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كاريكاتور  /توا�صل

�إعداد :فدى د ّبو�س
ل��م تعد وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي ع��ال�م�ا ً اف�ت��راض�ي�ا ً فحسب،
يعيش من خالله الناس حياة افتراضية عبر شاشة ،يقرأون عبارات

ال منطق ل�ه��ا .ف��األزم��ات وال��ث��ورات واآلراء ال�ف��اع�ل��ة وال�ن��اش�ط��ة ال
تجد وسيلة أس��رع من انتشارها عبر ه��ذه الوسائل .آراء الشارع

العام ومواقف السياسيين والناشطين والفنانين عبر «فايسبوك»
و«تويتر» و«يوتيوب» و«وات��س أب» وغيرها من وسائل التواصل،

«القلم الرخي�ص»

ّ
ي�ستفز نا�شطي مواقع التوا�صل
وزير العدل الم�صري

أطلق الناشطون في صفحة الجبهة المجازية هاشتاغ اسمه «القلم الرخيص» قاصدين به
بعض الصحافيين الذين باتوا يبالغون في التصريحات واألخبار الكاذبة والمثيرة للفتنة،
بخاصة في ما يتعلّق بأخبار حرب القلمون وما يدور على الحدود اللبنانية  -السورية .وعلى
هذا األساس شارك معظم الناشطين مشاركة واسعة في هذا الهاشتاغ لتوضيح الفرق بين القلم
الحقيقي والقلم المأجور ،آخذين عبارة «الرخيص» للداللة على عدم حرفية من يرتهنون هذه
ّ
بحق
السياسة في كتاباتهم وقد استشهدوا في كلماتهم بمقاالت سبق أن نشرت أخبار كاذبة
السيّد حسن نصر الله والمقاومة ال سيما تلك التي تتناول دائما ً أخبار مرض كاذبة عن السيد
نصر الله.

أثار حديث وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر ،غضب الناشطين على مواقع
التواصل االجتماعي بعد قوله إن «ابن عامل النظافة ال يمكن أن يصبح قاضيا ً أو يعمل في
مجال القضاء» .وقال صابر إن القاضي ال بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي
مناسب لهذا العمل .وأضاف في حوار في برنامج «البيت بيتك» على قناة «« :»tenكتر خير
عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده كي يحصل على شهادة ،لكن هناك وظائف أخرى تناسبه
حيث أن القضاء لديه شموخ وهيبة مختلفة» .بينما أبدى نقيب الزبالين شحاتة مقدس ،قبول
اعتذار وزير العدل عن تصريحه ،لكنه طالب في الوقت نفسه بأن يكون اعتذارا ً رسمياً ،بحسب
ما نقلت عنه «بوابة األهرام» يوم االثنين.
لكن المغردين على تويتر كان لهم رأي آخر ،وطالبوا بإقالة الوزير بناء على المواقف
التي أدلى بها ،وفي ما يلي بعض التغريدات التي جاءت ضمن وسم #أقيلوا_وزير_العدل:
«اللي نهبوا البلد طوال  30سنة وسرقوا اآلثار وأراضي الدولة لألسف كلهم مؤهالت عليا
ودكتوراه» ،وقال مغ ّرد آخر« :أكتر واحد المفروض عارف الدستور بيخالفه» ،وعلقت أخرى:
«المفروض بقى يشيلوا عبارة العدل أساس الملك وتبقى الورث أساس الملك».

موضوع حديثنا في هذه الصفحة .للتواصل:
fidadabbous@gmail.com

�أيها اللبنانيون ...احذروا البطيخ!
ش�� ّك��ل ال��ب��ط��ي��خ ال��م��س��ت��ورد
أزم����ة ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل
اللبنانية ،فبعد ال��خ��وف من
اللحوم والخضار والتفاح ،ها
هو اللبناني يعيش خوفا ً جديدا ً
مصدره البطيخ .إذ بعد فيديو
نشرته قناة  OTVتناولت فيه
الحديث عن ظاهرة جديدة أال
وه��ي ظاهرة البطيخ البالون،
س��رع��ان م��ا ت���داول الناشطون
الخبر ليعلّقوا على ما حصل،
الصحة
متسائلين عن دور وزارة
ّ
في الجمارك وإن كانت وزارة الصحة تضع مراقبين على األغذية المستوردة من الخارج لفحص مدى تطابقها مع
المعايير الصحيّة! في حين تساءل البعض إن كان هذا يمكن له أن يحصل في أي دولة من الدول األوروبية؟!

ّ
م�سن فل�سطيني يطعم القطط
في الم�سجد الأق�صى منذ 1970
روابط
اكتشف العلماء «مناطق ميتة» في المحيط األطلسي ،هي عبارة عن مناطق يالحظ
فيها انخفاض مستوى األوكسجين .يقول العلماء ،إن سبب ظهور «المناطق الميتة» في
المحيط يعود إلى رمي النفايات الصناعية فيه ،ما يسبب القضاء على النباتات البحرية
المجهرية .هذه النفايات تعالجها البكتيريا التي تحتاج إلى كميات كبيرة من األوكسجين
الذي تحصل عليه من الماء:

http://arabic.rt.com/news/782676

حذر علماء أميركيون من احتمال أن يصبح المحيط المتجمد الشمالي بعد  25سنة
من دون جليد خالل فصل الصيف .هذا ما توصل إليه خبراء اإلدارة الوطنية األميركية
لدراسة الغالف الجوي والمحيطات ،من نتائج متابعتهم للتغيرات المناخية الحاصلة
في المنطقة القطبية الشمالية ومالحظتهم انخفاض مساحة الطبقة الجليدية فيها خالل
شتاء السنة المنصرمة بدرجة كبيرة لم تالحظ منذ بداية مراقبة المنطقة بواسطة األقمار
االصطناعية وحتى اآلن:

http://arabic.rt.com/news/782658

�صور لن ت�صدق �أنها من كوكب الأر�ض

جنود رو�سيون ي�ؤدون
تحية ع�سكرية لطفل
ج��ذب طفل وه��و ي��ؤدي تحية عسكرية
اهتمام الجنود الروسيين ،خالل مشاركتهم
في بروفة للعرض العسكري لمناسبة عيد
النصر على النازية في موسكو ،وم��ا كان
من الجنود إال رد التحية له بالمثل .وكان
«الجنرال الصغير» ،ويدعى إيليا كازانسكي ،يشاهد في أحد شوارع العاصمة الروسية ،الخميس
 7أيار الجاري التحضيرات للعرض العسكري ،حيث مر الجنود بزيهم العسكري حاملين البنادق
وأعالم النصر بالقرب منه .ورد الجنود على تحية الطفل الذي كان يرتدي قبعة مثيلة لتلك التي
غطت رؤوس جنود الجيش األحمر في فترة الحرب الوطنية العظمى ،منذ  70سنة .لمشاهدة
الفيديو الذهاب إلى الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=HuEtHQYqGcg

منذ سبعينات القرن الفائت ،يواظب المسن
الفلسطيني غسان رفقي يونس ( 68سنة) على
رعاية القطط في باحات المسجد األقصى المبارك،
في مدينة القدس المحتلة ،بشكل شبه يومي.
ال تربط عالقة قوية بين أبو أيمن والقطط فقط،
فكل األطفال في المسجد األقصى المبارك يحبونه
ويقبلون عليه ما إن يجيء .ويقطع المسن أبو أيمن
كيلومترات طويلة من بلدته ،ع��ارة ،في المثلث
الفلسطيني المحتل عام  ،1948من أجل الوصول
إلى المسجد األقصى ،للرباط والصالة فيه ،على
رغم إجراءات االحتالل «اإلسرائيلي».
وما إن يدخل ساحات المسجد األقصى المبارك،
حتى تتوافد عليه القطط من كل حدب وصوب ،يرعاها ويطعمها ويسقيها منذ سنوات طويلة ،فاعتاد عليها
واعتادت على وجوده الدائم.
وال تربط عالقة قوية بين أبو أيمن والقطط فقط ،فكل األطفال في المسجد األقصى المبارك يحبونه ويقبلون
عليه ما أن يجيء ،ويوزع عليهم الحلوى والهدايا ،ويفتقدونه عندما تحول إجراءات االحتالل دون مجيئه.

