معلقة بالهواء؟ 

تنظر إليكم باستغراب شديد
هل الزالت الكافتريات الطالبية تعج بأوراقكم؟
بمسطرات الهندسة وقصص الحب التي يعلم 

بيها الجميع ..
الحب في دمشق لم يكن سرًا أبدا ، لم يكن 

عيبًا وال حرامًا
كان واضحًا ومعلنًا كابتسامة سائق سرفيس 

 ...
أنا ال أسأل 

أنا فقط أحاول أن أسأل 
ماذا عن السابعة صباحًا والثانية عشرة ليال ؟ 
كيف حال الشعالن والمزة، باب توما وبرزة، 
السيدة   ، والمهاجرين  عرطوز  جرمانا،جديدة 

زينب ،الميدان والحميدية ؟ 
كيف حال شوارعكم التي تنطق كلما تمشي 

عليها جملة
» على رمشي وهللا بتمشي« ؟

لماذا رددتم كثيرا كلمة »تقبرني« حتى قبركم 
الجميع ؟

ِإنَُّكم  على  يعاملكم  وصار  مدينة  ذاكرة  دفن 
عابرون ..

كيف نسى الجميع أن الشام كانت بيتًا آمنًا 

لكل من تهدم داره ..!
كيف صمت قاسيون أمام وجوهكم التي نادته 

طوياًل..؟
افتحوا أبواب بيوتكم أيها السوريون ..

أو  وقديمة  صغيرة  كانت  لو  حتى  افتحوها 
خيمة في بالد بعيدة ..

الحقيقية  النظافة  تكون  كيف  العالم  علموا 
والترتيب العالي والتهذيب الجم ..

أنا ال أسأل 
أنا فقط أحاول أن أسأل.. 

مع  الملونة  القضامة  أكياس  تعاملت  كيف 
حروبكم ؟ 

هل تعودت على مشاهدة المرارة 
 ، المنسية  ضحكاتكم  تقلب  أن  تعودت  أم 
السريعة  اقدامكم  وقع  خططكم،   ، أحالمكم 

قبل أن تنام 
تبتسم وتغفى في دكانها المهجور...

جامعة  اآلداب  كلية  أمام  منسية  دكة  تسأل 
دمشق : 

أنتم تربيتي أيها الجيل الجميل 
كيف سمحتم لكل هذا أن يحدث ؟

ماذنب القضامة تبكي ؟ 
وما ذنب أوراق مكتبة األنوار تصبح في ظلمة

»أن ال يقرأها أحد..«؟!
من العراق الذي احببتموه كثيرًا 

نرسل لكم تحية نقول فيها..
األهوال  تحدث  عندما  نتذكركم  ال  »نحن 

العظيمة ويكتب عنها الجميع.. 
نحن نكتب لكم كل يوم

حتى في هذا اليوم العادي جدًا اخباره العاجلة 
مألوفة وباردة

الى  يضاف  اخر  بائسًا  يومًا  سيظل  لكنه 
الئحة االيام التي نشتاقكم فيها كثيرًا..

قد يكون كوب عصير منعش وبارد هو الحل 
األمثل خالل موجة الحر في فصل الصيف، 
مع ذلك فإن عصائر الفاكهة عادة ما تكون 
مرض  من  يعانون  لمن  بالنسبة  ممنوعة 
ترفع  أن  يمكن  ألنها   ،2 النوع  من  السكري 

مستويات السكر في الدم.
إال أن بحثًا حديثا كشف أن مشروبا واحدًا قد 
يكون استثناًء، ألنه قد يعمل على انخفاض 
نشره  تقرير  وفق  الدم،  في  السكر  مستويات 

موقع »إكسبرس«.
            عصير الرمان

فقد بحثت دراسة في آثار تناول جرعة واحدة 
من عصير الرمان سعة ثمانية أونصات على 

مستويات السكر في الدم.
وجّند الباحثون 21 فردا يتمتعون بوزن صحي 

وطبيعي، وتم إخبارهم بشكل عشوائي بشرب 
على  قائم  ومشروب  الرمان  وعصير  الماء 
عصير  في  السكر  محتوى  لمطابقة  الماء 
يغير  لم  الماء  تناول  أن  حين  في  الرمان. 
مشارك،  أي  لدى  الدم  في  السكر  مستويات 
وفق  واعدة،  نتائج  الرمان  عصير  حقق  فقد 
 Current مجلة  في  ُنشر  الذي  البحث 

،Developments in Nutrition
انخفاض  من  يعانون  الذين  أولئك  وتعرض 
النخفاض  الصيام  أثناء  الدم  في  األنسولين 
كبير في غلوكوز الدم لديهم خالل 15 دقيقة.

تنظم عملية التمثيل الغذائي
فيما خلص البحث إلى أن النتائج التي توصلوا 
في  الموجودة  المكونات  أن  إلى  تشير  إليها 
عصير الرمان من المحتمل أن تنظم عملية 

التمثيل الغذائي للغلوكوز لدى البشر.
نسبة  على  يحتوي  الرمان  أن  إلى  يشار 
عالية من األنثوسيانين، وهي أصباغ تعطي 
الجيدة  األشياء  وهذه  المميز،  لونه  العصير 

غنية بمضادات األكسدة.
من  عالية  نسبة  على  الرمان  يحتوي 
األنثوسيانين ، وهي أصباغ تعطي العصير 
غنية  الجيدة  األشياء  وهذه   ، المميز  لونه 
النظريات  إحدى  وتقول  األكسدة.  بمضادات 
االرتباط  على  قادرة  األكسدة  مضادات  إن 
الكبير على مستويات  التأثير  بالسكر وتمنع 
األنسولين لديك. في حين أن اآلليات الكامنة 
في  السكر  ومستويات  الرمان  عصير  وراء 
الدم ليست واضحة تمامًا، إال أن هناك المزيد 

من األبحاث التي تدعم تأثيره.

نادر الصفدي:
تواصل إسرائيل تنفيذ أخطر ُمخططاتها داخل 
وتهجير  قتل  بهدف  المحتلة،  القدس  مدينة 
الصراع  لتتسيد  المقدسيين  من  عدد  أكثر 
“الديموغرافي” مع الفلسطينيين داخل المدينة 
شوكة  تزال  وال  كانت  طالما  التي  المقدسة، 
سكانها  بصمود  االحتالل  حلق  في  قاسية 

وتمسكهم بالمقاومة حتى الرمق األخير.
حكومة االحتالل لم تكتفي بممارسات القمع 
واالضطهاد والفصل العنصري والقتل بدم بارد 
ومحاربة المقدسيين في لقمة عيشهم، وإعدام 
للفلسطينيين  الكريمة  الحياة  مظاهر  كافة 
داخل المدينة التي تتبعها منذ سنوات طويلة، 
أخرى  مخططات  تنفيذ  في  تفكر  بدأت  بل 
فلن  “اقتل..  عنوانها  ذلك  من  خطورة  أكثر 

ُيحاسبك أحد”.
كتب  من  إسرائيل  إصدارات  آخر  ولعل 
تشكيل  الفلسطينيين،  بحق  اإلجرام  وروايات 
“مليشيا مسلحة” من المستوطنين المتطرفين 
بها  يقوم  التي  المهام  بنفس  للقيام  المهرة، 
الجيش والمستوطنين في استهداف المقدسيين 
عن  بعيًدا  المرة  هذه  ولكن  وممتلكاتهم، 
المسائلة، وبضوء أخضر رسمي من الحكومة 

اإٍلسرائيلية.
اإلسرائيلية، وجمعيات  الحرب  وزارة  وكشفت 
تشكيل  عن  االحتالل،  وبلدية  استيطانية، 
ميليشيا مسلحة من المستوطنين للقيام بمهام 
وصفت “باألمنية” على حد قولها للتدخل عند 
في  أو  المستوطنات  في  عمليات  أي  وقوع 

القدس المحتلة.
مشروع  عنوان  حملت  التي  الخطة  وبحسب 

من  “احتياطية”  فرق  تشكيل  سيتم  “ماجن”، 
وصول  حين  إلى  للتدخل  مهرة  عناصر 
الجيش أو الشرطة ألماكن األحداث، إضافة 
إلى نصب 3 آالف كاميرات مراقبة جديدة في 

جميع أنحاء مدينة القدس المحتلة.
وكجزء من هذا المشروع الذي سيبدأ في األيام 
نموذج تجريبي، حيث  المقبلة، سيتم إطالق 
سيتطوعون  الذين  المستوطنون  سيحصل 
سريعة  موافقة  على  الميليشيا  هذه  ضمن 
للحصول على األسلحة وتلقي برامج تدريب، 
وسيحصلون على شهادة من الشرطة ومعدات 

عسكرية.
شددت  “حماس”  اإلسالمية  المقاومة  حركة 
من  مسلحة  مليشيات  تشكيل  أن  على 
أبشع  ارتكاب  على  سيشجعهم  المستوطنين، 
الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وبغطاء كامل 

من المنظومة األمنية والسياسية لدى الكيان 
الصهيوني.

فخري  المقدسية  الشؤون  في  المختص  يقول 
المليشيات  تشكيل  أن  شك  “ال  دياب:  أبو 
من  للتهرب  االحتالل  سياسة  ضمن  يأتي 
العالم  أمام  واإلحراج  الدولية  المالحقات 
لمقاضاته بسبب اعتداءاته على الفلسطينيين، 
لذا يريد قتل أكبر عدد من المقدسيين دون أن 
يعاقبه أحد”، مضيفا: يسعى االحتالل لوضع 
عناصرها  يد  كون  الواجهة  في  المليشيات 

سهلة على الزناد وال يمكن محاسبتها.
من  المتطرفين  فإن  دياب،  أبو  رؤية  ووفق 
المستوطنين يتعطشون إليذاء المقدسيين في 

الشوارع.
تلك  أن  وهي  خطيرة؛  نقطة  إلى  ولفت 
ستقتحم  المستوطنين  غالة  من  المليشيات 

البيوت المقدسية لالستيالء عليها دون الحاجة 
األمنية  للمؤسسة  الرجوع  أو  محكمة  إلذن 
والمعدات  السالح  باستخدام  وذلك  الرسمية 
هذا  أن  إلى  مشيرا  أيديهم،  بين  المتوفرة 
األمر سيعمل على نشر الفوضى في الشارع 
القدس  أهل  إفقاد  هدف  لتحقيق  المقدسي 
المستوطنين  وترك  للرحيل  ودفعهم  لألمان 

يعيثون فسادا في األحياء المقدسية.
وأضاف أبو دياب أن الكاميرات توضع على 
أسطح المنازل وقرب النوافذ مما يفقد السكان 
عليهم،  مسلط  سالح  فهي  خصوصيتهم، 

ويأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي.
وفي السياق ذاته، يقول ناصر هدمي المختص 
في شؤون القدس إن تشكيل مليشيا مخصصة 
عليه  قام  الذي  الكيان  بوليسية  يؤكد  للقدس 

االحتالل، لمراقبة حركات الفلسطينيين.
واعتبر أن تشكيل المليشيا وتركيب الكاميرات 
المجتمع  في  االنهيار  من  مزيدا  سيشكل 
)اإلسرائيلي( الذي بدأ يتفكك ويفقد هويته في 
الفترة األخيرة، حيث ارتفاع حاالت االنتحار 
في صفوف جنوده، بينما بالنسبة للفلسطيني 
الذي اعتاد على مضايقات االحتالل سيواصل 

مقاومته.
هناك  أن  نجد  قلياًل  الوراء  إلى  وبالعودة 
الكنيست  عضو  أبرزها  إسرائيلية،  أصوات 
بلدية  ورئيس  الليكود  حزب  عن  المتطرف 
بركات(،  )نير  القدس  في  السابق  االحتالل 
حمل  إلى  القدس  في  المستوطنين  تدعو 
طالبوا  إنهم  كما  الفلسطينيين،  وقتل  السالح 
بزعم  المستوطنين،  بين  التسلح  نسبة  بزيادة 

حماية أنفسهم من ضربات المقاومة.

ما  األول،  ظهورها  على  سنوات  مرور  رغم 
بين  الجدل  تثير  المحّيرة  القط  صورة  تزال 
الناس، بينما ادعى ناشرها أن حّل هذا اللغز 

البصري يحدد مدى ذكائك.
إن  البريطانية  ميل«  »ديلي  صحيفة  وقالت 
البصري  الخداع  مجال  في  الشهيرة  الصورة 
تمت مشاركتها ألول مرة عام 2015، لكنها 
عادت مرة أخرى لتثير النقاش على اإلنترنت.
وُتظهر الصورة قطة على درج رمادي. ويبدو 
من  لكن  المشاهد،  نحو  متوجها  الحيوان 
الصعب تحديد ما إذا كان صاعدا أم هابطا.
من  تنزل  القطة  أن  إلى  البعض  ويشير 
الدرج، ألن هناك حوافا خارجية بين األدراج، 
صاعدة  القطة  أن  على  آخرون  يصّر  فيما 
وبالتالي  الفسيفساء،  من  مصنوع  الدرج  ألن 
مصنوعة  األصل  في  هي  الظاهرة  الحواف 

من الخشب. واستبعد البعض اآلخر التحليل 
القطة،  خلف  البارز  الضوء  على  باالعتماد 
فقد  رؤيتك،  مجال  على  سيعتمد  ذلك  ألن 
يكون الضوء قادما من الطابق السفلي، كما 

قد يكون قادما من األعلى.
أي  أن  الصورة  المقابل، كشف صاحب  في 
شخص تمكن من حل اللغز في غضون 5 

ثوان يملك معدل ذكاء مرتفعا.
األميركي  إنسايدر«  »بيزنس  موقع  وخلص 
إلى أن القطة هابطة وليست صاعدة، وأرجع 
ذلك إلى الحواف البارزة وحركة ساق الحيوان، 
والهندسة المعمارية للدرج، إضافة إلى الضوء 
الموجود  العلوي والظل  الطابق  المنبعث من 

في األسفل.

تعطيك  التي  والفواكه  الخضروات  أفضل  ما 
المنتجات  وما  الصيف؟  حر  في  الماء 

الصيفية التي تضر برشاقتك؟
الحر  أيام  خالل  الماء  من  يكفي  ما  شرب 
قاعدة قد ال يلتزم بها الجميع، ولذلك قد يكون 
هو  بالماء  غنية  وفواكه  خضروات  تناول 
الحل، إذ تعمل على تنظيم توازن السوائل في 
أجسامنا، وهنا أبرز تلك الخضروات والفواكه.
حل فصل الصيف أخيرا وبدأ الناس صغارا 
المرء  ينسى  قد  لكن  به،  يستمتعون  وكبارا 
إذ  الحر،  خالل  الماء  من  يكفي  ما  شرب 
الشخص  يشربها  التي  الكمية  تقل  أال  يجب 
البالغ يوميا عن 2,5 لتر، فهل تجد صعوبة 

في شرب هذه الكمية من الماء؟
نقل  ما  -وفق  األلمانية  »بريغيته«  مجلة 
الفواكه  بعض  عن  تكشف  فيله،  دويتشه 
والخضروات الغنية بالماء التي تساعدك على 

تنظيم توازن السوائل في الجسم، وهي:
خضار غنية بالماء

الخيار  •
ويوفر  الماء،  من   %95 حوالي  من  يتكون 
أي  إلى  تأخذ  أن  يمكنك  للجسم،  البوتاسيوم 
الطعام كوجبة  مكان قطعا صغيرة في علبة 

خفيفة.
الطماطم  •

تحتل المرتبة الثانية في قائمة األطعمة الغنية 
بالماء إلى جانب الخيار، ألنها تتكون أيضا 

كونها  إلى  وباإلضافة  الماء،  من  من %95 
بفيتاميني  أيضا  غنية  فهي  للترطيب  مفيدة 

.)E( »و«إي )C( »سي«
الكوسا  •

مذاقا  وتضيف  الماء  من   %94 من  تتكون 
رائعا ألطباق المعكرونة أو األرز، باإلضافة 
إلى أنها تحتوي على مركب »بيتا كاروتين« 
.)A( »الذي يحوله الجسم إلى فيتامين »إيه

الملفوف  •
هذا النوع من الخضار يتكون أيضا من %94 
من  العديد  على  يحتوي  أنه  كما  الماء،  من 

الفيتامينات.
الفطر  •

كما  الماء،  من   %93 على   الفطر  يحتوي 
أو  األرز  وأطباق  للسلطات  مناسب  أنه 

المعكرونة.
فواكه غنية بالماء
البطيخ  •

أول فاكهة تتربع على عرش األطعمة الغنية 
بالماء، يتكون من 90% من الماء ويوفر لنا 
أيضا مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

الفراولة  •
كيف سيكون الصيف بدون الفراولة؟ تتكون 
من 91% من الماء، وتحتوي على البوتاسيوم، 
الهضم بفضل  ويمكنها أيضا تحسين عملية 

المحتوى العالي من األلياف.
الخوخ  •

يتكون من 90% من الماء، كما يزود الجسم 
الذي  كاروتين«  »بيتا  ومركب  بالبوتاسيوم 
ويمكن  »إيه«،  فيتامين  إلى  الجسم  يحوله 
تناول الخوخ طازجا أو من خالل إضافته إلى 

مزيج الحبوب الكاملة »الموسلي«.
المنتجات الصيفية التي تضر برشاقتك

بي  »إف  موقع  نشره  الذي  التقرير  هذا  في 
ري« الروسي استعرض بافيل ليبيديف جملة 
بها  يشتهر  التي  والمشروبات  األطعمة  من 
الحصول  دون  تحول  والتي  الصيف،  فصل 

على جسم رشيق.
المثلجات  •

المثلجات التي تباع في المتاجر تحتوي على 
العديد من المواد المضافة واألصباغ والمواد 

الحافظة.
مثلجات  تناول  في  رغبت  إذا  المقابل،  في 
طريق  عن  بالمنزل  تحضيرها  يمكن  صحية 
الخالط،  الطازج في  التوت  وضع كمية من 
الكريما ثم خفقها  قليلة من  مع إضافة كمية 

أكواب  في  ذلك  بعد  ووضعها  جيد  بشكل 
من  ساعات   3 أو  ساعتين  بعد  وتناولها 

وضعها في الثالجة.
المشروبات الغازية  •

باختالف  الغازية  المشروبات  جميع  تحتوي 
أنواعها على كميات كبيرة من السكر ال يمكن 
تخيل مقدارها، حيث يؤثر تناولها على مستوى 
الشهية، مما  الدم ويعزز مستوى  السكر في 

يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل سريع.
وتماما مثل اآليس كريم المنزلي يمكن تحضير 
المشروبات في المنزل عن طريق خفق التوت 
السكر وإضافة  بدائل  القليل من  الطازج مع 

الماء.
حلوى غزل البنات  •

على  سلبا  يؤثر  البنات  غزل  حلوى  تناول 
الصحة وبالتالي على قوام المرء، وذلك نتيجة 

احتوائه على كميات كبيرة من السكر.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

واحد عندو 12 ولد
النسل  يحدد  عشان  الدكتور  لعند  راح 

ويخفف خلفه
قالو الدكتور جربتو حتسبو على الرزنامه

قالو جربنا وجبنا 3 أوالد
قالو الدكتور طيب جربتو حبوب منع احلمل

قالو جربنا وجبنا 3 أوالد
قالو الدكتور طيب جربت مرتك حتط لولب

قالو جربنا وجبنا 3 أوالد
عجز الدكتور وقالو معناها ما في حل

غير انك تبطل تنام مع مرتك
قالو كمان جربنا وجبنا 3 أوالد

فتاة  تقودها  بسيارة  للدهس  تعرض شاب  
ولم يصب بأذى.

تقود  التي  الفتاة  ان  كانت  املفاجئة  ولكن   
السيارة اغمي عليها.

وقام الشاب باسعافها القرب مستشفى ومت 
ايقاظها في املستشفى وسط ضحك كل 
املرضى  من   الطوارئ  قسم  في  تواجد  من 
اللي  الشاب  الطبي   ألنهم سألوا  والكادر 

جابها  »شو مالها »
 قال دعستني

أغرب حادثة سرقة
جليل  شيخ  مالبس  لبس  خبيث  حرامي 
وجهه  نور  حتى  التجميل  مساحيق  ووضع 
الصائغ  رأى  وحني   .. ذهب   إلى محل  ودخل 
أحس  نور  يشع  ووجهه  اجلليل  الشيخ 

بالهيبة والوقار .
اهلل  بارك  شيخنا  يا  إتفضل   : الصائغ  قال 

فيك .
لبناء  كرمك  من  علينا  جود   : الشيخ  قال 
مسجد ولو بدرهم .. فأعطاه الصائغ ديناراً 
.. وفي هذه االثناء دخلت الى احملل فتاة كان 

متفق معها احلرامي
.. فرحبت بالشيخ وقالت له :

كيفك شيخنا .. فجاوبها باحلسن ..!!
احملل  لصاحب  يثبت  حتى  الفتاة  مع  واتفق 
ان  وقبل   .. االحياء  بأحد  مسجد  شيخ  انه 

يرحل الشيخ قال للصائغ :
بها  إمسح  القماش  من  القطعة  هذه  خذ 
 .. البركة فيه  رزقك وحتل  يزيد  وجهك حتى 

ألّنك رجل فاضل وتستحق اخلير ..!!
قدسية  بكل  القماش  قطعة  الصائغ  أخذ 
ووقار وقبلها وشمها ومسح وجهه فأغمي 
مع  املزعوم  الشيخ  فقام   .. احلال  في  عليه 
الفتاة بسرقة احملل عن بكرة أبيه وغادروا ..!!
جاءت  األيام  أحد  وفي   .. سنوات  أربع  وبعد 
املزعوم  الشيخ  ومعهم  شرطة  سيارة 
فطار   .. الصائغ  دكان  إلى  باألغالل  مكبالً 
الشرطة  يشكر  وأخذ  الفرح  من  الرجل 
الذين طلبوا من الصائغ )كشف األدلة( ووزع 
 : للحرامي  وقال  املسلحة  القوة  الضابط 
هذا محل الصائغ .. إشرح لنا األن كيف متت 

عملية السرقة ..؟

فقال احلرامي : يا سيدي دخلت على الصائغ 
.. وشرح كل القصة ..!!

وملا وصل عند قطعة القماش قال الضابط : 
وكيف عملت بالضبط ..؟

قم بتمثيل جرميتك متاماً ..!!
بإعطائه  وقام  احلرامي  أمام  الصائغ  وقف 
الصائغ  مسح  أخرى  ومرة  القماش  قطعة 
املرة  في  كما  غيبوبة  في  فدخل  وجهه 

السابقة ..
املتنكرين  ورفاقه  املزعوم  الشيخ  فقام 
البوليس احملتالني بسرقة احملل  مبالبس رجال 

مجدداً ..!!
وهكذا هو حال بالدنا اليوم .. كل أربع سنوات 
كل   .. الوطن  خيرات  ليسرق  السارق  يأتينا 
وحذاء  مختلفة  وساعة  جديد  بلباس  فترة 
اللصوص  نفس  النهاية  وفي   .. مختلف 

بيسرقونا

حكمة

أصحاب  من  بكثير  اشرف  اللص  يكون  قد 
الشعارات الرنانه.

الباكستاني #مرزا_ كتب الشاعر والكاتب 
كتابه  في  م    1999 سنة  املتوفى   أديب 

»املصباح« :
للعمل  الستينات  في  دلهي  الى  ذهبت   (
وفي أحد األيام نزلُت من احلافلة ؛ ثم فتشُت 
جيوبي ألتفاجأ بأن أحدهم قد سرقني ، وما 
كان في جيبي حني نُهبت سوى تسع روبيات 
ورسالة في ظرف كنت قد كتبتها إلى أمي 

ي احلنون !!  : » أمِّ
ُفصلُت من عملي ، ال أستطيُع أن أرسل لك 

هذا الشهر مبلغ اخلمسني روبية املعتاد ..«
جيبي  في  هذه  رسالتي  وضعت  قد  وكنت 
منذ ثالثة أيام على أمل أن أرسلها في وقت 
أن  من  وبالرغم   ، روبيات  من  يتوفر  مبا  الحق 
الروبيات التسع التي سرقت ال تساوي شيئاً 
ماله  وُسرق  ؛  عمله  من  فصل  الذي  لكن  ؛ 

تساوي في نظره 9000 روبية !!
مضت أيام وصلتني رسالة من أمي توجست 
، وقلت في نفسي : ال بد أنها طلبت  خوفاً 
لكني   ، إليها  إرساله  اعتدت  الذي  املبلغ 
حتمل  كونها  احترت  الرسالة  قرأت  عندما 

شكرها ودعواتها لي ، قائلة : 

»وصلتني منك 50 روبية عبر حوالتك املالية، 
في  املبلغ  لي  ترسل  بني،  يا  رائع  أنت  كم 
وقته وال تتأخر بتاتاً ، رغم انهم فصلوك من 

عملك ، أدعو لك بالتوفيق وسعة الرزق «
وقد عشت متردداً محتاراً أليام .. َمْن يا ترى 
الذي أرسل هذا املبلغ إلى أمي؟!! وبعد أيام 
وصلتني رسالة أخرى بخط يد بالكاد يُقرأ ، 

كتب فيها صاحبها :
الرسالة  ظرف  من  عنوانك  على  »حصلت 
إحدى   ، التسعة  روبياتك  إلى  أضفُت  وقد   ،
 ، سابقاً  جمعتها  قد  كنت  روبية  وأربعني 
حسب  أمك  إلى  مالية  حوالة  وأرسلتها 
فإني  وبصراحة  رسالتك  في  الذي  العنوان 
قد فكرت في أمي وأمك ، فقلت في نفسي 
اجلوع  على  طاوية  أيامها  أمك  تبيت  ملاذا   :

وأحتمل ذنبك وذنبها ؟؟حتياتي لك ،
احلافلة  في  انتشلك  الذي  صاحبك  أنا   

فسامحني« ! 
أحيانا قد نصادف لصوصا أشرف بكثير من 
أولئك الذين يرفعون شعارات في حقيقتها 

منزوعة الدسم إن لم تكن مزيفة !!

حكاية اليوم

جناحك يعوض والدك تعبه
شاب كان مرشح ملنصب في شركة كبيرة 
األولي ذهب للقاء  انتهى من األختبار  وحني 

املدير للمقابلة النهائية
 ، ممتازة  وكانت  الذاتية  سيرته  رأى  املدير 
أي  تتلقى  انت  هل  ؛  املدير  سأله  حينها 

منحة للدراسة
أجاب الشاب ؛ ال بل كان والدي يتكفل بكل 

مصاريف دراستي
سأله املدير ؛ أين يعمل والدك ؟

لصناعة  ورشة  لديه  ابي  ؛  الشاب  اجاب 
وتصليح األقفال ..

طلب املدير من الشاب أظهار يديه .. كشف 
الشاب عن زوج من األيدي الناعمة واملثالية

والدك  وان ساعدت  ؛ هل سبق  املدير  سأله 
في عمله ؟

من  املزيد  وأقرأ  آذاكر  أن  أراد  والدي   .. أبداً 
القيام  ميكنه  ذلك  الى  باألضافة  الكتب 

بعمله أفضل مني ..
الى  يعود  عندما  الشاب  من  املدير  طلب 
البيت أن يغسل يدي والده ويرجع غدا لرؤيته 

صباحا
استغرب الشاب كثيرا من طلب املدير وبدأ 
املدير  طلب  عالقة  عن  نفسه  مع  يفكر 

وفرصة العمل
عندما عاد طلب من والده ان يتركه لغسل 

يديه..

أحس الوالد بشعور ميتزجه السعادة والرضا 
في  في  يترفق  ان  ابنه  من  التمس  ولكنه 

تنظيف يديه
يدي  مرة  ألول  يرى  وكأنه  ينظف  الولد  بدأ 
والده املتجعدة واملصابة بالكثير من الندب 
عليها  مر  كلما  وكان  واجلروح  والكدمات 

الزالة السخام يتألم الوالد كثيرا  ...
الكثير  حتملت  اليدين  هذه  أن  الولد  أدرك 
ودفعت الثمن باهظا ألجله وأن ماوصل اليه  
قبل  من  متواصل  تعب  حساب  على  فهو 

أبيه
والده  يدي  يقبل  وأخذ  باكيا  االبن  أنفجر 

شاكرا له مثمنا جهده العظيم ...
وعند الصباح مر على ورشة ابيه ونظر الى 
والده  أن  وكيف  والقاسية  احلادة  االدوات 
تعامل معها على مدى سنني طويلة فقام 
وأزال  مكانه  الى  شيئ  كل  واعادة  بتنظيم 
وخرج  واوساخ  دهان  من  بها  عالق  ماكان 

ملقابلة املدير....
يوم  ك  ليس  الشاب  وجد  به  التقى  وحني 
عينيه  من  تتراءى  احلزن  فمسحة  أمس 
أثار  يديه فوجد بعض من  الى  وكذلك نظر 

السخام  ... حينها قال املدير له ؛
مساعدة  قيمة  تدرك  ان  منك  أريد  كنت 
ان  فرصة  ..فهي  ألجلك  ذاته  ونكران  والدك 
تعيد له شيئ يسير من معاناته ألجل توفير 

املال لك .. ...

قصة قصيرة: نهايات مؤسفة
1- نهاية بـُوك سعيــد، وانصباب دمه:

تدور أحداث هذه النهايات مع بدايات الربع 
المسيحي،  السادس عشر  القرن  من  األخير 
عندما احتلت جيوش الُترك العصماليين فزاَن 
ألول مرة، ثم تخلف فيها أحد انكشارية الديوان 

حاكمًا، قيل اسمه مـامي، هذا ما يبدو.
وصل الجند المنهكون النهمون بلدة سبها أواًل، 
البسطاء،  الفزازنة  نفوس  في  الرعَب  فأثاروا 
حيث  َخوذ،  الجميلة  سلطانتهم  على  وقضوا 
من  به  تتمتع  كانت  ما  مع  حية،  أحرقوها 
أخالق عالية، أما ِسيك )علي الرغايلي( شيخ 
الجند  الذين أوصلوا  الوطنيين األحرار  ركب 
إليها، وتركوهم لنهايات مظلمة فاحت رائحتها 
بعد سنين خمس، فقد ذوى ذكره، أو مات ميتة 
شنيعة مثل موتة القفقازي )بونسيد( المؤسفة، 
أو مصير )بوك سعيد( المأساوي، ضمن من 

ماتوا أو اختفوا، وإليكم بعض التفاصيل:
بوك سعيد، شويشين أسود من شواشنة خـوذ، 
أمسكوا  الترك على رأس من  به جند  أمسك 
معه  حققوا  الَمسك،  من  األولى  الوجبة  في 
وقّرروه بشأن الخزنة، وهو يحلف ويتقْشمط، 
وقراره  أمتعته  فتشوا  شيئًا،  عنده  يجدوا  فلم 
فوجدوا بين ما وجدوه: مقرونة زوّازي وأربعة 
أّباليص، يستعملها مزمارًا في بعض األماسي 

للترويح عن نفسه تحت نخلة تاليس.
أمسك جندي عصمالي غاضب ببالوص منها 
عندما كان ينّكت أمتعته الرثة أو كما تقول 
جرّبه  الخزنة،  عن  بحثًا  العازة،  ْقرار  جدتي 
وقته، فضرب  غير  في  وأخرج صوتًا  فزّوى 
البالوص بمزماره على رأس بوك سعيد فزّوى 
هو اآلخر، أي صرخ، كان التركي في عجلة 
من أمره، لذلك لم يتمكن إال من ردسه على 
فقط  كفين  أعطاه  خارج،  وهو  ثم  كبده،  فم 
مضى  ثم  عليه،  ودفل  رياحيات،  نسميها 

يبحث وينّكت.

كانت ميتة بوك سعيد ميتة شنيعة، فقد خّلف 
ختان،  بال  أصغرهم  ذكور،  أطفال  ثالثة 
مضى  عشرة،  الثانية  في  صبي  وأكبرهم 
الدما،  طيور  مثل  يتصايحون  وراءه  وتركهم 

كانت فزان آنذاك في أسوأ أيامها.

أحد الشيوخ وقد أنهى وضوءه من إبريق قاّلل 
الناعمي،  عبدهللا  سيدي  جامع  أمام  مشلوم 
بمنطقة الجديد الشارف، ثم جلس على نطع 
الرمل،  على  وضوئه  ماء  يستقطر  غزال 
ويصف الحال التي آل إليها هؤالء األطفال 

اليتامى:
• أسمعني يا حاج سالم، هالذريرية تقزّنوا قزنة 

حمير، ال ترويم، ال ْحضانة.
كان حياة والدهم – رحمة هللا عليه – مخلصًا 
لسيدته، يدافع عنها ويرعى الخراف والمعيز 
في بستان السانية وينش الدجاج العربي، إش 
فوق  يقف  أو  بالغرس،  يعبث  إش، حتى ال 
ينقرها  بكيوة،  نسميها  التي  الكبيرة  اليقطينة 
ويؤّذن، ثم ينزل إلى جداول النعناع يستعرض 

مناقبه فيها.

يقوم بوك سعيد منذ الفجر األول يجبد، ويسقي 
النخل، يوّبره في مواسمه، ثم يعتني بفسائله، 
الصبيان  من  العابثين  ويطرد  ثمره،  ويجني 
نضجه،  قبل  بالطوب  الغمق  يقذفون  الذين 
فيّساقط عليهم الغمق والصيص فيتصايحون 
فيسمع  البعض،  بعضهم  أيدي  من  النتهابه 
الصياح والزازا، ويجري وراءهم يقسم ويتحّلف، 
ثم يلوي رأسه راجعًا، إما مستندمًا إذا كانت 
أول مرة لهم، أو مستقبحًا تربيتهم إذا كّرروها، 
فيهرش براريم شعره األجعد القصير، ويعّدل 
طاقيته أمامًا وخلفًا، فيقطر العرق من جبهته 
من  خاٍل  أسود  بذراٍع  فيمسحه  أنفه،  حتى 

الشعر، ثم يعود إلى عمله.

 

التاليس  المرات كان يصعد نخلة  في بعض 
يراقبهم أين ذهبوا، وفي الوقت نفسه يستكشف 
بستان السانية بالشبر، يجول فيها بنظره الحاد 
رغم آثار العمش الذي لم يرحل منذ أن عرفه 

هؤالء الصبية وعّزروه مشنعين:

• يا لعمش، يا معّمش، تيت تيت.
مسح  كما  ويمسحها  الصغيرة،  اإلهانة  يبتلع 
البصل،  وأسطر  جداول  في  ويتجول  العرق 
ثم يعرج على اليقطينات وقد انتفخت كبطون 
قدمت  وقد  المرات  متذكرًا مرة من  الحوامل، 
شهرها  في  كانت  ربما  حامل،  وهي  خوذ 
منتفخة  كاليقطينة  بطنها  كانت  فقد  التاسع، 
السانية واشتهت  بنّياتها، تجولت في  بإحدى 
جرو بكيوة، كانت البكيوة كبيرة، سمى باسم 
هللا وقطفها، ثم أخذها بين يديه، وسيدته بقربه 
تمشي ببطء حامل، كان مشهدًا متناسقًا، يبدو 
متكومة  هي  متطابقتان،  نسختان  وكأنهما 
البطن وتضع يديها حول بطنها، وهو متكوم 
اليقطينة يضعها أمام بطنه ويمضمها بيديه، 
تذكر ذلك الموقف، فأخذ يتمتم مادحًا سيدته 

خوذ بهذه األغنية التي كانت متداولة:
البكيــوَة  وأم  سطْر.:.  في  سطْر  البصّل  أم 

الكبيـــرة
وغرغاز في سانة القصر.:. يا َوخْي ما اكبر 

نفيره
كان رحمه هللا يفعل كل ذلك عن طيب خاطر 
رضاها  ففي  لسيدته،  إرضاًء  وبإخالص، 

رضى لنفسه.

ونقراز،  ِملحاح  إنه  الناس  بعض  عنه  يقول 
يلح كثيرًا على استرداد حقوقها عند اآلخرين، 
وينقرز مهددًا المماطلين بأن يصل األمر إلى 
مسامع خوذ، والناس توقيرًا لها، وفي خيالهم 
أدبها  ِجمال  وتتهادى  َجمالها،  فرس  يجمح 

الرصين، ويقولون في سرهم: – إال َهذي.
 كان صوته جليًا واضحًا حادًا ذا رنين صاٍف 
كالمه  حروف  الجديد،  القرش  رنين  مثل 
مبرية،  بقصبة  كتبت  كأنها  نقية،  صافية 
ُمقلة  ابن  مثل  خطاط  سمعها  أن  ُقّيض  لو 
خط  ال  ألنه  البوسعيدي،  سماه  بخط  لكتبها 
لحجته  الذي جعل  األمر  هذا،  إال  بها  يليق 
وضوحًا، فقد كان – رحمه هللا – ال يعرف 
األالعيب والتروكوات، حتى قيل في التخلص 

من إلحاحه وعدم مجاملته:

   • الفّكة من سعيد، عيد.

 أما قصة الفكاك منه فهي كاآلتي:
ولم  وقّرروه،  بالعصا  الجند  ضربه  أن  بعد 
نسميه  الذي  المتاع  سقط  سوى  عنده  يجدوا 
قبل  طويل،  رشا  رقبته  في  ربطوا  الِتشِتش، 
أن ُيصِعدوه قهرًا نخلة التاليس حتى نهايتها، 
كان السوط يصلي ظهره، وهو يصرخ ويزقي 
األسود  كالجدي  العويل  صافي  بصوت 
عند  ومنحنية  النخلة طويلة  وكانت  الملتاع، 

منتصفها، كمقطع نصفي من ثعبان يتلّوى.

فكان   – بعد  فيما  اليتامى   – صغاره  أما 
ثالثتهم تحت النخلة مع الناس ينظرون إلى 
المتعّلي في السماء، يتباكون بال حدود، وهو 
يبكي لبكائهم، تنزل دمعاته ثالثًا ثالثا من عِل 

نخلة التاليس تقّج كحبات مطر أسود.

أعالي  فوق  تماما  سعيد  بوك  استوى  عندما 
التاليسة، تجشأ تقريعته الشهيرة وكانت بنكهة 
حلقه،  فوق  طفحت  حتى  وخميرة،  عيش 
موضوعها،  وال  وقتها  غير  في  جشأة  كانت 
منهما،  الدم  يشرشر  حافيتين  قدماه  وكانت 
حاسر الرأس، فقد وقعت تلك الطاقية الشهيرة 
واألهوال  والتراب  العرق  من  الحافة  مصفرّة 
قشف  أيضًا  كان  اليوم،  ذلك  شهدتها  التي 
الهيأة، متهنتش، متهذرب، جال ببصره، فرأى 
سانية  الناس  يسميها  التي  السانية  بستانه، 
عيناه  فتجولت  دموعه،  مرمى  تحت  خوذ 
يعّشي  أن  نسي  أنه  وتذكر  فيها،  العمشوان 
ويأخذه  القضب،  نبات  لها  يحش  الحمارة، 
إليها في ُغمره، فيلقيه أمامها، ُتبطبط الحمارة 
أذنيها فرحًا وامتنانًا ِلُبوها سعيد، كأنها تصفق 
وتلفلف  القضب  تأكل  تمضي  ثم  شاكرة،  له 
إلى  المنسدل  عنقها  على  فيربت  عشاءها، 
يحفظها  أن  في سره  يدعو هللا  األرض وهو 

من زوّار السوء.

األفجار،  من  بعده  يجبد  فيمن  أيضًا  فّكر 
يعتني  ثم  في مواسمه،  يوّبره  النخل،  فيسقي 
من  العابثين  ويطرد  ثمره،  ويجني  بفسائله، 
قبل  بالطوب  الغمق  يقذفون  الذين  الصبيان 
نضجه. فيّساقط عليهم ويتصارعون النتهابه 
من  لنفسه  قال  البعض،  بعضهم  أيدي  من 
يسمع الزازا يا سعيد، ومن يجري وراء هؤالء 

يلوي  ثم  ويتحّلف،  يقسم  الصغار  المالعين 
عنقه راجعًا مدبرًا، إما مستندمًا إذا كانت أول 
كرروها،  إذا  تربيتهم  مستقبحًا  أو  لهم،  مرة 
القصير،  األجعد  شعره  براريم  يهرش  ومن 
العرق  فيقطر  وخلفًا،  أمامًا  طاقيته  ويعّدل 
من جبهته حتى أنفه، فيمسحه بذراعه األسود 
الخالي من الشعر، ثم يعود إلى عمله، من يا 
سعيد يصعد نخلة التاليس يراقبهم أين ذهبوا، 
بالشبر،  السانية  نفسه يستكشف  الوقت  وفي 
يجول فيها بنظره الحاد رغم آثار العمش الذي 
لم يرحل منذ أن عرفه هؤالء الصبية، وعّزروه 

مشنعين.

الصغيرة،  اإلهانة  يبتلع  غيرك  سعيد  يا  من 
في  ويتجول  العرق،  مسح  كما  ويمسحها 
جداول وأسطر البصل، أو هو يرى اليقطينات 
مادحًا  فيتمتم  الحوامل،  كبطون  انتفخت  وقد 
سيدته خوذ، ومن يصعد نخلة التاليس يراقب 
هؤالء الصبية الطيبين – الذين يتباكون اآلن 
ذهبت  أين  يراقبهم   – النخلة  أسفل  جميعًا 

شيطنتهم.

في  يفكر  أن   – سالم  يا   – سعيد  بوك  أراد 
كل المواضيع التي سيتركها دون إتمام، ولكّن 
فجذب  حيرته،  تفاكير  من  انتشله  ما  أحدًا 

الحبل بقوة، فَهَوى.

في الطريق إلى األرض، قالوا إنه قال بيتًا من 
الشعر، البعض قال لم يقله، فهو لم يقرض 
الشعر في حياته، ولم يكن شاعرًا، كان جبادًا 
تفاصيل  في  بعد  فيما  ُأختلف  جباد،  ابن 
الموضوع، إال أن الكثيرين أجمعوا على أنهم 

سمعوا هذا البيت:

شقا الوقت ما اتّماش لين يتّمك.:. وما تتركه 
لين التراب يُغّمك

على ُكّلك يا حال، قال هذا البيت وهو هاٍو 
من ُعاله ِيلوي، فُدقت عنقه، وَغّمه تراب فزان 
ورملها الناعم، وسال دمه األسود في الرمل 

كالبترول.

حسين المزداوي
كاتب من ليبيا
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الثالثي لو تريو جبران في تورونو ومونتريال 
 أمراء العود من الناصرة

فسلطينحفل  ناصرة  االخوان جبران من  احيا 
تورونتو  مركز  مسرح  على  مميز  موسيقي 
اخر  وسبقة عرض  السبت  يوم  مساء  وذلك 
من  المئات  حضره  مونتريال  في  يوم  قبل 
المبدع  للثالثي  بالتصفيق  وتفاعلوا  المهتمين 
تنظمة  برنامج   الجماهير  كجزء من  بأسر 
وهي   ،)MARSM Canada( كندا  مرسم 
مرسم  الدولًي  األحداث  لمنتج  شقيقة  شركة 
فني  برنامج   )MARSM UK( إنكلترا  في 
في أمريكا الشمالية. تأسست مرسم في عام 
2015 وتحتفل الشركة بالفنانين والموسيقيين 
العرب الناشئين والبديلين من خالل الحفالت 
الموسيقية الحية والفعاليات الثقافية والمعارض 
وخارجها.  المتحدة  المملكة  أنحاء  جميع  في 
تحدي  إلى  تأسيسها،  منذ  الشركة  تهدف 
التمثيل السائد ودعم الفنانين من جنوب غرب 

آسيا وشمال إفريقيا ومغتربيهم.
يعزف  عود  ثالثي  هو  جبران  االخوان 
من  يتكون  التقليدية.  الفلسطينية  الموسيقى 
 ، جبران  عدنان  و   ، وسام  سمير،  االخوة 
اآلن  ويقسم  الناصرة،  مدينة  من  وأصله 
وقتهم بين الناصرة ورام هللا وباريس. ينحدر 
األخوان جبران من عائلة معروفة تتمتع بتراث 
جبران  حنا  ابتسام  والدتهم  غنت  غني.  فني 
الموشحات )القصائد التي نشأت في إسبانيا 
أشهر  حاتم من  والدهم  كان  بينما   ) العربية 
والعالم  فلسطين  في  الوترية  اآلالت  صانعي 

العربي. هم أول ثالثي عود. 

شغف  جبران  لإلخوة  العود  آلة  شكلت 
الطفولة الذي رافقهم حتى الكبر، ليتخذوا من 
من  الثالثي  ينحدر  لهم.  مهنة  العود  عزف 
بالشاعر  اسمهم  ارتبط  كما  الناصرة،  مدينة 
الفلسطيني الراحل محمود درويش الذي رافقوه 

بالعزف في أمسيات شعرية عديدة.
فلسطين والموسيقى في الدم

ويشكل الثالثي جبران استثناء، ليس فقط ألن 
الفرقة مكونة من ثالثة إخوة، ولكن ألنهم أول 
فرقة في تاريخ الموسيقى العربية تضم ثالثة 
قريب  وقت  وإلى  ظل  فالعود  عود.  عازفي 
ُيعزف بشكل فردي. ويعزف الثالثي المنحدر 
من الناصرة بمهارة فائقة ويتقنون العزف على 
العود بجميع األشكال. رئيس المجموعة هو 
العمر  من  البالغ  جبران  سمير  األكبر  األخ 
39 سنة. ولد سمير وأخويه في إسرائيل، ألب 
أم مطربة من  و  العود  يشتغل كصانع آللة 

الناصرة.
ينتمي اإلخوة رسميا إلى عرب إسرائيل، لكنهم 
يعتبرون أنفسهم فلسطينيين. أو بتعبير أصح 
فلسطينيين وموسيقيين ألنهم ال يمكن لهم أن 

يكونوا مجرد موسيقيين فقط. حتى عندما ال 
يحبذون الكالم عن السياسة ويجدون أنفسهم 
خالل  من  بذلك  يقومون  األمر  نهاية  في 
الصحفية.  حواراتهم  أو  الموسيقية  حفالتهم 
سيتوقف سمير عن الكالم في السياسة عندما 
يعيش  طالما  ولكن  فلسطين.«  هناك  تكون 
الناس تحت االحتالل، لن نتوقف عن ذلك«. 

كما يقول.
تعلم اإلخوة جبران التكيف مع وضع بالدهم 
السياسي. حيث غادر سمير بيت أهله في فترة 
شبابه، بغرض الدراسة في المعهد الموسيقى 
في القاهرة. كما اشتغل ولمدة سنوات كعازف 
فردي. أما وسام األخ الثاني فقد درس العزف 
على الكمان في معهد ستراديفاري في كريمونا 
وسام  انضم   2003 سنة  وفي  إيطاليا.  في 
إلى أخيه األكبر. فقط في 2005 انضم األخ 

األصغر عدنان إلى أخويه.

أنهم  بحيث  األخوة  بين  تفاهم  هناك  وأصبح 
موسيقية  مقطوعات  عزف  لهم  الممكن  من 
بارتجال في األستوديو. أما آالت العود التي 
وسام  صنع  من  هي  األخوة  عليها  يعزف 

جبران بنفسه، الذي يقول »العالقة بيني وبين 
ويضيف  حب«.  بعالقة  شبيهة  هي  عودي 
»أشتغل على صنع اآللة لمدة طويلة وعندما 
نغم خاص،  لها  ويكون  كاملة،  اآللة  تصير 

تصير كائنا مستقال بذاته«.
إلقامتهم،  مقرا  فرنسا  جبران  اإلخوة  اختار 
حيث اكتسبت المجموعة شهرتها، ومن هناك 
وتسجيالتهم.  الموسيقية  حفالتهم  ينسقون 
لوطنهم  االنتماء  لهم هو  بالنسبة  األهم  لكن 
فلسطين، كما يقول عدنان جبران. في الدول 
يظهروا  أن  يحاولون  يزورنها  التي  الغربية 

للناس أن لفلسطين أيضا ثقافة وموسيقى.
أمام  موسيقي  حفل  إحياء  يعد  لهم  وبالنسبة 
ويضيف  اختبار،  بمثابة  فلسطيني  جمهور 
سمير في هذا السياق »عندما ننجح هناك، 
دول  بقية  في  أيضا  سننجح  أننا  يعني  فهذا 
العالم. وبعدها يكتمل عندي اإلحساس بأني 
قادر على السفر باأللبوم إلى أي مكان في 

العالم«.
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تحرر وتحرير

أنا ذلك الشخص الذي كانت تنتظره تلك الفتاة :

رشدي الماضي 
حيفا 

العصر  هذا  بوابات  األعزاء،  قرائي  قارئاتي 
الحركة  ومواصلة  أمامنا،  تنتصب  الجديد 
والسؤال  إرادي،  ال  عمل  باتجاهها  والسير 
األبواب  اّي  نفسه علينا،  الذي يطرح  الكبير 
واجتماعية  ثقافية  منظومة  أية  ومع  نختار؟ 

وعقائدية سندخل؟؟ وذلك فقط بعد أن نكون 
صنا بوعي وِدّقة كلَّ قضايانا المصيرية  قد شخَّ
والملحة ووضعنا لها الحلول الجذرية والناجعة.

ملفات  أحد  جديد  من  نخرج  أن  ُبدَّ  ال  لذلك 
عنه  شغلنا  والذي  أهمية  االكثر  جماهيرنا 
انغماسنا الدائم والمفروض علينا، في معالجة 

شؤوننا السياسية

كلَّ  بنا  فتعالوا  اليومية،  معيشتنا  ومشاكل 
المرآة  قضية  ونضع  نعود  آذار  من  الّثامن 
فهي  أجندتنا..  أولويات  رأس  على  العربية 
برأيي قضية وجودنا وديمومة بقائنا، هذا إذا 
نظرنا بعيون حادة إلى مستقبلنا البعيد. وهنا 
دقيق،  الموضوع  أن  معترفا  أقول  أن  علي 
أساس  على  ويجُب عالجه  وحّساس،  شائك 
الّذاتي  والنقد  المنطق  وتحكيم  االنفتاح  من 
المنهجي ومن ثم إستخدام آلية الحوار الصريح 
وحتى إلى أبعد حدود الصراحة والمصارحة.

وعليه فقد قررُت أن أقتحم هذه »المقصورة« 

التي بناها مجتمعنا لعربياتنا منذ قرون خلت، 
والحقائق  القناعات  من  به  أؤمن  ما  بحزمة 
الشأن  هذا  تسمية  على  َفاالبقاء  التالية 
الموضوع  ويبعد  مضلل  المرأة  بقضية  الهام 
عربية  كل  واقع  ألن  الحقيقي  جوهره  عن 
وعليه  أجمعين!!  العرب  قضية  ووضعيتها 
التاريخ، مسؤولية  فالمعركة لتصحيح، مسار 
أما  منا!!  واحد  كل  عنق  في  وأمانة  مقدسة 
بدونها  لنا  يمكن  ال  والتي  الالزمة  المقدمة 
أن نحقق ونجذر َأيَّ انجاز عملي شامل في 
تحتم  المصيرّية«  االجتماعية  »الملحمة  هذه 
ضرورة وجوب تحرر وتحرير الرجل العربّي 
ألّنُه  واصفاِدِه  الماضي  موروث  إسار  من 
جعل من فكره ومزاجه النفسي سجنا شبه مؤّبد 
لجموده وتقليديته وانغالقه على قيم الالحرية 

»لحريمنا«!!

والتي تقول:

المرأة ضلع قاصر وعصمتها بيده، »عورتها« 
أجل »عفتها« »تشن  العرض والشرف ومن 

الحروب« ويباح الدَّم!!

أّما أنا الرجل العربي فهي بالنسبة لي »سرير 
هو  وأنا  ال؟  وكيف  منه  بد  ال  الذي  ليلى« 

»الزير« الذي يتأجج غريزة وشهوة!!!

حقيقتنا  هي  هذه  قرّائي:  قارئاتي  نعم!!! 
وحان  الجبال،  وأكبر  أعلى  رسوخ  الراسخة 
الوقت، نعم قد حان أن نقولها عاليا وعالنية 
يالئم  شامال  ثوريا  تغييرًا  لمجتمعنا  أردنا  إذا 
عصر  الجديد،  عصرنا  واقع  مع  ويتماشى 
والعولمة  االتصال  وسائل  وثورة  التكنولوجيا 
وصراع الحضارات والهويات والقومية. علينا 
أن نتوقف عن التشدق بما نسميه »انجازات 
المرأة« ومن ثم نقوم بوضع الحلول الحقيقية 
الهائلة  طاقاتنا  كل  استثمار  لنا  تكفل  التي 
في بناء »مدينتنا« البديلة وبدايتها في إعادة 
اللحمة والتالحم لكياننا العربي بقطبية المرأة 
بدون  منهما  للواحد  حياة  ال  والذي  والرجل 

اآلخر.

قصة قصيرة : حكايتي مع باقـة الورد

غسان كنفاني: ما تبّقى لنا

تنتظر  الطاوله  تلك  على  بمفردها  جلسْت 
كنت  وأنا  أعلم..  ال  حبيبها  أو  صديقها 

أجلس بجوارها على طاوله أخرى ،
و لكن ما شد أنتباهي أنها تنظر الى ساعتها 

كل دقيقه ،ربما قد تأخر عليها كثيرآ ،
إلى أن طلبت كوبآ من الشاي لنفسها ،

قد  ..ربما  عيناها  فى  اللمعة  تلك  شّدني 
تكون دمعه ال أعرف ،

انا أيضآ كنت أنتظر شخص آخر و لكنه لم 

يتأخر ، و لم يأتي ابداََ فقد رحل منذ زمن ، 
ومن عادتي أن آتي الى هنا من حين لحين 

الى اخر كي أستعيد ذكرياتي ،
كانت الفتاه تبكي بحرقه.. أتى اليها النادل و 
وضع أمامها مناديل ورقيه ولم يتفوه بكلمه 
واحده ، و نظر الّي و كأنه آعتاد على ذلك 
تريد  هل  لي:   فقال  النادل  الى  فذهبُت   ،

الحديَث مع تلك الفتاه؟ ،
قلت : نعم ،

قال لي : صديقها » مات » ، و هي تأتي 
كل يوم هنا لتبكي على رحيله ،

 ، أجدها  لم  و  الفتـاة  ألرى  وجهي  أدرت 
يكن  لم   ، أجده  لم  و  النادل  الى  فنظرت 
أحد بالمقهى غيري ، فذهبت الى دورة المياه 
ألغسل وجهي و وقفت أمام المرآة فلم أجد 
إنعكاسي فى المرآة فأنا لست موجودا أيضآ 
...أنــا ذلك الشـخص الذي كانت تنتظره تلك 

الفتاة ...

حسين المزداوي
كاتب من ليبيا

أخيرًا جهزت ربطة الورد، ووصلت إلى مقر 
المكتبة.. كنت مندهشًا من كل شيء أمامي.. 
زيت  ومن  والثريات  الرخامية  الدرجات  من 
العسل  مثل  العتبة،  قرب  المدلوق  السيارات 
الوادي  في  مرة  رأيتها  شجرة  من  المنسكب 
النحل  عليها  ويزنزن  العسل،  تدلق  السحيق 
ويطنطن، أو هكذا تخيلت األمور عندما كنت 

أرعى الماعز على أعتاب بلدتي.

دخلْت رجلي قبلي، ثم تبعها رأسي، ولم يطل 
المكتبة،  إلى  بقضيضي  دخلت  حتى  الوقت 
على  وبالورد  عاٍل  بصوت  بالسالم  وألقيت 
الطاولة بال هوادة ودون قصد.. وهللا، فجاء 
االرتطام بصوت )َتْخ( فاقعة، أدارت رؤوسهم 
القصيرة  بذلتي  ونحو  نحوي،  ورؤوسهن 
خصلة،  أّي  بال  الفارع  وطولي  الضيقة، 
وأثناء استدارة رؤوسهم تأملوا وجهي المنصهد 
غبش  يرمي  وهو  الكبرى  الصحراء  بشمس 

انصهاده في بياض وجوه بنات المدينة.

التي  التفت الجميع نحوي ونحو ربطة الورد 
الجداء  أحمل  كنت  مثلما  يدي  بين  أحملها 
والخراف الوليدة هناك في وادينا العميق.. كان 
حبل الربطة قد انصرم فتبّين أن في الربطة 
وردات ذابالت، ومحشور بها ورق وقش وتبن 
مرور  بمناسبة  والئقة  كبيرة  لتبدو  اتفق  كما 

عام على تجمعنا الصغير ذاك.

انسجام  ذات  غير  الوردات  وأشكال  ألوان 
بالمرة كما فهمت بعد شهور من أحدهم، بل 
باختصار  الواحد..  بالحرف  لي  قال  هكذا 
والحق يقال إن صاحبنا هذا استمر في نقيقه 
علّي وقال بأنها كانت فضيحة ال يواريها إال 
فم عنز أكول، ثم نظر إلّي بشماتة وانخرط 

في نوبة ضحك على فضيحتي كما قال.

ذهبت بي الخياالت والهواجس بعيدًا وأنا أرى 
الوردات  فضيحة  أن  الليلة  تلك  منامي  في 
يشبع  ال  الذي  األكول  العنزة  فم  في  تنطمر 
في  واللبلبة  الصياح  ومن  والتبن،  الورد  من 
تلك  غرزت  المنام  ذلك  في  الوقت..  نفس 
نومي  من  فهببت  أذني،  في  لعلعتها  العنز 
فإذا بي أرى جّدي ينكزني ويصيح في أذني 
مثل  نائمًا  أزال  ال  وأنا  طلعت  الشمس  أن 
جرو، وأن قطيع الماعز ينتظرني في الزريبة 
ألسوقه أمامي إلى المرعى في أطراف بلدتنا، 
فمضيت أهش على معزاتي وبقايا صياح تلك 

العنز ال يزال يلعلع في أذني.

إلى  التي دخلُت أضمها  الوردات  القليل من 
مترنخ  أنه  مع  السوق  من  اشتريته  ساعدي 
لو  واحدًا  ريااًل  فيه  ألدفع  كنت  وما  وذابل، 
لم يكن رخيصًا.. نعم رخيص، وأقولها بالفم 
الورد  يشتري  الذي  فمن  رخيص،  المليان 
الغالي الذي ال يطبخ وال يؤكل، من يشتريه 
إال هؤالء التافهون أوالد المدينة الذين يعبثون 
ببعر  نحن  نعبث  مثلما  ويبعزقونه  بالمال 
اإلبل، ولكن في النهاية ال نبعزقه، بل نطبخ 

به عشاءنا.
تمامًا،  برية  أنواع  من  كان  الوردات  بعض 
وصغيرة الحجم، وبال سيقان، ألنني قطعتها 
لسيقانها  بأن  أعلم  ولم  عجل،  على  بيدي 
فائدة، وإال لكنت أحضرتها بجذورها وترابها.

قال لي ذلك النقاق:

الوردات  تلك  ثبتت  كيف  لي..  قل  باهلل   •  
الالتي بال سيقان بين األنواع األخرى التي لها 

سيقان، وكيف ضممتها ثم حزمتها وربطتها 
إلى بعضها البعض بغشامة واضحة ال جدال 

فيها، وكأنك تربط حزمة من نبات السبط؟

قلت له ببراءة بدوي:
 • حشرتها بين أخواتها ذات السيقان.

في  الورد  بتقديم  وجهلي  درايتي  عدم  ولكن 
هذا اليوم المميز – كما قال لي ذلك النقاق 
– لم تشفع لي، بل جعلت من وردات ربطة 
الورد تنفصل عن بعضها البعض، وتنصرم، 
فيما  ستعرفونها  التي  المصيبة  منها  وتخرج 
يتقاطر  سيأتي من كالم، كما جعلت عرقي 
كما لو أنني ال أزال أنصهد تحت لهيب شمس 

الصحراء الكبرى.

في الطريق وأنا متغّمر ُغمر الورد في ُغمري، 
أحضرت  كنت  لو  ماذا  نفسي،  أسائل  كنت 
ربطة أو ربطتين من الجزر السّكري المذاق.. 
يقول  كما  السكري  السفناري  قلت   .. هللا  يا 

ربعي، ولم أقل الجزر السكري.. ما علينا.

أمسح  أصحابي  واألوالد  البنات  مع  جلست 
عن السفناري التراب بيدي.. أغزه وأتحدث بفم 
مملوء بالجزر البرتقالي المنجرش.. ألم يكن 
ذلك أكثر فائدة من هذا الذي أحمله كاللعنة، 

ويسميه هؤالء المالعين باقة ورد؟

بعضه،  زي  اللي  النهار  هذا  في  المصيبة 
تخرج  التي  العشب  يرقات  من  زوجين  أن 
في الربيع لم ألحظهما عندما كنت أضمضم 
بعض زهرات الكرنب البري من زريبة الماشية 
تجدا  ولم  بها  فالتصقتا  الباقة،  إعداد  أثناء 
دفئهما ومالذهما العبيطتان إال هنا فانطمرتا 
في غياهب الربطة، وعندما سقطت من حافة 
الطاولة وتبعثرت مع )تخ( االرتطام، خرجت 
اليرقتان المنتفختان بالكرنب األخضر اللزج، 
والدؤوبة  المنبرمة  البطيئة  بالحركة  وجاهدتا 
كن  الالتي  الجميالت  البنات  هؤالء  باتجاه 
يقرمشن ويغززن السفناري بأسنانهن البيضاء 
وواحدة  واحدة..  دفعة  فصرخن  الجميلة، 
فصرخت  سبقتهن  ومنفلتة  مرعوشة  منهن 
مثل كتكوت هارب، ثم اندلع الهرج والمرج.. 

فتصّور.

هب مدير المكتبة، وخرج علينا بعينين رائبتين 
منكوش  وشعر  المكاتب،  نوم  من  منتفختين 
يتقدمه  الوسط،  في  الالمعة  الصلعة  رغم 
المخرمة  الداخلية  الفانيال  تحت  متدٍل  كرش 
الذي ال  البّين  قامته  والمهترئة، ورغم قصر 
جدال فيه، إال أنه صرخ في وجوهنا، وأمرنا 
بذراع غاضب، وإصبع حازم غير متردد أن 
انقلعوا، فانقلعنا، وصفق باب المكتبة وراءنا.

أسفل  جماعتي  مع  ظاهر  بخوف  تدحرجت 
بقايا زيت  الرخامية، وعفست على  الدرجات 
وشمااًل،  يمينًا  فترنحت  المدلوق،  السيارات 
ثم هويت بطولي الفارع مثل فأر يتخبط في 
المصيدة.. نعم سقطت ببذلتي تلك في نقاعة 
المالعين  هؤالء  فساعدني  المحروق،  الزيت 
منتصبًا  فوقفت  الزيت،  بقع  بحذر خوفًا من 
عن  أنفض  وأنا  بالصدأ،  المبقع  كالمسمار 

بذلتي الجديدة الغبار.

االصبع  إشارة  على  برهة  سوى  تمِض  لم 
المحتّد، حتى انفرج باب المكتبة ثانية، وأطل 
صراخه،  ريعان  في  وهو  الغاضب،  مديرها 
يمسكه  أن  استطاع  ما  وجوهنا  في  فقذف 
بقبضته من عشب بري أسميه وردًا، واختفى 
البريات  الزهرات  فتات  يكنس  ثم عاد   ً قليال 
بمستعرض حذائه وبصوت متأفف غاضب، 

لوحة: فؤاد حمدي

البقايا أسفل الدرجات وتوزعت  فانكفأت هذه 
بينهن، أراهن بحزن ظاهر طغى على مالمح 
وجهي التي لم تستأنس تقلبات غضب ناس 
البريات  زهراتي  بتالت  وأرى  بعد،  المدينة 
الثالث  الدرجات  أسفل  وتتبعثر  تتدحرج 
بعد  أنفاسنا  نستعيد  أسفلها  واقفين  كنا  التي 
الطردة العمياء، التي أخفت إلى حين ضحكة 

جماعية لما سيأتي.

ضجيجًا  نسمع  أمرنا،  من  ربكة  في  كنا 
وصرفقة أبواب بعنف داخل المكتبة، ويصل 
البذيء،  السباب  من  كيل  أسماعنا  إلى 
هذا  في  وهو  حتى  المدير  زمجرة  وتتعالى 
المكان الذي يحتاج إلى هدوء أكثر، أو ربما 
إلى نشنشة وتبسط وغناء للمناسبة التي جئنا 
من أجلها.. مناسبة سنوية ال تتكرر كل يوم، 

وإال لما أتعبت نفسي بعناء إحضار الورد.

إحدى البنات، بل بالذات تلك التي صرخت 
المنجرش،  البرتقالي  بالجزر  مملوء  وفمها 
وقد جلست على إحدى درجات الدرج ثالثي 
أول  بها  فإذا  التفاتة،  منها  حانت  الدرجات، 
خنصر  حجم  في  اللتين  اليرقتين  يرى  من 
صغير وهما تزحفان، بقرنيهما الرخوين كالماء 
المتجّسد.. تخرجان الواحدة تلو األخرى بتثاقل 
وانبرام مخٍز من تحت الباب المنصفق، فما 
نحوهما،  بسبابتها  أشارت  أن  إال  منها  كان 

وأطلقت صرخة نقول عنها نحن البدو صكتها 
ْكرُْنبي، أي صرخت بكامل هلعها، وهي ترتعد 
من مرأى هاتين اليرقتين الزاحفتين بال كلل، 

وال أرجل حتى.

التفت الشباب المطرودون معي، بنات وأوالدا 
وبالشماتة  بالكرنب  السمينتين  اليرقتين  نحو 
التي أحضرتها بيدي، ال بيد عمرو، وأطلقوا 
ضحكة جماعية، ملتفتين جميعًا في اللحظة 
ذاتها إلى حضرتي وأنا ببذلتي المبقعة ببقايا 
الزيت األسود.. التفتوا بوجوه طالب مالعين 
يخفون شماتتهم في األستاذ الغشيم الذي دخل 
على جبل المدينة بقادوم ال غير، فوجدوني 
محمر الوجه يتقاطر عرقي الصحراوي البارد 
بذلتي  في  فأبدو  المنصهد،  وجهي  على 
مسخوط  ككائن  المبقعة  القصيرة  الضيقة 
في شكل لعنة، أو في شكل حشرة منصهدة 

تزحف باتجاه المجهول.
مسحت قطرات عرقي، وأنا ألعن في سرّي، 
مملكة النبات ممثلة في ذلك الورد المشؤوم، 
في  ممثلة  الحشرات  مملكة  كذلك  وألعن 
تستعرض  أراها  التي  المقززة  المصائب  هذه 
فضيحتي الصغيرة بكل براءة حشرتين تحثان 
المسير نحونا بال هوادة، تسبقهما صورة ذراع 
غاضب، وإصبع حازم غير متردد يأمرنا أن 
باب  يصفق  وهو  وجهه،  عن  ونغور  ننقلع 

المكتبة وراءنا ويمضي.

الطريق إلى فلسطين مفتوحة
أيهم السهلي

وتشغل  كنفاني،  غسان  عن  الكتابة  مقلقة 
هذا  عن  ولمن؟  سأكتب،  من  فعن  البال، 
بمنجزه  اإلعجاب  أشد  أعجب  الذي  الرجل 
معظم  مع  تتقاطع  التي  حياته  بسيرة  ربطًا 

الفلسطينيين في تلك المرحلة.
مصابًا  بأرضه،  مكلومًا  كان  الشعب  فهذا 
به  وإذ  البقاء،  من  جدوى  عن  بالبحث 
الجديدة  والدته  ليعلن  الخيام  بين  من  يقوم 
وفي  وقت  بعد  ستغّير،  فلسطينية  ثورة  نحو 
حياة  الماضي،  القرن  من  الستينيات  أواسط 
الفلسطينيين، وتحولهم من الجئين إلى ثوار 
وفدائيين يقاتلون من أجل العودة إلى أرضهم.

الجموع  حولها  والتّفت  الجميع،  جمعت  ثورة 
التضامن  من  حصتها  فنالت  العالم،  في 
رجال  الثورة  هذه  غمار  فخاض  والنضال، 
والصين  اليابان  كما من  العربية،  البالد  من 

وباكستان وغيرها من دول العالم الحرة.
علم هؤالء جميعهم، أن ثورة يقودها أبناء قرى 
سوى  شيء  أي  يملكون  ال  مهجرين،  ومدن 
الخيمة التي صار هدم عمدانها والعيش في 

العراء أهون من استمرار االنكسار.
الذين  هؤالء  من  واحدًا  كنفاني  غسان  كان 
هدموا الخيمة وخرج في العراء ليرتدي طريقه 
بجسده،  إليها  يعد  لم  التي  فلسطين  نحو 
شهداء  مقبرة  نحو  األكف  على  محمواًل  إنما 

فلسطين في بيروت وفي كل مكان.
وتسلق  بالتمرد  كان  للخيمة،  غسان  هدم 
ويكتب  فلسطين،  عن  يكتب  كان  الجبال، 
مخيم  في  الالجئة  سعد  فأّم  الضياع،  عن 
برج البراجنة، بطلة روايته الشهيرة، هي بطلة 
الصغيرة  عائلته  وحياة  الشخصية  حياته  في 
اليوم. ومثلها  التي تحمل دمه حتى  والكبيرة 
حامد في »ما تبّقى لكم« وحتى زكريا السّيئ.
مّتسع  هناك  ليس  كنفاني،  غسان  قراءة  في 
فالكتابة  فقط،  وحرفته  باألدب  لالستمتاع 
لديه، بقدر ما هي موّثقة لألحداث ومجترحة 
الهزائم  على  لالنتصار  أداة  أيضًا  هي  لها، 
والعربي  الفلسطيني  لدى  والخارجية  الداخلية 
المكسور منذ النكبة وحتى اليوم. فالدم وحده 
تنتصر، وال  لن  ينتصر، والكتابة وحدها  لن 
الرموز وتقديسها، واالستعانة بمهاراتها  حتى 
في النضال، فالنصر الذي جّرب غسان أن 
يمّدنا به، مدلوله ثابت، التكامل في العمل، أن 
نناضل، ليس بما أوتينا من قوة، بل أن يكون 
نضالنا سلوك حياة، أن يكتب الكاتب، ويلّحن 
الطبيب،  ويعالج  الفنان،  ويرسم  الموسيقي، 
وينظف  المحامي،  ويدافع  المهندس،  ويبني 
في  يقاتل  الجميع،  والجميع  القمامة،  جامع 
اللحظة التي ستأتي في وجه المستعمر، وفي 
وجه الفاسد وفي وجه المطّبع وفي وجه من 

أدخلوا قضيتنا في حالة عطالة مميتة.
مّتسع  هناك  ليس  كنفاني،  غسان  قراءة  في 
لالستمتاع باألدب وحرفته فقط، فالكتابة لديه، 
بقدر ما هي موّثقة لألحداث ومجترحة لها، 

هي أيضًا أداة لالنتصار
بهم  يقبل  ولم  غسان،  بهم  يقبل  لم  هؤالء، 
عنوان  ألنهم  االحتالل،  فاغتالهم  الشهداء، 
للجم  لجأ  لذا  بالنصر،  حتمي  مستقبل 
حياتهم الجسدية، ليدفع بغيرهم نحو الواجهة 
األمامية، فصاروا واجهة االستسالم والهزيمة، 
وواجهة متقّدمة لتعليم شعب تحت االحتالل 
في  برع  وإن  االحتالل،  لكّن  ينكسر.  أن 
التخطيط والقتل، إال أنه فشل تمامًا في وقف 
تمّدد الشعب الفلسطيني نحو الحرية، وحتى 
حالة  في  اليوم  الشعب  هذا  بعض  كان  وإن 
كمون كما هو ظاهر، إال أن الصرخات تعلو 
العيش  تضييق  محاولة  وما  رويدًا،  رويدًا 
الفلسطيني إال محاولة الخاسر  على الشعب 
البائس، حين يظن أو يقتنع بأن تجويع شعب 

أو إذالله يمكن له أن ينهيه.
غسان كنفاني، لم ينبه إلى هذه األيام، غسان 
الكالم  جدوى  لكن  وحاضره،  ماضينا  كتب 
الفلسطيني  المعنى  في  حصارنا  كان  لديه، 
لوجودنا، وحريتنا استنادًا إلى مفعولنا اليومي 
كأبناء  ثمنها  ندفع  التي  والحرية  الحركة  في 
البعض،  يقول  التي  العالم  من  البقعة  لهذه 
هناك من لم يسمع بها في العالم. هذا صحيح، 
هناك من لم يسمع بنا في العالم، لكننا نواجه 
إنصاف  فإن  لذا،  تمامًا،  العالم  يعرفه  عدوًا 
يقع  بلد  من  شعبًا  أن  سيكتب  يومًا،  التاريخ 

كجسر لألرض، قاتل حتى األبد وانتصر.
ينصفنا،  ال  وقد  يشاء،  ما  التاريخ  سيكتب 
في  نحن  نكون  وقد  حتمًا،  األقوياء  سيكتبه 

حقيقتنا الضعفاء، إال أن الحق الذي هو نحن 
بالنسبة إلى قضيتنا، سيهزم الحقيقة ويكسرها، 
ويغلق عليها أبوابًا شرّعتها األنظمة والسلطات 
التائهة أمام أبناء فلسطين في المخيمات وفي 
رسالة  مناقشة  في  ما حصل  ولعل  الداخل، 
جامعة  في  زبيدي  زكريا  لألسير  الماجستير 
بيرزيت، هو طريقي التي اّتبعتها لكتابة هذه 
المغّيب  فاألسير  كنفاني،  غسان  عن  المادة 
خلف معتقالت االحتالل، حضر، والشهداء 
كل  يحضرون  الشهداء،  مقابر  في  النائمون 
إلى  الطريق  أن  لنتأكد  يومياتنا،  في  يوم 

فلسطين مفتوحة.
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