
في أوائل اخلــمــسـيــنــات من الـقــرن الــعــشـرين كــانت مــدرســة الـفــيــحـاء
درسة الوحيدة في الصوب الصغير (اجلانب الصغير) االبتدائية للبن ا
من احللة وكانت تقع مبـاشرة على الشارع احملـاذي لشط احللة في بداية

محلة كريطعة ونهاية محلة الكلج.
ـدرسـة على الـشط كـانت هـنـاك شـجرة يـوكـالـبتـوس ضـخـمة قبـالـة ركن ا
يستفيء في ظلهـا السيد جواد وقـاربه الصغير (بلـمه) بدشداشته البيض
وعرقـجـينـه (طاقـيـته) اخملرم األبـيض بـإنـتظـار نـقل الـتالميـذ احملـال الى
ستوصف الصحي يوميا الى الصوب الكبير ومن ثم اعادتهم الى حيث ا
ـعـلـمـ الـسـاكـن في شـجرة الـيـوكـالـبـتـوس. وعـنـد انـتهـاء الـدوام نـقل ا
درسة. كانت األجرة اجلانب اآلخر من النهر واعادتهم في الصباح الى ا
عنه (تلـفظ عانـة) وتعادل أربـعة فـلوس. وكانت الـنوارس الـبيضـاء ال تبرح

دينة. اء وأجواء ا كان تطلق أصواتها وجناحيها فوق أمواج ا ا
كان الـكـثـير من الـتالمـيـذ يعـانـون نقـص التـغـذية في مـعـايـير هـذا الـزمان
خصـوصاً في فـصل الـشتـاء الذي تـخـتفي مـعه التـمـور واألعنـاب والرقي
والـبـطـيـخ واخلـيـار وغـيـره وكــانت الـعـوائل فـي ذلك الـفـصل تـعــتـمـد عـلى
األرزاق اجلافـة كما يـقال مـثل البـاميـة اجملفـفة والـباذجنـان وتمـر الزهدي
ــكـبـوس في الــقـرَب واحلـبـوب اخملــتـلـفـة وزيــر (بـسـتـوكـة) واخلـسـتـاوي ا

السمن والدبس. 
ـا مــنـظــمـة إنـســانـيــة قـد جــلـبت احلــلـيب اجلـاف كـانت احلــكـومــة أو لـر
ـدرسة فـي تقـد قـدح حـليب للـمـدارس لـتـحسـ الـتـغذيـة وبـدأت إدارة ا
ساخن ونـصف صـمـونة لـكل تـلمـيـذ في الـفرصـة الـكبـيـرة عنـد الـضحى.
فرح الـتالمـيذ بـهذا األمـر وشـكل فعـالـية جتـمع وحـديث لهم يـكـسر رتـابة

احلصص الدراسية. 
ـنــوال الى أن ذات يـوم بــقي مــعـظم مـضت األمــور بــسالسـة عــلى هــذا ا
الـتـالمـيــذ في الــصــفـوف ولـم يـخــرجــوا الى مــكـان تــوزيع قــدح احلــلـيب

والنصف صمونة. 
ـعروف بـكياسـته وهدوئه ـدير ا ـدير بـاألمر فـاستـشاط ا علـمون ا أخبـر ا
ـعلـمـ إحـضـار جمـيع الـتالمـيـذ حـيث قدور وأناقـته غـضـبـا وطـلب الى ا
احلليب وما أن إستكمل العـدد طلب من الفراش أن يحضر له كرسي من

اإلدارة حيث صعد عليه خطيبا: 
أبنائي األعزاء أعـرف أن أهاليـكم أبلغـوكم أن ال تشربـوا هذا احلليب ألنه
أل قـدحا بـاحلليب من حليـب خنازيـر ثم أشر الى الـفراش فـقام األخـير 

دير.  القدر وناوله الى ا
ـديـر وجال بـه بيـده أمـام أنظـار الـتالمـيذ ثم قـال: أعـرف أن بعض رفعه ا
الذين ال يـسـتحـون وال يـخافـون اللـه أخبـروا أهالـيـكم أن هذا احلـلـيب هو
حلـيب خـنـازير انـا مـديركم نـاجي األعـرجي أشـرب هذا احلـلـيب أمـامكم

ألنه حليب أبقار وليس حليب خنازير. 
هذا احلـليب مـفيـد لكم ولـذيذ ودافئ في هـذا اجلو الـبارد ثم أفـرغ القدح
: بعدين تـعالوا أكول إلكم نديـله شاربيه وقال مـتسائالً في جوفه ومسح 

أوالدي اخلنازير ترى ما تنحلب!!!! .
إنـتظـمـنـا عـلى الـفـور بـعـد هـذه اخلـطبـة وعـدنـا الى ديـدنـنـا عـنـد الـضحى

فتري . نشرب ونلعن ا
وباحلقيقـة ال أعرف حتى اليـوم إذا كان مصدر تلك

اإلشاعة معمم دجال أو صاحب أبقار لئيم. 
ــوضــوع دجل وخــزعـبـالت الـزمن ذكـرنـي بـهــذا ا
دارس بـدون رحالت وبرد الشتاء. األغبر اليوم وا

في الصرائف ومخيمات النزوح.
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{ الفاتيكان-(أ ف ب)  –دعا البابا
فرنسيس مساء الثالثاء خالل عظة
يالد الـتقـلـيديـة التي ألـقاهـا أمام ا
ـؤمنـ اجملـتمـعـ كـكل عام آالف ا
في كــنــيــســة الــقــديس بــطــرس في
رومـا الى إشـاعــة الـتـحـابب “غـيـر
ـشـروط ”والــذي ال يـكــلف شــيــئـا ا

تاجرة. وذلك في مقابل منطق ا
وقـال رأس الـكـنـيسـة الـكـاثـولـيـكـية
التي يـبلغ عديـد اتبـاعها 1,3 مليار
يالد يذكرنا ان نسمة في العالم “ا
الـــله يـــحب جــمـــيع الـــبــشـــر حــتى
الـــسيء مـــنـــهم ”وان “حـــبه غـــيـــر
مــــشــــروط ”و”بال مـــــقــــابل ”وذلك
“حتى ان كـانت لـديك افكـار خاطـئة
او ارتكبت اسوأ التفاهات.”واعتبر
الـبـابــا ان من شـأن هـذا احلب “بال
مقابل ”ان “يشيع السلم والبهجة”
نا وذلك بعكس ما هو شائع في عا
حيث “يبـدو أن كل شيء يسـتجيب
ـــنـــطـق ان تـــعـــطي في مـــقـــابل أن
تــأخـذ.”كــمــا طــلـب فــرنــســيس من
ــؤمـــنــ أال يــنــســوا أن يــقــولــوا ا
“شـكــرا لك ”مــشـيــرًا إلى أن “هـذه

هي أفضل طريقة لتغيير العالم.”
وقال “نـتــغـيـر وتـتــغـيـر الـكــنـيـسـة
ويتغير التاريخ عندما نبدأ في عدم
الــرغــبــة في تــغــيـيــر اآلخــرين  بل
بادرة تغيير أنفسنا.”وحض على ا

الى ذلك وعدم انتظار اآلخرين.
وسـيـوجه الــبـابـا الـذي أحـيى عـيـد
مــيالده الــثــالث والــثـمــانــ ظــهـر
ـناسبة االربعاء رسـالته السـابعة 
ـــديـــنـــة وإلى ـــيالد “إلى ا عـــيـــد ا
العـالم.”يذكـر أنه ال يـوجد نص في
الــعــهـد اجلــديــد يــحــدد يـوم ووقت
سيح. و اختيار االحتفال والدة ا
به في 25 ديـسـمـبــر وفق الـتـقـالـيـد
ــســيــحـــيــة في الــقــرن الــرابع في ا

الغرب.
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ووجه البابـا امس األربعـاء رسالته
ـناسـبة عـيد الـتقـليـديـة السـنويـة 
ـيـالد لـلـسـنــة الـسـابـعــة مـنـذ بـدء ا
حــبــريــته الــتـي إســتــعــرض فــيــهـا
النـزاعـات في الـعـالم أمام آالف من
ؤمنـ في ساحة الـقديس بطرس ا

في الفاتيكان.
وألـقي احلـبر األعـظم هـذه الـرسـالة
ــديـنـة والــعـالم" الــتـقــلـيـديــة إلى "ا
مرت في السنـة في عيدي الفصح

يالد. وا
وفي رسـالته الـسـابقـة هـذه السـنة
ـاضي عـبر في 21 نـيسـان/ابـريل ا
الــبـابــا عن "حـزنه" بــعـد اعــتـداءات
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ـيـالد الـعـالم أجــمع يـنـظــر إلـيـنـا ا
ينظر إلى بيت حلم" .

ــطــران بــيــتــســابــاال صــرح وكــان ا
للـصـحافـي قـبل الـقداس "إنه وقت
عصيب ولكن هناك سبباً لألمل (...)
ــيالد بـــالــنــســـبــة لـــنــا هــو عــيـــد ا
لـالحــتــفــال بــاألمـل".ومــنــذ اإلثــنــ
دينة الواقعة مقابل اكتظت ساحة ا
ـهـد بـحــشـد كـبــيـر يـضم كــنـيـســة ا
الــعــديـد من األطــفــال الــذين ارتـدوا

لباس بابا نويل.
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ـطــران بـيـتــسـابـاال وعـنــد وصـول ا
ــدخل اســـتــقــبــله الــســـيــاح عــنــد ا
ــديـنـة بـيت حلم وعـزفت الـشـمـالي 
ــوسـيــقى بـيــنـمـا فــرق الـكــشـافـة ا
ــــهـــد اصـــطـف داخل كــــنـــيــــســـة ا
احلـجـاج الـذين قـدمـوا من إيـطـالـيـا
والـهـنـد وتـنـزانـيـا وغـيـرهـا لـزيارة
ـــغــارة.وقـــرعـت فـــرق الـــكـــشـــافــة ا
الــفـــلــســطـــيــنــيـــة الــطـــبــول ضــمن
اســتـــعــراضـــات كــشـــفــيـــة خــاصــة
ــــنـــاســـبــــة.وحـــضــــر الـــقـــداس بـــا
مـــســيــحــيــون مـن قــطــاع غــزة لــكن
عـددهـم سـيـكــون أقل من الــسـنـوات
اضـيـة إذ إن اسرائـيل لم تـمنح ا
ســــوى عـــدد قــــلـــيل مــــنـــهم
تصاريح لدخول الضفة
الغـربيـة احملتـلة.وقال
النـاطق بـاسم مـجلس
رؤســـــاء الـــــكــــنـــــائس
الـــكــــاثــــولــــيــــكـــيــــة في
ــقـــدســة وديع األراضي ا
أبـو نـصــار أن إسـرائـيل
ســـمــحـت لــنـــحــو 300
ـغادرة شـخص فـقط 
قــطــاع غــزة لــهـذه
ـنـاسبـة من ا
أصــــــــــــل
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تعـايشـنـا".وحتدث عن "زمن يـسوده
شك كبير وتغييرات عميقة وتسارع
في الكثير من اجملاالت ما يثير قلقا
في اجملتمع" مشيرا إلى أن "تراجع
ـــواطــنـــ في ثــقـــة الـــعـــديـــد من ا
ـؤسسـات وكـذلك كـاتـالونـيـا هـما ا
من الــقـــضـــايــا الـــتي الـــتي تــثـــيــر
قـلـقـنـا".مـن جـهـتـهـا اعـتـرفت مـلـكـة
بـريطـانـيا الـيـزابـيث الثـانـية بـأنـها
شــهــدت سـنــة "مـلــيــئـة بــالـعــثـرات"
ودعت الـــبــريــطــانـــيــ إلى جتــاوز

انقساماتهم. 
وقــــــــــــــالـت فـي
دعــــــوة إلى
صالح ا

طـلـبـاً. واضــاف "عـلى الـرغم من كل
الــتـــحــديــات والــصــعــوبــات واأللم
ـشــاكل الـتي تــواجـهــنـا مـا زال وا

لدينا أمل في الله والشعوب".
وحتـاصر إسـرائـيل قـطاع غـزة مـنذ
2006 والـقطـاع مـفـصول جـغـرافـيا
عن الضـفـة الغـربيـة.في الـفيـليـب

يـفسـد اإلعـصار "فـانـفون" يـوم عـيد
ـيـالد أهم مـنــاسـبـة فـي الـعـام في ا
هذا البلد ذي الغالبـية الكاثوليكية.
وقد اضطر آالف الفيلبـيني للبقاء
في منـازلهم بـينـما عـلق آخرون في

مرافىء أو مراكز إيواء.
وكـمـا يـجري كـل عام وجـه عدد
مـن الـــقــــادة رســــائل عــــيـــد
ـيـالد الـتـقــلـيـديــة.فـقـد ا
دعـا الـعــاهل االسـبـاني
فـيـلــيـبي الـسـادس في
خـــــطــــاب ألـــــقــــاه في
ــلــكي إلى الــقــصـــر ا
االحتـاد مـشـيـرا إلى
أزمـــة كــاتــالـــونــيــا.
وحض ملك اسبانيا
مـــــواكـــــنـــــيـه عـــــلى
االبـــــــتـــــــعـــــــاد عن

"االنـــقــــســـامـــات"
الــــــتـي "تــــــضــــــعف

ســريالنــكــا الــتي أوقــعت أكــثــر من
250 قـتــيال وحـوالى 500 جـريح ي
أحــد الـفــصح مــؤكـدا قــربه من "كل

ضحايا عنف وحشي كهذا".
ووجه البابا حينذاك نداء أيضا من
أجل "وقف القتال الذي يدمي ليبيا"
وعـــبــر عـن أســفه لـــوقــوع الـــشــعب
السـوري "ضحـيـة نزاع يـطول". كـما
حتـــدث عـن أطـــفـــال الـــيـــمن الـــذين
"أنهكـهم اجلوع واحلـرب".وفي عظة
ـيالد مـسـاء الثـالثاء عـشـيـة عـيـد ا
ــؤمــنــ شــدد الـــبــابــا أمــام آالف ا
الــذين احــتـــشــدوا مــثل كل عــام في
كـنـيـسـة الـقـديس بـطـرس في رومـا
ــــــشـــــروط" عــــــلى احلـب "غــــــيــــــر ا
و"اجملـــاني" فـي مـــواجـــهــة مـــنـــطق

تاجرة. ا
وقـال رأس الـكـنـيـسـة الـكـاثـولـيـكـية
مليار التي يـبلغ عديـد اتبـاعها  1,3
ـيالد نـســمـة في الــعـالم إن "عــيـد ا
يـذكرنـا ان الـله يـحب جمـيع الـبـشر
حــتى أســـوأهم". وأضــاف أن "حــبه

غير مشروط" و"بال مقابل".
وتــابـع احلــبــر األعــظم "عــلــيــنــا أال
ننتظـر أن يصبح اآلخر جـيدا لنقدم
له اخلير وأن تكون الكنـيسة مثالية
لــنـــحــبـــهــا وأن يـــقــدرنـــا اآلخــرون
ـبـادرين إلى ذلك" لـنـخـدمهـم. لنـكن 
فـي عـــالم "يــــبـــدو فـــيـه أن كل شيء
ــنــطق ان تـــعــطي في يـــســتــجــيـب 
مـــقـــابل أن تــــأخـــذ".وأكـــد الـــبـــابـــا
األرجـنــتـيـنـي الـذي احـتــفل مـؤخـرا
بعـيـد ميالده الـثـالث والـثمـان أن
"نـتـغيـر وتـتغـيـر الـكنـيـسـة ويتـغـير
التاريخ عـندما نـبدأ في عدم الـرغبة
في تــغــيــيــر اآلخــرين  بـل تــغــيــيـر

أنفسنا".
سـيحي بالقرب من احتفل مئات ا
ــهــد حــيـث ولــد يــسـوع كــنــيــســة ا
سيحي في سيح حسب التقليد ا ا
مدينـة بيت حلم في الضـفة الغـربية

ـيالد مـطـلـقـ احملـتـلـة بـعـيـد ا
االحـتـفاالت
بــــــــــهــــــــــذه

ناسبة. ا
وتــابـع مــئــات
ـــــســــيــــحــــيــــ ا

اآلخـرين الـقداس من
خــارج الــكــنـيــســة عــبـر

ـــطـــران شــــاشـــات.وقــــال ا
دبر بييـرباتيـستا بـيتسـاباال ا

الــرســولي لــبــطـريــركــيــة الــقـدس
لالتـ الذي تـرأس قـداس مـنـتصف
اللـيل في كـنيـسة الـقديـسة كـاتريـنا
ـهـد "في عـيـد احملـاذيــة لـكـنـيـســة ا
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سـجون واليـة أوكالهـومـا وهـو سجن
لـلـنـســاء يـخـضع حلـد أدنى من األمن
 الـــتـــعـــاقـــد مـع الـــنـــزيالت إلجـــراء
ـات نـيابـة عن حـمـلـة بـلـومـبـيرغ مـكـا
ـوقع.وقال بلـومبيرغ إن وفقًا لـتقرير ا
حـمـلـته علـمت بـهـذا األمـر فـقط عـنـدما
ـوقع الـذي يـقـوم اتـصل بـهـا مـراسل ا
بــــــــاعــــــــداد تـــــــــقــــــــريــــــــر عـن هــــــــذه
جرد القضية.وأضـاف في بيان "لكن 
تـعهـد الفـرعي الذي قام أن اكتـشفـنا ا
بـذلك أنـهـينـا عـلى الـفـور عالقـتـنا مع

الــــشـــــركــــة واألشـــــخــــاص الـــــذين 
توظيفهم".

wŽd  bNF²
ـمـارسـات وتـابع "نـحن ال نــدعم هـذه ا
ونــــعـــــمل عـــــلى ضـــــمــــان ان يـــــقــــوم
ــتـعـامـلــون مـعـنــا بـالـتـدقــيق بـشـكل ا
ـتـعــهـدين".وبـعــد أشـهـر من أفـضـل بـا
تــصــدر جـو بــايــدن وبـيــرني ســانـدرز

الئـحــة مـرشــحي احلـزب اجلــمـهـوري
أعــلن بــلـومــبــيـرغ في أواخــر تــشـرين
الثاني/نـوفمبـر تقدمه للـمنافـسة لنيل
ـنافسـة دونالد ترامب ترشيح احلزب 
في االنــتــخـــابــات الــرئــاســـيــة الــعــام
قـبل.وتبـلغ ثروة بـلومـبيـرغ أكثر من ا
 54مـلـيـار دوالر وفـقـا لـفوربـس وهو
يـستـخـدم أمـواله الـشخـصـيـة لإلنـفاق
بــشـكل كــبـيــر عـلى حــمالت اإلعالنـات

على اإلنترنت والتلفزيون.
وســـأل مـــوقع "ذا انـــتـــرســـبت" مـــديــر
تـطـويــر األعـمـال في بـروكــوم سـتـيـفن
مــاكــويــد ان كـــانت شــركــته قــد قــامت
همة لصالح بلومبيرغ فأجاب "على
حـد عـلـمي ال ولم أسـمع من قـبل أنـنـا
ات حلـملة بلومبيرغ نقوم باجراء مكا
(...) أو أننا (نقوم) بـذلك حاليا لكني
لــست في مــوقع يـخــولـنـي مـعــرفـة كل

حملة نعمل لها".
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شئـنـا أم أبـينـا فـأن اإلعالم الـورقي دخل نـفـقا له نـهـايـة حتـمـيـة واحدة ال
غير وهي اإلفالس وبالتالي اإلغالق. 

وهناك أسـباب عدة تـعزى لهـا هذه الـنهايـة منهـا الغزو والـزحف السريع
والـهــائل لإلعالم اإللــكــتـروني والــفــضـائي الــذي أكل الــكـثــيــر من جـرف
اإلعالم الورقي. التطور العلمي الكبيـر في شتى ميادين احلياة والتقنيات
علومة وبكل يسر وبـتكلفة بسيطة من احلديثة أفضت إلى سهولة تـداول ا
واقع األخبارية وأصبح خالل األنترنت وشبكات التواصل االجتماعي وا
الشخـص يحصل عـلى اخلبـر وهو جـالس في بيـته وبلـمسـة زر وال يكلف
نفسه عـناء الـذهاب لـلمكـتبـة للـحصول عـلى صحـيفـة معيـنة لـلوصول إلى
ا لم يعثر علـيها في هذه الصحيفة أو في مبتغاه من أخبار أو معـلومة ر
ـكتبـة ويضـطر لإلسـتمـرار بالبـحث وهذا مـا كان يـعاني مـنه الكـثير تلك ا
تـاعب أحيانـا ودون جدوى لـقد حلت كل سابقـا حيث اجلـهد والبـحث وا
ـعـوقـات بـوجـود اخلـادم اجلـديـد الـولـيـد وهـو الـفـضـاء اإللـكـتـروني هـذه ا

ومنظومة شبكاته العمالقة.
ـعـلــومـة فـإن من وفي ظل هـذا الــتـطـور الـهــائل وتـيــسـر احلـصـول عــلى ا
ـؤدية أو الـتـي سـتؤدي إلـى إنـحـسار ونـهـايـة اإلعالم األسـبـاب األخـرى ا
ـؤسـسـات اإلعالمــيـة الـورقـيـة ـالي وقـلــة إيـرادات ا الـورقي هـو الـعــجـز ا
بسبب ضعف وتدني اإلقبال على الصحيـفة وكذلك تذمر ومغادرة الكثير
ؤسسـات وتركهم العمل لقـلة أجورهم وحوافزهم أضف من كوادر تلك ا
لذلك صـرفيـات البـناء ومـعدات الـطبـاعة والـورق والنـقل والتـوزيع وعزوف
ـورد وكــذلك الـتـعـرض لإلغالق الــتـعـسـفي من ـوزع عن الـعـمـل لـقـلـة ا ا
تـاز بقلة تكلفته بعض احلكومات العربيـة وغير ذلك. اإلعالم اإللكتروني 
حـيث ال يـحـتــاج إنـشـاء مـوقع إلــكـتـروني إلى اسـتــثـمـار ضـخم أو أعـداد
.كـمـا أنه يــتـمـيـز بـالالمـركـزيـة وبـالـتـالي ال يـخـضع ضـخـمـة من الـعـامـلـ
لـسـيــطـرة اجلــهـات احلـكــومـيــة ولـذلك حـظـي اإلعالم اجلـديـد لــيس فـقط
بـالـقـبـول بل أيـضـا بـالـشـعـبــيـة. وأصـبح االجتـاه إلى الـنـشـر اإللـكـتـروني
واالستـغـناء عن الـنـسخـة الـورقيـة لـلصـحف أقـرب احللـول. وال نـنسى أن
سوء اإلدارة وحتـول الـكثـير مـن مؤسـسات اإلعـالم الورقـية إلـى ما يـشبه
ـؤسسـة أو رئيس ـمتـلكـات العـائلـية لـتضم أبـناء وبـنات واقـارب مالك ا با
الـتحـريـر وهم بـعـيـدون كل الـبـعـد عن اإلعالم ومـنـهم من تـوارث ذلك عن
أبيه أو قريبه ولكنه يفتقـر للخبرة اإلعالمية والكـفاءة. والبد من وقفة للنقد
الـذاتي فـيـمـا يـخـص (الـزمـان) الـغـراء فـهي بـعــيـدة عـمـا تـقـدم ألن رئـيس
حتريـرهـا إعالمي كـبـير هـذا الـرجل الـصبـور اخلـلـوق الذي خـبـر الـعمل
اإلعالمي وحتديـاته مـنذ شـبابه وارهـقـته متـاعب العـمل ولم يـنثن عن أداء
ـتـاعب خـلــفت له أمـراضـا عـدة نـتـمـنى له الـصـحـة رسـالـته رغم أن تـلك ا
ـديـد نعم (الـزمان) ال وجـود للـمنـسـوبيـة فيـها ولـكنـها والعـافيـة والعـمر ا
تـأثـرت بـعـلــة احملـسـوبـيـة كـثــيـرا (ال نـريـد اخلـوض بــالـتـفـاصـيل)  وهـذا
معروف لدى الكثـير من القراء والكتـاب وأثار ويثير الكـثير من التحسس.
ــؤسـسـات ــوضـوع لــوجـدنــا أن من أكــبـر وأشــهـر ا ولـو عــدنـا لــصـلب ا
اإلعالميـة الورقـية لـلصـحافـة والنـشر في الـوطن العـربي بدأ يـأفل جنمـها
وتعـثـرت مسـيـرتهـا وتـأثرت مـاديـا وهنـاك أمـثلـة كـثيـرة حـيث تأثـرت أكـبر
ؤسـسات اإلعالمـيـة الورقـية في مـصـر ومنـها (األهـرام) الـعريـقة  وفي ا
اإلمــارات وحتــديــدا (اإلحتــاد) اإلمــاراتــيـــة وأيــضــا مــعــظم مــؤســســات
غـربيـة واجلزائـريـة  والتـونسـية وخـاصة صـحيـفة (الـعرب) الصـحافـة ا
ومـؤسـســات إعالمـيـة ســعـوديـة وأردنــيـة وكـويــتـيـة من ضــمـنـهــا الـقـبس
ومـؤسسـات لـبـنـانـية وخـاصـة (مـؤسـسـة) الصـيـاد الـتي (تـضم الـصـياد)
واألنـوار والشـبـكـة وكـذلك (مـؤسـسـة الـسـفـيـر) بـعد 42عـامـا قـد أعـلـنـتا
إفالسهمـا و إغالق أبوابـهما ونـكست أعالمهـما بـعد مجـد تليـد وعطاء

مفيد والدور قادم على مؤسسات إعالمية ورقية عربية وعراقية أخرى.
ـز ـيـة مــثل نـيــويـورك تـا ـسـؤولــون في أشـهـر الــصـحف الــعـا ويـشـيــر ا
األمريكـية والغـارديان واألندبـندت البـريطـانية إلى (حـتميـة حصول إنـهيار
سريع وموت مفـاجيء وسريع للـصحافـة الورقية) لـقد أغلـقت في أمريكا
وحـدها  350 صحـيـفـة ورقـية عـريـقـة مـضى علـى تأسـيـسـها 200 سـنة.
وغادر أكـثـر من  100مـلـيـون مـتصـفـح الـغـارديان الـورقـيـة إلى الـتـصـفح
اإللـكـتـروني وبـقي فـيـهـا 200 ألف مـتـصـفح. وأنـخـفض الـتـوزيع الـيـومي
لصـحيـفة األنـدبنـدنت الـبريـطانـية من 400 ألف إلى 25 ألف. وفي مصر
تراجع من  4 مالي نسـخة في عام  1974إلى 700 الف نسـخة حـاليا.
ومـة الـزمـان الـتي قضـيـنـا مـعهـا عـمـرا طويال وأن ال نتـمـنى أن تـطـول د
ستوى نودعها قريبا علـما أن موقعها اإللكـتروني احلالي ال يرتقي إلى ا

طلوب. ا

{ واشـــنــــطن (أ ف ب) - اســـتـــخـــدم
لـيـاردير األمـريكي مـايـكل بلـومبـيرغ ا
ـرشح احملـتـمل لـلـرئـاسة عـن احلزب ا
ـوقراطي عـمـاال مـسـاجـ إلجراء الـد
ـات هــاتـفـيـة تـرويـجـيـة حلـمـلـته مـكـا
وفـق مــا أفـــاد مـــوقـع "ذا انــتـــرســـبت"
الــثالثــاء.ووصف بــلـومــبــيـرغ تــقــريـر
وقع بأنه "دقيق في األسـاس" معلنا ا
أن حـمـلـته أنـهت بـالـفعـل عالقـتهـا مع
ـعـنـيـة بـهـا الـتـصـرف.وذكـر الـشـركـة ا
مـوقع "ذا انــتـرسـبت" أن حــمـلـة عـمـدة
نـيــويـورك الـسـابق تــعـاقـدت من خالل
طــرف ثـالـث مع شــركـة بــروكــوم الـتي
تـــديـــر مـــراكــــز اتـــصـــاالت ومـــقـــرهـــا
نيـوجيرسي.وأضـاف أن بروكـوم تدير
مراكز اتـصال في واليـتي نيـوجيرسي
وأوكالهوما حيث يتم تشغيل مركزي
اتــصـــال تـــابـــعـــ لـــهـــا من ســـجــون
رســــمـــيــــة.وفي واحــــد عـــلـى األقل من
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{ القـدس (أ ف ب) - أعـلن اجليش
االسرائيلي امس أن غارة على هدف
في قطـاع غزة أدت الـى مقـتل تسـعة
أشـخـاص من نــفس الـعـائـلـة جـاءت
نتـيـجة تـقديـر خـاطىء حول اخلـطر
ـــــكن أن تـــــشـــــكـــــله عـــــلى الـــــذي 
.واستهدفت الضربة اجلوية دني ا
الــــــتـي نــــــفــــــذت في 14 تــــــشــــــرين
الـثاني/نـوفـمبـر مـنزل الـفـلسـطـيني
رسمـي ابو مـلـحوس الـذي وصـفته
اســرائــيل بــأنه قــيــادي في اجلــهـاد

االسالمي.
وقـتل أبـو مـلـحـوس مع ثـمـانـيـة من

أفـراد عـائـلـته بـيـنـهم خـمـسـة أطـفال
جـراء الــغـارة.وقــال بـيــان صـادر عن
ــعـلـومـات اجلـيش االســرائـيـلي ان ا
االسـتـخـبـاريـة الـتي  جـمـعـها قـبل

ــنــزل  الــهـــجــوم أشـــارت الى أن ا
تــصــنـيــفه ك"مــجـمّـع عـســكــري تـابع
نظمة اجلهاد االسالمي االرهابية".
ــدنــيـ لن كــمــا "قـدّر" اجلــيش ان "ا
يصـابوا بـأذى نتـيجـة الهـجوم" على
ـوقع الـذي لـم يـكن يُـعـتـقـد انه هـذا ا
.وتوصل حتـقيق دنـيـ متـاح أمـام ا
لـلـجــيش الحـقـا الـى انه "عـلى الـرغم
من وجود نشاط عسكري في اجملمع

اال انه لم يكـن مغـلقـا وفي احلـقيـقة
كــان يــوجــد مـدنــيــون هــنــاك".ولـفت
اجليش االسرائيلي الى انه سيتعلم
من "أخطائه" للحد من "تكرار أحداث
اثلـة مخالفـة للقـواعد".وشدد على
انه قام ب"جهـود كبـيرة (...) خلفض
." االضرار الالحقة بغير العسكري
وألــقى الــتـقــريــر الـعــســكـري ايــضـا
بــــالـــلــــوم عـــلـى اجلـــهــــاد االسالمي
ــدنــيـ وتــعــريــضــهم الســتــغاللـه ا
لــــلـــخــــطــــر "عــــبـــر وضـع مـــواقــــعه
الــعـســكـريــة في قـلـب جتـمع ســكـني
وعبـر تعـمد الـعمل من داخل مـناطق

الــقــدس الــشــرقـيــة وغــزة والــضــفـة
الـغربـيـة. ويعـيش بـالقـدس أكـثر من
300 ألـف فـــلـــســــطـــيـــني و500 الف

إسرائيلي.
…dO³  WKJA

ـركـزيـة وتـقـول جلـنـة االنـتـخـابـات ا
الفـلـسطـينـية إن عـدد الـفلـسطـينـي
الذين يحق لهم االنتخاب في القدس
ــسـؤول يـبـلغ 75401 نـاخـب.وقـال ا
الفـلسـطيـني الكـبيـر صائب عـريقات
في منـتدى الـدوحة بـقطـر يوم األحد
ـاضي إن رفض إسـرائـيل الـسـماح ا
بـاالنـتـخــابـات في الـقـدس الـشـرقـيـة
سـيـمـثل مـشـكـلـة كـبـيـرة وقـد يـحـول
دون إجراء االنـتـخابـات تـمامـا.ولكن
ركز استطالعا نـشره يوم الـثالثاء ا
الـفـلـسـطـيـني لـلـبـحـوث الـسـيـاسـيـة
سحية الذي مقره الضفة الغربية وا
ــــئـــة من أظـــهــــر أن نـــحـــو 56 في ا
ـمـكن الـفـلـسـطـيـنـيـ يـرون أن من ا

إجـــراء االنــــتـــخـــابـــات حـــتى إذا 
استبعاد القدس الشرقية.

وقـــال طـــارق بـــقـــعـــوني احملـــلل في
مجموعة األزمات الدولية إن القيادة
ــا أثـارت قــضـيـة الــفـلـســطـيــنـيـة ر
الــقــدس الــشــرقــيــة لــتــجـنـب إجـراء
انــتــخــابــات بــعــد اســتــمــرارهــا في
الــــــســـــلــــــطـــــة أكــــــثـــــر مـن عـــــشـــــر
سنوات.وأضـاف أن القدس الـشرقية
هي الذريـعة التـي حتتاجـها الـقيادة
الـفلـسـطيـنـية حـيث يـكون بـإمـكانـها
االنــحـــاء بـــالـــلـــوم عـــلى إســـرائـــيل
لــــرفــــضــــهــــا الــــســــمــــاح بــــإجــــراء

االنتخابات.

في 2007 وأســـــهـم في الـــــتـــــأجـــــيل
الـــــطـــــويل إلجـــــراء انـــــتـــــخـــــابــــات
أخـرى.وقــال مـحـمـود عــبـاس رئـيس
الـسـلطـة الـفلـسـطـينـيـة في سـبتـمـبر
أيلـول إنه سيـصدر مـرسومـا بإجراء
االنـتـخابـات الـعـامـة ولـكـنه لم يـحدد
مـوعــدا لـذلك. ويـرأس عــبـاس حـركـة
ـنافسـة حلمـاس والتي مـقرها فتح ا
الــضــفــة الــغــربــيــة احملــتــلــة.وأيـدت
حمـاس هـذه اخلطـوة في ح وضع
مــسـؤولــو الـسـلــطـة الــفـلـســطـيــنـيـة
إسرائيل في وضع محرج بأن طلبوا
مـنــهـا من جـديــد الـسـمـاح لــلـسـلـطـة
ـشـاركـة سـكان بـفـتح مـراكز اقـتـراع 
مــــديـــنــــة الـــقــــدس الـــشــــرقــــيـــة في
قبـلة مـثلـما فـعلوا في االنتـخابـات ا
ــانـيــة عـام 2006 االنــتـخــابـات الــبـر
واالنـتــخـابـات الـرئــاسـيـة في 2005.
وكـــرر عـــبــاس هـــذه الـــرســالـــة يــوم
الثالثـاء وقال في بيـان نشـرته وكالة
األنـباء الـفـلسـطـيـنيـة(وفـا) إنه يجب
إجـراء االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة في
الــقـــدس.وحتـــظـــر إســـرائـــيل قـــيــام
ـدعـومة من الـسلـطـة الفـلـسـطيـنـية ا
الغـرب بأي نـشاط رسمـي في القدس
ـثل خـرقا التـفـاقـيات قـائلـة إن ذلك 
ـــــبــــرمـــــة في ـــــؤقــــتـــــة ا الـــــسالم ا
. وقال التسعينيات مع الـفلسطيني
مـسـؤول إسـرائـيـلي يـوم الثـالثاء إن
إسرائيل عـلمت بـالطلب الـفلسـطيني
ولـــكن “لم تـــتــــخـــذ مــــوقـــفــــا بـــعـــد
بــــشــــأنه.“ويــــتــــوزع الــــنــــاخــــبـــون
ـسـجـلـون والبـالغ الـفـلـسـطـيـنـيـون ا
عـــددهم 2.2 مـــلـــيـــون شـــخص بـــ
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".وبـدأ ـدنــيــ مــكــتـظــة بــالـســكــان ا
التصعيد عنـدما قتلت اسرائيل بهاء
ـــســؤول في اجلــهــاد ابـــو الــعــطــا ا
االسالمي فـي غـــزة في 12 تـــشــــرين
ــنــظــمــة الـــثــاني/نــوفــمـــيــر.وردت ا
ــتــحــالــفــة مـع حــمـاس االسالمــيــة ا
بـــــــاطالق 450 صــــــــاروخـــــــا عـــــــلى
ــواجـهـة هـاجـمت اسـرائـيل.وخالل ا
القوات االسرائيلية عشرات االهداف
في الــــقـــــطــــاع.وقــــال مــــســــؤولــــون
فلسطـينيون ان 35 فلسطـينيـا قتلوا
وأكـــــثـــــر من 100 جـــــرحـــــوا جـــــراء
ــواجــهــات دون ان يــسـجـل وقـوع ا

. اصابات ب االسرائيلي
WÐd{ tOłuð

وفي تــقـريـره الــثالثـاء قــال اجلـيش
االسـرائيـلي ان عـمـلـيـاته في تـشرين
الــثــاني/نـــوفــمـــبــر كــانت نـــاجــحــة
ووجـــــهـت ضـــــربــــــة الى اجلــــــهـــــاد
االسـالمي وأدت الـى تـــــعـــــزيـــــز أمن
دني االسـرائيليـ وساعدت على ا

منع "حملة عسكرية اوسع نطاقا".
وقالت السلـطة الفلـسطينـية الثالثاء
إنه يـجب إجراء االنـتـخـابات الـعـامة
ـقــبـلــة في الـقـدس الــفـلــسـطــيـنـيــة ا
الـشـرقيـة أيـضـا في طـلب قـد يـتوقف
عليه مصـير تلك االنتـخابات التي لم
يتم بـعـد حتديـد موعـد لـها.وأسـفرت
انـية الـفلـسطـينـية االنتـخابـات البـر
الــســابــقـة الــتي جــرت في 2006 عن
ــــقــــاومـــة فـــوز مــــفــــاجئ حلــــركـــة ا
ـــا أدى إلى اإلسالمـــيـــة(حـــمـــاس) 
تعمـيق شقـاق سياسي داخـلي أسفر
عن سـيـطرة حـمـاس عـلى قـطـاع غزة

WEŽ∫ البابا فرنسيس يلقي عظته في كنيسة القديس بطرس في روما
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مايكل بلومبيرغ

ة في بـلـد منـقـسم بـسـبب بـريـكست
إن "خطـوات صغـيـرة  القـيام بـها
ــــكن أن تــــســــمح ــــان وأمـل  بــــإ
ــــة بــــتــــجــــاوز اخلـالفــــات الــــقــــد
واالنــقــســامـــات الــعــمــيـــقــة جلــلب

االنسجام والتفاهم".
أمـا في بـاريس ولـلـمـرة األولى مـنـذ
أكثـر من قرنـ لم يجـر قداس لـيلة

يالد في كاتدرائية نوتردام.  ا
ـسـيـحـيـون الـكـاثـولـيك فـقـد أحـيـا ا
ـيالد في كنـيـسة تـبـعد مـئات عيـد ا
ـغلقـة منذ األمتار عن الـكاتـدرائية ا

احلريق الذي دمر أجزاء منها.
وفي فـرنـســا أيـضـا أفـسـد إضـراب
ستـمر منذ نحو ثالثة قطاع النقل ا
أسابيع احتجاجـاً على تعديل نظام
التقاعد خطط السفر لعشرات آالف
سافرين الـذي حصلـوا على تذاكر ا
الــســفــر لــكــنــهم لـم يــتــمــكــنــوا من
الـوصـول إلى وجـهـاتـهم في الـوقت
ــنــاسـب.وفي أســتــرالــيــا أصــيب ا
عــشــرات األشــخــاص في أحــد
اجملـــمـــعـــات الــتـــجـــاريــة
بجـروح بسـبب تدافع
مـن أجل شـــــــراء

الهدايا.


