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بايدن يدعو األمريكيين إلى الوحدة ويتخلى عن غالبية قرارات ترامب 
تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن ونائبته كاماال 
هاريس األربعاء 20 يناير/كانون الثاني يمثل 
التي  ترامب  دونالد  رئاسة  بين  فاصلة  نقطة 
اتسمت باالنعزالية ورفعت شعار »أمريكا أواًل«، 
وبين رئاسة بايدن الذي يريد استعادة دور البطل 
على مسرح السياسة الدولية واعادة امريكا لقيادة 
العالم والتخلص من االرث  المأساوي الذي تركه 
ترامب وخاصة على الصعيد المحلي االمريكي 
وحدة االنقسام التي تهدد وحدة ومستقبل امريكا 
برمتها. فقد دعا بايدن في كلمة إلى »الوحدة«، 
بتفّوق  االعتقاد  بنزعة  الهزيمة  بإلحاق  متعهدا 
العرق األبيض وبـ »اإلرهاب الداخلي«. وأشاد 
بيوم »أمل« و«انتصار للديمقراطية«. وأعلن أن 
»إرادة الشعب ُسمعت وإرادة الشعب احتِرمت«.

رئيسا لكل األمريكيني.  أن يكون  بايدن  وتعهد 
من  فتكا«  »األكثر  املرحلة  حلول  من  وحذر 
وضع  إلى  األمريكيني  داعيا  كوفيد-19  جائحة 
القامت«.  »الشتاء  ملواجهة  جانبا  اختالفاتهم 
على  األمريكيني  اجلديد  الرئيس  حث  كذلك 
تؤدي  أال  »يجب  وقال:  بالوقائع،  التالعب  رفض 
أن  وعلينا  شاملة.  حرب  إلى  االختالفات  كل 

نرفض الثقافة )التي تشهد( التالعب باحلقائق 
»هناك  وأضاف:  اختراعها«.  وحتى  نفسها 
من  تطلق  أكاذيب  أكاذيب،  وهناك  حقيقة 
واجب  منا  وعلى كّل  والكسب.  السلطة  أجل 
وخصوصا  أمريكيا،  مواطنا  كونه  ومسؤولية، 
ومحاربة  احلقيقة  عن  الدفاع  كمسؤول 

األكاذيب«.
ومن اجل التخلص من ارث ترامب اعلن  بايدن 
في اول يوم له عن سلسلة من القرارات  بلغت 
مع  واضحة  قطيعة  تشكل  قرارا   15 حوالي 
تفرقة  في  ساهمت  التي  ترامب  دونالد  والية 
هذه  أهم  بني  ومن  العالم،  وهزت  األمريكيني 
باريس  اتفاق  إلى  واشنطن  عودة  القرارات 
للمناخ وإلى عضوية منظمة الصحة العاملية.

ووضع بايدن كذلك حّداً لقرار منع دخول الواليات 
بغالبيتها  دول  من  مواطنني  يشمل  املتحدة 
مسلمة وهي من أولى اإلجراءات املثيرة للجدل 
وقرار    , ترامب  اجلمهوري  سلفه  اتخذها  التي 
 10 من  الكثر  اجلنسية  على  احلصول  يتيح 
املتحدة   الواليات  ماليني مقيم غير شرعي في 
ما يعني دعما مباشرا للحزب الدميقراطي خالل 

اجلولة القادمة من االنتخابات . 
التي  المهمة االولى  القرارات  وكان من ضمن 
رخصة  إلغاء  هو  األميركي  الرئيس  أعلنها 
لنقل  إل  إكس  كيستون  أنبوب  أعمال  توسيع 
النفط من مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي نحو 
جنوب  المكسيك  خليج  في  البترول  مصافي 

الواليات المّتحدة ما يعني ضربة لقطاع النفط 
الكندي وتصديره. 

مقاطعة  من  النفط  نقل  كيستون  أنبوب  يتيح 
ألبرتا نحو ووصف جيسن كيني رئيس حكومة 
وهجوم  قوّية  »ضربة  بأّنه  اإللغاء  قرار  ألبرتا 
البلدين«.  بين  التجارّية  العالقات  مباشر على 
وأعلنت شركة تي سي إنيرجي  التي يقع مقرّها 
قبل  التوسيع  في مدينة كالغاري، وقف أعمال 
الرئاسّي  األمر  صدور  على  قليلة  ساعات 
عامل  ألف  تسريح  عن  وأعلنت  األميركّي 
يعملون في ورشة توسيع األنبوب في مقاطعة 

ألبرتا.
من المهم ان يعي االمريكيون ان العالم الذي 
نفسه  هو  يبقى  لم  وقيادته  له  العودة  يريدون 
والتي  جدا  الشائكة  الملفات  من  العديد  وهناك 
ستواجه بايدن وادارتها ومنها العالقة مع الصين 
وروسيا, والملف النووي االيراني وملفات الشرق 
الفلسطيني- الصراع  خاصة  المتعددة  االوسط 

حقوق  وملف  اليمن  في  والحرب  اإلسرائيلي 
وحقوق  وليبيا  المتوسط  اإلنسان وصراع شرق 

اإلنسان والقائمة طويلة. 
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أمر البقاء في المنزل ال يمنح الشرطة 
حق دخول المنازل أو إيقاف السائقين أو المشاة

د. نزيه خطاطبه 
زعيم حزب المحافظين الكندي إرين أوتول 
التي  االنتكاسات  من  حزبة  حماية  يحاول 
االمريكي  المحافظين  حزب  لها  يتعرض 
التي  الهزات  عن  الناجمة  واالرتدادات 
رافقت هزيمة ترامب واقتحام مقر الكونغرس 
حزبه  تربط  اتهامات  برفضه   , االمريكي 
الرئيس  لسياسات  مشابهة  بسياسات 
األميركي المنتهية واليته دونالد ترامب حيث 
يقول »ال مكان لليمين المتطرف« في حزب 
أصدره  بيان  وفي  كندا.   في  المحافظيم 
بعض  من  بمواقفه  فيه  ذّكر  االحد  أوتول 
اآلراء  بشأنها  تتباين  التي  الدقيقة  المسائل 
االختيار  حرية  مع  أنه  فأّكد  المجتمع،  في 
يدعم  وأنه  الجنين  إجهاض  موضوع  في 
حقوق مثليي الجنس والمصالحة مع سكان 
كندا األصليين، مشددًا على أّن حزبه ليس 
اليمينيين ولدعاة  للمتطرفين  تشكياًل سياسيًا 

خطاب الكراهية.
ويأتي صدور هذا اإلعالن في أعقاب اقتحام 
مبنى الكونغرس األميركي في واشنطن من 
المتطرف  اليمين  اتباع  ِقبل جمع كبير من 
المباشر  ترامب  بتحريض  تاثروا  الذين 

باالنتخابات  فوزه  باعالن  مباشر  والغير 
قبل   من  والتزوير  للسرقة  تعرضت  التي 
الحزب الديمقراطي لصالح بايدن . كما أّن 
هذا اإلعالن يأتي في أعقاب اتهام الحزب 
أوتول  بقيادة  المحافظين  حزَب  الليبرالي 
السياسات  من  مقلق  نمط  في  بـ«االستمرار 
الخالفية وتغذية اليمين المتطرف«.  حيث 
أوتول  حملة  بشعار  الليبرالي  الحزب  ذّكر 
كندا«  »استعيدوا  المحافظين،  لزعامة 
)Take back Canada(، معتبرًا إياه أحد 

األدلة التي تدعم اتهامه.
كما أبرز الليبراليون صورة لكانديس بيرغن، 
قبعة  فيها  ترتدي  المحافظين،  زعيم  نائبة 
تحمل شعار ترامب »اجعلوا أميركا عظيمة 
تابع  إلكتروني  موقع  إلى  وأشاروا  مجددًا« 
لحزب المحافظين، أزاله المحافظون الحقًا، 
لتزوير  بالسعي  الليبرالية  الحكومة  يتهم 

االنتخابات العامة المقبلة.
وفي بيانه نّدد زعيم المحافظين باقتحام مبنى 
الكونغرس األميركي واصفًا إياه بالـ«مروِّع« 
سياسات  عن  وبحزبه  بنفسه  للنأي  وسعى 
ترامب ومواقفه مؤكدًا على دعم المحافظين 
النتخابات حرة ونزيهة والنتقال هادئ للسلطة 

ولحكومة تخضع للمساءلة والمحاسبة.
وشّن أوتول هجومًا مضادًا على الليبراليين، 
آب  في  الحكومة  رئيس  قرار  إّن  فقال 
البرلمان  عمل  تعليق  الفائت  )أغسطس( 
الحكومة  كان خطوة أضّرت بمبدأ محاسبة 
باللجوء  الليبرالي  الحزَب  واتهم  ومساءلتها، 

إلى أسلوب أميركي في تعاطي السياسة.
»إذا كان الليبراليون يريدون وصمي كـ’’يمين 
ب بهم في المحاولة«،  متطرف‘‘، فهم مرحَّ
أذكياء  »الكنديين  أّن  مضيفًا  أوتول،  قال 
الناس  لتضليل  محاولة  ذلك  في  وسيرون 
والتفرقة  التخويف  سياسات  بعض  واستيراد 

التي شهدناها في الواليات المتحدة«.
الواليات  في  الجديدة  الظروف  ولمواجهة 

المتحدة وحدة االنقسام والمواجهة  والتعاطف 
الشعبي في كندا لمواجهة المتطرفين  شعر 
التحرك  بضرورة  المحافظين  حزب  رئيس 
تصوير  في  الليبراليين  نجاح  دون  للحؤول 
ترامب  بسياسات  ملتزم  كحزٍب  المحافظين 
ومواقفه وبالتالي فقدانه التاييد الشعبي عشية  
االنتخابات الفدرالية القادمة والتي قد تجري 
المتابعين  من  الكثيرين  برأي  السنة  هذه 

بسبب الخالفات.
حزب  رئيس  اعلن  فقد  ذلك  اجل  ومن 
المحافظين إرين أوتول أنه سيعمل على طرد 
عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين 
ديريك سلون من كتلة المحافظين ألّنه تلقى 
تبرعًا ماليًا بقيمة 131 دوالرًا من أحد دعاة 
على  السباق  خالل  األبيض  العرق  تفّوق 
أوتول  وقال  الماضي.  العام  الحزب  زعامة 
إّن »قبول ديريك سلون بهذا التبرع من أحد 
دعاة تفّوق العرق األبيض المعروفين جيدًا 
التقدير  ُيعّد أسوأ بكثير من خطأ فادح في 
المعقولة« والذي  أو من نقص في الحيطة 
وصفه سلون بانه قرار سخيف وسوف يقاومه 
، مضيفًا أّن بول فروم  الذي تبرع له عضو 
في حزب المحافظين وأّن من المفترض أن 
على  الحزبية  والهيئات  الحزب  زعيم  يكون 
علم بذلك. ويمّثل سلون دائرة »هاستينغز- 
 Hastings -( وأدينغتون«  لينوكس 
Lennox and Addington( الريفية في 
أوتول  منافسي  أحد  أونتاريو وكان  مقاطعة 
زعامة  على  االنتخابي  السباق  في  الثالثة 
يفسر  الفائت ما  المحافظين الصيف  حزب 
على انه تصفية حسابات شخصية ومحاولة 
من رئيس الحزب البعاد المنافسين له فلماذا 

االن نبش الموضوع وليس في حينه ؟..
وأثار سلون الجدل خالل السباق االنتخابي 
بينها قوله  بسبب مواقفه وتصريحاته، ومن 
إنه يجب إقالة المسؤولة العليا عن الصحة 
العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام، المولودة 

في هونغ كونغ، من منصبها، إذ ألمح إلى 
لصالح  وليس  الصين  لصالح  تعمل  أّنها 
كندا. وفشلت آنذاك محاولة إلقصاء سلون 
من الكتلة النيابية للمحافظين. لكّن مساعي 
إقصائه.  في  المرة  هذه  تنجح  قد  أوتول 
النيابية  الحزب  كتلة  عن  نائب  فإلقصاء 
يجب أن يوّقع 20% من نواب الحزب على 
رسالة بهذا المعنى. وحصل زعيم المحافظين 
التواقيع،  أقّل من 24 ساعة على هذه  في 
إقصاء  وُيطرح طلب  نائبًا.  تواقيع 24  أي 
النائب الحقًا على التصويت في اقتراع سرّي 
ويحتاج لدعم أغلبية بسيطة من نواب الحزب 
ليصبح نافذًا. ولحزب المحافظين 121 نائبًا 

من أصل 338 نائبًا في مجلس العموم.
كثيرا  يختلف  ال  الكندي  المحافظين  حزب 
الجمهوري  الحزب  وايديولوجية  سياسة  عن 
اوروبا  في  المحافظة  واالحزاب  االمريكي 
وامريكا الالتينية , فهو يريد لكندا ان تكون 
تابعة لسياسة الواليات المتحدة خاصة على 
الصعيد الدولي والشرق االوسط حيث اعلنوا 
عن موقف منحاز جدا لالحتالل االسرائيلي 
واستعدادهم لنقل السفارة الكندية الى القدس 
حكمهم  حقبة  وخالل   , فوزهم  حالة  في 
عن  الدعم  اشكال  كل  اوقفوا   الماضية 
والفلسطينية  والعربية  االسالمية  الجمعيات 
التي تنتقد االحتالل االسرائيلي وتدعم حق 
والحرية  االستقالل  في  الفلسطيني  الشعب 
. والحزب يدعو الى تقليص دور الحكومة 
مختلفة  مجاالت  في  اقتطاعات  وممارسة 
منها  تستفيد  والتي  والتعليم  الصحة  خاصة 
يدعوا  انه  كما   , واسعة  شعبية  قطاعات 
على  التركيز  يتم  بحيث  الهجرة  تقنين  الى 
فئات ونوعية محددة من الكفاءات بما يخدم 

مصلحة الحزب ويعزز قاعدته 

حزب المحافظين الكندي يحاول النأي عن سياسة ترامب 

عدم  على  كافيًا  دلياًل  ليس  الخارج  في  التواجد 
االمتثال للنظام!

انتشر االرتباك في أونتاريو حول أوامر المقاطعة 
لمكافحة COVID-19 بالبقاء في المنزل ، حيث 
يخشى الكثير من السكان إيقافهم من قبل الشرطة 
من  كجزء  منازلهم  يقتحمون  الضباط  رؤية  أو 

حملة الطوارئ.
في  البقاء  الناس  على  الجديدة  اللوائح  تفرض 
تشمل  استثناًء   29 هناك  ولكن   ، منازلهم 
الذهاب إلى البقالة وممارسة الرياضة. ال ُيسمح 
المنزل  خارج  هم  من  مع  الداخلية  بالتجمعات 
وتقتصر التجمعات االجتماعية المتباعدة جسدًيا 

على خمسة أشخاص في الهواء الطلق.
الحكومة  من  توضيحا  طلبت  الكندية  الصحافة 

والشرطة!!
ما هي صالحيات الشرطة؟

المتحدث باسم المدعي العام في المقاطعة ستيفن 
تمنح  ال  الجديدة  األوامر  ان  على  اكد  وارنر 
الشرطة سلطة دخول المنازل للتحقق من االمتثال 
سؤال  أو  السائقين  إيقاف  للضباط  يمكن  وال   ،

المشاة عن المكان الذي يذهبون إليه.
كافًيا على عدم االمتثال ألمر البقاء في المنزل«. 
»ال ُيطلب من العمال أيًضا الحصول على دليل 
من صاحب العمل على أنهم يسافرون من وإلى 

مكان عملهم«.
كيف ستطبق الشرطة القواعد الجديدة؟

أن  الشرطة  لرؤساء  أونتاريو  جمعية  أكدت 
الضباط لن يوقفوا الناس فقط لسؤالهم عن أوامر 
البقاء في المنزل. وقال المتحدث جو كوتو: »ال 
يمكن إجبار األفراد على توضيح سبب خروجهم 

من أماكن إقامتهم«.
لن  الشرطة  ضباط  أن  الناس  يفهم  »عندما 

مع كالبهم  يتمشون  أن  يسائلواأشخاص صادف 
محل  إلى  والذهاب  سيارتهم  ركوب  لمجرد  ،او 
البقالة , او اننا نفتش  عما إذا كنا نراقب األضواء 
فقد يشعروا  الخلفية وهذا لن تحدث  نوافذهم  في 

باالطمئنان«.
سيكون  التنفيذ  إن  اإلقليمية  بيل  شرطة  وقالت 
حالة ورود شكوى عبر  ففي   , بالشكوى  مدفوعًا 
على  الرد  عند  خيارًا  التنفيذ  سيكون  الهاتف 
التجمعات  أو   / و  باألمر  المتعلقة  المكالمات 
تقييم كل دعوى بشكل  العامة ومع ذلك ، سيتم 

فردي وسيتم اتخاذ اإلجراء المناسب لكل منها.
واكدت الشرطة انها لن تقيم نقاط تفتيش للتحقق 
من االنتهاكات المتعلقة بـ COVID , وانها سوف 
تستهدف التجمعات االجتماعية الكبرى وتمنعها.

ما هي العقوبات؟
الجديدة  القواعد  فإن  الشرطة   مصادر  وحسب 

ببساطة  الحالة.  تقدير  بالسلطة  للضباط  تسمح 
قد يطلبون من مجموعة مكونة من سبعة أو 10 
يمكن  او  المنزل,  إلى  والعودة  التفرق  أشخاص 
إصدار غرامات لعدم االمتثال.كما جرى تحديث 
جديدة  جرائم  ليشمل  اإلقليمية  الجرائم  قانون 

بغرامات محددة:
الطوارئ  حالة  أثناء  صدر  ألمر  االمتثال  عدم 

المعلنة: 750 دوالرًا.
طارئ:  ألمر  وفًقا  سلطة  يمارس  شخص  إعاقة 

1،000 دوالر.
ألمر  وفًقا  واجًبا  يؤدي  الذي  الشخص  إعاقة 

الطوارئ: 1،000 دوالر.
في  مسؤول  أو  مدير  منصب  يشغل  الذي  الفرد 

شركة: حتى 500000 دوالر.
الشركات: ما يصل إلى مليون دوالر.



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

5www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JAN 22,2021, Issue 274 عين على كندا

الحكومة الكندية تشجع الطالب االجانب المتخّرجين على البقاء في كندا

تعديل وزاري: االبتكار لشامبان والخارجية لغارنو والنقل للغبرا

أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو 
اليوم الثالثاء عن تعديل وزاري طال حقائب 

الخارجية والنقل واالبتكار.
حقيبة  ُتعهد  الوزاري  التعديل  هذا  وبموجب 
التي كانت حتى  االبتكار والعلوم والصناعة 
فرانسوا  إلى  باينز  سينغ  نافديب  بحوزة  اآلن 
فيليب شامبان، وزير الخارجية لغاية التعديل. 
فباينز قّرر مغادرة الحكومة لتخصيص مزيد 
في  يترّشح  لن  إنه  وقال  لعائلته  الوقت  من 

انتخابات فدرالية مقبلة.
أّما حقيبة الخارجية فيوكلها ترودو إلى مارك 

غارنو، وزير النقل لغاية التعديل.
وتستقبل الحكومة الليبرالية عضوًا جديدًا هو 
يصبح  الذي  األصل،  السوري  الغبرا،  عمر 
برلمانيًا  سكرتيرًا  كان  أن  بعد  للنقل  وزيرًا 

لرئيس الحكومة.
ويمّثل الغبرا في مجلس العموم دائرَة »وسط 
ميسيسوغا« )Mississauga Centre( في 
أنه  أي   ،2015 عام  منذ  أونتاريو  مقاطعة 
انتخابات 2015 و2019  بمقعدها في  فاز 

المتتالية.
وفاز الغبرا قبل ذلك بمقعد دائرة »ميسيسوغا 
 )Mississauga - Erindale( إريندايل« 
في ثالث انتخابات عامة متتالية، في أعوام 
هذه  وُألغيت  و2011.  و2008   2006
حدود  في  تغيير  إطار  في  بعد  فيما  الدائرة 
التالية  االنتخابات  في  الغبرا  فترشح  الدوائر 

عام 2015 في »وسط ميسيسوغا«.
على  وحائز   1969 مواليد  من  والغبرا 
من  الميكانيكية  الهندسة  في  بكالوريوس 

 )Ryerson University( جامعة رايرسون
إدارة  في  ماجستير  وعلى  تورونتو  في 
 York( من جامعة يورك )MBA( األعمال

University( في تورونتو أيضًا.
عن  العموم  مجلس  عضو  ترودو  عّين  كما 
مقاطعة مانيتوبا جيم كار وزيرًا دون حقيبة. 
لرئيس  خاص  كممثل  بدوره  كار  ويحتفظ 
بالبراري  وُتعرُف  البراري.  لمنطقة  الحكومة 
 )The Prairies - Les Prairies( الكندية
بدءًا  البالد هي،  في غرب  مقاطعات  ثالث 

من الشرق، مانيتوبا وساسكاشتيوان وألبرتا.
الطبيعية )2015  للموارد  سابق  وكار وزير 
الدولية )2018  التجارة  ولتنويع   )2018  -
واليتها  في  ترودو  حكومة  في   )2019  -
األولى، وهو كان محتجبًا في اآلونة األخيرة 

ألسباب صحية.
في  الدستورية  اليمين  الجدد  الوزراء  وأّدى 
بحضور  اإلنترنت  على  افتراضية  مراسم 
جولي  العامة  كندا  وحاكمة  الحكومة  رئيس 
مباشر على  بشكل  المراسم  نقل  وتّم  باييت. 
الحكومة على موقع »تويتر«  صفحة رئيس 

للتواصل.
بدنّو  التكهنات  الوزاري  التعديل  هذا  ويغذي 
موعد  وهو  عامة،  فدرالية  انتخابات  موعد 
المقبل بعد تقديم حكومة  قد يحّل في الربيع 

ترودو ميزانيتها العامة األولى.
وحكومة ترودو الحالية حكومة أقلية بموجب 
تشرين  في  األخيرة  العامة  االنتخابات  نتائج 

األول )أكتوبر( 2019.
وفي مؤتمر صحفي عقدوه بعد إعالن ترودو 

الجدد  الوزراُء  الوزارية رفَض  التعديالت  عن 
القول ما إذا كان رئيس الحكومة قد سألهم ما 
قد  مقبلة  النتخابات  الترّشح  ينوون  كانوا  إذا 

تجري خالل العام الحالي.
وتنتظر الوزراَء الجدد تحدياٌت هامة وملفاٌت 
شائكة. فمثاًل سيكون على غارنو في الخارجية 
متابعة قضية الكنديْين مايكل كوفريغ ومايكل 
من  أكثر  منذ  الصين  في  المعتقلْين  سبافور 
لعمالق  المالية  المديرة  توقيف  عقب  سنتْين 
وانتشو  مينغ  »هواوي«  الصيني  االتصاالت 

في كندا بطلب من السلطات األميركية.
ملف  متابعة  أيضًا  غارنو  على  وسيتعّين 
الطائرة المدنية األوكرانية التي أسقطتها إيران 
عشرات  تحطمها  في  قضى  والتي  سنة  قبل 
في  الدائمة  اإلقامة  والحائزين على  الكنديين 
بين  الدبلوماسية  العالقات  فيما  وذلك  كندا، 

البلدْين مقطوعة.
وفي وزارة النقل تنتظر الغبرا ملفاٌت عدة غير 
سهلة أيضًا، من بينها مسألة منح دعم مالي 
لشركات الطيران التي توقفت أنشطتها بنسبة 

نحو 90% بسبب جائحة »كوفيد - 19«.
وتعقد الحكومة في األسبوعْين المقبلْين أربع 
خلوات، مدة كلٍّ منها يوم واحد، يتمحور فيها 
به على صعيد  القيام  يجب  ما  العمل حول 
تضرب  التي   »19  - »كوفيد  جائحة  إدارة 
ذلك  ضمن  ومن  بقوة،  كندا  الثانية  موجُتها 
وأيضًا  الوباء،  ضّد  التطعيم  مسيرة  تسريع 

حول الجهود الالزمة إلنعاش االقتصاد.

تصريح  تقّدم  أنها  الفدرالية  الحكومة  أعلنت 
عمل جديدًا للطالب األجانب بهدف إقناعهم 

باالستقرار في كندا بشكل دائم.
والمواَطنة  والالجئين  الهجرة  وزير  وأوضح 
بإمكان  أّن  الجمعة  يوم  منديتشينو  ماركو 
على  الحاصلين  السابقين  األجانب  الطالب 
 PGWP( تصريح عمل لفترة ما بعد التخرّج
كان  إذا  عّما  النظر  وبغّض   ،)- PTPD
طلَب  المفعول،  ساري  يزال  ال  التصريح 

»تصريح عمل مفتوح«.
وقال الوزير منديتشينو إّن هذا اإلجراء يتيح 
للطالب المذكورين البقاء في كندا 18 شهرًا 
واالستقرار  عمل  عن  البحث  بهدف  إضافيًا 

في كندا عند االقتضاء.
الهجرة والالجئين والمواَطنة في  وقالت وزارة 
الكثير  يقّدمون  األجانب  »الطالب  إّن  بيان 
مليار   21 من  بأكثر  مساهمين  لكندا، 
لحيوية  وداعمين  اقتصادنا  في  سنويًا  دوالر 

مجتمعاتنا المحلية«.
)’’كوفيد - 19‘‘( وضعت  »الجائحة  لكّن 
األجانب.  الطالب  بوجه  كثيرة  تحديات 
والغموض  العراقيُل  عّرضت  أخص  وبشكل 
من  الكثيرين  حظوَظ  الجائحة  عن  الناجمة 
التخرّج  بعد  ما  لفترة  العمل  تصاريح  حملة 
على  الحصول  في   )PGWP - PTPD(
إليها  يحتاجون  التي  المالئمة  العمل  خبرة 

لطلب اإلقامة الدائمة للخطر«.
ويتيح برنامج تصريح العمل الحالي لطالب 
البقاء في  الثالثة األجانب  الجامعية  المرحلة 
ثالث  إلى  تصل  مدة  العمل  أجل  من  كندا 

سنوات بعد نهاية الدراسة.
لحصول  الطريق  يمّهد  البرنامج  أّن  كما 

الطالب األجانب على اإلقامة الدائمة في كندا 
إذا ما رغبوا بذلك. وتقّدر وزارة الهجرة أّن نحوًا 
الذين  أجنبي  طالب  الـ61,000  نصف  من 
انتهت صالحية تصاريح العمل الخاصة بهم 
على  الحصول  بطلب  تقّدموا  الماضي  العام 

اإلقامة الدائمة من خالل البرنامج الحالي.
وحسب تقديرات الوزارة أيضًا بإمكان ما يصل 
صالحيات  انتهت  متخرّج   52,000 إلى 
على  باتت  أو  إليهم  العائدة  العمل  تصاريح 
اإلجراء  من  من  االستفادُة  االنتهاء  وشك 

الجديد.
العاملة  اليد  في  المتواصل  النقص  وأمام 
األجانب  الطالب  إقناع  الحكومة  تحاول 
قّلصت  الجائحة  لكّن  كندا.  في  باالستقرار 
إلى  القادمين  األجانب  الطالب  عدد  كثيرًا 
كندا. وأعلن وزير الهجرة عن عدة إجراءات 
التعويض عن  في األشهر األخيرة من أجل 
أو  األجانب  الطالب  عدد  في  النقص  هذا 

على األقل التخفيف من وطأته.
 1971 عام  في  أّنه  الحكومة  بيانات  وتفيد 

كندي  كّل  مقابل  يعملون  كنديين   6,6 كان 
متقاعد. وحاليًا يعمل ثالثة كنديين مقابل كّل 
هناك  سيكون   2035 وعام  متقاعد.  كندي 
كندي  كّل  مقابل  يعمالن  فقط  اثنان  كنديان 

متقاعد.
توفير  في  النقص  لسّد  مهاجرين  ودون 
احتياجات مجتمع يشيخ أكثر فأكثر سُيضطّر 
الكنديون الشباب لدفع المزيد عن كّل فرد من 
المتوفرة  والمساعدات  اإلعانات  تأمين  أجل 

حاليًا.
الخطوط  »أكانوا ممرضين وممرضات على 
األمامية للجائحة، أو من مؤسسي الشركات 
الناشئة األكثر وعدًا، يعيد الطالب األجانب 
امتداد  على  المحلية  للمجتمعات  العطاءات 
قد  الجائحة.  ضّد  الكفاح  نواصل  فيما  كندا 
مساهماتهم  لكّن  )القانوني(،  وضعهم  يكون 

دائمة«، كتب وزير الهجرة الفدرالي.
للطالب  الجديدة  العامة  السياسة  هذه  »تتيح 
هنا  دراستهم  تابعوا  الذين  الشباب  األجانب 
فيما  عمل  على  والحصول  البالد  في  البقاَء 
الحتياجات  كندا  تستجيب  أن  تضمن  هي 
اقتصادنا الملحة، اليوم وغدًا«، أضاف الوزير 

منديتشينو.
نريد  ال  بسيطة:  األجانب  للطالب  »رسالتنا 
فقط أن تتابعوا دراستكم هنا )في كندا(، نريد 
في  الهجرة  وزير  أّكد  هنا«،  تبقوا  أن  أيضًا 

حكومة جوستان ترودو الليبرالية.
»تصريح  على  الحصول  يريد  من  وبإمكان 
عمل مفتوح« بموجب البرنامج الجديد التقّدم 
الثاني  كانون   27 من  ابتداًء  لذلك  بطلٍب 

)يناير( الجاري.
)وكالة الصحافة الكندية(
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انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية هي األولى منذ 15 عاما 
في محاولة إلنهاء انقسامات داخلية طويلة قبيل تنصيب بايدن

حفل بمناسبة الذكرى الخامسة الستقبال الالجئين السوريين 
وترودو ُيثني على دورهم

السورية«  الكندية  »المؤسسة  مديرة  تقول 
الكنديين  دعم  إّن  الخطيب  بيان   )SCF(
للقادمين الجدد من السوريين كان مثااًل جمياًل 

ُيحتذى به في سائر العالم.
ونّظمت الخطيب مساءالخميس حفاًل افتراضيًا 
السنوية  الذكرى  بمناسبة  اإلنترنت  على 
السوريين  الالجئين  كندا  الستقبال  الخامسة 
واالستقرار  األمن  عن  بحثًا  إليها  قدموا 
لالنطالق مجددًا في الحياة بعيدًا عن مآسي 

الحرب في الوطن وويالتها.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية ُتذّكر 
الخطيب بأّن آالف الكنديين تطّوعوا من أجل 
كافة  تقريبًا  في  السوريين  الالجئين  مساعدة 

مدن كندا وبلداتها.
والخطيب نفسها قدمت إلى كندا الجئًة سورية 
قبل أكثر من 30 عامًا، وهي تقول إّن غالبية 
معهم  تعاملت  الذين  السوريين  الالجئين 
وحصلوا  اإلنكليزية  اللغة  تعلموا  منظمتها 
من  تلقوه  الذي  الدعم  بفضل  وظائف  على 

مجتمعاتهم المحلية.
سوريين  الجئين  عن  ناجح  فعاًل  مثال  »إنه 
تقول  جيدًا«،  فيه  واندمجوا  بلد  إلى  قدموا 
رغبة  بينهم  من  الكثير  »ولدى  الخطيب، 
المحلية،  مجتمعاتهم  إلى  الجميل  برّد  شديدة 
أو  واسع  نطاق  على  إن  بذلك  قاموا  وقد 

ضّيق«.
سوريين  الجئين  تقّل  طائرة  أول  أّن  ُيذكر 
األول  كانون   10 في  تورونتو  في  حّطت 
حكومة  إطالق  عقب   2015 )ديسمبر( 

الستقبال  برنامجًا  الليبرالية  ترودو  جوستان 
الهاربين من جحيم  السوريين  آالف  عشرات 

الحرب في بالدهم.
وكان الحزب الليبرالي الكندي بقيادة ترودو قد 
وعد في الحملة االنتخابية في صيف وخريف 
لوصول  كبيرة  تسهيالت  بتوفير   2015
ترودو  وتوجه  كندا.  إلى  السوريين  الالجئين 
وقال  االفتراضي  الحفل  في  المشاركين  إلى 
لهم إّن الكنديين انتخبوا حكومته كي تستقبل 

المزيد من الالجئين السوريين.
به  وقام  الكنديون  به  طالب  أمرًا  هذا  »كان 
فخور  »أنا  مضيفًا  ترودو،  قال  الكنديون«، 
جدًا بأّن حكومتي كانت السفينة التي حققت 

تلك الرغبة لدى الكنديين«.
وأضاف ترودو أّن استقبال الالجئين السوريين 

بل  لهم  أفضل  مستقباًل  فقط  يعني  يكن  لم 
مستقبٌل أفضل أيضًا لجميع الكنديين.

واستقّر في كندا نحو 73,000 الجئ سوري 
منذ عام 2015.

الخاصة  الرعاية  برنامج  إّن  ترودو  وقال 
لالجئين أثبت نجاحه بعد أكثر من 40 عامًا 

على إطالقه.
في  اآلن  ُمتَّبع  كندي  نموذج  هو  »البرنامج 
كّل أنحاء العالم«، أّكد ترودو، مضيفًا »هذا 
البرنامج هو قصة جميع الكنديين، من المدن 
الكبيرة إلى أصغر البلدات، الذين غّير كرُمهم 

وإحساُنهم حياة مئات اآلالف من الناس«.

الجديد  النقل  وزير  أّن  إلى  ترودو  وأشار 
كندي  أّول  هو  الغبرا،  عمر  حكومته،  في 

الفدرالية،  الحكومة  يدخل  أصول سورية  من 
الشباب  جيل  أفراد  بعض  أّن  وأضاف 
المشاركين في حفل أمس قد يجدون أنفسهم 

في الحكومة وفي قيادة الدولة يومًا ما.
يمّثل  حيث  العموم  مجلس  في  نائب  والغبرا 
 Mississauga( ميسيسوغا«  »وسط  دائرَة 
 ،2015 عام  منذ  أونتاريو  في   )Centre
 2015 انتخابات  في  بمقعدها  فاز  أنه  أي 
للنقل  وزيرًا  أصبح  وهو  المتتالية.  و2019 
عنه  أعلن  الذي  الوزاري  التعديل  بموجب 
الحين  ذاك  حتى  وكان  الثالثاء،  يوم  ترودو 

سكرتيرًا برلمانيًا لرئيس الحكومة.
أكثر  قبل  إلى كندا  الغبرا من سوريا  وهاجر 
من 20 عامًا، وهو قال  للمشاركين في الحفل 
يواجهون  ما  غالبًا  والمهاجرين  الالجئين  إّن 
تحديات عندما يبدأون حياًة جديدة في كندا، 

مضيفًا أنه هو أيضًا واجه بعضًا منها.
واألمل  المحبة  من  لحظات  »هناك  لكن 
تساعدنا على تجاوز هذه التحديات« أضاف 
ستنجحون  بأنكم  واثق  »وأنا  بالعربية،  الغبرا 

وستؤدون دورًا بارزًا في بناء كندا«.
وتحدث خالل الحفل عدة قادمين جدد سوريين 
بناء  يواصلون  فيما  الشخصية  تجاربهم  عن 

حياتهم في وطنهم الجديد، كندا.
الكندية  لـ«المؤسسة  الرئيسي  المقّر  ويقع 
السورية« في ميسيسوغا في تورونتو الكبرى 
في مقاطعة أونتاريو. وتقّدم هذه المنظمة غير 
الحكومية مساعدات للقادمين الجديد في عدة 

مدن في المقاطعة. 

عباس   محمود  الفلسطيني  الرئيس  أعلن 
الجمعة عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 
هي األولى منذ 15 عاما في محاولة إلنهاء 

انقسامات داخلية مضى عليها وقت طويل.
وعلى نطاق واسع تعتبر هذه الخطوة استجابة 
للمؤسسات  الديمقراطية  للشرعية  النتقاد 
رئاسة  ذلك  في  بما  الفلسطينية  السياسية 

عباس.
الرئيس  تنصيب  من  أيام  قبل  أيضا  وتأتي 
يريد  الذي  بايدن  جو  المنتخب  األمريكي 
الفلسطينيون إعادة صياغة العالقات معه بعد 
أن وصلت إلى مستوى متدن في ظل رئاسة 

دونالد ترامب للواليات المتحدة.
السلطة  وقال مرسوم نشره مكتب عباس إن 
الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في 
الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ستجري 
انتخابات تشريعية ورئاسية في 22 مايو أيار 

و31 يوليو تموز على الترتيب.
وقال المرسوم “وجه الرئيس لجنة االنتخابات 
حملة  بإطالق  للبدء  كافة  الدولة  وأجهزة 
محافظات  جميع  في  ديمقراطية  انتخابية 
وغزة  الغربية  الضفة  إلى  إشارة  في  الوطن” 

والقدس الشرقية.
وجددت الفصائل الفلسطينية جهود المصالحة 
إلى  الماضي  العام  في  إسرائيل  توصل  بعد 
أربع  مع  دبلوماسية  عالقات  إلقامة  اتفاقات 
التي  االتفاقات  هذه  وأثارت  عربية.  دول 
توسطت فيها إدارة ترامب غضب الفلسطينيين 
التي  المنطقة  وتركتهم في عزلة متنامية في 
مخاوف  نتيجة  التحالفات  في  تحوال  شهدت 
مشتركة بين إسرائيل ودول الخليج العربية من 

إيران.
الرئيسي  الداخلي  المنافس  حماس،  ورحبت 

“عملنا  بيان  في  وقالت  باإلعالن.  لعباس، 
كل  تذليل  على  الماضية  األشهر  طوال 

العقبات للوصول إلى هذا اليوم”.
“يعبر  نزيهة  انتخابات  إلى  الحركة  ودعت 
فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود 

وبكل عدالة وشفافية”،
هاني  غزة  لشؤون  السياسي  المحلل  وقال 
حبيب إنه مع تنصيب بايدن يوم 20 يناير 
أن  لو  كما  األمر  “يكون  الثاني  كانون 
الفلسطينيين يقولون لإلدارة األمريكية الجديدة 

نحن مستعدون للعمل”.
* تنافس شديد

الفلسطينية  البرلمانية  االنتخابات  كانت 
عن  أسفرت  قد   2006 عام  في  الماضية 
فوز مفاجئ لحماس، فيما وسع خالفا سياسيا 
قطاع  على  الحركة  سيطرة  إلى  أدى  داخليا 

غزة في 2007.
وتشير استطالعات الرأي في اآلونة األخيرة 
كما  االنتخابات  في  شديد  تنافس  وجود  إلى 
في  للرأي  استطالع  وأظهر  قبل.  من  حدث 
المركز  أجراه   2020 األول  كانون  ديسمبر 
أن  والمسحية  السياسية  للبحوث  الفلسطيني 
38 في المئة من الناخبين سيصوتون لحركة 
فتح في االنتخابات التشريعية و34 في المئة 

لحماس.
الرئاسية  االنتخابات  في  تتفوق  حماس  لكن 
مع تفضيل 50 في المئة من الناخبين لرئيس 
المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بينما 

يؤيد عباس 43 في المئة.
ورغم أن عباس فاز في االنتخابات الرئاسية 
الماضية التي أجريت في يناير كانون الثاني 
عام 2005 فإنه لم يواجه منافسة جادة إذ لم 

تقدم حماس مرشحا ضده.

حملة  حماس  أدارت   2006 عام  في  لكن 
تحت  التنظيم  جيدة  البرلمانية  لالنتخابات 
حركة  وهزمت  واإلصالح”  “التغيير  شعار 
السياسة  الحياة  تهيمن على  التي كانت  فتح 
الفلسطينية في ذلك الوقت والتي كانت تعتبر 

على نطاق واسع فاسدة ومحابية ومنقسمة.
سيتغلب  كيف  الواضح  غير  من  زال  وما 
عباس على صعوبات إجراء االنتخابات في 
جهة  منها  كل  على  تسيطر  مناطق  ثالث 

مختلفة.
اشتية  محمد  د.  الوزراء  رئيس  واعلن  هذا 
الحالي  الرئيس  لترشيح  تتجه  فتح  بان 
عباس كمرشح وحيد عن الحركة فيما اعلن 
اخرون عن امكانية ترشح االسير الفلسطيني 
االحتالل  سجون  في  الحياة  مدى  المحكوم 
الوزراء  رئيس  وطالب   . البرغوثي  مروان 
سيما  ال  الدولي  المجتمع  اشتية،  محمد  د. 
إسرائيل  على  بالضغط  األوروبي  االتحاد 
المشاركة  من  بالقدس  الفلسطينيين  لتمكين 
عليه  تنص  ما  وفق  العامة  باالنتخابات 
االتفاقيات الموقعة وما هو حق لهم مارسوه 

في االنتخابات السابقة.

ال  أن  يجب  الفلسطينية  »الديمقراطية  وقال: 
واالتفاقيات  االحتالل،  لمزاج  رهينة  تكون 
في  الفلسطينيين  لكل  السماح  على  تنص 
القدس  فيها  بما  الغربية  والضفة  غزة  قطاع 
التصويت  في  االنتخابات  في  بالمشاركة 
والترشح، ونريد من المجتمع الدولي أن يضع 
لقائه  ذلك خالل  جاء  ذلك«.  أجل  من  ثقله 
مع 51 سفيرا وقنصال أجنبيا، أعضاء السلك 
الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، حيث 
عقد  بخصوص  التطورات  آخر  معهم  بحث 
بحضور  فلسطين،  في  العامة  االنتخابات 
وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الخميس 

في مكتبه في رام هللا.
خالل  من  العالم،  دول  الوزراء  رئيس  ودعا 
في  للمساهمة  مراقبين  إرسال  إلى  سفرائها، 
وجه،  أكمل  على  االنتخابية  العملية  سير 
مثمنا كافة أشكال المساندة إلجراء االنتخابات 
العملية االنتخابية علما أن  ودعم احتياجات 
لجنة االنتخابات المركزية قدرت االحتياجات 
المالية إلجراء االنتخابات بـ 23 مليون دوالر.
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باراك أوباما في ال700 صفحة من مذكراته
 في كتابه » أرض الميعاد« 

فارس بدر 
ميسيساجا 

الشخصّية  رحلته  في  للقراءة  مشّوق  كتاب 
في  والمساءلة  للتقييم  ومفتوح   ، والسياسية 
تفاعالته مع دوائر القرار في اإلدارة األميركية. 
لقد حّققت المذكرات مبيعات وصلت إلى نحو 
890 ألف نسخة في الواليات المتحدة وكندا 
خالل أول 24 ساعة من طرحها في األسواق 
، وهو رقم قياسي لدار نشر » بينغوين راندام 
هاوس«. ومن المتوقع أن يحتّل هذا الكتاب 
في  مبيعًا  األكثر  الرئاسية  المذكرات  مرتبة 

العالم.   
والجدير بالذكر أّن أوباما وزوجته باعا حقوق 
النشر للدار المذكورة في صفقة قياسية ُقّدرت 
مبلغ  وهو   ، دوالر  مليون   60 ب  قيمتها  
قياسي لمذكرات الرؤساء األميركيين بالمقارنة 
مع سلفه جورج بوش 10 ماليين دوالر وبيل 

كلينتون 15 مليون دوالر. 
وراء  الدوافع  عن  معلومات  أي  أملك  ال 
الموعودة  األرض   « عنوان  أوباما  إختيار 
الشخصية  مذكراته  فيه  يتناول  لكتاب   «
ُمثقل  العنوان  هذا  وأّن  خاصًة  والسياسية. 
بالمعاني التاريخّية، إن على الصعيد الديني 
مشاريع  لكل  تبرير  من  يحمله  وما  التوراتي 
على  أو  اإلستيطاني،  والتمّدد  اإلستعمار 
إكتشاف  رافق  الذي  اإليديولوجي  الصعيد 
القارّة األميركية وأّدى إلى إبادة شعوب الهنود 
بحّقهم  الجماعية  المجازر  وارتكاب  الحمر 
األوروبيين  للغزاة  تحريضية  شعارات  تحت 
أرض   « يافطة  تحت  البربرية  وحمالتهم 

الميعاد ».  
لندع هذا التساؤل جانبًا رغم مشروعيته، فقد 
توزّعت أقسام الكتاب -الذي القى إقبااًل غير 
شراء  األولى  الساعة  عرفت  حيت  مشهود، 
أعلى  متصّدرًا  نسخة،  ألف  تسعين  حوالي 
نسبة مبيع في العالم - على المحاور التالية: 
أواًّل: طفولة أوباما ونشأته من أب إفريقي وأم 
) مكان والدته(  بين  هاواي  وتنقّله  أميركية 
الطفولة  تلك  رافق  وما  وإفريقيا  وأندونيسيا 
من أسئلة لم تغب يومًا عنه في عالٍم يكتّظ 

بالصراعات العرقية واإلثنية. 
من  معها  ترافق  وما  الدراسة  سنوات  ثانيًا: 
الذات واآلخر والتشجيع  للتعّرف على  أسئلة 
الذي القاه من والدته بعد الطالق من والده 
الذي عاد إلى كينيا تاركًا لألم مهّمة اإلعتناء 

به. 
ثالثًا: دخوله إلى جامعة كولومبيا في نيويورك 
إلى  وبعدها  السياسية  العلوم  درس  حيث 
جامعة  هارڤرد لدراسة القانون وبداية عالقته 
في  وجد  التي  ميشال«  عمره«  رفيقة  مع 
شخصيتها وطموحها ما يتناسب مع أحالمه، 

وقراره الحقًا بالزواج منها. 
مهنة  لممارسة  شيكاغو  إلى  انتقاله  رابعًا: 
إجتماعية  أنشطة  في  وانخراطه  المحاماة 
التناقضات  على  عينيه  فّتحت  وسياسية 
ُأّسست  وكيف  والعنصرية،  اإلجتماعية 
داخل  السياسي  العمل  في  إنخراطه  لبدايات 
تشجيع  من  واكبه  وما  الديمقراطي  الحزب 
العمل  الحزب لخوض غمار  داخل  تنظيمي 
في  السناتور  منصب  توّلى  حيث  السياسي 
-1996 بين  ما   « إلينوي  »والية  مجلس 

 .2004
الحزب  عن  للترّشح  اعتزامه  خامسًا: 
الديمقراطي، حيث خاض منافسة شرسة مع 
كلينتون  هيالري  األميركية  الخارجية  وزيرة 
للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لإلنتخابات 
الرئاسية، وبعدها فوزه على منافسه الجمهوري 
المخضرم جون ماكين لفارٍق واضح ليصبح 

المتحدة  للواليات  واألربعين  الرابع  الرئيس 
األميركية في العام 2009. 

سادسًا : في هذا الفصل يدعو أوباما القارئ 
للدخول معه الى البيت األبيض للتجّول في 
أقسامه وزواريبه لدرجة يشعر فيها المرء وكأّنه 
الحياة  طالت  تفاصيل  في  الحضور،   بين 
الخاصة مع أفراد عائلته حينًا، ومع ضيوفه 

وزوّاره وفريق عمله ومستشاريه أحيانًا. 
مع  تزامنت  التي  التحدّيات  بداية  سابعًا: 
دخوله إلى البيت األبيض إن على المستوى 
لتطوير  الرئيسي  مشروعه  تحقيق  الداخلي 
وهو   ، الصحّية  والتقديمات  الخدمات  نظام 
 Obama Care بمشروع  الحقًا  ُعرف  ما 
والبطاقة الصحّية ، أم على صعيد السياسة 
دون  أوحالها  في  أغرقته  التي  الخارجية 
التمّكن من صياغة اإلستراتيجّيات الضرورية 
للتعاطي معها نتيجة توزّع مراكز القوى والنفوذ 

والمصالح في أقبية دوائر القرار. 
العالم  في  اإلجتماعي  الحراك  بداية  ثامنًا: 
عام  تسميته  على  اصُطلح  ما  أو  العربي 
جماهير  العربي«.  الربيع   « ب   2011
مصر  و  البحرين  في  الشوارع  إلى  خرجت 
ساحة التحرير وسوريا وما خلقة هذا الحراك 
أروقة  في  متناقضة  ومواقف  تعارضات  من 
اإلدارة األميركية، من تأييد إلى شجب، إلى 
مصالح  لوجود  نتيجة  وذلك  إلى....  بلبلة 
استراتيجية وقواعد عسكرية في البحرين وقطر 
حسني  من  الطلب  قّرر  أن  وبعد  وسواهما. 
مبارك للتنّحي عن الحكم أمام جماهير ساحة 
التحرير، يصطدم أوباما باتصال هاتفي من 
هذا  دفع  في  العجلة  من  فيه  يحّذره  نتنياهو 
القرار قائاًل: إن خيار عزل الرئيس المصري 
هو خيار بين » اإلستقرار » أو » الفوضى 
» وَِإنَّ إسرائيل تفّضل الخيار األّول بما فيه 

ضمانًا ألمنها واستراتيجيتها في المنطقة. 
الشرق  في  األميركية  الديبلوماسية  تاسعًا: 
عالمية  قيادات  مع  أوباما  ولقاءات  األوسط 
شخصية  عن  الشخصية  وانطباعاته  وعربية 
الذين التقى بهم. وإذ أّنه ال داٍع لإلستفاضة 
طوياًل في هذا القسم خاصة وأّنه توقًف ملّيا 
من  بتوقعاته  وربطها  الشكلية  المالمح  أمام 

حيث اإلداء والحركة واإلنفعاالت. 
والشرق  العربية  المنطقة  ملّفات  عاشرًا: 
كانت  والتي  الفلسطينية  والقضية  األوسط 
األكثر تعقيدًا على الئحة المهام التي تصدَّى 
لها مع إدارته. ولّما كانت دوائر القرار موزَّعة 

الخارجية،  بين:  متداخلة  مرجعيات  في 
الدفاع، وكالة المخابرات المركزية، الكونغرس 

ومجلس األمن القومي... 
اتخاذ  اإلجماع على  يجعل من  الذي  األمر 
القرارات أمرًا في غاية التعقيد ، خاصًة عندما 
والتداخالت  الفلسطيني  بالملف  األمر  يتعّلق 
الذي  الصهيوني(  اللوبي  )أيباك،  حركة  مع 
ذات  القرارات  إتخاذ  في  غالبًا  وزنًا  يملك 

الصلة بهذا الملّف.  
أوباما  يفرد   629 و   628 الصفحتين  في 
تدّخل  حجم  عن  وصريحة  خاصة  عبارات 
في  وتأثيرها  الصهيوني(  اللوبي   (  AIPAC
صياغة القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية 
قائاًل: » إن أعضاء في الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري يحذرون مواجهة هذا اللوبي القوّي 
النفوذ في كافة الدوئر اإلنتخابية وعلى كافة 
السياسيين في واشنطن بما فيهم أنا شخصّيًا. 
للسياسات  المطلق  التأييد  تحقيق  طموحهم 
للمساعدات  الضّخ  وضمانة  اإلسرائيلية 
باإلدانة في  إستفراد إسرائيل  األميركية ومنع 
المنظمات والهيئات الدولية عبر استخدام حّق 

الڤيتو عندما تدعو الحاجة لذلك.« 
ويضيف أوباما قائاًل ما حرفّيُته :« إّن دعم 
مع  يتعارض  عندما  حتى  واجب  إسرائيل 
للمعارضين  ُيوّجه  األميركية كي ال  السياسة 
تهمة العداء إلسرائيل ، أو العداء للسامّية ، 
انتخابات  أي  في  غاليًا  ثمنًا  سيدفعون  وهم 

مقبلة.«  
تقف  جهة  ألي  وليس  ألوباما  الكالم  هذا 
اللوبي  المواجهة ضّد ضغوطات  خندق  في 

الصهيوني في المجتمع الدولي.  
الفصل األخير في الكتاب كّرسه أوباما لعملية 
اغتيال زعيم القاعدة أسامة بن الدن، عارضًا 
والتخطيط  اإلعداد  لعمليات  دقيقة  بتفاصيل 
والنفسي  السياسي  والتحضير  والتنفيذ 
العمليات  أكثر  من  لواحدة  واللوجستي  
شخصّيا  هو  أشرف  والتي  دّقة  العسكرية 
وألّول مرّة مع فريقه في مجلس األمن القومي 
على متابعة تنفيذها في غرفة عمليات تابعة 

للبنتاغون.  
في  ذكره  على  يأِت  ولم  أوباما  يُقلُه  لم  *ما 

مذكراته. 
-حرب العراق التي أدانها في العام 2003 
والنتائج المدّمرة والكارثية التي ارتكبتها القوات 
بكل  إلى جرائم حرب  ترقى  والتي  األميركية 
ما في الكلمة من معنى.  خاصًة وأّن أسلحة 

األميركية  القات  دخلت  التي  الشامل  الدمار 
لتدميرها لم يتبّين لها أي أثر. 

حتى  العراق  من  اإلنسحاب  يتم  لم  -لماذا 
تاريخه؟ ومن هو المسؤول عن عمليات القتل 

الجماعية
ونهب العراق وخيراته وأثاره وتراثه ونفطه ؟ 

أفغانستان تحت شعار  العسكري في  الوجود 
مرور  عليه  مّر   « اإلرهاب  على  الحرب   «
األطماع  ذكر  على  يأتي  ان  دون  الكرام 
الطبيعي  الغز  خزّانات  أوسع  في  األميركية 
يأِت إطالقًا على  الحقول األفغانية. ولم  في 
ذكر Donald Rumsfeld وزير الدفاع في 

حكومة جورج بوش 
 Halliburton وشركة   Dick Cheney
العراق  في  استثماراتها  تبلغة  والتي  العمالقة 
وأفغانستان ما ُيقدر بمئات بباليين الدوالرات. 
القوات  مجود  عن  كلمة  أوباما  يكتب  -لم 
األميركية في الشمال السوري وال عن الوجود 
حقول  حول  المتوسط  البحر  في  العسكري 
لحماية  المتوسط  قعر  في  الطبيعي  الغاز 
شركة  قّدرته  الذي  الطبيعي  الغاز  استخراج 
مكّعب  متر  بليون   40 ب  الفرنسية  توتال 
رسم  مسرحيات  عبر  إسرائيل  تقاتل  والذي 
استخراجه  إلحتكار  المنطقة  في  الحدود 

وتصديره.  
في  الغوص  وعند  فيض.  من  غيض  هذا 
وكأّن  نشعر  أوباما  يجعلنا  مذكراته  تفاصيل 

الصراع 
والقيادات وشخصياتها  األفراد  يتمحور حول 
ونمط تعاطيها وإدائها، في الوقت الذي يدرك 
الدولية  السياسة  أن   ، شك  أدنى  دون  فيه 
األميركية  اإلستراتيجية  بالمصالح  محكومة 
على مستوى الكرة وأّنها في منطقتنا محكومة 
 / األميركي  للثنائي  المشتركة  بالمصالح 

اإلسرائيلي. 
أوباما  مذكرات  أّن  المعروف  من  كان  وإذا 
األميركيين  الرؤساء  مذكرات  من  كغيرها 
تخضع لعملية مسح دقيقة من أجهزة األمن 
المخابرات  وكالة  وجهاز   NSC القومي 
أي  تناول  أو  لتسريب  منعًا   CIA المركزية 
معلومات ذات صلة باألمن القومي األميركي، 
األمر الذي يلغي أي قيمة أخالقية وتاريخية 
باستثناء  األميركيين  الرؤساء  مذكرات  لنشر 
على  تضفي  التي  الضخمة  المالية  عائداتها 

الحدث قيمته المادية.
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الجماعة اإلسالمية األحمدية وليس القاديانية

مقال من االحمدية  للرد على مقال للدكتور 
الماضي  العدد  مشوار  في  نشر  حنا عيسى 
في  القاديانية   االحمدية  الجماعة  بعنوان 

فلسطين 

التعّرف على فئات ليس باإلفتراءات

المنطق  وأصحاب  المثقفين  شيم  َلمن  إنها 
الِقيم  من  بذرة  يؤمن  من  وكل  الدين  ورجال 
ال  أن  والقومية  واألدبية  الدينية  والمبادئ 
حين  في  واإلفتراء  والزور  الكذب  يستخدموا 

تعريفهم لفئة معينة.

من  بعًضا  أّن  األخيرة  اآلونة  في  لوحظ 
يدعي  ممن  وغيرهم  والدين  العلم  أصحاب 
الجماعة  فتواتهم عن  الفلسفة يستعجلون في 
اإلسالمية األحمدية, فيذهبون إلى اإلنترنيت 
وُيَجّمعون كل ما يوافق رغباتهم من المعلومات 
من ِقبل مخالفي الجماعة اإلسالمية األحمدية 
ومباشرًة ومن دون أي تحقيق, ينشرونها في 

اإلنترنت وفي عامة الناس!
الثقافة  هذه  مثل  من  العجب  كّل  فالعجب 
أنني  المعقول  غير  من  أنه  حيث  الفّتانة. 
اإلسالم  على  أتعرف  أن  أردت  لو  فرًضا 
فأذهب وأقرأ ما قاله القسيسون ومن دون أي 
تحقيق أنشر أقوالهم وكأني عالٌم بحالهم! أو 
إن أردت أن أتعرف على المسيحية فأقرأ ما 
قاله المشائخ في المسيحية وأذهب فورًا ناشرًا 
ظلم  ُيعتبر  هذا  المسيحية!  عن  تعريفية  ُنبذ 
وافتراء وبعيد عن العدل. إْذ أّن الفكر الحر 
يتطّلب البحث والنظر في أقوال الفئة نفسها 

أيًضا وال يكتفي بأقوال الغير.
نبذة تعريفية عن الجماعة األحمدية

إذا وضعنا ما ذكرناه آنًفا نصب أعيننا, سنجد 
أن أفضل وسيلة للّتعّرف على فئة معينة هي 
ثم  ومن  الفئة  هذه  مؤسس  قاله  ما  نقرأ  أن 

يمكن المقارنة مع أقوال وآراء اآلخرين.
اإلسالمية  الجماعة  عقائد  لكم  نقدم  فعليه, 
حضرة  الجماعة  مؤسس  ِقبل  من  األحمدية 
المهدي  اإلمام  القادياني,  أحمد  غالم  ميرزا 
المعهود والمسيح الموعود عليه السالم, يقول:

الصمد,  الفرد  باهلل  نؤمن  مسلمون,  »نحن 
قائلين ال إله إال هو, ونؤمن بكتاب هللا القرآن, 
ورسوله سيدنا محمد )صلى هللا عليه وسلم( 
البعث,  بالمالئكة ويوم  النبيين, ونؤمن  خاتم 
ونستقبل  ونصوم,  ونصلي  والنار,  والجنة 
القبلة, ونحرم ما حرم هللا ورسوله, وُنحّل ما 
وال  الشريعة  في  نزيد  وال  ورسوله,  هللا  أحّل 

ننقص منها مثقال
به رسول هللا صلى هللا  جاء  ما  ونقبل  ذرة, 
ولْم  ِسرّه  نفهم  لم  أو  فِهمنا  وإْن  وسلم  عليه 
المؤمنين  من  بفضل هللا  وإّنا  حقيقته,  ُندرك 

الموحدين المسلمين« )نور الحق ص4(

أقوال  مع  األحمدية  عقائد  تتعارض  هل 
الرسول محمد صلى هللا عليه وسالم؟

الجماعة  في  األساسية  العقائد  هي  هذه 
بتعريف  لنقارنها  اآلن  األحمدية,  اإلسالمية 
اإلسالم  مؤسس  عرّفه  ما  حسب  المسلم 

الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم:

»َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل للاَِّ 
َصاَلَتَنا  َصلَّى  َمْن   : َوَسلََّم  َعَلْيِه  للاَُّ  َصلَّى 
الُمْسِلُم  َفَذِلَك  َذِبيَحَتَنا  وََأَكَل   ، ِقْبَلَتَنا  وَاْسَتْقَبَل 
ُة َرُسوِلِه, َفاَل ُتْخِفُروا للاََّ  الَِّذي َلُه ِذمَُّة للاَِّ َوِذمَّ

ِتِه« )البخاري. كتاب الصالة( ِفي ِذمَّ
كذالك عندما أجرى الرسول محمد صلى هللا 
المدينة  في  اإلحصاءات  بعض  وسلم  عليه 
المنافقين  فيهم  وكان  المسلمين,  عدد  ليعلم 

الرسول محمد صلى هللا عليه  أيًضا, عّرف 
وسلم عن المسلم وقال لصحابته »ُأاْكُتُبوا ِلي 

َمْن َتَلفََّظ ِباإِلْساَلِم ِمَن النَّاِس«
)البخاري. كتاب الجهاد(

نظرًا إلى ما قاله الرسول صلى هللا عليه وسلم 
نحن كجماعة إسالمية أحمدية, نكتفي بفتوة 
الرسول عليه الصالة والسالم وال نأخذ بفتاوى 
غيره ولو أجمع عليها جميع علماء المسلمين 
تتعارض  فتواهم  دامت  فما  أحمديين,  الغير 
عليه  هللا  صلى  محمد  الرسول  فتاوى  مع 
وإنكارهم  إجماعهم  بل  لها.  قيمة  فال  وسلم 
للجماعة اإلسالمية األحمدية لن يزيد ُحّجتنا 
إال دْعًما. حيث أّن الرسول محمد صلى هللا 
عليه وسلم لم يفتخر بعلماء آخر الزمان بل 
اعتبرهم من أكبر مصدرا للفتن, حيث قال« 
َيْبَقى  اَل  َزَماٌن  النَّاِس  َعَلى  َيْأِتَي  َأْن  ُيوِشُك 
اْلُقرْآِن  ِمَن  َيْبَقى  واََل  اْسُمُه،  ِإالَّ  اإْلِْساَلِم  ِمَن 
ِإالَّ َرْسُمُه، َمَساِجُدُهْم َعاِمرٌَة َوِهَي َخرَاٌب ِمَن 
َماِء  السَّ َأِديِم  َتْحَت  َمْن  ُعَلَماُؤُهْم َشرُّ  اْلُهَدى، 
مْن ِعْنَدُهْم َتْخرُُج اْلِفْتَنُة َوِفيِهْم َتُعود«)الكامل. 

شعب اإليمان(
من  الفئات  باقي  عن  األحمدية  يميز  ما 

اإلسالم
اإلسالمية  الجماعة  مسبًقا  شرحنا  ما  حسب 
عن  تبعد  ال  مسلمة  جماعة  األحمدية, 
الذي  األمر  أما  شبٍر.  قيد  اإلسالم  تعاليم 
يميز الجماعة عن باقي الجماعات, هو أّن 
مؤسس الجماعة أعلن أنه هو اإلمام المهدي 
الديانات  والمسيح الموعود مجيئه في بعض 
قاله  لما  ِوفقا  كالمسيحية واإلسالم. وبالفعل, 
ونظرًا  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمد  الرسول 
ما  كل  أن  تبّين  العالم,  في  المسلمين  لحال 
عليه  القادياني  أحمد  غالم  ميرزا  به  اّدعى 
السالم يتوافق تماًما مع نبوءاته عليه الصالة 
والسالم في آخر الزمان. وال بد أن ال ننسى 
أن دعاويه لم تغير شيًئا من شريعة اإلسالم, 
ولم  يزد  لم  آنًفا,  وذكرناه  قال  كما  أنه  حيث 
إنما  اإلسالمية.  الشريعة  من  شيًئا  ُينقص 
أحوال  بإصالح  فقط  يتعلق  ومهامه  دعواه 

المسلمين خاصة وربط عالقة ود بين الخالق 
والمخلوق بشكل عام. وسالحه تعاليم اإلسالم 
التي أخطأ  القرآن الكريم,  الحقة الظاهرة في 

فهمها علماء من المسلمين.
نتصّور  أن  يمكن  أكثر,  الصورة  لتوضيح 
مكملة  كاملة  هي  التي  اإلسالم  تعاليم  أن 
ُيرى  ال  فأصبحت  الغبار  عليها  تجّمَع  مرآًة 
هو  الذي  المهدي  اإلمام  فمهمة  حقيقتها. 
أن  السالم  عليه  القادياني  أحمد  ميرزا غالم 
الصورة  المرآة إلراءة  الغبار عن  تلك  يمسح 
الرسول  به  الذي جاء  الحقيقية عن اإلسالم 
كله.  للعالم  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمد 
يرى  سوف  كتبه  من  يقرأ  من  كل  وبالفعل 
أقوال  بقراءة  اإلكتفاء  أما  األمر.  هذا  حقيقة 
الغامض  واإلتباع  اإلستماع  أو  الناس  عامة 
ألقوال المشائخ عن األحمدية, فهذا لن يكتِف 
ورسله.  وكتبه  باهلل  يؤمن  حر  مسلم  أي  به 
للمشائخ  يتنزل  لم  والقرآن  اإلسالم  أن  حيث 
فحسب, إنما تنزل لكل الناس. فإن كان األمر 
الفالني  بالقول أن »الشيخ  ِلَم نكتِف  كذالك, 

كّفركم لذا ال حاجة لي أن أقرأ عنكم«!

بشرى لكل من ينتظر ظهور المهدي

يقول حضرة ميرزا غالم أحمد اإلمام المهدي 
والمسيح الموعود عليه السالم:

»قد بينُت مرارًا وأظهرُت للناس إظهارًا, أني 
أنا المسيح الموعود والمهدي المعهود, وكذالك 
ُأمرت وما كان لي أن أعصي أمر ربي وألحَق 
أمري  وتدّبروا  علّي  تعجلوا  فال  بالمجرمين. 
حّق الّتدّبر, إن كنتم متقين, وعسى أن ُتكّذبوا 
امرًا وهو من عند هللا, وعسى أن ُتَفّسقوا رجاًل 
ص  المسيح  )إعجاز  الصالحين«  من  وهو 

)8 – 7
»إن المهمة التي قد أقامني هللا تعالى أن أقوم 
بها, هي أن أقوم بإزالة ذالك الخلل الحاصل 
المحبة  صلة  بينهما  وأرسي  وخلقه,  هللا  بين 
الدينية  الحروب  وُألغي  ثانيًة,  واإلخالص 

بإظهار الحّق مرسًيا دعائم الصلح. وأكشف 
الحقائق الدينية التي قد اختفت

للروحانية  نموذًجا  وأقدم  الناس,  أعين  عن 
النفوس,  ظلمات  تحت  مدفونة  التي صارت 
تلك  فحسب,  باللسان  ال  بالعمل  وأكشف, 
القوى الربانية التي تسري إلى داخل اإلنسان 
إقباله على هللا تعالى أو  وتتجلى فيه نتيجة 
في  أغرس  أن  هذا  كل  وفوق  دعائه,  نتيجة 
القوم من جديد غرًسا خالًدا للتوحيد الخالص 
النقي الالمع الخالي من أي شائبة من شوائب 
أنا,  بقوتي  يتم  لن  كله  هذا  أن  بيد  الشرك. 
بل بقدرة ذالك اإلله الذي هو رّب السماوات 

واألرض.« )محاضرة الهور ص 180(

إنجازات الجماعة اإلسالمية األحمدية

تعالى,  التعاليم, وبفضل هللا  هذه  بناًءا على 
الجماعة اإلسالمية األحمدية ما زالت تسعى 
هذه  لتحقيق  قوى  من  تملك  ما  وبكل  مثابرة 
التي  اإلسالم  صورة  وألصالح  األهداف, 
قبل  ومن  اإلعالم  وسائل  قبل  من  ُشّوهت 

بعض المسلمين في العالم.
فعليه, من اإلنجازات التي قامت بها الجماعة 

اإلسالمية األحمدية هي أنها قامت ب:

· ترجمة القرآن الكريم إلى ما يزيد عن سبعين 
لغة.

وآبار  ومدارس  ومستشفيات  مساجد  بناء   ·
والضرورية  األساسية  األمور  من  وغيرها 
أفريقيا وجنوب  الفقيرة مثل  البالد  للحياة في 

أمريكا وغيرهما.

· نشر دعوة اإلسالم الحقيقي السليم الخالي 
وسائل  عبر  والظلم  واإلرهاب  الشوائب  من 

اإلعالم في جميع أنحاء العالم.

أن  وهما  هنا,  بالذكر  جديران  أمران  وهناك 
أفراد  سوى  تمويل  مورد  لها  ليس  الجماعة 
الجماعة أنفسهم, ال تتمول من اإلنجليز )كما 

يزعم البعض( وال من غيرهم.

دينية  فئات  هناك  أّن  هو  اآلخر  واألمر 
وسياسية أخرى تقوم بمثل هذه األعمال في 
الجماعة هناك هو أن  أفرقيا ولكن ما يميز 
الجماعة ال تطمع باستيراد أي مواد أو حصاد 
من أفريقيا. إنما أكثر ما تفعله في تلك البالد 
لصالح أهلها وكذالك ُتوكل األفارقة بأنفسهم 
أطباء  هناك  العكس,  وعلى  إدارتها.  على 
أصحاب  من  وغيرهم  ومهندسون  ومدرسون 
تلك  إلى  يذهبون  الذين  الجماعة  في  المهن 

البالد للتطوع فقط.

أحمدية أم قاديانية؟

الجماعة  مخالفي  أن  نذكر  الختام  وفي 
اإلسالمية األحمدية يسمونها بالقاديانية! وهذا 
في  ظهر  السالم  عليه  المهدي  اإلمام  ألّن 
قرية صغيرة بالهند ُتدعى قاديان. فعلى هذا 
بالطائفة  المسيحية  الديانة  يسمون  ال  لماذا 
في  ظهر  المسيح  أن  حيث  الفلسطينية؟! 
من  بأنهم  المسلمين  نسمي  أو  فلسطين, 

الطائفة المكية!
الجماعة  هو  للجماعة  الرسمي  اإلسم 
اإلسالمية األحمدية, وكما ذكرنا آنًفا أن هذه 
الجماعة ال تحيد قيد شبٍر عن تعاليم اإلسالم 
والقرآن الكريم والرسول محمد صلى هللا عليه 

وسلم.
الداعية اإلسالمي األحمدي

مصلح شنبور \كندا\
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التقرير الشهري للسوق العقاري / شهر 12/2020
TRREB - حسب مجلس تورونتو العقاري 

Mo Yonan مهند يونان
وكيل العقارات في ميسيساجا 

كانون   6 يوم  اونتاريو  تورونتو  في  صدر 
السنة  عن  النظر  بغض   -  2021 الثاني 
 ,19 كورونا  ظروف  من  مسبوقة  الغير 
حول  والشكوك  العامة  الصحة  وشروط 
الكبرى  تورونتو  منطقة  االقتصادي,  الوضع 
عملية   95,000 من  اكثر  سجلت  وتوابعها 
بيع للمساكن لعام 2020 -  وهذا الرقم يمثل 
ثالث اعلى رقم مسجل ضمن االجصائيات. 
الجديد  التقرير  في  وصل  البيع  سعر  معدل 

الى 930,000$ 
الكبرى  تورونتو  لمنطقة   العقاري  السوق   «
شهد مسار غير مألوف خالل سنة 2020. 
والنقصان  كورونا  عن  الناجم  االنحدار  بعد 
عادت  الربيع,  فصل  خالل  الطلب  في 
المبيعات مرة اخرى لتسجل ارتفاع بمعدالتها 
في  قوي  انتعاش  والخريف.  الصيف  خالل 
عدة قطاعات اقتصادية, انخفاض كبير في 
كلفة القروض والتحسينات في االستخدامات 
للتكنولوجيا المتعلقة بعرض البيوت من خالل 
الكاميرات  طريق  عن  االفتراضية  الجوالت 
حسب   « العقاري  السوق  تعافي  وزاد  عزز 
ما قالته Luisa Patel المسؤولة في مجلس 

TRREB تورونتو العقاري
سنة  من  المعلومات  على  الضوء  تسليط   

2020
خالل  بيع  عملية   95,151 تسجيل  تم   -
العقاري  تورونتو  لسوق   TRREB MLS
خالل سنة 2020 - بزيادة بنسبة 8,4 مقارنة 
المسجلة  النتائج  يتضمن  بسنة 2019. هذا 
خالل شهر 12 بعدد مبيعات 7,180 وحدة 
بالمئة مقارنة  سكنية - بزيادة سنوية 64,5 

مع السنة السابقة 2019 
في  االعلى  يعتبر  السنوي  المبيعات  نمو   -
خصوصا   , بتورونتو  المحيطة  المناطق 

للبيوت السكنية نوع المسمى لعائلة واحدة
الى  وصل   للبيع  االسعار  معدل   -
بالمئة مقارنة  بزيادة 13,5   - 929,699$
سعر  معدل  يتضمن  ذلك   .2019 بسنة 
السنوية  الزيادة   -  12 لشهر   932,222$
بنسبة 11,2 بالمئة , واكثر نسبة زيادة كانت 
لنوع البيوت التي تسمى ببيت العائلة الواحدة 

في المناطق المحيطة بتورونتو الكبرى. 
- بعد التراجع الواضح في نشاط السوق بين 
 ,2020 من  الخامس  ونهاية  الثالث  الشهر 
خالل  كبير  بشكل  السوق  وضع  تحسن 
النصف الثاني من السنة, خالل اشهر متعددة 

ومتعاقبة بعدد المبيعات ومعدل اسعار البيع 
المسجلة. 

كبير  بشكل  العقاري  السوق  تعافي  بعد   «
وضع  بين  فرق  هناك  كان   ,2020 خالل 
السكنية.  الشقق  مع  مقارنة  البيوت  سوق 
الى  ادى  مما  مستقرا  للبيوت  العرض  بقي 
منافسة اكبر بين المشترين وزيادة في معدل 
االسعار بمرتبتين مئوية. على العكس , نمو 

الطلب  من  بكثير  اكثر  كان  الشقق  عرض 
الشقق  فرص  من  زاد  ذلك  الشراء.  على 
في  سبب  وبالتاكيد  للمشترين,  المعروضة 
امكانية المعاملة على اسعار الشقق , وادى 
ذلك الى نزول في معدل االسعار لبيع الشقق 
حسب   « السنة  من  االخيرة  االشهر  خالل 
 Jason Mercer TRREB Chief ماقاله

 Market Analyst

لماذا جاء ِخطاب بايدن باِهًتا وُمحِبًطا؟ 
وهل ُخروج ترامب “منبوًذا” من أبواب البيت األبيض الخلفّية نهائي؟

عبد الباري عطوان

“حَرًدا”  األبيض  البيت  ترامب  دونالد  غادر 
ومن األبواب الخلفّية ُدون أن يكون إلى جانبه 
ًها  أّي من ُمساعديه أو وزرائه الخلص، ُمتَوجِّ
إلى ُمنتجعه الخاص في فلوريدا، األمر الذي 
الرّاهن  الوقِت  في  المأساوّية  نهايته  َيعِكس 
ُيواِصل  الُمسَتبعد أن  على األقل، ومن غير 
المتحدة  والواليات  لحزبه،  الّتدمير  عملّيات 

وتعميق حالة االنِقسام الحالّية.
في  بايدن  جو  ألقاُه  الذي  الّتنصيب  ِخطاب 
البيت األبيض لم َيُكن باهًتا فقط، وإّنما جاء 
واعِتراًفا  األمريكّية،  لألَزمة  حقيقيًّا  انِعكاًسا 
اًل لوحدٍة  بها، وحجم التحّديات القادمة، وَتَوسُّ
أهلّية  حرًبا  وُمواجهة  شرخها،  يَتعّمق  وطنّية 
ل ليس من ِخصال  َتُطل برأسها، ولكّن التَّوسُّ

القادة الّتاريخيين.
نهاية ترامب الُمفَترضة، ستكون نهايًة لعصر 
الكذب واإلثارة والُمغامرات السياسّية، وفرض 
الّطائرات  حاِمالت  وتحريك  الُعقوبات، 
والغوّاصات، وبداية مرحلة “الّترميم” الُمفَترض 
ومهزوزة  الُمستقبل،  غامضة  ُمنهارة  ألمريكا 
وقٍت  أّي  وأكثر ضعًفا من  والّسمعة،  الُهوّية 

مضى فاقدًة الّثقة داخليًّا وخارجيًّا.
وعوده  جميع  تحقيق  في  َفِشَل  ترامب 
لبالده،  القوّة  ُيعيد  أن  وأبرزها  لألمريكيين، 
الُمنافسة،  الّصاعدة  الصينّية  القوّة  وتفكيك 
اإليراني، ونزع  الّنظام  تغيير  مثلما فشل في 
األسلحة واألنظمة الصاروخّية الجّبارة للّنظام 
الذي  األبرز  والّشيء  الّشمالي،  الكوري 
نجح فيه هو إذالل العرب وسوقهم كالقطيع 
االحِتالل  دولة  مع  الّتطبيع  ِمصَيدة  إلى 
من  الّدوالرات  ِمليارات  ونهب  اإلسرائيلي، 
خزائنهم، ولكّن هذا ال يعني أن وعود بايدن 
بُمكافحة الُعنصرّية، وتحقيق الوحدة الوطنّية، 
الزّعامة  واسِتعادة  االنِقسامات،  ُهوّة  وتجسير 

العالمّية أفضل حااًل.
***

ترامب  إدارة  ُعمر  من  األربع  الّسنوات 
آلى  بالّنسبة  األخطر  كانت  الّسلطة  في 
“اإلمبراطورّية” األمريكّية، ورّبما تكون نهايتها 
مّما  أسرع  بُصورٍة  النِهيارها،  الِبداية  ُنقطة 
االمبراطورّيات  فانِهيار  الكثيرون،  يَتصّوره 
الّداخل  هزائم  من  بدأ  الّتاريخ  في  الُعظمى 
التي مّهدت لهزائم الخارج، ولن يستطيع بايدن 
العجوز الَهِرم الذي َيِقف على عتبة الّثمانين 
عن  ناِهيك  االنِهيار،  هذا  وجه  في  الوقوف 

َمْنِعه.
الّتقليل من  ُيخِطئ الكثيرون عندما ُيحاولون 
ُبذور االنِهيار التي بَذرها الرئيس ترامب في 
بقصد  ُحكمه،  فترة  ِطوال  األمريكّية  البيئة 
تصريحه  في  يقول  وعندما  قصد،  ُبدون  أو 

الُمقَتضب الذي أطلقه وهو َيصَعد على ُسلَّم 
الّطائرة الرئاسّية التي نقلته للمرّة األخيرة من 
أّنه  “المجهول”،  إلى  األبيض  البيت  باحة 
فإّنه  بُأخرى،  أو  بَطريقٍة  الّسلطة  إلى  سيعود 
حظيت  سواًء  طريق،  خريطة  مالمح  َيرُسم 
هذه الخريطة بالّنجاح أو الفشل، وفي الحالين 
رًة ألمريكا التي َنعرِفها،  قد تكون نتائجها ُمدمِّ
وإغراقها في نزيفين: أحدهما دموّي، واآلَخر 

مادّي اقتصادّي.
يقوم  جديًدا  قوميًّا  حزًبا  تأسيس  ُيريد  ترامب 
وكراهّية  األبيض،  الِعرق  “فوقّية”  على 
الُعنصريين  أجداد  ُتراث  وإحياء  األجانب، 
من  و”طّهروها”  أمريكا  غزو  الذين  األوائل 
 74 الحزب  هذا  أرضّية  األصليين،  ُسّكانها 
في  أصواتهم  أعطوه  الّناخبين  من  ِمليوًنا 
 70 وُيمّثلون  األخيرة،  الرئاسّية  االنتخابات 

بالِمئة من الُجمهوريين.
بَفخٍر  ترامب  عنها  يتحّدث  التي  اإلنجازات 
أوساط  في  البيضاء  الُعنصرّية  إحياء  هي 
ًثا  الرّيفيين الُمهّمشين الذين نّصب نفسه ُمتَحدِّ
باسمهم، ُمتَبنًِّيا لمطالبهم، ُمنَتِصرًا لمظالمهم، 
تماًما مثلما فعل هيتلر في ألمانيا، وموسيليني 
في  “البريكست”  ُمنّظري  وأخيرًا  إيطاليا،  في 

بريطانيا ُحلفاء ترامب في القارّة األوروبّية.
أن َنسُرد هذه المخاوف، وُنَسلِّط الّضوء على 
أو  بنجاحها  نتنّبأ  أننا  يعني  ال  مخاطرها، 
فشلها، وإّنما ُمحاولة لرسم صورة أّولّية تقريبّية 
والّسنوات  الّشهور  في  يحدث  أن  ُيمكن  لما 
الُمقِبَلة لدولٍة هيمنت على ُمقّدرات العالم ِلَما 
َيقُرب من أربعين عاًما، وكانت الوريث األسوَأ 

لالسِتعمار األوروبي.
***

ترامب اآلن سيَتقّمص دور “الّشهيد” وسَيِجد 
الوالء من عَشرات الماليين من أنصاره الذين 
األمريكي  الجسم  في  موقوتًة  قنبلًة  لون  ُيَشكِّ

تنتظر شرارة الّتفجير في أّي لحظٍة.
حرب  أّي  َيُخض  لم  بأّنه  يتباهى  ترامب 
وهذا  األبيض،  البيت  في  األربع  سنواته  في 
صحيح، ألّنه كان جباًنا وعاِجزًا عن اإلقدام 
على هذه الخطوة ضّد الصين وكوريا الشمالّية 
العرب  القادة  على  إال  َيستأِسد  ولم  وإيران، 
عفاء لَسبٍب بسيط يعود إلى إدراكه أّنه لن  الضُّ
فإّنه  َكِسَبها  لو  وحتى  الُحروب،  هذه  َيكَسب 
انتصاٌر أضخم ثمًنا وأكثر ُكلفًة من الخسارة.

أمريكا بايدن َتِقف حاليًّا على حاّفة االنِهيار 
أنظمة  وليس  والّتغيير،  الفوضى  ثّم  ومن 
َتوّعدها  التي  واألوسط  األقصى  الّشرقين 
ترامب وُحلفائه اإلسرائيليين بالّتغيير.. وعجلة 
في  الّدوران  في  اليوم  بدأت  الّتغيير  هذا 
مراسم االحِتفال بنقل الّسلطة في باِحة البيت 

األبيض.. واألّيام بيننا.
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أهو غروب شمس أميركا أْم شروق يوٍم جديد؟

صبحي غندور*

المؤّسسين  اآلباء  أحد  فرانكلين،  بنجامين 
على  صورته  نجد  والذي  المتحدة،  للواليات 
ورقة المائة دوالر، سئل عن لوحة كان يضعها 
في مكتبه تتضّمن رسمًا للشمس في األفق: 
الشروق؟«،  أو  الغروب  شمس  هي  »هل 
إليها لكي  للناظر  فـأجاب بأّن األمر متروٌك 
يختار ما يريد!. وهكذا هي أميركا اآلن أمام 
خيار االندفاع نحو مزيٍد من التأّزم السياسي 
إمكانية إعادة تصحيح ما هّدمه  واألمني أو 
األربع  السنوات  طيلة  ترامب  دونالد  فيها 
الماضية، والتي كان بئس ختامها في نكرانه 
لنتائج االنتخابات الرئاسية األخيرة وتحريضه 

على اقتحام مبنى الكونغرس.
أميركا  في  اآلن  األحداث  تّتجه  أين  إلى 
والذي  كّله،  العالم  يشغل  الذي  السؤال  هو 
ترتبط اإلجابة عنه في الحاضر بما سيقّرره 
ترامب من مصيٍر لنفسه. لكن بغّض النظر 
أميركا  مستقبل  فإّن  الحاضر،  تداعيات  عن 
العالمي هي قضايا  ووحدة مجتمعها ودورها 
النفس  مع  األميركية  بالوقفة  اآلن  مرهونة 
فحجم  والسياسي.  الشعبي  المستوين  على 
االنقسامات في المجتمع األميركي هو أكبر 
من  على  أو  حزبين  بين  خالف  مسألة  من 
يكون الرئيس. فهي انقسامات شاملة لمقّومات 
األّمة األميركية بكل أبعادها الثقافية والعرقية 

والدينية.
البيضاء  األوروبية  األصول  ذات  أميركا  إنَّ 
تباينات  البروتستانية تعيش حاليًّا مزيًجا من 
بحّق  وثقافية  دينية  بِسمات  وخالفات 
طليعتهم  وفي  عموًما،  الجدد  المهاجرين 
بعض  وضّد  الالتينية،  أميركا  من  القادمون 
مشاعر  إلى  إضافًة  والمسلمين،  العرب 
عنصرية كامنة لعقوٍد طويلة ضّد األميركيين 
األفارقة ذوي البشرة السوداء. وهذه الحاالت 
لون  أساس  على  والتمييز  التمايز  من 
أي  وحدة  تهّدد  التي  هي  ثقافة  أو  دين  أو 
مجتمع وتعّطل أي ممارسة ديمقراطية سليمة 
الواقع  هذا  إلى  أضيف  ما  إذا  فكيف  فيه. 
الذي كان  المحافظ األميركي  اليمين  برنامج 
إضافًة  الماضية،  السنوات  في  ترامب  عليه 
أميركا  في  التقليدي  السياسي  االنقسام  إلى 
في  وما  و«جمهوريين«  »ديمقراطيين«  بين 
واجتماعية  صّحية  برامج  من  معسكر  كلِّ 
لشركات  هاّمة  وتأثيرات  مختلفة،  واقتصادية 
كبرى ومصالح ونفوذ »قوى الضغط« الفاعلة 

بالحياة السياسية األميركية!!.
ُيعرف  ما  على  كمجتمع  تأّسست  فأميركا 
اختصارًا بأحرف: WASP والتي تعني باللغة 

األنجلوسكسون  البيض  »الرجال  اإلنجليزية 
العظيم  األميركي  والدستور  البروتستانت«. 
سنة،   233 حوالي  منذ  إعداده  جرى  الذي 
المهاجرون  هؤالء  وأخيرًا  أواًّل  به  معنيًّا  كان 
القادمون من أوروبا، والذين مارسوا العبودية 
البشرة  األسود  اإلنسان  أشكالها ضّد  بأعنف 
المستورد من أفريقيا، إلى حين تحريره قانونًيا 
من العبودية على أيدي الرئيس إبراهم لنكولن، 
بعد حرٍب أهلية طاحنة مع الواليات الجنوبية 

التي رفضت إلغاء العبودية في أميركا.
ذلك  غير  هي  الحديثة  أميركا  طبعًا    
المتزايدة إلى الواليات  الكبيرة  تماًما، فالهجرة 
من  الماضية،  الخمسة  العقود  في  المّتحدة، 
مختلف بقاع العالم، وبشكٍل خاص من أميركا 
الالتينية، بدأت ُتغّير معالم المجتمع األميركي 
وقد  وسياسًيا،  واجتماعًيا  ودينًيا  ثقافًيا 
الفئات  هذه  الديمقراطي«  »الحزب  احتضن 
الجمهوري«  »الحزب  سار  بينما  الجديدة، 
»حزب  ظاهرة  بعد  فيما  وّلد  محافظ  باّتجاٍه 
الشاي«، التي أصبحت قوًّة مؤثرة داخل تّيار 
وتصاعد  نمّو  مقابل  في  »الجمهوريين«، 
»الحزب  وسط  الليبرالي«  اليساري  »التّيار 
الديمقراطي«، والذي عّبر عنه في الحمالت 
االنتخابات الماضية، المرّشح بيرني ساندرز.

منذ  األميركيين  على  مّرت  كثيرة  محٌن 
البريطاني،  التاج  عن  استقاللهم  ثورة  نجاح 
بقيادة   ،1776 بالعام  يوليو  من  الرابع  في 
جورج واشنطن وبدعٍم من جيش فرنسي قاده 
الجنرال الفاييت. التاج البريطاني لم يعترف 
باالستقالل األميركي عنه إاّل بعد 7 سنوات 
معارك  حصلت  ثّم   ،)1783 العام  )في 
عسكرية بين اإلنجليز واألميركيين في مطلع 
القرن التاسع عشر )1814-1812( بسبب 
المستعمرات  في  األميركي  الجيش  تدّخل 
احتالل  إلى  أّدى  ومّما  كندا،  في  البريطانية 
واشنطن  للعاصمة  بريطانية  عسكرية  قوّة 
وحرق المقّر الرئاسي )البيت األبيض( ومبنى 

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

المدنيين.
المّتحدة  الواليات  شهدت   1929 العام  وفي 
بيع  فوضى  بسبب  كبيرًا  اقتصادًيا  انهيارًا 
عنه  نتج  مّما  المالية،  والمضاربات  األسهم 
تراجٌع اقتصادي ضخم، وتغييرات في النمط 
وإغالق  األميركي،  بالمجتمع  االجتماعي 
وهجرة  والمؤّسسات،  المصانع  من  العديد 
ولم  المدن،  إلى  المزارعين  من  كبيرة  أعداد 
بعد  إاّل  عافيته  األميركي  االقتصاد  يستعد 

الحرب العالمية الثانية.
حقبة  في  أخرى  محنًة  أميركا  عاشت  ثّم 
جرى  حينما  الماضي  القرن  من  السّتينات 
اغتيال الرئيس جون كندي، وفي عاٍم الحق 
)1968( جرى اغتيال شقيقه المرّشح للرئاسة 
القس  المدنية  الحقوق  وزعيم  كندي  روبرت 
داخل  متأّزم  مناٍخ  وفي  كنج،  لوثر  مارتن 
ضّد  العنصرية  بسبب  األميركي  المجتمع 
الفاشلة  الحرب  ونتيجة  األفارقة  األميركيين 

في فيتنام.
ثّم في حقبة السبعينات، أّدت فضيحة »ووترغيت« 
التي نتجت عن تجّسس الحزب الجمهوري على 
الرئيس  استقالة  إلى  الديمقراطي  الحزب  مقّر 
ريتشارد نيكسون، وبعد أزمة سياسية كبيرة عاشتها 
واشنطن، وانعكس ذلك سلًبا على »الجمهوريين« 
المرّشح  فاز  حيث   1976 العام  انتخابات  في 

الديمقراطي جيمي كارتر.
وفي مطلع القرن الحالي، شهدت أميركا األعمال 
اإلرهابية يوم 11 سبتمبر 2001، والتي وّظفها 
»المحافظون الجدد« في إدارة بوش االبن لتبرير 
ولتغييراٍت  والعراق،  أفغانستان  في  كبرى  حروب 
هاّمة في السياستين الداخلية والخارجية. وقد نتج 
عن هذه الحروب والسياسات خسائر بشرية وماّدية 
كبيرة، وانتهت فترة بوش االبن بتدهوٍر اقتصادي 

باراك  الديمقراطي  المرشح  وبفوز  كبير،  أميركي 
كأّول   2008 العام  انتخابات  في  أوباما  حسين 

رئيس أميركي من أصول أفريقية.
وأمنية  سياسية  وأزمات  محن  من  نماذج  هذه 
في  المتحدة  الواليات  عاشتها  مهّمة  واقتصادية 
تمّر  اآلن  وهي  نسبًيا،  الحديث  تاريخها  سياق 
في محنة جديدة فيها مزيج من رواسب الماضي 
إدارة  سوء  ومن  المستقبل  على  المخاوف  ومن 
الحاضر. فأميركا تحتاج لوقفٍة مع نفسها لمراجعة 
ما ساد من سياسات في ظّل إدارة ترامب أوصلتها 
إلى منعطٍف خطير يهّدد أمنها ووحدتها. فهناك 
ازدهاٌر لظاهرة التسّلح الفردي في معظم الواليات 
األسباب  مختلفة  ُعنفية  ولممارسات  األميركية، 
مبنى  اقتحام  طبعًا  أخطرها  كان  واألنواع، 
ولكن  لترامب  مؤّيدة  جماعات  من  الكونغرس 
الجماعات  وهذه  أيًضا.  الخاّصة  أجنداتها  لديها 
العنصرية الحاقدة على األميركيين األفارقة وعلى 
الوسطى  أميركا  من  المهاجرين  وعلى  المسلمين 
رحيل  بعد  أجنداتها  عن  تتنازل  لن  والالتينية، 

ترامب من »البيت األبيض«!.
*مدير »مركز الحوار العربي« في واشنطن
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جمعية “بتسيلم” اإلسرائيلّية تعتبر الكيان دولة “أبارتهايد”
 وتؤّكد ترّسخ الفصل العنصرّي بين النهر والبحر 

و”ال توجد بوصة مربعة واحدة يتساوى فيها الفلسطينّي مع اليهودّي”

واشنطن بوست: 
هل دفع ترامب الحزب الجمهوري إلى نقطة االنهيار؟

المناهضة  اإلسرائيلّية  “بتسيلم”  قالت جمعية 
إّنه  أصدرته  جديٍد  تقريٍر  في  لالحتالل  كليًّا 
بينما يعيش الفلسطينيون تحت أشكال مختلفة 
الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  السيطرة  من 
الشرقية وداخل إسرائيل  وقطاع غزة والقدس 
نفسها، فإّن حقوقهم أقل من حقوق اليهود في 
المنطقة بأكملها بين البحر األبيض المتوسط 

ونهر األردن.
في  العاد،  حغاي  الجمعية،  مدير  وشّدّد 
التقرير نفسه على أّن “إحدى النقاط الرئيسية 
في تحليلنا هي أّن هذه منطقة جيو-سياسية 
ليست  هذه  واحدة.  حكومة  تحكمها  واحدة 
ديمقراطية بجانب احتالل. هذا أبرتهايد بين 

النهر والبحر”.
إّنه  قائاًل  اإلسرائيلّية  المنظمة  تقرير  وتابع   
المناطق واستخدام وسائل  “من خالل تقسيم 
الحقيقة  إسرائيل  تخفي  مختلفة،  سيطرة 
األساسية: أّن ما يقارب من 7 ماليين يهودي 
و7 ماليين فلسطيني يعيشون في ظّل نظام 
واحد ذي حقوق غير متساوية إلى حد كبير”.
 وقال رئيس الجمعية أيًضا: “نحن ال نقول 
يتحملها  أْن  يجب  التي  التمييز  درجة  إّن 
إذا كان أحد مواطني  نفسها  الفلسطينّي هي 

آخر  أحد  أّي  كان  إذا  أْو  إسرائيل  دولة 
محاصرًا في غزة. النقطة المهمة هي أّنه ال 
توجد بوصة مربعة واحدة بين النهر والبحر 

يتساوى فيها الفلسطيني واليهودّي”.
 وُيشار إلى أّن أشد منتقدي إسرائيل استخدموا 
مصطلح “أبرتهايد” لعقود من الزمن، تذكيرًا 
بنظام الحكم األبيض والفصل العنصري في 
جنوب إفريقيا الذي انتهى في عام 1994، 
فيما ُتعرِّف المحكمة الجنائية الدولية األبرتهايد 
منهجيين  وهيمنة  لقمع  مؤسسي  “نظام  بأنه 

من قبل مجموعة عرقية واحدة”.
إسرائيل  ترسيخ  مع  األخيرة،  السنوات  وفي 
كّتاب  تبّنى  الغربية،  الضّفة  الحتاللها 
وساسة  سابقون  وجنراالت  إسرائيليون، 
المصطلح،  اليمينية  لحكومتها  معارضون 
اآلن،  حتى  ولكن  متزايد،  بشكل  “أبرتهايد”، 
عام 1989،  تأسست  التي  “بتسيلم”،  كانت 

تستخدمه فقط في سياقات محددة.
من جهتها، ترفض إسرائيل المصطلح بشدة، 
وتزعم أّن القيود التي تفرضها في غزة والضفة 
لألمن  مطلوبة  مؤقتة  إجراءات  هي  الغربية 
بسبب الهجمات المتكررة التي تنطلق من تلك 

المناطق.

باإلضافة إلى ما ُذِكر أعاله، أشار إلعاد إلى 
“بتسيلم”،  تفكير  غّيرا  أخيرْين  اثنْين  تطورْين 
تمريره  تّم  الذي  القومّية  قانون  كان  األّول 
إسرائيل على  ُيعرِّف  والذي  في عام 2018 
اليهودي”،  للشعب  القومية  “الدولة  أنها 
الوزراء  رئيس  خطط  في  يتمّثل  والثاني 
بنيامين نتنياهو لضّم ما يصل إلى ثلث من 
جميع  ذلك  في  بما  المحتّلة،  الغربّية  الضّفة 
حوالي  يقطنها  التي  اليهودية،  المستوطنات 
تّم  أّنه  إلى  وُيشار  ُمستوِطن،  ألف   500
تجميد هذه الخطة، المعروفة بـ”خّطة الضّم” 
إلى أجل غير مسمى كجزء من اتفاق تطبيع 
تّم التوصل إليه مع اإلمارات العربية المتحدة 
أّن  نتنياهو يصر على  لكّن  الماضي،  العام 

تجميد الخطة مؤقت فقط.
أخرى  حقوقية  ومنظمات  “بتسيلم”  وترى   
أّن الحدود التي تفصل بين إسرائيل والضفة 
الغربية قد اختفت منذ فترة طويلة، على األقل 
الذين  اإلسرائيليين،  للمستوطنين  بالنسبة 
ُيلَزم  التنقل بحرية ذهاًبا وإياًبا، بينما  يمكنهم 
لدخول  الفلسطينيون بحمل تصاريح  جيرانهم 

إسرائيل.
عليها  ُيطَلق  ما  فإّن  ذلك،  إلى  باإلضافة   

“العملّية السلمّية” بين الدولة العبرّية والقيادة 
الفلسطينّية في رام هللا متوّقفة منذ سّتة أعواٍم، 
االحتالل  ترسيخ  إلى  يؤّدي  الذي  األمر 
عام  منذ  للمناطق  اإلسرائيلّي  العسكرّي 

.1967
 وخُلص مدير الجمعية إلى القول، كما ورد 
أكثر  بعد  إّنه  أعاله،  ُذِكر  الذي  التقرير  في 
من خمسين عاًما، ألْم تُكن هذه الفترة الطويلة 
كافيًة إلدراك وفهم تبعات وتداعيات استمرار 
المحتلة؟  األراضي  اإلسرائيلية على  السيطرة 
ورّد هو نفسه على التساؤل بالقول:”نعتقد أّنه 
ينبغي على الناس إدراك الواقع، والتوّقف عن 
الحديث في مصطلحات مستقبلية بشأن شيء 

حدث بالفعل”.
وقطاع  الغربّية  الضّفة  أّن  بالذكر  وجديٌر   
اإلسرائيلّي  االحتالل  تحت  تقع  والقدس  غزّة 
منذ عدوان يونيو من العام 67، وال تلوح في 
األفق، إسرائيلًيا ودولًيا، أّي إمكانية النسحاب 
التي  العربّية  المناطق  من  العبرّية  الدولة 
ذلك  في  بما  المذكور،  العدوان  في  احتلتها 

الجوالن العربّي السورّي.

خالل األسابيع القليلة الماضية وما شهدته من 
اضطرابات سياسية بالواليات المتحدة لم يكن 
سلوك الرئيس دونالد ترامب هو األمر األكثر 

لفتا لالنتباه وإنما سلوك الحزب الجمهوري.
الصحفي  الكاتب  استهّل  المقدمة  بهذه 
بصحيفة  له  مقاال  زكريا  فريد  األميركي 
 )Washington Post( »واشنطن بوست«
الحزب  ترامب  دفع  »هل  عنوان  تحت 
الجمهوري إلى نقطة االنهيار؟« حاول خالله 
تشهدها  التي  األحداث  مآالت  استشراف 
الواليات المتحدة خالل األسابيع األخيرة، وما 
يمكن أن تؤول إليه أمور الحزب الجمهوري 

في ظل تصرفات ترامب.
وعد،  كما  تصرف  ترامب  أن  زكريا  يرى 
ورفض  االنتخابات،  نتيجة  في  طعن  فقد 
وشّجع  للسلطة،  السلمي  بالتداول  االلتزام 
التطرف بل حتى العنف، ولكن الالفت كان 
الهجوم على  بعد  فحتى  الجمهوريين،  سلوك 
الحزب  أعضاء  من  يصّوت  لم  الكونغرس، 
ترامب  لعزل  النواب  مجلس  في  الجمهوري 

سوى 10 أعضاء فقط.
أنصار  اقتحام  من  قليلة  بعد ساعات  وحتى 
صوتت  للكاتب،  والكالم  للكونغرس،  ترامب 
بمن  النواب،  في مجلس  الجمهوريين  غالبية 
فيهم زعيمهم، كيفين مكارثي، بما يتماشى مع 
مطالب الغوغاء، في محاولة إللغاء انتخابات 

شرعية واإلطاحة بحكومة منتخبة.
وتساءل الكاتب هل سيضع هذا الوالء والخنوع 
للزعيم ترامب بعض الساسة الجمهوريين في 
دفع  قد  ترامب  يكون  أن  يمكن  وهل  عزلة، 

بالحزب أخيرًا إلى نقطة االنهيار؟
شيء من التاريخ

يفترضون عادة  الناس  أن  إلى  ويشير زكريا 
أن األحزاب السياسية خالدة، لكنها يمكن أن 
تموت. وقد كان الحزب الفدرالي، أول حزب 

سياسي في الواليات المتحدة بقيادة ألكسندر 
نحو  انحرف  لكنه  آدامز،  وجون  هاملتون 
االستبداد وفقد تماسكه األيديولوجي ونزاهته. 
بعد معارضته لحرب  االنهيار  وكان مصيره 
لمبنى  اقتحام  أول  شهدت  )التي   1812

الكونغرس( والتي اعتبرت خيانة.
انهيار  بين  شبه  أوجه  هناك  أن  يرى  كما 
الحزب الفدرالي وما يحدث اليوم في الواليات 
تأسس  الذي  اليمين،  حزب  إن  إذ  المتحدة، 
كحزب معارضة للرئيس أندرو جاكسون، كان 
يضم فصائل مؤيدة للرق وأخرى مناهضة له.

وفي عام 1848، حاول الحزب االلتفاف على 
مشهور،  جنرال  ترشيح  من خالل  انقساماته 
لم  العبيد  مالك  من  تايلور،  زاكاري  يدعى 
تكن له سابقة عمل في مجال السياسة، لذلك 

عارض ترشيحه معظم أعضاء الحزب.
االنتخابات،  في  الفوز  إحرازه  من  وبالرغم 
األعضاء  انشقاق  إلى  ترشيحه  أدى  فقد 
وساهموا  الحزب،  عن  للعبودية  المناهضين 
في تأسيس الحزب الجمهوري، وبحلول أواخر 
خمسينيات القرن التاسع عشر، كان الحزب 

اليميني في طي النسيان.
وتساءل الكاتب هل يمكن ألوجه الشبه تلك 

أن تصدق على واقع اليوم؟
عوامل التفكك

من  العديد  الحديث  الجمهوري  الحزب  يضم 
منذ  مريح  غير  بشكل  المتعايشين  الفرقاء 
واإلنجيليون  الليبراليون  فهناك  بعيد،  أمد 
والعنصريون،  الدول  حقوق  عن  والمدافعون 

وفقا للمقال.
وقد تمكن أولئك الفرقاء من تجاوز انقساماتهم 
لعقود، لكن عاملين مهمين أدخال الحزب في 

أزمة خالل السنوات األخيرة.
واألزمة  العراق  حرب  أن  هو  األول  العامل 
المالية العالمية كسرا ظهر الحزب الجمهوري، 

استطاع  الذي  ترامب،  أمام  الطريق  وفتحا 
خالل  من  ُنَخبه،  ال  الحزب  قاعدة  إقناع 

استخدام خطاب ثقافي وعرقي.
الحزب  قادة  وعي  فهو  الثاني  العامل  أما 

المتزايد بحقيقة كونه ليس حزب أغلبية.
فخالل االنتخابات الرئاسية الثمانية الماضية، 
للرئاسة  الجمهوريون  المرشحون  يفز  لم 
فقط  واحدة  مرة  سوى  الشعبي  بالتصويت 
 11 هجمات  خلفية  على   ،2004 عام  في 
العراق،  لحرب  األولى  واأليام  سبتمبر/أيلول 
الواليات  تاريخ  في  مسبوق  غير  اتجاه  وهو 

المتحدة وفقا للكاتب.
وقد مّكن المجمع االنتخابي ومجلس الشيوخ، 
الحزب  الناخبين،  وقمع  الغش  جانب  إلى 
الفوز  دون  بالسلطة  الفوز  من  الجمهوري 

بأغلبية، وهو ما جعل استجابته أقل لمطالب 
اإلعالم  ووسائل  الوطنية  والنخب  األغلبية 
خالل  من  للفوز  طريقة  وجد  فقد  الرئيسية، 

خلق حقائقه الخاصة به ونظرياته وأبطاله.
ويشير زكريا إلى أن شعبية الحزب الجمهوري 
شعبية  تراجعت  كما  ملحوظ،  بشكل  تتقلص 
ترامب، وإذا استمرت هذه االتجاهات فقد نرى 

تغيرا خطيرا.
وختم الكاتب بأن استمرار تلك العوامل المذكورة 
الجمهوريين  بعض  النشقاق  يقود  قد  آنفا 
-على مستوى النخبة وكذلك ضمن الناخبين 
العاديين- عن الحزب، والذين لن يستسيغوا 
وبذلك  ترامب،  عائلة  شيعة  من  يكونوا  أن 
يتحول الحزب الجمهوري إلى حزب أقلية في 

معظم مناطق الواليات المتحدة.
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استراتيجية تركيا في آسيا الوسطى

 »موقع وااله«: »إسرائيل« ستطلب من إدارة بايدن
 عدم الضغط على السعودية ومصر واإلمارات

عّما  مقااًل  اإلسرائيلي  »وااله«  موقع  نشر 
تريده »إسرائيل« من إدارة الرئيس األميركي 
المنتخب جو بايدن في العالقات التي تجمعها 
يلي  وفيما  واإلمارات،  والسعودية  مصر  مع 

نص المقال المترجم. 
األمنية  عالقاتها  في  »إسرائيل«  ترى 
ومصر  السعودية  من  كٍل  مع  واالستخبارية 
استراتيجيتها  في  مركزيًا  عاماًل  واالمارات، 
لكبح إيران، ومكّون مهم في األمن اإلقليمي.

في القدس، يخشون ليس فقط من أن يحاول 
إيران،  مع  النووي  االتفاق  إلى  العودة  بايدن 
حلفاء  مع  عالقاته  تبرد  أن  من  أيضًا  وإنما 
في  العرب  من  األميركية  المتحدة  الواليات 

المنطقة.
بإعالن  رحبوا  ومصر،  واإلمارات  السعودية 
وزير الخارجية األميركية مايك بومبيو، اعتبار 

»الحوثيين« في اليمن »منظمة إرهابية«.
في »إسرائيل« لم يتخذوا موقفًا حيال القرار، 
االخيرة،  الفترة  في  األمنية،  المؤسسة  لكن 

تولي اهتمامًا خاصًا باليمن.
قالوا إن سبب  أمنيون إسرائيليون،  مسؤولون 
ذلك هو »الخشية من هجمات للحوثيين ضد 
البحر األحمر«، مقابل  سفن إسرائيلية تعبر 
شواطئ اليمن. إضافة إلى التداعيات السلبية 
التمركز  استمرار  مع  تنشأ  أن  يمكن  التي 

اإليراني في اليمن، على السعودية ومصر.
فيما يتوقعون في »إسرائيل« أن بايدن سيغير 
اليمن،  تجاه  األميركية  السياسة  جوهريًا، 
وخصوصًا في كل ما يتعلق بدور السعودية في 
حربها هناك. فإدارة ترامب غطت السعوديين، 
ولم تتخذ تقريبًا موقفًا حيال استهداف الغارات 

السعودية للمدنيين األبرياء في اليمن. 

المسؤولون األمنيون ذكروا أن »إسرائيل تنوي 
المتحدة  الواليات  في  الجديدة  اإلدارة  تشجيع 
األميركية، على التأكد من أن تغيير السياسة 
ال يؤدي إلى تعميق التأثير اإليراني في اليمن، 
وال يعرض التعاون اإلقليمي بين »إسرائيل« 
والواليات المتحدة ودول عربية بمسائل أخرى 

للخطر«.
المسؤولون قالوا أيضًا إنهم ينوون التشديد أمام 
السنوات  في  »حصل  أنه  على  بايدن  إدارة 
األخيرة تغييرات مهمة في المنطقة، نشأ في 
إطارها حلف اقليمي نتيجة سخونة العالقات 
بين »إسرائيل« ودول عربية«. وأن »إسرائيل 
لتعزيز  األولوية  بايدن  إدارة  تعطي  أن  تأمل 
بشأن  مخاوفه  حساب  على  العملية،  هذه 
الحرب في اليمن، وخرق حقوق اإلنسان في 

المملكة العربية السعودية ومصر«.

األساييع  إنه في  قال هؤالء  ذلك،  في موازاة 
األخيرة »شجعت »إسرائيل« مصر والسعودية 
على اتخاذ خطوات في مسألة حقوق اإلنسان، 
بهدف تحسين األداء وإعداد األرضية لحوار 

مع إدارة بايدن«.
»التأكيد  ينوون  أنهم  المسؤولون  وأضاف 
العالقات  أزمة  أن  على  بايدن  إدارة  أمام 
شأنها  من  واإلمارات،  ومصر  السعودية  مع 
األميركية،  المتحدة  الواليات  تبعدهم عن  أن 

وتدفعهم إلى حضن روسيا والصين«.
المؤسسة األمنية  فيما أكد مسؤول كبير في 
سنوات،  عدة  قبل  مصر  يفقدون  كادوا  أنهم 
لذلك فإن »رسالتنا إلى إدارة بايدن ستكون، 
ال  متسارعة،  تغييرات  وقعت  رويدًا،  رويدًا 
مع  بالعالقات  تمّسوا  وال  ثابته  بمواقف  تأتوا 

السعودية ومصر واإلمارات«.

دانكوف،  أرتيوم  كتب  أعاله،  العنوان  تحت 
التي  النقاط  حول  إكسبرت«،  »أوراسيا  في 
تعتمد عليها تركيا في توسيع نفوذها في آسيا 

الوسطى على تخوم روسيا.
وجاء في مقال دانكوف، األستاذ المساعد في 
قسم السياسة العالمية في كلية العلوم التاريخية 

والسياسية بجامعة تومسك الحكومية:
باغ،  ناغورني قره  الخريف في  خالل حرب 
لفت انتباه كثيرين التدخل النشط لتركيا، نحو 
الوسائل  بكل  األحداث  تطور  في  التأثير 
المتاحة. إال أن أنقرة تبذل جهودا لنشر نفوذها 
ليس فقط في منطقة القوقاز، إنما وفي آسيا 
الناطقة  الشعوب  مع  وبناء روابط  الوسطى، 

بالتركية في دول المنطقة.

مع  العالقات  تطوير  إلى  حاليا  تركيا  تنظر 
أهداف  لتحقيق  كوسيلة  الوسطى  آسيا  دول 
المستوى  على  سياستها  تنشيط  استراتيجية: 
أهميتها  لزيادة  األوسع،  والدولي  اإلقليمي 

الجيواستراتيجية في نظر شركائها.
توجد اآلن عدة أدوات لتنفيذ سياسة تركيا في 

آسيا الوسطى:
وممر  طاقة،  لسوق  مشترك  مشروع   .1
بديل إلمدادات الطاقة إلى األسواق العالمية 

يتجاوز روسيا؛
في  التجارية  لالتصاالت  موحد  نظام   .2
التجارة ونظام  يطور  أن  المنطقة، من شأنه 

االتصاالت الشخصية؛
يسمح،  مشترك،  وثقافي  تعليمي  فضاء   .3

اللغة والثقافة،  التعاون في مجال  من خالل 
التركي  للعالم  مشتركة  أيديولوجية  بتشكيل 

الجديد؛
سياسية  استشارية  ومؤسسات  أدوات   .4
بشأن  السياسية  والمواقف  المصالح  لمواءمة 

القضايا الرئيسية.
االتحاد  تأسيس  تم  األخيرة،  السنوات  ففي 
الناطقة  للبلدان  البرلمانية  والجمعية  التركي، 
واللغات  للفنون  المتحدة  واإلدارة  بالتركية، 

التركية، وباتت تعمل؛
آسيا  لدول  العسكرية  التقنية  المساعدة   .5
الوسطى في مجاالت األمن والدفاع ومكافحة 
آسيا  بين  العسكري  فللتعاون  اإلرهاب. 
الوسطى وتركيا، أشكال مختلفة، بما في ذلك 

المعدات  من  معينة  ألنواع  المشترك  اإلنتاج 
العسكرية، وتوريد األسلحة والتدريب الجماعي 
للعسكريين في تركيا، حيث تم عمليا تدريب 
في  الوسطى  آسيا  دول  من  الضباط  مئات 

مؤسسات تعليمية عسكرية.
إن النجاح غير المشروط للشراكة االقتصادية 
يخدم  أذربيجان  مع  السياسية   - والعسكرية 
قره  في  االنتصار  جسده  وقد  تركيا،  اآلن 
تركيا  مع  التعاون  يجعل  وهذا  مؤخرا.  باغ 
أكثر جاذبية للدول الناطقة بالتركية في آسيا 

الوسطى.

تخّبط الدولة في مصر: القطار السريع نموذجًا
على رغم اقتراب موعد نقل المقاّر الحكومّية 
الجديدة  اإلدارّية  العاصمة  إلى  المصرّية 
التخّبط  حالة  فإن  الجاري،  العام  منتصف 
ال تزال سائدة في جوانب كثيرة، وخصوصًا 
التي  وكلفتها  االنتقال  عملية  تنظيم  منها 
ستتحّملها الدولة، واستكمال المشاريع الجاري 
الحياة  العمل عليها من أجل توصيل مرافق 
العاملين  »فلترة«  عن  فضاًل  المنطقة،  إلى 
في  الجديد.  الموقع  إلى  سُينقلون  الذين 
الموظفين  اختيار  يجري  الحكومي،  الشّق 
التنظيم واإلدارة تمهيدًا  وفق اختبارات جهاز 
التي  السكنية  الوحدات  على  لتوزيعهم 
سيجَبرون على شرائها بتسهيالت في المنطقة 
من  قريبين  يكونوا  حتى  للعاصمة  المتاخمة 
عملهم. أّما في شّق الخدمات، فال تزال أمور 

كثيرة غير واضحة المعالم.
شأن  في  كثيرة  تفاصيل  على  التكّتم  مقابل 
الفتاح  عبد  الرئيس  قّرر  الذي  المشروع 
السيسي تنفيذه في »زمن قياسي« لنقل جميع 
الجديدة،  العاصمة  إلى  الحكومية  المصالح 
تظهر العشوائية في إدارة عّدة تعاقدات مرتبطة 
بتنفيذ العاصمة، وهو ما دفع حتى اإلماراتيين 
إلى االنسحاب، ليصل األمر ذروته مع إعالن 
أن  ُيفترض  الذي  الكهربائي  القطار  مشروع 
تنّفذه شركة »سيمنز« األلمانية. هذا القطار 
لكن  مّدة،  منذ  المشروعات  أجندة  كان على 

قبل أقّل من شهرين أُعلن االتفاق على تنفيذه 
تسعة  بكلفة  صيني  ــــ  مصري  تحالف  عبر 
مليارات دوالر، ثّم فجأة، ومن دون مقّدمات، 
إلى  كايسر،  جو  »سيمنز«،  رئيس  وصل 
االتحادية  قصر  في  السيسي  والتقى  مصر، 
ليعلن تنفيذ المشروع نفسه بكلفة 23 مليارًا، 
مع زيادة طوله ليكون ألف كيلومتر بداًل من 

.540
بلغة األرقام: كلفة الكيلومتر الواحد مع الشركة 
األلمانية أعلى بنحو ثمانية ماليين دوالر مّما 
ــــ الصيني  هي عليه لدى التحالف المصري 
بالفعل،  بدأت  أعماله  أن  ُيفترض  كان  الذي 
التي صدرت  الرسمية  البيانات  بحسب  ألنه 
عن  الكيلومتر  كلفة  والحكومة،  الرئاسة  عن 
 16,5 إلى  ستصل  التحالف  هذا  طريق 
هكذا،  مليونًا.   23 »سيمنز«  وعبر  مليونًا، 
تتحّمل خزينة الدولة المثَقلة بالديون والقروض 
كلفة المشروع بالكامل الذي ُيفترض أن تكون 
الجديدة بؤرة تمركزه، فهو  اإلدارية  العاصمة 
في  السيسي  يرغب  التي  العاصمة  يربط 
والحكم،  واألعمال  المال  مركز  إلى  تحويلها 
البحر  على  السخنة  العين  ميناَءي  مع 
األحمر، واإلسكندرية على المتوسط، ومدينة 
العلمين الجديدة، المقّر الصيفي للحكم الذي 

َدّشنه »الجنرال«.
مع  واتفقت  الصين  مع  العقد  القاهرة  فّكت 

»سيمنز« األلمانية لتنفيذ المشروع

الالفت أن الشركة األلمانية تعّهدت في مذّكرة 
التفاهم بتنفيذ جزء من المشروع مقابل ثالثة 
مليارات دوالر فقط، وهو رقم أقّل بكثير مما 
أعلنته القاهرة، في الوقت الذي ُيفترض أن نحو 
تابعة  أخرى  جهات  سُتنّفذه  المشروع  نصف 
للجيش، وهذا جزء من الغموض الذي يحيط 
باالتفاق الذي سيتوّلى األلمان نشر تفاصيله، 
الذي  الميّسر  بالقرض  يتعّلق  ما  في  سواء 
ستحصل عليه الحكومة المصرية للتنفيذ، أو 
كاملة  تكشف  لم  التي  التفاصيل  ببقية  حتى 
المشروع  تحضيرات  رغم  وعلى  اآلن.  حتى 
إعالنها  بل  شهور،  منذ  مساراته  وتجهيز 
ومشاركة الشركات الوطنية فيها، جاء توقيع 
االتفاق مع »سيمنز« ضمن مذّكرة تفاهم غير 
تشمل  الشركة  قّدمتها  تعديالت  مع  ملزمة، 
السكة  خّط  لربط  محتملة  مستقبلية  توسعات 
بالخطوط القديمة أو خلق خطوط موازية لها.

تقول مصادر لـ»األخبار« إن زيادة األطوال 
تأتي لالستفادة القصوى من الطاقة االستيعابية 
للشريط الجديد، بحيث تكون هناك تقسيمات 
للمحّطات بما يسمح للسكان بالتنّقل باستخدام 
المسار  الرئيس على  للقطار  قطارات موازية 
الضعف  إلى  األطوال  زاد  ما  وهو  نفسه، 
تقريبًا، على أن ذلك سيحّقق عائدًا اقتصاديًا 

العالمية  األسعار  ظّل  في  سيما  وال  أكبر، 
المقّرر التسعير بها لهذه القطارات، سواء في 
حركة البضائع أو الركاب. وُترجع المصادر 
تراجع الدولة عن تنفيذ المشروع عبر التحالف 
ــــ الصيني إلى »قّلة الجودة وفارق  المصري 
السرعة في القطار، فالشركة األلمانية سُتنّفذه 
بسرعة 250 كلم بالساعة، مقابل سرعة كانت 
عن  فضاًل  كلم«،  و180   160 بين  تراوح 
تفاصيل فنية؛ منها أن يكون إنهاء االتفاق بال 

تحميل الحكومة المصرية أّي خسائر.
 460 نحو  إلى  المشروع  مسار  ويصل 
كلم،  ألف  من  تقترب  أطوال  بإجمالي  كلم، 
 34 بـ  العمل  وسيبدأ  محطة.   15 متضّمنًا 
قطار ركاب، إلى جانب 10 قطارات أخرى 
لنقل البضائع، مع تجهيز المحّطات الجديدة 
تفريغ  وموانئ  وجراجات  انتظار  بساحات 
الذي  القطار  تصميم  مع  تتناسب  للبضائع 
سيكون األول من نوعه في مصر. ويعكس 
لتنفيذ المشروع الجديد تراجعًا  توّجه السيسي 
لتطوير  الالزمة  األموال  توفير  عن  واضحًا 
تعّد  التي  القديمة  الحديدية  السكة  خطوط 
تأمينها  يستلزم  إذ  العالم،  في  قدمًا  الثانية 
وتطويرها بالكامل 100 مليار جنيه رفضت 
الحكومة توفيرها دفعة واحدة، ما يتسّبب في 
حوادث بين حين وآخر، وسط خطة تطوير 

تسير بإيقاع بطيء.
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يا جماعة الخير اسمعوا ما أقول:
 ال بد من الرد على الهجمات اإلسرائيلية فلم يفت الوقت بعد

الواليات المتحدة قادت إسرائيل إلى أهداف في سوريا

بسام ابو شريف
ومازال  دار،  الذي  الصراع  مدى  على  كتبنا 
وعصابته  ترامب،  بين  واشنطن  في  دائرا 
الذين تمولهم خزائن  القتلة والعنصريين،  من 
روتشيلد، ووكالئه أمثال ادلسون، وبين ممثلي 
التي  االحتكارات،  غير   ( اخرى  احتكارات 
تحكمت في سياسات، وجرائم ادارة ترامب ( .

كانون  شهر  وتحديدا  األيام،  هذه  ان  وقلنا 
المقاومة  لمحور  ذهبية  فرصة  يشكل  الثاني 
لالنقضاض على ما بناه ترامب، والصهيونية 
وذلك  اآلن،  حتى  سلمان  وابن  العالمية، 
من  الحلف  هذا  تمكين  عدم  يعني  سوف 
جعل األساسات، التي وضعت لصفقة القرن 
أساسات تتهاوى ذلك أن ترامب، ومن خطط 
فقط  هذا  وليس  خبثاء،  بل  أغبياء  ليسوا  له 
األطفال،  وقتلة  ومجرمون،  خبثاء  انهم  بل 
ومرتكبو مجازر ضد الشعوب، بل استخدموا 
المتحدة، ونفوذها لخدمة مآرب  الواليات  قوة 
اسرائيل، والصهيونية بعد أن تنصلوا من كافة 
االتفاقات والقرارات الدولية، التي شكلت دليل 
عمل لالدارات االميركية ) بغض النظر عن 
منطلق  من  نناقش  فنحن   ،) لنهجها  رفضنا 
ترامب على  أدخلها  التي  النوعية،  التغييرات 
تحت  األوسط  الشرق  في  واشنطن  سياسة 
اسرائيل  بين  االستراتيجية  االتفاقات  ستار 
وواشنطن – باختصار أعطى ترامب اسرائيل 
كل ما تريد من فلسطين، وشطب اسم فلسطين 
من وزارة الخارجية، وأعطى اسرائيل الجوالن، 
وأعطى اسرائيل الخليج والجزيرة، وزودها هي 
السالح  من  ضخمة  بكمية  الجدد  وحلفاءها 
يمكنه  بحيث  المتفوقة  واألسلحة  والذخائر، 
الشرق  ويحكم  يتحكم،  أن  الجديد  حلفه  مع 
والعراق،  سوريا،  يدمر  وأن  بأكمله،  األوسط 

وايران، ولبنان واليمن بعد تدمير فلسطين .
-——————————————

خروج  الى  أدت  التي  األزمة،  ان  وكتبنا 
خرج  أنه  التعني  األبيض  البيت  من  ترامب 
العالمية  الصهيونية  خططته  ما  تنفيذ  من 
االميركي،  المجتمع  شق  صعيد  على  سواء 
واشعال التناقضات واالستمرار في ظل ذلك 
في تنفيذ مخطط السيطرة على الشرق األوسط 
رغم خروجه من البيت األبيض، وتوقعنا ) ما 
حصل بالفعل (، ان ترامب سيستمر في اتخاذ 
قرارات العقوبات والتوتر، وتزويد أنواع جديدة 
للسعودية  ذلك  فعل   ( الذكية  الصواريخ  من 

اتفاق  ضمن  والسرائيل  دوالر  مليار  مقابل 
الدفاع المشترك (، ولم يثر الكونغرس الذي 
ينشغل بمحاكمة ترامب أيا من هذه القضايا، 
التي لم تعرض عليه كصفقات لبيع األسلحة 

كما جرت العادة .
——————————————

حذرنا من أن ترامب سيستغل أيامه المتبقية 
سلمت  التي  االميركية،  القوة  لتفعيل  رسميا 
ايران  تستهدف  ضربات  لتوجيه  السرائيل 
العراق  بالضبط  وحددنا  المقاومة،  ومحور 
دير  في  مواقعه  ومنها  ومواقعه،  “الحشد”  
وسوريا،  العراقية،  السورية  والحدود  الزور، 
وعمليات  الشرقي،  الشمال  منطقة  وتحديدا 
لداعش في أنحاء مختلفة، وقصف صاروخي 
خالل  من  بالتمدد  لتركيا  والسماح  اسرائيلي 
جيشها، وقوات ما يسمى بالجيش الوطني في 
لكنها  مناطق كانت تسيطر عليها واشنطن، 
انسحبت منها لصالح تركيا، وحددنا ماتحاول 
بالتعاون  لبنان  في  واسرائيل  واشنطن  فعله 
مع حلفائها وبعضهم يشغل مناصب رسمية، 

والهدف حزب هللا .
وابن  واشنطن،  أن  الى  معلوماتنا  وتشير 
من  أكثر  السعودية  أموال  من  أنفقا  سلمان 
وعمالء  عمالء،  لسياسيين  دوالر  مليار 
األمن،  أجهزة  وفي  وعسكريين،  سياسيين، 
والقضاء لالنضمام لخططهم ضد حزب هللا، 
ومحور المقاومة، وتوقعنا بالتحديد أن تكون 
حملة التجسس قد طالت تحديد مواقع حساسة 
هللا،  لحزب  تابعة  مصانع  وربما  ومخازن، 
وقوات قياديين وحذرنا القيادات من االغتيال، 
أمنية  سياسة  يتبع  بأن  هللا  حزب  وطالبنا 
طارئة، وهي عدم االستمرار في مكان واحد 
نفس  استخدام  وعدم  ساعة،   48 من  أكثر 

السيارات، وعدم استخدام نفس البيوت !!
-—————————————

ونشرنا معلومات خطيرة، ودقيقة جدا ) لكننا 
الندري من قرأها عن اجتماعات عقدت في 
مالعب الجولف مع ترامب، وعن اجتماعات 
حضرها كوشنر وبومبيو مع ضباط اسرائيليين 
وسياسيين، وأبقيت سرا (، وان يوسي كوهين 
الموساد  مدير  منصب  رسميا  مغادرته  رغم 
ترامب  بها  ليستعين  كاذبة  ملفات  بتقديم  قام 
البيت  وخداع  قراراتهما،  تبرير  في  وبومبيو 
الملفقة  التهم  ومنها  الجرائم،  في  األبيض 
حول القاعدة، أي تلك التي تتهم ايران باقامة 

؟!،  عقود  ثالثة  منذ  القاعدة  مع  عالقات 
وأشرنا الى أن هذا الملف ملفق من الموساد، 
وكذلك ملف فالح الفياض، وملف آخر يلفق 
في  اميركيين  جنود  بقتل  هللا  لحزب  تهما 
مكملة  هللا  ألنصار  التهمة  وجاءت  العراق، 
لمعلوماتنا، التي نشرناها وحددنا فيها أن ذلك 
المندب،  باب  على  للسيطرة  يستخدم  سوف 
كقواعد  والبريم  سوقطرة،  جزيرتي  وحددنا 
عسكرية اسرائيلية تحت علم اميركا وبدأ حفر 
الغواصات  استقبال  لميناء يستطيع  أساسات 
والتزود  الصيانة  في  وخدمتها  االسرائيلية، 
بالذخيرة، وهذا يتطلب اقامة مخازن لصواريخ 
نووية، وجدير بالتذكير بما تفعله اسرائيل في 
طريق  عن  والصومال  واريتريا،  دجيبوتي، 
وواشنطن،  وفرنسا  والسعودية،  االمارات، 
تعلن كحرب  لن  الحرب  بأن  للقول  وخلصنا 
كبيرة، لكن حربا كبيرة ستدور دون أن تسمى 
الزور  دير  على  اسرائيل  غارات  وما  هكذا، 
الكبرى،  الحروب  أعمال  اال عمل من  أمس 
وعلينا أن نعترف بذلك، وما الجولة التي قام 
منتصف  بعد  العدو  جيش  أركان  رئيس  بها 
ليل أول أمس على كافة الجبهات، والمطارات 
الحربية اال عمل من أعمال من هو غارق في 

حرب كبرى، وستستمر .
ماذا قدمنا من نصائح ؟

ذكرى  في  خاصة  الظروف  هذه  ان  قلنا 
الشهيدين الفريق قاسم سليماني، وابو مهدي 
اسرائيل  وان  ذهبية،  فرصة  هي  المهندس 
الرعب من  لبث  الكبير  الهجوم  أسلوب  تتبع 
ناحية  من  جنودها  رعب  وتخفيف  ناحية، 
اخرى، وان الهجوم خارج حدود االحتالل، هو 
هذه  مثل  حدودها ….  داخل  هجمات  لمنع 
الدفاعية ستوقع باسرائيل ماتحاول  الهجمات 
سيعم،  والرعب  ستعم  فالفوضى  منعه، 
اسرائيل،  وتدريبات  اجراءات  كل  وستفشل 
وسيفشل  العدو  جيش  معنويات  وستنهار 

مخطط ترامب، وصفقته .
نصحنا بأال يطول التردد، ومع تتبعي أمس 
تفاصيل الغارة االسرائيلية شعرت بمدى أهمية 
أمثال قاسم سليماني،  المميزين من الضباط 
بمقدور  كان  اذ  مغنية، ووديع حداد،  وعماد 
المميزين أن يحولوا كل هجوم اسرائيلي الى 
كمين طالما أن المواقع معروفة، واالستهداف 
محدد، والكل يعلم ذلك، فلماذا الترتب الكمائن 

ليتحول هجوم العدوان هزيمة ؟؟

سيجبر  الرد   … رد  هنالك  اليكون  ولماذا 
العدو على االنكفاء لمعالجة وضعه الداخلي 
واالستمرار في التصدي للعدو يزيد من حدة 

الفوضى، والرعب .
ونصحنا الذين يفكرون بأن التريث هو أفضل 
ان  نقول  وبايدن،  ترامب  خالف  الستثمار 
التصدي سيقوي من الطرف، الذي يرغب بأن 
مصالح  وتخدم  متكافئة،  المفاوضات  تكون 
الشعوب …. القوة هي التي تجلب االنتصار 
أنف  وكسر  والعدالة،  للحق،  قوة  كانت  اذا 

المعتدين .
لم يفت الوقت

أكرر …. هذا األسبوع أسميته أسبوع النيران 
على  وواجب  كذلك،  وسيكون  المشتعلة، 
محور المقاومة أن يذيق العدو طعم النيران، 
واليمن عليها واجب تدمير القواعد، التي تبنى 
دور  لهم  اليمن  أبطال   … تترسخ  أن  قبل 
الذي  المخطط،  احباط  في  ومحوري  بارز 
والشك  المقاومة،  ومحور  طهران  يستهدف 
يكيل  سوف  والحديدة  مأرب،  تحرير  أن 
للعدو ضربات قوية لكن استهداف المنشآت، 
هو  المندب،  باب  على  للسيطرة  تبنى  التي 
رهنوا  الذين  عورات  من  ماتبقى  لكشف  هام 
وفي  سلمان،  ابن  وحليفها  الوطن السرائيل، 
هذا االطار يحق لنا أن نلفت أنظار حلفائنا، 
بهذا  الوقت يسمح  يعد  لم  الروس  وأصدقائنا 
البطء، والصبر، لقد أعلنت وزارة الدفاع أنها 
تحذر من حرب ايرانية اسرائيلية على أرض 

سوريا ؟!!!
ذلك،  حول  المعلومات  تملك  أنها  نشك  وال 
 %3 عن  تخلوا  االميركيين  أن  أيضا  وتعلم 
من المساحة، التي كانوا يغطونها مع حلفائهم 
تسمح  فلماذا  سوريا،  شرق  شمال  في  قسد 
موسكو لتركيا بأن تحتل هذه المساحة ؟ لماذا 

التدخل اليها قوات مشتركة سورية روسية ؟
وطالما أن سياسة اوروبا فعلت مفعولها مع 
اردوغان، وبدأ يتراجع، فماذا تنتظر موسكو 

وقد أخل اردوغان بكل االتفاقات ؟
وبعد، ما الذي يمنع تزويد سوريا بنظم دفاعية 

كالتي تحمي حميم ؟!
نحن ندعو الرئيس بوتين الى اعطاء الشرق 
األوسط، وسوريا اهتماما أكبر ألن ما يخطط 
له ترامب، هو أمر يستهدف روسيا، ووجودها، 

وليس فقط محور المقاومة !
كاتب وسياسي فلسطيني

بيلنكايا،  ماريانا  كتبت  أعاله،  العنوان  تحت 
في  أمريكا  تورط  حول  »كوميرسانت«،  في 
واحدة من أشد الضربات اإلسرائيلية ألهداف 
في سوريا، وخطة إسرائيلية خطيرة في جنوب 

سوريا.
الضربة  إسرائيل  ووجهت  المقال:  في  وجاء 
الرابعة ضد سوريا في أقل من ثالثة أسابيع. 
وقال مسؤول استخباراتي أمريكي كبير، طلب 
برس،  أسوشيتد  لوكالة  اسمه،  كشف  عدم 
إلى معلومات  استندت  الجوية  الضربات  إن 
وأنها  إلسرائيل،  واشنطن  قدمتها  استخبارية 
شملت مستودعات أسلحة إيرانية في سوريا.

الهجمات،  هذه  معظم  مع  الحال  هو  وكما 
رفض الجيش اإلسرائيلي التعليق.

لدراسات  اإلسرائيلي  المعهد  مدير  وكتب 
السابق  والرئيس   )INSS( القومي  األمن 

للمخابرات العسكرية، اللواء المتقاعد عاموس 
األخير  الهجوم  إن  فيها  قال  تغريدة  يادلين، 
يشكل رسالة إلى إيران وسوريا وإدارة الرئيس 

األمريكي جو بايدن.
أصدر  يناير،  شهر  من  سابق  وقت  وفي 
)INSS( تصنيف التهديد السنوي إلسرائيل. 
األزمة  إلى  باإلضافة  إيران،  أن  وشدد على 
فيروس  وباء  وتداعيات  الداخلية  السياسية 
الرئيس  التهديد  تشكل  تزال  ال  كورونا، 

إلسرائيل.
وقد كتب عاموس يادلين على تويتر ، مقدما 
التقرير: »على الرغم من أن شن حرب ضد 
فردية  أحداثا  أن  إال  متوقع،  غير  إسرائيل 
يمكن أن تتصاعد إلى تصعيد كبير، بشكل 

أساسي على الجبهة الشمالية«.
حدوث  خطر  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة 
يجب  لذلك،  اإلسرائيليين.  ضد  استفزازات 

إيراني  لرد  دائما  مستعدة  إسرائيل  تكون  أن 
عدة  على  محتملة  لحرب  وكذلك  محتمل، 

جبهات على طول حدودها الشمالية.
إسرائيل  على  أن  الوثيقة  واضعو  ويرى 
إدارة  بين  المقبل  للحوار  أجندتها  صياغة 
كما  إيران.  حول  الدولي  والمجتمع  بايدن 
آلية  استخدام  على  الحكومة  تشجيع  يجري 
مع  المحتملة  التوترات  لحل  الحالية  التنسيق 
روسيا حتى تتمكن إسرائيل من انتهاج سياسة 
نشطة في جنوب سوريا ومهاجمة »العمالء 
هللا«  حزب  قوات  ذلك  في  بما  اإليرانيين، 
السوريين  موقف  تعزيز  يقترح  كما  هناك. 
السنة والدروز، بما في ذلك تقديم مساعدات 
إنسانية لمن يعارض النظام السوري. ويقول 
نفوذ  جزيرة  هذا«  »سيخلق  التقرير:  معدو 
إسرائيلي«، ما يقوض الرغبة في ترسيخ وجود 

إيران وعمالئها في جنوب سوريا«.



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

18www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JAN 22,2021, Issue 274



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

19www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JAN 22,2021, Issue 274



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

20www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JAN 22,2021, Issue 274 راي

أكرب كذبة يف التاريخ !

شعبويو اليوم .والعهر السياسي ؟

بقلم: منير مزليني

رّبما لم يكن »ابراهام لينكون« يدرك أنه يطلق 
النظام  يصف  وهو  التاريخ  في  كذبة  أكبر 
من  الشعب،  حكم   « أنه:  بقوله  الديمقراطي 
قبل الشعب، ومن أجل الشعب » ! وقد يكون 
جزءا من مؤامرة كبيرة اسمها » الديمقراطية » 
انطلت على العالم، فراح الجميع يتسابقون من 
اجل األخذ بها كنظام للحكم وأسلوب لتسيير 
الكالسيكية  األنظمة  تلك  بدل  البالد.  شؤون 
األقلية  حكم  اسم  عليها  أطلقوا  التي  القديمة 
أو األنظمة االستبدادية أو األنظمة الشمولية 

وغيرها.

وعّل المتأمل في عبارة )حكم الشعب( سوف 
لن يطول به التفكير طويال ليكتشف أن هذه 
الجملة ما هي إاّل مجرد عبارة مجاملة أو قول 
مجازي وصياغات سياساوية يراد من ورائها 
شرائح  لدي  القبول  وكسب  االهتمام  جلب 
ألن  األصل.  في  عليها  المكذوب  الشعوب 
الشعوب  أن  العلم  تمام  ويعلم  يدرك  الجميع 
جعلت لُتحكم ـ بضم التاءـ ال لَتحكم ـ بفتحها ـ 
وأن جميع المجتمعات سواء كانت بشرية أو 
حيوانية أو من صنف الحشرات أو الطيور أو 
غيرها، فهي دوما تتبع زعيما يقودها أو ملكا 
يحكمها أو نبيا يهديها إلى دين يبشر به. أما 
واستخفاف  استغفال  فهو  هذا،  الشعب  حكم 

بالعقول وتالعب بالمشاعر.

النظام  هذا  ولماذا  ؟  الكذبة  هذه  لماذا  لكن 
الديمقراطي بالذات ؟

حبُّ الزعامة والحكم غرائز بشرية يسعى وراءها 
اآلبدين.  أبد  إلى  التاريخ  فجر  منذ  األقوياء 
وكلما وجد مجتمع مهما بلغ حجمه أو شكله 
إال ووجد من يسعى وراء زعامته وحكمه بدافع 
القبيلة أو  الغريزة، سواء أكان في األسرة أو 

الدولة أو القطبية وهكذا. فكلما اتسعت دائرة 
المجتمع اتسعت معها غريزة الزعامة والحكم. 
الكبرى  الدول  إغارة  يفسر  الذي  األمر  وهو 
المستضعفة،  الصغيرة  الدول  على  القوية 
التقليدية إلى  الدولة  فاتسع مفهوم الحكم من 
القطبية ثم العالمية. وألننا أصبحنا نعيش في 
عالم يحكمه نظام عالمي جديد تحت مسمى 
» العولمة » فال غرابة من ظهور قوى عظمى 
أو حكومة عالمية تريد أن تتزعم هذا العالم 
أو هذه الدولة العالمية الكبيرة ! لكن، ما كان 
لهذا األمر أن ينجح لو ظّلت نظم الحكم على 
سابق عهدها وبأشكالها القديمة أو كما كانوا 
يسمونها النظم االستبدادية أو الشمولية ، ألنه 
التحكم فيها وجمعها  في تلك الحال يصعب 
مع بعضها البعض في دولة كبيرة، والسيطرة 
عليها والتحكم فيها، ولذلك وجدت هذه الكذبة 
الذي  الديمقراطي  النظام  المتمثلة في  الكبيرة 
ويدعو   ، والحقوق  الحرية  وتر  على  يعزف 
للثورة على األنظمة االستبدادية، أي ضرب 
الحكام بشعوبها وتحريضها عليهم حتى تسقط 
تلك األنظمة التقليدية وتظهر نظم جديدة ترفع 
شعار الديمقراطية أو )حكم الشعب!(. و ما 
أخرى  استبدادية  أنظمة  إال  الحقيقة  في  هي 
ولكنها هشة، يسهل زعزعتها وإعادة تشكيلها 
من جديد وفق المتطلبات الجديدة التي تريدها 
األمور  زمام  في  المتحكمة  العالمية  القوى 
الحيوية من قوة عسكرية و ثروة وتكنولوجيا 

وإعالم وغيرها.

الشعوب  على  جيدا  الفكرة  تنطلي  وحتى 
البشرية رفعوا لها شعارات براقة وعزفوا على 
وسيادة  التعبير  حرية   : مثل  حساسة  أوتار 
المدني  القانون والتسامح السياسي والمجتمع 
والمساءلة والشفافية واجراء انتخابات ...الخ .

جعلوا  الحرية  ببعض  يشعرونهم  وحتى 
للديمقراطية أنواعا مثل الديمقراطية المباشر، 

التعددية.  والديمقراطية  النيابية،  والديمقراطية 
كما جعلوا لها أشكاال، من مثل : الديمقراطية 
 ، البرلمانية  والديمقراطية   ، الرئاسة 
والديمقراطية االجتماعية والتداولية والدستورية 
قال  كما  أو  وغيرها..  والليبرالية  والفدرالية 
الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين ذات 
العشاء،  قدر  مثل  الديمقراطية   »: خطاب 
الكل يطبخ فيه مثلما يعرف وكيفما يشاء! » .

ورغم ما تبديه هذه الديمقراطية من محاسن، 
تحقيق  المواطن،  : حماية مصالح  مثل  من 
المساواة، التداول على السلطة، تنمية الوعي 
يكون  ألن  واعداده  المواطن  لدى  السياسي 
معظمها  أن  إال  وغيرها.  صالحا  مواطنا 
في  نقراها  ونظريات  ورق  على  حبرا  ظّل 
مدرجات الجامعة، وعبرات يعلكها المتاجرون 
المستضعفة  شعوبهم  على  للكذب  بالسياسية 
! بخالف مساوئها التي يشهد بها الواقع من 
أساليب  واستعمال  الفاسدين،  انتخاب  مثل: 
الحكم،  إلى  للوصول  وفاسدة  أخالقية  غير 
بمكيالين،  الحكم  واالنتهازية،  الفساد  انتشار 
الكثير من األموال لتمويل الحمالت  تضييع 
األخالق  على  المال  استبداد   ، االنتخابية 
حقائق  األمور  هذه  وكل   . والقيم  والمبادئ 
ظهرت  سلبية  ونتائج  الواقع،  على  موجودة 
األخير  في  أظهرت  والتي  الديمقراطية  مع 
أنها نظام استبدادي شمولي فاسد لكنه يحكم 
هشة  دكتاتورية  وبأسماء  ستار،  وراء  من 
عن  خرجوا  متى  ومجاوزتها  كسرها  يسهل 
النظام  المراد منهم، ألن  أو  المطلوب  حدود 
الديمقراطي وجد لهذا السبب وهو يسمح بذلك 
يدعمها  التي  المزورة  االنتخابات  عن طريق 
وأضنني  الكاذب.  واالعالم  الفاسد  المال 
في  خصوصا  األمثلة،  ضرب  من  حّل  في 
المتخلفة والضعيفة. ولكن البأس من  الدول 
ذكر شاهد حي قد يصلح ألن يكون نموذجا 
وشاهدا على التاريخ، والمتمثل في االنتخابات 

األمريكية 2020 األخيرة، أين رفض الرئيس 
االعتراف  عهدته  المنتهية  ترامب(  )دونالد 
)بايدن(  نظيره  أمام  االنتخاب  في  بخسارته 
الديمقراطية  قيم  بكل  الحائط  عرض  ضاربا 
)العريقة(، رغم إقرار المحاكم ومجلس الشيوخ 
االنتخابات  كون  على  أصّر  أّنه  إال  بذلك، 
مقر  اقتحام  على  أتباعه  وحرض  مزورة، 
على  التصويت  من  لمنعهم  الشيوخ  مجلس 
نتائج هذه االنتخابات بصورة لم تترك للشعوب 
االستبدادية و المتخلفة مجاال للهمجية ونصيبا 
المتحدة  الواليات  أظهرت  أين  التطرف.  من 
في  دولة  أكبر  وهي  أجمع  للعالم  األمريكية 
أن  كيف  بالديمقراطية،  تشدقا  وأكثرها  العالم 
هذه األخيرة، ما هي إاّل مجرد لعبة تحركها 
أصابع يد أصحاب رؤوس األموال الضخمة، 

وبأنها أكبر كذبة في التاريخ

كتب :محمد سعد عبد اللطيف ؛مصر
أيها الواقفون علي حافة المشرحة قبل او بعد 
أومع المذبحة.سقط الغدر والخيانة.والسكاكين 
والمشانق والقرارت مطوحة في ظل عالم شعارة  
واألردء  في زمن رديء  السياسية.  الشعبوية 
منه المناخ الذي أناخ كل قافلة .يعيش العالم 
حاله من الفوضي شبيه بالفترة الزمنية عقب 
الثورة البلشفية في عام 1917م حيث الكبير 
يأكل الصغير لينقسم العالم الي تحالفات مع 
ظهور ثالث زعماء ستالين في روسيا وهتلر 
في المانيا وموسوليني في ايطاليا ثالثي الشر 
حوالي  راح ضحاياها  التي  الجريمة  اومثلث 
الحرب  عقب  قتيل   50مليون  من  أكثر 
وأقليات  تعيش شعوب  الثانية حيث  العالمية 

الجبرية ليخلق.دول  بالقوة  عرقية داخل دول 
هشة وتعيش تحت بركان من عدم األستقرار 
القطر  داخل  .في  والطائفي  العرقي  والعنف 
في  الشرقية  اوروبا  في  حدث  كما  الواحد. 
حرب  في  العالم  .ويعيش  سابقا  يوغسالفيا 
في  برلين  جدار  سقوط  حتي  تستمر  باردة 
نفس  .لنعيش  المنصرم  القرن  ثمانينيات 
والعولمة.والهيمنة  الواحد  القطب  مع  المأساة 
كتبها  كما  األمريكية  والغطرسة  األمبريالية 
عميل االستخبارات االمريكية مايكل شير في 
وترتكب  شعوب  مصير  في  كتابة..وتتحكم 
جرائم بحق األنسانية في دول الشرق األوسط 
التي هي  المتحدة  .تحت سمع وبصر األمم 
العربية  الدول  األخري أصبحت مثل جامعة 
معظم  وفاة  عن  األعالن  .ويجب  شاخت 
إلتزامتها  عدم  بسبب   . الدولية  .المنظمات 
عن  والتخلي  الشرف   وميثاق  األخالقية 
واجباتهم في حماية الشعوب من المستضعفين 
المنظمات  هذة  علي  يجب  األرض.كان  في 
مع  محنتها  في  الدول  تساعد  .أن  الدولية 
الوباء .كوفيد 19. مع ظهور مصل للتطعيم 
طويلة  مساعدات  صورة  في  الفقيرة  .للدول 
أكثر  من  والبرازيل  ايطاليا  كانت  .لقد  األمد 
البلدان التي تعرضت للوباء فتم أغالق حدود 
ايطاليا .من دول اآلتحاد األوروبي بدون تقديم 
أي مساعدات في الشهور األولي من إنتشار 
التحالفات.ومع صعود  الوباء ليظهر عورات 

اليميين المتطرف في الغرب ظهر في أمريكا 
رجل سمسار عقارات وكومبارس ليقود العالم 
مدة أربع سنوات .نحو الهاوية  من الفوضي 
الديمقراطية  إنقالب علي  بأكبر  وينهي مدتة 
األنتخابات  نتائج  قبول  لرفضة  .والشرعية 
مبني  إقتحام  في  البيض  أنصارة من  ويحث 
الكونجرس .ليعيد سياسة الفوضي ليس داخل 
العالمي  المستوي  علي  ولكن  فقط  امريكا 
باألستعانة  عرقي  صراع  من  نوع  ويخلق 
بالعنصر األبيض كنوع من التمييز العنصري.

 . قبل  من  الصراع  هذا  عاشت  بلد  داخل 
علي  حزنين  العرب  زعماء  بعض  ولآلسف 
رحيلة من سدة الحكم  لتعيش كذلك الشعوب 
العربية واإلسالمية حالة من حاالت سياسية 
باثولوجية من طراز الفوضوية والعدمية .مثل 
حاالت النازية والفاشية التي ظهرت في القرن 

العشرين .واألن يظهر الآلهوت
السياسي الجديد .ونتيجة الجهل والفقر والقهر 

والسلطوية وغياب النظم الديمقراطية .
بالشعب  للتمسح  الشعبويون  رسالة  تنتشر 
يتم  عندما  البركة  باب  من  أسمه  .وأطالق 
واألمثال  الجهل  وتحويل  الفوضوية  تقديس 
الشعبية الي .برامج سياسية وقد كان المشهد 
في األنتخابات األخيرة في مصر من شعبويو 
اليوم في طرح برامجهم األنتخابية .والنعرات 
ففي  للشعب   أوهام  الي  الجوفاء  الثورية 
ثرثرة.وهم  الشعبوية.أهل  السياسية   األدبيات 

التي  الشعوب  وحدة  بمفاهيمهم   يستحلون 
بعض  رؤوس  في  تظهر  .ولكن  تنقسم  ال 

المثقفين. ففي الماضي القريب
رآية  رافعي  القريب  األمس  شعبويو  كان 
وال  للرآسمالية  ال  وشعار  األجتماعية  الثورة 
للبرجوازية تحولت بهم السبل الي.من قضي 
نحبة السياسي  ومنهم من ينتظر .ومنهم من 
السياسية  التغيرات  حسب  ونتقل  جلده  بدل 
وراء الكراسي وهناك فصيل أخر من يلبسون 
مركبات سياسية من لباس األسالم السياسي 
.لركوب  العربي  الربيع  ثورات  .وظهر عقب 

الموجه
يرددون ما فعل اسالفهم اليساريون  من كيل 
ويسر  نظرتة  بسالمة  والظن  للشعب  المديح 
فارغ وجهل وغباء  هدايتة من عهر سياسي 
قندهار  جمعة  الي  الصناديق  غزوة  من    .
.االي أخر البدع والخرافات ليصنعوا شعبوية 

.نعاني منها حتي األن
لتحريض والتجيش ليغيروا بذلك انتاج مأزق 

السياسة نفسه حقا مسكين هذا الشعب .
الحب  هذا  .مع  الشعوب  عون  في  كان هللا 

القاتل .من الشعبوية السياسية.
.

محمد سعد عبد اللطيف *
كاتب مصري وباحث في الجغرافيا السياسبة 

*
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لهذه األسباب قد يلجأ بايدن إلى الخيار العسكري مع إيران

املعركة يف واشنطن معركتنا أيضا

إيران  شروط  على  بايدن  يوافق  أن  ُيستبعد 
إلى  يلجأ  وبما  النووي  االتفاق  إلى  للعودة 
إجبارها على  بعملية عسكرية بهدف  التهديد 
التخلي عن بعض شروطها، لذلك، من الوارد 
أن نشهد تصعيدًا عسكريًا في المرحلة المقبلة.

شارل أبي نادر

هناك عدة ملّفات داهمة بوجه الرئيس األميركي 
جو بايدن، تنتظر دخوله البيت األبيض للبّت 
لم  الذي  المستجد  الملف  رأسها  وعلى  بها، 
تداعيات  بمعالجة  والمتعلق  منتظرًا،  يكن 
خسارته  صدمة  بعد  األخير  ترامب  جنون 
الشعبي  التوتر  معالجة  لناحية  االنتخابات، 
واالنقسام العنيف الذي قد يكون مسببًا لحرب 
منه،  الثاني  الشق  إلى  طبعًا  إضافًة  أهلية، 
والمتعلق بإعادة ترميم صورة الديموقراطية في 

الواليات المتحدة األميركية. 
وهناك الملف الثاني الذي ساهم بنسبة غير 
ترامب، وهو  بوجه  بايدن  إنجاح  في  بسيطة 
ملّف كورونا ونتائجه الكارثية، لناحية تفّشي 
أنه  ويبدو  مواجهته،  في  والفشل  الفيروس 

سيكون أكثر الملفات إلحاحًا للمعالجة.
سوف  بايدن  الرئيس  إدارة  أن  يعني  ال  هذا 
الداهمين  الملفين  هذين  بمعالجة  تكتفي 
فقط، ألن هناك الكثير من الملفات المتعلقة 
االستراتيجي  واالشتباك  الخارجية  بالسياسة 
ما  في  وروسيا  الصين  مع  المسبوق  غير 
خص سباق التسلح أو التنافس االقتصادي، 
الحلفاء  ثقة  ترميم  إعادة  ملف  إلى  إضافًة 
بواشنطن، والتي نجح ترامب في وضعها في 
أدنى مرتبة في تاريخ عالقات األميركيين مع 
الخارج، وتحديدًا مع االتحاد األوروبي وحلف 

شمال األطلسي.
الملفات المذكورة مهمة، وتنتظر إدارة بايدن 
ملفًا  هناك  أن  يبدو  ولكن  للمعالجة،  أيضًا 
الملفات،  من  غيره  على  يتقدم  بدأ  استثنائيًا 
الكثير من  في  كبيرة  بنسبة  مؤثر  أنه  ويبدو 
إعادة  ملف  وأهمها  أعاله،  المذكورة  الملفات 
ترميم ثقة المجتمع الدولي بالواليات المتحدة 
األميركية، وهو ملف االتفاق النووي مع إيران، 
الذي ثُبت مع المسار الذي سلكه ترامب أنه 

أساسي في تكوين المنظومة السياسية العالمية 
التعهدات واالتفاقيات تحت  بأسس  المرتبطة 
احترامها  وضرورة  المتحدة،  األمم  رعاية 
وااللتزام بها، كنقطة ارتكاز لما يسمى القوانين 
بين  المتوازنة  والعالقات  واألعراف  الدولية 

الشعوب واألمم.

حول هذا الملف )االتفاق النووي مع إيران(، 
والتصريحات  اإلشارات  وتتسابق  تتسارع 
والتلميحات ومحاوالت جس النبض بين أغلب 
المرتبطين  أو  مباشرة  به  المعنيين  األطراف 
بأنه  يوحي  بشكل  مباشرة،  غير  بطريقة  به 
سيكون على طاولة البحث الدولي مباشرة بعد 
العشرين من كانون الثاني/يناير الجاري بأيام 

معدودة.
إلى  للعودة  استعداده  يؤكد  بايدن  الرئيس 
االتفاق النووي مع إيران، ولكنه قالها بالحرف 
نعم«.  لكن  صعبًا،  األمر  »سيكون  الواحد: 
»نيويورك  صحيفة  عنه  نقلت  ما  وبحسب 
النووي  االتفاق  توسيع  يريد  فإنه  تايمز«، 
كالسعودية  لطهران،  المجاورة  الدول  ليشمل 
واإلمارات، ليأتي كالم مستشاره العتيد لألمن 
تحّول  نقطة  بمثابة  ساليفان  جايك  القومي 
بغاية األهّمية والدالالت، إذ قال: »إّن إدارة 
بايدن ليست ضّد العودة إلى االتفاق النووي 
الذي وّقعته إيران مع مجموعة الخمسة زائد 
واحد )البلدان الخمسة ذات العضوية الدائمة 
في مجلس األمن وألمانيا(، ولكّن الصواريخ 

يجب أن تكون على الطاولة«. 
بايدن  طرح  على  وتعليقًا  طهران،  جهة  من 
إليران،  مجاورة  دواًل  ليشمل  االتفاق  لتوسيع 
الرد اإليراني  السعودية واإلمارات، كان  مثل 
باالتفاق  طرف  ألي  عالقة  ال  بأن  واضحًا 
النووي، مضيفًا، وبرد واضح على من تجرأ 
وطرح  »إسرائيل«  مع  المطبعة  الدول  من 
نفسه العبًا جديدًا على طاولة بايدن المرتقبة 
يتحدث  أن  الجميع  »على  النووي:  لالتفاق 

على قدر حجمه«.
بهذه  الدائمة  طهران  إلحاطة  متابعة  وفي 
الملفات: االتفاق النووي، والصواريخ، والنفوذ 
المائية  المعابر  وأمن  والمنطقة،  الخليج  في 
بشكل  كاملة  المنطقة  وأمن  خاص،  بشكل 

عام، هناك مسلمات ثابتة عّبرت عنها إيران 
دائمًا وتعّبر عنها بشكل متواصل، وهي:

- رفض إيران التفاوض على االتفاق النووي، 
فهذا الموضوع انتهى وأخذ حقه من التفاوض 
إضافة  األساسي،  وعائقها  والشاق،  الطويل 
عليها،  المحقة  غير  الظالمة  العقوبات  إلى 
هو عدم الثقة بالتزام واشنطن بأي اتفاق جديد 
فيه  النظر  إعادة  على  وافقت  إذا  معدل  أو 

)استطرادًا(. 
 - القديمة  وعالقتها  »إسرائيل«  موقع   -
الجديدة مع هذه الدول »الجارة« التي تطلب 
يشكل  النووي،  االتفاق  خط  على  الدخول 
المواضيع  هذه  في  بحث  ألي  مانعة  نقطة 
الحساسة والمتعلقة باألمن القومي اإليراني أو 
بأمن محور المقاومة، إذ ترى طهران أن ال 
مصلحة لها وللمحور الذي تقوده بأي نقاش 
أو تفاوض تكون أطرافه الظاهرة هي الدول 
الخليجية، ورائده الحقيقي )النقاش والتفاوض( 

هو »إسرائيل«.
الجديدة،  األميركية  اإلدارة  لناحية 
تستمر  أن  المنطقي  غير  من  وبموضوعية، 
إدارة بايدن باالستراتيجية المترددة نفسها، وأن 
االشتباك  هذا  في  نفسه  الموقف  على  تبقى 
الدولي غير الواضح، والذي يؤثر بشكل واسع 
العالقات  من  متوازن  غير  نمط  إبقاء  في 
 - األميركية  العالقات  فقط  وليس  الدولية، 
اإليرانية، وسوف يعمل بايدن حتمًا على خلق 
مختلفة  الدولي  الصعيد  على  جديدة  دينامية 
عن استراتيجية ترامب التي تمثلت بالعقوبات 
وإدارة  والدبلوماسية  االقتصادية  والضغوط 

الظهر لاللتزامات الدولية.
بايدن إلى  انتظار عودة   من هنا، ال يجب 
ال  حيث   ، إيران  بشروط  النووي  االتفاق 
غير  الضغوط  نحو  جنوحه  استبعاد  يمكن 
بعملية  تهديدات  تكون  قد  التي  »الترامبية« 
التخلي  إجبار طهران على  عسكرية، بهدف 
عن بعض شروطها، ودفعها إلى القبول بإعادة 
الباليستية،  الصاروخية  قدراتها  في  البحث 
إيران  تضع  وحيث  ترضخ.  لن  طبعًا  وهي 
هذا االحتمال دائمًا في استراتيجيتها الردعية 
والعسكرية، فهي طبعًا لن ترضخ. لذلك، لن 
الخيار  إلى  بايدن  يلجأ  أن  مستبعدًا  يكون 

العسكري.
المحتمل  األميركي  العسكري  الخيار  هذا   
يمكن أن يكون في نقطة وسطية بين الضربة 
الموضعية،  والعملية  الواسعة  العسكرية 
استهداف  أو  معينة  إيرانية  قيادات  كاغتيال 
منشأة نووية إيرانية أو أكثر، وقد يتمثل بشن 
من  تستهدف  واسعة،  جوية  واشنطن ضربة 
خاللها أغلب المنشآت الصاروخية الباليستية، 
بشرية  إيقاع خسائر  الحرص على عدم  مع 
الضربة  هذه  تتواكب  بحيث  اإلمكان،  قدر 
مع استنفار دبلوماسي دولي، ألماني وفرنسي 
لوقف  الخصوص،  وجه  على  وبريطاني 
تداعيات الضربة واالنطالق من موقف جديد 

نحو تفاوض جديد يقوم على:
أواًل: العودة إلى االتفاق النووي بكل مندرجاته، 
تتعلَّق  أساسية  نقطة  مع  طهران،  تريد  كما 
إيران  على  العقوبات  أشكال  جميع  بإلغاء 
ووقفها، األمر الذي سيشكل نقاطًا مقبولة لها 

لطالما طالبت بها.
تتعّلق بقدرات  قناة تفاوض متواٍز  ثانيًا: فتح 
إيران الصاروخية، والتي ستكون نسبة كبيرة 
تدمرت، مع موقف صيني وروسي  قد  منها 
المناورة  عن  بعيد  وغير  وخجول  متردد 
األميركية، بهدف إنهاء هذا االشتباك الدولي 

- اإلقليمي.
ثالثًا: إدخال بعض الدول الخليجية في إطار 
طهران  ونفوذ  اإليرانية  الصواريخ  مفاوضات 
تحت  وذلك  المقاومة(،  )محور  المنطقة  في 
عنوان التفاوض حول أمن المنطقة، كعنوان 
لم ترفضه طهران أساسًا ولطالما طالبت به، 
الدخول  لها  الجارة  الدول  مع  مرارًا  وحاولت 

به.
ويبقى السؤال عن موقف إيران واستراتيجيتها 
أميركية  )ضربة  االحتمال  هذا  مواجهة  في 
محدودة تستهدف بعض منشآتها الصاروخية 
فقط(، الذي تريد واشنطن من خالله أن تفتح 
باب التفاوض الواسع، بعد أن تعود إلى تنفيذ 
النووي،  االتفاق  مندرجات  بكامل  التزاماتها 
المتعلقة  إجراءاتها  جميع  تلغي  أن  وبعد 

بالعقوبات على إيران.

زكريا محمد 
فلسطين 

المعركة لم تحسم في واشنطن بعد. فقد خسر 
ترامب معركة الكابيتول بسبب سوء الحسابات 
فقط. لو أنه حسب جيدا فربما كانت النتيجة 
كي  أسابيع  بضعة  إلى  نحتاج  لذا  مختلفة. 

نحكم على الوضع وعلى توازناته.
الداخلية  للمعركة  أن  المؤكد  الشيء  لكن 
معركة  ليست  أنها  أي  خارجي.  امتداد 
أنها  القول  ويمكن  بل  فقط.  داخلية  أمريكية 
كانت  لقد  طويل.  وقت  منذ  كذلك  تكن  لم 
معركة دولية منذ البدء. فقد ساهم في نجاح 
ترامب وفي صموده قوى على امتداد العالم: 
بوتين، بولسونارو البرازيل، وآخرون في أوربا 
في  ترامب(  )أشباه  يسمون  هؤالء  الشرقية. 
اإلسالمية  العربية-  المنطقة  وفي  واشنطن. 
كان هناك الكثير منهم: أردوغان، السيسي، 
محمد بن سلمان، محمد بن زايد. كل هؤالء 
حملته  ومولوا  بل  ودعموه،  ترامب  مع  وقفوا 
جيدا  ومعروف  والثانية.  األولى  االنتخابية 
لألميركيين أن أموال التمويل الخليجي كانت 

تمر عبر البنوك المصرية مثال.

من  أعاله  المذكورين  فكل  هذا،  أجل  من 
نتائج  لتلقي  يتهيأون  والمسلمين  العرب 
انتصار بايدن وتياره. فهم يعرفون أن انتصاره 
سيكون  اللذان  واالسمان  معاقبتهم.  سيعني 
اعتقادي  في  وسريعا  ومريحا  سهال  عقابهما 
هما محمد بن سلمان والسيسي. فبايدن يملك 
من المعلومات ما يكفي لتدميرهما. لذا فهما 

األشد ذعرا.
وألن أشباه ترامب في المنطقة يدركون ذلك، 

بينهم.  كبرى  مصالحات  حركة  بدأت  فقد 
كانوا ينقسمون إلى معسكرات متذابحة. لكن 
الخطر القادم من ترامب وتياره وحدهم. لهذا 
هناك إشارة لتصالح أردوغان مع السيسي وبن 
سلمان وبن زايد. فوق ذلك فقد مّد بن سلمان 
وبن زايد والسيسي أيديهم لقطر التي ستكون 
عالقتها أوطد مع بايدن. ثم انظر إلى لهجة 
اردوغان الحلوة تجاه اليونان وأوربا. فقد انتقل 
الود  رسائل  إرسال  إلى  والوعيد  التهديد  من 

المتعادون  اللصوص  والمصالحة.  والمحبة 
ويتجمعون  بينهم  ما  في  الخالفات  ينهون 
بأن يصمد  يأملون  أنفسهم. وهم  للدفاع عن 
من  بايدن  على  الطاولة  يقلب  وأن  ترامب، 

جديد.
من اجل هذا فالمعركة الداخلية األميركية تهمنا 
مباشرة.  أوضاعنا  على  وستؤثر  بشدة،  هنا 
لذا يجب علينا أن نفهمها، وأن نستفيد منها، 
لتحطيم أشباه ترامب، ودفع قضية الحرية من 

جديد في هذه المنطقة المنكوبة.
بالطبع، يجب عدم نسيان نتنياهو هنا. فهو 
زعيم العصابة. والحزب الديمقراطي غاضب 
عليه. فكل لصوص المنطقة يتصالحون معه، 
ويحتمون به من غضب جماعة بايدن. وهم 
يعتقدون أنه قادر على أن يوفر لهم الحماية 
عبر اللوبي الصهيوني. لكن إن انتصر تيار 
الضحايا.  من  واحد  نتنياهو  فسيكون  بايدن 

نتنياهو ال إسرائيل بالطبع.
واشنطن  في  داخلية  معركة  تكون  مرة  ألول 
معركتنا أيضا. إنها معركتنا ضد أشباه ترامب 

في المنطقة.
عن صفحته على الفيسبوك
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حمامة أمريكية مهاجرة مهددة باإلعدام في استراليا 

حقنة تجميل تحول وجه سيدة بريطانية إلى »قائمة فيل«

تركيا.. الحكم على داعية »مزيف« شهير بالسجن ألكثر من 1000عام

بأن  في«  تي  »إن  التركي  التلفزيون  أفاد 
محكمة اسطنبول أصدرت حكما ضد عدنان 
عدة  في  والمتهم  الشهير  الداعية   أوكتار، 

قضايا، بالسجن  1075 عاما.
يوليو 2018،  في  اعتقل  قد  أوكتار  وكان   
واالعتداء  إجرامية،  منظمة  بتأسيس  واتهم 
الجنسي،  والتحرش  األطفال،  على  الجنسي 
والعالقات الجنسية مع القصر، واالختطاف، 
أشخاص  وحرمان  واالبتزاز،  واالغتصاب، 
والتجسس  قانونية،  غير  بطريقة  الحرية  من 
خالل  من  واالحتيال  والسياسي،  العسكري 
الناس،  الدينية ومشاعر  المعتقدات  استغالل 
الوثائق،  وتزوير  الخصوصية،  وانتهاك 

وغيرها من الجرائم.
القضية  هذه  في  أوكتار  جانب  إلى  ومثل 
236 شخصا، صدرت ضدهم أحكام بالسجن 

لمدد متفاوتة.
ويوصف أوكتار الذي اشتهر باسم »هارون 
بأنه كاتب تركي بتوجه زائف، أّلف  يحي«، 
السياسية  العلوم  في  كتاب   300 من  أكثر 
 76 إلى  ترجمت  والعامة،  الدينية  والمسائل 

لغة.
 1986 عام  في  أوكتار  على  قبض  وكان 
المشاعر  أو  الدين  بتهمة »محاولة استغالل 
بهدف  الدينية،  األضرحة  وأيضا  الدينية، 
أو  االجتماعي  للنظام  جزئي  تغيير  إحداث 

االقتصادي أو السياسي للدولة العلمانية«.

وقضت المحكمة في ذلك الوقت بعدم وجود 
تمت  ذلك  وبعد  الجنائي،  العمل  على  دليل 

تبرئة أوكتار وإطالق سراحه من الحجز.

في  التركية  اإلعالم  وسائل  تداولت  وكما 
السابق، فإن أوكتار هو زعيم طائفة إسالمية 
الجنسي  االستعباد  فيها  يمارس  مزيفة، 

والجنس الجماعي.
المصدر: نوفوستي

تخطط  أنها  األسترالية،  الزراعة  وزارة  أكدت 
عن  وصلت  التي  الحمامة  »إلعدام«  فعال 
طريق الخطأ إلى البالد من الواليات المتحدة، 

بعد أن قطعت مسافة 13000 كيلومتر.
وذكرت الوزارة، أن سبب إعدام الحمامة هو 
ووجود  الصحي،  الحجر  إجراءات  انتهاكها 
معدية  ألمراض  نقلها  احتمال  من  مخاوف 

للحيوانات والطيور المحلية، من الخارج.
الرحيم  »القتل  بيانها:  في  الوزارة،  وأضاف 
قطاع  لحماية  طريقة  أفضل  الحمامة،  لهذه 

الدواجن والطيور البرية في البالد«.
في  كبيرة  فعل  ردود  أثار  الموضوع،  لكن 
المجتمع، وهو ما دفع السلطات للقول، إنها 
ستأخذ باالعتبار الدعوات المتعلقة بإنقاذ حياة 

الحمام.
أحد  أن  برس«  »أسوشيتيد  وكالة  وذكرت 
عثر  بيرد  سيلي  كيفن  واسمه  ملبورن  سكان 
في  ديسمبر   26 في  المنهكة  الحمامة  على 

فناء منزله.
ومن غير الواضح كيف وصلت الحمامة إلى 

على  كانت  أنها  المرجح  من  فيما  أستراليا، 
متن سفينة شحن قطعت المحيط الهادئ، أو 

قد قطعت هذه المسافة بنفسها.
سباقا  خاضت  رياضية  حمامة  أنها  وتبين 
في والية أوريغون األمريكية في 29 أكتوبر، 

واختفت منذ ذلك الحين.
ترحيل«  »إعادة  احتمال  الوزارة  تستبعد  ولم 
إذا وافق  المتحدة  الواليات  إلى  الحمامة  هذه 

الجانب األمريكي.
المصدر: نوفوستي

رغبت سيدة بريطانية في إضافة لمسة تجميلية 
على وجهها لكن تلك اللمسة أصبحت تشوها 
حد  على  الوفاة  من  قربها  بل  منه،  تعاني 

قولها.
صحيفة  نشرتها  التي  القصة  تفاصيل  وفي 
سيدة  حجزت  البريطانية،  ستار«  »ديلي 
العمر 46  من  البالغة  تدعى سارة جيبسون 
 400 بقيمة  تجميلي  عالج  حصة  عاما، 
جنيه إسترليني في صالون لتصفيف الشعر، 
ليشبه  وجهها  تحول  بالعالج  حقنها  وبمجرد 
أن  تخشى  كانت  أنها  وحتى  الفيل«  »رجل 
منتفخ  بفك  تركت  إنها  سارة  وقالت  تموت. 
»في  وأضافت  جلدها،  تحت  وكتل  بشدة 
مرحلة ما اعتقدت بصدق أنني سأموت ألنني 
شعرت بالمرض ألنني أبدو مثل رجل الفيل«.

وتابعت: »لم أفعل أي شيء من هذا القبيل 
سابقا، ولم أكن على علم بأي آثار«.

وأفادت بأن خبيرة التجميل كانت تعقد صفقة 

الشفاه  لحشو  إسترليني  جنيه   400 مقابل 
أنها  مضيفة  بالبوتوكس،  مناطق  وثالث 
عندما كانت هناك كانت تمزح بشأن  بعض 

الخطوط األخرى حول فمها.
وذكرت أن خبيرة التجميل قالت لها: »دعيني 
داخل  في  اإلبرة  وغرست  ما،  شيئا  أجرب 
فمها«. وأشارت جيبسون إلى أنها عادت إلى 
تعاني  أنها  المعالج  أخبرها  حيث  الصالون 
مادة  إلى  وستحتاج  تحسسي  فعل  رد  من 
الهيالورونيداز وهي مادة إنزيمية إلذابة مادة 
الهيالورونيداز  أن  اتضح  أنه  مبينة  الحشو، 

يمكن أن يكون خطيرا للغاية وأن يقتلها.
يد  على  للعالج  خضعت  بأنها  وصرحت 
أخصائي في طب التجميل استمر لمدة 10 
أن  البريطانية  الصحيفة  وأوضحت  أسابيع. 
المتضررة بدأت إجراءات قانونية ضد خبيرة 

التجميل.
المصدر: صحيفة »ديلي ستار« البريطانية
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تخمينان فقط وُيقفل الحساب.. رجل يشعل اإلنترنت 
بنسيانه كلمة مرور محفظة بيتكوين بقيمة 220 مليون دوالر!

تخرج من الجامعة ويلعب الكاراتيه.. 
شاب فلسطيني بال ساقين وذراعين يتحدى اإلعاقة

باحثون يزعمون أن ساللة ُحددت حديثا من »كوفيد« 
في الواليات المتحدة قد تكون األشد عدوى حتى اآلن!

تعاطف مئات األشخاص مع رجل فقد كلمة 
مرور حسابه الخاص بعملة البيتكوين البالغ 
عددها 7002، والتي تبلغ قيمتها زهاء 220 
مليون دوالر، ولم يتبق له سوى محاولتين فقط 
قبل أن ُيقفل إلى األبد. وفي حديثه لصحيفة 
توماس،  ستيفان  كشف  تايمز«،  »نيويورك 
وهو مبرمج ألماني يعيش في كاليفورنيا، أنه 
تذبذبت  التي  البيتكوين،  عملة  على  حصل 
سبقت  التي  السنوات  مدار  على  قيمتها  في 
رسوم  فيديو  لعمل  كمكافأة  مؤخرا،  ارتفاعها 

متحركة عن البيتكوين في عام 2011. 
وكشف توماس أنه فقد كلمة المرور الخاصة 
به إلى IronKey، وهو محرك أقراص ثابت 
مشفر يحتوي على مفاتيح محفظته الرقمية، 

في العام نفسه.
أنه  المنفذ  توماس  أخبر  الحين،  ذلك  ومنذ 
جرب ثمانية أشكال مختلفة من كلمات المرور 
المستخدمة بشكل شائع، في محاولة للوصول 
الحظ،  ولسوء  به.  الخاص   IronKey إلى 
يسمح  حيث  النفاد،  في  آخذة  فرصه  فإن 
محاوالت   10 بـ  للمستخدمين   IronKey
أن »يستولي على محتوياته ويقوم  قبل  فقط 

بتشفيرها إلى األبد«.
ألنها  المساعدة،  أيضا  بيتكوين  تستطيع  وال 
تمنح  ولكنها  المرور،  كلمات  تخزن  ال 
مفتاحا خاصا  عملتها  يشترون  الذين  األفراد 
لمحفظتهم الرقمية - والتي يمكنهم الوصول 

إليها فقط.

مر  على  المختلفة  محاوالته  توماس  ويتذكر 
السنين، حيث يقول: »كنت أرقد في السرير 
الكمبيوتر  إلى  أذهب  ثم  األمر.  في  وأفكر 
تنجح،  ولم  الجديدة،  االستراتيجيات  ببعض 

وأكون يائسا مرة أخرى«.

وضع  إنه  توماس  قال  اآلن،  من  واعتبارا 
مفتاح IronKey في »منشأة آمنة« على أمل 
أن يتمكن المشفرون في النهاية من مساعدته 

في الوصول إلى محفظته الرقمية.
المرور  كلمة  على  الحفاظ  إلى  وباإلضافة 

توماس  قال  آمنة،  المشفرة  بعملته  الخاصة 
لحماية  أيضا  ذلك  فعل  إنه   The Timesلـ
صحته العقلية. وأضاف: »وصلت إلى نقطة 
حيث قلت لنفسي: دعها تكون في الماضي، 

فقط من أجل صحتك العقلية«.
وعلى »تويتر«، حيث تم تداول قصته، يعبر 
وقال  توماس.  محنة  من  رعبهم  عن  الناس 
لصحيفة  السياسي  المراسل  ويسلي،  أستيد 
في  األمر  إلى  إشارة  في  تايمز،  نيويورك 
الحين أكثر من  تغريدة أعجب بها منذ ذلك 

6000 مرة: »هذا أمر ال يصدق«.
أن  إلى  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  وأشارت 
هناك العديد من األفراد اآلخرين الذين فقدوا 
كلمات المرور في محافظهم الرقمية على مر 
السنين، حيث استشهد المقال بإحصاء شركة 
 ،Chainalysis المشفرة  العمالت  بيانات 
تبلغ  التي   -  %20« أن  إلى  تشير  والتي 
من  دوالر«  مليار   140 نحو  حاليا  قيمتها 
عملة البيتكوين الحالية البالغة 18,5 مليون، 
عالقة  أو  مفقودة  محافظ  في  وكأنها  تبدو 
بطريقة أخرى. ومع ذلك، في حين أن توماس 
مليون   220 إلى  الوصول  على  قادر  غير 
دوالر من ثروته، فقد »تمكن من االحتفاظ بما 
كلمات  وتذكر   - البيتكوين  عملة  من  يكفي 

.The Timesالمرور، وفقا لـ
المصدر: إندبندنت

الحقوق أبصرت  شاب فلسطيني خريج كلية 
عيناه الدنيا فوجد نفسه على خالف اآلخرين، 
وتَقبل وضعه ودخل التحدي مع اإلعاقة التي 

لم يسمح لها بتقييد طموحه وحبه للحياة.
وبذراعين  ساقين  بال  عميرة  أبو  يوسف  ولد 
اآلن غمار  نموهما، وهو يخوض  يكتمل  لم 

تجربة جديدة في رياضة الكاراتيه.
استعرض صاحب الحزام البرتقالي البالغ من 
بالعصا  القتال  في  مهاراته  عاما   24 العمر 
وهو يتمرن مع مدربه في نادي المشتل للفنون 

القتالية في غزة.
لنفسي  ألثبت  »دخلتها  عميرة:  أبو  وقال 
وليت  العقل  إعاقة  هي  اإلعاقة  أن  وللعالم 

الجسد وأنه ال يوجد شيء اسمه مستحيل«.

ويضيف »لجأت للكاراتيه ألدافع عن نفسي، 
وحلمي أن أشارك في بطوالت دولية«.

ما  وهو  ببراعة  العصا  عميرة  أبو  ويستخدم 
يساعده على تعويض أطرافه، وتعلم أسلوب 
توجيه اللكمات القوية وصد الهجمات بجسده 
بأن  الراعي  حسن  مدربه  وصرح  وذراعيه. 
تلميذه يمتلك إرادة من نوع خاص، وأضاف: 
»فوجئت في يوسف.. يمتلك مهارات مختلفة 
ويمكنه إنجاز حركات ال يمكن ألشخاص أقل 

إعاقة منه أن يفعلوها«.
جدير بالذكر أن أبو عميرة يعيش في مخيم 
الشاطئ لالجئين في غزة، ويتنقل في الشوارع 
الشريعة  كلية  في  وتخرج  نارية،  بدراجة 
العام  غزة  في  اإلسالمية  بالجامعة  والقانون 

الماضي.

من  علماء  إن  الخميس  يوم  باحثون  قال 
جامعة جنوب إلينوي حددوا نوعا أمريكيا ثالثا 
لـ »كوفيد-19«، وقد  المسبب  الفيروس  من 

يكون أكثر السالالت المعدية حتى اآلن.
وأوضح الباحثون في بيان صحفي إن الطفرة 
 ،20C-US المحلية، التي يطلق عليها اسم
ُيعتقد أنها مسؤولة عما يصل إلى 50% من 

جميع الحاالت في الواليات المتحدة.
في  المساعد  األستاذ  غاغنون،  كيث  وقال 
 :SIU Carbondale الحيوية في  الكيمياء 
»وجدناها. إنها بالتأكيد محلية المنشأ وواسعة 

االنتشار«.
وقال غاغنون إنه وفريقه تتبعوا الساللة إلى 

تكساس، حيث ظهرت ألول مرة في مايو.

كبيرة  قدرة  لديها  الطفرة  إن  الباحثون  وقال 
إلى  الفيروسية  البروتينات  معالجة  على 
جانب »سالمة جينوم الحمض النووي الريبي 
القوية« - ما يجعلها فعالة بشكل مخيف في 

االنتشار.
أكثر  تكون  »قد  الصحفي:  البيان  في  وجاء 
األخرى،  المتغيرات  من  االنتقال  في  سهولة 

وتأثيرها على اللقاحات غير مؤكد.
وتأتي هذه النتائج بعد يوم من إعالن علماء 
اكتشفوا ساللة  أنهم  أوهايو  في جامعة والية 
مختلفة من فيروس كورونا، التي تحمل طفرة 

مشابهة لساللة المملكة المتحدة.
وُنشرت نتائج دراسة 20C-US في المجلة 

اإللكترونية bioRxiv.org يوم األربعاء.

 20C-US أن  »نتوقع  المقالة:  وتنص 
لـ  شيوعا  األكثر  البديل  بالفعل  تكون  قد 
المتحدة.  الواليات  في   2-SARS-CoV
باإلضافة   ،20C-US لـ  المستمر  التطور 
الخاصة  األخرى  المهيمنة  المتغيرات  إلى 
بالمنطقة والتي تظهر في جميع أنحاء العالم، 

يجب أن تستمر في المراقبة«.
ينتشر  أال  المحتمل  من  الحظ،  ولحسن 
حدود  خارج  كبير  بشكل  المتغير  الفيروس 

الواليات المتحدة، وفقا للتقرير.
المصدر: نيويورك بوست
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أكتب لُكم عن “الّسالالت الُمتحّورة” من فيروس كورونا 
ومعنى ُظهورها في مطلع العام الجديد..

حاخام أرثوذكسي متشدد: 
التطعيم ضد كورونا قد يحول الشخص إلى »مثلي الجنس«

دراسة: التمدد أكثر فعالية من المشي لخفض ضغط الدم المرتفع

عبد الباري عطوان
األمريكي  للرئيس  األكبر  الكذبة  كانت 
المهزوم دونالد ترامب الذي َيُجر بالده حاليًّا 
إلى حاّفة هاوية االنِهيار عندما اّتهم الصين 
وصّدرته  كورونا  فيروس  “اخترعت”  بأّنها 
إلى العالم بأسره، وقال لنا إعالمه األمريكي 
من  انطلق  الذي  الصيني”  “الوباء  هذا  إّن 
والية ووهان جاء بسبب غرام الصين في أكل 
وصّدقنا،  والّديدان،  والّزواحف  “الخفافيش” 
تزامنت  التي  اأُلكذوبة  هذه  مثلنا،  والماليين 
مع ذروة الحرب التجارّية األمريكّية الصينّية 

في حينها.
وال  الخفافيش  إلى  يتطّرق  ال  اآلن  الحديث 
إلى  وإّنما  والّثعابين،  والّطيور  الّزواحف  إلى 
“الّسالالت” الجديدة من الفيروس التي باتت 
بأْسرِه،  العالم  في  الرّعب  وَتنُشر  “تتناسل” 
مليونّي  من  أكثر  إلى  الوفّيات  أعداد  وترفع 
حالة، وأكثر من مئة ِمليون إصابة حّتى اآلن.

***
ُهناك  أّن  رنا”  “ُتَبشِّ العالمّية  الصّحة  منظمة 
ثالث ُسالالت جديدة “ُمتحّورة” تجتاح العالم، 
دولة،   50 في  وتنتشر  بريطانّية،  األولى 
بلًدا(، واألحدث  والّثانية جنوب إفريقية )20 
الّساللة البرازيلّية القادمة من غابات األمازون 
التي باتت تنتشر بُسرعٍة كبيرٍة في الكثير من 
ُدول أمريكا الالتينّية ومن الُمتوّقع “أن تَتمّدد” 

وَتِصل إلى العديد من دول العالم.
حالة ارتباك وقلق تجتاح ُمعظم أنحاء العالم، 
العالمّية  الصّحة  منّظمة  في  الّطوارئ  ولجنة 
تعقد اجتماًعا لُخبرائها، وُكل ما صدر عنها 

العام  إّن  يقول  ُمقتصب  بيان  اآلن  حّتى 
فيروس  ُعمر  من  الّثاني  العام  أو  الحالي، 
الكورونا، وبسبب الّسالالت “الُمتحّورة”، رّبما 
تكون أكثر ُخطورًة من نظيره العام الماضي 

2020 الّسيء الّذكر.
أكتب لكم هذه المقالة من بريطانيا التي سَتدُخل 
الّتاريخ بأّنها الحاضنة للّساللة “الّثانية” التي 
َتحِمل اسمها، وُتعَتبر األسرع انِتشارًا ليس في 
“بلد المنشأ” فقط وإّنما في أوروبا ودول العالم 
في  الِبالد  أنحاء  ُمعظم  وباتت  أيًضا،  بأْسرِه 
حالة إغالق، ورُغم ذلك وصل عدد الوَفيات 
1564 حالًة وحوالّي 50 ألف إصابًة في يوٍم 
واحد )األربعاء(، وُهناك من يقول إّن األرقام 

الحقيقّية أكبر من ذلك بكثير.
أسوأ  بأّنه  ُيوَصف  الذي  جونسون  بوريس 
رئيس للوزراء في تاريخ الِبالد، وأكثرهم فَشاًل 
في إدارة أَزمة الكورونا، ِمثل صديقه وحليفه 
ترامب، اعترف أمام البرلمان أمس بأّن الوضع 
خرج عن الّسيطرة، وأّن بعض المناطق ُتعاني 
الاّلزمة  األوكسجين  كمّيات  في  َنقٍص  من 
بهم  ضاقت  التي  الُمستشفيات  ُنزالء  لِعالج 
وَيْبُلغ عددهم 32 ألف حالة ولم َيُعد ُهناك أّي 
الُجدد وموجاتهم  الُمصابين  سرير السِتيعاب 
المهولة، وستضطر الُحكومة إلى وضعهم في 

فنادق.
ليس غريًبا أن يكشف أحدث اسِتطالع للرّأي 
أمريكا  في  ُأجري  هوبكنز  جامعة  نشرته 
العالم، حيث  في  َتَضرُّرًا  األكثر  ُتعَتبر  التي 
اليومّية 4500 حالة  الوَفيات  أعداد  وصلت 
  23 إلى  واإلصابات  )األربعاء(،  أمس  يوم 

عن  االستطالع  يكشف  أن  إصابة،  ِمليون 
الّثقة في أوساط ُشعوب  انِعدام  انتشار حالة 
العالم بالُحكومات، واألنظمة الطبّية، ووسائل 
ُمفاِجًئا  أو  غريًبا  ليس  َتطّوٌر  وهذا  اإلعالم، 
الُمرَتِبك  المشهد  على أّي حاٍل في ِظل هذا 

والَفوضوّي الُمحِبط.
بنظرّية  الُمؤمنين  أكثر  بين  من  دائًما  ُكنت 
بالغرب،  األمر  يَتعّلق  عندما  الُمؤامرة 
الُخصوص،  وجه  على  المتحدة  والواليات 
الّشامل  الّدمار  أسلحة  ُأكذوبة  بعد  خاّصًة 
الِعراقّية، وترويج ُأكذوبة ُأخرى أكثر مأساوّيًة 
كانت ُأسرتي وُأّمتي أبرز ضحاياها، تقول إّن 
ِفلسطين أرًضا ِبال شعب لتبرير إخالء أهلها 
وإقامة “إسرائيل” على أنقاض مأساتهم، اليوم 
النظرّية من  هذه  إلى  أقرب  بّت  أّنني  أْشُعر 
الالت  أّي َوقٍت مضى بعد تتّبعي أخبار السُّ
الجديدة لكورونا، وِقيام توني بلير أحد أبرز 
كيفّية  في  كبير  بَدوٍر  الِعراق  حرب  ُمجِرمي 
إدارة أَزمة الكورونا وضحاياها وُلقاحاِتها على 

ُمسَتوى العالم.
بروفيسور طّبي صديق، من ُأصوٍل عربّية، 
هاتفته باألمس ألشرح حيرتي، واستطلع رأيه 
ارِتباًكا  أكثر  فكان  المقالة،  هذه  ِكتابة  قبل 
مّني، وهو الذي تخرّج من واحدٍة من أعظم 
الكلّيات الطبّية الغربّية وأكثرها ُشهرًَة، وقال لي 
إّنه أخذ الّلقاح ضّد فيروس كورونا قبل يومين 
التي  فوف األمامّية  باعِتباره أحد ُفرسان الصُّ
ولكّنه  الِمضمار،  هذا  في  باألولوّية  تحظى 
د من أّن الّلقاح الذي أخَذه ُيمِكن أن  غير ُمتأكِّ
الالت الجديدة وسيستمّر  يكون فاِعاًل مع السُّ

في أخذ االحِتياطات الوقائّية الاّلزمة.
َصديٌق آَخر من أبرز ِجنراالت نظرّية الُمؤامرة 
إلى  الوصول  وبعد  لماذا،  ُلؤم:  بُكل  تساءل 
ُلقاحات صينّية وروسّية وأمريكّية وبريطانّية، 
وفي َوقٍت بدأت تسود العالم حالة من االطِمئنان 
اعِتقاًدا بأّن هذا الكابوس وَصل نهايته، َتخرُج 
علينا  وَينطِبق  فجأًة،  الّسالالت  هذه  علينا 
وقائع ُأسطورة “زيزيف” وصخرته، وتعود إلى 

القاع، أّي الُمرّبع األّول؟
***

بعدوة  وُأسرته  ُأصيب  الّسطور  هذه  كاتب 
الماضي  )مارس(  آذار  في  الفيروس  هذا 
أحوال  عن  مدريد  في  ُمحاضرة  إلقاء  أثناء 
العالم العربي السّيئة دائًما، “وهات يا ُحضن 
وتبويس” من الُحضور، وكانت الّنتيجة حجر 
بموجات  مصحوبة  أسابيع  لثالثة  البيت  في 
وُشرب  شديد،  وُسعال  وُصداع،  عالية  حرارة 
منتوج حقٍل كامٍل من عصير الّليمون، والِتهام 
ِنصف شوال من الزّعتر، وعّدة ُزجاجات من 
العسل، وُفقدان كاِمل لحاستّي الّشم والّتذّوق.

هذا  من  الّشفاء  أّن  ُمخِطًئا،  أعتقد  كنت 
الفيروس، ِمثل ُكل الفيروسات اأُلخرى، يعني 
مناعًة قد َتِصل إلى عشرات الّسنوات، أو لُمّدة 
تبّخرت  المناعة  هذه  ولكّن  أدنى،  كَحدٍّ  سنة 
بعد أقل من ثالثة أشهر لألسف، ولهذا بّت 
أكثر قناعًة أّن هذا الفيروس “ُمصّنع” في أحد 
القطيع  أعداد  تخفيض  ُتريد  التي  الُمختبرات 
البشرّي على وجه المعمورة، التي تعود ُملكّيتها 
إلى الُحكومة الُمصّغرة في الغرب التي َتحُكم 

العالم وتتحّكم في مصيره.. وللُا أعلم.

في  مؤثر  حاخام  وهو  أسور،  دانيال  أمر 
بعدم  أتباعه،  متشددة،  أرثوذكسية  طائفة 
التطعيم ضد فيروس كورونا، محذرا من أنه 
وفقا  جنسيين«،  مثليين  يجعلهم  أن  »يمكن 

لـ«إسرائيل هيوم«.
أن  إلى  هيوم«  »إسرائيل  تقرير  وأشار 
»مزاعم  إلى  أشار  أسور  دانيال  الحاخام 
حول  الصحة  من  لها  أساس  ال  تآمرية 
قال  حيث  الماضي«،  في  كورونا،  جائحة 
حكومة  تصنعها  واللقاحات  »الفيروس  إن 
خبيثة عالمية، تتكون من جمعيات سرية مثل 
المتنورين، والماسونيون، وأحد مؤسسي شركة 
مايكروسوفت، بيل غيتس، في محاولة إلقامة 

نظام عالمي جديد«.
تصريحات  أن  إلى  هيوم«  »إسرائيل  ولفتت 
هذا الحاخام األخيرة، »تتعارض بشكل مباشر 
كانيفسكي،  حاييم  الحاخامات،  تعليمات  مع 

وجرشون إدلشتاين، وشالوم كوهين، وهم ثالثة 
من كبار الحاخامات في العالم األرثوذكسي 
المتطرف، الذين أوصى كل منهم بأن على 
فيروس  ضد  لقاحات  تلقي  على  القادرين 

كورونا، أن يفعلوا ذلك.
أن  أسور  دانيال  أوضح  حين،  في 
الصحة  منظمة  مثل  اإلجرامية  »المنظمات 
العالمية، ومطوري اللقاحات مثل Pfizer و

Moderna، قدموا بيانات خاطئة إلى القادة 
تلقي  بهدف  أعاله  المذكورين  الحريديين 
أمريكي-إسرائيلي  جيش  وهناك  توصيتهم، 
األمريكية  الطوارئ  سلطات  من  نفد  سري، 
الحكومة  دوافع  يعزز  ما  وهذا  واإلسرائيلية، 

العالمية خالل الوباء«.
المصدر: »جيروزاليم بوست«

وجدت دراسة جديدة أن تمارين التمدد أفضل 
لدى  الدم  السريع لخفض ضغط  المشي  من 
المصابين بارتفاع ضغط الدم أو المعرضين 

لخطر اإلصابة به.
الطبية  الوصفة  هو  المشي  كان  لطالما 
مساعدة  يحاولون  الذين  لألطباء  المفضلة 
مرضاهم على خفض ضغط الدم لديهم. ويعد 
ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية 
ألمراض القلب واألوعية الدموية ومن بين أهم 

عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها والتي 
تؤثر على معدل الوفيات بشكل عام.

وُتظهر هذه النتيجة الجديدة، التي ُنشرت في 
18 ديسمبر 2020 في مجلة النشاط البدني 
والصحة، أن التمدد يجب أن يكون جزءا من 
خطة عالج شاملة لألشخاص الذين يعانون 

من ارتفاع ضغط الدم.
الدكتور في جامعة  الحركة  أستاذ علم  وقال 
ساسكاتشوان )USask(، فيل تشيليبيك، وهو 

مؤلف مشارك في الدراسة: »يعتقد الجميع أن 
التمدد يتعلق فقط بشد عضالتك. ولكن عندما 
بشد  أيضا  تقوم  فإنك  عضالتك،  بشد  تقوم 
جميع األوعية الدموية التي تغذي العضالت، 
قللت من  وإذا  الشرايين.  ذلك جميع  بما في 
تصلب الشرايين، فستكون هناك مقاومة أقل 
لتدفق الدم«، مشيرا إلى أن مقاومة تدفق الدم 

تزيد من ضغط الدم.
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بايدن سيشعل حربا لحل مشاكل الواليات المتحدة الداخلية

مشكالت جنسية لدى الرجل قد تكون من أعراض حالة خطيرة.. تعرف عليها

ساموخين  أندريه  كتب  أعاله،  العنوان  تحت 
وأرتور بريماك، في »فزغلياد«، حول إمكانية 
اضطرار بايدن إلى توريط أمريكا في حرب 
المشاكل  عن  االنتباه  لصرف  خارجية 

الداخلية.
بنس،  مايك  خطاب  كان  المقال:  في  وجاء 
أمام  المتحدة،  الواليات  لرئيس  نائبا  بوصفه 
العسكريين في قاعدة للجيش بوالية نيويورك، 
الثاني  الشخص  ذّكر  وقد  له.  ظهور  آخر 
المتقاعد في الواليات المتحدة الضباط بالقول 
فاستعد  السالم،  تريد  كنت  »إذا  الالتيني: 

للحرب«.
األمريكيين  على  سيتعين  لبنس،  ووفقا 

االستعداد للحرب في ظل الرئيس الجديد.
وفي الصدد، يرى رئيس معهد الشرق األوسط، 
»الصراعات  أن  ساتانوفسكي،  يفغيني 
أمر  المتحدة،  الواليات  بمشاركة  العسكرية 
أخرى  طرق  أي  تعرف  ال  فأمريكا،  حتمي. 
اآلن  لديها  والتي  الداخلية،  مشاكلها  لحل 
منها أكثر من أي وقت مضى، منذ الحرب 

األهلية، باستثناء النزاعات الخارجية«.
العمليات العسكرية  ووفقا لساتانوفسكي، فإن 
بعيدا عن الحدود ال تساعد فقط في صرف 

السياسية  األزمة  عن  المواطنين  انتباه 
الصناعي  المجمع  وتجعل  إنما  الداخلية، 

العسكري يكسب المال أيضا.
فيما قال رئيس هيئة رئاسة مجلس السياسة 
لـ  لوكيانوف،  فيودور  والدفاعية،  الخارجية 
العسكري  النشاط  بأن  »فزغلياد«: »ال أعتقد 
الواليات  سكان  ألن  النطاق،  واسع  سيكون 
األمريكيين،  ولكن  عنه.  بغنى  اآلن  المتحدة 
مشاكلهم  لحل  صوتوا  نفسه،  الوقت  في 
في  االنخراط  زمن  مضى  وقد  الداخلية، 
التوسع الخارجي، واألرجح أنه لن يعود إلى 
الشكل النشط الذي كان عليه في عهد بوش 

أو في عهد أوباما«.
نتيجة لذلك، يفترض لوكيانوف أن ال تسفر 
حتى  شيء.  عن  العسكرية  بايدن  جهود 
المشاكل  عن  السكان  انتباه  صرف  أراد  لو 
السكان  اهتمام  ألن  ينجح،  فلن  الداخلية، 
حاد،  بشكل  انخفض  قد  الخارجية  باألفعال 
بحدة«.  الداخلي  الوضع  بشأن  القلق  وازداد 
»المخطط  أن  على  الصحيفة  ضيف  وشدد 
القياسي لحرب صغيرة ظافرة لصرف االنتباه 

قد ال ينجح ببساطة«.

الرتفاع  الجانبية  اآلثار  أن  باحثون  اكتشف 
معاناة  إلى  تؤدي  قد  الكوليسترول  نسبة 
الرجال من ضعف االنتصاب. وكلما ارتفعت 
مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، 
زادت احتمالية حدوث مشكالت في االنتصاب 
وفي الحاالت الشديدة الضعف الجنسي، وفق 

)روسيا اليوم(.
ويعتبر ارتفاع الكوليسترول أكثر شيوعا مما 
يعتقده الكثيرون، ويمكن أن يؤثر على األداء 
االنتصاب  ضعف  ويؤثر  للرجل،  الجنسي 
على أبعاد أخرى للفرد، بما في ذلك االكتئاب 

واألداء الجنسي وتقدير الذات.
في  الكوليسترول  مستوى  ارتفاع  ويعتبر 
يمكن  لكنه  واضحة،  أعراض  له  ليس  الدم 
مثل  بأعراض  اإلصابة  خطر  من  يزيد  أن 
الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم والسكتة 

الدماغية وأمراض الدورة الدموية األخرى.
القلب  أمراض  أعراض  عليك  ظهرت  وإذا 
الدماغية أو تصلب الشرايين في  السكتة  أو 
األوعية الدموية األخرى، مثل ألم في الجانب 
أو  امتالء  أو  الصدر أو ضغط  األيسر من 
مشية غير مستقرة وكالم غير واضح، أو ألم 
تحذيرا،  يكون  أن  يمكن  الساقين،  أسفل  في 
وقد تترافق أي من هذه الحاالت مع ارتفاع 
نسبة الكوليسترول، ويتطلب كل منها تدخال 

طبيا فوريا.
ولدى الرجال، قد يكون سبب العجز الجنسي 

ارتفاع  من  المتضررة  الشرايين  عن  ناجما 
نسبة الكوليسترول في الدم.

 وقالت مجموعة بوسطن الطبية: »إن تأثيرات 
أن  يمكن  الرجال  لدى  الكوليسترول  ارتفاع 
الجنسية  الحياة  على  سلبي  تأثير  لها  يكون 

للرجل«.
هو  الشرايين  تصلب  »إن  القول:  ويمكن 
االنتصاب،  لضعف  شيوعا  األكثر  السبب 
أو تضيق األوعية الدموية، ويمكن أن تؤدي 
في  بما  الشرايين،  تصلب  إلى  كثيرة  حاالت 

ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وذلك 
ألن المستويات المرتفعة من الكوليسترول في 
الكوليسترول في  الدم يمكن أن تسبب تراكم 
هذه  يضيق  أن  يمكن  بدوره  والذي  الشرايين 

األوعية الدموية«.
بين  صلة  وجود  أيضا  الدراسات  ووجدت 
الكوليسترول،  وارتفاع  االنتصاب  ضعف 
كوليسترول  فرط  باسم  أيضا  ُيعرف  والذي 
بين  التعايش  أن  إلى  دراسة  وأشارت  الدم. 
واألوعية  القلب  وأمراض  االنتصاب  ضعف 
التاجية  القلب  أمراض  وخاصة  الدموية، 
الناجمة عن عوامل الخطر المشتركة، قد أدى 
إلى زيادة استخدام الستاتينات لدى المرضى 

الذين يعانون من ضعف االنتصاب.
يعانون  ال  الذين  المرضى  »يحتاج  وتابعت 
للعالج  والمؤهلين  االنتصاب  ضعف  من 
بعالقة  يتعلق  فيما  طمأنتهم  إلى  بالستاتين 
وإن  االنتصاب،  بضعف  بالستاتين  العالج 
صحة  من  لكل  مهم  الحياة  نمط  تعديل 
وظيفة  وتحسين  الدموية  واألوعية  القلب 

االنتصاب«.
العشوائية  التجارب  من  البيانات  وتشير 
المتاحة حاليا إلى تحسن طفيف في وظيفة 
أن  يعني  وهذا  الستاتينات،  مع  االنتصاب 
حول  الدراسات  من  مزيد  إلى  حاجة  هناك 

وظيفة االنتصاب وعالقتها مع الستاتينات.

عمرها 500 عام وبيعت بمبلغ خيالي.. شرطة إيطاليا تعثر 
على لوحة مسروقة لدافينشي لم يعلم المتحف باختفائها

أعلنت الشرطة اإليطالية، اإلثنين 18 يناير/
نسخٍة  على  عثورها   ،2021 الثاني  كانون 
عمرها 500 عام من لوحة ليوناردو دافنشي 
»سالفاتور مندي« بشقة في نابولي، وأعادتها 
إلى متحف لم يكن لديه أدنى فكرة عن سرقتها، 
كما أكدت أنها اعتقلت صاحب الشقة البالغ 
احتفاظه  في  لالشتباه  عامًا؛  العمر 36  من 
اللوحة في  بسلع مسروقة، بعد عثورها على 

خزانة غرفة نومه.
 The Guardian لصحيفة  تقرير  وفق 
البريطانية، األربعاء 20 يناير/كانون الثاني، 
فإن هذه اللوحة التي تصور يسوع المسيح رافعًا 
يده اليمنى وحاماًل كرة بلورية في يده اليسرى، 
نسخة من لوحة ليوناردو التي أصبحت عام 
اإلطالق،  على  ِبيعت  لوحة  أغلى   2017
حيث بيعت مقابل 450 مليون دوالر في أحد 
مزادات كريستيز، كما أنها أصبحت جزءًا من 
مجموعة متحف دوما بكنيسة سان دومينيكو 

ماجوري في نابولي.
قد  كان  المتحف  إن  نفسها،  الصحيفة  تقول 

قيود فيروس  أبوابه منذ شهور، بسبب  أغلق 
كورونا، ولم يبّلغ أحد عن ضياعها.

ميليللو  جيوفاني  أكد  نفسه،  السياق  في 
المدعي العام في نابولي، أن الشرطة »عثرت 
دأبها  بفضل  السبت،  يوم  اللوحة  هذه  على 

ُتقدَّم  »لم  أيضًا:  أضاف  كما  وبراعتها«. 
شكوى عن األمر وقد اتصلنا بالكنيسة قبلها، 
ولم تكن على علم باختفائها، حيث إن الغرفة 
ثالثة  منذ  ُتفَتح  لم  اللوحة  فيها  ُتحَفظ  التي 

أشهر«.
ميليللو صرح أيضًا بأن الشرطة تحقق اآلن 
في الطريقة التي ُسرقت بها اللوحة، حيث لم 

تعثر على ما يشير إلى حدوث اقتحام.
اللوحة أرادها،  كما أضاف: »َمن سرق هذه 
ومن المرجح أن السرقة تمت لصالح منظمة 

تعمل في تجارة الفن على مستوى العالم«.
وُيشار إلى أن لوحة »سالفاتور موندي« التي 
رسمها دافنشي لم تظهر علنًا منذ بيعها الذي 
الخبراء  بعض  ويشكك  القياسي،  الرقم  حطم 

في أنها أصلية.
في السياق نفسه، ذكرت شبكة »سي إن إن« 
»سالفاتور  لوحة  أن  األربعاء،  األمريكية، 
موندي« األصلية دخلت التاريخ عام 2017 
دوالر  مليون  بمبلغ 450,3  بيعها  تم  عندما 

في »كريستيز« بنيويورك. 

الطريف في قصة هذه اللوحة، حسب المصدر 
القرن  خمسينيات  في  بيعت  أنها  هو  نفسه، 
 61( إسترلينيًا  جنيهًا   45 مقابل  الماضي، 
المتحدة؛ العتقادهم  المملكة  في  فقط  دوالرًا( 

أنها نسخة فقط وليست أصلية.
فبينما عارض بعض المختصين إسنادها إلى 
جزئيًا  رسمها  تم  أنه  إلى  مشيرين  ليوناردو، 
تمت  ورشته،  أعضاء  ِقبل  من  األقل،  على 
أن  قبل  عليها  والتصديق  اللوحة  استعادة 

تصبح أغلى عمل فني يتم بيعه في المزاد. 
كما ذكرت الصحيفة، ُيعتقد على نطاق واسع، 
أن العرض القياسي تم تقديمه نيابة عن ولي 

العهد السعودي محمد بن سلمان.
يتم عرض »سالفاتور موندي«  لم  مع ذلك، 
علنًا منذ أن بيعت في نوفمبر/تشرين الثاني 
في  اللوفر  متحف  أعلن  فبعدما   ،2017
الكشف  أرجأ  اللوحة،  سيعرض  أنه  أبوظبي 
أي  إعطاء  دون   2018 عام  عنها  الكبير 

تفسير.
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قصص طريفة   نكت منوعة

             فكاهة  

مجدرة  معو  أخد  أللمانيا  مسافر  فلسطيني 
لياكلها عالطريق اذا جاع

فمسكوه بالمطار قالولوا شو هاد ؟
حكالهم : هي أكلة لذيذة مشهورة عنا...

من  أخدوا  بأمرو  شكوا  المطار  أمن  طبعا 
كلها  لقوها  حللوها  وراحوا  عينة  المجدرة 
 : قالولوا   .. ولقوها طيبة  داقوها  فيتامينات 
اعطينا طريقة المجدرة و اطلب أي شي بدك 

ياه ..
حكالهم : بدي أحدث شي نزل بألمانيا عطوه 

سيارة مرسيدس موديل سنتها   
القصة  شو  وقلو  أردني  شافو  فيها  رجع 
ياغالي منين هالسيارة ؟ حكالو القصة وشو 
صار معو...راح األردني أخذ معو منسف 
وطار أللمانيا.. مسكو بالمطار وصار معو 
نفس الشي .. وبعد ماداقوا المنسفات وطار 

عقلهم فيهم..
قالولو : اطلب أي شي بس اعطينا طريقة 
صنع المنسف ..  حكالهم بدي أحدث شيء 

نزل بألمانيا ... اعطوه المجدرة
وال  يتعب  ال  بهالدنيا  حظ  مالو  الي  فعال 

يشقى

نكتة يقال بأنها حقيقية واهلل اعلم !
بن  الوليد  بن  واألمير خالد  السوداني  قصة 

طالل 
الوليد  األمير  جنل  خالد  األمير  كان  بينما 
الرياض  بن طالل يسير بسيارته في شوارع 
بالسعودية إستوقفه سوداني عايز توصيلة 

توقف األمير ألخذه 
ولشدة إندهاش األمير 

خاطبه السوداني :
» يا خي أنا ما عندي ليك غير خمسة ريال »

رد عليه األمير :
راكب  أنا  شيء،  منك  أبغى  ما  أنا  أخي  يا 
سيارة مثل هذه ... معقول أوصلك بفلوس؟«

أجاب السوداني : 
لو  فيكم  الواحد  السعوديني  يا  انتو  واهلل 
ع  فلوس  )ياخد  »يكد«  يحب  طيارة  سايق 

التوصيل يعني(
ضحك األمير ونظر للسوداني

قائاًل بتواضع :
» أعرفك بنفسي 

أنا خالد بن الوليد »
رد السوداني:

»وأنا بالل إبن رباح »
أبو  انك  .. لو  ريال ما في غيرها  هي اخلمس 

بكر الصديق زاتو

حكمة

من  ثمينة  مقتنيات  تسرق  ببالي  معبد  قردة 
السياح وال تعيدها إال بفدية عادلة!

تعيش  التي  المكاك  قرود  أن  ذكرت دراسة 
عن  تسرق  إندونيسيا  في  أولواتو  معبد  في 
كورقة  وتستخدمها  السياح  من  أشياء  عمد 

مساومة للحصول على الطعام.
والحظ باحثون من جامعة ليثبريدج في كندا 
الحظوا  كما  المسبوق.  غير  السلوك  هذا 
واألكثر  سنا  األكبر  الرئيسيات  أن  أيضا 
خبرة تستهدف العناصر عالية القيمة، مثل 
مقابل  الطعام  المزيد من  الهواتف، وتطلب 
ما نهبته. وراقب الباحثون تسجيالت فيديو 
للقرود أثناء اقتراب الزوار منها في الموقع 
 2015 عامي  بين  المقدس  الهندوسي 

و2016.
وأظهر أن القردة تلتقط أي شيء من شخص 

ما وتنتظر أن يقدم لها طعاما الستعادته.
بعد  إال  المنهوبة  المقتنيات  القرد  يعيد  ولن 
تلقي العروض التي يقدر أنها كافية وتمثل 

تبادال عادال بالنسبة له.
ويقول الباحثون إن القرود األكبر سنا تعلمت 
معنى المقتنيات ذات القيمة األعلى للناس 

وتعمدت الحصول عليها.
ويوضح الباحثون أن هناك عملية من ثالث 

مراحل في »محاولة سرقة رمزية ناجحة«.
وتتضمن المرحلة األولى التمسك بالمقتنيات 
أجل  من  المنطقة  في  والبقاء  المسروقة 
تذهب  ما  وغالبا  محتملة،  مقايضة  عملية 
إلى أحد موظفي المعبد الذين فهموا العملية.

وبعد ذلك تأتي العملية الفعلية لـ«المقايضة 

الرمزية / المكافأة« والتي غالبا ما تتضمن 
قبل  الطعام  مكافآت  من  العديد  »تجميع 

إرجاع الرمز المميز«.
في  المنشورة  دراستهم  في  الباحثون  وكتب 
 Philosophical Transactions of
المرحلة  أن   the Royal Society B
الثالثة هي أن القرد :يمتنع عن إتالف الرمز 
المميز وأعادته بحالة جيدة، ألنه في حالة 
ال  فقد  القرد،  قبل  من  المميز  الرمز  تلف 

يحدث تفاعل المقايضة أو قد ينقطع‹‹.
المميزة  الرموز  »سرقة  الباحثون:  ويضيف 
صعبة  مهام  هي  بالمكافآت  والمقايضة 
معرفيا لقرود المكاك في أولواتو التي كشفت 
عن عمليات صنع القرار االقتصادي غير 

المسبوقة«.
وأشار الفريق إلى أن هذه الممارسة العفوية 
بمثابة  تكون  قد  القرود،  بين  المنتشرة 
سلوكيات تعلمتها اجتماعيا وتناقلتها أجيال 
األول  المثال  وهي  عدة،  لسنوات  منها 
ثقافيا في  الحفاظ عليه  يتم  القتصاد رمزي 

الحيوانات ذات النطاق الحر.
المصدر: ديلي ميل

حكاية اليوم

بيتزا غوغل 
 آلو ، بيتزا هت؟

• ال يا حبوب معك غوغل بيتزا
- كيف ؟ شو أنا دقيت رقم غلط ؟

• ال ، غوغل اشترت مطاعم بيتزا هت
- أوف ، ما خليتوا شي ما استحوذتوا عليه 

، طيب بدي بيتزا  .
• وال يهمك ، بدك طلبك المعتاد؟

المعتاد؟  طلبي  بتعرفوا  كيف  بس  عفوًا   -
وانتوا هأل شاريين المطعم .

• حسب رقم تلفونك ، آخر 15 مرة طلبت 
بيتزا دجاج سميكة مع أطراف محشية بالجبن

- خلص جبلي نفسها .
• طيب ، شو رأيك هالمرة تأخذ بيتزا خضار 
عجينة نحيفة بدون حشو أطرافها بالجبن ؟

- ال ، أنا ما بحب الخضار .
• بس الكوليسترول عندك مرتفع كثير 

- شو عرفك أنت؟
رابط  فحوصاتك  يراجع  اللي  المستشفى   •
نظام الفحص مع غوغل ، ومنعرف نتائجك 

خالل سبع السنين الماضية كمان .
- العما لهون وصلت معكن ، ال ما بدي بيتزا 

خضار ، أنا بستخدم عالج للكوليسترول.
العالج  تستخدم  عم  ما  حضرتك  بس   •

بانتظام ،
صيدلية  من  علبة  اشتريت  شهور   4 قبل 

مازن فيها 30 حبة وما اشتريت بعدها .
- رحت صيدلية ثانية واشتريت منها.

على  أدوية  شراء  عمليات  فيه  ما  بس   •
بطاقتك االئتمانية خالل الثالث شهور اللي 

مضت .
- هللا ياخدكن، دفعت كاش.

معه،  تتعامل  اللي  البنك  بيانات  حسب   •

آخر عملية سحب نقدي كانت 300 يورو 
قبل 4 شهور 

 ، زمان  من  بالبيت  كاش  عندي  طيب   -
ورحت الصيدلية المركزية و اشتريت نقدي .

جميع  بتحفظ  المركزية  الصيدلية  بس   •
وحسب   ، جواالتهم  برقم  الزبائن  مشتريات 

رقمك ماراجعت الصيدلية من 4 شهور .
- يا اخي أنتوا شو قصتكن معي ؟

خلص مابدي بيتزا ؟
وال غوغل وال واتساب وال تويتر وال سناب 
وال انستغرام ، رح سافر وروح جزيرة ما فيها 
نت وال جواالت وال تلفون وال حدا يتجسس 

علي .
• على راحتك ، بس إذا بدك تسافر، الزم 

تجدد جواز سفرك ألنو منتهي من شهرين
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نافالني يعود على جناح »النصر«
 ومشعوذ على حصان أبيض!

في الغرب والشرق

سالم مسافر \ 

من  مشعوذ  كاهن  يعلن  أن  مصادفة،  أهي 
غابيشوف،  ألكسندر  يدعى  الروسية  ياقوتيا 
واحد  يوم  في  نافالني  ألكسي  والمعارض 
أهما   ) يناير  ثاني/  كانون   13 األربعاء   (

يتوجهان الى موسكو لتحدي الكرملين.
برلين  من  االربعاء،  مساء  وصل  نافالني، 
الروسية«  الجوية  الخطوط  رحلة  متن  على 
أربعة  أكثر من  بعد  النصر،  بوبيدا« وتعني 
شهور، أمضاها في المانيا للنقاهة، من آثار 
أنه  الياقوتي،  الكاهن  أعلن  فيما  التسمم، 
أبيض  حصان  على  الكبرى  مسيرته  سيبدا 
مطلع آذار/ مارس القادم، من ياقوتيا وحتى 
موسكو. أي سيقطع مسافة 6875 كيلومترا.

وكانت السلطات، اعترضت مسيرة غابيشوف 
في آذار من العام 2019، واحتجزته مع عدد 
من مريديه، ثم أدخلوه الى مشفى لألمراض 
النفسية في حزيران/ يونيو من العام الماضي، 
ليخرج منها قبل أسبوع، ويرجع لعادته القديمة، 

التهديد بمسيرة
الرئيس  إلسقاط  موسكو  نحو  كبرى«   «

فالديمير بوتين باألدعية والسحر!
المشعوذ غابيشوف، ال يطرح برنامجا سياسيا، 
إنه فقط ال يريد بقاء بوتين فترة أخرى في سدة 

الحكم، وأنه يستجيب إلى نداء من عٍل!
أما نافالني الذي بات يوصف بأنه المعارض 
يستند  برنامجه،  فإن  روسيا،  في  واحد  رقم 
دعوة  وإلى  الفساد،  ملفات  عن  الكشف  إلى 
الروس لعدم التصويت لصالح حزب »روسيا 
الموحدة« المهيمن على أغلبية مقاعد مجلس 
السياسية  الحياة  على  واستطرادا  الدوما، 

واالقتصادية في البالد.
لطرد  الساعي  غابيشوف،  الساحر  ومثل 
»األرواح الشريرة« لنواب الحزب الحاكم، فإن 
نافالني ال يوفر النعوت، يقذف بها القيادات 
الحزبية الروسية الموالية للرئيس بوتين، ولسيد 

الكرملين نفسه.
تهما  لنافالني  وجهت  العامة،  النيابة  وكانت 
مع  بالسجن  القضاء حكما  وأصدر  بالفساد، 

وقف التنفيذ لسنوات خلت.
المعارض عن  القضائية  األحكام  تعرقل  ولم 
أنصاره  مع  السياسية،  نشاطاته  مواصلة 

واالعتصامات،  بالتظاهرات  سواء  ومؤيديه، 
التواصل  مواقع  البرامج، على  أو من خالل 
االجتماعي، وعبر قناة) نافالني مباشر( على 
يوتوب، ويشاهدها أكثر من 18 مليون متابع، 
الفساد(  مكافحة  أنصاره) صندوق  يرفد  فيما 
نافالني،  سقفها  تحت  يعمل  التي  الالفتة 
بالتبرعات التي تصل الى ماليين الروبالت.

وكانت األجهزة األمنية الروسية، نفت بشكل 
قاطع، أية صلة لها بحادث تسمم نافالني،شهر 
آب/ أغسطس من العام الماضي، أثناء رحلة 
جوية من مدينة تومسك في الشرق االقصى 
أنجز  أن  بعد  موسكو؛  الى  عائدا  الروسي، 
المشهورة  برامجه  سلسلة  من  جديدة  حلقة 

باستقصاء ملفات الفساد.
وهبطت الطائرة اضطرارا، في مطار أومسك. 
وتلقى إسعافات فورية، ودخل في غيبوبة، ثم 
المشافي  احد  الى  خاصة  طبية  بطائرة  نقل 
وجهته  لنداء  برلين،استجابة  في  العسكرية 
من  يومين  بعد  بوتين،  الرئيس  الى  عقيلته 

حادث التسمم.
والح، أن موافقة الكرملين، على نقل المعارض 
للعالج في ألمانيا، تعني ضمنا عدم مسؤولية 
ثالثة  لكن  التسميم؛  عن  الروسية  السلطات 
أكدت  والسويد،  وفرنسا  ألمانيا  في  مختبرات 
أن نافالني، كان ضحية تسميم بمادة كيمياوية 

فتاكة تدعى

االتفاق  بعد  دوليا،  المحرمة  نوفيتشوك«   «
الجرثومية  األسلحة  الدول  تدمير  على 
إنتاجها  تحريم  معاهدة،  وتوقيع  والكيمياوية، 

ومنع انتشارها.
ومع إصرار نافالني، الذي صار يسمى على 
الرسمي«  واإلعالم  بوتين،  الرئيس  لسان 

مريض المشفى
في  المعلومات  حرب  اشتعلت  البرليني«، 
الصحافة العالمية، واإلعالم الروسي، وسمم 
نافالني، العالقات الروسية الغربية، المصابة 

بالشلل أصال.
المشفى  في  نافالني،  مستضيفي،  لكن 
مع  االقتصادية  الشراكة  يوقفوا  لم  البرليني، 
األلمانية  المستشارة  تخضع  ولم  موسكو، 
إنجيال ميركل، التي زارت المعارض الروسي 
للضغوط  بقوة،  معه  وتعاطفت  ردهته،  في 
الشمالي«  السيل  مشروع«  في  العمل  بوقف 

لنقل الغاز الروسي إلى المانيا، وعدد من
مليارات  عشرات  كلفته  وتبلغ  جارتها، 
لقوة  العتالت  من  مزيدا  ويوفر  الدوالرات، 
الى  الغاز  صادرات  عبر  الناعمة  موسكو 
لن  لكنها  نافالني،  بتسميم  الضاجة  أوروبا، 
بحثا عن  روسيا  غاز  من  أنسب  بديال  تجد 

الدفء، والطاقة.
نشاطه  نافالني،  واصل  البرليني،  مشفاه  من 
الروسية،  السلطات  ضد  الموجه  الدعائي 

بتشكيل فريق؛  الفدرالي،  متهما جهاز األمن 
من عشرة أشخاص، اقتفوا أثره لعدة سنوات، 
السم  من دس  أغسطس،   / أب  في  وتمكنوا 
بمالبسه الداخلية في مدينة تومسك، التفصيل 
التعليقات،  من  عاصفة  أثار  الذي  الملفت 
والنكات في المجالس الروسية، على خلفية، 

الحجر بسبب كورونا.
وساهمت صحيفة ديرشبيغيل االلمانية ، وقناة 
في  بريطانية،  إعالم  ووسائل  إن،  إن  سي 

حملة نافالني ضد سلطات بالده.
شهر  قبل  الروسي،  المعارض  وظهر 
تقريبا،على يوتوب، متحدثا عبر الهاتف، مع 
صفة  منتحال  بتسميمه،  يتهمهم،  الذين  أحد 
األمن  مجلس  لسكرتير  الشخصي  السكرتير 

الروسي.
عن  غريبة،  اعترافات؛  الشريط  ويتضمن 
الجريمة. وكشف استطالع للرأي أجراه مركز« 
ليفادا« المستقل، أن حوالي 20 بالمئة، من 
المستطلعين، يصدقون بدرجات متفاوتة رواية 
بين  األخرى،  النسب  توزعت  فيما  نافالني، 
يجري  ما  تصف  وغالبية  ومتشكك،  مكذب، 
الروسية،  والسلطات  نافالني  بين  لعبة  بأنها 
تستهدف المغفلين، وأن القصة تشبه الحكايات 

التي تروى لألطفال الصغار!
الصحفية  التحقيقات  وكالة  ان  الطريف، 
بإسم«  المعروفة  البريطانية  االستقصائية 
في  مساهم  أكبر  تشكل   “  Bellingcat
حول  ماليا،  المكلف  االستقصائي  التحقيق 

قصة التسميم.
الشعبية  الحكاية  من  اسمها  الوكالة  وتستقي 
 Belling »الشهيرة في أدب األطفال العالمي
the Cat “عن الفئران التي تعاني من أحابيل 
القط، واتفقت على تعليق جرس في  وبطش 
رقبته، كإنذار مبّكر لغزواته، لكن فئرا ذكيا، 

تسأل من سيعلق الجرس في رقبة القط؟!
والمعارض  بوغاشيف  الشامان  أن  يبدو  ال 
في  الجرس  تعليق  على  تعاهدا،  نافالني، 
بتهمة  التي تالحقهما،  األمنية  عنق األجهزة 
وتسميم  الحكم،  نظام  قلب  على  التحريض 
صارا  اسميهما  أن  بيد  بالشائعات؛  المجتمع 
متابعي  أعداد  وتزداد  لسان،  كل  على 
أخبارهما، مع كل محاولة، للحد من نشاطاتهم 

المثيرة للجدل.

خليل الشيخة

أبحث  أخذت  الثانوية،  من  تخرجت  عندما 
عن بلد أجنبي لدراسة الهندسة. فكنت أراسل 
إحدى  في  ملل.  أو  كلل  دون  الجامعات 
زميل  معي  وكان  البريد  إلى  ذهبت  المرات 
يبتغي الدراسة مثلي، حملنا كل رسالته ودخلنا 
بناء البريد الواقع في السوق. وكان صديقي 
تنمو على مالمحه سمات الرعونة. في الكوة، 
العمروقد زّينت  مقتبل  فتاة في  كانت تجلس 
صديقي  فأرتبك  عرس،  في  كأنها  نفسها 
تكترث  فلم  هي  أما  بالرسالة،  يده  يمد  وهو 
لنظراته، وبعد أن زانت الرسالة قالت له: ليرة 
شبحًا،  تخاطب  وكأنها  حوله  فنظر   ، فقط 
وأتضحت  له.  الكالم  كان  إذا  فيما  وسأل 
رعونته، وظلت هي صامته تنتظر، فاستدرك 
 : بالحديث  يمد  أن  محاواًل  األرعن  صديقي 
هل تريدينها صحيحة أما فراطة. فقالت له ال 
تكن تافهأ وأحمقًا. وعندما خرجنا من المبنى، 

وبشعة  متكبرة  الفتاة  هذه  فقال  غاضبًا  كان 
فتنة  أنها  يعتقد  كان  قليل  ومنذ  وجربوعة. 

ربانية.
بشكل  والعرب  عام  بشكل  الشرقيون  نحن 
الطريقة.  بهذه  الغرب  مع  نتعامل  خاص 
كالمثل القائل ) اللي مايطول العنب يقول عنه 
حامض(. ورد مشهد مشابه في رواية لكاتبة 
سورية روزا ياسين حسن في إحدى رواياتها 
السفارة األمريكية عندما رفض  )أبنوس( في 
امريكا.  إلى  فيزا  ملتح  شاب  منح  القنصل 

ثارت ثارته وأخذ يشتم القنصل وأمريكا.
هكذا تعاملنا مع الغرب )والغرب يحتوي في 
مضمونه هنا أمريكا أيضًا( نحبه ونعشقه ولو 
اتيح لنا لغادر ثالث ارباع السكان إلى أمريكا، 
لنا غرب  بالنسبة  هو  نفسه  الوقت  في  لكنه 
كافر، قليل حياء، أباحي، إستعماري، مشرك، 
منذ  بدأت  النظرة  وهذه  ماسوني، صهيوني. 
تركيا  خرجت  عندما  الماضي  القرن  مطلع 
باألحرى  أو  بأيدينا.  مصيرنا  نواجه  وتركتنا 

تركتنا يد األحتالل العثماني لتتسلمنا يد فرنسا 
وبريطانيا وترسم لنا مستقبل أقبح من حاضرنا 

ذاك.
أم هاشم( قد  ولعل رواية يحى حقى )قنديل 
جسدت أيضًا جانبًا من جوانب طرائق تعاملنا 
معها.  الغرب  يتعامل  وكيف  العالم  هذه  مع 
وإسماعيل بطل الرواية مّثل الغرب هنا بسبب 
ثقافته وشهادته من أوروبا. وهنا يريد يحيى 
غرب،  والغرب  شرق  الشرق  يقول  أن  حقى 
حطم  وعندما  لنا.  والخرافة  للغرب  العقل  أو 
الناس  عنه  انفض  المسجد،  قنديل  الشاب 
وربما ظنوا أنه كافر زنديق ألنه تعدى على 
أنه  الرواية  في  تقول  والنهاية  مقدس.  شيء 
يجب علينا أن نوافق بين الخرافة وبين العقل. 
ألن  معقول  وغير  ساخرًا  يبدو  المزيج  هذا 
األثنان اليجتمعان، فلكل مساره وناسه. لكن 
في  والتقدم  العلم  هذا  كل  الشرق،  هو  هذا 
الطب يلجأ البعض إلى كاسات الهواء التي 
من الممكن أن تخرب الكلية وتسبب اخفاقها.

تستفيد من  هناك مجتمعات  العالم،  هذا  في 
أقسى التجارب في حياتها وتتعلم من أسوءها. 
االحتالل  بعد  نهضت  التي  اليابان  هناك 
هوروشيما  مدينتين  وتدمير  األمريكي 
من  أستفادت  فقد  كوريا،  حتى  أو  وناكزاكي 
وأصبحت  واألمريكي  الفرنسي  األستعمار 
العصر.  تقنيات  ألحدث  المنتجة  الدول  من 
االحتالل  فيها  فعل  فقد  الصين،  والننسى 
بلده  يدخل  عندما  فكان  األفاعيل.  الياباني 
أوقرية صينية ويتخفى العسكر الصينيون بين 
السكان كي ال يعرفهم المحتل، فكانت القوات 
اليابانية تبيد كل من في القرية عن بكرة أبيهم 
كي تتأكد من القضاء على الجنود الصينيون 
المتخفين, رغم كل هذا تنهض الشعوب دون 
الشعور في حالة من المظلومية والكسل ولوم 

اآلخر ودون عقدة البارنويا التي ابتلينا بها.
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نظرية المؤامرة الغريبة حول ميالنيا ترامب »الوهمية«
 تعود إلى الواجهة

للمرة  األبيض  البيت  ترامب  ميالنيا  غادرت 
صباح  ترامب  دونالد  زوجها  مع  األخيرة 
األربعاء 20 يناير، منهية فترة عملها كسيدة 

أولى للواليات المتحدة.
بأسوأ  المنصب  هذا  توليها  فترة  وأنهت 
المتحدة،  الواليات  تاريخ  تصنيف شعبي في 
وهناك مزاعم بأن زواجها من الرئيس المنتهية 
فإن  ذلك،  ومع  يستمر طويال.  ال  قد  واليته 
في  ميالنيا  حول  إثارة  األجزاء  أكثر  أحد 
السنوات األربع الماضية كان عددا ال يحصى 
وجود  إلى  تشير  التي  المؤامرة  نظريات  من 

»ميالنيا وهمية«.
من  العديد  في  أنه  المعجبين  بعض  ويدعي 
هناك  ميالنيا  تكن  لم  العامة  أمام  الظهور 
والخدمة  الرئيس  أن  إلى  يشير  ما  بالفعل، 
لها. وجاءت أحدث  استخدموا نسخة  السرية 
االدعاءات عقب مغادرة دونالد ترامب وميالنيا 
على  الكثيرون  أعرب  األبيض، حيث  البيت 
مواقع التواصل االجتماعي عن يقين من أنه 
»ميالنيا  ظهرت  الرئاسية  ترامب  فترة  طيلة 
المناسبات.واتجه  من  العديد  في  الوهمية« 
الناس على الفور إلى محرك البحث »غوغل« 
إذا كانت ميالنيا ترامب  أدلة عما  بحثا عن 
الحقيقية هي من ظهرت يوم األربعاء أم ال.

السنوات  خالل  مرارا  تكرر  الموقف  وهذا 
نشر  إلى  الكثيرون  وعمد  الماضية،  األربع 
صور عبر اإلنترنت تقارن ميالنيا ترامب بما 

ادعوا أنها »بديلتها«.
الشعر  وخط  وجهها،  شكل  أن  إلى  وأشاروا 
الذي يشبه الباروكة، وحتى االبتسامة المتوترة 
للغاية في بعض  تبدو حقيقية  التي عرفناها 

ميالنيا  بين  االختالفات  الصور تكشف عن 
الحقيقة والمزيفة. وفي النهاية، اقتنع الناس أن 
دونالد ترامب يوظف شبيهة بميالنيا لمرافقته 
عندما ال تستطيع ميالنيا الحقيقية الظهور. 
وفي أكتوبر الماضي، انتشرت صور السيدة 
األولى السابقة وهي تنزل من طائرة هليكوبتر 

وزعم الكثيرون أنها »ال تشبه نفسها«.
الكبيرة  الشمسية  نظارتها  ترتدي  وكانت 
أن  زعموا  المشاهدين  بعض  لكن  المميزة، 

ابتسامتها وأسنانها تبدو مختلفة.
»الشيء  »تويتر«:  مستخدمي  أحد  وقال 
هو  اإلدارة  هذه  من  سأفتقده  الذي  الوحيد 
تبديلها لميالنيا والتظاهر فقط أننا لن نالحظ 

مثل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مع سمكة 
مؤامرات  أصدق  »لم  آخر:  وقال  غوبي«. 
ميالنيا المزيفة مطلقا، لكن يمكن أن أقول أن 
هذه 100% ليست هي، ألنها تنظر باعتزاز 
إلى شجرة عيد الميالد البعيدة«. وغرد آخر: 
الحقيقية؟«.  ميالنيا  من  أحد  تحقق  »هل 
»تويتر«  اجتاحت   ،2019 عام  وفي 
لضحايا  تذكاري  نصب  في  للزوجين  صورة 
تبدو  ميالنيا  تظهر  أالباما  في  اإلعصار 
األشخاص  أحد  وكتب  المعتاد.  عن  مختلفة 
على »تويتر«: »أرى أن ميالنيا غير المقنعة 
عادت«. لكن الشائعات تعود إلى ما هو أبعد 
من ذلك، إلى عام 2017، عندما تم تصوير 

صحفي  مؤتمر  في  وزوجته  آنذاك  الرئيس 
بنظارات  جزئيا  محجوبا  ميالنيا  وجه  وكان 

شمسية ضخمة داكنة.
يوم  التقطت  التي  الصور،  أحدث  وأثارت 
الرئيس  غادر  عندما  الماضي  الخميس 
ناشفيل  إلى  األبيض  البيت  األولى  والسيدة 
بوالية تينيسي، مجموعة جديدة من نظريات 
المؤامرة وزعم بعض األشخاص على وسائل 
التواصل االجتماعي أن ميالنيا لم تكن تبتسم 

بنفس الطريقة.
المصدر: ميرور
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َعَلٌم في رأِسِه نار...

رشدي الماضي 
حيفا 

في  اأَلصل،  جزائري  فرنسي،  فيلسوف 
الّنار  بع، وأّما  بالطَّ الَعَلم  الرَّجل هو  رأِسِه!!! 
فهي الفلسفة التَّفكيكّية التي أشعلت وتواصل 
الغربي  الفلسفي  التراث  في  الحرائق  إشعال 

بصفة إجمالّية، وفي مختلف تّيارات الفلسفة 
بصفة  الّثانية  العالمّية  الحرب  بعد  الفرنسّية 

َأخّص...
اقتحم  دريدا  جاك  المفّكر  عن  فالحديث 
بثالثة كتب صدرت  الفرنسّية  الثَّقافّية  الحياة 
»عن   :1967 العام  في  واحدة  دفعة 
و«الكالم  واالختالف«،  »الكتابة  الكتابّية«، 

والّظواهر«...
منذ ذلك العام أعاله، واصل دريدا العمل على 
ّأنَُّه  إاّل  ثالثيته،  نها  ضمَّ التي  أفكارَُه  تطوير 
السياسة،  عالم  ولوج  قّرر  الحقة  مرحلة  في 
في  الهاّمة  األعمال  من  عدًدا  فأصدر 
وسياسة  الّضيافة  وسياسة  داقة،  الصَّ سياسة 
ماركس... وُكّلها ارتكزت على نقد راديكالي 
محاولة  الميتافيزيقّية،  الفتراضات  تقويضي 
وضعية  قواعد  على  المعرفة  تأسيس  منه   ً

منهجّية...
الغربّية  الّنظرّيات  جميع  أنَّ  فيلسوفنا  رأى 

الغربّية  الّثقافة  تشمل  والتي  باللغة،  الخاّصة 
بَأْسرها، قائمة على مركزّية كالمّية، أي قائمة 
هكذا  وهي  الميتافيزيقي...  الحضور  على 
ألّنها تقوم على مركزّية صوتّية، بحيث ُتْعطي 

األولوّية للّصوت وليس للكتابة...
»الحضور«  مصطلح  بحديثِه  أدرَك  وحين 
الخطاب  حركة  في  الُمَتسامي«  المدلول  أّي 
عدم  على  الُمتشّكك  ِبَطْرِحِه  رّكز  اللغوّي، 
بشكل  الّصوتّية«  »المركزّية  بمبدأ  القبول 
خاّص، ُمذّكرًا أنَّ مغزى الكلمات التي ينطق 
ُيْصبح  الذي  الوحيد  المغزى  هو  المتكّلم  بها 

ا في وْعيِه... حاضرًا وتامًّ
الّتشكيلّية  دريدا  نظرّيات  أنًّ  والمعروف، 
ُمْسَتِمدة من أبحاث الّلساني السويسرّي فردينان 
العناصر  بَأنَّ  تقول:  والتي  سوسور،  دو 
الكالمّية والكتابّية، أّي »الدال والمدلول« ُتدين 
بهوّية دالالتها، ليس إلى ِسماتها الوضعّية أو 
الموضوعّية، بل إلى اختالفها عن سواها من 

حّتى  أو  كتابّية،  كالمّية، وعالمات  أصوات 
مؤّكًدا،  دريدا  فسّجل  مفهومّية...  تصريحات 
الّلغوي...  الخطاب  حركة  في  المعنى،  أنَّ 
اختالف  حالة  في  دخوِلِه  طريق  عن  ُيولد 
األخرى  المعاني  من  له  ال حصر  عدد  مع 

البديلة...
طبًعا، طبََّق دريدا هذه المبادئ على قراءاِتِه 
فترَك  بأْسرِِه،  الغربي  الفلسفي  للتُّراث  الّنقدّية 
المدى  واسع  تفكيكا  ُيمارس  الّنقدّي  مبَضَعُه 
ِصَفة  عنها  نافًيا  النُّصوص  عشرات  على 
الخفّي  الّلعب  »قوانين  داخل  المعصومّية 

والخبيث بين الّدال والمدلول«...
ونظريته  دريدا  قارئ  على  يخفىى  وال  هذا، 
فيلسوف،  بأّنُه  التفكيكّية،  والنَّقدّية،  الفكرّية 
المشهد  في  مختاراته،  خالل  من  حاضر 
الفكري – األكاديمي األمريكي – حّتى ليمكن 
عن  تغيب  ال  األمريكّية  مس  الشَّ إنَّ  القول: 

أفكارِه...

أدب

فليحيا الحاكم !!

اقوال حكماء 

د. عبد القادر فارس
) هاملتون (

في وطني العربي
هذا الممتد من الماء

إلى ذاك الماء
هتَف الشعب الغلبان

فليحيا الحاكم
ملكًا كاْن

أو سلطاْن
أو شيخًا

من نسل األمراء
فهم النبالء !!

***
أو أي رئيٍس
صار زعيمًا
بانقالٍب جاء

بُه األعداء أو نصَّ
أو عبَر الصندوق

المملوِء بأوراٍق بيضاء  
ُمنتخبًا زورًا َشِهدوا

كذبًا وِنفاقًا ورياء
من حاشيٍة خرساء

أو فاَز بتصفيٍق
من رهِط الَدهماء!!

***
في بالدي

هذي العربية
المنكوبة بالحكام
يلتصُق الحاكم
بكرسيَّ العرش

بأقوى ِغراء
يبقى ِطوال العمر

ولو لِمئِة عام
ومن أجِل الشعب

وتحسين النسل
يتزوج عشَر نساء!!

***
يمسُك بيدِه الُيسرى

ُكَل الُسلطات
من األعلى للقاع
يتولى أمَر قضاء

ووزيَر دفاع
وغزَو فضاء

يقوُم صالَة الليل
وُيقيُم ُحمَر الحفالت
يأمُر بُحكِم اإلعدام

وفي الصبِح ينام
ويمنُع أيَّ عزاء!!

***
في عالمنا العربي
الحاكُم ِمثَل الديك

منفوش الريش
في َقِن دجاج

ُيضاِجعُهن صباحُا ومساء
دون استئذان

يتباهى مثل الطاووس
في األرِض يجوس
ويصرُخ كالمهووس

كل معارض سوَف ندوس
فهو عميٌل أو جاسوس

ونحن الشرفاء!!

العبقرية تتلخص في ان تعرف الليلة السابقة 
الفكرة التي يهتدي اليها العالم اليوم التالي .. 

جو فروا

قد يظن الشاب نفسه حكيما كما يظن 
السكران نفسه صاحيا.. تشستر فيلد

كن مخلصا … الحالم الشباب .. شيلر

الخمسون .. شيخوخة الشباب ولكنها شباب 
الشيخوخة .. فيكتور هوجو

الشباب اهم الفصول المكتوبة .. في كتاب 
حياة االنسان .. االميرة قدرية حسين

ال تؤخر عمل يومك الي غدك .. عمر بن 
الخطاب

المتشائم هو من يجعل الفرص التي تتاح 
له صعابا .. والمتفائل هو من يجعل من 

الصعاب فرصا تغتنم .. حكيم

المتفائل انسانا يري ضوءا غير موجود .. 
والمتشائم احمق يري ضوءا وال يصدقه .. 

بيرون

الذين ال يبكون .. ال يعرفون معني 
االبتسامة .. علي امين

ان المهزوم اذا ابتسم .. افقد المنتصر لذة 
فوزه .. شكسبير

كان نابليون بونابرت يرد بثالث علي ثالث

من قال ال اقدر .. قال له حاول

ومن قال ال اعرف .. قال له تعلم

ومن قال مستحيل .. قال له جرب

وقيل لنابليون بونابرت يوما ان جبال االلب 
شاهقة تمنع تقدمك … فقال يجب ان تزول 

من االرض !!!!

ان كلمة مستحيل ال توجد اال في قواميس 
المجانين .. نابليون

الفقير يحتاج الي شيء .. والبخيل يحتاج 
الي كل شيء .. انيس منصور

الحياة هي الفرصة التي ال نعرفها .. اال بعد 

ان نفقدها .. الشيخ محمد متولي الشعرواي

الحياة فوق كل المذاهب .. واصل لها 
جميعا .. مصطفي محمود

اكثر االيام ضياعا في الحياة .. يوم لم 
يضحك االنسان فيه .. شامفور

الحياة .. طفل ينبغي مالطفته .. حتي ينام 
.. فولتير

ما الحياة اال حرب بين العاطفة .. والعقل 
.. مينار

الحياة تمر سريعا ولكنها مع ذلك تثقل في 
مرورها .. شاتوبريان



M
e
sh

w
a
rر
وا
ش
م

33www.meshwarmedia.com416-3027664 لالعالنmeshwarmedia@hotmail.com         JAN 22,2021, Issue 274

قصة قصيرة: بريموس

 د.سامي الكيالني
ميسيساجا \ كاتب فلسطيني

حمل البريموس* ومضى متثاقاًل نحو الحارة، 
الحارة ليست الحارة أو الحي السكني، الحارة 
هي مركز القرية حيث المحالت األكبر من 
أسوأ  السمكري.  محل  قاصدًا  الحي،  دكان 
البريموس  أنه يجب أن يحمل  ما في األمر 
بطريقة حذرة لئال ينطبع السخام على مالبسه. 
مليء  أسود  رأسه  بريموس  حاماًل  المشي 
المتتالية  للهّبات  العادة، نتيجة  بالسخام فوق 
األصعب  ولكن  صعبة،  مهمة  تنتابه،  التي 
من  حملها  التي  بالتوصيات  يلتزم  أن  منها 
البيت، »انتبه أاّل يضحك السمكري عليك، ال 
تقبل إن قال لك أن رأس البريموس ميؤوس 
منه وبحاجة إلى تغيير«. إذن المهمة ليست 
مجرد حمل البريموس هكذا عاريًا من البيت 
البيت  إلى  به  والعودة  السمكري  محل  إلى 
بسالم دون مالبس متسخة. هذه مهمة مقدور 
عليها رغم صعوبتها، ولكن المهمة األصعب 
عالي  تكنولوجي  لنقاش  كولد  يتصدى  أن 
المستوى مع الزعيم، مصلح البريموس، لتفنيد 
ميؤوس  الرأس  أن  باختصار  قال  إن  رأيه 
البريموس مع  النفض. كاد  منه وال يفيد فيه 
اهتزاز المشي في الطريق الترابية أن يالمس 
يوقف  أن  قرر  لذلك  أثناء سرحانه،  مالبسه 
للرد  كان يحضره  الذي  الداخلي  الحوار  هذا 
للحظته، هكذا قرر وركز كل  وليترك األمر 
البريموس  حمل  وعلى  الطريق  على  انتباهه 

بعيدًا عن مالبسه.
بريموس  رأس  بنفض  مشغواًل  الزعيم  كان 

المحل  باب  على  البريموس  وضع  آخر، 
الصغير ووقف يراقبه دون أن يتحدث معه، 
القرار  وجه  في  مناقشته  لتحضير  فرصة 
رأس  عمله،  في  منهمك  الزعيم  الصعب، 
البريموس قيد العالج مثبتًا إلى منفاخ هوائي 
عجالت  لنفخ  يستعمل  الذي  المنفاخ  يشبه 
قوية  شعلة  فوق  يضعه  الهوائية،  الدراجات 
بالنفخ.  يبدأ  ثم  يتوهج  حتى  آخر  لبريموس 
انتبه له الزعيم فسأله عما يريد، شرح له األمر 
تمامًا كما علمه الوالد، مجرد هبات وسخام. 
حمل الزعيم البريموس وتفحصه بعين واحدة 

أتقنها  تلقائية  بحركة  األخرى  أغلق  أن  بعد 
مع الزمن. نطق، سقط عليه القرار كالصخرة 
تغيير«.  إلى  النفض، بحاجة  ينفع معه  »ال 
قد حّضرها  كان  التي  المرافعات  كل  طارت 
ليس  الطمع  إنه  المتوقع.  الرأي  هذا  لتفنيد 
إاّل. لم يكن أمامه إاًل أن يقول »ال، أبي ال 
يريد ذلك، بس إذا ممكن نفض«، نهره الزعيم 
»خذه وانصرف من هون، ما ظل غير االوالد 
يفهمونا الشغل«، وأضاف شيئًا لم يفهمه جيدًا 
تحسرًا  وإما  شتيمة  إما  مبتعدًا،  يمضي  وهو 

على أيام الزعيم في الكويت.

إلى  اآلخر،  السمكري  إلى  يذهب  أن  قرر 
الشيخ ناصر، كان األمر اجتهاده الشخصي 
حتى ال يعود خائبًا، العودة الخائبة خسائرها 
التعامل  في  الوالدة  معاناة  أقلها  ليس  كثيرة، 
مع هذا البريموس وما يتركه من سخام على 
إبريق الشاي والطناجر. الذهاب إلى المحل 
اليوم  هذا  في  آخر  حذرًا  مشيًا  يكلفه  اآلخر 

الصيفي الحار منذ بدايته.
كان الشيخ ناصر منشغاًل بلحام إبريق توتياء 
تبسم  جده.  يستعمله  الذي  الوضوء  كإبريق 
مشكلة  له  وشرح  تشّجع  وجهه،  في  الرجل 
إن  »سأحاول،  الشيخ  له  قال  البريموس. 
عمي،  به  كان  الحال  ومشى  النفض  تحمل 
وإن ما زبط الزم نغيره«. قرر أن يأخذ األمر 
على عاتقه، ليس بحاجة إلى مشي حذر آخر 
إلى البيت ليستشير والده، ولم يجرؤ أن يقول 
للشيخ ما دار بخلده، أن من حقه أن ينسحب 
من األمر إذا ثبت بعد المحاولة أن النفض 

ال ينفع.
الذي  الوقت  وكان  طويلة،  العملية  كانت 
باب  عند  حجر  على  جالسًا  مراقبًا  قضاه 
الشيخ  أنهى  جدًا.  طوياًل  الصغير  المحل 
العملية الصعبة، وتلفت إليه »زبطت عمي«. 
كان  الرأس  ألن  أقل  بحذر  البريموس  حمل 
أقل سخامًا، ومضى نحو البيت يشعر بالفخر 
ليرويها  أصاب  الذي  اجتهاده  رواية  يحّضر 
بحذافيرها لوالديه، وقرر أن يبالغ في الصورة 

المنفرة للزعيم.
لموقد كيروسين وأصبحت  * عالمة تجارية 

جميع األنواع تحمل هذا االسم.

ادب و ثقافة 

قصة قصيرة : فتاة عصبية

بقلم: أحمد الخميسي

شابة  العمارة.  رصيف  على  واقفة  لمحتها 
من  بحدة  رقبتها  تحرك  القوام  ملفوفة  خمرية 
اليسار بحثا عن سيارة. لمحتني  اليمين إلى 
لي  فلوحت  فيها  شاهدتها  التي  اللحظة  في 
الرصيف.  بمحاذاة  بالسيارة  توقفت  بيدها. 
لي.  المجاور  الباب  فتحت  نحوي.  هرولت 
على  به  وتهبط  جذعها  ترفع  وراحت  دخلت 
المقعد الجلدي عدة مرات لتفسح لنفسها جلسة 
أمامها  تطلعت  بقوة.  الباب  مريحة. صفقت 
صغيرة  صبية  لبثت  وما  هنا،  لست  كأنني 
السيارة  باب  فتحت  أن  وشبشب  بجلباب 
ركبتيها  تدفع  وهي  بحذر  وجلست  الخلفي 
تنهدت  أين؟«.  :«إلى  للشابة  قلت  لألمام. 
حيث  العمارة  مدخل  إلى  بصرها  وأرسلت 
وقفت امرأة بدينة وكفها فوق رأسها، وتمتمت 
بنبرة خافتة كأنما تخاطب نفسها: » أنا عزلت 
سبع  بقى.  ارتاحوا  آهه.  العمارة  لك  وتركتم 
أحاول  يوم  وكل  روحي.  على  قافلة  سنين 
أجمل  مفيش  وإنه  محبة،  الحياة  إن  أفهمكم 
التساوي  الدنيا  وإن  الحلوة.  االبتسامة  من 
شيء من غير احساسنا ببعض، لكن مفيش 
فايدة، وألني وحدي تهيأ لكم إني لقمة طرية. 
ليه بقى تهيأ لكم إني لقمة طرية؟ ألنكم زبالة. 
تفو عليكم وعلى أبوكم جزم«. أنه ت خطابها 
المهموس وقد أدركت أنه موجه إلى السكان 
الذين ال أراهم، فأعدت عليها سؤالي:            

» إلى أين؟«. 

التفتت نحوي بتكشيرة كأن صوتي أزعجها:« 
ناقل  على  يدي  وضعت  الغزال«.  درب 

رنة  سمعت  اللحظة  تلك  وفي  السرعات 
لي.  رسالة  بوصول  إشعارا  المحمول  من 
بين عربات  أمرق  فيها ورحت  النظر  أجلت 
الخضروات في زحام شارع الفيومي. اختلست 
نظرة خاطفة إلى جانب وجهها. كانت تتنهد 
ابتسام  بين  ما  تتقلب  ومالمحها  سارحة 
وغضب. بلغنا أول الشارع الرئيسي، حينذاك 
الكنبة  من  خفيف  زن  سمعي  إلي  تناهى 
البنت  إلى  بكتفها  الشابة  استدارت  الخلفية. 
أنت  بحنان:«  تخاطبها  الخلف  في  الصغيرة 
بالنفي  رأسها  الصبية  بت؟«.هزت  يا  بتغني 
بها  حدقت  بجريمة.  متلبسة  ضبطت  كأنها 
لما  »وماله  تطمئنها:  قالت  بعطف.  الشابة 
تغني؟ عاوزة تغني..غني.. ما تخافيش من 
الشارع  في  اللي  تخوف.  حاجة  مفيش  حد. 
تخافيش  ما  عاديين.  آدمين  بني  كلهم  دول 
من حاجة ياحبيبتي«. ومدت كفها تربت بها 
ناظرة  اعتدلت  ثم   برفق  البنت  ركبتي  على 
حزامها  ضبطت  بطنها.  شفطت  أمامها. 
على خصرها وسرحت من جديد. كنت أقود 
الرسالة  بمحتوى  التكهن  شغلني  وقد  السيارة 
المؤدي  الملف  عن  فسهوت  وصلتني  التي 
في  الفتاة  زعقت  وتجاوزته.  البلد  وسط  إلى 
الملف  سبت  ياأستاذ؟  بقى  ده  إيه   »: بحدة 
ليه؟«. زعقت ووجهها ملبد باالنفعال يرتجف. 
تركيبة  أنا  ال..  حاد:«  بصوت  واصلت 
دماغي مختلفة. أنا لعلمك أقول لألعور أنت 
أعور في عينه، وأنت عملت اللفة دي عشان 
المشوار يطول والعداد يحسب فلوس علي«. 
وضحت لها معتذرا:« ال وهللا.. أنا بس كنت 
بأفكر في حاجة«. شعرت بأنها انفعلت بأكثر 
مما يستحق الموضوع فأضفت: » لو تحبي 
اخصمي أي مبلغ من أجرة المشوار«. رقت 

مش   . الء   « وقالت:  واحدة  مرة  مالمحها 
لبعض  ننقلش  ما  ليه  احنا  المسألة  الفكرة. 
أنا  بعض؟.  نؤذي  ما  بدل  حلوة  مشاعر 
شخصيا بأحب الناس زي عنيه، لكن معظمهم 
مبدؤهم الوحيد السفالة. جزم«. لزمت الصمت 
وأنا أعود إلى الملف تحت الكوبري. أردفت 
تقول : » عندك مثال األسبوع اللي فات أنا 
اثنين،  الشغل،  في  لمؤامرتين  فيه  تعرضت 
زمالء  كده  في  عمل  اللي  سليمة.  وطلعت 
عمل، من يوم ما استلمت الشغل وأنا بأوضح 
لهم إن الحب أساس الحياة وان الحب الطاقة 
اللي بنتغلب بيها على أي شيء. لكن مفيش 
فايدة. ليه مفيش فايدة؟ ألن الواطي ح يفضل 
طول  عمره واطي مهما عملت معاه«. ولوهلة  
شف وجهها عن هدوء وطمأنينة. استرسلت 
باب  علي  وقافلة  قاعدة  أنا  وبعدين  تقول:« 
شوية،  أنام  وأرجع  الشغل  أروح  بس  شقتي. 
مفارش  أشتغل  التلفزيون،  على  أتفرج  أقوم 
يبيعها،  لمعرض  بها  أروح  للعرايس  كروشيه 
ال حد بيزورني وال بأزور حد. قصدي مش 
ضحكة  وأطلقت  انسان«.  ألي  قلق  عاملة 
قصيرة خاطفة كانفتاح جرح وأضافت:« بس 
بأخاف.  إني  لهم  اتهيأ  في حالي  أنا  عشان 
في  الناس  هم  الناس  إيه؟  من  أخاف  ح 
كأنها  قلقة  بنظرة  في  تطلعت   . مكان«  كل 
أنا  وال  صح   « وسألت:  عيني  تستقريء 
غلطانة؟«. قلت لها:« صح .. طبعا«. كنت 
أغمغم تعقيبا على كالمها وأهز رأسي لتشعر 
أنني أتابع حديثها، وأنا موزع بين االنصات 
وضحكت  لحظات،  صمت  السيارة.  وقيادة 
إلى  عادت  ثم  سبب،  بدون  عالية  ضحكة 
الكالم وهي تتلفت برقبتها بحدة إلى أن دخلنا 
أن  إلى  ببطء  قليال  سرنا  الناصرية.  منطقة 

أشارت إلى عطفة على اليمين وقالت:« بس 
هنا. درب الغزال. أيوه هنا. آهي العمارة اللي 
أخدت فيها سكن جديد«. وأشارت بذقنها إلى 
وقف  طوابق،  ثالثة  من  متهالك  قديم  بيت 
عند مدخله رجالن يدخنان وأربعة أطفال على 
السيارة.  أوقفت  مدرسية.  حقائب  ظهورهم 
ظلت جالسة لحظات وقد أرسلت بصرها إلى 
الواقفين عند مدخل البيت وقالت:« ودول ح 
أعمل فيهم إيه دول؟ تالقيهم سمعوا إن فيه 
واحدة سكنت جديد وجايين يتفرجوا عليها. يا 
ترى دول بني آدمين ح يقدروا يفهموا إن الدنيا 
حب ومشاركة وال بهايم؟ عموما أنا جئت لكم 
وح أعلمكم تبقوا بني آدمين غصب عن عين 
حقيبتها.  على  رأسها  أحنت  ياجزم«.  أبوكم 
وهي  إلى  نظرت  مرتعشة.  بأصابع  فتحتها 
خوف  استغاثة  عينيها  وفي  األجرة  تناولني 
فالتفتت  ارتبكت،  أنني  ووحدة ضارية، حتى 
إلى البنت وقالت لها:: » يالال يا صباح«، ثم 
خرجت ببطء، كأنما ال تريد الخروج، ولبثت 
واقفة بمحاذاة السيارة وهي ممسكة بيد الصبية 
بجوارها. تتطلعت إلى مدخل البيت لحظات. 
البنت الصغيرة  شددت قبضتها على معصم 
تجر  البيت  نحو  تقدمت  متألمة.  تلوت  التي 
معها البنت، فتحني الصغيرة عودها وتحاول 
أن تملص كفها من القبضة. تجرها وتخطو 
متشنجة وغبار خفيف يرتفع من بين قدميها. 
يحترق  رفيع  بصوت  للصبية  تقول  سمعتها 
حاجة.  من  تخافيش  ما  ثقاب:«  عود  مثل 
خايفة ليه؟«. وراحت تدفع جسمها إلى األمام 

بأمل وخوف هشة من شدة التوهج.
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قصة قصيرة: صديقان

قصة قصيرة: » فتيات صغيرات أعقل من الرجال »

الكاتب العراقي الراحل نزار عباس
من مجموعة قصص ) زقاق الفئران ( 

كان  هل   ! نذال  التكن   : أيام  قبل  له  قال 
يعني مايقول ، صحيح أنه قالها مبتسما ولكن 
لماذا اليكون ذلك مقصودا وتمني وقتها أن 
يمزق وجهه . اما اليوم فالكأس ترتجف على 
المنضدة وهو يحدق في ورق اللعب وفي فمه 
سيجارة ، انه مشغول تماما فما الجدوى من 
الحديث معه ، ظل ينظر اليه وبعد لحظات 
يلتفت  له دون أن  .. فوجيء بصديقه يقول 

اليه : اذهب اليها ، اذهب !
لم يستطع أن يجيبه كالبارحة تماما . والمائدة 
معها  وحدك  انت   . اليعرفها  بالوجوه  مليئة 
وهي هناك تنتظر ، وال أحد يهمه أمرها ، حتى 
انت ، احس بااللم لهذا الصوت الداخلي ..

 . المائدة  من  صديقه  يسحب  ان  يريد  كان 
البارد  الليل  في  الشوارع  عبر  واياه  ويتمشى 
له كل شيء  يريد أن يروي  أنه   , المرتجف 
ولكنه يعلم كل شيء ، فما الجدوى ؟ ركام من 
الكلمات لعلها تخفي األعماق وهي تكاد أن 
تموت من جديد ، أنه ليس بنذل كما يتصور 
صديقه و انها الحرية ، ولكن ها انت تبحث 
من  بسيطة  كلمات  خلف  وتلهث  تبرير  عن 

احس   ، الطمأنينة  نفسك  الى  تعيد  صديق 
بحاجة الى هذا االنسان الالمبالي المقامر .

_ ولكنك لعبت كثيرا وشربت !
_ اوه ! كال فمازلنا في أول الليل ..

انه اليريد أن يخرج معي ، يحتقرني . هل 
اسأت اليه ، لقد كانت غلطة أن أحب هذه 
المرأة . أن أجعل هذه العالقة تثمر. _ حسنا 

فلنشرب في حائة قريبة .
_ اوه ! اثني اشرب هنا .

يده  مد  ثم   ، واضح  بتذمر  صديقه  قالها 
رآه   ، اليه  والتفت  بالورق  وامسك  المعروفة 

حزينا ، ابتسم بوجهه بحنان وقال له :
- حسنا ! هذه هي اللعبة االخيرة ، ثم نخرج 
المقامرين  احد  قهقه   ! سخفك  الى  الستمع 

وهو يرمي ورقته :
 ! اليفارقني  أنه   ! العاهر  العجوز  يالهذا   -
- ولكن كيف ترميه مكشوفا على المائدة .. 

صرخ احدهم .
- لماذا ؟

- انها قوانين اللعبة !
- لتذهب الى الجحيم ، أنت واللعبة والقوانين 
، لقد خسرت كل شيء حتى أجور الكهرباء 

.. غدا يقطعون التيار !
- وماحاجتك اليه ، اجابه أحد الجالسين ، لقد 
كنت شاعرا رومانسيا ، استعمل ضوء القمر 
ضحك الجميع . أما هو فنظر الى صديقه 
بتوسل : ولكنك وعدتني ،اليست هي اللعبة 

االخيرة ؟
- حسنا فلنقم .. لقد ازعجتني .

الشارع   ، صديقه  مع  نفسه  رأى  الليل  في 
صامت مظلم ، وبضع سيارات تسفح ضوءها 
تدفع  كانت  الحانات  وحتى   ، المارة  على 
األوساخ وتعتبر السكارى ، فيتضخم صوتهم 
بعد  تموت  وتقرقع ضحكات  الليل  هدأة  في 
بالخجل ،  .. أحس  قليل مخلفة رنينا غريبا 

ونظر الى رقبة صديقه الذي تقدم عنه قليال 
، ترى هل يتحدث اليه ؟ ربما سخر منه في 
صمت الليل ، ولكن ماذا سوف يعمل ، اذا 
أو   ، نفسها  السابقة  االجابة  صديقه  اجابه 

نظر ايه باحتقار.
 ، مايكون  فليكن   ، األرض  على  بصق  تم 
واال لماذا اخرجه من الغرفة الى هذه الشوارع 
الصامتة ؟ يجب أن يبرر هذا العمل ، يتكلم 
اي شيء وصديقه يسير امامه خطوة واحدة 
، لماذا يحرص على أن اليسير الى جانبي ، 
لماذا ال يلتفت الي ، انه يحتقرني ، يعرفني 
يرفض  انه   ، عني  يبتعد  أن  ويحاول  جيدا 
صداقتي ، نذل آنا ، كما يعتقد . وڈ في تلك 
اللحظة أن يجهز عليه ، هذا الشاهد الوحيد 
 ، الوحيد  الشاهد  ويمزقه  ارضا  يرميه  أن   ،
وكان صديقه يسير وحده ، يداه في جيبه .. 
آه .. انه ينتظر االعتراف ، ينتظر ان امثل 
أمامه كمجرم ، ينتظر أن أتقدم نحوه ، اقف 

الى جواره حسنا 
قال له ضاحكا : ارجو ان تعذرني .

في  شوهاء  ثقيلة  بدت  كم  ؟  كلماته  اهذه 
الصمت ، لم يتعود أن يتحدث اليه بمثل هذه 
الكلمات ، انتظر أن يجيبني . انتظر ولكنه 
لم يفتح فمه لحد االن ، آه لوسخر من كلمتي 
ابتسامة  ظل  فراي  وجهه  الى  نظر   ، هذه 

مبهمة ، قال مرة ثانية :
_ كنت اقول ، المعذرة .

جاءه صوت صديقه بطيئا :
- لماذا ؟

- النني ، ربما ، أضجرتك .
- ولكن لماذا ؟

- أخرجتك من الغرفة و ..
أراد أن يقول له ، أن عمله كان سخيفا ، وانه 
اليستطيع أن يتحدث ، اليستطيع ، اراد ان 

يصرخ بوجهه ، انني جبان ، جبان ...

جاءه صوت صديقه : الشيء .. الشيء ، 
انني احب السير أحيانا في الشوارع ، وفي 

الغرفة ، كان الجو خانقا.
احس بانه يجب ان يكون جريئا ، هذه المرة، 
جريئا لمرة واحدة فقط، يجب ان يسقط هذه 
أن   ، يتحدى  أن   ، تبهظه  انها   ، الكلمات 
يصرخ ، ويتحمل مسؤولية كل شيء ، وانه 

يستطيع أن يتحمل کونه وحيدا .
قال بصوت ، اراد ان يحمل كل حرف فيه ، 

لكل شيء :
- اردت ان اتكلم معك قليال حول الموضوع 

، فقد تطور كثيرا
- اعرف ذلك جيدا ، لقد اجهضت ، اليس 
كذلك ؟ وانك كئيب هذه الليلة ، اليس كذلك ؟ 
وستضحك طويال من سخافة الموضوع غدا 

، اليس كذلك ؟
كانت كلمات صديقه تنهال عليه كمطارق ، 

ايستطيع أن يجيب ؟ ..
لك  وان   ، ذلك  ارفض  بانني  تعتقد  وانك   -
صديقا ينبغي عليه ان يبرر لك كل حسنا ان 
هذا لن يكون .. ابدا ، كانت كلمات صديقه 
تطبق على رأسه ، وبينما كانت صورتها وهي 
تصرخ والعرق يغمر وجهها الصغير ، تطل 
عليه مع الكلمات ، فهل كان هذا كل شيء ؟ 
والحرية التي حلمت بها . أن تبقى وحيدا في 
العراء ، وكيف حدث هذا ؟ واي معنى للحياة 

وانت تقف كالمشدوه ، تتلقى الصفعات ؟
ابدا لم يكن وحيدا كهذه الليلة ، وحيدا حتى 
بال ذكريات جائعا ، جائعا إلى أي يد تمتد 
اليه ، ترمية في أي مكان ، ترطم به الجدران 
 ، الوحدة  هذه  اليحتمل   .. اليحتمل  أنه   ،
يحاول   ، سيجارة  يشعل   ، الفراغ  في  يحدق 
أن يتذكر شيئا ، ولكن الشيء سوى الصمت 
الى عمود  الفارغ يستند بوهن  والليل وجسده 

الشارع .

لألديب والكاتب الروسي ليو تولستوي

ُنشرت ألول مرة في عام » 1885م.  » ...
» الكونت ليف نيكواليافيتش تولستوي » من 
األدب  أعمدة  ومن  الروس  الروائيين  عمالقة 
والبعض  عشر  التاسع  القرن  في  الروسي 

يعدونه من أعظم الروائيين على اإلطالق.
» فتيات صغيرات أعقل من الرجال »« تعد 
رمزية  حكاية  وتشكل  اآلطفال  قصص  من 

عن الغفران »...
 أحداث القصة :

أيام  انتهت  الفصح.  عيد  بداية  الزمن  كان 
على  يزال  ما  الثلج  لكن  بالمزلجات؛  التنقل 
الباحات، وكان الماء يجري في جداول على 

شوارع القرية.
زقاق  في  مختلفين  بيتين  من  فتاتان  تقابلت 
بين منزلين، حيث شكلت المياه بركا كبيرة بعد 
أن شّقت طريقها عبر المزارع. كانت إحدى 
منها  أكبر  واألخرى  الحجم  ضئيلة  الفتاتان 
قليال. وقامت أمهاتهما بإلباسهما ثيابا جديدة. 
كان مئزر الفتاة الصغيرة أزرقا ومئزر الكبرى 
اللون  أحمر  منديال  كلتاهما  ولبست  أصفرا، 
عودتهما  فور  الفتاتان  التقت  رأسيهما.  على 
من الكنيسة، وأرت كل واحدة لألخرى ثيابها 
فكرت  وبعدها  باللعب.  بدأتا  ثم  الجديدة، 
وتقدمت  الماء،  برك  عند  باللعب  الفتاتان 
البركة،  على  قدمها  لتضع  الصغرى  الفتاة 

ولكن الكبرى أوقفتها.

ماالشا،  يا  الماء  في  تدخلي  »ال  قالت: 
ستؤنبك أمك. سأخلع حذائي وجوربي، وعليك 

أن تقومي بالمثل«.
وبدأتا  تنورتهما  رفعتا  ثم  فعلتاه،  ما  وهذا 
بالمشي في البركة. وصلت المياه إلى كاحل 

ماالشا، وقالت:
»أخشى أن المياه عميقة يا أكوليا«.

ردت عليها: »هيا ال تخافي. لن تكون أعمق 
من هذا«. وعندما اقتربتا من بعضهما، قالت 
أكوليا: »انتبهي يا ماالشا، وال ترّشي الماء. 

امشي بحذر«.
لم تنِه أكوليا كالمها حتى أنزلت ماالشا قدمها 
بقوّة لدرجة أن الماء تناثر على ثوب أكوليا، 

كما تناثر على عينيها وأنفها.
عندما رأت أكوليا البقع على ثوبها، غضبت 
وجرت نحو ماالشا لتضربها. خافت ماالشا 
مشكلة،  في  نفسها  أوقعت  انها  رأت  عندما 
وخرجت بسرعة من البحيرة وأرادت أن تهرب 
أن  تصادف  اللحظة  تلك  وفي  البيت.  إلى 
مّرت أم أكوليا قربهم ورأت تنورة ابنتها وهي 

مبللة وأكمامها متسخة، وقالت:
كنِت  الذي  ما  والقذرة،  الشقية  الفتاة  »أيتها 

تفعلينه؟«
ردت الفتاة: »ماالشا فعلت هذا عمدا«.

وصفعتها  بماالشا  أكوليا  أم  أمسكت  عندها 
في مؤخر عنقها. بدأت ماالشا بالعويل حتى 
ُسمع صوتها في كل الشارع. ثم خرجت أمها.

قالت: »لماذا تضربين ابنتي؟« وبدأت تؤنب 

إلى  وانقلب  بينهما  يحتّد  الكالم  بدأ  جارتها. 
في  وتجمعوا  الرجال  أتى  غاضب.  شجار 
يستمع.  أحد  وال  يصرخون  كلهم  الشارع، 
كانوا جميعا يتخاصمون مع بعضهم حتى قام 
أن  الخصام  هذا  وكاد  اآلخر،  بدفع  أحدهم 
أكوليا  أتت جدة  لكمات، وعندها  إلى  ينقلب 
تهدئ  أن  وحاولت  بينهم،  ودخلت  العجوز 
األمور. »كيف تفكرون بهذا أيها األصدقاء؟ 
يوم  وفي  هكذا؟  التصرف  الصواب  من  هل 
مثل هذا أيضا! إنه وقت للفرح، وليس لفعل 

الحماقات مثل هذه«.
لم يستمع أحد للمرأة العجوز وكادوا يوقعونها 
أرضا. ولم يكن بإمكانها أن تسكت الحشد، 

لوال تدخل أكوليا وماالشا بنفسيهما.
يضربن  النساء  فيه  كانت  الذي  الوقت  في 
عن  الطين  بمسح  أكوليا  قامت  بعضهن، 
أخذت حجرا  ثم  البركة.  إلى  مئزرها وعادت 
لتصنع  البركة  أمام  األرض  بحفر  وقامت 
الشارع. انضمت  إلى  الماء  قناة يجري منها 
ماالشا إليها وأخذت شظية خشب وساعدتها 
في حفر القناة. كان الرجال على وشك ضرب 
بعضهم. بدأت مياه البركة تجري عبر القناة 
بها  تقف  التي  البقعة  ونحو  الشارع  عبر 
الجدة التي ظلت تحاول تهدئة الجمع. قامت 
ماالشا  ووقفت  الماء،  وراء  بالجري  الفتاتان 
الجانب  على  أكوليا  ووقفت  جانب،  على 
اآلخر. قالت أكوليا: »أمسكي بها يا ماالشا! 
أمسكي بها!«؛ أما ماالشا فقد منعها الضحك 

من الكالم.
كانت الفتاتان سعيدتين وهما تشاهدان الشظية 
تطفو في القناة، وانطلقتا نحو الرجال. نظرت 

العجوز إليهما وقالت للرجال:
»أال تخجلون من أنفسكم؟ تتخاصمون نيابة 
عن الفتاتين، وهما قد نسيتا الموضوع بأكمله، 
منكم  أعقل  إنهن  معا.  بسعادة  تلعبان  وهما 

جميعا«.
بالخجل  وأحسوا  الفتاتين  إلى  الرجال  نظر 
إلى  منهم  كل  وعاد  أنفسهم،  على  وضحكوا 
بيته. » إن لم تعودوا وتصيروا مثل األطفال، 

فلن تدخلوا ملكوت السماوات. »
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هروب من عالم الحماقة
علي حمادي

بشفتنْي  متتمُت  اخملتبر!«  ينفجر  »سوف 
احلديد  طاولة  حتت  أنحني  وأنا  مرجتفتنْي 
تطايرَها  أترّقب  التي  ظايا  الشَّ من  حتّسًبا 

في أّي حلظة.
عّم الّدخاُن املكاَن، فوضعُت القناَع بسرعٍة 

على وجهي.
السقُف  سيخّر  جّنّي.  كأّنها  اآللُة  اهتّزت 

على رأسي.
هكذا  األقّل«:  على  جّيدًة  محاولًة  »كانت 
قابس  باجتاه  أزحُف  وأنا  نفسي  واسيُت 
كارثًة  وأوقَف  الشريَط  ألنزَع  الكهرباء 

توشُك أن تقع.
عن  اآللُة  توّقفت  القابس.  إلى  يدي  مددُت 
شيًئا  يخفت  ضجيُجها  وبدأ  االهتزاز، 
تيَّارٌ  سرى  ينقشع.  الّدخاُن  بدأ  فشيًئا. 
أملس  أكن  ولم  بدني  كّل  في  كهربائّي 

الشريط.
وهو  يسعل،  اآللة،  قرب  هناك،  واقًفا  كان 
أمام  من  الدخاَن  يُبعَد  لكي  يَده  يحّرك 

وجهه.
وأّنه  فعاًل،  انفجرْت  اآللة  أّن  ظننُت  لوهلٍة 
أُغمي علّي، وأّن ما أراه ليس إاّل تهّيؤات. حتى 
التي  املعجزات  في  للحظات  يشّك  العالُِم 

يحاول الوصوَل إليها.
ولكْن ال! هذه حقيقة! هل يعقل؟ هل جنح 
اختراعي؟ ال يهّم َمن يقف اآلن هنا، ولو أنَّني 
ٍة في أن يكون َمن أريُده أن يكون.  أرغب بشدَّ

ولكّن مجّرد وجوده يعني جناًحا باهرًا.
نظر ناحيتي بدهشة عندما تبّدد الّدخان. ما 

زلُت مقرفًصا على األرض مثَل كلٍب شارد.
سيطرُت على نفسي. وقفت. عركُت عينّي 
ورحُت أنظُر إليه. كان واقًفا بهيبة كاألسد. 
عمامُته اخلضراء تلّف رأَسه ويتدّلى طرُفها 
وحليٌة  طويل،  وجٌه  له  اليسرى.  كتفه  على 
كأنف  وأنٌف  أبيض،  شعٌر  يتخّللها  سوداء 

الصقر، وحاجبان مقّوسان.
اقتربُت منه وأنا أفّكر في ما سأقولُه له في 
ب به؟ لم أفّكر في ذلك  البداية. كيف سأرحِّ

عندما كنُت أعمل على االختراع.
رحلَتَك  لعّل  الشيخ.  أّيها  بقدومك  أهاًل   -

كانت مريحة!
رمقني بنظرة تعّجب.

- آه عفًوا.
قلُت وأنا أضرب بكّفي على جبيني. ما أشّد 
فهو  مناسًبا؛  سؤالي  يكن  لم  حماقتي! 
أحضرتُه  لقد  الطائرة.  أو  بالقطار  يأِت  لم 
بطريقٍة مختلفٍة قلياًل؛ طريقٍة مزعجة. أال 
ال  أّنه  أعلم  عامله؟  في  أقلقُته  أّنني  يكفي 

يجب إزعاُج األرواح.
- أّيها الشيخ!

لم يرّد.
- أّيها األمير!

يكتفي بالنظر ناحيتي.
- أّيها الفيلسوف!

ظننُت، لوهلة، أنَّه لن ينطق.
- أبو علي.

- نعم، أجاب أخيرًا.
قفزُت فرًحا وأنا أقول:

- أهاًل أبا علي، أهاًل.
- َمن أنت؟ سألني وكأنه يشّك في سالمِة 

عقلي.
زمن  في  تالمذتك  أحَد  تعّدني  أن  ميكنك   -
كلَّ  قرأُت  لقد  ومخترع.  طبيب  أنا  بعيد. 

كتبَك عن الطّب، وقرأُت قصائَدك.
- امممممم.

الفيلسوَف  أنني أكّلم  إلهي! ال أصّدق  يا   -
الطبيَب نفَسه.

كنُت أتكّلم وهو ينظر مييًنا وشمااًل، محاواًل 

أن يفهم أين هو.
- أهالً بك في القرن احلادي والعشرين. أنت 
اآلن في طهران، عاصمِة إيران. لسَت بعيًدا 

عن مقامك في همدان كثيرًا.
وقٍت  إلى  سيصل  العلم  أّن  أعلم  كنُت   -
يسابق الضوَء ويخاطب الذّراِت ويفهم كلَّ 

أبعادِ الزمكان.
قال ذلك وهو يحّك ذقَنه ويتفّكر، وأنا كنُت 

أزغرد فرًحا.
سينا  ابَن  أكّلم  أّنني  أصّدق  ال  إلهي!  يا 
شخصيًّا. هل تعلم ما اجلائزة التي سأحصل 

عليها؟! كنُت أسأل نفسي، ولكّنه أجاب:
على  لتحصل  هنا  إلى  أحضرتني  هل   -

جائزة؟ هل هكذا يفّكر علماؤكم؟
- ال، ال، أرجوك، قلُت مرتبًكا. أحضرتَُك ألّننا 

نحتاجك.
- مباذا؟

سألني وهو ينظر إلى اآللة التي خرج منها 
قبل دقائق، والدخاُن يكاد يخنقه.

كورونا.  اسُمه  وباٌء  العالَم  أصاب  لقد   -
املعوّية  الديدان  أمراَض  عاجلَت  أّنَك  أعلُم 
طرق  وكشفَت  والطفيلّية،  واملستديرة 
كاجلدرّي.  كثيرٍة  ُمْعديٍة  ألمراٍض  العدوى 
حاسًما  عالًجا  اليوم  إلى  جند  لم  ولكّننا 

لوباء كورونا.
قليال.«  إاّل  العلم  من  أوتيتم  »وما   -
ذّرات رجٍل مات من ألف  تستطيعون إرجاَع 

سنة، وال جتدون عالًجا لوباء؟
علم  في  وتقّدمنا  القمر،  إلى  وصلْنا  بل   -

الفلك الذي برعَت أنت فيه.
- وماذا تريدني أن أصنع؟

- أن تكتشَف العالج!
حّك ابُن سينا رأَسه، ثم قال:

- ولذلك صنعَت آلًة لُتْحضر طبيًبا قدميًا؟
خجلُت.

- معك حق. إّنها فكرة غريبة فعاًل. ولكنك 
هنا اآلن، في مكان قريب من موضع إقامتك 
مختبٍر  وفي  الرّي،  في  تعيش  كنت  حني 

يحمل اسمك.
جال ابُن سينا في أرجاء اخملتبر، وصار يعّرف 
لي األشياَء، ويسألني عن أشياء أخرى. إلى 

أن استوقفْته شاشٌة معّلقٌة على احلائط.
- ما هذا؟

عبر  بواسطته  العالَم  نرى  تلفاز.  جهازُ   -
األقمار االصطناعّية في الفضاء.

التحّكم  آلَة  أحمل  وأنا  ذلك،  أقول  كنُت 
وأشّغل اجلهاز.

ومض التلفازُ وظهرْت نشرُة األخبار.
اقترب ابُن سينا وصار يلمس الشاشَة بكفِّ 
املستكِشف. حتّسس أصابَعه عندما شعر 

بالذبذبات الكهربائّية.
- ومن هذا الرجل على الشاشة؟ سألني.

املتحدة  الواليات  رئيُس  ترامب،  دونالد  إنه   -
األميركّية، أقوى دولٍة في العالم.

قلُت ذلك وأنا أرفع صوَت التلفاز قلياًل. كان 
الترجمَة على  ابُن سينا  قرأ  يتكّلم.  ترامب 

أسفل الشاشة:
م؟« »ملاذا ال نحقن املرضى باملعقِّ

نظر ناحيتي جاحًظا عينْيه.
- قلت لي َمن هذا؟

- رئيُس أقوى دولة في العالم.
لثواٍن.  نظر  اآللة.  باجتاه  سينا  ابُن  مشى 
الزرَّ  ضغط  باألزرار.  التحّكم  طبيعة  فهم 

ودخل اآللَة بسرعة.
- ال، ال، أرجوك ابَق.

يختفي،  سينا  ابُن  وبدأ  اآللة،  ومضت 
بلهجٍة  يقولها  األخيرة  كلماته  وسمعُت 

آمرة:
- ال تُِعْدني إلى هذا العالم املوبوء ثانيًة.

لبنان
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