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MORE THAN YOU MIGHT EXPECT

الـحـكـومـة الـفـدرالـيـة تـزيـد مـخـصـصـات األطـفـال
استثمار 52 ملـيون دوالر يف مكافـحة العنصرية والتمييز والتحـيز على مـدى ثالث سنوات
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احلكومة الفدرالية تزيد خمصصات األطفال
تانيا كوهوت – غلوبال نيوز اإللكترونية

 اعلن��ت الحكوم��ة الفيدرالية زي��ادة مخصصات 
األطف��ال المعفاة من الضريبة يوم الجمعة 20 من 
شهر يوليو الماضي لتتماشى مع تكاليف المعيشة.
وس��يرتفع بموج��ب ه��ذه الزيادة  الح��د األقصى 
للمبلغ الس��نوي الذي يمكن لألسر الحصول عليه 
لألطفال دون س��ن السادس��ة إلى 6،496 دوالر، 
وبالنس��بة  دوالر.   6400 الس��ابق  المبل��غ  ب��دل 
لألطف��ال الذي��ن تت��راوح أعمارهم بي��ن 6 و 17 
عاًم��ا، س��تصبح العائالت مؤهل��ة اآلن للحصول 
عل��ى 5481 دوالًرا كحد أقصى لكل طفل، مقابل 

5400 دوالر سابقا.
وعبر رئيس الوزراء جاستن ترودو عن اعتزازه 
به��ذه الخطوة قائال: »أنا فخ��ور بأننا نتخذ خطوة 
أخ��رى للتأكد من أن المزايا التي تتلقاها العائالت 

تعكس حقيقة تربية األطفال.«
»إن اقتصادن��ا ينمو من قوي إلى أقوى، مما يعني 
أن��ه يمكننا أن نجعل مس��تحقات األطف��ال الكندية 

أكثر نفعا لألطفال في الوقت الحالي.«
 ويذكر ان المبلغ الذي تحصل عليه األسرة يحسب 
على حس��ب دخله��ا، فينخف��ض مع زي��ادة دخل 

األس��رة. فاألس��ر التي لديها أطف��ال والتي دخلها 
أقل من 30،450 دوالرا في الس��نة تحصل على 
أكبر مبلغ مخصص لها. بعض األسر ذات الدخل 
العالي ليس لها حق الحصول على هذه المساعدة.

ومن المقرر أيضا تعديل حد الدخل لألهلية.
 وكان ق��د تم اس��تبدال مس��تحقات األطفال  ألول 
مرة في يوليو 2016، وذلك بدال من مخصصات 
األطف��ال الضريبية، ومخصص��ات رعاية الطفل 

الش��املة وتقس��يم الدخل. وعندما تم اإلعالن عنها 
من قب��ل حكومة الليبرال، تم وصفها بأنها أبس��ط 
وأفضل في اس��تهدافًها أولئ��ك الذين هم  في أمس 

الحاجة إليها و »أكثر سخاًء«.
ف��ي البداية، لم تكن هناك خطة لزيادة المدفوعات 
إل��ى ما بع��د االنتخاب��ات الفيدرالية ع��ام 2019 
وأعل��ن الليبراليون في أواخر الع��ام الماضي أن 
مس��اعدة األطفال سوف يتم تقديرها مقارنة بنسبة 

التضخم، ابتداء من هذا الصيف.
وسيشهد العام المقبل زيادة أخرى.

ويشير تقرير رس��مي إلى أن الدخل األساسي هو 
أفضل طريقة لمساعدة األسر على العيش.

لكن األمر ال يخلو من منتقدين.
يقول بعض اآلباء واألمه��ات الذين رأوا فوائدهم 
تنق��ص أو تختف��ي تماما أن ذلك يقل��ل من الحافز 

على العمل.
وقال آخ��رون إن الكنديين الذين يواجهون عقبات 
أم��ام تقديم ضرائبهم - مث��ل العائالت التي تعيش 
في المالجئ والسكان األصليين الذين يعيشون في 
محميات بعيدة – يفقدون كل شيء، حيث إن تقديم 

الضرائب تستخدم لتحديد المستحقات. 

احلكومة الفيدرالية
استثمار 52 مليون دوالر يف مكافحة العنصرية والتمييز والتحيز على مدى ثالث سنوات

Levon Sevunts | english@rcinet.ca
أعلن��ت الحكومة الليبرالية أنها تس��تثمر ما يقرب 
من 52 مليون دوالر على مدى ثالث س��نوات في 
مش��اريع ومناس��بات مجتمعية ته��دف إلى تعزيز 
التعددية والقض��اء على العنصري��ة والتمييز في 

كندا.
قال��ت وزير الث��راث ميالني جولي  والمس��ؤولة 
أيضا عن التعددية الثقافية إن هذا اإلعالن يش��مل 
تخصي��ص 21 مليون دوالر ف��ي التمويل الجديد 
للمشاريع والفعاليات ومبادرات بناء القدرات التي 

يقودها المجتمع.  
وقال��ت جولي أيضا: »على الرغم من أن كندا بلد 
مضي��اف ومتنوع ، فإن حكومتن��ا تعلم أنه يمكننا 
دائًم��ا أن نقوم بما هو أفضل. ولهذا الس��بب نحن 
فخ��ورون بتخصي��ص التمويل للمب��ادرات التي 
ستحتفل بتنّوعنا، وتتبنى اختالفاتنا وتعالج قضايا 

العنصرية والتمييز«.
تعزيز التفاهم بين الثقافات واألديان

وقالت جولي: »إن التمويل سوف ينقسم الى ثالث 
مجموعات.

س��يذهب جزء منها لتمويل المشاريع التي يقودها 
المجتمع والتي تعمل من أجل القضاء على التمييز 
والعنصرية والتحيز. وستمنح األولوية للمشاريع 

التي تدعم الشعوب األصلية والنساء والفتيات.
وس��يقوم جزء منه بتمويل األح��داث المحلية التي 
تع��زز التفاه��م بي��ن الثقاف��ات واألدي��ان، وكذلك 
االحتفاالت بتاريخ المجتمع وثقافته ، مثل أش��هر 

التراث المعترف بها من قبل البرلمان.
وأخيراً، س��يذهب جزء من األموال إلى مش��اريع 
تس��اعد المنظمات المجتمعية عل��ى تعزيز التنوع 
والشمول من خالل التواجد عبر اإلنترنت ووسائل 

اإلع��الم االجتماعي��ة ، ووض��ع اس��تراتيجيات 
االتصال الخاصة به��م باإلضافة إلى تمكينهم من 
تجنيد وتدريب المتطوعين، على حد قول جولي.

مناسبة يوم التعددية الثقافية
يأت��ي إع��الن التموي��ل الجدي��د في الوق��ت الذي 
تصادف فيه كندا الذكرى الثالثين لقانون التعددية 

الثقافية الذي اعتمده البرلمان في عام 1988.
وق��ال رئيس الوزراء جاس��تين ت��رودو في بيان 
بمناس��بة الي��وم الكن��دي للتعددي��ة الثقافية »يجب 
علين��ا، ككنديين، أن نعمل بج��د أكبر لخلق مجال 
متكافئ يعمل على توسيع الفرص وإعطاء صوت 

للجميع«.
»إن كندا ناجحة ومزده��رة ألن الجيل بعد الجيل 
م��ن الكنديين تبنوا هذه المهمة، وتحدوا أنفس��هم، 
وتحدوا بعضهم اآلخر، لتوسيع فهمنا لما يعنيه أن 

يكون بلدًا منفتًحا ورحيًما وقبواًل«.
مع احتف��ال كندا بالذكرى الثالثين لقانون التعددية 
الثقافي��ة الكن��دي، ق��ال ت��رودو إنه يدع��و جميع 

الكنديين إلى وضع قيمهم موضع التنفيذ.
وقال ترودو مضيفا: »لعلنا ال ننسى أبداً، أو نسلم 
بأن كندا دولة مقبولة ومتعاطفة ومحترمة، ومثال 
يحت��ذى به للعالم، ألننا نتقبل، ونتعاطف، ونحترم 

بعضنا البعض«. 

ميالني جولي

ضرورة مراقبة املنظمات اليت تبث 
خطاب الكراهية ضد املهاجرين

 يقتض��ي االنصاف االش��ادة بمواق��ف الحكومة 
الليبرالية من قضية مكافحة التمييز والعنصرية، 
وه��ي بذل��ك تس��ير عل��ى خط��ى  الحكوم��ات 
الليبرالي��ة المتعاقب��ة الت��ي عملت على ترس��يخ 
مب��اديء التعددية الثقافية في البالد ومحاربة كل 
اش��كال التمييز العرقي او الديني. ولعل التقرير 
المنش��ور على هذه الصفحة حول اس��تثمار 52 
ملي��ون دوالر على مدى ثالث س��نوات في هذا 

المجال هو تاكيد جديد على تلك المواقف.
ان المن��اخ الس��ائد ف��ي الب��الد اليوم يؤش��ر أن 
التي��ارات اليمينية والش��عبوية قد ب��دأت تجد لها 
موط��يء قدم ف��ي مجتمعنا الكن��دي وانها بدأت 
تبث س��مومها بين الش��باب ال��ذي يتقبل افكارها 
احيانا بسبب ظروف شخصية يعيشها، او بسبب 
تش��ويه صورة المهاجرين من قبل تلك التيارات 
التي تس��تغل المواقف االنس��انية للحكومة بشأن 
المهاجري��ن  لتصوره��ا وكأنه��ا الس��بب ف��ي 
االزم��ات الت��ي يعاني منه��ا المجتم��ع. وحادثة 
االعتداء على اس��رة  العرب��ي – الكندي )محمد 
اب��و م��رزوق(  وصديقه فؤآد يوج��ال وكلمات 
الكراهي��ة التي انطلقت م��ن المهاجمين ضدهما 
) ع��رب ارهابي��ون ع��ودوا م��ن حي��ث اتيتم ( 
دليل على تأثر ش��رائح كندي��ة باالفكار المعادية 
للمهاجرين وللمس��لمين والعرب بش��كل خاص. 
كذل��ك الخبر الذي نقلته هيئة االذاعة الكندية عن 
اقدام رجل على اطالق شتائم بحق عائلة مسلمة 
في وس��ط تورونتو مطلع االس��بوع االخير من 
ش��هر تموز الماضي حيث خاطب اس��رة حسن 
احمد  بصوت مرتفع )ماذا تفعلون في مقاطعتي 
انها خاصتي( مطلقا بعدها شتائم نابية. والحادث 
ياتي بعد اطالق النار في الحي اليوناني من قبل 
شخص يعاني من مش��اكل عصبية صحية على 
مواطني��ن وال��ذي ادى الى وفاة ري��ز فالون في 
الثامنة عش��رة من العم��ر وجوليانا كوزيس في 
العاشرة من العمر واصابة عدد آخر من المارة.
وحس��نا فعلت حكومة المقاطعة بتخصيص مبلغ 
مليار وتس��عمائة مليون دوالر على مدى عش��ر 

سنوات في مجال الصحة العقلية.
كل ه��ذه الخطوات والمعالج��ات مطلوبة، ولكن 
المطلوب اكثر هو مراقب��ة المنظمات التي تبث 
الكراهية ضد المهاجرين والتي تعلن عن نفسها 
بي��ن الحي��ن واالخر ف��ي تجمع��ات وتظاهرات 
صغي��رة تعمل عل��ى التحريض وعل��ى تمزيق 

وحدة المجتمع .
ان كن��دا الت��ي انف��ردت عالميا بي��ن دول العالم 
ف��ي مجال التعددية الثقافي��ة التي اثرت المجتمع 
الكن��دي يج��ب ان تظ��ل رغ��م كل مح��اوالت 
بل��دا حاضن��ا  اليميني��ة المتطرف��ة  المنظم��ات 
للمهاجري��ن، مدافع��ا عن الحريات الش��خصية 
والدينية وملتزم��ا بمواقفه التاريخية التي تحترم 

مكونات المجتمع وتساوي بينها . 
البالد



تأمني سفر وتأمني زيارة كندا ومساعدة يف 
احلصول على التأشرية ورحالت من وإىل املطار

عقد للكندية 
“أس أن سي-الفاالن”

بـقيـمة 90 مـليـون 
دوالر فـي ُدبي

     RCI فادي الهاروني
 )SNC-Lavalin( »حصلت ش��ركة »أس أن سي - الفاالن
الكندي��ة عل��ى عق��د بقيم��ة 90 ملي��ون دوالر م��ن مجموعة 
»مْي��دان« اإلماراتي��ة لتقديم خدمات الهندس��ة والمش��تريات 
لث��الث محطات كهربائية فرعية ف��ي دُبي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
وتش��كل المحط��ات الث��الث العم��ود الفق��ري للبني��ة التحتية 
الكهربائية التي س��تلبي الطلب المتزايد على الطاقة في مجّمع 
»مْيدان واحد« )Meydan One( العقاري الذي يتسع ل�83 
ألف نس��مة، كما جاء اليوم في بيان صادر عن »أس أن س��ي 

- الفاالن«.
وس��توفر الش��ركة الكندي��ة ثالثة مب��اٍن يتك��ون كل منها من 
طابقْين، وكافة المعدات الكهربائية وكل األش��غال الكهربائية 

الميكانيكية.
وم��ن المنتظر أن تصبح المحطات الثالث ش��غّالة أواخر عام 

.2019
وتُعتبر »أس أن س��ي – الفاالن« من أكبر الشركات العالمية 
في مجاالت الهندس��ة والبناء وصيانة البنى التحتية وإدارتها، 

ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال.
)وكالة الصحافة الكندية / أس أن سي – الفاالن(

الوضع على احلدود الكندية األمريكية ليس “أزمة” بل “حتٍد”
  RCI فادي الهاروني

رأى وزير الس��المة العامة ف��ي الحكومة الكندية 
رال��ف غودي��ل أن ما من حل س��حري أو س��هل 
لمس��ألة العبور غير النظامي عن طريق البر من 
الوالي��ات المتح��دة إلى كندا به��دف طلب اللجوء 

فيها.

وج��اء كالم غودي��ل أم��ام لجن��ة الهج��رة التابعة 
لمجلس العموم.

وشدّد غوديل على أن الوضع الحالي على الحدود 
الكندي��ة األميركي��ة ال يرق��ى إل��ى »أزم��ة« كما 
يوحي بذل��ك حزب المحافظين، حزب المعارضة 

الرسمية في مجلس العموم، بل يشكل »تحدياً«.
وتحدث أمام اللجنة أيضاً وزيُر السالمة الحدودية 
الجديد بيل بلير، فأكد أن الوضع على معبر س��ان 
بيرن��ار دي الك��ول ليس على اإلط��الق فوضوياً 

بالشكل الذي يدعيه المحافظون.

ويم��ّر العابرون م��ن الواليات المتح��دة إلى كندا 
بصورة غي��ر قانوني��ة، أو غير نظامي��ة، بهدف 
طل��ب اللجوء ف��ي غالبيتهم الس��احقة عبر المعبر 
المذكور الذي يحمل اس��م بلدة في جنوب مقاطعة 

كيبيك عند الحدود مع الواليات المتحدة.

وكان بلير يرد على أس��ئلة عضو اللجنة ميش��يل 
ريمبل، الناطقة باس��م حزب المحافظين في ملف 
الهج��رة، الت��ي أمطرت��ه باألس��ئلة وقاطعته عدة 

مرات، ما اس��تدعى ف��ي إحداها 
تدخ��ل رئي��س اللجن��ة، الليبرالي 

روب أوليفانت.

ودع��ت ريمب��ل خ��الل اجتم��اع 
اللجن��ة إل��ى تطبي��ق اتف��اق البلد 
الثالث اآلم��ن بين كندا والواليات 
المتح��دة على طول الح��دود بين 
البلدْي��ن، فتصبح الح��دود بأكملها 
معب��ر دخول رس��مياً. لك��ن بلير 
رأى أن تطبيق هذا االقتراح يزيد 

األمور تعقيداً.

يُشار إلى أنه بموجب هذا االتفاق 
الموقع بين أوتاوا وواش��نطن عام 
2002، في أعق��اب هجمات 11 
عل��ى  )س��بتمبر( 2001  أيل��ول 
الوالي��ات المتح��دة، والذي دخل 
حيز التنفي��ذ في 29 كانون األول 
)ديس��مبر( 2004، يتوجب على 
طالب اللج��وء أن يطلب الحماية 
في البل��د اآلمن األول الذي يصل 
إلي��ه، إاّل ف��ي ح��االت اس��تثنائية 

محددة.

)وكالة الصحاف��ة الكندية / راديو 
الناطقة باسم حزب المحافظين في ملف الهجرة كندا الدولي(

Justin Tang / CP / ميشيل ريمبل

Adrian Wyld / CP /  )وزير السالمة العامة رالف غوديل )أرشيف
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ازدياد جرائم العنف يف كندا: انتشار األسلحة النارية وسهولة امتالكها
RCI  سمير بدوي

استمر ارتفاع عدد الجرائم العام الماضي في كندا 
وللعام الثالث على التوالي حسب آخر المعلومات 
الصادرة عن مؤسس��ة إحصاء كن��دا التي تالحظ 
ازدي��اد جرائم القتل وجرائ��م العنف التي ارتكبت 

باستخدام أسلحة نارية وخاصة بمسدسات.

ويحمل عمدة مدينة تورنتو جون توري األس��لحة 
النارية وانتش��ارها بشكل كبير وسهولة الحصول 
عليها مس��ؤولية ما يجري في تورنتو في وقت ال 
تس��تدعي الحاجة القتنائها مع التعه��د بالعمل مع 
كافة المس��ؤولين على مختلف المستويات لردعها 
ويطال��ب ب45 ملي��ون دوالر للتغل��ب على هذه 

الحالة أي جرائم القتل.
وعن س��ؤال ع��ن طرق الحصول على األس��لحة 
النارية وخاصة المسدس��ات يعتقد فرنسوا دوريه 
الش��رطي المتقاعد في أمن كيبي��ك بأن العملية قد 
تمر بالس��وق الس��وداء أو بالتهريب من الواليات 
المتحدة أو عن طريق ش��خص مرخص له باقتناء 
أسلحة يش��تري مجموعة منها ويقوم ببيع بعضها 
أو عن طريق الس��رقة، لكن كيفية حصول مطلق 
الن��ار عل��ى المارة يوم األحد فيصل حس��ين على 
س��الح ناري تثير التس��اؤالت مع اإلشارة إلى أن 

هذا األخير يعاني من أمراض نفسية.

ويدعو فرانس��وا دوريه لمزيد من التشدد في منح 
الرخ��ص واالس��تمرار ف��ي مالحقة تح��رك هذه 

األس��لحة وممتلكيها معتبرا أن هذه األس��لحة هي 
التي تشكل خطرا بينما أسلحة الصيد تمت معالجة 

ملفها.
وحس��ب معلومات جمعتها مؤسس��ة إحصاء كندا 
ف��إن مع��دل الجرائم المص��رح بها للش��رطة في 
كندا انتقل م��ن 5276 إلى 5334 لكل 100000 
ش��خص في عام 2017 ما يش��كل زيادة نس��بتها 
%1 تقريب��ا على معدل الجريم��ة في كندا مقارنة 

بمعلومات نشرت في عام 2016

يش��ار إلى أنها الزيادة الثالث��ة على التوالي لمعدل 
الجريمة في البالد حسب الوكالة الفدرالية.

وفي حال أعلنت الشرطة عن وقوع عدد أكبر من 
الجرائم ف��ي عام 2017 في كندا فإن هذه الجرائم 
كانت أكثر خطورة انطالقا من مؤش��ر الخطورة 
ال��ذي أعلنته مؤسس��ة إحص��اء كندا ال��ذي ارتفع 

بنسبة %2 العام الماضي.
وتقول مؤسسة اإلحصاء الكندية:

»إنه االرتفاع الثالث على التوالي لمؤشر الخطورة 
ال��ذي يأتي ف��ي أعقاب توجه نح��و االنخفاض تم 
تس��جيله خالل فترة 11 عام��ا أي بين 2003 إلى 

»2014
ه��ذه الزيادة ف��ي خطورة الجرائ��م طاولت جميع 
نيوفاوندالن��د  باس��تثناء  واألقالي��م  المقاطع��ات 
والب��رادور وجزيرة األمير إدوار وسسكتش��وان 
وبريتي��ش كولومبي��ا الت��ي س��جلت انخفاضا في 

مؤشر الخطورة.

وحسب المعلومات التي جمعت فإن الزيادة بنسبة 
%2 كانت بس��بب زيادة حاالت االعتداء الجنسي 
وامتالك أش��ياء مسروقة وسرقة سيارات وجرائم 

قتل التي زادت بنسبة %7 بين 2016 و2017
وفي اإلجمال فإن خدمات الشرطة الكندية أعلنت 
عن 1.9 مليون حال��ة مخالفة للقانون الجنائي في 

عام 2017 دون مخالفات السير

أم��ا في م��ا يتعل��ق بالمخ��درات أو الم��واد غير 
بالتج��ارة  متعلق��ا  ذل��ك  كان  س��واء  الش��رعية 
واالستيراد والتصدير أو االنتاج فإن ما يقرب من 
نصف %53 من المخالفات المرتبطة بالمخدرات 

في عام 2017 يضم الماريجوانا.

رغ��م ذل��ك ف��إن مع��دل المخالف��ات المرتبط��ة 
بالماريجوان��ا انخفض��ت ف��ي عام 2017 بنس��بة 
%21 مقارنة بعام 2016 حسب إحصاءات كندا.
ونعود لمؤسس��ة إحصاء كندا التي تقول بأن أكثر 
م��ن 7700 ش��خص كانوا ضحي��ة لجرائم عنف 
باس��تخدام س��الح ناري في عام 2017 أي بزيادة 

نسبتها %7 مقارنة بالعام 2016
ويحم��ل بعض المحللين ومن جملة عوامل أخرى 
السياسات التي تعتمدها حكومة ستيفن هاربر بين 

أعوام 2006 و2015 بعض المسؤولية

ويقول فرنس��يس النغلوا أنه منذ عام 2010 حيث 
دأب��ت حكومة ح��زب المحافظين عل��ى إضعاف 

الرقابة على األس��لحة النارية ما أسفر عن ارتفاع 
كبير في امتالك هذه األسلحة من قبل الكنديين.

ويقول باختصار:

»األداة متوفرة فلنستخدمها«
ويذك��ر النغلوا بأن نحوا من %75 من األس��لحة 
التي تم العثور عليها في مكان الجرائم مطلع العام 
2000 وما بع��د كانت من أصل أميركي أما اآلن 

فإن %60 منها مصدره كندا.
ويالح��ظ النغل��وا أنه منذ إلغاء س��جل األس��لحة 
النارية زادت تجارة هذه األس��لحة مذكرا بتوقيف 

مهربين وخاصة في منطقة فانكوفر وتورنتو.

البروفسور الباحث فرنسيس النغلوا يعزو األسباب 
لسياسات حكومة ستيفن هاربر/راديو كندا
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السيد أسامة أوزكان 
يعلن ترشحه جمللس 

بـلـديـة لـنــدن

ترش��حه  أوزكان  أس��امة  الناش��ط  أعل��ن 
لعضوي��ة مجل��س بلدية لندن ع��ن الدائرة 
الثامنة. الس��يد أوزكان ناش��ط في أوس��اط 
الجمعي��ات العامل��ة ف��ي مج��ال التعددي��ة 
الثقافي��ة، ويدي��ر تنفيذيا الجمعي��ة الثقافية 
لتركم��ان العراق، وس��بق له الترش��ح في 
االنتخاب��ات البلدي��ة الماضية ع��ن الدائرة 

السابعة. 
السيد أوزكان يس��تعد حاليا لمناقشة رسالة 
الدكتوراه ف��ي مجال هندس��ة الكمبيوتر - 

جامعة وسترن.

مؤسسات وهيئات ومنظمات جمتمع مدني يف كندا:

نعلن تأييدنا وتضامننا مع أهلنا يف العراق حتى حتقيق مطالبهم العادلة
نستنكر ما تقوم به األجهزة األمنية، وامليليشيات املسلحة من ممارسات تتنافى مع أبسط حقوق اإلنسان

وجه��ت مجموع��ة م��ن المؤسس��ات ومنظم��ات 
المجتم��ع المدن��ي ف��ي كن��دا رس��الة تضامن مع 
المتظاهري��ن ف��ي الع��راق اعرب��ت فيه��ا ع��ن  
استنكارها لقمع التظاهرات واالعتقاالت وسياسة 

تكميم األفواه وفيما يلي نص الرسالة :
 - نح��ن العراقي��ون في كن��دا - نتابع بقلٍق ش��ديد 
م��ا يح��دث ف��ي الع��راق م��ن قم��ع واعتق��االت 
وتكميم األف��واه، بس��بب االحتجاج��ات العارمة، 
والتظاه��رات العفوية الس��لمية الت��ي اندلعت في 
محافظات الوس��ط والجنوب، وبغ��داد العاصمة؛ 
التي تطالب بتوفيرالخدمات األساسية للمواطنين، 
الصال��ح  والم��اء  والخب��ز،  الكهرب��اء،  خاص��ةً 
للش��رب، وتوفي��ر ف��رص العم��ل للخريجين من 
الجامع��ات، و العاطلي��ن ع��ن العمل، ومحاس��بة 
الفاس��دين مع استرجاع ما سرقوه من أموال البلد، 
وإج��راء التغيير واإلصالح الج��ذري لكل مرافق 
الحي��اة، بعيدا ع��ن نظ��ام المحاصص��ة الطائفية 
والمناطقية البغيض، وبناء دولة المواطنة والعدالة 
االجتماعي��ة؛ ونعلن تأييدنا وتضامننا مع أهلنا في 
الداخل حتى تحقيق مطالبهم العادلة. كما نش��جب 
ونستنكر ما تقوم به األجهزة األمنية، والميليشيات 
المس��لحة م��ن ممارس��ات تتناف��ى مع الدس��تور 
العراقي وأبسط حقوق اإلنسان إذ استُشهد عدد من 
ب  الش��باب المتظاهرين المس��المين، واعتقل وعذِّ
آخرون، وأصيبت مجاميع نتيجة استخدام الغازات 
وخراطيم المياه الساخنة والهراوات ضد الجماهير 
التي لم تحمل سالحا سوى الشعارات التي تطالب 
بأبس��ط الحقوق التي كفلها الدس��تور، كما نطالب 

الحكوم��ة العراقية باإلفراج ع��ن المعتقلين فورا، 
وتلبية مطالب المتظاهرين، وحمايتهم من التعسف 
والبطش، وتحقيق اإلصالح الجذري بال تس��ويف 
أو مماط��الت. كم��ا نطال��ب الحكوم��ة الكندي��ة 
والمنظمات الدولية ومؤسس��ات حقوق اإلنس��ان، 
ووسائل اإلعالم، وكل األخيار في العالم بالوقوف 
إل��ى جان��ب ش��عبنا العراق��ي المظل��وم، والتأثير 
على الحكومة العراقي��ة لتحقيق المطالب وحماية 
المتظاهري��ن وإط��الق س��راح المعتقلي��ن. المجد 
والخل��ود للش��هداء األبرار والقص��اص من القتلة 

والسراق.
 الموقعون:

 الجمعي��ة العراقي��ة الكندية في أونتاري��و، البيت 
تي��ار  أونتاري��و،  لن��دن  ف��ي  الكن��دي  العراق��ي 

الديمقراطيين العراقيين في كندا، الجمعية المندائية 
في كندا ،الحزب الش��يوعي العراقي / كندا، قاطع 
كن��دا للحرك��ة الديمقراطي��ة اآلش��ورية، الرابطة 
الكلدانية العالمية / فرع كندا، موقع ومجلة الساحة 
/ كندا، رابطة أبناء االنتفاضة الش��عبانية في كندا، 
الجمعية الثقافية لتركم��ان العراق في كندا ،التيار 
الديمقراط��ي العراقي في ون��دزور/ كندا ، رابطة 
الفنانين واألدباء العراقيين في كندا، جريدة البالد/ 
لندن أونتاريو، المس��رح العربي الكندي، الجمعية 
الخيرية اآلش��ورية / كن��دا ، منتدى ثورة قلم لبناء 
إنسان أفضل، التجمع اإلنساني الثقافي، أكاديميون 
ومثقف��ون وناش��طون مدنيون في كن��دا، الجمعية 
العراقي��ة الكندي��ة ف��ي أدمنتون ،المرك��ز الثقافي 

العراقي في كالغيري
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ارتفاع مبيعات اجلملة
بـ 1.2% يف أيار )مايو(
                      RCI فادي الهاروني

ارتفعت القيمة اإلجمالية لمبيعات الجملة في 
كندا بنس��بة %1,2 في أي��ار )مايو ) الفائت 
لتبلغ 63,7 مليار دوالر حس��بما أفادت اليوم 

وكالة اإلحصاء الكندية.
وارتفع��ت مبيع��ات الجمل��ة في أربع��ٍة من 
القطاعات الس��بعة الرئيس��ية التي ترصدها 
وكال��ة اإلحصاء والتي تمثل نحواً من 50% 

من إجمالي هذه المبيعات.
وساهمت في ارتفاع مبيعات الجملة قطاعات 
مواد البناء ومستلزماته والمنتجات الزراعية 

والمنتجات المختلفة.
فقد ارتفعت مبيعات مواد البناء ومس��تلزماته 
بنس��بة %5,0 ف��ي أيار )ماي��و( لتبلغ قيمتها 
9,7 مليارات دوالر، أعلى مس��توى لها منذ 
تم��وز )يولي��و( 2017. وهذا ثال��ث ارتفاع 

شهري لها على التوالي.
وارتفعت مبيع��ات المنتج��ات الزراعية في 
أيار )مايو( بعد تراجعها في نيسان )أبريل(. 
وبلغت نس��بة ارتفاعها %25,5 لتبلغ قيمتها 

859 مليون دوالر.
أم��ا قط��اع الس��يارات وقطعها، أح��د أكبر 
القطاع��ات الرئيس��ية، فتراجع��ت مبيعات��ه 
بنس��بة %2,5 لتبل��غ 11,1 ملي��ار دوالر، 
أدنى مستوى لها منذ كانون األول )ديسمبر( 

.2016
وعلى صعي��د المقاطع��ات العش��ر ارتفعت 
مبيعات الجملة في أيار )مايو( في ثماٍن منها. 
ومثلت المبيعات في ه��ذه المقاطعات 49% 

من إجمالي المبيعات في كندا.
وُس��جل االرتف��اع األعلى في قيم��ة مبيعات 
الجملة في ألبرتا، أغن��ى المقاطعات بالنفط، 
وبلغ��ت نس��بته %6,7، لتبل��غ مع��ه قيم��ة 
المبيعات 7,3 مليارات دوالر. وهذا االرتفاع 
كان أكث��ر من كاٍف للتعوي��ض عن التراجع 
في مبيعات أونتاري��و، كبرى مقاطعات كندا 
ومحركها االقتصادي، التي تراجعت بنس��بة 

%0,9 لتبلغ 32,1 مليار دوالر.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(

يدعو ملشاركة املزيد من بيانات عبور احلدود مع أمريكا

C-21 قانون يدعو ملراقبة دخول وخروج املواطنني
 واملقيمني للتحقق من شروط اإلقامة والتعويضات

بلقيس دارغوث

تس��تعد الحكومة الكندية للبدء ف��ي جمع المزيد من 
المعلوم��ات ح��ول الكنديي��ن والمقيمي��ن الدائمين 
الذي��ن يغ��ادرون البالد، وهو تغيي��ر يثير مخاوف 
الخصوصي��ة ألن��ه س��يتم مش��اركة البيان��ات مع 

الواليات المتحدة.
 وق��دم وزي��ر الس��المة العامة رالف ج��ودال بيل 
مش��روع القان��ون C-21 من��ذ أكثر م��ن عامين. 
س��يفرض مش��روع القان��ون »برنام��ج الدخول /

الخروج« لمتابعة تعقب دخول الكنديين ومغادرتهم 
للبالد، وهي معلومات لم يتم جمعها في الماضي.

 وم��ر مش��روع القانون بهدوء ف��ي مجلس النواب 
األسبوع الماضي، بانتظار مناقشة مجلس الشيوخ 

في الخريف.
 وبمج��رد تطبي��ق القانون، فإنه سيس��مح للحكومة 
بمراقب��ة الوق��ت الذي يقضيه ش��خص م��ا خارج 
البالد، وه��ي معلومات يمكن اس��تخدامها لمراقبة 
ص��رف المخصص��ات االجتماعي��ة مث��ل ضمان 
 )EI( والتأمي��ن عل��ى العمل ، )OAS( المس��نين
والدخ��ل المضم��ون )GIS(، أو لمتابعة الزائرين 

الذين تخطوا مدة زيارتهم القصوى.
 كما يمكن اس��تخدام المعلومات C-21 لتتبع ما إذا 
كان  المقيمون الدائمون قد استوفوا متطلبات اإلقامة 
الصارمة. ويمكن أن تس��اعد البيانات الحكومة في 
الحف��اظ على عالم��ات التبويب للمس��افرين ذوي 
المخاطر العالية ألغراض األمن القومي، أو لتعقب 
المواطنين األجانب الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم.

 ف��ي الوقت الحالي، تع��رف وكالة خدمات الحدود 
الكندي��ة )CBSA( فق��ط عندما يدخل ش��خص ما 

كندا، وليس عندما يغادرها.

 وق��ال جودال خ��الل مناظرة ج��رت مؤخرا  في 
المجلس: ”سيساعدنا مشروع القانون C-21 ليس 
فق��ط على ضم��ان أن تكون حدودنا م��ع الواليات 
المتحدة أكثر أمناً فحس��ب، بل س��تضمن أيضا أن 
نظ��ام الهجرة ونظام المنافع االجتماعية س��يكونان 
مجهزين عل��ى نحو أفضل ألداء العمل على النحو 

المنشود«.
 وأش��ارت قناة “سي بي سي” أن الحكومة تخطط 
الس��تخدام C-21 لجم��ع م��ا تس��ميه »البيان��ات 
األساس��ية« من المس��افرين؛ كاالس��م والجنس��ية 

وتاريخ الميالد والجنس والوقت ومكان المغادرة.
 وس��يجمع موظف��و الجمارك وح��رس الحدود في 
الوالي��ات المتحدة البيانات من أولئك الذين يدخلون 
إل��ى الوالي��ات المتحدة عن طريق البر وإرس��الها 
إلى المس��ؤولين في أوتاوا؛ كما س��تجمع ش��ركات 
الطيران المعلومات من أولئك الذين يغادرون كندا 

عن طريق الجو.
وس��يتم مشاركة المعلومات مع الحكومة األمريكية 
كجزء من جهد طوي��ل األمد »لتقليل« الحدود بين 
البلدين. على س��بيل المثال، يمكن أن تستخدم هيئة 
اإلي��رادات الداخلي��ة )IRS( المعلوم��ات لمالحقة 
الكنديين الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم في الواليات 
المتح��دة، أو إع��ادة تصنيف بع��ض الهاربين من 

الضريبة.
 بالنس��بة ألكث��ر من ملي��ون كندي من كبار الس��ن 
والمتقاعدي��ن الكنديين الذين يتوجه��ون جنوباً كل 
ع��ام، فإن هذا المس��توى اإلضافي م��ن التدقيق قد 

يكون مربكاً.
 بش��كل ع��ام ، يمكن للكنديين قض��اء ما يصل إلى 
182 يوم��اً في الس��نة في الوالي��ات المتحدة دون 
الحاجة إلى القلق بش��أن التعرض للمالحقة من قبل 

موظفي الضرائب أو الهجرة األميركيين.
 ولكن من الس��هولة أن تتجاوز اإلقامة حد ال� 182 
يوم��اً وأن يفش��ل صاحبها في ما يس��مى »اختبار 
التواج��د األساس��ي”، ال��ذي تس��تخدمه مصلح��ة 
الضرائ��ب األميركية لتحديد م��ا إذا كان المواطن 
األجنب��ي مجب��وراً على دف��ع ضريب��ة الدخل في 

أميركا.
 ويواجه الذين يتخطون المدة المسموحة لهم بالبقاء 

في أمي��ركا خطر رفض دخولهم م��رة أخرى إلى 
أميركا في المستقبل.

االجتماعي��ة  والتنمي��ة  التوظي��ف  إدارة  وتأم��ل   
)ESDC( - وه��ي اإلدارة الت��ي تدي��ر العديد من 
البرام��ج االجتماعية الفيدرالية -  أن توفر أكثر من 
50 مليون دوالر س��نوياً من خالل تجنب الدفعات 
االحتيالية للكنديين من خالل اس��تخدام المعلومات 
التي تأمل في الحصول عليها من برنامج الدخول/

الخروج الجديد.
 EI فلك��ي يتقاضى الكن��دي أو المقيم مخصصات 
)التأمي��ن على العمل( ال بد أن يك��ون متواجداً في 
كن��دا وأال يغ��ادر األراضي الكندية تحس��باً لتوافر 
فرص��ة عمل، إال في ح��االت طارئة مثل حضور 

جنازة أو رعاية صحية في الخارج.
 ومع تطبيق القانون الجديد فإن وكالة حماية الحدود 
يمك��ن أن ت��زود “Service Canada” بمواعيد 
دخول وخروج أحد المس��تفيدين من دفعات التأمين 
على العمل بحيث تتوقف الدفعات اإلضافية، األمر 
الذي م��ن المتوقع أن يوف��ر 5 ماليين دوالر على 

دافعي الضرائب سنوياً.
 وسيكون لدى الكنديين الحق بموجب التشريع طلب 
مراجعة رس��مية إذا كانوا يعتقدون أن CBSA قد 

أبلغت عن معلومات خاطئة.
 أم��ا أولئك الذين يتطلعون إلى أن يصبحوا كنديين 
يمك��ن أن يتأثروا بالقانون أيض��اً. فيجب أن يكون 
المقي��م الدائ��م - وه��و مواطن أجنبي ل��ه الحق في 
العي��ش والعم��ل ف��ي كندا - ق��د قضى م��ا ال يقل 
ع��ن 1095 يوماً على األقل في الس��نوات الخمس 
الماضي��ة في كندا من أج��ل التقدم بطلب للحصول 

على الجنسية.
 وقال جودال إنه من دون جمع معلومات الخروج، 
فإن��ه من الصعب للغاية بالنس��بة لكل من الحكومة 

والمواطنة إثبات الوفاء بأيام اإلقامة الملزمة.
 إذا تم تمرير مشروع القانون، فستكون لدى وزارة 
الجنس��ية والهج��رة الكندي��ة بيانات قابل��ة للتحقق، 
يمكن أن تستشيرها قبل إعطاء مقدم الطلب الضوء 
األخض��ر لمتابع��ة المواطن��ة. فحتى ه��ذه اللحظة 

يعمل النظام بشكل أساسي كنظام شرف وثقة.
*  )البالد( لندن اونتاريو
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إجراءات جديدة
 بشأن طاليب اللجوء

 RCIمي أبو صعب
تعت��زم وكالة الخدمات الحدوديّة  الكش��ف عن 
اج��راءات جديدة ته��دف للتخفيف من عدد من 
طالبي اللج��وء وغيرهم م��ن الرعايا األجانب 

الذين تحتجزهم بانتظار البّت بطلباتهم.

وبدل احتجازهم س��تقوم بتتبّ��ع تحّركاتهم عبر 
األقم��ار الصناعيّ��ة وم��ن خالل نظ��ام اعالن 

صوتي.

وقد وقّعت الوكالة في هذا السياق على اتفاقات 
مع ش��ركات طرف ثالث من بينها شركة جون 
هاورد، لتقديم خدمات اعادة تأهيل واعادة ادماج 
المحتجزي��ن المفرج عنهم، وتتبّع األش��خاص 

المفرج عنهم داخل المجتمع بشروط.

وقد تّم احتجاز 7364 ش��خصا في كندا بمعدّل 
اثن��ي عش��ر يوم��ا خالل فترة التس��عة اش��هر 

المنتهية في 31 آذار مارس 2018.
وخالل الفترة نفس��ها، تّم احتجاز 155 قاصرا 

لم يكونوا بصحبة أهلهم.
)راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا(

كيف عّب مّوزع حليب كندي عن استيائه من تهديدات ترامب؟
 RCI    كوليت زينة ضرغام

أعاد مدير شركة نقل في مدينة كامبرلند في شرق 
العاصمة الكندية أوتوا طالء إحدى شاحنات النقل 
الت��ي يملكه��ا وكت��ب عليها رس��الة احتجاج على 
تهدي��دات الرئيس األميركي دونال��د ترامب بحق 

منتجي الحليب وااللبان الكنديين.
 C&C وأراد مدير مؤسس��ة النقل س��ي أند س��ي
أن يظه��ر بهذه المب��ادرة دعمه لمنتج��ي الحليب 
الكنديين الذي��ن يتعرضون دوم��ا للتهديد من قبل 

سيد البيت األبيض.
ونقرأ على شاحنته رسالة بالبنط العريض تقول: 
إن على الواليات المتحـــدة األميركية أن تتوقف 
عن تخويف كندا بسبب األموال التي تدفعها لقاء 
الحليب الذي تســـتورده من بالدنا. ونقرأ أيضا: 

وطننا، مزارعوننا، حليبنا.
ويق��ول رجل األعمال روبي��ر كوزين بأن أميركا 
ترغ��ب في تطبي��ق نظامها في انت��اج الحليب في 
كن��دا واحتكار جزء من الس��وق. ويؤك��د مّوزع 
منتج��ات الحلي��ب الكن��دي بأنه الح��ظ مع مرور 
الس��نين بأن صناعة االلبان ف��ي الواليات المتحدة 
تفتق��ر إلى الرقابة مما نجم ع��ن اختفاء عدد كبير 

من المزارع األميركية.
إن نظامن��ا ف��ي كندا يعمل بش��كل جيد وهو يالءم 
تمام��ا المزارعين وال نريد على اإلطالق نموذجا 
ال يك��ون فيه مكان إال للم��زارع الكبرى العمالقة 

التي تأوي من 000 10 إلى 000 20 من رؤوس 
األبقار، أكد السيد كوزين.

هذا ويٌقّر رجل األعمال بأن الجارة الجنوبية تلعب 
دورا هام��ا ف��ي هذا القط��اع الس��تيرادها كميات 
كبي��رة من الحلي��ب من كندا ويج��ب الحفاظ على 
العالق��ات الجي��دة معها. ولكن ف��ي الوقت ذاته ال 
يريد الس��يد كوزين »س��حق المزارعين الكنديين 
من أج��ل إرضاء الجيران مهم��ا كانت أهميتهم« 

على حد تعبيره.
ويذك��ر أن رس��الة م��ّوزع الحليب الكن��دي على 
ش��احنته القت الدعم والثناء من قبل عدد كبير من 
منتجي الحلي��ب في مقاطعتي كيبي��ك واونتاريو، 
ويؤك��د بأن��ه تلق��ى عش��رات الرس��ائل الداعمة 

لمبادرته.
)المصدر: هيئة اإلذاعة الكندية، الصحافة الكندية(

شاحنة توزيع الحليب الكندي التي كتبت عليها رسالة تندد بتهديدات دونالد ترامب للمزارعين 
Radio-Canada/JGV Design :ومنتجي األلبان في كندا. حقوق الصورة
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عمدة تورنتو مستاء من 
خطة دوغ فورد بتقليص 

اجمللس البلدي

RCI  سمير بدوي
طال��ب عم��دة تورنتو جون ت��وري بالدعوة 
الس��تفتاء قب��ل اتخ��اذ أي إج��راء لتقلي��ص 
ع��دد أعضاء المجلس البل��دي منددا بالخطة 
األحادية وبدون أية استشارات التي ينتهجها 

رئيس حكومة المقاطعة دوغ فورد.

ويعت��زم دوغ فورد إج��راء تخفيض فوري 
في عدد المستشارين أعضاء المجلس البلدي 
من 47 إلى 25 منتقدا س��اعات النقاش غير 
المجدي��ة حس��ب رأيه في القص��ر البلدي ما 

يؤدي لتعطيل توسيع شبكة النقل العام.

ويل��وح المحافظ��ون بأن ه��ذا التخفيض في 
الع��دد ق��د يحقق توفي��را مق��داره 25 مليون 
دوالر مع اإلش��ارة إل��ى أن الحمل��ة تمهيدا 
لالنتخاب��ات التي س��تجري ف��ي تورنتو في 
شهر أكتوبر تشرين األول المقبل قد انطلقت.

ويعتب��ر دوغ فورد أن الخريط��ة االنتخابية 
لخمسة وعشرين دائرة انتخابية تعكس حدود 

الدوائر االنتخابية الفدرالية المعتمدة حاليا.

ويؤكد أنه استشار آالف األشخاص في وقت 
ينحو عليه العمدة بالالئمة بأنه لم يكشف عن 

خططه خالل الحملة االنتخابية.

وتوجه انتقادات علنية ش��ديدة اللهجة لخطة 
دوغ ف��ورد من قبل العديد من المستش��ارين 
البلديين متهمين إي��اه بالقيام بتصرفات غير 

ديمقراطية.
كم��ا وصف عمدة تورنت��و خطة دوغ فورد 
بالالمس��وؤلية مش��يرا بأنه لم يستشر مطلقا 
أهالي المدينة م��ا يعتبر مضادا للوعود التي 

قطعها فورد بأن يحكم من أجل الشعب.

راديو كندا/راديو كندا الدولي

امليزانية الفدرالية: فائض بقيمة 3,2 مليار دوالر يف أول شهرْين
RCI فادي الهاروني

حققت الحكوم��ة الفدرالية فائضاً ف��ي الميزانية 
بقيم��ة 641 مليون دوالر في الش��هر الثاني من 
الس��نة المالية الحالية، 2018 – 2019. ويعود 

هذا الفائض الرتفاع في العائدات الضريبية.

وبل��غ الفائ��ض 3,2 مليار دوالر في الش��هرْين 
األولْين من السنة المالية الحالية، نيسان )أبريل( 
وأيار )ماي��و( 2018، مقارنةً بفائض بقيمة 68 
ملي��ون دوالر للفت��رة نفس��ها من الس��نة المالية 

الفائتة.
وتوقعت حكومة جوس��تان ترودو الليبرالية في 
الميزانية التي قدّمتها في ش��باط )فبراير( الفائت 
عج��زاً بقيم��ة 18,1 مليار دوالر للس��نة المالية 
الحالية. لكن المدير البرلماني للميزانية يقدّر أن 

قيمة العجز ستبلغ 22,1 مليار دوالر.

وتق��ول وزارة المالية في آخر نش��راتها المالية 
الشهرية إن القيمة اإلجمالية للعائدات بلغت 4,3 
ملي��ار دوالر في الش��هرْين األولْين من الس��نة 

المالية الحالية، أي ما يمثل 
زيادة بنسبة %8,6 مقارنة 
بالعائدات في الفترة نفس��ها 

من السنة المالية الفائتة.
وعزت الوزارة هذه الزيادة 
بنس��بة كبيرة إلى االرتفاع 
ضرائ��ب  عائ��دات  ف��ي 
والش��ركات  األف��راد 
الضريب��ة  عائ��دات  وف��ي 
عل��ى الس��لع والخدم��ات، 
وأيض��اً إل��ى زيادة بنس��بة 
العائ��دات  عل��ى   5,1%
من االش��تراكات في نظام 

تعويضات البطالة.
أما نفقات البرامج الحكومية 
فارتفعت بنحو 700 مليون 

دوالر ف��ي الش��هرْين األولْين من الس��نة المالية 
الحالية، أي بنس��بة %1,6 عن قيمتها في الفترة 

نفسها من السنة المالية الفائتة.
وارتفع��ت في هذا اإلطار التقديمات االجتماعية 

للمس��نين بنح��و 400 مليون دوالر، أي بنس��بة 
%5,1 ع��ن قيمتها في الفترة نفس��ها من الس��نة 
المالية الفائتة. وهذا االرتفاع عائد إلى شيخوخة 
المجتم��ع الكندي والزي��ادات الناجمة عن غالء 

المعيشة.

بيل مورنو وزير المالية

28 مليون دوالر من كندا دعمًا للسلطة الفلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيين احلمد اهلل مثن، الدعم الكندي لفلسطني، وطالب كندا بالتدخل 

للضغط على إسرائيل من أجل وقف انتهاكاتها وإعادة العملية السياسية إىل مسارها الصحيح

رام هللا- »الق��دس« دوت ك��وم- وقع��ت كن��دا 
)الخمي��س 26-7( اتفاقي��ة دع��م م��ع الس��لطة 
الفلس��طينية بقيمة 37 مليون دوالر كندي )نحو 
28,3 ملي��ون دوالر اميركي( لزي��ادة الفرص 

االقتصادية واالزدهار للفلسطينيين.
ووقع ع��ن الجانب الكندي ممثلها لدى الس��لطة 
الفلس��طينية دوغالس سكوت براودفوت، وعن 
الجانب الفلس��طيني مستش��ارة رئي��س الوزراء 
خيرية رص��اص في مقر الحكومة الفلس��طينية 
بمدينة رام هللا حس��ب بيان ص��در عنها وتلقت 

وكالة أنباء »شينخوا« نسخة منه.
وقال البي��ان، إن االتفاقية تختص بدعم النس��اء 
والش��باب عب��ر تمكينه��م االقتص��ادي وريادة 
األعم��ال والتوظي��ف، بم��ا يتواف��ق م��ع اجندة 
السياس��ات الوطنية الفلسطينية لألعوام 2017-

.»2022
وج��رى توقيع االتفاقي��ة على هام��ش لقاء بين 
رئي��س الحكوم��ة رام��ي الحمد هللا م��ع وزيرة 

التنمية الدولية الكندية ماري كلود بيبو.
ونقل البيان عن بيبو قولها، إن »إعالن التمويل 
سيساعد في تلبية احتياجات الفلسطينيين الفقراء 
والمهمش��ين ويعك��س أولوي��ات سياس��ة كن��دا 
للمس��اعدات الدولية النس��وية العمل اإلنساني، 

وتعزيز النمو الذي يعمل 
لصال��ح الجمي��ع وتمكين 

النساء والفتيات«.
من جهته ثمن الحمد هللا، 
الدع��م الكندي لفلس��طين 
عل��ى صعي��د العديد من 
القطاعات، مقدما الش��كر 
عل��ى الدع��م ال��ذي ق��دم 
مؤخ��را لصال��ح موازنة 
المتح��دة  األم��م  وكال��ة 

لغ��وث وتش��غيل الالجئي��ن 
الفلسطينيين )أونروا(.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، كندا بالتدخل 
الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل من أجل 
وق��ف انتهاكاته��ا وإعادة العملية السياس��ية إلى 
مس��ارها الصحيح من خالل عقد مؤتمر س��الم 
برعاي��ة دولي��ة إلنه��اء االحت��الل، وإيجاد حل 
عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق الشرعية 

الدولية ومبادرة السالم العربية.
كما دعا، المجتمع الدولي إلى تحمل مس��ؤولياته 
القانوني��ة واألخالقي��ة واتخاذ خط��وات فورية 
لدعم »أونروا«، محذرا من مخاطر عدم انتظام 
العام الدراسي في مدارس وكالة الغوث في ظل 

التراجع الكبير للدعم المالي المقدم للوكالة.
وتواجه أونروا منذ مطل��ع العام الجاري عجزا 
مالي��ا غير مس��بوق ف��ي موازنتها بع��د امتناع 
الواليات المتحدة األمريكية عن تقديم مبلغ 300 
ملي��ون دوالر كان��ت مق��ررة لموازن��ة الوكالة 

بحسب مسئولين في الوكالة.
وأعلنت الوكالة قبل أسبوعين نجاحها في خفض 
العج��ز المالي الذي تعانيه من مبلغ 446 مليون 
دوالر أمريك��ي إلى 217 ملي��ون دوالر، لكنها 
ح��ذرت من اضطرارها إلدخ��ال تقليصات في 

خدماتها بسبب العجز الحاصل.

جون توري

رامي الحمد هللا
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الفنان عماد حجاج عن جريدة )العربي الجديد( لندن

مجموعات يهودية:
 انتقاد إسرائيل ليس معاداة للسامية

لندن- عربي-21 باسل درويش
نش��رت صحيفة »إندبندنت« مقاال لكل من ريتشارد 
كوبر، الذي ش��ارك في إنش��اء جمعية »يهود ألجل 
العدالة للفلس��طينيين« في بريطانيا، ومديرة جمعية 
»ص��وت اليهود ألجل الس��الم« في أمري��كا ريبيكا 
فيلكوميرس��ون، يقوالن فيه إن تحالفا يضم منظمات 
يهودية من أنحاء العالم أصدر بيانا مشتركا، يشجب 
فيه محاوالت خنق أي انتقاد إلسرائيل بتوجيه التهمة 

الكاذبة للمنتقدين بمعاداة السامية.

ترجمت��ه  ال��ذي  مقالهم��ا،  ف��ي  الكاتب��ان  ويج��د   
»عرب��ي21«، أن ه��ذا البي��ان، ال��ذي وقعت��ه 40 
مجموعة يهودية، جاء في 15 بلدا مختلفا في الوقت 
المناس��ب، فف��ي المملكة المتحدة هن��اك ضغط على 
حزب العمال لتبني التعريف الكامل لمعاداة السامية 
الذي ن��ص علي��ه التحال��ف الدولي إلحي��اء ذكرى 

.)IHRA( المحرقة

 ويش��ير الكاتب��ان إل��ى أن الح��زب تبن��ى التعريف 
المك��ون من 38 كلمة منذ فترة طويلة، مس��تدركين 
ب��أن التوجيهات المرفقة م��ع التعريف تتضمن أمثلة 
عل��ى معاداة الس��امية، مثاالن منه��ا مثيران للجدل، 

وكالهما مرتبط بانتقاد إسرائيل.

 ويلف��ت الكاتبان إل��ى أن »المثال األول يش��ير إلى 
أن )ادع��اء أن وجود دولة إس��رائيل هو عبارة عن 
مش��روع عنص��ري( قد يك��ون عنصري��ا، والمثال 
الثاني يعد أن )تطبيق معايير مزدوجة، والطلب من 
إس��رائيل أن تتصرف بطريقة غي��ر متوقعة من أي 

دولة ديمقراطية أخرى(، أيضا معاداة للسامية«.
 ويبين الكاتبان أنه منذ تبني الحكومة البريطانية في 
كانون الثاني/ ديسمبر 2016 لهذه اإلرشادات، فإنه 

تم استخدامها الستهداف المنظمات التي تنشط ألجل 
الحقوق الفلسطينية، وطالب مؤيدو إسرائيل الحكومة 
بإيقاف »أس��بوع األبارتايد اإلسرائيلي« السنوي في 
الجامعات؛ على أس��اس أنه يخرق تعريف التحالف 

الدولي إلحياء ذكرى المحرقة. 
 ويس��تدرك الكاتبان بأن »قواعد مكافحة العنصرية 
الصادق��ة تدعون��ا بالتأكيد النتقاد إس��رائيل بس��بب 
سياس��اتها التمييزية، سواء كان ذلك ما يتعلق بشبكة 
الطرقات المنفصلة، أو النظ��ام القضائي المزدوج، 
أو قانون يهودية الدول��ة، الذي تمت المصادقة عليه 

، الذي يكرس التمييز العرقي من خالل التشريع«.

واته��ام  األم��ور  عك��س  »إن  الكاتب��ان:  ويق��ول   
منتقدي العنصرية ب�)معاداة الس��امية( يس��كت أيضا 
الفلس��طينيين الذي��ن يعارض��ون احت��الل أرضه��م 
إل��ى أن فك��رة  التاريخ��ي والمس��تمر، باإلضاف��ة 
)ازدواجي��ة المعايي��ر( اس��تخدمت لمهاجمة حركة 
المقاطع��ة العالمي��ة )BDS(، حي��ث يدعي أنصار 
إس��رائيل أن��ه ما لم تت��م مقاطعة ال��دول التي تنتهك 
حقوق اإلنسان كلها، فإنه يجب أن تكون هناك دوافع 

تتعلق بمعاداة السامية خلف دعوات المقاطعة«.
 وينوه الكاتبان إلى أن »هذا االفتراض يتعمد إهمال 

ثالث نقاط مهمة:

 أولها أن الفلس��طينيين عموما دعوا للتضامن معهم 
م��ن خ��الل المقاطعة حت��ى يحصلوا عل��ى حقوقهم 
اإلنسانية األساسية، بما في ذلك حق عودة الالجئين.
 ثانيا، حكوماتنا تشارك في االنتهاكات اإلسرائيلية، 
من خالل الدعم العس��كري والمالي والدبلوماس��ي، 
بينما الحال ليس كذلك في جرائم الحكومة الس��ورية 
مث��ال. ثالثا، بس��بب هذا الت��ورط المباش��ر، يصبح 
تطبي��ق سياس��ة مقاطعة ق��د يكون له أث��ر، بالضبط 

كم��ا كان لمقاطع��ة جن��وب أفريقيا -الت��ي صاغت 
عليه��ا حركة )BDS( حملتها- أثر ف��ي إنهاء نظام 

األبارتايد هناك«.
ويفي��د الكاتبان بأن »عملية المقاطع��ة لها أثر فعال، 
كما اعترف��ت الجماع��ات القلقة المؤيدة إلس��رائيل 
العام الماضي، وبسبب نجاح الحركة فإن هناك ردة 
فعل قوية من أنصار إس��رائيل ف��ي العالم، محاولين 
الحصول على قوانين في عدة دول تمنع المقاطعة«.
 وي��رى الكاتبان أن »ما يحصل في المملكة المتحدة 
هو مثال واح��د على محاوالت إعادة تعريف معاداة 
الس��امية ليتضمن انتقاد اسرائيل، وفي أمريكا هناك 

قانون الوعي بمعاداة السامية، له المفعول ذاته«.
 ويقول الكاتبان: »كوننا يهودا نؤيد حركة المقاطعة، 
الت��ي تق��وم على مب��ادئ حق��وق اإلنس��ان العالمية 
ومعارضة العنصرية، فإننا نجد من المؤلم أن البعض 
يح��اول أن يوحي بأن المجتمع��ات اليهودية مجمعة 
على تأييد التحال��ف الدولي إلحياء ذكرى المحرقة، 
بل على خالف ذل��ك فإننا نعتقد بأن التحالف الدولي 
إلحياء ذكرى المحرقة، بقيامه بالخلط بين معارضة 
السياسات العنصرية اإلسرائيلية والعنصرية القائمة 
على مع��اداة اليهود، فإنه يس��يس المفه��وم، ويضر 
بالح��رب عل��ى معاداة الس��امية، والنض��ال لتحقيق 

العدالة للفلسطينيين«.
 ويضيف الكاتبان: »نحن نحمل تهديد معاداة السامية 
محم��ل الجد، وفي الواقع فإن من تاريخنا كلنا يدرك 
مخاط��ر تزايد الحكوم��ات واألح��زاب العنصرية، 
والتنام��ي في الخطاب المعادي للس��امية والهجمات 

هو جزء من توجه أعرض على مستوى العالم«.
ويعتقد الكاتبان أنه »في مثل هذه األوقات الخطيرة، 
وأه��م م��ن أي وقت س��ابق، فإنه يج��ب التمييز بين 
االنتقاد المش��روع للسياس��ات اإلس��رائيلية الظالمة 
و)الع��داء لليهود بصفتهم يهودا(، كما يعرف الخبير 

برايان كالغ عداء السامية«.
 وي��رى الكاتب��ان أنه »خط��أ كبي��ر أن نصم حزب 
العم��ال )بمعاداة الس��امية( ألنه يرف��ض تبني كامل 
مقترحات التحالف الدول��ي إلحياء ذكرى المحرقة، 
فيجب أن يس��مح بانتقاد السياسات اإلس��رائيلية -أو 
مب��ادئ الصهيونية- كج��زء من الحوار السياس��ي، 
وهذا هو الس��بب الذي جعل اللجن��ة التنفيذية لحزب 
العم��ال تجد بعض توجيهات التحالف الدولي إلحياء 

ذكرى المحرقة غير مناسبة«. 
 ويش��ير الكاتب��ان إل��ى أن المحام��ي الكبي��ر هي��و 
توملينس��ون انتق��د التحال��ف الدولي إلحي��اء ذكرى 
المحرق��ة بموجب هذه المعايير، فيما حذرت منظمة 
»ليبرت��ي« حديث��ا الهيئات العامة ب��أن ذلك قد يهدد 
حري��ة التعبير، باإلضافة إلى أن المحامي األمريكي 
كينيث ستيرن، الذي كان شخصا أساسيا في صياغة 
النس��خة االولى من تعري��ف التحالف الدولي إلحياء 
ذك��رى المحرق��ة، حذر م��ن أن »التعريف بصيغته 
الجدي��دة« قد »يش��جع عل��ى العقوبة عل��ى التعبير 

المشروع عن الرأي السياسي«. 
 

ويلف��ت الكاتب��ان إل��ى أن مراهقين فلس��طينيين قتال 
في عطلة نهاية األس��بوع في غ��زة، في غارة جوية 
إس��رائيلية، مش��يرين إلى أنه قتل منذ بداية مسيرات 
الع��ودة الكبرى في 30 آذار/ مارس، أكثر من 130 
ش��خصا، بما في ذلك 25 طفال، و«هذه آخر األمثلة 
فق��ط، وهذا هو الس��بب الذي ندعو ألجل��ه لمقاطعة 

إسرائيل حتى تلتزم بالقانون الدولي«.
ويختم الكاتب��ان مقالهما بالق��ول إن »مع المنظمات 
اليهودي��ة واإلس��رائيلية في العالم، الت��ي لها مواقف 
مختلف��ة من حركة المقاطعة، فإننا نقف متحدين ضد 
التعريف��ات الضارة )لمعاداة الس��امية(، ومعا ألجل 

حقوق اإلنسان وحرية االحتجاج«.
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فاينانشال تاميز: إحجام 
العائالت الثرية يف السعودية 

عن االستثمار يف اململكة
نش��رت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية تقريراً 
عن »مناخ األعمال الهّش« في السعودية، كشفت فيه 
إحجام العائالت الثرية في الس��عودية عن االس��تثمار 
ف��ي المملك��ة، حي��ث »يق��وم الس��عوديون األثري��اء 
بتخزي��ن األموال في وقت يلقي التطهير بظالله على 
االس��تثمار«، بس��بب القل��ق المحيط بحمل��ة مكافحة 

الفساد.
وتوض��ح الصحيف��ة، أنه ف��ي حين تعمل الس��لطات 
الس��عودية عل��ى اس��تقطاب الرس��اميل األجنبية من 
الخ��ارج لتفعيل عجلة اقتصاده��ا الراكدة منذ أعوام، 
تجد نفس��ها عاج��زة عن إقن��اع أبناء البل��د بتوظيف 
أمواله��م، فيما ه��م مهدّدون بالس��جن ومحاكمات في 
إط��ار ما تعتبره الحكومة إصالح��ات تتضّمن تدابير 

لمكافحة الفساد.
ويكشف التقرير تفاصيل مثيرة عن تدابير السلطات، 
في ما يبدو قيوداً تفرضها على حركة الرس��اميل. إذ 
تنقل عن مصرفيين قولهم إن ش��ركات خاصة لجأت 
إل��ى »تخزي��ن أموالها، في حين يبح��ث البعض عن 
طرق لتحويل أموالهم إلى الخارج، في حين أن بعض 
الس��عوديين األثرياء يخشون على ش��ؤونهم المالية، 
بخاص��ٍة عندم��ا يتعل��ق األم��ر بمح��اوالت لتحويل 
األموال، إذ تتم مراقبتهم لمنعهم من نقل األصول إلى 

خارج البلد«.
ف��ي الس��ياق ذاته، يق��ول مدير ثروة س��عودي: »لقد 
اس��تجوب مس��ؤول حكوم��ي البن��ك بش��أن حوال��ة 
مصرفي��ة قيمته��ا 30 ألف دوالر كان يح��اول القيام 
به��ا أحد أقارب رجل أعمال«، واصفاً ما يجري بأنه 

»ضوابط على رأس المال«.
وأك��د مدير الثروة، الذي رفض نش��ر اس��مه بس��بب 
حساسية هذه المعلومات، أيضاً أنه »تم حظر عمليات 
نق��ل أموال أكبر حاول القي��ام بها رجال مال وأعمال 
س��عوديون«، مضيفاً أن »أحد أفراد األس��رة الملكية 
طل��ب تحويل الماليين لش��راء عقار ف��ي لندن، لكن 

طلبه كان نصيبه الرفض«. 
وتقول الصحيفة البريطاني��ة إنها قاطعت المعلومات 
م��ع أكثر من مصدر، وتأكدت م��ن مجريات األمور 
عل��ى هذا النحو حالي��اً في عالم الم��ال والمصارف، 
مش��يرة إلى أن »القلق وعدم وجود ش��هية لالستثمار 
في المملكة يهدّد بتقويض جهود ولي العهد السعودي 
محمد بن س��لمان إلصالح االقتصاد المرتبط بالنفط، 
ولخل��ق 1.2 ملي��ون وظيف��ة ف��ي القط��اع الخ��اص 
للسعوديين بحلول عام 2020، فيما بلغ معدل البطالة 
%12.9 في الربع األول، وهو أعلى مس��توى تسجله 

البطالة في المملكة على اإلطالق«.
وترصد الصحيفة استناداً إلى تصاريح من مصرفيين، 
مجموعة من العوامل تغذّي »المزاج السيئ، تتراوح 
بي��ن زيادة تكالي��ف توظيف األجان��ب، الذين يمثلون 
أكثر من %80 من القوى العاملة في القطاع الخاص، 
إلى المخ��اوف التي قد يثيرها األمير محمد في ش��ن 
حملة قمع كاس��حة أخرى لمكافحة الفس��اد، بعدما تم 
اعتق��ال أكثر من 300 من رج��ال األعمال واألمراء 
والمسؤولين الحكوميين الس��ابقين، في عملية تطهير 
من الكس��ب غير المشروع في نوفمبر/ تشرين الثاني 
2017، حي��ث اُحتج��زوا ف��ي فندق ريت��ز كارلتون 

بالرياض«. 

مراقبون يستبعدون شن حرب أمريكية على 
إيران رغـم ارتـفـاع وتـيـرة تـهـديـدات تـرامـب

واش��نطن - »القدس« دوت كوم- سعيد عريقات- 
أثارت التهديدات المتصاعدة المتبادلة بين الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب والق��ادة اإليرانيين، 
أص��داء في واش��نطن، تذكر بالتهدي��دات النارية 
التي تبادلها الرئيس ترامب مع كوريا الشمالية في 
بداية العام الجاري، كما وأثارت مخاوف بش��أن 
نش��وب مواجهة عس��كرية في الخلي��ج العربي، 
الش��ريان الحيوي إلم��دادات النف��ط العالمية، أو 

ربما صراعا أكبر من ذلك. 
وح��ذر ترامب الرئيس اإليراني حس��ن روحاني 
في رس��الة على تويتر من عواقب كارثية ستعود 
على بالده إذا ما هددت الواليات المتحدة، ما رفع 

حدة التوترات إلى مستوى جديد.
ويرى العدي��د من المحللي��ن المعنيين بالسياس��ة 
اإليراني��ة رس��الة ترامب بأنها ج��زء من مناورة 
تخويف، وليس��ت تهدي��دا حقيقيا، فيم��ا توقع قلة 
منهم اندالع حرب بين إيران والواليات المتحدة.

ويعود ذلك جزئياً إلى إدراك القيادة اإليرانية مدى 
تف��وق القوات المس��لحة األميركية عل��ى قواتها، 
وأن الرئيس األميركي يعتقد بأنه س��يحقق الهيمنة 
الجوي��ة والبحري��ة ف��ي أي ن��زاع م��ع طهران، 
وبالتالي فال يس��تبعد أحد حدوث اشتباك مسلح أو 
اي شكل آخر من أش��كال الرد اإليراني، كهجوم 
إلكترون��ي عل��ى س��بيل المث��ال، لتحدي رس��الة 
ترام��ب. ونس��بت صحيف��ة »نيوي��ورك تايمز« 
لكليف كبتش��ان، وهو رئيس مجموعة أوراس��يا، 
وهي مؤسس��ة استشارات سياس��ية في واشنطن، 
قول��ه »ال أعتق��د أن أي��اً منهما يري��د الحرب«، 
لكنه يرى أن ش��خصية ترام��ب الهجومية توحي 
بإمكاني��ة الدخول في مرحل��ة تصعيدية محتملة، 

»وهذا سيمثل خطراً حقيقياً«.
ويق��ول منتق��دو ترامب إن��ه )الرئي��س ترامب ( 
أحاط نفس��ه بسياس��يين يمينيين يتبن��ون وجهات 
نظر متش��ددة مثل��ه، وأبرزهم مستش��اره لألمن 

القوم��ي ج��ون بولتون، ووزي��ر خارجيته 
ماي��ك بومبيو الذي يرغب في تغيير النظام 
ف��ي إيران، وكان رّحب ف��ي أيار الماضي 
بقرار إلغاء المشاركة األميركية في االتفاق 

النووي مع إيران لعام 2015.
ويق��ول بع��ض المحللي��ن السياس��يين، إن 
ترام��ب يعتق��د أن تهديدات��ه الموجهة إلى 
إيران قد تجبر القادة اإليرانيين على إجراء 
مفاوض��ات مع��ه لمعالجة ما يعتب��ره عيباً 
قاتالً ف��ي االتف��اق النووي، ال��ذي تعهدت 

إيران بموجبه بعدم امتالك أسلحة نووية.

يش��ار إلى أن ترامب هنأ نفسه مراراً على نجاحه 
ف��ي تنفي��ذ إس��تراتيجية الضغط تل��ك على زعيم 
كوريا الش��مالية، كيم جون��غ أون، ووصفها بأنها 
كانت حاس��مة في قرار كيم بوقف اختبار القنابل 
والصواريخ النووية ولقاء ترامب في قمة الشهر 
الماض��ي في س��نغافورة. لك��ن المحللي��ن الذين 
درسوا إيران منذ فترة طويلة، يشككون بشدة في 
احتمال رض��وخ قادتها للضغ��وط األميركية، إذ 
يقول هوتشانغ حسن ياري، أستاذ العلوم السياسية 
بجامع��ة كوين��ز والكلي��ة العس��كرية الملكية في 
أونتاريو بكندا لنيويورك تايمز، إن »النظام الذي 
ظل لم��دة 40 عام��اً يهتف /الم��وت ألمريكا/ ال 
يمكنه أن يتراجع في وجه سياسات الرئيس ترامب 
العدوانية«. ويعتقد آخرون ان إدارة ترامب ربما 
أساءت تقدير مدى صمود النظام اإليراني، الذي 
يمتل��ك أجه��زة عديدة للس��يطرة عل��ى األوضاع 
الداخلية. وال يوجد ما يش��ير إلى أن »المنشقين« 
في إي��ران يمكنه��م فعل أكث��ر من مج��رد القيام 
باحتجاجات متفرقة. ويق��ول خبراء أن الواليات 
المتحدة ستنتصر بال شك في أي حرب تقليدية مع 
إي��ران، فالقوات األميركي��ة التقليدية تتفوق على 
القوات اإليرانية بكل المجاالت ، فهناك ما يقرب 

من 1.3 مليون جندي أميركي غير االحتياط، أي 
ما يقارب ثالثة أضعاف الجيش اإليراني، كما أن 
اإلنفاق العسكري األميركي السنوي تجاوز 600 
مليار دوالر خ��الل العام الماضي، مقابل حوالي 
16 ملي��ار دوالر في إيران، ولدى األميركيين ما 
يق��رب من 6 آالف دبابة بينما يقل مخزون إيران 
عن 1700 دبابة، وتضم القوات الجوية والبحرية 
األميركي��ة أكث��ر من 13 ألف طائ��رة وما يقرب 
من 300 س��فينة حربية، ولكن ه��ذا ال يعني بأن 
ترامب مستعد لدعم تهديداته بغزو إيران، فقد قال 
إنه يريد س��حب الواليات المتحدة من التش��ابكات 
العسكرية األجنبية، وال يبدو أن األميركيين لديهم 

شهية لخوض حرب أخرى.
من جهتها قال��ت باربرا س��الفين، مديرة مبادرة 
مس��تقبل إي��ران ف��ي المجل��س األطلس��ي وهي 
مجموعة بحثية مقرها واشنطن »ال أتوقع نشوب 
حرب فعلية –فهذا ليس في مصلحة أحد، وال يريد 
ترام��ب حتى أن يبق��ي الجن��ود األميركيين على 
األرض في س��وريا«، فيما يعتقد تريتا بارس��ي، 
رئيس��ة المجلس الوطن��ي اإليراني األميركي في 
واش��نطن أن »التصعيد دون سبل خروج ممكنة 
ه��و دائماً خطير للغاية، وق��د يؤدي إلى الحرب، 
حتى لو لم يكن ذلك هو الهدف النهائي لترامب«.

عائالت سورية تتبلغ بوفاة أبنائها املعتقلني بعد سنوات من البحث
 بي��روت )أ. ف. ب( أنتظرت س��لوى طويال أن 
تس��مع شيئاً عن ابن ش��قيقها الذي اعتقل في العام 
2011، لكنه��ا لّما تبلغت نبأ وفاته من موظفة في 
دائرة النفوس في حماة في وس��ط س��وريا، كادت 
ال تصدق، فراحت تردّد تحت وقع الصدمة “هل 

قضي األمر؟ هل مات حقاً؟”.
ويق��در ع��دد المعتقلين في الس��جون من��ذ اندالع 
الن��زاع في 2011 بعش��رات اآلالف ف��ي أنحاء 
س��وريا. وغالباً م��ا يتعرضون، وف��ق منظمات 
حقوقية وأفراد من عائالتهم، للتعذيب وحرمانهم 
م��ن المحاكم��ات العادل��ة وم��ن أي تواصل مع 
أقربائه��م. وتغرق عائالتهم ف��ي دوامة من القلق 
والش��ك، ويقضي افرادها أوقاته��م في التنقل بين 
الف��روع األمنية وينفقون مدخراتهم لمعرفة مكان 

احتجازهم أو حتى اذا ما زالوا على قيد الحياة.
في األس��ابيع األخيرة، تحققت عائالت وناشطون 
حقوقي��ون من قيام الس��لطات الس��ورية بتحديث 
سجالت النفوس المدنية، وإضافة كلمة “متوفي” 
الى جانب أسماء معتقلين بعد تحديد تاريخ وفاتهم 
ف��ي الع��ام 2013. ومع تناق��ل الخبر بس��رعة، 
قص��دت عائالت كثي��رة دوائر النفوس األش��هر 
الماضي��ة لمعرف��ة إذا ما كان أبناؤه��ا المعتقلون 
“ما زالوا على قيد الحياة”،. ويقول رئيس الشبكة 
الس��ورية لحقوق االنس��ان فضل عب��د الغني ان 
400 عائلة سمعت جواب “ال” ردا على سؤالها.
وتق��در الش��بكة ع��دد المعتقلي��ن لدى الس��لطات 

السورية بنحو 80 ألف شخص. ويقول عبد الغني 
لوكال��ة فران��س برس إن “النظ��ام كان يمتنع في 
السابق عن إعطاء معلومات حول المعتقلين. ولم 
يك��ن يعلن وفاتهم. أما اآلن فه��و يفعل ذلك ولكن 

بطريقة بربرية”.
-“حرقوا قلوبنا”-

وتم تحديث س��جالت محافظة حم��اة أوالً، تبعتها 
حم��ص )وس��ط( المجاورة، فدمش��ق، ث��م مدينة 
الالذقية الس��احلية والحسكة )ش��مال شرق(. وال 
تزال األسماء الجديدة تصل تباعاً إلى السجالت، 

بحسب الشبكة.
ويؤك��د عب��د الغني أنه خالل س��بع س��نوات تابع 
فيها ملف حقوق االنس��ان في س��وريا، لم يس��بق 
أن علم��ت عائ��الت المعتقلين بوف��اة أبنائها بهذه 

الطريقة.
ي��وم ذهبت س��لوى، صبيح��ة يوم أحد في ش��هر 
حزيران/يوني��و، برفق��ة زوجة أخيه��ا الى دائرة 
الس��جل المدن��ي، كان��ا خائفتي��ن م��ن أن تكون��ا 
الوحيدتي��ن اللتين تس��أالن عن قري��ب لهما، قبل 
أن تتفاج��آ “بوج��ود طاب��ور طوي��ل يمت��د حتى 
أس��فل الدرج”، وفق س��لوى. وتضي��ف “أغلبهم 
من النس��اء، أمهات أو أخوات معتقلين فيما وقف 
العس��اكر بينه��م. كان��ت كل واح��دة تخرج وهي 

تمسح دموعها وتخبئ وجهها بوشاحها”.
ونظمت العائلة التي لم تتس��لّم أي جثمان مراس��م 
ع��زاء لم��دة يوم واح��د م��ن دون أن تجرؤ على 

اش��هار حزنها في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة 
ق��وات النظ��ام. وتقول س��لوى بم��رارة “حرقوا 
قلوبنا، كانا كال��ورود، حتى في الحداد نخاف أن 

نحزن ونخفي حزننا”.
– “ال عودة” –

وتمكن��ت عائلة المعتقل إس��الم دب��اس من رؤية 
ابنه��ا على قي��د الحياة للم��رة األخيرة ف��ي العام 
2012، خلف قضبان سجن للنظام قرب دمشق.

ويروي شقيقه عبد الرحمن المقيم حالياً في مصر 
لفران��س ب��رس “كان يرت��دي كنزة كت��ب عليها 
+الحري��ة فقط+ باإلنكليزية. بعده��ا بفترة لم تعد 

تصلنا أخباره”.
ووصف��ت منظمة العف��و الدولية الع��ام الماضي 
سجن صيدنايا بأنه “مسلخ بشري” نظراً الى حجم 
االنتهاكات في هذا الس��جن القريب من دمش��ق.. 
وتش��دد المحامية الس��ورية نورا غ��ازي، عضو 
حرك��ة “عائالت من أجل الحري��ة” المعارضة، 

على أن “تأكيد الشكوك ال يكفي”.
وتقول لفرانس برس “حسنا، لقد أخبرونا بوفاتهم، 
لكنن��ا نريد أن نعرف مكان وجود جثامينهم. نريد 

أن نعلم السبب الحقيقي وراء وفاتهم”.
بعد سنوات من البحث واالنتظار المضني، تؤكد 
غازي المقيمة في بيروت أن “الناس متعبون في 
س��وريا. بالطبع هناك حالة إنكار. هناك مشككون 
يقول��ون +لم��اذا علينا أن نص��دق أن هذه الوثيقة 

حقيقية؟ أو أن التاريخ صحيح؟”.
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ليث الحمداني - رئيس التحرير

ف��ي ع��ام 1996 دعيت ال��ى مدين��ة )هاملتون( 
الكندي��ة اللقاء محاضرة مش��تركة عن الصحافه 
مع زميل مخضرم سبقني في المهنة بسنوات هو 
ابراهي��م الحريري ، كانت المناس��بة ذكرى 14 
تم��وز1958 وت��رك اصحاب الدع��وة لنا حرية 
اختي��ار الموض��وع ، تحدث زميل��ي الحريري 
عن تجربته في الصحافة الش��يوعية في العراق، 
واخت��رت ان��ا موضوع��ا آخ��ر ه��و )الصحافة 
والعس��كر ..وقفة س��ريعه اما عالقة شائكة( وقد 
حض��ت المحاضرة باهتمام الصديق الناش��ط د. 
ثامر الصفار يومها فقدم لها عرضا موس��عا في 
المجلة الثقافية العريق��ة )الثقافة الجديدة( قادتني 
الصدف قبل ايام الى مسودة المحاضرة ,وانا اقلب 
اوراقا قديمة، جاء في المحاضرة )العس��كر يقلد 
بعضهم بعضا مهما بعدت المس��افات الجغرافية 

ومهما  اختل��ف تكوينهم الطبق��ي واالجتماعي، 
سلوكهم ينش��أ مع تكوينهم االكاديمي وتطبيقاتهم 
العملي��ة ويختزل المس��افات ليص��ب بالتالي في 
خدمة القمع وبنسب متفاوته ومصادرة الحريات 
بش��كل عام وتلك االفعال تتناس��ل ف��ي ادمغتهم( 
رويت للحضور في تلك االمسية كيف ان العقيد 
عبدالس��الم عارف احد ضباط 14 تموز س��ارع 
وقب��ل ان يص��در اي تش��ريع عن ق��ادة التغيير 
الى ارس��ال زميله المقدم رش��يد فليح لالستيالء 
على مطبعة جريدة )الشعب( التي كان يصدرها 
يحيي قاس��م وكانت تضم ف��ي صفوفها نخبة من 
خيرة الصحفيي��ن المهنيين ليص��در المقدم فليح 
منه��ا بمعاونة البعثيين جري��دة )الجمهورية( في 
خط��وة يقلد فيها مثله االعل��ى جمال عبدالناصر 
الذي اوعز لزميله انور الس��ادات باصدار مجلة 
)التحرير( ، وكان ذلك المس��مار االول في نعش 
صحافة القطاع الخاص المؤسسية ، ورويت لهم 
كيف ان جريدة )البالد( التي اسسس��ها الصحفي 
الرائد روفائيل بطي وكان��ت اول المرحبين بما 
اس��مته )الث��ورة( وقف��ت بعد اربعي��ن يوما فقط 
بشخص نجل مؤسسها الصحفي كمال بطي امام 
العقيد عبدالسالم عارف لتحاسب على كاريكاتير 
نش��رته فسره العقيد كما اراد هو وليس كما اراد 

الرسام!!
ورويت لهم كيف وقف الزعيم عبدالكريم قاس��م 
في نيسان عام 1960 ليعلن )ان الصحافة فشلت 
في مهمتها وقس��مت صفوف الشعب بدال من ان 
ترصها(  ولم يقل ان��ه ورفاقه الضباط كانوا هم 

الس��بب في ازمة الصحافة نفس��ها ، وفي تمزيق 
وحدة الش��عب حدثتهم كيف تعامل الزعيم قاس��م 
مع شاعر العرب االكبر محمد مهدي الجواهري 
بعد ان نش��ر افتتاحية ف��ي جريدته )الرأي العام( 
عنوانها )م��اذا يحدث في الميمون��ه( والميمونة 
قري��ة في جن��وب العراق اس��تباحتها الش��رطة 
العراقي��ة وضرب��ت فالحيه��ا بقس��وة مما جعل 
الجواهري يصرخ في حضرة عبدالكريم قاس��م 
)اثورة بشرطة نوري الس��عيد( حادثة تشبه لحد 
ما حادثة كمش��يش الش��هيرة في مص��ر  !! مما 
جعل الجواهري الكبير يقيم تجربته مع العس��كر 
بع��د 30 عاما فيق��ول :) انا احمل نفس��ي بعضا 
من المسؤولية واحاس��ب نفسي بقسوة فكيف لي 
وانا الش��اعر والمثقف واب��ن التاريخ العريق ان 
اؤيد جنراال حتى وان كان طيبا (، وتسلسلت مع 
الحضور في االحداث وكيف ان انقالب 8 شباط 
اطاح بالصحافة المؤسس��ة نهائي��ا حيث اغلقت 
الجرائد المعمرة )البالد( ل� ال بطي و)االخبار ل� 
ال ملكون و)الزمان( لتوفيق الس��معاني ،وكيف 
طورد العش��رات م��ن الصحفيي��ن المهنيين مما 
اح��دث انقطاع��ا بين االجي��ال المهني��ة ، بل ان 
االنقالب الذي قام تحت ش��عار الوحدة اغلق بعد 
اش��هر جريدة )الوحدة( التي اصدرها المناضل 
الراح��ل باس��ل الكبيس��ي ، وظ��ل العس��كر في 
العراق يقلدون عس��كر مصر، حاولوا تاس��يس 
)اتحاد اشتراكي( ثم امموا الصحافة كما هو حال 
مص��ر ليقضوا على حلم المهنيين من الصحفيين 
بصحافة مؤسسية مستقلة بعيدة عن نفوذ الدولة ، 

ع��دت بهم الى ابعد من ذلك التاريخ، الى الفريق 
بك��ر صدقي الذي امر باص��دار جريدة )الدفاع( 
لمهاجم��ة الزعيم الوطني الخالد جعفر ابو التمن 
ورفاق��ه بع��د ان اس��تقالوا م��ن وزارة حكم��ت 
سليمان التي ش��كلها بعد االنقالب احتجاجا على 

ممارساته وفرديته  .
المحاض��رة طويل��ة فق��د تناولت مراح��ل حكم 
العس��كر في العراق واليتس��ع المجال لعرضها 

بالتفصيل .
 دمر عس��كر س��وريا بانقالباتهم البعثية صحافة 
مهني��ة عريق��ة في س��وريا كما دم��رت صحافة 
العراق ومات خيرة صحفيي سوريا  المهنيين في 
المنافي  بل ان نشاط عسكر البعث ضد الصحافة 
امتد الى لبنان حيث انهت )قوات ردعهم( صحيفة 
)المح��رر( العريق��ة ودمرت )جري��دة بيروت( 
واغتال��ت مجموعة من الصحفيي��ن المهنيين في 
مقدمته��م رياض طه النقيب الس��ابق للصحفيين 
وصاحب مطبوعتي )الكفاح( و) االحد( وس��ليم 
اللوزي صاحب )الح��وادث( والصحفي المهني 
المصري ابراهيم عامر وتطول القائمة  ، وفعل 
مثلهم )عس��اكر العرب( في الدول التي حكموها 
ف��ي مرحلة ماس��مي زورا ب� )الحك��م الوطني( 

ابتداء من ليبيا وانتهاء ب� السودان .
  التاريخ يكرر نفس��ه  اليوم مع مع العس��كر في 
مصر والسودان وتعاملهم مع الصحافة التي هي 
ضحية دائما لعقليتهم السلطوية القمعية ، وايضا 
لس��وء تقدير بع��ض المثقفي��ن الذي��ن يصفقون 

للعسكر كرها بقوى سياسية يختلفون معها . 

                من مفكرتي
الصحافة والعسكر اوراق عمرها اكثر من عقدين

»يونيسف«: أكثر 
من 10 آالف ميين 

دون مياه بصعدة
صنعاء: 

أعلن��ت منظم��ة »يونيس��ف« ع��ن 
انقطاع المياه الصالحة للش��رب عن 
نح��و أكثر من 10 آالف ش��خص في 
محافظة صعدة في اليمن، نصفهم من 

األطفال.
المنظم��ة عب��ر موقعه��ا  وأعرب��ت 
الرس��مي على »تويتر« مؤخرا، عن 
اس��تنكارها لتعرض مش��روع للمياه 
حيوي ومنقذ للحياة في اليمن للهجوم 
م��ن جديد هذا األس��بوع ف��ي صعدة 

غرب اليمن.
وأش��ارت إل��ى أن المرف��ق الضخم 
للمي��اه، أصبح أكثر من نصفه مدمراً 
اآلن، م��ا أدى إل��ى انقط��اع المي��اه 
 10.500 ع��ن  للش��رب  الصالح��ة 

شخص.
وأوضحت »يونيسف« في تغريداتها 
أن الوص��ول إل��ى المي��اه ف��ي اليمن 
أصبح تحدياً ضخماً بالنس��بة لماليين 
األطفال ف��ي اليمن، البلد الذي مزقته 
الح��رب، الفت��ة إلى أن أكث��ر من 5 
آالف طفل تضرروا بس��بب تعّرض 
مش��روع المياه للهج��وم للمرة الثالثة 

على التوالي.

»هيومن رايتس ووتش«: القوات العراقية أفرطت باستخدام القوة ضد احملتجني
التقرير: استخدام القوات العراقية للعنف تسّبب مبقتل عدد من املتظاهرين، وإصابة العشرات، بينهم أطفال

بغداد ــ براء الشمري
أك��دت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، أّن القوات 
العراقي��ة »اس��تخدمت القوة القاتل��ة والمفرطة إلى 
ح��د كبير« ضد المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة 
بالخدمات والوظائف والماء والكهرباء، مشيرة إلى 

أّن بعض التظاهرات قوبلت بممارسات عنيفة.
وأوضحت المنظمة، ومقّرها نيويورك، في تقرير، 
لها، أّن استخدام القوات العراقية للعنف تسبّب بمقتل 
عدد م��ن المتظاهري��ن، وإصابة العش��رات، بينهم 

أطفال، تعّرضوا للضرب بأعقاب البنادق.
ولفت التقرير إلى قيام قوات عراقية بإطالق الذخيرة 
الحي��ة على المحتجين، مؤك��داً فرض قيود صارمة 
على مح��اوالت العراقيين للوصول إلى المعلومات 

عن طريق اإلنترنت.
ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية 
لمنظم��ة »هيوم��ن رايت��س ووت��ش« في الش��رق 
األوس��ط، قولها إنّه »على السلطات العراقية إجراء 
تحقي��ق موث��وق ومحايد في م��ا يبدو أنّه اس��تخدام 
مف��رط للقوة القاتلة في البص��رة«، جنوبي العراق، 
مبيّنة أّن »الحكومة لم تعالج مظالم المحتجين الذين 
م��ا زالوا في خطر بس��بب التظاهرات الدموية التي 

أصبحت أمراً واقعاً«.
وأكد التقرير حص��ول المنظمة على معلومات تفيد 
بحص��ول عملي��ات اعتق��ال تعس��فية للمتظاهرين، 
مش��يراً إلى قيام مسلحين بقتل المحامي جبار محمد 
كرم الذي كان يعم��ل لإلفراج عن محتجين اعتقلوا 

في تظاهرات البصرة.

وأوضح أّن شهوداً قدّموا 
فيديو  ومقاط��ع  ص��وراً 
الق��وات  ف��ي  لعناص��ر 
الزي  يرت��دون  العراقية 
يقومون  وهم  الرس��مي، 
المتظاهري��ن  بض��رب 
بعصي وأنابي��ب معدنية 
أج��ل  م��ن  وبالس��تيكية 
تفري��ق الحش��ود، فضالً 
عل��ى  االعت��داء  ع��ن 
يج��ري  كان  صحاف��ي 
كذلك  مؤكدي��ن  مقابل��ة، 
»ب��در«  مليش��يا  قي��ام 
عل��ى  الن��ار  بإط��الق 
المحتجين وقتل أحدهم. 

ووفق��اً للتقري��ر ذاته، قال رئي��س اللجنة األمنية في 
مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي، إنّه »حتى 
التاس��ع عش��ر من يوليو/تموز الحالي، قتلت قوات 
األم��ن ثالث��ة متظاهري��ن، وأصاب��ت اثني عش��ر 
آخري��ن، وأطلق��ت الن��ار والغ��از المس��يل للدموع 

عليهم«.
وأوض��ح أّن الق��وات العراقي��ة ألق��ت القبض على 
عش��رات المتظاهري��ن الذين ما زال��ت تحتجزهم، 
م��ن بينهم طفالن على األقل، س��يتم اتهامهم بتدمير 

ممتلكات حكومية، والهجوم على قوات األمن.
ودع��ت منظم��ة »هيومن رايتس ووت��ش« القوات 
العراقي��ة، إل��ى تنفي��ذ القان��ون وفقاً لمب��ادئ األمم 

المتحدة األساس��ية بش��أن اس��تخدام القوة واألسلحة 
الناري��ة، مبيّنة أّن هذه المبادئ تش��دد على أّن تنفيذ 

القانون يجب أن يتم بدون وسائل عنيفة.
وأعلنت الس��فارة األميركية في بغداد، ، عن دعمها 
لمطال��ب المحتجين العراقيين، مؤكدة في بيان، أنّها 
»تدع��م حق الش��عب العراقي في التظاهر الس��لمي 
والتعبي��ر عن الرأي«.وتش��هد العاصم��ة العراقية 
بغ��داد، والمحافظ��ات الجنوبي��ة في الب��الد، منذ 8 
يوليو/تم��وز الحال��ي، موج��ة تظاهرات ش��عبية، 
احتجاج��اً على س��وء الخدم��ات وازدي��اد البطالة 
وتفش��ي الفس��اد، قابلتها القوات األمنية بالقوة، ما 
تسبب بمقتل وإصابة مئات العراقيين، بينهم أطفال.

)العربي الجديد( لندن

طالبت المنظمة القوات العراقية بتنفيذ القانون )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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هكذا أرى املونديال
ال أكت��رث بالمونديال ، ال يهمني من يربح أو يخس��ر طالما ليس بين المتنافس��ين 
فريق يحرك ش��عوري الوطني. أنا لس��ت آسفة ألني لست حيادية تجاه الحدث . قد 
تعنيني لعبة تجمع بين فريقين متس��اويين ف��ي بالدهم من حيث العدالة االجتماعية 
وحقوق الفرد . احزن مثال على المنتخب المصري ليس ألنه خسر جوالته وخرج 
باك��را ، فمن وجهة نظ��ري يكفيه فخرا وجوده في المونديال بي��ن الفرق القوية . 
ولكن مايحزنني أن هؤالء الش��بان الذين نذروا مس��تقبلهم للرياضة ال يجدون في 
بالده��م الدعم الكامل وال االمكانيات المتاحة لمنافس��يهم م��ن الفرق الغربية ، فأنا 
أشكك بنزاهة القائمين على أجهزة الرياضة والشباب في كل البالد العربية بسبب 
الفساد والمحسوبيات وأمور كثيرة ال وقت لتعدادها ، على األقل من  واقع اطالعي 
على فضائح الفساد في عدد من هذه الدول ، والذي يؤدي دائما الى تهميش جهود 
ش��بابنا والعبينا وتأطيره ضمن قوانين بالية وقت��ل االبداع . أو اجبارهم على بيع 
موهبته��م لصالح منتخبات تتفهم وتقدر التمي��ز والموهبة كمثل الالعب المصري 
محمد صالح الذي لم نكن نعرف عنه شيئا« قبل أن يصنعه ليفربول بطال« ضمن 

منتخبه. 
ال أؤم��ن حقا أننا نش��جع فريقا ض��د آخر بمعزل عن نوازعنا البش��رية أو خلفيتنا 
السياس��ية ، فمعظم الس��وريون )خارج البلد( لم يش��جعوا الفريق الروس��ي وذلك 
العتبارات سياس��ية أولها التدخل الروس��ي في بالدهم . الفريق الفرنس��ي لم يحظ 
بالش��عبية الكبيرة في المباراة النهائية ، وذلك لمي��ل كفة التصويت لصالح الفريق 
الكرواتي الذي نجحت رئيس��ته الجميلة باستقطاب االنظار اليها والى بالدها عبر 
اطاللتها المش��رقة وتحش��يد االعالم مس��بقا لتقديمها كرئيس��ة بالد نزيهة سافرت 
لتحض��ر الموندي��ال على نفقته��ا الخاصة بطائ��رة بالدها العادي��ة وعلى الدرجة 
الس��ياحية بعد ان باعت الطائرة الرئاس��ية كجزء من تسديد ديون كرواتيا . يلعب 
اإلعالم لعبته الذكية ف��ي تلميع الفرق وإظهار الالعبين بمظهر األبطال الخارقين 
الذين تهفو قلوب الصبايا اليهم ويتشبه المراهقون بإطاللتهم وقصات شعرهم ، مما 
اس��تدعى الش��يخ عبد هللا المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان 
الملكي الس��عودي الى تحريم اتباع تقليد الشبان لقصات شعر ووشوم الالعبين في 
مونديال 2018 . كنت أتمنى لو اسمع للشيخ المطلق أي تعليق أو إدانة لما يحدث 
في األراضي الفلس��طينية مثال« خالل نفس الفترة الزمنية . فلقد نش��طت اسرائيل 
في تشديد حصارها على أهلنا في غزة واألراضي الفلسطينية مستخدمة المونديال 
)كعادتها( كغطاء ألفعالها الوحشية واعتمادها على إالهاء شعوب العالم في متابعة 
أق��دام الالعبي��ن وكرتهم الخارق��ة من جهة وعلى تخائل أصح��اب األمر )العرب 

كلفة( من جهة أخرى. 
قد أتهم بأنني ال أمتلك روحا« رياضية أو أنني أعقد األمور كي أفسد متعة اللحظة 
. الحقيق��ة أنن��ا محكومون بالمؤامرة ،وهذا مايفس��د علينا متع��ة الحياة وليس فقط 
متع��ة متابعة مباراة كرة قدم. إذ كيف نبرر تخاذل س��بع م��ن الدول العربية وهي 
الس��عودية والبحري��ن واالم��ارات والع��راق واالردن والكويت ولبن��ان عن دعم 
المغرب لصالح الملف الثالثي) امريكي ومكس��يكي وكندي( . حيث صوتت الفيفا 
الختي��ار البلد الذي سيس��تضيف المونديال القادم وكان المغ��رب قد أمن تصويت 
اش��قائه الع��رب كي يفوز بالتصوي��ت ، اال أن االعتبارات السياس��ية، كما أعرب 
المصدر الرسمي في الحكومة المغربية، قد لعب دوره في )خيانة( األشقاء كما أكد 
وزير الرياضة المغربي رشيد المطالبي ، وأن المغرب سيرد في الوقت المناسب 
عل��ى ه��ذا التخاذل. في ظل ه��ذه األجواء هل يا ترى ثمة متع��ة متبقية في متابعة 
الكرة والالعبين ؟ ماليين صرفت وماليين جنيت وأبطال صنعت ، تجارة رابحة 
ب��كل المقاييس ، توجيه ألنظار العالم الى رقعة خضراء وأس��رهم ضمن مقوالت 
إعالمي��ة مس��بقة التجهيز ، ونحن ...من نح��ن ؟ نحن الخاس��رون دوما« في كل 
األلعاب والخارجون من كل مونديالت الحياة، نجرجر أذيال خسارتنا في معاركنا 
الحقيقة عندما يستدعي األمر وقفة السترداد 
ح��ق أو الدفاع عن وط��ن أو نصرة مظلوم. 
بحت حناجرنا م��ن الصراخ غوووووول ، 
ونحن ال ن��دري أن )الغ��وووووول( القادم 
لمصلحة عدونا س��يدخل في مرمانا فنخسر 
عاصم��ة أخرى ونس��تقبل الجئي��ن آخرين 

بجنسيات جديدة ....  

بانه القاسم
كاتبة من اسرة جريدة )البالد(

نافذة
»الطالق بالغربة« هجرة مضاعفة

د. كيتي وتد*

ق��د يك��ون ق��رار الطالق ه��و الحل 
الوحيد امام الزوجين والحل األفضل 
ل��كل منهم��ا. ولك��ن األكيد أن��ه ليس 
الحل األمثل لألبن��اء الذين يحتاجون 
لنموذج أهل بالغين يعرفون الوصول 
التفاق وتسوية بعد الحوار والتواصل 
االحت��رام  عل��ى  المبن��ي  اإليجاب��ي 

والسعة. 
قد يدع��ي من اختاروا ه��ذا الحل انه 
األنس��ب لألبناء وأنه أفض��ل من ان 
يكونوا بأجواء س��لبية وأوافقهم الرأي 
ان��ه قد يك��ون األنس��ب عن��د وجود 
خالف كبير وعنف داخلي وانش��قاق 
مس��تمر ولكْن هناك ثم��ن لهذا الحل 
وممكن ان تكون أثمانا عالية وليست 

سهلة! 
أبعاد الطالق النفسية على األبناء

األس��رة الس��عيدة التي تق��دم نموذجا 
ناجح��ا لألبن��اء ف��ي قيم��ة »الوحدة 
األس��رية« وقيمة »االنسجام العائلي 
والعاطف��ي« تعلمه��م أم��وًرا كثي��رة 
جدا تك��ون لهم نموذجا ليتبعوه عندما 
يقدمون على خطوة الزواج والشراكة 
وتربية األبناء. ال��زواج الناجح الذي 
المحب��ة،  االحت��رام،  عل��ى  يعتم��د 
التقدير، االعجاب، اإلنصات الحقيقي 
والفخ��ر بين الطرفي��ن هو كنز يقدمه 
األه��ل لألبناء، ومن يخت��ار الطالق 
حال للمش��اكل يخت��ار أيضا ان يحرم 
األبناء من هذا الكنز. مس��ؤولية تقديم 
ه��ذا الكنز ه��ي عل��ى الطرفين: األم 
واألب، وليس��ت على ط��رف واحد! 
فلي��س عل��ى االم التضحي��ة بحقوقها 
ومش��اعرها وقيمتها لتقدم هذا الكنز، 
ألن��ه أصال لن يكون كن��زا عندها بل 
و«مصطنع��ا«.  »مزيف��ا«  س��يكون 

وكذلك األمر بالنس��بة لألب.  حرمان 
األبناء من أجواء أسرية دافئة ستسبب 
لهم ألما وخيبة وحس��رة وستعيق بناء 
ثقته��م بالرب��اط المق��دس وستش��كل 
مصدرا للقلق المستمر. وهناك الكثير 
م��ن األبناء م��ن يحمل معه الش��عور 
بالذنب عند طالق أبويه ألنه سيش��عر 
انه المسؤول عن خالفاتهم المستمرة 
ونزاعاتهم الصعبة وسيفكر باستمرار 
»ان��ه ل��و كن��ت أفضل ول��و حاولت 
أكثر ل��كان األمر مغايرا بينهم ولبقوا 
معا«. من الصعب اقناع األبناء انه ال 
ذنب لهم فيما يحصل وانه فقط س��وء 
تفاهم بي��ن »الكب��ار« وال عالقة لهم 
بما ي��دور بينهم! الش��عور بالتقصير 
وبالذن��ب يصاحب األبناء باس��تمرار 
وال يختف��ي بمجرد انهم بلغوا وأقاموا 
لهم أسرة. جميعنا يعتمد على المقارنة 
ف��ي حيات��ه وقلة م��ن ال يهمه��م أمر 
االخري��ن، وهك��ذا األبن��اء يقارنون 
باس��تمرار بين أهلهم وأهل أصحابهم 
ويتفكرون ويتس��اءلون. رؤية األبناء 
لنماذج أس��ر سعيدة بها وفاق بين االم 
وأج��واء  بالعالق��ات  ودفء  واألب 
أس��رية داعم��ة وإيجابي��ة س��يزيدهم 
حس��رة لواقع أس��رتهم وسيش��عرهم 
بغض��ب دفي��ن نح��و أهله��م البالغين 
الذي��ن »فش��لوا« في إيج��اد »معادلة 
للعيش المشترك« وفشلوا في الحفاظ 
على وحدة األسرة وانسجامها وكانوا 
بمفه��وم معي��ن »أنانيي��ن« بخيارهم 
االنفصال وعدم االستثمار في العالقة 
من خ��الل استش��ارة زوجي��ة وبناء 

جسور محبة وتفاهم.
تأثير المحيط الغربي 

الطالق ف��ي المجتم��ع الغربي يعتبر 
ظاه��رة اجتماعي��ة مقبول��ة وترتف��ع 
نسبته كل عام، فأصبح نموذجا شائعا 
أن يكبر األبناء متنقلين بين بيتين: بين 
أم وش��ريكها الجديد وأب وش��ريكته 
الجديدة. ال ش��ك أن هذه الظاهرة لها 
التأثي��ر الكبير على »س��رعة« اتخاذ 
قرار الطالق كحل أيضا في األس��رة 
العربي��ة المهاجرة الت��ي ترى أن هذا 
أمر وارد وش��ائع ويمن��ح كل طرف 

حرية واستقاللية أكبر. 
حض��رت األس��رة العربي��ة للمهجر 
تحم��ل أثقاال كثيرة وتواج��ه تحدياٍت 

هائل��ة، األم��ر الذي يزيد م��ن أهمية 
الوحدة والترابط والتكاتف واالنسجام 
األس��ري ليكون بالمس��تطاع تخطي 
الصعاب معا ومواجهة الغربة وألمها 
بق��وة وحصان��ة. له��ذا أرى أن قرار 
انفص��ال الزوجي��ن ف��ي غربتهم��ا، 
وبال��ذات بع��د س��نوات بس��يطة من 
االنتقال، هو أمر فظيع قد يمزق كيان 
العائلة ويحطم األبناء نفس��يا ومعنويا 
ويس��بب تراجعهم ف��ي األداء اليومي 

والعملي واألكاديمي. 
ظاه��رة البحث عن ال��ذات والحرية 
الشخصية على حساب وحدة األسرة

م��ن بين م��ن حض��ر ال��ى المهجر، 
والظل��م  بالقم��ع  ش��عرن  زوج��ات 
بس��نوات زواجهن وتحملن وصبرن 
النهن لم يجدن حال ولم يجرؤن على 
االعتراض وحت��ى التعبير. ونالحظ 
انهن وح��ال وصولهن للوطن الجديد 
ومعرفته��ن بالقواني��ن المتعاطفة مع 
المرأة والخدمات المتاحة لها يسارعن 
إلى التخلص من العالقة بشكل متهور 
وغي��ر م��دروس وال يأخ��ذن بعي��ن 
االعتبار مصلحة األوالد بل باألساس 
مصلحتهن. ويكون الطالق هو أنسب 
حل بعد ما قاس��ين م��ن عالقة صعبة 
وقد تكون عنيف��ة ولكن قرار الطالق 
يج��ب ان يك��ون مدروس��ا وأن يت��م 
التحضير له وألبعاده النفس��ية بالذات 
وأث��ره على األبن��اء. فالقي��ام باألمر 
جه��ال يختلف ع��ن القيام ب��ه بالعقل 
والتروي والتخطيط وبوجود االعداد 

والدعم المطلوبين.
 قد تكون هذه الظاهرة في بداياتها ولم 
تصل الى نس��بة مقلقة ولك��ن التنويه 
بوجودها وتس��ليط الضوء عليها أمر 
هام أراه ضروريا لنتفكر كيف نحافظ 
على وحدة اس��رنا التي هي سر قوتنا 
وس��ر تأقلمنا ألن وحدة األس��رة هي 
الحصانة األولى الت��ي تحمي األبناء 
م��ن التده��ور األخالقي والس��لوكي 
وتك��ون س��دا مانع��ا م��ن التأثيرات 
السلبية التي نالحظها تزداد في الجيل 
الصاعد : مخدرات، كجول، عالقات 

جنسية متاحة وتمرد على األهل.
*  )كاتبة من اسرة  جريدة البالد(

مستش��ارة تربوية, ناش��طة اجتماعية 
ومدربة أسرية
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لتتحوّل احتجاجات العراقيين إلى ثورة

سيّار الجميل *

تبرز في ظّل التداعيات التي أفرزتها االنتخابات 
النيابي��ة ف��ي الع��راق أخي��را، وم��ا رافقه��ا من 
إخفاق��ات وانحرافات خطي��رة، وحالة الفوضى 
السياّس��ية، وتفاقم المشكالت الصعبة التي مّست 
حي��اة الن��اس، وإغراقه��م باألزم��ات القاس��ية، 

وعج��ز الحكوم��ة وإدارات المحافظات 
ع��ن معالجتها، واستش��راء الفس��اد لدى 
كّل الطبق��ة الحاكم��ة الت��ي تؤلفه��ا كّل 
األح��زاب والكت��ل والمليش��يات.. تبرز 
ظاهرة االحتجاجات الجماهيرية منطلقةً، 
ه��ذه المّرة، من البص��رة ّضد األوضاع 
المأساوية القائمة التي يعيشها العراقيون 
منذ 15 س��نة، إذ يفتقد أغل��ب العراقيين 
أبسط وسائل الخدمات، وأهمها الكهرباء 
والماء والدواء، مع انعدام بقية الخدمات. 
وفي مثل هذا الصيف، يطالب المحتجون 
بتحس��ين األوضاع وتوفير فرص عمل، 
وتلبي��ة متطلباته��م م��ن الم��اء والطاق��ة 
واألدوية.. ويب��دو عجز الحكومة الحالية 
واضحاً وفاضحاً، فهي لم تستطع معالجة 
الته��رؤات في المؤسس��ات، ولم تحدّ من 
الفساد المستش��ري في كّل مرافق الحياة 
العراقية، ولم تس��تطع منع حمل الس��الح 
في أيدي الناس.. ناهيكم عن فقدان األمن 

والنظام، كما يعرف الجميع ذلك. 
هذه االحتجاجات السلمية الساخنة يمكنها 
أن تتح��ول إل��ى ث��ورة حقيقي��ة عارم��ة 
القتالع الفساد والفاسدين، بالقضاء على 

األح��زاب والجماع��ات الحاكم��ة والمس��ؤولين 
الذين يشكلّون طبقة فاسدة واسعة النفوذ، بوجود 
مليش��يات منفلتة تابعة لزعماء الكتل واألحزاب، 
والذي��ن نجده��م وق��د س��كتوا اآلن، والزمه��م 
الصم��ت، متهّمين المظاهرات بوجود مندس��ين 
)!(. ويؤك��د أحد أبرز الك��وادر قائالً إّن زعماء 
بع��ض الكتل قد اتفقوا على حرق بغداد بالكامل، 
إن اس��تمرت الث��ورة، ووص��ل ش��واظها إليهم، 
فض��الً عن تحدّي��ات أخرى، تواج��ه المنتفضين 
السلميين بزرع ش��راذم من المدنيين المخّربين، 
ليقوم��وا بأعم��ال محرّمة ومخزي��ة، يوصم بها 

المتظاهرون األحرار. 
ثّمة وصاي��ا مبدئية، مقترحة عل��ى كّل الثائرين 
العراقيين، وال بدّ من معرفتها وإدراك ما يمكن 

اتخ��اذه من إجراءات، حس��ب المعايي��ر المتّفق 
عليها ف��ي كّل ثورات العال��م وانتفاضاتهم، واالّ 
فاّن احتجاجاتكم ستذهب سدًى، وسوف ال يلتفت 
إليه��ا أحد من ه��ؤالء المس��ؤولين الذين غرقوا 
بالفس��اد والعمالة وس��حق الع��راق. وقد اعترف 
أحده��م بمثل ه��ذه الجريمة، طالباً الس��ماح من 
الش��عب العراقي عل��ى كّل جناياته��م المخزية.. 
وكان مأموال أن ينهي كلمته بانس��حاب نفسه من 
الميدان، كما يفعل غيره في العالم، ولكن يبدو أنه 
يمارس لعبة من أالعيبهم في البقاء في الس��لطة، 
على الرغم من كّل العار والش��نار الذي يحملونه 
عل��ى كاهلهم. والمقترح��ات، إن كان العراقيون 

يؤمنون حقّا بالتغيير التاريخي: 
أوال: ال يمكن ألي مؤسس��اٍت متط��ورةٍ في هذا 

العالم تلبية مطالبكم بهذه السرعة، وال يمكن أليّة 
حكومة عراقي��ة توفير آآلف فرص العمل فجأة، 
وال تلبي��ة م��ا تريدونه م��ن خدم��ات، وليس لها 
القدرة على أن تقول: كن فيكون.. وعليه، ينبغي 
أن يك��ون الحل سياس��ياً، برفع س��قف المطالب، 
وطرح ش��عار تغيير النظام السياس��ي الحاكم، إذ 
إن��ه رأس الب��الء منذ 15عاما. وق��د ثبت عجزه 
الت��ام ف��ي األداء عل��ى كل المس��تويات بتّرهاته 
وفس��اده، وانحرافات دس��توره وجرائ��م أحزابه 
الحاكمة، وجرائم المس��ؤولين الذين تولّوا الحكم 
في��ه. وأن ين��ادي كل العراقيي��ن بدول��ة مواطنة 

ذات نظ��ام ديمقراطي حقيقي، بدل دولة مكونات 
طوائفية، ذات نظام محاصصي كسيح. 

ثاني��ا: المطالب��ة الحقيقية برفع أي��دي إيران من 
العراق تماماً، وحظر تدّخالتها السافرة في الشأن 
العراق��ي، وتحديد طبيعة العالقات الدبلوماس��ية 
والتجارية معها، كونها ال عهود لها مع العراقيين 
أبداً، وأنها استغلت أوضاعهم، فعبثت بمقدّراتهم 
األمني��ة، ولعبت بجغرافيتهم لقط��ع الماء عنهم، 
وقطع الكهرباء عنهم، إذ تتقاضى سنويا تسعمائة 
مليون دوالر من العراق لشراء الكهرباء فقط... 
إيران داء العراق العضال، وما دامت هذه الطبقة 
السياس��ية على رأس حكم العراق، فاّن هذا البلد 
س��يكون ألعوبة بيد إيران، ك��ون هذه الطبفة من 

عمالئها المفضوحين. 
ثالث��ا: على الش��عب العراق��ي كلّه أن يه��ّب هبّة 
واح��دة في وج��ه هذا النظ��ام الجائ��ر، كي تعلم 

الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة م��دى معارضة 
العراقيي��ن اختياراته��ا البائس��ة.. عليه��م كلّه��م 
مناصرة الثورة في أي مكان تنش��ب من العراق، 
وال تبق��ى البصرة أو مدن أخرى عرضة للتنكيل 
من أزالم النظام ومرتزقته المتّوحش��ين.. عندما 
ث��ارت األنبار وتكريت والموص��ل وديالى على 
عهد ن��وري المالك��ي قبل س��نوات، صفّق الكّل 
ض��دّ اعتصاماته��م ووصفوها بأش��نع الصفات، 
وق��د وعد النظام بتلبية المطالب، ثم خان الوعد.. 
الي��وم، يث��ور الجنوب، فعلى الوس��ط والش��مال 
والغ��رب الوق��وف معه، ليعلم العالم أن الش��عب 

كلّه ضدّ هذا النظام الفاسد. 
رابع��ا: عل��ى العراقيين أن ال ينخدع��وا بكلمات 
أو تصريح��ات  ناعم��ة،  أو خط��ب  معس��ولة، 
مخاتل��ة، فكلّها وعود كاذب��ة، يلقيها كّل عناصر 
النظام، ممثلّين بزعمائهم الذين لم تنفع معهم أبداً 
لغ��ة المكر والخ��داع، فقد تمّرس��وا على الكذب 
والمراوغ��ة. وعليه، تنف��ع ضدّهم كّل أس��اليب 
الثورة واقتالعه��م وعقابهم بإحالتهم إلى محكمة 
الجنايات، وإنزال القصاص بهم جّراء ما اقترفوه 
من جرائم بحّق العراقيين. على الثوار أن يرفعوا 
س��قف مطالبهم بمحاس��بة كّل رؤوس هذا النظام 
قاطبة، س��واء بمن اش��ترك في الس��لطات العليا 
والتش��ريعية والتنفيذية، وساهم، بشكل أو بآخر، 

في خراب العراق ونهبه وسحق شعبه. 
خامس��ا: ضرورة والدة زعامة سياسية مواطنية 
جدي��دة، أو إيجاد قيادة سياس��يّة رئيس��ية، تنبثق 
عنها هيكلية قيادات سياسية للثوار والمتظاهرين 
والمعارضي��ن، تتّوحد الحقاّ من أجل معرفة 
فصائ��ل الثورة، فهي مؤّهلة ضمن الظروف 
التي تعيش��ها اليوم أن تنخ��رط فيها عناصر 
مندّس��ة ومخرب��ة ومأج��ورة لتفجيره��ا من 
الداخل، أو اس��تالبها لصالح إبقاء هذا النظام 
ف��ي حك��م الع��راق. وس��تفعل إي��ران ما في 
وس��عها إلجهاض أّي تغيير سياس��ي جذري 

في العراق من خالل عمالئها  
ووكالئه��ا، وخ��ذالن أي��ة حرك��ة تحّرري��ة 
عراقيّ��ة، تس��عى إلى اس��تعادة الوطن وأهله 
م��ن أبناء ش��عب الع��راق العري��ق الذي ال 
يرضى بحكم الفساد والفاسدين، وال يرضى 

بأدوارهم العميلة. 
سادساً: على كّل الشرفاء وأصحاب الضمائر 
الحية من المثقفين ونخب الموظفين والعاملين 
وأس��اتذة الجامعات والمعلمين واإلعالميين 
م��ن  والفنيي��ن  والمهنيي��ن  النقابيي��ن  وكّل 
الوطنيين العراقيي��ن الوقوف مع العراق في 
محنته اليوم، وتخليصه من أيدي هذه الطبقة 
الحاكم��ة الت��ي تحال��ف معه��ا كّل المرابين 
والفاس��دين والطفيليي��ن والس��ارقين وذوي 
المصالح الخاصة من شيوخ العشائر ورجال 
الدي��ن المعّممين. دعم هذه االحتجاجات التي 
يقوم بها كّل المناضلين العراقيين، وتحويلها إلى 
ث��ورة عارم��ة بحاجٍة إلى وق��وف كّل العراقيين 
معها، كي تتحقق األهداف الس��امية، وأن يجتاح 
صوت هذا الحراك الوطني كّل وس��ائل اإلعالم 

ليتعّرف العالم على مأساة العراق والعراقيين. 
أي إخفاٍق يصيب هذا الحراك الش��عبي س��يمّكن 
الطبق��ة الحاكمة من البقاء، وفرض إرادتها على 
الع��راق، وتنكيله��ا بالعراقيين، وس��ينتقل الحال 
من سيئ إلى أس��وأ بوجود هذه العملية السياسية 

الفاشلة.
*  باحث واكاديمي مسيساغا - كندا

أي إخفاٍق يصيب هذا احلراك الشعيب سيمّكن الطبقة احلاكمة من البقاء، وفرض إرادتها على 
العراق، وتنكيلها بالعراقيني، وسينتقل احلال من سيئ إىل أسوأ بوجود هذه العملية السياسية الفاشلة

الفنان بسام فرج عن جريدة )المدى( البغدادية
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رافد جبوري*

الكلداني��ة  الكنيس��ة  بطري��رك  أصب��ح  رس��ميا، 
الكاثوليكية في العراق والعالم، مار لويس رافائيل 
س��اكو، كاردين��اال، بعد أن رقاه البابا فرانس��يس. 
أصب��ح عضوا ف��ي مجم��ع الكرادلة ال��ذي يضم 
رج��ال الدين الكاثوليك األعل��ى مرتبة في العالم، 
والذين يختارون واحدا منهم ليكون البابا. وينتمي 
الكاردين��ال س��اكو إلى جيٍل كتب علي��ه أن يكون 
ش��اهدا على مأس��اة تناقص الوجود المسيحي في 
الع��راق إل��ى درجة التهدي��د باالضمح��الل. منذ 
س��نوات، يحاول أن يقاوم حركة هجرة مس��يحية 
إل��ى خ��ارج الع��راق، اجتمعت عوامله��ا األمنية 
واالقتصادية والسياسية. وإذا كان عدد المسيحيين 
في العراق قبل االحتالل األميركي يقارب المليون 
ونصف الملي��ون، فقد انخفض الي��وم إلى حوالي 
مائت��ي أل��ف، يعي��ش جزء كبي��ر منهم ف��ي إقليم 
كردستان، حيث هناك احترام أكبر لخصوصيتهم. 
عل��ى الرغم م��ن أن ترقي��ة الكاردين��ال العراقي 
تعكس حض��ور القضي��ة العراقي��ة وهمومها في 
الفاتي��كان، ف��إن س��اكو بالتأكيد يق��ف على رأس 
كنيسٍة تواجه أزمة وجودية حقيقية، وإذا استمرت 
أوض��اع أبنائها بالتدهور، فهي مه��دّدة بأن تكون 
كنيسةً في المهجر الذي استقر فيه مئات آالف من 

أبنائها.
ألن معضل��ة المس��يحيين العراقيين كبي��رة، يبدو 
الكاردينال س��اكو سائرا باتجاهين مختلفين، فحين 
يتكل��م عن الفظاع��ات التي يتحملها المس��يحيون، 

يسترس��ل في الحدي��ث عن الصدمة الت��ي أحدثها 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية )داع��ش( وم��ا فعل��ه 
بالمسيحيين )وغيرهم طبعا(، وعن تعثر عمليات  
عودة النازحين إلى المناطق التي تمت اس��تعادتها 
م��ن التنظيم، وع��ن اضط��رار كنيس��ته، لتحمل 
أعباء مس��اعدة أبنائه��ا، وعن قلة دع��م الحكومة 
العراقية في هذا المجال، أو انعدامه. وليس تنظيم 
داعش القوة الوحيدة التي اضطهدت المس��يحيين، 
ودفعته��م إلى الهرب، بل أوجدت المليش��يات في 
بغ��داد والبص��رة أيضا منذ س��نوات ج��وا لم يعد 
المس��يحيون يقدرون على العي��ش فيه. وحتى بعد 
نزوحهم، هناك عمليات استيالء منظم على منازل 
المس��يحيين في بغداد وغيرها بعد رحيلهم، حيث 
يت��م تحويل ملكي��ة المنازل لمصلح��ة القوى التي 
تسيطر على األحياء والمناطق. يتوقف الكاردينال 
ساكو فقط حينما يرى أنه يدعم قضية الرحيل التي 
يقاومها، ليع��ود متحدثا عما يتمناه ويأمله، لكن ال 
يجد ش��واهد عملية كثيرة لدعمه، فيستعين بما في 
الدي��ن من أبع��اد روحية، تطلب من اإلنس��ان أن 
يتمس��ك بما هو أعلى م��ن الظروف اآلنية، وأبقى 

منها.

مضت األيام التي كان فيها المسيحيون العراقيون، 
مثل مس��يحيي المشرق العربي اآلخرين، يحتلون 
موقعا مميزا في قيادة األحزاب السياس��ية الكبرى 
وعضويتها. لم يعد لهم في النظام السياسي العراقي 
الجديد س��وى كوتا لخمسة مقاعد في البرلمان من 
أصل 329. يصف س��اكو الكوت��ا بأنها مختطفة، 
فق��د جاءت بنواٍب، يقول س��اكو إنهم جميعا جدد، 
وستس��تغرق عملية بن��اء خبرتهم السياس��ية وقتا 
طوي��ال. م��ا ال يقول��ه أن بعضهم ج��اء بدعٍم من 
المليشيات المسيطرة التي انضموا إليها، وهو أمر 
لم يعهده المسيحيون العراقيون الذي يبتعدون، في 

العموم، عن العنف والتسلح المفرط.
يتحّرك الكاردينال ساكو بحذر بين براكين السياسة 

واألمن في العراق، فهو يحيي مبادرة زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، الذي وعد بعد تش��كيل 
كتلته السياس��ية الفائزة في االنتخابات بما س��ماها 
الحكومة األبوية، واألبوية مصطلح قريب لمبادئ 

المس��يحية، لك��ن س��اكو يع��ود إلى اإلش��ارة إلى 
أن معن��اه السياس��ي يدل على خدمة الش��عب بكل 
إخالص، ويش��به الجمهورية التي رس��م مالمحها 

أفالطون، ملمحا إلى عدم واقعية الطرح.

وإذا كان البابا فرانس��يس قد رقّى ساكو إلى أرفع 
المناصب الكنسية، فإنه أعفى قبل سنوات رؤساء 
ف��روع الكنيس��ة الكلدانية ف��ي الوالي��ات المتحدة 
م��ن أوامر س��اكو الع��ودة إل��ى الع��راق، إدراكا 
منه للظ��روف. كما أن محاولة البطريرك س��اكو 
الس��ابقة في توحيد كنيس��ته الكلداني��ة الكاثوليكية 
مع الكنيس��تين اللتين تضمان الطائفة اآلش��ورية، 
وه��ي الثانية في الحجم بع��د الكلدانية في العراق، 

لم تنجح.
رس��الة الكاردينال الجديد إلى رعاياه هي التأّسي 
بم��ا يح��دث لآلخري��ن، فعل��ى الرغم م��ن عمق 
مأساتهم، يشير س��اكو إلى مآسي اآلخرين أيضا. 

.. في زمن صحوة الهويات والتغيير 
الديمغراف��ي وصعود النزع��ات الطائفية والقبلية 
والصراع من أجل الس��لطة على كل المستويات، 
يمض��ي الكاردينال س��اكو في الس��عي إل��ى إنقاذ 
الوج��ود المس��يحي ف��ي الع��راق. كلم��ا تجمعت 
الغي��وم، يح��اول أن يش��ير إلى موضع الش��مس، 
لك��ن ديناميكي��ات الوضع العراق��ي تجعل مهمته 
أصعب، بل إنه مهدّد بأن يكون مثل دون كيشوت، 
يحارب طواحين الهواء التي باتت تطحن البش��ر 
في صراعاٍت إثنية طائفية، ذات أهداف سياس��ية، 
ليس لس��اكو وال طائفته منها ش��يء، فمن غير أن 
تمتد يد المساعدة من غير المسيحيين، وخصوصا 
الحكومة التي من المفترض أن تفهم أهمية التنوع 
وخط��ورة التغيير الديمغرافي، فإن الكاردينال في 
أرف��ع المجمعات للديانة األكبر في العالم س��يبقى 
مذّك��را فق��ط وش��اهدا عل��ى الصفح��ات األخيرة 

للوجود المسيحي في العراق.

كاتب وصحف��ي عراقي في واش��نطن   •
)العربي الجديد( لندن

الكاردينال العراقي ومحنة المسيحيين

»يتحّرك الكاردينال ساكو حبذر
 بني براكني السياسة واألمن يف العراق«

الكاردينال ساكو

تعزية  من البيت العراقي
تلقينا ببالغ الحزن واألسى نبأ وفاة 

اإلستاذ املهندس عدنان عبد )أبو عمار(
إثر جلطة قلبية حادة ومفاجئة..

وبهذه المناسبة المؤلمة نقدم أحر التعازي والمواساة لزوجته السيدة 
أم عمار ونجله االستاذ عمار وابنتيه مي وغادة ولجميع أهله وذويه وأصدقائه
كان الفقيد دائم الحضور مع إسرته لفعاليات ونشاطات البيت العراقي الكندي 

وعمل في بعض لجانه وكذلك في هيئته اإلدارية 
ويبدي استعداداً للتكليفات في كافة المهام

كما ويتمتع الفقيد بعالقات واسعة ومتميزة مع الجالية العراقية
للفقيد الذكر الطيب وألهله وذويه الصبر والسلوان

الهيئة اإلدارية للبيت العراقي الكندي

تعزية من جريدة )البالد(
انتقل اىل رمحه اهلل يف مدينة لندن اونتاريو

املهندس عدنان عبد )أبو عمار(
إثر جلطة قلبية حادة ومفاجئة

جريدة  )البالد( تتقدم بالتعازي
 لزوجته السيدة أم عمار وجنله االستاذ 

عمار وابنتيه مي وغادة  
واىل مجيع اهله وحمبيه
وانا هلل وانا اليه راجعون.
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تتقدم جريدة البالد بالتعازي اىل 

األخ صالح السخن وأسرته
لوفاة شقيقه عارف السخن يف النمسا

تغمد اهلل الفقيد برمحته وأهلم 
ذويه واصدقاءه الصرب السلوان 

وانا هلل وانا اليه راجعون

تتقدم جريدة البالد بالتعازي اىل  

األخ مجال الشريف واسرته واخوانه
لوفاة والدته أم حسن الشريف 

يف العاصمة األردنية عّمان
تغمد اهلل الفقيدة برمحته واسكنها 

فسيح جناته واهلم ذويها الصرب والسلوان 

الحكومة اللبنانية

منذ االنتخابات النيابية في 6 مايو هذا العام بدأت 
االستعدادات لتش��كيل الحكومة اللبنانية، فجرى 
تكليف الرئيس س��عد الحريري برئاسة الحكومة 
على أن يش��كلها بالتشاور مع رئيس الجمهورية 
كما يقّر الدس��تور، لكن الحكومة بعد مرور أقل 
م��ن 3 أش��هر عل��ى االنتخابات لم يتم تش��كيلها 
وبقي��ت معلقة من دون أن تتضح فرص االتفاق 
عليها في المدى القريب، ال سيما أن الظاهر من 
العقدة هو اختالف القوى السياسية على حصص 
كل فري��ق فيها، حيث يجري التداول بثالث عقد 
هي محل خالف، هي ما يس��ّمى العقدة الدرزية 

والعقدة المسيحية والعقدة السنية.
المتابعون لمراحل تش��كيل الحكومات في لبنان 
خالل العقد األخير، أي مع مرحلة تعاظم النفوذ 
اإليراني في لبنان وسيطرة حزب هللا على معظم 
مفاصل الدولة، أقروا بأن لبنان بات يشهد أزمة 
مع كل الحكومات التي تشكلت خالل هذه المدة، 
ولم تكن تُحل هذه العقد إال بعد تدخالت خارجية 
كان��ت نتيجتها تقديم إي��ران من خالل حزب هللا 
عملية اإلفراج عن الحكومة، كورقة ترضية في 

لعبة المساومات اإلقليمية والدولية.

ثمة تشابه بين أزمة تشكيل الحكومة في العراق 
وأزمته��ا في لبن��ان. الجوهر الظاه��ر للعقد هو 
الخالف على الحصص ومش��اورات مس��تمرة 
ال تص��ل إلى نتيجة، االنتخاب��ات النيابية جرت 
في توقي��ت واحد أي مطلع ماي��و، ونجح حلفاء 
إيران أو القريبين منها في تحقيق الفوز وحصد 
األكثري��ة، ول��م يخف قائ��د فيلق القدس، قاس��م 
س��ليماني، مش��اعر االنتصار عندم��ا أعلن أن 

حزب هللا حق��ق الفوز ف��ي 74 مقعدا من أصل 
128 ف��ي لبنان، وهو بذلك كان يصّرح بطريقة 
مباشرة عّما يعتقده من حلف سياسي يضم حزب 
رئي��س الجمهوري��ة وح��زب رئي��س البرلمان 
وغيرهم��ا م��ن الن��واب هم م��ن المنضوين في 
الحلف السياس��ي الذي يقوده حزب هللا وبالتالي 

إيران.
مقتض��ى الح��ال، وفي الش��كل عل��ى األقل، أن 
ح��زب هللا في لبنان ق��ادر على فرض تش��كيل 
الحكوم��ة، إذا م��ا كان تش��كيل الحكومة حاجة 
ملحة في حس��اباته السياسية، والتي يشكل البعد 
اإلقليمي العنصر الحيوي في حساباته على هذا 
الصعيد، لك��ن من الواضح أنه ال يصب جهوده 
في ه��ذا المنح��ى، بل يس��اهم في فت��ح البازار 

الحكومي مدركا، كما اآلخرين، أنه هو من يملك 
صفارة إعالن نهاية البازار أو تمديد الوقت إلى 
ما يشاء، طالما أن ال مادة في الدستور تحدد وقتا 
ال يج��وز تخطي��ه في تش��كيل الحكومات. وكما 
أظهرت الحكومات الس��ابقة ب��أن حزب هللا هو 
كذلك، فإن بقاء لبنان بال رئيس للجمهورية لمدة 

عامي��ن ونصف أي منذ منتص��ف العام 2014 
حت��ى نهاية 2016 ه��و وقائع تثب��ُت أن عملية 
تعطيل الحكم في البالد والقدرة على إدارتها هما 
بيد حزب هللا. ولك��ن ماذا تريد إيران من خالل 
ع��دم البّت في تش��كيل الحكومة ف��ي لبنان وفي 
الع��راق كذلك، وما هي األه��داف التي تتوخاها 

من تأخير إعالنها بعد حّل العقد؟
إي��ران أعلنت أنها تس��يطر عل��ى أربع عواصم 
عربي��ة في تصريح��ات معروفة ل��دى الجميع، 
لكن ه��ذه الس��يطرة باتت عرض��ة الهتزازات 
ومخاط��ر جدي��ة، تبدأ من اليم��ن وال تنتهي في 
دمش��ق أو بغ��داد، فتراج��ع دور الحوثيي��ن في 
اليمن وتقدم القوى الش��رعية بدعم من التحالف 
العرب��ي، واكبتهما تحوالت في س��وريا ليس��ت 

لصال��ح إي��ران على األق��ل، فالتفاهم الروس��ي 
األميركي بمشاركة إسرائيلية فاعلة جعل إيران 
في موقع متراجع في المعادلة السورية لم تتضح 
معالمه المس��تقبلية بع��د، لكن ب��ات معروفا أن 
الكلمة األولى واألخيرة في س��وريا هي روسية 
وشرط استمرار ذلك هو تراجع الدور اإليراني.

لي��س هذا ح��ال إيران في دمش��ق وصنعاء، بل 
يتع��داه إل��ى بغ��داد وبي��روت وإن كان النف��وذ 
اإليران��ي ف��ي العاصمتي��ن األخيرتي��ن مازال 
متماس��كا، لكنه عرضة لتراجع مس��تمر، بعدما 
اتخ��ذ الرئيس األميرك��ي دونال��د ترامب قرار 
المواجهة مع النفوذ اإليراني سعيا إلى تحجيمه، 
منذ أن أعلن عن إلغاء االتفاق النووي مع إيران 
م��ن جان��ب واش��نطن، ونجح إلى ح��د بعيد في 
تجويف��ه دوليا، إث��ر رفع س��يف العقوبات على 
الش��ركات الت��ي تقي��م أي عالق��ات تجارية مع 
طهران. المش��هد العراق��ي والذي نجحت إيران 
ف��ي التحك��م بمفاصل��ه المؤثرة، يبق��ى عرضة 
لتح��والت كبيرة في أي لحظة تب��دو فيها إيران 
أمام انتكاس��ات اس��تراتيجية في عواصم عربية 
أخ��رى، ولبنان لي��س أفضل حاال م��ن العراق 
عل��ى ه��ذا الصعي��د، وإن كانت طه��ران تملك 
من األوراق ما يتيح لها مقايضة إس��رائيل على 
استمرار نفوذها بمزيد من حفظ االستقرار على 
الح��دود ومن��ع حص��ول أي فوض��ى على هذه 

الحدود.
تش��كيل الحكومة اللبنانية يندرج في الس��ياقات 
اإلقليمية التي تسعى إيران إلى تعديل مساراتها، 
لكنه��ا ت��درك أن ورق��ة اإلفراج ع��ن الحكومة 
اللبنانية ل��م تعد ثمينة، فال واش��نطن راغبة في 
مكاف��أة ح��زب هللا عل��ى سياس��ة التعطيل، وال 
ال��دول األوروبية قادرة عل��ى أن تدخل كالعب 
بشروط فاعلة بين واشنطن وطهران، وال الدول 
العربية في وارد ش��راء هذه الورقة التي أثبتت 
سابقا أنها ساهمت في تعزيز النفوذ اإليراني في 

بيروت.
البحث عن مش��تر هو ما يعّطل تشكيل الحكومة 
اللبنانية، لكن ال يبدو أن ما تعرضه إيران يغري 
األطراف اإلقليمية أو الدولية في الش��راء، فيما 
اللبناني��ون الغارقون في أزم��ات تالمس وجود 
للدولة يدرك��ون أنهم في قفص حزب هللا، وهذا 
القفص ل��م يعد الخروج منه ممكن��ا لمن هم في 
داخله، لذا يراقبون كيف تس��ير أحوال “القفص 
الس��وري” إذ لم يع��د الخروج م��ن القفص هو 
المبتغى بل إعادة ترتيب ش��روط العيش فيه بما 

يحول دون االختناق أو الموت السريع.

 ورقة إيرانية في سلة المهمالت

علي األمين*

الفنان ماهر الحاج عن مجلة )الدبور( اللبنانية
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صــالة الـجـمـعـة فـي 

مـسـجـد الـحـيـاة
أقيمت أول صالة جمعة في مسجد 
الحياة يوم 13 من شهر أكتوبر 2017

تقام صالة الجمعة صيفا الساعة 
الواحدة والنصف حتى الساعة الثانية
والـخـطـبـة بـالـلـغتين الـعـربـيــة واإلنكليزية
تقبل هللا منا ومنكم صالح األعمال

282 Hamilton Rd. London Ontario

زيــاد رشــيــد عــلـيكلمات ال تنقصها الصراحة

م��ا زلت أكرر أن��ه من أكثر األم��ور إزعاجا 
وضيقا أن يتحدث المرء في السلبيات التي تمر 
علين��ا ونواجهها في مجتمعنا الذي نس��عى إلى 
أن يكون مثاال يحتذى به خلقا وسلوكا وتعامال، 
ويش��ار إلي��ه على أن��ه يمكن أن يك��ون القدوة 

الصالحة لغيرنا من المجتمعات..

ولع��ل م��ن الصفات غي��ر المحبب��ة هي صفة 
المجام��الت، فإنه م��ن الصعب امت��داح صفة 
في ش��خص ال تتوفر فيه عناص��ر المدح. كما 
أن��ه من الالئ��ق أن يمتدح ش��خص بصفة هي 
حقا موج��ودة فيه ويطبقها ف��ي حياته محترما 
نفس��ه وغي��ره، حتى إننا مأمورون ش��رعا إن 
أحببنا ش��خصا أن نخبره بعاطفتن��ا تجاهه. إن 
المجام��الت الزائ��دة ع��ن حدها ه��ي نوع من 

أنواع النفاق الممقوت. 
ال أس��تطيع أن أدع��ي أني أعيش ف��ي مجتمع 
غاية ف��ي الكمال وأن��ا أرى فيه م��ا تضيق به 
النف��س،. وما ذل��ك كرها به��ذا المجتمع وأهله 
ب��ل أعتقد أنه منتهى الحب حيث إن من يش��ير 
س��لبا إلى ظاه��رة معينة ال يقصد م��ن ورائها 
إس��اءة أو كراهي��ة لم��ن يأتي تل��ك الظاهرة، 
ب��ل يقصد من ورائها اإلص��الح أمال في حياة 
طيبة نظيفة نقية. كلن��ا نريد أن يكون مجتمعنا 
خي��ر المجتمعات. فإن قس��وت يوما في الحكم 
على تصرف من التصرفات التي تس��يء إلينا 
كأفراد وجماعات ومؤسس��ات، فأرجو اعتبار 
ذل��ك نوعا من الغيرة على ه��ذا المجتمع الذي 
يس��تحق أن يكون عنوانا للفضيلة واإلخالص 
واالحترام واالهتمام بكل ما يساعد على البناء 
الصالح للحاضر والمس��تقيل. وم��ا ذلك علينا 
ببعي��د فإن ش��ريعتنا وتقاليدن��ا وقيمنا وأخالقنا 

تؤهلن��ا ألن نك��ون القادة ف��ي المجتمعات التي 
نراها قد انغمس��ت في أح��وال لم تكن معروفة 
لن��ا في ماضي األيام. والمؤس��ف حقا أن قيمنا 
التي نعتز بها قد اختلت واس��تطاعت األعراف 
الغريب��ة علينا أن تنتصر عل��ى قيمنا وأخالقنا 
حتى بتنا ف��ي حال ال ترضي أصحاب النزاهة 

واالستقامة. 
قد يغضب امرؤ من الصراحة رغم أنها تش��ير 
إلى حقيق��ة يحاول صاحبه��ا أن يتجاهلها، مع 
العلم أن األم��ر الصحيح هو أال يغضب المرء 
إن واجهه أح��د بتلك الحقيقة، بل أن يتقبل ذلك 
مع الشكر ألن ذلك هو طريق الهداية إلى الحق 
والصواب. وبدل الغضب واس��تنبات الكراهية 
أن يقوم بتصحيح المس��ار إلى الدرب الس��وي 
المس��تقيم الموصل إلى الس��عادة الداخلية التي 
يمك��ن أن تنعك��س إيجاب��ا على م��ن حوله من 
أبن��اء المجتم��ع الذين هم بحاجة إل��ى الرعاية 
واالحتض��ان من المخلصين. وإني لن أمل من 
ترداد األبيات الجميلة التي قالها الشاعر الكبير 
أحمد الصافي النجف��ي عن التعامل مع الحقيقة 
وكي��ف يج��ب أن يتعامل معها من يس��عى إلى 
االس��تفادة من قولها له. إنها بالنس��بة له الدافع 
إلى االس��تفادة منه��ا مهما بلغت قس��وتها عند 

بعض الناس. يقول:

بعض األنام يرى الحقيقة مرة
فيفر منها مطبقا عنها الفما

وأنا أراها مرة فألوكها
كي أغتذي منها وإن تك علقما

نح��ن نعل��م أن النقد لي��س هو تبيان المس��اوئ 
الس��لبية كما يفهمه بعض العام��ة، بل النقد هو 

تبيان  أيضا المحاسن اإليجابية إن وجدت، مع 
التبرير المقبول في كلتا الحالتين.

هن��اك م��ن يغضب م��ن الصراح��ة بالقول إن 
كان ال��كالم ح��ول ظاهرة غي��ر مرضية، مع 
أن النصح وإن قس��ا في��ه مصلحة لمن يقال له، 
فذلك قد يبع��ده عن الخطأ والزلل، حيث يمكنه 
بعدها أن يبني على أساس سليم يكون فيه الخير 

لحاضره ومستقبله ولمجتمعه.
إن كل مفكري العال��م لم يكن لهم هم إال العمل 
على إيجاد الس��بل التي تخل��ق مجتمعا صالحا 
يعي��ش فيه الجميع في ظ��الل التآلف والتكاتف 
والش��عور بأن الجميع أس��رة واحدة تفرح كلها 
ف��ي وقت الفرح وتحزن كلها في وقت الحزن. 
ه��ذا ه��و المجتمع ال��ذي نري��د، وأعتق��د أننا 
مؤهلون لبناء مثل هذا المجتمع بالشروط التي 
تعلمناها من الرس��ائل التي حمله��ا لنا األنبياء 

والمصلحون.
في حديثي هذا ال أقصد أي مجتمع إال المجتمع 
ال��ذي نعيش في��ه اآلن في مدينة لن��دن أنتاريو 
حي��ث كتب لن��ا أن نحيا وأن يولد لن��ا فيه أبناء 
وأحف��اد فال أقل م��ن أن نبني له��م الحياة التي 
نعتق��د أنها تضمن له��م النجاح، وه��ذا واجب 
اآلباء نحو أبنائهم ونحو كل الجيل الذي سيحل 
محلن��ا. فه��ل نحن حق��ا نعمل على بن��اء قوي 
يضم��ن ألجيالن��ا المقبلة الحياة الت��ي يرجوها 
كل أب ألبنائ��ه وأحف��اده؟ هل نح��ن حقا نعمل 
عل��ى توريث أبنائنا أس��س الحي��اة االجتماعية 
القويمة التي استخلفنا ربنا من أجل بنائها على 
هذه األرض؟  كلنا ندرك أن سبب وجودنا بعد 
العبادة هو عمارة األرض، هذه العمارة التي ال 
تتم إال بالعمل الصالح الذي هو أيضا جزء من 

العبادة »وقل اعملوا«.

م��ن المؤهالت التي أنعم هللا به��ا علينا هنا في 
هذه المدين��ة ما يجعلنا قادري��ن على أن نكون 
ف��ي مقدمة م��ن يحيطون بنا في ه��ذا المجتمع 
الكبير.لكن الحقيقة تخالف هذا المنطق، فنحن، 
وبحزن أق��ول، إننا عاجزون عن القيام بالدور 
ال��ذي يمكننا من خالله أن يكون لنا مكان على 
خريطة المدينة سياس��يا واقتصاديا واجتماعيا، 
وذلك راجع إلى بعض الممارس��ات التي يقوم 
به��ا بعضنا عن جه��ل أو عن عل��م مما يضر 

بالمصلحة العامة.
أن��ا أدع��و إل��ى أن نبني ه��ذا المجتم��ع البناء 
الصحي��ح ليتمتع به كل أبن��اء المجتمع، فنحن 
زم��الء في هذا الوطن وه��ذه المدينة وما ينفع 
فردا يجب أن ينعكس إيجابا على الباقين، وهذا 
هو المطلوب. فال يفكرن أحد أن يبني لنفسه بل 
يبني لنفس��ه ولغيره. فهل يجد أحدنا ذلك ممثال 

في أعمالنا اليومية وينعكس على حياتنا؟ 

تحدثت اليوم في العموميات، وفي المرة المقبلة 
إن ش��اء هللا س��أكون أكثر تحديدا حيث نسمي 

اإلشياء بأسمائها.

عناصر الموضوع المقبل:
المنافسة الشريفة وغير الشريفة

األنانية وترويج اإلشاعات الضارة
نحن ال نقسم األرزاق

الغرور وعدم قبول الرأي اآلخر
التعالي والتجاهل واالختيال

فإل��ى لق��اء حول ه��ذه الموضوع��ات مقرونة 
بأمثلة حية من واقع المجتمع الذي نعيش فيه!!

مـرارة الـحـقـيـقـة



لماذا يبقى مستخدمو شبكات 

صابرين زهو
نش��ر موقع »آف ب��ي. ري« الروس��ي تقريرا 
تط��رق في��ه إل��ى األس��باب الت��ي تجع��ل م��ن 
األش��خاص الذين يس��تخدمون مواقع التواصل 
االجتماعي باس��تمرار يعانون م��ن حالة إجهاد 

دائم.

وق��ال الموق��ع، في ه��ذا التقرير ال��ذي ترجمته 
»عربي21«، إن كل شخص تقريبا لديه حساب 
نشط على أحد مواقع التواصل االجتماعي. وفي 
الواقع، إن استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
مرتبط بالشعور باإلجهاد، نظرا ألنها تساهم في 

زيادة مستوى الضغط لدى مستخدميها.

وأك��د الموق��ع أن مواقع التواص��ل االجتماعي 
تجب��ر المرء عل��ى مقارنة نفس��ه باآلخرين، ما 

يولد لديه ضغطا نفسيا.
 فقد يتأثر الفرد مثال بالحالة النفس��ية التي يعاني 
منه��ا اآلخ��رون، ومهما بذلت قص��ارى جهدك 
لتف��ادي ذل��ك، فإن األش��خاص الذي��ن تتواصل 
معهم باس��تمرار على هذه المنصات سيعكرون 

مزاجك وينقلوا لك الطاقة السلبية.
وأض��اف الموق��ع أن الخوف من فقدان ش��يء 
م��ا من المش��اكل المرتبط��ة بمواق��ع التواصل 
االجتماعي، وغالبا ما تؤدي هذه الحالة لإلصابة 
باإلجه��اد. وفي حال لم تك��ن تعاني من اإلجهاد 
في الوقت الحالي، فإن عليك أن تعلم أنه ينتش��ر 
مث��ل الفيروس عل��ى الش��بكات االجتماعية لذا 

يجب توخي الحذر.
وأش��ار الموق��ع إلى أن السياس��ة من المس��ائل 
الحساس��ة الت��ي تطرح عل��ى مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي. وف��ي الواقع، قد يخ��وض البعض 
نقاش��ات سياسية مع أش��خاص غرباء وهذا في 
حد ذاته يمكن أن يس��بب لهم اإلجه��اد. أما فيما 
يتعلق بالعالقات األسرية، فإن شبكات التواصل 
االجتماع��ي تعد م��ن العوامل التي ت��ؤدي إلى 

العزلة داخل األسرة.
وذك��ر الموقع أنه عندما تتحول زيارة ش��بكات 
التواص��ل االجتماعي��ة إلى ع��ادة، يج��د الفرد 
صعوبة في االسترخاء بشكل طبيعي، نظرا ألنه 

ل��ن يتمكن م��ن االبتعاد عن هاتف��ه الذكي. وفي 
هذا الس��ياق، أعرب 58 بالمائة من األولياء في 
العالم عن قلقهم بشأن إدمان أبنائهم على شبكات 
التواصل االجتماع��ي، وهذا يمثل مصدرا آخر 

للقلق والتوتر.

وأف��اد الموقع بأن األنس��تغرام يعتبر أس��وأ من 
فيس��بوك بكثير، ألنه بات يمث��ل مصدر ضغط  
هائل وله تأثير س��لبي على صحة الفرد النفسية، 
نظرا ألنه يس��تند عل��ى الصور الت��ي تزيد من 

نسبة التفاخر والكذب.

 لقد صممت مواقع التواصل مثل فيسبوك ليدمن 
عليها المستخدمون. إلى جانب ذلك، يعد فيسبوك 
من أح��د مصادر اإلجه��اد، إال أن عدم االبتعاد 
عنه فجأة قد يتحول إلى مصدر قلق بالنسبة لك.
وم��ن الجوان��ب المثي��رة للس��خرية عل��ى هذه 

المنصات، أنه كلما ارتفع عدد األشخاص الذين 
تتص��ل به��م افتراضي��ا، زاد ش��عورك بالعزلة 

االجتماعية في الواقع.
 وإذا كنت تقضي الكثير من الوقت في محادثات 
سطحية مع أشخاص غرباء فستشعر بالوحدة ما 

قد يؤدي إلى إصابتك بالتوتر واإلجهاد.

وأكد الموقع أن االنعكاسات السلبية لهذه المواقع 
تش��مل عالقة المرء بأصدقائه وعائلته ونوعية 
النوم، لذلك يعاني الشخص من صعوبة في أداء 

المهام اليومية ما يزيد من مستوى اإلجهاد.

 كم��ا يعتب��ر التصفح الدائ��م لفيس��بوك من أهم 
عوامل انخفاض التركيز، ألنه يؤثر على عملية 

تفاعل مادة الدوبامين في الجسم.
وإذا كن��ت من األش��خاص المهووس��ين بنش��ر 
صورك الش��خصية، فإنك بذل��ك تضيف المزيد 

من التوت��ر إلى حياتك بدال من االس��تمتاع بها. 
فالقلق المس��تمر م��ن وجود معط��ى معين عن 
ماضي��ك عل��ى إح��دى حس��اباتك عل��ى مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي يعتب��ر من أح��د عوامل 

اإلجهاد.

وأضاف الموقع أن مواقع التواصل االجتماعي 
تساهم في ظهور بعض األشخاص من ماضيك، 
مثل الحبيب الس��ابق. وفي هذا اإلطار، ستصبح 
تفاصي��ل حياتك وحياته مكش��وفة للجميع ما قد 

يضعك أمام مقارنات لن تزيد إال من توترك.

وأش��ار الموق��ع إل��ى أن مواق��ع مثل فيس��بوك 
وأنس��تغرام تجعلك تنفق المزيد من المال، أكثر 

مما هو مخطط له.
 كم��ا يس��اهم الوق��ت ال��ذي تقضيه ف��ي تصفح 
فيسبوك أو أنستغرام في التقليل من قدرتك على 

التحكم في نفسك وسوء إدارة أموالك.
كما تؤدي شبكات التواصل االجتماعي إلى بروز 
جوانب س��لبية ل��م تكن موجودة في ش��خصيتك 
على غرار المماطلة والتس��ويف، ألنك بدال من 
القيام بمهام جدية ستس��تمر في تصفح فيس��بوك 
وأنس��تغرام. وكلم��ا تأخرت في القي��ام بمهامك 

اليومية، زادت نسبة اإلجهاد لديك.
وبي��ن الموقع أن دراس��ة االط��الع على الملف 
الش��خصي ألحدهم قبل مقابلته يس��اهم في جعل 
االجتماع أكث��ر إثارة للتوتر مقارن��ة مع مقابلة 

شخص غريب تماما.
 وعل��ى الرغ��م م��ن أن العلماء لم يح��ددوا بعد 
أس��باب ذلك، إال أنهم ينصح��ون بتجنب البحث 
ف��ي الملف الش��خصي لش��ريكك المحتمل على 

فيسبوك قبل االلتقاء به.
وف��ي الخت��ام، أوض��ح الموق��ع أن العدي��د من 
األشخاص يرغبون في التخلي عن اعتماد مواقع 
التواص��ل االجتماعي نهائي��ا، إال أن التفكير في 
ذلك في حد ذاته مثير للقلق ويسبب لهم التوتر.

 ف��ي المقابل، ال ينبغي القطع تماما مع ش��بكات 
التواصل االجتماع��ي، وإنما يجب التقليص من 

الوقت الذي تقضيه في تصفحها.
)عربي21 (

التواصل بحالة إجهاد دائم؟

صــمـمـت مـواقـع الـتـواصـل مـثـل 
فيس بوك ليدمن عليها املستخدمون

 RCI  فادي الهاروني
ق��راراً  الكندي��ة  الصح��ة  وزارة  أص��درت 
م��ادة  تح��وي  دوائي��ة  منتج��ات  ع��دة  بس��حب 
ف��ي  المس��تخدمة   )Valsartan(»ال�«فالس��ارتان
عالج ارتفاع ضغ��ط الدم وقصور القلب. واتخذت 
الس��لطات الصحي��ة ف��ي دول عديدة ح��ول العالم 

قرارات مشابهة.
والدافع وراء سحب هذه المنتجات التي تحوي مادة 
ال�«فالس��ارتان« من س��وق الدواء هو العثور فيها 
 N-nitrosodiméthylamine –(���على مادة ال

 )NDMA
المسرطنة.

طلب��ت  و
ة  ر ا ز و
لصح��ة  ا
ي��ة  لكند ا

مّمن يتناول أحد هذه األدوية أن يواصل تناولَه 
وأن يتص��ل بطبيب��ه أو بالصيدلي الذي يتعامل 

معه من أجل البحث عن بدائل.

ماذا ُيفرتض باملريض الذي يتناول دواًء 
حيوي مادة الـ”فالسارتان” أن يفعل؟

ح��ذرت دراس��ة طبي��ة أس��ترالية جدي��دة من 
ن��وع جدي��د من األم��راض الت��ي تنتق��ل عبر 
الجنس، تس��ببه بكتريا »المفطورة التناس��لية« 
 Mycoplasma »الميكوبالزم��ا«  أو 
genitalium )MG(، نظ��را ألنه��ا أصبحت 

مقاومة بشكل كبير للمضادات الحيوية.
وتق��ول الدراس��ة الت��ي أجراها فريق م��ن معهد 
ملب��ورن للصحة الجنس��ية، ونش��ر أج��زاء منها 
موق��ع »بازفي��د نيوز«، إن هناك زي��ادة في عدد 

األشخاص الذين يصابون بتلك البكتريا، ليس في 
أس��تراليا فحس��ب، بل حول العالم، وخاصة بين 

المثليين.
وتتسبب البكتريا في إصابة الرجال بالتهابات في 
مجرى الب��ول، وإفرازات م��ن العضو الذكري، 
وتصيب النساء بمش��اكل خطيرة تتعلق بالصحة 
اإلنجابي��ة والجنس��ية، فتس��بب للنس��اء نزيفا في 
المسالك البولية، وتش��وهات في مناطق المبيض 

والرحم.

 مرض جنسي مقاوم ألغلب املضادات
احليوية، ويسبب تشوهات تناسلية للنساء
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باحثون كنديون
فحص الفريوس 
احلليمي بدل 

مسحة »سرطان 
عنق الرحم«

يعتق��د العلماء أن الفحص 
للكش��ف ع��ن فيروس��ات 
ال��ورم الحليمي البش��ري 
عنق  س��رطان  لتشخيص 
الرحم، أفضل من فحص 
مس��حة عنق الرحم، ألن 
بجمي��ع  يرتب��ط  األول 
حاالت اإلصابة بالمرض 

تقريباً.
تس��تخدم طريق��ة فح��ص 
المس��حة المتحصل عليها 
الرح��م بصورة  من عنق 
ش��ائعة، للكش��ف عما إذا 
مصاب��ة  الم��رأة  كان��ت 
بالم��رض، ولك��ن ي��رى 
باحث��ون كندي��ون قام��وا 
المنش��ورة  بالدراس��ة 
الص��ادرة ع��ن  بالمجل��ة 
الجمعية الطبية األمريكية، 
أن اختبار فحص فيروس 
ال��ورم الحليمي البش��ري 
ه��و األفض��ل، ألن جميع 
عن��ق  س��رطان  ح��االت 
الرح��م تقريباً ترتبط بذلك 
االلتهاب الفيروسي، وبعد 
فحص حوال��ي 19,000 
امرأة، وج��د أن الفيروس 
المذكور أق��وى تنبئية في 
م��ن  المبك��رة  المراح��ل 
بفحص  مقارن��ة  المرض 
المس��حة؛ كم��ا وج��د أن 
فحص الفيروس له مقدرة 
أيض��اً ف��ي تحديد م��ا إذا 
كانت الم��رأة غي��ر قابلة 
فالمرأة  للمرض مستقبالً، 
التي تكون نتيجة الفحص 
لديها س��لبية تكون بمأمن 
م��ن المرض عل��ى مدى 
ال�4 أعوام التالية للفحص.
يعتقد أن الفحص للكش��ف 
الفيروس��ي  االلتهاب  عن 
س��وف يصبح في القريب 
لفح��ص  بدي��الً  العاج��ل 
مسحة عنق الرحم، بسبب 
أن��ه أكث��ر دقة ويكش��ف 
عن س��رطان عنق الرحم 
ف��ي مراحل مبك��رة، كما 
ويس��اعد في المباعدة بين 

الحاجة للفحوص.

د. قيس ابو طه

ها ق��د بدأ الصي��ف، حيث ت��زداد اإلج��ازات وتزداد 
المناس��بات واالحتف��االت. كم��ا إننا بعد أس��ابيع قليلة 
نس��تقبل عيد االضحي ..  ناهيك عن األعراس وأعياد 

الميالد لألهل واألقارب واألصدقاء ...
هل كل ذلك يشكل خطورة علي قلبك؟

أطب��اء ألقلب يضعون أيديهم على قلوبهم خش��ية على 
ش��ريحة كبيرة من الناس معرضين ألخطار قد تصيب 

قلوبهم. 
الدموي��ة  ال��دورة  ف��ي مجل��ة  ف��ي دراس��ة نش��رت 
)Circulation(، أجراها بروفيس��ور روبرت كلونر 
راجع فيها  220000 حالة وفاة لمعرفة أكثر األش��هر 
الت��ي حدثت فيه��ا هذه الوفيات، فوج��د ان 35 % منها 
كانت في شهر ديسمبر وشهر يناير، وكان استنتاجه ان 
ذلك بسبب أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث تكثر 
االحتف��االت وما يترتب عليها من مس��ؤوليات تنعكس 
على القلب. يقول بروفس��ور روب��رت إن هذه الزيادة 
لم تكن بس��بب الجو البارد في هذين الش��هرين، وإنما 
بس��بب القل��ب الذي ترهقه  هذه المناس��بات، و خاصة 
أؤلئك الذين سبق انهم عانوا من أي مرض في القلب.

ما هي أسباب هذه األخطار؟
١. الطعام 

في هذه المناس��بات تكثر الوالئم الدس��مة والشهية. إن 
الوجب��ة الكبي��رة الدس��مة تحتاج إل��ى أن يتحول جزء 
كبير من الدم إلي الجهاز الهضمي للمساعدة في عملية 
الهضم واالمتصاص، وذلك على حس��اب حاجة القلب 
والمخ. فإذا كانت الش��رايين التاجية فيها بعض الضيق 
أو االنس��داد ف��إن الوجبة الكبيرة والدس��مة تصبح هي 
القش��ة التي قصمت ظهر البعير، كما يقال في األمثال 
العربية. فمن األسئلة الروتينية التي يسألها أطباء القلب 
للتأكد من أن ألم  الصدر هو نتيجة ضيق في الشرايين 
التاجي��ة هو أن المريض يش��عر باأللم بعد تناول وجبة 

كبيرة ودسمة.
وقد يس��أل س��ائل، لماذا يؤثر الطعام الدسم أو الدهني 
عل��ى القلب؟ أوال ألن��ه يؤخر عملي��ة الهضم وعملية 
انتقال الطعام من المع��دة إلي األمعاء، وهذا يعني مدة 
أطول، لنقص تدفق الدم في الش��رايين التاجية. وهناك 
س��بب آخ��ر، فقد أك��دت بع��ض الدراس��ات أن زيادة 
الدهون في ال��دم بعد الوجبة الغنية بالدهون تؤثر على 
البطانة الداخلية للش��رايين التاجية وتس��بب تقلًصا في 
عضالتها مما يس��بب ضيقا ونقص��ا في تدفق الدم إلى 

عضلة القلب.
كم��ا إن المرض��ى الذين يعانون م��ن أي من أمراض 
القلب يجب أن يتحاش��وا األطعم��ة المالحة، ألن الملح 
يس��بب زيادة الس��وائل في ال��دم مما يزي��د حجم الدم، 
وهذا يس��بب ارتفاعا في ضغط ال��دم. ومن المعروف 
أن ارتفاع ضغط الدم يش��كل عبئ��ا كبيرا على عضلة  

القلب.

٢. الضغوط النفسية والجسدية
ف��ي اإلجازات والمناس��بات االحتفالية تزداد الضغوط 
النفسية. فهناك األعباء المالية، وأعباء القيام بالزيارات 
المتعددة  والمجامالت، وأحيانا زيادة السهر والرقص 

والنشاطات الجسدية.

من الثاب��ت علميا أن هناك عالقة مباش��رة بين التوتر 
وبين أمراض القلب خاصة الش��رايين التاجية وارتفاع 
ضغط الدم. ويقع اللوم مباشرة على التوتر الذي يسبب 
زيادة في إفراز هرمون األدرينالين الذي يس��بب زيادة 

في سرعة القلب وضعفا في عضالته.

٣. الكحول
عند البعض من الناس،  ال تكتمل اإلجازات والمناسبات 
االحتفالية السعيدة إال بتناول الكحول، وأحيانا بكميات 
كبي��رة. ومن المعروف علميا إن للكحول تأثيرا ضارا 
عل��ى عضلة القلب وخاصة إذا كانت مس��بقا مريضة. 
ليس هذا فحس��ب ب��ل إن للكحول تأثيرا مباش��را على 
األذينين  في القلب، وهذا قد يسبب عند كثير من الناس 
 .)Atirial fibrillation ( ما يع��رف بخفقان القل��ب
وهذه تعني تسرع وعدم انتظام نبضات القلب. وخفقان 
القلب يحم��ل أخطارا كثيرة تحتاج إلى ش��رح مفصل 
في مقال مس��تقل. ولكن أكبر األخطار هو أنه من أكثر 
األسباب لإلصابة بالش��لل النصفي.  والجدير بالذكر، 
إن تأثي��ر الكحول على حدوث خفقان القلب يكون أكبر 
على الذين يتناولون الكحول ألول مرة وبكميات كبيرة.

٣. نزالت البرد و االلتهابات
قد تس��بب هذه المناس��بات والتجمعات والتوتر النفسي 
نقص��ا ف��ي مناعة الجس��م وزي��ادة في ن��زالت البرد 
وااللتهابات التنفس��ية. وهن��اك دالالت كثيرة على أن 
االلتهابات تس��بب ضعفا للترس��بات التي تتكون داخل 
الشرايين مما ينتج عن هذا الضعف  تكسرها وخروج 
جلط��ات صغيرة تنتقل مع ال��دورة الدموية وقد تصل 
ألحد ش��رايين القلب وتسبب احتشاء عضلة القلب، أو 
ألحد ش��رايين المخ مس��ببة جلطة المخ التي ينتج عنها 

الشلل النصفي.
كلي أمل ان نأخذ كل االهتمام بالمناس��بات واإلجازات 

واألعياد رفقا بقلوبنا.

رفقا بقلبك في هذا الصيف
ما هي المخاطر و ما هو الحل!
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برلين - الخليج أونالين
يعط��ي جس��م اإلنس��ان الكثير من المؤش��رات 
والمعلوم��ات التي تُترجم ف��ي صورة أعراض 
ت��دل على ح��دوث خلل م��ا في إح��دى وظائفه 
الحيوي��ة، وه��و ما ينت��ج عن��ه اإلصابة ببعض 
األم��راض. وتحدث معظم تلك األمراض نتيجة 
نقص أح��د العناصر الغذائي��ة والفيتامينات في 

الجسم.
وبحس��ب بحث أجراه »الخليج أونالين« رصد 
الخبراء في موقع بريفينشن األمريكي المختص 
 ،)prevention( بالش��ؤون الصحية والطبي��ة
مجموعة من الفيتامينات التي تنقص في الجس��م 

مسببة بعض األمراض.
ويق��ول الخبراء إن فيتامي��ن )د( يعتبر من أكثر 
الفيتامين��ات الت��ي ي��ؤدي نقصها إل��ى اإلصابة 
بالعدي��د من األم��راض، وربما يكون الش��عور 
المس��تمر بالتع��ب واإلجهاد والرغب��ة في النوم 
هو الس��بب ف��ي معاناة ما يقرب م��ن 42% من 

األمريكيين نتيجة نقص هذا الفيتامين.
  ومن أهم أعراض نقص فيتامين )د( الش��عور 
باالكتئ��اب، واإلصاب��ة بأم��راض ضغ��ط الدم 
والسكري، والخرف، وبعض أنواع السرطان.

ويل��زم فيتامين )د( في بناء عظ��ام قوية، إذ إنه 

يس��اعد الجس��م على امتصاص الكالسيوم. كما 
يؤدي دوراً كبيراً في نمو الخاليا بش��كل س��ليم، 
ويقل��ل من االلتهابات المس��ببة لألمراض، وفقاً 

للمعهد الوطني للصحة بأمريكا.

من جه��ة أخرى، يُعتق��د أن الرغبة المس��تمرة 
ف��ي حك ال��رأس س��ببها وج��ود القش��رة فقط، 
لك��ن الحقيق��ة أنه ربما يكون ذل��ك نتيجة لنقص 
بعض األحماض الدهنية األساس��ية بالجسم مثل 
»أوميغا 3« و«ألفا لينولينك«. ويمكن الحصول 
على تلك األحماض عبر تناول األسماك الدهنية 
مرتي��ن ف��ي األس��بوع، باإلضافة إل��ى الجوز 

والكتان.
وإذا اكتش��فت بقعاً أو نت��وءات حمراء صغيرة 
عل��ى ذراعيك، قد تكون تلك حالة تس��مى تقرن 
الش��عيرات. ويرجع الخبراء السبب في حدوثها 

إلى نقص فيتامين )أ( والزنك.

وبحس��ب مركز التحكم في األمراض، فإن نحو 
17.3 ف��ي المئة من س��كان العال��م معرضون 
لخط��ر نق��ص الزنك، ف��ي حين أن واح��داً من 
بين كل ثالثة أطفال وواحدة من كل س��ت نساء 

حوامل، يعانون من نقص فيتامين أ.

وم��ن مص��ادر فيتامي��ن )أ( البطاط��س الحلوة 
والش��مام، أما الزنك فتجده ف��ي اللحوم البيضاء 
مثل الدجاج والحمص وبذور اليقطين، كما ذكر 

موقع »curiosity« األمريكي.
وإذا الحظت فجأه ظهور بعض الشعر األبيض 
أو حت��ى الرم��ادي، فربما يكون الس��بب نقص 
مع��دالت النحاس في الجس��م. فالنح��اس يؤدي 
دوراً هاماً في إنتاج الميالنين الذي يمنح الش��عر 
لونه، فكلما نقصت معدالته زادت فرصة فقدان 
الش��عر للون��ه الطبيع��ي، وتحوله للرم��ادي أو 

األبيض.
وينص��ح الخب��راء بتفق��د مع��دالت النحاس في 
الجس��م في حالة حدوث شيب مبكر دون وجود 
تاريخ وراثي، ويمكن تناول المش��روم )الفطر( 
والرخوي��ات والمحار الُمعل��ب، فكلها مصادر 

جيدة له، حسب ما أكده الخبراء.

أما بالنسبة للشعر الهش التالف فقد يكون السبب 
ه��و نقص الحديد وانخفاض مس��تويات فيتامين 
)ب( مث��ل البيوتي��ن وحم��ض الفولي��ك، وم��ن 
مصادرهما: اللحم البقري والفاصولياء والعدس 

والسبانخ، بحسب نفس الموقع.

من جهة أخرى، يتس��بب نقص معدالت فيتامين 
)ب 12( باإلصاب��ة بتقرح��ات الف��م التي تكون 

مؤلمة ومسببة لإلزعاج.
ويرى الخبراء أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا 
فقط هو الس��بب، وإنما يج��ب مراجعة الطبيب 
في حال اس��تمرارها لفت��رات طويلة أو لفترات 

متقطعة.
كم��ا ينص��ح الخبراء بزي��ادة مع��دالت فيتامين 
)ب 12(، ع��ن طري��ق تناول اللح��وم الحمراء 
والدواجن والبيض ولبن الصويا، فكلها مصادر 
جي��دة له��ذا الفيتامي��ن الحي��وي، طبق��اً للموقع 

األمريكي ألخبار الصحة.

وبكل تأكي��د ال تنَس أن تراجع س��ريعاً الطبيب 
ف��ي حال ظهور أي من األعراض أعاله، فربما 
هناك أسباب أخرى لها، تستدعي العالج بطرق 

ينصح بها الطبيب. 

رسائل خطيرة ترسلها أجسامنا
 عن نقص الفيتامينات.. تعرف عليها

فيتامني )د( يعتب من أكثر الفيتامينات اليت يؤدي نقصها لإلصابة بالعديد من األمراض

ال تـنـَس أن تـراجــع 
سريعًا الطبيب يف حال 
ظهور أي من األعراض

يؤثر أس��لوب حي��اة األم الصح��ي بدرجة 
كبي��رة ف��ي خف��ض خط��ر إصاب��ة طفلها 
بالبدان��ة، مقارنة باألطف��ال الذين ال تلتزم 
أمهاته��م بالخي��ارات الصحية، م��ا يجعل 
أسلوب حياة األم أحد عوامل البدانة للطفل، 
وتلك هي نتائج دراسة نشرت حديثاً بمجلة 

.»BMJ«
وأصبحت مح��اوالت التعرف إلى عوامل 
إصاب��ة األطف��ال بالبدانة م��ن األولويات 
الصحية العامة، وبعد التعرف إلى العوامل 
الوراثية، أو الجينية، فإن شيوع تلك الحالة 
المطرد وسط فئة األطفال يشير إلى وجود 
عوام��ل خارجي��ة، أهمه��ا أس��لوب الحياة 
الحديث. وق��ام باحثون من كندا والواليات 
المتح��دة بمحاولة التعرف إلى دور عوامل 
الحي��اة اليومية ل��كل م��ن األم والطفل في 
اكتس��اب الطفل لل��وزن، والتي تتحول في 

األغلب إلى البدانة.
الصحي��ة  البيان��ات  الدراس��ة  وش��ملت 
والحياتي��ة ألكث��ر م��ن 24 أل��ف طفل في 
المرحل��ة العمرية م��ن 9-14عاماً، ووجد 
أن خطر اإلصابة بالبدانة يقل بنسبة %56 
وسط األطفال الذين تتمتع أمهاتهم بالوزن 
الطبيعي، وبنس��بة 31% وسط من أمهاتهم 

ال يدخن.
وخ��رج الباحث��ون من نتائج الدراس��ة بأن 
األمه��ات الالت��ي يمارس��ن الرياضة، وال 
يدخّن، يكون أطفالهن أقل عرضة لإلصابة 

بالبدانة.
لذل��ك تنص��ح جمي��ع األمه��ات بمحاول��ة 
االلت��زام بنمط الحياة الصحي قدر اإلمكان 
،حتى تص��ل الفائدة إل��ى أطفالهن، وبذلك 

يسهمن في الحد من انتشار البدانة.

باحثون من كندا والواليات املتحدة

نـمـط حـيـاة األم يـنـعـكـس عـلـى وزن الــطـفــل



ميالد بوسطه
Milad Bosta
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مايكروسوفت تتحدى آبل بجهاز 
لوحي ذي تكلفة منخفضة.. فهل وّلت أيام اآليباد؟

ل�«آب��ل«، كش��فت ش��ركة  ف��ي تح��دٍّ مباش��ر 
مايكروس��وفت النقاب عن جه��از ينافس اآليباد 
ال��ذي تنتج��ه منافس��تها، ولكن بس��مات خاصة 

بمايكروسوفت.
المنتَج الجديد هو الجهاز اللوحي »سيرفس غو-

Surface Go«، اثن��ان ف��ي واحد، األقل تكلفة 
واألصغر حجم��اً واألخف وزن��اً، والذي يعمل  

.Windows 10 بنظام ويندوز
ويهدف جهاز لوحي جديد بشاش��ة عرض بحجم 
10 بوصات وتبلغ تكلفته نصف تكلفة »سيرفس 
ب��رو-Surface Pro«، إل��ى أن يك��ون بدي��الً 
لجهاز آيباد الذي تنتجه شركة آبل وكروم بوكس 
التاب��ع لش��ركة جوجل، بيد أنه يعم��ل بتطبيقات 
 The األوفيس، حس��بما ورد في تقرير لصحيفة

Guardian البريطانية.
م��ن  األخ��رى  النم��اذج  ع��ن  يختل��ف  هك��ذا 

مايكروسوفت
يش��به جهاز »س��يرفس غو« نم��اذج أخرى من 
مجموع��ة أجه��زة الكمبيوتر اللوحية الس��طحية 

.Microsoft الناجحة من إنتاج
غي��ر أنه يحتوي على شاش��ة صغيرة بحجم 10 
بوصات، وبس��ماكة 8.3 ملليمت��ر ووزن 522 

غراماً فقط.
لك��ن، يكمن الفرق األكبر في الس��عر؛ إذ ينطلق 
س��عر Surface Go من 380 جنيهاً إسترلينياً 
ف��ي المملك��ة المتح��دة و399 دوالراً بالواليات 
المتح��دة األميركية، وهو نصف س��عر أرخص 
جه��از لوح��ي م��ن ن��وع Surface Pro الذي 

تنتجه مايكروسوفت.
فتصميمه يلبي هذه االحتياجات الفعلية

»يُع��د جه��از Surface Go صغي��راً وقوي��اً، 
مم��ا يمنح��ك األداء ال��ذي تحتاجه لتك��ون أكثر 
إنتاجية«، حس��ب بانوس باناي، كبير مس��ؤولي 

.Microsoft المنتجات في شركة
إذ يق��ول: »عندم��ا صممن��ا هذا الجه��از، كان 
علينا أن نس��أل أنفس��نا عن الش��يء الذي يريده 

الن��اس ويحتاجونه في جهاز مس��طح بحجم 10 
بوصات، فبدت اإلجاب��ات واضحة ومتمثلة في 
جهاز خفيف ال��وزن وأكثر إنتاجية وفي متناول 

األشخاص«.
 Surface Pro وعلى غ��رار الجهاز اللوح��ي
األكثر قوة، يتضمن جهاز Surface Go الجيل 
 ،Intel Pentium Gold السابع من معالجات
ال��ذي تق��ول عن��ه Microsoftإنه ي��وازن بين 
اس��تهالك الطاقة واألداء، من أجل الحفاظ على 

عمر البطارية لمدة 9 ساعات.
كم��ا يحت��وي جه��از Surface Go على تقنية 
شاش��ة PixelSense عالي��ة الدق��ة م��ن إنتاج 
Microsoft، وه��ي شاش��ة تدعم اس��تخدام قلم 
Surface Pen، ال��ذي يحت��وي عل��ى 4.096 
نقط��ة من مس��توى حساس��ية الضغ��ط ويتميز 

بتفاعل سريع جداً.

ويحت��وي الجه��از اللوح��ي أيضاً عل��ى إصدار 
خ��اص به من لوحة المفاتي��ح القابلة للفصل من 
Surface Pro، ومسندة يد مدمجة تميل بزاوية 

تصل إلى 165 درجة.
كم��ا أضيف��ت ل��ه بع��ض الخصائ��ص الفريدة 

باألجهزة اللوحية
ه��ذا الجه��از اللوح��ي الجدي��د ه��و األول م��ن 
نوع��ه ال��ذي يحتوي على كل م��ن USB-C و
Microsoft Surface Connector، بعد أن 
 Surface Bookبأجهزة USB-C سبق إدراج

2 في ديسمبر/كانون األول 2017.
 Surface Go فض��الً عن ذلك، يحتوي جه��از
على فتحة لبطاقة Micro SD ومقبس س��ماعة 
رأس وكاميرا التعرف على الوجوه والتي تعمل 
بخاصية Windows Hello إللغاء قفل الجهاز 

.Microsoft الخاص بشركة
 Windows 10 ويعم��ل الجهاز بنظام تش��غيل
S، كما يمكن لمس��تخدميه أن يقوموا باس��تخدام 
النس��خة الكامل��ة م��ن Windows 10 في أي 

وقت.
واآلن الشركة تترقب ردود فعل العمالء

وفي حين أن األس��ئلة ال ت��زال قائمة حول حجم 
طل��ب العمالء عل��ى جهاز يعمل بنظام تش��غيل 
 ،Microsoft م��ن إنت��اج ش��ركة Windows
عبّر الخبراء عن تفائلهم بشكل عام حول إدخال 
جهاز رخي��ص م��ن Surface، قائلين إنه »قد 

جع��ل ع��روض Microsoft أكثر ق��درة على 
منافسة أجهزة آيباد المصنَّعة من قِبل شركة آبل 
وأجهزة ك��روم بوك من جوج��ل، والتي حققت 

نجاحاً في سوق التعليم.

 CCS« وأفاد المحلل جيوف بالبر، في مؤسسة
Insight«، بأن »ش��ركة Microsoft أضحت 
أكثر ق��وة مع محفظ��ة Surface، التي تعد من 
الخطوات المنطقية التي اتخذتها الش��ركة لجعل 

مفهوم Surface أكثر سهولة«.

وأض��اف أن »هن��اك عالمة اس��تفهام حول قوة 
 Surface وأداء أجه��زة آيب��اد. لك��ن، يعتب��ر
Go أحد المنافس��ين الرئيس��يين للرقائق القائمة 
عل��ى تكنولوجي��ا Arm الت��ي تنتجه��ا ش��ركة 
Qualcomm، وذلك عندما يتعلق األمر بتقديم 
تجربة ش��بيهة باس��تعمال آيباد م��ن حيث عمر 
البطاري��ة. وعلى الرغم م��ن أن دورة التصميم 
الحالي��ة أهدرت هذه الفرصة، فإنني أتوقع تماماً 
أن تسير المنتجات المستقبلية على هذا الطريق«.

ويبدو أنه س��يتفوق على اآليباد وس��يُحدث فرقاً 
بهذا المجال تحديداً  

»الجه��از الجديد يعد عرضاً ممتازاً أُنش��ئ من 
أجل حزم��ة خدم��ات Office 365″، حس��ب 
المحلل لدى شركة Canalys، روشاب دوشي.
إذ ق��ال إن Surface Go ل��ن يك��ون ش��بيهاً 
بالكمبيوتر المحمول العادي )الالب توب( الذي 

تملكه )وال ينبغي أن يكون كذلك(.
 Surface وتاب��ع قائالً: »من المؤك��د أن جهاز
Go يتف��وق عل��ى جه��از iPad Pro من حيث 
القيمة. وس��يكون من المثير لالهتمام أن نرى ما 
إذا كان يمكن��ه أن يُحدث تغييراً كبيراً في مجال 

التعليم«.

وفتحت شركة Microsoft باب الطلب المسبق 
م��ن خالل ط��رح خيارين من إمكان��ات الجهاز 
الجدي��د؛ أحدهم��ا بذاك��رة الوصول العش��وائي 
بحج��م أربع��ة غيغابايت وذاك��رة تخزين بحجم 
64 غيغابايت، واآلخر بثمانية غيغابايت و128 
غيغاباي��ت ابتداء م��ن الثالث��اء 10 يوليو/تموز 
2018  بالمملكة المتحدة، والشحن إلى الواليات 
المتحدة والعديد من الدول األخرى في الس��ادس 
من أغسطس/آب 2018. كما سيتم توفير نسخة 
تعمل بنظام الجيل الرابع الذي يعمل بتكنولوجيا 
التط��ور طوي��ل األمد، في وق��ت الحق من هذه 

السنة )2018(.

يعمل اجلهاز بنظام تشغيل
 Windows 10S  كما ميكن

 ملستخدميه أن يقوموا باستخدام النسخة 
الكاملة من Windows 10 يف أي وقت
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الجبهة الوطنية العريضة في السودان 

 ندوة تحت شعار )أدونا بلدنا(
عبداهلل ابو شريعة: مؤسس اجلبهة عرف عب تارخيه مبواقفه املشرفة ضد االنظمة الشمولية

صالح سطيح: حكومة االنقاذ تستهني بالشعب السوداني وتعامله كاالطفال
نظمت الجبهة الوطنية العريضة في السودان ندوة للناشطين 
الس��ودانيين المتواجدين في مدينة لن��دن اونتاريو حضرها 
عدد من كوادر الحزب االتحادي الديمقراطي السوداني في 

كندا.
 ف��ي بداية الندوة تح��دث المحامي عبدهللا ابو ش��ريعة احد 
كوادر الح��زب االتح��ادي الديمقراطي مش��يراً الى اهمية 
الجبه��ة الوطنية العريضة التي اعلنها السياس��ي والقانوني 
السوداني علي محمود حسنين النائب السابق لرئيس الحزب 
االتحادي الديمقراطي الس��وداني. واش��ار السيد ابو شريعة 
الى ان االجتماع يعقد تحت شعار )ادونا بلدنا( أي )اعطونا 
بلدنا( الس��ودان. واضاف بأن الس��يد علي محمود حس��نين 
ال��ذي اعلن قيام الجبه��ة في عام 2010 مناضل س��وداني 
تاريخي اشتهر بمواقفه الثابتة ضد جميع االنظمة الشمولية 
في الس��ودان منذ االس��تعمار مروراً بحك��م الفريق عبود، 
جعفر النمي��ري واخيراً انقالب جماعة االنق��اذ... وقال إن 
الجبهة تش��ترط عل��ى اعضائها رفض الح��وار مع النظام 
الحاك��م في الخرطوم بعد ان ثبت خالل الس��نوات الماضية 

عقم الحوار معه كنظام شمولي... 
بعد ذلك قدم الس��يد ابو شريعة المناضل صالح سطيح احد 
كوادر الحزب التاريخية واحد اعضاء قيادة الحزب في كندا 
مستعرضاً باختصار تاريخه السياسي والنضالي ومساعيه 

لتوحيد كوادر الحزب في كندا.
السيد صالح سطيح يتحدث للحضور

بدأ الس��يد صالح سطيح حديثه بالترحيب بالحضور مشيراً 
ال��ى ان اف��كار هذه الن��دوة تراكمت خالل االش��هر الثالثة 
الماضي��ة حي��ث خرج��ت ف��ي العديد م��ن اقاليم الس��ودان 
تظاه��رات احتجاجي��ة على ت��ردي االوض��اع االقتصادية 
والمعاش��ية، واستش��هد بحديث لوزير المالية السوداني قال 
فيه )بأننا دولة مفلس��ة( ولن نس��تطيع االستدانة من احد بعد 

اليوم.
وقال الس��يد ص��الح ان حكومة االنقاذ تتعامل مع الش��عب 
الس��وداني وكان��ه طفل صغي��ر ال يدرك ما يج��ري حوله 
أي انه��ا تس��تهين بعقول الس��ودانيين فيما يتعل��ق بالوضع 
االقتصادي. واضاف بان البلد على وشك ان يفقد الكثير من 
اراضيه نتيجة سياسات النظام، وان االثيوبيين عيونهم على 
سهول الس��ودان وهناك محاوالت لالستحواذ على سواحل 
الس��ودان مش��يراً الى وجود ص��راع اقليمي في الس��ودان 
بين محوري��ن هما المحور المصري-الس��عودي والمحور 
القطري-الترك��ي. واكد ان اس��تثمار س��واحلنا يجب ان يتم 
عب��ر تحالفات مع قوى تضمن مصالح الس��ودان وش��عبه. 
واس��تعرض الس��يد صالح اوضاع الزراع��ة المتردية في 
الس��ودان مشيراً الى ان اس��تخدام المياه للزراعة اليتجاوز 
ال�%4 س��نوياً فقط، وأش��ار ايضاً الى انتاج الصمغ العربي 
الذي قال إن الس��ودان هو البلد الوحي��د المنتج لهذا الصمغ 
وال��ذي يدخل في العديد م��ن الصناعات العالمية مؤكداً بان 
اهمي��ة هذا المنتج جعلتهم يتركون المجال لتصديره في ظل 
الحصار وقال إن بإمكان الس��ودان ل��و كانت هناك حكومة 
وطني��ة تهتم حقا بالتنمية المس��تدامة وتش��جيع االس��تثمار 

وتتعام��ل بعلمية لتمكن الس��ودان من مضاعف��ة انتاجه من 
الصمغ خاصةً لو وضعنا برامج لدعم المنتجين.

السيد صالح س��طيح اكد حاجة السودان الى التنمية االفقية 
والعمودية وقال ان العائق امام التنمية هو الفساد المستشري 
ف��ي الس��ودان ف��ي اجه��زة الدولة وال��ذي يحد م��ن جذب 

االستثمارات الخارجية للسودان.
وعن اوضاع االقاليم قال الس��يد سطيح ان الحكومة تتعامل 
مع الس��ودان وكأنه الخرطوم فقط، فهي تهمل االقاليم التي 
تعاني من البطالة والفقر موضحاً أن سياس��ة القروض التي 
تعتمدها الحكومة اليوم ليس��ت حالً لمشكالت السودان وان 
الح��ل ه��و التركيز على االس��تثمار في الزراع��ة والثروة 
الحيواني��ة وهي كافي��ة إلنقاذ اقتصاد الس��ودان من محنته، 

وهذا ما نعمل عليه في الجبهة الوطنية العريضة.
بع��د ذل��ك فتح باب الح��وار والمناقش��ة حي��ث اثيرت عدة 
تس��اؤالت حول االستثمار والفس��اد وتحدث احد الحضور 
بالتفصيل عن معرفته باالوضاع االقتصادية في الس��ودان 
مش��يراً إلى أن االس��تثمارات غمرها الفس��اد وان الحصار 
الدولي للس��ودان س��اهم في تأس��يس ش��ركات في الخارج 
اس��تثمرت االزمة الس��ودانية يديرها فاس��دون قريبون من 

النظام.
السيد س��طيح اكد في مداخلته ان الجبهة الوطنية العريضة 
تعم��ل من اجل اع��ادة بناء دول��ة المؤسس��ات لتجاوز هذا 

الفساد.
أثيرت ايضاً خالل المناقش��ات المشاكل البنيوية التي تعاني 
منه��ا االح��زاب السياس��ية التاريخي��ة في الس��ودان والتي 

استثمرها البشير في إدامة نظامه.
واكدت المناقشات على اهمية السعي إلسقاط النظام واقامة 
نظام وطني يعتمد التنمية الستدامة إلنقاذ الشعب السوداني.
وبذكر ان السيد علي محمود حسنين كان قد اعلن ان الجبهة 
الوطنية العريضة ليس��ت حزباً سياسياً وليست كياناً رافضاً 
لس��واه من الفصائل واالحزاب وليس��ت بدي��الً عنها وهي 
تجم��ع لكل االحزاب والنقاب��ات ومنظمات المجتمع المدني 
والمهمشين والمظلومين والمس��حوقين وكل الذين ينشدون 
الخ��الص الوطني ويعملون من اجل ارس��اء مبادئ حقوق 

االنسان في السودان.

غلي محمود حسنين 
مؤسس الجبهة الوطنية العريضة

صالح سطيح وعبد هللا أبو شريعة

بعض حاضري الندوة

بعض حاضري الندوة
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مـشـاركـة واسـعـة لـلـكـنـديـني الـعـرب فـي االحـتـفـال بـالـعـيـد الـوطـين الـكـنـدي
كعادته��م كل عام ش��ارك الكنديون العرب في 
احتفاالت العي��د الوطني الكن��دي التي اقيمت 
في منطق��ة )White Oaks( والتي ش��هدت 
هذا العام اقباالً كبيراً لم تش��هده س��ابقاً من قبل 
س��كان المنطقة والمناطق المحيطة بها، بدأت 
فعالياته��ا المختلف��ة من��ذ الصب��اح واختتمت 
في التاس��عة والنصف حي��ث اطلقت االلعاب 
الناري��ة، ش��اركت ف��ي االحتفالي��ة )الجمعية 
العربية الكندية( و )البيت العراقي( و)الجمعية 
الثقافية لتركمان العراق(، حيث قامت الجمعية 
العربي��ة الكندي��ة بتقدي��م الماك��والت العربية 
باس��عار رمزية، فيما ع��رض البيت العراقي 
اعم��االً فنية للفنانة التش��كيلية س��مر س��لمان 
س��يف، وقدم��ت الجمعي��ة الثقافي��ة لتركمان 
العراق مطبوعات تعريفي��ة بتاريخ التركمان 

واصولهم.

نـاشـطـون سـوريـون يـنـظـمـون وقـفـة تـضـامـنـيـة مـع املـدنـيـني فـي 

نظم ناشطون سوريون في مدينة لندن اونتاريو وقفة تضامنية مع 
المدنيين من س��كان مدينة درعا الس��ورية الذين واجهوا القصف 
الدموي من قبل قوات النظام الس��وري والطيران الروسي حيث 
اك��د المش��اركون في الوقف��ة ان المدنيين اضط��روا للنزوح الى 
اماكن في الصحراء تعاني من نقص حاد في الخبز والوقود وان 

العائالت 
اضط��رت للنوم م��ع اطفالها في الع��راء، ورف��ع المتضاهرون 
الفتات تدعو الى االنتباه الى المأساة السورية ودعوات للمحافظة 
على المدنيين السوريين المعرضين للموت نتيجة قصف الطيران 

الروسي وقوات النظام والمليشيات المتحالفة معها.

وكانت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لالمم 
المتح��دة في دمش��ق ليندا توما قد اعلنت لوكالة االنباء الفرنس��ية 
)شهدنا خالل االيام القليلة الماضية فرار عدد كبير من االشخاص 
بس��بب اس��تمرار اعمال العن��ف والقصف والقتال ف��ي المنطقة، 

واضافت لم نر من قبل نزوحاً ضخماً بهذا الحجم في درعا(.



الشعر طفل
�عر ِط�فل نغ�َن�ِّي له ! الّشِ
نِدَاِدي فيْه... نِسَهر ِليل�ُه

ولّما يِغَضب نِدعي له
يُنظر لنا أو ينادينا

والِشعر ذنب وبِنِشيل�ُه
والتوبة مش عارفة َسب�ِيل�ُه

ال يروح لها وال بتج�ِيل�ُه
وال ندعي »توب منه، علينا« !

اللي اغتوى، َمهدُود ِحيل�ُه
ب�ِِحمل محتاج تنزيل�ُه

والِحمل، لكتافنا يِحيل�ُه
قال إيه!  قِصيدته بيهِدينا !

نِقراها ونِميل على ِميل�ُه
راع يجري بنِيل�ُه زْي الّشِ
ونغنِّي آ يا عين�ُه يا ِليل�ُه

نِغَرق ما ياُخد بإدينا

ِمتَشْعبَِطين، احنا، بِديل�ُه
ولْي أمرنا... ون�ِْعيل�ُه !

َح�َشاه ! ما ي�ِعَرف ت�َذليل�ُه
يِذل�ِّنا... يعَ�زز فينا !

إن غاب... ما ي�ِْبعَ�ت َمراسيل�ُه
ق ِسيل�ُه ولْو َحَضر، غ�َرَّ

يزيح َج�بَ�لنا و بيزيل�ُه
�ينا أو عالشَّ�َواطي يرّسِ

سيد أبو زهدة
أديب وشاعر مصري

عضو هيئة تحرير )البالد( تورونتو
abuzahda@gmail.com

نادية حرحش تطلق كتابها ‘نساء القدس‘
تتبع نساء القدس في صورة تجمعهن بهدى شعراوي

كتب يوسف الشايب:
تتب��ع الكاتب��ة نادية حرح��ش في كتابه��ا الجديد 
»نس��اء الق��دس: الم��رأة الفلس��طينية ف��ي فترة 
االنت��داب البريطاني«، الص��ادر حديثاً عن دار 
الرعاة للدراس��ات والنش��ر في رام هللا، وأطلق 
في متحف محمود درويش، ، تلك الصورة التي 
تجمع »رائدة النهضة النسائية العربية« الناشطة 
المصرية هدى ش��عراوي ونساء فلسطينيات في 
مدينة القدس، لتكش��ف عن الكثي��ر منهن، وكن 
مغيب��ات، وإن كان دون اإلس��هاب بالحديث عن 

إنجازات كل منهن.
تقول حرح��ش في كتابه��ا »عندما 
نظ��رت إل��ى تلك الص��ورة، رأيت 
مش��هداً أبهرن��ي. كل تل��ك النس��اء 
ه��دى  وم��ن؟  وم��ع  مجتمع��ات، 
شعراوي؟ وكأن قوة ما سحبتني إلى 
تل��ك اللحظة، وبدأت أجول بين تلك 
النس��اء، متفحصة ف��ي تفاصيلهن، 

نظراتهن، لباس��هن، أعمارهن. أبهرتني الفكرة 
واس��تحوذت عل��ي، ألول مرة كن��ت أرى فيها 
النساء الفلسطينيات، المقدسيات، في ذلك الزمن. 
خ��ارج الصورة النمطية الت��ي ألفتها عن جداتي 
وأقارنه��ن. تل��ك الحكاي��ات من جدت��ي، والتي 
لها ش��كل وصورة وطاب��ع ال يمكن إال توصيفه 

بالجمعي«.
»في صورتنا هذه، يقع انعكاس واضح ألسلوب 
معيش��ة لم يت��م التعبير عنه بش��كل ع��ام. تحتل 
الذاكرة الفلس��طينية مشاهد للشتات وفرار الناس 
خ��الل النكبة.. تق��دم الصورة تحدياً لألس��اطير 
ح��ول فترة االنتداب، مثل تلك التي كانت تعكس 
أن الحجاب كان للجميع.. هناك أيضاً ش��يء عن 
النس��اء في تلك الصورة يظه��ر تفاخراً بطريقة 

الجل��وس أو الوق��وف. ك��ّن مرتدي��ات مالب��س 
عصرية تتناس��ب م��ع غداء رس��مي أو تجمع، 
تحديداً تجمع سياس��ي الطابع كان محوره المرأة 
.. تظه��ر طريق��ة لباس��هن مزيج��اً م��ن األناقة 
والموض��ة، مما يدل على تمييزهن لما يتناس��ب 
مع قواعد اللب��اس المتعارف عليه في مثل هكذا 
مناس��بات .. يمكننا أن تفت��رض أن العديد منهن 
ك��ن منتمي��ات إلى فئة مجتمعي��ة أعلى، ويرجح 

وجود طبقة وسطى متعلمة على األقل«.
ومن النس��اء اللواتي تحدث��ت عنهن حرحش في 
كتابه��ا باقتض��اب: نبيهة ناص��ر، وطرب عبد 

الهادي، ومي زيادة، وميليا الس��كاكيني، وكلثوم 
عودة، وعنب��رة الخالدي، وماتيل مغنم، وزليخة 
الش��هابي، وأس��مى طوب��ي، وش��اهنده دزدار، 
ومفيدة درويش دباغ، ووجيهة الحسيني، ووحيدة 
خال��دي، وفاطمة أبو الس��عود، وميمنة القس��ام، 
وحلوة جقمان ووديعة خربطلي، وهند حس��يني، 
وفدوى طوقان، ونمرة طنوس، وفكرية صدقي، 
زحلوة ظيدان، وحياة بالبس��ة، وس��ميحة خليل، 
ومهيب��ة خورش��يد، ووداد األيوب��ي، وناريمان 

خورشيد، وعصام عبد الهادي، وأخريات.
وس��اذج نص��ار )1882-1963( ول��دت ف��ي 
»الكرم��ل«،  ف��ي  كمح��ررة  وعمل��ت  ع��كا، 
وكان��ت الصحفي��ة األول��ى التي تدخل الس��جن 
ف��ي فترة اإلنت��داب البريطاني، حي��ث تم الحكم 

عليها بالس��جن لس��نة في آذار 1939، واتهمت 
بأنه��ا »امرأة خطي��رة جداً« من قب��ل االحتالل 
البريطاني .. كتب زوجها نجيب نصار في حينها 
ما بدا تقدمياً بالنسبة للعالم العربي الذكوري »إذا 
ل��م تجعلني الكرمل أدخل التاريخ فإني س��أدخله 
بس��بب زوجتي التي كانت أول امرأة تسجن في 

السجون البريطانية.
أما فاطمة اليشرطية )1880 – 1979(، فولدت 
في عكا. اش��تهرت بالطريق��ة الصوفية الخاصة 
بها. كان لها مري��دون وتابعون، وتركت الكثير 
من الكتب، وهي ابنة لشيخ صوفي مرموق، هو 
علي نور الدين اليشرطي الشادلي.

وأشارت حرحش في حديثها خالل 
أمسية إطالق كتابها »نساء القدس«، 
إلى أنه على الرغم من أن الصورة 
مح��ور الكت��اب كانت ف��ي القدس، 
وأن العديد من النساء مقدسيات من 
الطبق��ة النخبوي��ة، كان هناك أكثر 
من نصف النس��اء اللواتي عددهم قرابة الثالثين 
م��ن خارج الق��دس، لكن م��ا كان يهمني »إزالة 
النخبوية عن فكرة الحراك النسائي في القدس«، 
لكنن��ي »ل��م أتمكن من ذل��ك، كون النس��اء كن 
نخبويات في هذا الح��راك، وبالمزيد من البحث 
تتضح األس��باب«، وإن ك��ن هناك قلة منهن من 
خلفية غير نخبوية مجتمعياً كس��اذج نصار، في 
حي��ن كان التعليم وس��يلة لتص��در أخريات هذا 
المشهد بغض النظر عن الطبقة التي ينتمين إليها 
م��ن الناحية االقتصادية، أو عائالتهن، الفتة إلى 
أن الحراك في فلسطين، ولخصوصية األوضاع 
التي عاش��تها النس��اء كبقي��ة الفلس��طينيين فترة 

االنتداب، أخذ طابعاً وطنياً أكثر منه نسوياً. 

احلراك يف فلسطني، وخلصوصية األوضاع
اليت عاشتها النساء كبقية الفلسطينيني فرتة 

االنتدابأخذ طابعًا وطنيًا أكث ر منه نسويًا
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الدكتور محمد جرادات ينظر إلى عدن بعيون أردنية
لـم يـكـن الكـاتـب جمـّرد شـاهد عيـان،بـل كـان جـزءًا مـن املشهد

عّمان � ربما يعرف جميعنا عدن، لكن من يعرف 
أنها كانت عاصمة لدولة اسمها جمهورية اليمن 
الديموقراطية الش��عبية، فه��م بالتأكيد أبناء جيل 
أصبحوا اليوم في الخمس��ينيات والستينيات من 
أعمارهم، والس��بب موضوع��ي على أي حال، 
فالدولة خرجت من الجغرافيا السياس��ية، وبقيت 

ملكا للتاريخ. 

الدول��ة الت��ي عرفها الن��اس باليم��ن الجنوبي، 
ظه��رت إلى التاريخ س��نة 1967 بع��د احتالل 
بريطاني استمر منذ عام 1839، ومقاومة شعبية 
توجت بثورة مس��لحة انطلقت سنة 1963، وقد 
اس��تمرت حتى س��نة 1994، حين قامت وحدة 

بين دولتي اليمن.

وقليلون هم الش��باب األردنيون الذين تمكنوا من 
الوصول إلى اليمن سواء للعمل أو الدراسة قبل 
األلفية الثالثة. دولة الجنوب بنظامها االشتراكي 
هي الوحيدة التي استطاعت أن تستقطب أعدادا 
م��ن الطلب��ة الذين ينتم��ون إلى األح��زاب التي 
تش��اركهم الفك��ر، أو م��ن المنظم��ات المعادية 

لإلمبريالية. 

وقد كانت تلك تجرب��ة فريدة ومتميزة في العالم 
العربي. أحد األردنيين الذين تمكنوا من الوصول 
إلى عدن للدراسة والعيش فيها في فترة ازدهار 
نظام اليمن الديموقراطي السياس��ي هو الدكتور 
محمد جرادات، ال��ذي عاد إلى مخزون ذاكرته 
بعد س��نوات طويلة من عودت��ه من عدن، وبعد 
أحداث كثيرة ورياح عاصفة مرت على البالد، 
بتجمي��ع ش��تات الذاك��رة، ليصدرها ف��ي كتاب 
بعنوان »عدن في عيون أردنية« صدر مؤخراً 

عن اآلن ناشرون وموزعون في عّمان.

ينظ��ر الدكت��ور الج��رادات إلى تجرب��ة اليمن 
الديمقراط��ي عل��ى أنه��ا حل��م جمي��ٌل في زمن 
مس��تحيل، وقد ش��اءت ظروفه أن يعيش تجربة 
دولة اليمن الديمقراطيّة بكل توّحدها وتناقضاتها؛ 
تل��ك الدول��ة التي كانت ش��به خالية م��ن األميّة 
انيّْين، وتحتضن خيرة  وتتمتّع بتعليم وصّحة َمجَّ
مناضلي الش��عوب العربيّة الذين لم تس��مح لهم 
بالدهم بالبقاء فيها أو تلقّي التعليم على أرضها، 
فتجد العراقي والسوداني والفلسطيني واألردني 
والبحرين��ي... إلخ، تجمعهم النقاش��ات ويفرقهم 

الجدل والخالفات. 
وكما ه��و الوض��ع الذي عايش��ه الكات��ب نراه 
متنق��الً بين الحلم وص��والً إلى »اله��روب إلى 
األم��ام« نحو الوح��دة اليمنيّة ع��ام 1990، مع 
توقّ��ف طويل حول ص��راع »الرفاق« الدموي 
عام 1986 وم��ا نجم عنه من فقدان اآلالف من 
الكوادر والمناضلين اليمنيي��ن والفراغ الفكري 

والسياسي والتقنّي كنتيجة حتميّة لذلك. 

ولم يكن الكاتب مجّرد ش��اهد عي��ان، كما يقول 
الباحث نواف نافع، بل كان جزءاً من المش��هد، 
مؤك��داً أن »َمن لم يُزر عدن ينقصه ش��يء ما، 
وَمن زارها وع��اش فيها يعرف ما الذي ينقص 
الّرفيق ال��ذي لم تُتح له فرص��ة الزيارة«، وأن 
الذي يتجول في »س��احة العروض« كان يمكن 
أن يلتق��ي عبدالفتّاح إس��ماعيل أو علي عنتر أو 
عبدهللا باذي��ب وغيرهم من القادة يتمّش��ون من 

دون حراس��ة، أو يش��تري ش��يئاً ما م��ن دّكان 
باآلِجل ليجد اسمه إلى جانب اسم أحد الوزراء. 

الكاتب كان جزءاً من المشهد
هذا ه��و اليمن الديمقراطي؛ مزي��ٌج من الفطرة 
والبس��اطة والحلم باالش��تراكيّة و«المثال الذي 
يج��ب أن تنتهي إليه نضاالتن��ا« على حدّ تعبير 

الزعيم الراحل يعقوب زيادين. ألنه كان كذلك، 
ف��إن د. محّمد جرادات يغ��وص فيما يغوص به 
م��ن الوجدانيّات متنقاّلً بين أغاني فرقة الّطريق 
والفنان جعفر حس��ن، وأش��عار س��عدي يوسف 
والّس��وداني محجوب ش��ريف، وحض��ور لقاء 
لألمين العاّم للحزب الش��يوعّي السوداني محّمد 
إبراهيم نقد، ليضعنا الكاتب وسط مجتمع عربي 

تقدمّي بامتياز. 

وف��ي خضم الّصراعات واألم��ل واأللم لم ينَس 
الكاتب وطنه األردن؛ فنراه يشارك في النّضال 
تضامناً مع طلبة جامع��ة اليرموك ومع معتقلي 
الحزب الش��يوعي األردن��ي، مازجاً ذلك وناقالً 
إيّ��اه إل��ى رفاق��ه وزمالئ��ه اليمنيي��ن والعرب 
لتصبح أهازيج هيّة الك��رك والحكومة الوطنيّة 
وانتخابات عام 1956 وانتفاضة أبريل/نيس��ان 

جزءاً من نش��اطات اتحاد الش��باب الديمقراطي 
اليمن��ي والمناضلين العرب المقيمين قس��راً أو 
اختياراً عل��ى أرض اليمن الجنوب��ّي، ممتزجة 
بالف��رح القادم من الّس��ودان مع اإلطاحة بجعفر 
النميري، والغضب لضرب الطيران األميركي 

لليبيا... إلخ. 

لق��د عاش الكاتب ف��ي اليمن الجنوبي، وش��اهد 
عن كثب العديد من الوقائع المتَّصلة بالمحطَّات 
الرئيس��ية لتاريخ جمهوريَّة اليم��ن الديمقراطيَّة 
الش��عبيَّة، وعايش الكثير من األحداث بمختلف 
تفاصيله��ا، وكان قريب��اً جداً وبش��كل يومي من 
صنّ��اع األحداث والقرارات وكبار المس��ؤولين 
في الحزب الحاكم والدولة بمختلف مؤسس��اتها، 
وُمّطلع��اً عل��ى بع��ض المعلوم��ات المهّمة عن 
قادتها وخلفيَّاته��م الفكريَّة والسياس��يَّة والثقافيَّة 
وصراعاته��م المأس��اويَّة، وبالتأكي��د ف��ي حالة 
تفاعل مستمرة، وشاهد عن قُرب أهم التطّورات 
والتح��والت التي م��رَّ بها اليم��ن الديمقراطي، 
البل��د الذي تح��ّرر م��ن االس��تعمار البريطاني 
بمقاومة شعبية حقيقية، وكان معادياً لإلمبرياليَّة 
والصهيونيَّ��ة والرجعيَّة، بال أدنى التباس، فجاء 
ه��ذا الكتاب زاخرا بالذكري��ات والتوثيقات عن 

تلك المرحلة، وهو ما يستحق القراءة.

موالي��د  م��ن  الج��رادات  الدكت��ور  أن  يذك��ر 
بش��رى/ إربد س��نة 1962، حاصل على شهادة 
البكالوريوس في الفلسفة والعلوم االجتماعية من 
جامعة عدن، والماجس��تير ف��ي األنثروبولوجيا 
الثقافية من جامعة اليرموك األردنية، والدكتوراه 

في الصحافة واإلعالم.

عمل مدرس��اً في جامع��ة العل��وم اإلبداعية في 
دول��ة اإلمارات العربي��ة المتح��دة، ومحاضراً 
إدارة  للت��راث، ومدي��ر  الش��ارقة  ف��ي معه��د 
االستش��ارات والخدمات اإلعالمية في ش��ركة 
خطوة لإلنتاج اإلعالم��ي في اإلمارات العربية 
المتح��دة، وهو إضافة إل��ى ذلك كاتب وصحفي 
��س  وخبير ف��ي التدريب اإلعالمي، ويعدُّ مؤّسِ
جمعي��ة األنثروبولوجيين األردنيين، وترأس��ها 
لفترة من الزمن، وهو عضو الجمعية الفلس��فية 
األردني��ة، كم��ا أنه عض��و هيئة تحري��ر مجلة 
الموروث العلمية المحّكمة، الصادرة عن معهد 
الش��ارقة للت��راث، وعمل مدير تحري��ر لمجلة 
»معك��م«، المتخصص��ة ف��ي العم��ل الخيري 
واإلغاث��ي، الصادرة عن منظمة الهالل األحمر 
العرب��ي والصليب األحمر العرب��ي. وله العديد 
من األبحاث والدراسات المنشورة في الصحف 

والمجالت العربية. 

)ميدل ايست اون الين(

جتربة اليمن الدميقراطي كانت
 حلما مجيال يف زمن مستحيل
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الرئيس رقيبا
 على السينما

ف��ي تاريخ العالقة بين الس��ينما والس��لطة في 
مصر حادثة ش��هيرة عندما منعت الرقابة فيلم 
“شيء من الخوف” للمخرج حسين كمال عن 
قصة للكات��ب ثروت أباظة، بع��د أن رأت أنه 
يرمز بش��خصية عتريس التي ق��ام بها الممثل 
العمالق محمود مرس��ي، إل��ى الرئيس جمال 
عبدالناصر نفس��ه، كحاكم متجبّر متسلط على 

الرقاب والعباد.
وق��د ش��اهد عبد الناص��ر الفيلم بنفس��ه ثم أمر 
بعرض��ه، واتخ��ذ الكثير من أنصار وأش��ياع 
أن  عل��ى  دلي��ال  الحادث��ة  ه��ذه  عبدالناص��ر 
عبدالناص��ر كان حاكم��ا مس��تنيرا مناص��را 
لحري��ة الفكر، في حين أن تدخ��ل عبدالناصر 
المباش��ر بالمنع والس��ماح، هو أبلغ دليل على 
غي��اب الحرية، فلو كانت هن��اك حرية حقيقية 
لما تدخل رئيس الدولة شخصيا وشاهد األفالم 
ليق��رر وحده عرضها م��ن عدمه، وإذا كان قد 
سمح بالعرض فال بد أنه أمر أيضا بالمنع، كما 
حدث مع مس��رحية علي س��الم الشهيرة “أنت 
اللي قتلت الوحش” ومس��رحية يوسف إدريس 
“المخططين” التي حاصرت الشرطة المسرح 

القومي ليلة عرضها األول ومنعت عرضها.
 الي��وم يتج��دّد العه��د، بع��د أن أصب��ح جهاز 
الرقابة مجرد “س��اعي بريد” يعمل بين صانع 
الفيل��م وأجه��زة الدول��ة األمني��ة التي توصف 

ب�”الس��يادية” رغ��م أن جه��از الرقاب��ة يعمل 
بموجب قانون ولوائح محددة تحكم عمله، وقد 
يسمح بعرض فيلم ما، ثم تقوم الجهات األمنية 

الخفية بمنعه.
 ولع��ل ما وقع مؤخرا في حال��ة فيلم “كارما” 
للمخ��رج خالد يوس��ف خي��ر دليل عل��ى هذا، 
وها هو المخرج يش��رح األمر بنفسه ويوضح 

كي��ف أن القرار األخير بش��أن عرض األفالم 
المختلف عليه��ا بين األجهزة، يرجع في نهاية 

المطاف لرئيس الجمهورية وحده.
 ويق��ول خالد يوس��ف في مقابلة منش��ورة مع 
صحيفة “المصري اليوم” )بتاريخ 27 يونيو( 
“لن أخفي عليكم، أفالمي قبل ثورة يناير كانت 
ال تحصل على ترخيص إالّ بعد عرضها على 
5 جهات س��يادية، المخابرات العامة والحربية 
وأم��ن الدولة والبحوث العس��كرية والش��ؤون 
المعنوي��ة، حت��ى فيل��م ‘الريس عم��ر حرب’ 
الذي تم تصوي��ره داخل الكازينو مر على تلك 

الجه��ات، وقته��ا كان رئيس الرقاب��ة الراحل 
علي أبوش��ادي، بعد مش��اهدته للفيلم وموافقته 
علي��ه ال يمتلك منح��ي الترخي��ص ويقول لي 
‘ت��وكل عل��ى هللا ش��وف طريق��ك’، وبعدم��ا 
شاهدت الرقابة فيلم ‘كارما’ )2018( ووافقوا 
علي��ه دون مالحظ��ات، قالوا ل��ي نفس الجملة 
الشهيرة، لكنني رفضت الذهاب لتلك الجهات، 

وذهبت للجهة األولى ثم الثانية وطلبوا مشاهدة 
الفيل��م ورفض��ت ذل��ك، فأجمعوا عل��ى منعه، 
وقته��ا ق��ررت الش��كوى لرئي��س الجمهورية 
عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر القرار بمنحي 

الترخيص.”!
 عندما يقول رئيس جهاز الرقابة لمخرج ما إنه 
ليس مسؤوال عن منع فيلمه من العرض، وأنه 
يتعين عليه أن يذهب ليحل مش��كلته “معهم”، 
أي م��ع “الن��اس اللي ف��وق” أو م��ع األجهزة 
السيادية التي تدير األمور من أعلى، فما معنى 
هذا؟ وما الذي تغير بعد ثورة يناير التي يش��ير 

إليها خالد يوس��ف في حديثه، مذك��را إيانا بما 
كان يح��دث مع الرقيب وكي��ف كان يحيله إلى 

الجهات العليا، قائال له “شوف طريقك؟”.

 لق��د اجتمع��ت لجنة الس��ينما التابع��ة للمجلس 
األعل��ى للثقافة وأص��درت بيان��ا تضامنيا مع 
عض��و اللجن��ة خال��د يوس��ف بعد من��ع فيلمه 
“كارما”، وأعلنت اس��تقالة أعضائها احتجاجا 
عل��ى منع الفيلم لعدة س��اعات قب��ل أن يتدخل 
الرئي��س السيس��ي ويص��در ق��راره بعرض��ه 
باعتب��اره رجل الكلم��ة العليا الت��ي تعلو على 
كل الق��رارات، والرقيب األول على الس��ينما 

والمسرح والكتاب.. وخالفه.
 وقد دفع ما ح��دث مع “كارما” المخرج تامر 
الس��عيد صاحب فيلم “آخر أي��ام المدينة” إلى 
كتاب��ة تعليق س��اخر على صفحت��ه على موقع 
فيس��بوك، يقول فيه إنه “سمع إشاعة تقول إن 
أعض��اء اللجنة قرروا االس��تقالة إلى أن تمنح 
الرقابة الترخيص بع��رض ‘آخر أيام المدينة’ 
الممن��وع بقرارات ش��فوية علوية س��رية منذ 
ثالث س��نوات، فه��ل يتدخ��ل الرئيس-الرقيب 

ويأمر بعرضه أيضا!”.

موقع )عين على السينما(

لندن: »الشرق األوسط«
أعلن��ت لجن��ة جائزة بوك��ر البريطاني��ة، ، عن 
ف��وز رواية »المري��ض اإلنجلي��زي« للروائي 
الس��ريالنكي األصل، الكندي الجنس��ية، مايكل 
أونداتج��ي بجائ��زة »بوك��ر الذهبي��ة«، الت��ي 
اس��تحدثت أخيراً، لتترافق مع الذكرى الخمسين 
لتأس��يس الجائ��زة. وه��ي تختلف ع��ن الجوائز 
األخرى باعتمادها نقاداً وكتاباً يرشحون رواية 
للف��وز من الرواي��ات الفائزة بجائ��زة »بوكر« 
للرواي��ة خالل عق��د كامل، ثم تع��رض القائمة 
بعدها للجمهور ليصوت على روايته المفضلة.

وكانت هذا الرواية قد فازت بجائزة »بوكر« عام 
1992، وتحولت إلى فيلم حصد »األوس��كار« 
ف��ي حينه، كما ترجمت إلى 300 لغة، من بينها 

العربية.

تنقس��م الرواي��ة إل��ى 10 فصول تقدم س��ير 4 
شخصيات، وعوالمهم بش��كل متداخل، تبدأ من 
المريض اإلنجليزي المحترق بكامله وممرضته 

الكندي��ة التي تقرر البقاء معه في فيال مهدمة في 
إيطالي��ا أواخر الحرب العالمي��ة الثانية. تحاول 
الممرض��ة هانا االقت��راب من عال��م المريض 
اإلنجليزي الذي نسي اسمه، والهرب من عالمها 
ال��ذي تواجه فيه موت أبيها في الحرب، وعبثية 
الح��رب. يظهر ديفيد كارافاجي��و، وهو صديق 
قدي��م لوالدها، وينض��م إليهما ف��ي عزلتهما، ثم 
يعقبه اللغام الس��يخي كيربال س��نغ الذي يرتبط 

بهانا.

يتع��رف كارافاجي��و عل��ى ش��خصية المريض 
اإلنجلي��زي باعتباره الكون��ت الهنغاري الزلو 
دو ألماش��ي م��ن الجمعي��ة الملكي��ة الجغرافية، 
ويتذكر ألماشي عشيقته كاثرين كليفتون، زوجة 
جيوف��ري كليفت��ون، وموتهم��ا المأس��اوي في 
حادث خطط له الزوج ليقتل ثالثتهم. كما يتذكر 
رحالته الطويلة في الصحارى العربية، وكتبه، 

واكتشافاته.

تصبح معرفة هانا باللغام الس��يخي كيربال سنغ 

)كيب( أعمق، لكنهما يصالن إلى نهاية مسدودة 
بس��بب تأثر كيب الش��ديد بالقناب��ل النووية التي 
أُلقي��ت على هيروش��يما ونجازاك��ي، واعتقاده 

الج��ازم أن هذه القنبلة م��ا كان لها أن تُلقى على 
أم��ة بيضاء، ولو كان��ت ثمناً النته��اء الحرب. 

بينما تنسحب هانا إلى الداخل.

اجلمهور خيتار »المريض اإلنجليزي« للروائي السريالنكي األصل، الكندي اجلنسية مايكل أونداجتي

أفضل رواية خالل 50 عامًا ترجمت إلى 300 لغة، من بينها العربية

الروائي مايكل أونداتجي

أصبح جهاز الرقابة جمرد “ساعي بريد”
 يعمل بني صانع الفيلم وأجهزة الدولة األمنية
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»األندلس«: تحقيق حول أسطورة

نجم الدين خلف هللا *
من هن��ا قرر الم��ؤرخ الفرنس��ي، المتخصص 
في التاريخ اإلس��باني، جوزيف بيريز )1931( 
إنجاز ما يش��به الحفر األركيولوجي لهذه المادة 
الضخم��ة الت��ي تش��كلت، على م��ر العصور، 
من الص��ور والتمث��الت التي نس��جها المخيال 
الغربي-المس��يحي ح��ول األندلس وس��قوطها، 
م��ن أجل تعرية دوافعها الدينية والحزبية وحتى 
الطبقية. فأصدر مؤخراً كتاب »األندلس، حقائق 

وأساطير« )منشورات تايلندييه، باريس(.
 Andalousie َّوفي البدء، يجدر التنويه إلى أن
الحالية، بحس��ب التقس��يم اإلقليمي اإلسباني، ال 
تض��م كامل المنطقة الت��ي اصَطلَح العرب على 
تسميتها باألندلس، فهذه أوسع وأشمل، إذ ضمت 

وقتها إسبانيا وجزًءا من البرتغال.

»العق��دة  بتفكي��ك  الكت��اب  موض��وع  يتعل��ق 
الكبرى«، التي طالما أرقت الضمير المسيحي، 
وه��ي التناق��ض الصارخ بي��ن مب��ادئ المحبة 
والس��الم التي يدعو إليها وبي��ن ضراوة محاكم 
التفتي��ش والجرائ��م التي ارتكبت ض��د العرب 
المس��لمين، قب��ل وبعد أن يُخرج��وا من ديارهم 
ويُس��لبوا أموالهم. وللتخفيف من ش��عور الذنب 
هذا، نشطت المس��يحية األيبيرية المنتصرة في 
ابتكار »حب المورسكية« maurophilie بما 
هي إحس��اس بالتعاطف والشفقة إزاء المسلمين 

الُمضطهدين.

ثم رّس��خت األعم��ال األدبية ومالح��م القرون 
الوس��طى هذه النزعة حتى جعلت من المعارك 
الت��ي دارت بين الفريقين وقته��ا مجرد »مواقع 
فُروس��ية نبيل��ة«، كم��ا بن��ت أس��طورة العيش 
المش��ترك بي��ن الديانات الث��الث التي تمازجت 
ف��ي بوتقة واح��دة. وف��كك الكتاب عق��دة ثانية: 
تل��ك التي ظه��رت في المرحل��ة الالحقة، األقل 
وردية، حيث شاعت صورة جهالة المورسكيين 
واعتبارهم سببًا في تخلف إسبانيا وتأخر ظهور 

الحداثة فيها.

ولذلك يعس��ر تصنيف الكت��اب في خانة التأريخ 
السياس��ي، كأعمال س��ابقة لبيريز حول إسبانيا. 
كم��ا أنه ليس بتأريخ ثقافي يرصد ظواهر الفكر 
ومنتجاته الذهنية، كما تعودنا في معظم الكتابات 
التي تناولت تاري��خ األندلس، بل هو أقرب إلى 
التحليل اإلناس��ي ألهم األس��اطير التي نُس��جت 
حول هذه المنطقة وما عاش��ته م��ن أحداث منذ 
وص��ول طارق بن زياد ع��ام 711 حتى اندالع 

الحرب العالمية الثانية.
ويُذكر للمؤلف س��عيه إلى تحقي��ق التوازن بين 
حقائ��ق التاري��خ ومنتجات الخيال الت��ي تغذيها 
مخ��اوف الراه��ن ورغبات��ه، فتؤثر ف��ي تأويل 
تل��ك الحقبة، مما يولد إما َمش��اعر تحسُّ��ر على 
»الف��ردوس المفق��ود«، أو بالعك��س إحساًس��ا 

يُترَج��م  المغاي��ر،  اآلخ��ر  بكراهي��ة 
بخطاب��ات ُمعادية تنادي بتش��ويه فترة 
المس��لمين واعتباره��ا مج��رد  حك��م 
المؤرخ��ون  تع��ّود  ولئ��ن  احت��الل. 
والمستش��رقون التركي��ز عل��ى الفترة 
الكالس��يكية، فقد جهد صاحب »تاريخ 
إس��بانيا« ف��ي رب��ط تلك الحقب��ة بأهم 
المتغيرات اآلنية التي تسم إسبانيا اليوم 
مروًرا بما عرفته منذ القرن الس��ادس 
عش��ر. فه��ي ق��راءة تمتد ف��ي الزمن 
وتغطي اثني عش��ر قرنًا، مع التركيز 

على القرون الوسطى.

وأم��ا تبويب الكت��اب فيبدو في ظاهره 
بسيًطا: مقدمة، عنونها ب�«من البوتيكا 
األندل��س«، تط��رق  إل��ى   Bétique
فيه��ا الم��ؤرخ الفرنس��ي إل��ى تحّول 
ه��ذه المنطق��ة م��ن مقاطع��ٍة ضم��ن 
الروماني��ة إلى والية  اإلمبراطوري��ة 
أُموي��ة طيل��ة العص��ر الوس��يط، ث��م 
مظاه��ر اس��تعادة أوروبا له��ا ما بين 
القرنين الس��ادس عشر والتاسع عشر. 
وبعدها، قس��م الكتاب إلى ثالثة أجزاء 
بحس��ب أس��ماء المناطق: تن��اول في 
القسم األول الحياة في غرناطة، ثم في 

إشبيلية وختمه بقُرطبة. وخصص الخالصة إلى 
دراسة وضع هذا اإلقليم اليوم.

وفي كل جزء، يس��تعرض أهم الخصائص التي 
ميّزت هذه المدن التي ش��ّكلت حواضر األندلس 
واحتضن��ت ثقافته الزاه��رة، فقد غدت غرناطة 
بمعماره��ا وحدائقه��ا منش��أً لنزعة رومانس��ية 
استش��راقية، ص��بَّ فيه��ا الغ��رب رغبت��ه في 
ابتكار »ش��رٍق س��حري خ��الٍب« ولكن ضمن 
ح��دود أوروبا. وأما روح إش��بيلية فإلى الغرب 

أقرب، فمنها سيَر إلى اكتشاف األميركيتين وفي 
شوارعها نشأت ظواهر مثل الكوريدا وموسيقى 

الغَجر ورقصة الفالمنكو.
وخص��ص المؤل��ف فص��ل قرطبة إل��ى تحليل 
اإلش��كالية- األم الت��ي تتعل��ق بالثنائي��ة الحادة: 
أسلمة إسبانيا أم أْسبَنَة اإلسالم؟ ومفادها السؤال 
هل تأثر اإلسالم بخصائص هذه المنطقة الثقافية 
والجغرافية، فنجم عن هذا التأثر ازدهار العلوم 
الصحيحة )م��ع ابن َزْهر مثالً( والفلس��فة )ابن 

رشد( والفقه المالكي والظاهري )القُرطبي وابن 
حزم(؟ أم إن اإلس��الم، رؤي��ةً للحياة، هو الذي 
ع ش��به الجزيرة لتعاليمه وش��ّكل حساس��ية  طوَّ
أهله��ا وف��ق مبادئه؟ كم��ا عاد بيري��ز، في هذا 
الفصل، إلى مساهمة حضارة اإلسالم األندلسي 
في نهض��ة أوروب��ا وإمدادها بج��ل النصوص 
الفلس��فية والعلمية، تراٍث تُرجم إل��ى الالتينية، 
عب��ر العبري��ة أحيان��ا، ف��كان المنب��ع األغزر 

النطالقة أوروبا الحديثة ونهضتها.

ومن بين األس��اطير التي توقف عندها الكاتب، 

ُمبين��ا س��طحيتها وغلب��ة األيديولوجي��ة عليها، 
صورة التعايش المطلق بين المس��لمين وغيرهم 
م��ن الطوائ��ف، كاليهود والنص��ارى، مما يقدم 
مث��االً لحياتنا المعاصرة. وه��ذا ما دفع بأنصار 
الكاثوليكية الفَرنكية )نس��بة إلى الرئيس فرانكو 
1882-1975( إل��ى اعتبار هذه المنطقة، تماما 
كما يعتبرها المس��لمون، »الفردوَس المفقود«، 
ناق��دًا بذل��ك مغالط��ة تاريخي��ة كبرى: تُس��قط 
هواجس اليوم وهمومه على الماضي وهو منها 

براء.
الكت��اب  ه��ذا  ع��د  يمك��ن  وهك��ذا، 
نوعي��ا ف��ي أس��لوب الكتاب��ة  تح��والً 
ع��ن األندل��س، فقد ش��اعت ف��ي كتب 
الدراسات  والمس��تعربين  المستشرقين 
الحاكم��ة،  العائ��الت  المعمق��ة ح��ول 
كمدونة المستش��رق ليفي- بروفنس��ال 
»تاري��خ  بعن��وان   )1956-1894(
إس��بانيا المس��لمة«)1950(، أو حول 
نص��وص األدب، ش��عًرا ونث��ًرا، التي 
صيغ��ت باألندلس ومنه��ا كتاب هنري 
بالعربية  بيري��ز: »الش��عر األندلس��ي 
الفصحى«)1939(، أو دراس��ة عفيف 
بن عبد الس��الم ح��ول: »الحياة األدبية 
في إس��بانيا المس��لمة في عصر ملوك 

الطوائف«، )2001(.

وقد يُعلل ه��ذا التح��ول النوعي بجهل 
الم��ؤرخ بيري��ز باللغ��ة العربية، على 
عك��س جي��ل المستش��رقين األس��بق، 
األم��ر ال��ذي جع��ل معرفته ع��ن هذه 
الحقبة مقتصرة على األبحاث المكتوبة 
باللغات األجنبية، وال صلة لها بتحقيق 
النص��وص األصلية. ون��راه إذا احتاج 
إلى إض��اءة مس��ألة حضاري��ة تتصل 
باإلس��الم، ع��اد إلى مراجع ال تتس��م بمصداقية 

كبيرة مثل أعمال دومينيك أورفوا.

وهك��ذا، س��عى الكات��ب إل��ى إع��ادة تصوي��ر 
التحوالت العميقة التي طرأت على شبه الجزيرة 
األيبيرية )إس��بانيا والبرتغال( من نظام الخالفة 
األموي��ة إلى الممالك والجمهوريات األوروبية، 
ومن الفلكل��ور إلى الحداثة، ناق��دًا في ثنايا ذلك 
الفك��رة التي يروج لها مؤرخ��و أوروبا الغربية 
والش��مالية الذين جعلوا حقبة القرون الوس��طى 

مرادفة للتخلف والتعصب.
ولعله من المفيد أن نس��تأنس بمث��ل هذا العمل، 
الذي صيغ لمساءلة األساطير التي حيكت حول 
األندل��س في الغرب، في العودة إلى أس��اطيرنا 
العربية، وهي بال ش��ٍك مج��ال للنظر خصيب، 
يمك��ن أن يفضي إل��ى نقد المنهج ال��ذي نتداول 
ب��ه تاريخ األندلس اليوم وأس��اليب مؤرخينا في 
صياغت��ه، وم��ن أي الزوايا تناول��وه. كما لدينا 
م��ادة ثرية في األدب من أش��عار أحمد ش��وقي 
إل��ى »ثالثي��ة غرناط��ة« لرض��وى عاش��ور، 
وأبع��د من ذل��ك أعمال س��ينمائية ودرامية مثل 
فيل��م »المصي��ر« ليوس��ف ش��اهين أو الثالثية 
التلفزيوني��ة الت��ي أنجزه��ا الكاتب وليد س��يف 
والمخرج حاتم علي. وهي تس��تأهل أن يعاد إلى 
تفكيكه��ا لتمييز ما تمازج فيه��ا من حقائق العلم 

ونفحات األساطير.

)العربي الجديد( لندن  •

ال تزال األندلس تس��حر المؤرخين والمفكرين واألدباء وتبعث فيهم الحنين إلى ِحقبة 
القرون الثمانية التي ش��هدت الحضور العربي-اإلس��المي في شبه الجزيرة األيبيرية 

من عام 711 إلى عام 1492.
وال ت��زال تلك الفترة وما تالها تثير أس��ئلة حارقة لي��س فقط حول العوامل التي أدت 

إلى زوالها، بل واألس��باب الداخلية التي أس��همت في ازدهارها المذهل، حين كانت 
سائر أوروبا ترزح تحت نير الظالمية والتعصب. ولذلك شاع حول األندلس بالذات، 
أكثر من أية منطقة أخرى في العالم، كمٌّ هائل من التخياّلت، فامتزجت في تصورها 

الحقائُق باألساطير.

من املفيد أن نستأنس مبثل هذا العمل، الذي صيغ 
ملساءلة األساطري اليت حيكت حول األندلس يف 

الغرب، يف العودة إىل أساطرينا العربية



دير القديس هيالريون في غزة .. أثر عريق يقاوم االندثار

كتب محمد الجمل:
يبق��ى »دي��ر القديس هيالري��ون« ش��اهداً على إرث الش��عب 
الفلس��طيني العري��ق، على الرغم من س��رقة ق��وات االحتالل 

غالبية مقتنياته األثرية.
فقد تعرض »دي��ر القديس هيالريون«، لعمليات نهب واس��عة 
نفذتها سلطات االحتالل في الفترة الواقعة بين -1967 1995، 
وعمدت خاللها األخيرة على نبش��ه وس��رقة آثاره، ونقلت إلى 

المتاحف اإلسرائيلية.
ودعمت مؤسسة اإلغاثة األولية الدولية مشروعاً إلعادة ترميم 
الدير الذي يزيد عمره على 1450 عاماً، من خالل مشروع بدأ 

أواخر العام 2017 ويستمر حتى العام 2019.
وشملت عملية الترميم تنظيف أقبية الدير، وإقامة ممرات خشبية 
مرتفعة لمرور الزوار والمهتمين، ومشاهدة محتويات الدير من 
األعلى، مع وجود دليل س��ياحي متخصص يش��رح بإسهاب ما 

يحويه الدير الذي تزيد مساحته على 7000 متر مربع.
ويس��مى الدي��ر محليا ب�«تلة أم عامر«، نس��بة ألنث��ى الضبع، 

عندما كانت الضباع تستوطن الدير.
»األي��ام« جالت داخل الدير الذي يق��ع إلى الجنوب الغربي من 
مخيم النصيرات لالجئين، وس��ط القطاع، وتحديداً على شاطئ 
البح��ر األبيض المتوس��ط، ويحتوي في مدخل��ه تيجاناً وأعمدة 
أثري��ة بيزنطي��ة، يزيد عمره��ا على 1400 ع��ام، وفي مدخله 
توجد صالة اس��تقبال للحجيج والزوار المس��يحيين، ممن كانوا 
يصل��ون إليه من مختلف أنح��اء العالم، خاص��ة حوض البحر 

األبيض المتوس��ط، والصالة أرضيتها مصنوعة من الفسيفساء 
المرصعة، مرس��وم عليها طي��ور وحيوانات، وهي مخصصة 

لمباركة القسيس للزوار خاصة األطفال والمواليد الجدد.
ويحت��وي الدي��ر كذلك على حم��ام بيزنطي قدي��م، يضم غرفة 
ل�«الس��اونا« ومغط��س م��اء س��اخن، وبجانبه��ا فن��دق إلقامة 
الحجي��ج، ممن جاؤوا من مناطق بعي��دة، وكذلك مطبخ إلعداد 
الطع��ام، إضاف��ة إلى مكان مخص��ص للعب��ادة وأداء الطقوس 
والش��عائر الدينية، بجانبها غرف خاص��ة إلقامة رجال الدين، 
حيث يقيمون صلواتهم، وأرضيتها أيضاً مرصعة بالفسيفس��اء، 

وتض��م الفسيفس��اء عبارات تتضمن أس��ماء أربع��ة أنهر يعتقد 
القساوسة وجودها في الجنة.

كما يتضمن الدير الذي بدأت مس��احته في القرن الرابع ب� 250 
مت��راً مربعاً ثم توس��عت تدريجي��اً لتصل إل��ى 7000 متر في 
القرن الس��ادس، وب��ركاً مخصصة لتربية األس��ماك، حيث يتم 
ص��رف مياه الحم��ام إلى هذه البرك، وما يفي��ض من الماء يتم 
سقاية األشجار داخل الدير. وأكد القائمون على ترميم الدير، أن 

األمور تسير بش��كل جيد، وتم انجاز جزء كبير من العمل، بما 
يبرز محتوياته وحفظها، وخالل العام الجاري والقادم س��يكون 
الدير مؤهال الس��تقبال الزوار والباحثين والمؤرخين، ويصبح 

من أهم المعالم األثرية في فلسطين.
من جهت��ه قال الباحث والمؤرخ وليد العق��اد، إن دير »القديس 
هيالري��ون« من أهم المعالم األثرية في الفترة البيزنطية، وظل 
لقرون طويلة من أهم المعالم الدينية المسيحية في العالم العربي 
كله، وهذا إن دل على ش��يء فإنما يدل على الحضارة والتاريخ 

العريق لفلسطين.
وأك��د العقاد ل�«االي��ام« أن اآلثار والمقتني��ات التي عثر عليها 
داخل الدير تدل بش��كل واضح على ف��ن العمارة الكبير والتقدم 
الحضاري للبيزنطيين في فلسطين إبان تلك الفترة، حيث كانت 

تفتقد الكثير من المناطق المجاورة إلى هذا الفن المميز.
وأكد العقاد أنه ورغم أهمية الدير »تلة أم عامر« وعراقته، إال 
أنه لألس��ف في غزة تم إزالة وإهمال مواقع أثرية أقدم وأعرق 
من��ه، من بينها تل الس��كن األثري الذي ت��م تجريفه، وكذلك تل 
رف��ح الذي تع��رض لإلهمال، مش��يداً بالدور المه��م الذي أداه 
باحثون وعلماء آثار فرنسيون في اكتشاف الدير، والتنقيب عن 

اآلثار بداخله.
وأوض��ح العق��اد أن أس��وأ فت��رة تع��رض له��ا »دي��ر القديس 
هيالري��ون«، كانت إبان احتالل إس��رائيل لقط��اع غزة ما بين 
-1967 1995، حيث عملت األخيرة على نبشه وسرقة آثاره.  

)االيام( الفلسطينية

ذاكرة المكان

دعمت مؤسسة اإلغاثة األولية الدولية 
مشروعًا إلعادة ترميم الدير الذي يزيد عمره 

على 1450 عامًا، من خالل مشروع بدأ أواخر 
العام 2017 ويستمر حتى العام 2019
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احــرِتم ُتـحـرتم
شيماء رحومة*

تعتبر ش��ريعة حمورابي أول قانون مس��جل في التاريخ قسم على 282 
مادة قانونية تعالج كل مشكالت الحياة إما بمعاقبة الخاطئ وإما بتعويض 
المتض��رر وبتحديد واجبات األفراد وحقوقهم ف��ي المجتمع، وفقا لعمل 

كل شخص ومسؤولياته والطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها.
وكان��ت هذه القوانين تعلق ف��ي كل مكان تقريبا حت��ى يراها كل الناس 

ليعرفوا ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق.
ذكر هذا المفصل التاريخي الهام في مسيرة المجتمعات العربية ال أرمي 
من ورائه الستعراض معلومات يمكن ألي كان الحصول عليها بمجرد 
البحث عنها باالس��تعانة بمحرك غوغل، بل أري��د تحيين تاريخ عربي 
مجيد نظم حياة الناس بشكل دقيق ليعرف كل فرد ما له وما عليه، وهكذا 
صارت على ذات الدرب كل الش��عوب وكتبت دساتيرها ووضعت من 
حين آلخر تنقيحات وتعديالت، لكنها أغفلت تطبيقها في غمرة انتشائها 
بس��لطة القلم، وترك��ت أمر خروجها للناس فرمانا يعل��ق ليعلق بأذهان 

الشعب، أو ضمن كتيب يباع بالمكتبات لمن استطاع إليه سبيال.
وكما يقول المثل الشعبي المصري “المال السايب يعلم السرقة”، أنتجت 
المجتمعات العربية غير المطلعة على دساتير حكوماتها بالشكل الكافي 
والوافي، نواميس خاصة بها حددت على أساس��ها الترتيب الطبقي الذي 
ترتضيه وقس��مت على ضوئه النعوت والتسميات ولقنتها ألبنائها جيال 

بعد آخر.
وضعت الكثير من الشعوب العربية قواعدها اللغوية الخاصة واستغلت 
فك��رة أن اللغة ظاه��رة اجتماعية تنطوي عل��ى دال )الحرف( ومدلول 
)الصورة الذهنية لهذا الحرف(، لتكّون لها قواميس ومعاجم تختلف عن 

بقية تصورات من حولها من المجتمعات للمدلول.
وهكذا ميزت الشعوب األفراد وفق مهنهم ولقنت أبناءها أصول التعامل 
مع اآلخرين بحس��ب رتبهم في المجتمع، لينش��أ األطفال وهم متشبعون 
بأف��كار مغلوطة، ويضعون جامع القمامة ف��ي أدنى المراتب، يلصقون 
ب��ه صفة “زب��ال” وينظرون إليه نظرة دونية، كذل��ك الكثير من المهن 
كس��ائق حافلة النق��ل العمومي يقال عنه “مجرد ش��يفور”، وأيضا بائع 

الخضار وغير ذلك من المهن.
في المقابل تعطي المجتمعات الغربية جامع القمامة امتيازات تفوق حتى 
مهن��ة الطبيب ويعلمون أبناءهم احترامه وتقدير مجهوداته التي تس��هل 
عليهم العيش بعيدا عن الفوضى واألمراض الناجمة عن تجمع القمامة.
وم��ا يعمق هذه المش��كلة أن خ��روج الصغير من الخلية األس��رية إلى 
الشارع فالمدرسة، ال يعالج هذه المسألة بل يؤسس لتجذيرها في دواخل 
هذا الطفل الغض، إذ أن اللعب مع األطفال يتحول أحيانا إلى تناحر سببه 
السخرية من ابن جامع القمامة أو حارس العمارة، وينتهي بإقصائه من 
المجموع��ة، وأحيانا أخرى يقطع أحد أولياء األمور حبال التواصل بين 
الصغار حين ينهر ابنه ألنه يلعب مع أبناء عائلة يراها أدنى منه مستوى 

اجتماعيا وغير جديرة بدخول أبنائها دوائر أبنائهم الراقية.
أما المدرس��ة التي يفرض فيها بعض األس��اتذة على طلبتهم كتابة مهنة 
األب واألم ضمن وريقة يضمنونها بياناتهم الش��خصية من اس��م ولقب 
وغير ذلك، فإنها تشجع خفية على تأكيد هذه الطبقية، حيث تتحدد معاملة 

الطالب في الفصل على أساس مهنة أبويه، التي تصبح مقياسا لتميزه.
لألس��ف تعج الدول العربية بالعديد من الج��ذور المتعفنة لكنها متأصلة 
ومتفش��ية بي��ن األف��راد، التي كان ال بد م��ن اجتثاثها م��ن عروقها منذ 
زرعت بذورها األولى، ومع ذلك لم يتفطن إليها غير من قس��ت عليهم 
الحياة وارتشفوا مرارتها بصبر كبير وحاولوا ومازالوا يحاولون رؤية 

حنظلها عسال.
في الواقع لو س��عى كل فرد إلى إطالة النظر في جملة المهن الموجودة 
س��يتيقن من أن المجتمع قائم على تسلسل متكامل بعضه وأي تفريط في 
مهنة يس��بب انفرط العقد واختالال في التوازن، لذلك على كل أس��رة أن 
تعلم أبناءها منذ نعومة أظافرهم أن 
يَحترم��وا ليُحترم��وا، فال أحد يأمن 

نوائب الدهر.

* كاتبة تونسية
)العرب( لندن

مقال

»أقدام« المهاجرين تهدي  فرنسا 
كأس العالم.. من أين أتى هؤالء النجوم؟

ج العبون مهاجرون، األحد 16 يونيو/حزيران 2008،  ت��وَّ
فرنسا بلقب كأس العالم لكرة القدم بروسيا، بفوز ثمين على 

كرواتيا في نهائي المونديال، بأربعة أهداف لهدفين.

وتتش��كل غالبية العناصر األساس��ية لمنتخب »الديوك« من 
عون بين أص��ول إفريقية أو  أصول غي��ر فرنس��ية، ويتوزَّ

عربية، إلى جانب العبين من بلدان أوروبية أخرى.

وال تع��د تل��ك الواقعة ه��ي األولى في تاريخ فرنس��ا، حيث 
س��بق أن مثَّل منتخب »الديوك« ف��ي المحافل الدولية العديد 
من الالعبين المجنَّس��ين، وكانت البداية حين لعب السنغالي 
راؤول دياجني في صفوف »الديوك« في مونديال 1938.

باإلضاف��ة إل��ى المهاج��م جوس��ت فونتين، صاح��ب الرقم 
لة في نسخة واحدة لنهائيات  القياسي في عدد األهداف المسجَّ
البطولة، برصيد 13 هدفاً في نسخة 1958، وهو من أصول 

مغربية.
لكن الالعب األش��هر ف��ي تاريخ »الديوك« ه��و زين الدين 
زي��دان، صاحب األص��ول الجزائري��ة، والذي قاد فرنس��ا 

للتتويج بكأس العالم 1998.

أما بالنسبة للجيل الحالي للمنتخب الفرنسي، والذي تّوج بلقب 
المونديال، فيضم مجموعةً كبيرة من الالعبين المجنَّسين.

الالعبون الحاليون من أين؟
وف��ي هذا الصدد يبرز الحارس س��تيف مان��دادا، إلى جانب 
برنس��يل كيمبيمبي، وستيفان نزونزي، والذي ينحدرون من 

أصول كونغولية.

فيم��ا ينحدر من الكامي��رون صامويل أومتيتي، الذي رفض 
تمثيل منتخب »األسود«، مفضالً »الديوك«، باإلضافة إلى 

كيليان مبابي وهو من أب كاميروني وأم جزائرية.

وب��رز أيض��اً بنيامي��ن ميندي، وه��و من أصول س��نغالية، 
باإلضاف��ة إل��ى مجموع��ة العبي��ن ينحدرون م��ن أصول 
عربي��ة، بينهم نبيل فقير من أصول جزائرية، وعادل رامي 
م��ن المغرب، وعثمان ديمبيلي، الذي ولد ألب مالي وأم من 

أصول موريتانية.

وهناك مجموعة أخرى م��ن الالعبين ينحدرون من أصول 
غير فرنس��ية، بينه��م األنغولي بليز ماتوي��دي، والتوغولي 

كورينتين توليسو.
أم��ا بول بوغبا، وال��ذي يعد من أبرز الالعبين في تش��كيلة 
المنتخب الفرنسي، فهو من أصول غينية، بينما نغولو كانتي 

من أصول مالية.
وبخالف المجنَّس��ين من قارة إفريقيا، تضم التشكيلة العبين 
من أصول أخ��رى، وبينهم الحارس هوغ��و لوريس، الذي 

تنحدر عائلته من أصول كتالونية.

باإلضاف��ة إل��ى أنط��وان غريزم��ان، وينحدر م��ن أصول 
إس��بانية، وهو نفس األمر بالنس��بة لل��وكاس هيرنانديز، أما 
المداف��ع رافائيل فاران، فهو يمتلك جنس��ية س��انت مارتين 

الكاريبية.
وبذلك، بات القوام األساس��ي للمنتخب الفرنسي، الذي توج 
بالنس��خة الحالية لمونديال روس��يا، من جنسيات مختلفة، أو 

بمعنى آخر من المهاجرين.

يأت��ي ذلك في وقت تش��تد فيه الهجمة عل��ى المهاجرين في 
فرنس��ا والدول الغربية األخرى، الت��ي وصلت إلى دعوات 

لطردهم من جانب اليمين المتطرف في عدة بلدان غربية.

رت الحكوم��ة الفرنس��ية بش��كل خاص إجراء مس��ح  وق��رَّ
للمقيمين في مراكز اإليواء الطارئة، وسط اتهامات حقوقية 

بالتخطيط لعمليات طرد لالجئين.

ورفض الرئيس الفرنس��ي إيمانوي��ل ماكرون، مؤخراً، فتح 
مراك��ز الس��تقبال المهاجري��ن الوافدين إل��ى أوروبا، ألنها 

ليست بلد الدخول األول.

المصدر : عربي بوست

رياضة

تتشكل غالبية 
العناصر األساسية 
ملنتخب »الديوك« 

من أصول غري فرنسية
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دراسات

10 حقائق لفهم إدراكات 
الطفل متى يبدأ الطفل  
استيعاب الصواب والخطأ؟

خورشيد حرفوش )القاهرة(
كثير من الدراسات المتخصصة أثبت أن العالقة 
بي��ن األم والطفل تنش��أ منذ المرحل��ة الجنينية، 
حينم��ا كان��ت تحدثه وتنادي��ه باس��مه وتقرأ له 
الحكاي��ات أثناء الحمل، فيصب��ح صوتها مألوفاً 
له عند الوالدة. وبالرغم من إحساس الطفل بأمه 
إال أن��ه ما زال غير قادر على التعبير أو إعطاء 
إش��ارات بذلك. بمعنى أدق هو لن يس��تطيع فهم 
العبارات التي تقولها في األسابيع األولى وحتى 
الش��هر الرابع، لكنه بالتأكيد يفهم إحساسها الذي 
تري��د توصيل��ه من خالله��ا. ومع نم��و الطفل، 
ينش��غل األبوان بتس��اؤلهما »متى يب��دأ إدراك 

الطفل للصواب والخطأ؟«.
وفي أي مرحلة عمرية يمكن لهما تهذيب الطفل؟ 

وما هو األسلوب المناسب الذي يتبعانه؟.
الدكت��ورة انتص��ار الحكي��م الخبي��رة التربوية، 
وأس��تاذة علم نفس النمو بكليات التربية، توجز 
»عش��ر« حقائ��ق، تلخص خب��رة وآراء خبراء 
التربي��ة، تعين على فهم تطور إدراكات الطفل، 
وم��ن ث��م تتحدد ف��ي ضوئه��ا قدرته عل��ى فهم 

الصواب والخطأ والتفريق بينهما.
-1 من األهمية أن ترصد وتتابع األم جيداً سالمة 
استجابات وليدها من األسبوع األول للوالدة لها، 
وتميي��زه لها من خالل رائحتها وصوتها ودفئها 
لحظ��ات اإلرضاع، وتالحظ تطور اس��تجاباته 
له��ا ولصوته��ا ولقربها منه وابتعاده��ا عنه. ثم 
مالحظة اس��تجاباته المبكرة للصوت والضوء. 
ومالحظة تفاعل��ه الطبيعي معها خالل لحظات 

اإلرضاع وتغيير مالبسه.

-2ال ينبغي على اإلطالق أن تش��غل األم نفسها 
قب��ل اكتمال الطف��ل عامه األول بتنظيم س��لوك 
الرضيع والتحكم فيه ،  ألنه ال يعي وال يس��تطيع 

التمييز.
-3الطف��ل الصغير له ذاكرة محدودة،  فال نتوقع 
أن يتعل��م ال��درس م��ن الم��رة األول��ى ،  ويجب 
تك��رار ما تم منع��ه عنه ،  وأن نتحل��ى بالصبر ،  
ونكرر الحظر والمنع يومياً لمدة أس��ابيع عديدة 
حتى يس��تقر في ذاكرت��ه .  وذلك بترديد عبارات 

وحركات وإشارات المنع والتنبيه والتحذير كلما 
كان ذلك مناسباً لسنه.

-4  ق��د ي��رى البعض أنه م��ن الس��هل الحديث 
عن إرس��اء ح��دود لألطف��ال الصغ��ار، إال أن 
تطبيقه��ا ليس س��هالً ،  لذل��ك فعل��ى األب واألم 
عدم االستسالم س��ريعا للطفل الصغير المبتسم 
الحس��اس الذي ينفجر باكياً لدى تأنيبه وسماعه 
لف��ظ »ال «..  وأال يضعفا أمامه وأن يتذكرا دائماً 

صالح الطفل .
 

-5ف��ي حالة منع الطفل من فعل ش��يء ما خطأ 
كالوقوف على األريكة بالحذاء مثال ً،  فال نسمح 
ل��ه به غ��دا ً.  فالمتابع��ة ضرورية ،  ف��إذا نهرت 

األم طفله��ا عل��ى اللعب بأس��الك التليفزيون أو 
الريم��وت، ف��ال تنهره م��رة، ثم تترك��ه أخرى 
ليلع��ب بها . ألن��ه إذا ل��م تتحدث األفع��ال، كما 
تتحدث األقوال فال ج��دوى من التأنيب .  وإذا لم 
يؤثر في الطفل النهر فعلى األم حمل طفلها إلى 

غرفة أخرى بعيدة عن التليفزيون وأسالكه .
-6اإلفراط في الالءات بمناس��بة ودون مناس��بة 
يفقده��ا تأثيره��ا وفاعليتها ،  وأيض��اً، فإن كثرة 
الالءات تسبب إحباط الطفل .  ومن األهمية عدم 

مغاالة الوالدين في توس��يع نطاق الضوابط التي 
يقررانها لطفلهما، وأن تعتمد فقط على أولويات 
األس��رة ،  فمثالً عدم األكل في غرفة المعيش��ة ،  

وعدم الوقوف على األريكة بالحذاء.
-7  التصوي��ب والث��واب أج��دى م��ن العق��اب. 
وليحاول األبوان امتداح طفلهما لفعله الصائب ،  
فذل��ك يبن��ي ثقته في نفس��ه ويدعم الحس��ن من 
السلوك .  ومن أساليب المعالجة المثمرة األخرى 
التي تعلم��ه األفعال وعواقبه��ا ،  وتجعل الفاعل 
يق��وم بتصحيح نتائج ما فعل��ه ،  فمثالً تجفيف ما 
س��كبه من لب��ن ،  أو يناولك الكت��اب الذي أوقعه 
لوضعه على الرف . ويا حبذا لو أضاف األبوان 
بعده��ا - مث��الً - إن��ي أحبك، فيتعل��م الطفل أننا 

نغضب أحياناً من أناس نحبهم .  وأن هذا مقبول ،  
كما أن الحوادث غير المقصودة تتطلب معالجة 

مختلفة .
-8 يج��ب أن يتذك��ر الوال��دان أن الطف��ل الذي 
يح��دث المش��اكل لي��س ش��ريراً ألن صغ��ار 
األطفال، ومن ه��م أكبر قليالً ال يعرفون الخطأ 
والص��واب ،  لذا ال يمكن اعتبار ما يرتكبونه من 
حماقات وإفس��اد أعماالً ش��ريرة ،  والطفل يتعلم 
م��ن محيطه بالتجربة وهو ق��ادر على مالحظة 
األس��باب والنتائ��ج ..  وفي ه��ذه األثن��اء يختبر 
أيضاً الكبار من حوله من خالل عدة تس��اؤالت 
يطرحه��ا على نفس��ه مثل ماذا س��يحدث حينما 
أقل��ب كوب العصي��ر؟ وماذا يوجد ف��ي أدراج 

المكتب؟ ..  وكيف ستستجيب أمي؟
-9 عل��ى الوالدي��ن أن يح��ذرا من نع��ت الطفل 
بالسوء والشر،  فهذا قد يدمر ذاته ويؤثر في ثقته 
في نفسه ،  والصحيح أن يوجها النقد إلى ما فعله 
الطفل وليس للطفل نفس��ه ،  كأن يقال له مثالً:  إن 

العض سيء .  وليس أنك سيئ . 
10 -  م��ن األهمية اس��تخدام الكياس��ة والخطاب 
المه��ذب مع الطفل مثل من فضلك ،  ش��كراً، لقد 
أحسنت. واحترام مشاعره يساعده في المحافظة 

على هذه الضوابط واتباعها .  ومن المناسب
معاملة الطفل باحترام كأي ش��خص آخر، ومن 
الضروري توضيح األمور له حتى ولو لم يفهم 
وتجنب إرباكه وإش��عاره بالخجل إذا ما تم نهره 

أمام الغرباء مثالً . 

)االتحاد( االماراتية 

يجب الحذر من نعت الطفل بالسوء أو الشر

يف أي مرحلة عمرية ميكن تهذيب الطفل؟
وما هو األسلوب املناسب الذي يتبعانه؟
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 4 ا م د و ت  هـ  ي ر ا ب ي  
 5 ل  ا ا س ن خ ل ا  ل ا  ف و
 6 ع ذ ت  ا ي  و  ك ا ت ب ا ت
 7 ت ب  ا ب ا ر ي ق  م  س ت ر
 8 ا ا  ط ي ش  م ر ا س ي م  

 9 هـ ب ط  ح ي ر ل ا  ا ج ا د ة
 10 ي  ر ا  ن ي ا ط  ك ل ت م ا
 11 ة ر ا س ج  ث  ي م ي ط هـ  ل
 12  ا ب ا د ة  ا س ر ة   ب ق
 13 س ب ي ل  ر ج م  و  ر ح ي م
 14 ج ي ش ي  ب ر ل م ا ن  ب ر 

 15 ن ة  ب ر ا ك ي ن  ب ر ي ق هـ
 

 :أفقيا
 أمويشاعر  –من مشاهير الشعراء العرب  -1
 لهوأماكن  – دنبخليج ع البحر األحمر ممر مائي يصل -2
 هيجان -كمبيوتر  – (معكوسة) عدم االنحيازحركة أحد زعماء  -3
 بالفائضيتعامل  – (مبعثرة)داومت  -4
 األسماء الخمسةمن  –نفي أداة  –( معكوسة)شاعرة مخضرمة  -5
 مؤلفات أديبات، –تفسير حرف  –لجأٌت  -6
 غطى -للسوائل أوعية  –هلك  -7
 قوانين -عقل خفة  –متشابهان  -8
 إتقان -( معكوسة)الشديد الهواء  –نزل  -9

 (معكوسة)اقتنى  – ما يعلَّق به الشيء -ثلث راجمات   -11
 يبعده  - (معكوسة) شجاعة -11
 مزعجةحشرات  –عائلة  –إفناء  -12
 عطوف -برمي الحجارة قتل  –طريق  – 13
 إحسان -النواب مجلس  –جنودي  -14
 لمعانه -تخرج مواد منصهرة جبال فوهات  – ثلث ريحانة – 15

 :عاموديا
 حبس -شاعر عباسي  -1
 تلة -الحشرات الطائرة من  –كريم بني طيء  -2
 للرأسأغطية  –قاتلة للحشرات  -3
 ومذاهبطرق  –صّوَت  -( معكوسة)تشد إليها الخيام  -4
 األقاربمن  –أذكار  –عن الحركة  عجزَ  -5
 (معكوسة)خياطة أداة  –أوسمة  –( معكوسة)من األسماء الخمسة  -6
 سحبك -بطء  –( مبعثرة)خناقه  -7
 رغبتي -( معكوسة)األهواء  –يخبئ  -8
 استفهاماسم  – قاروأ -( معكوسة)من األنبياء  -9

 عبروا –قمح  -11
 (معكوسة)قهوة  –رمضاني تقويم  –حرف جزم  -11
 يكذب  –الصمود  -12
 تيمودّ  -ضحكاته  –فارغ  – 13
 راية ،علم –حيوي سائل  –مضى  –نقاء  – 14
  (معكوسة)آلة في المطبخ اسم  –مفرد  – فتلة – 15

 (الجيم المصرية تكتب غ) –( هـ= ة = ت )  -(  ؤ = ئ= ء = إ = أ = ا )أحيانا 
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 :أفقيا

 قابلناه –أصغر دولة عربية مساحة  -1
 نقّومه - ذكي –حرف امتناع لوجود  -2
 عكس ليالي –قياس مساحة  –مؤسس علم االجتماع )------------ابن  -3
 مدينة عربية -سوء العاقبة  -4
 في السلم الموسيقي –شعبي  –جرس  -5
 (معكوسة)نجسهٌ  –سئم  –أدار شيئا في فيه  –حرف جر  -6
 ولد الناقة –حاك دسيسة  –( مبعثرة)اقزام  -7
 (معكوسة)ترتيبات  –أطرى  -8
  حشرتن طائرة السعة –( معكوسة)أديب وكاتب روسي  -9

 (معكوسة)في الوجه  –مبارك  –جميل وناعم   -11
 زعيم صيني راحل –تؤيد  -11
 يحاورهم -أجوبة  -12
 مسجد -خارج البحر  –اكتمل  – 13
 خادعه -( معكوسة)ذريعة  –الخبر  -14
 قوة الشباب –أحد اللسانين  – 15

 :عاموديا
 تحنّ  -واضع الصفر في الرياضيات  -1
 سأم -من الخضار  –آلة حلزونية الشكل  -2
 أفسد بين الناس –النزع األخير  –أقطار  -3
 ورفاقه جزيرة نفي إليها أحمد عرابي –صفائح كتبت عليها التوراة  -4
 مصائب –طولي  -5
 من الحيوانات المفترسة –وجع  –قمة  –من العمالت  -6
 أْسر -كتابة  –نخالط  -7
 يلحق بـ   –جنازات  –ينظر  -8
 نصف سادس –صنم  –( معكوسة)مدينة في تكساس  –جوهر  -9

 اشتعل -مركب غير عضوي في األرض  –تالل  -11
 يضارب ويصارع –نّسق  –وعاء زجاجي  -11
  فاكهة صفراء من فصيلة البطيخ –موت  –يخاصمه  -12
 (معكوسة)أخافهم  –شتائم  –يدّك  – 13
 من الطيور  –يديم النظر  –للتعريف  – 14
  صداق -يرقع ثوبا –( معكوسة)مال يدفع ألهل قتيل  –متشابهان  – 15

 (الجيم المصرية تكتب غ) –( هـ= ة = ت )  -(  ؤ = ئ= ء = إ = أ = ا )أحيانا 
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أف�ق�ي�ا

يف السياسة
صالح الرعية لصالح الرعاة

قال رس��ول هللا صلى هللا عليه وس��لم: لن تهلك 
الرعية وإن كانت ظالمة مس��يئة إذا كانت الوالة 

هادية مهدية. 

وقي��ل: زمانكم س��لطانكم، فإذا صلح س��لطانكم 
صل��ح زمانك��م. وقيل: صنفان ل��و صلحا صلح 
الن��اس، الفههاء واألم��راء. وق��ال بزرجمهر: 
إذا ه��م اإلم��ام بظل��م ارتفعت البرك��ة. وروي 
ف��ي الخبر: إذا جار الس��لطان في ناحية ضرى 
س��باعها. وقيل: إذا رض��ي الراعي بفعل الذئب 
ل��م تنبح الكالب على الغري��ب. وقيل: أتي عمر 
رض��ي هللا عنه بتاج كس��رى فقال: إن الذي رد 
هذا ألمي��ن! فقال رجل: يا أمي��ر المؤمنين أنت 
أمي��ن هللا، فإن أدي��ت أدوا، وإن ربعت أربعوا. 

قال: صدقت.
قال الشاعر:

ونفسك فاحفظها من الغي والردى
متى تغوها يغو الذي بك يقتدي

يف النقد األدبي
ذُك��ر امرؤ القيس عن��د النبي صلى هللا عليه 
وس��لم فق��ال: ذاك رج��ل مذكور ف��ي الدنيا 
منس��ي في اآلخرة، يجيء يوم القيامة وبيده 

لواء الشعراء يقودهم إلى النار. 
قال األصمعي: ما رأيت خمس��ة من العلماء 
قط إال وأربعة منهم يقدمون امرأ القيس، وال 

أربعة إال وثالثة منهم يقدمونه. 
وس��ئل بعضهم: من أش��عر الع��رب؟ فقال: 
امرؤ القيس إذا ركب، واألعشى إذا طرب، 
وزهي��ر إذا رغب، والنابغة إذا رهب. وكان 
أب��و عم��رو يكثر وص��ف النابغ��ة الذبياني 
وطبعه وحس��ن ديباجته ويقدم��ه بعد امرئ 

القيس. 
وق��ال ابن عباس رض��ي هللا عنهما: قال لي 
عمر رضي هللا عنه وأنا أس��ايره: أنش��دني 
ألش��عر ش��عرائكم، فقلت: من هو؟ قال: هو 
زهي��ر، إن��ه ال يعاطل بين ال��كالم وال يتبع 
حوش��يه، وال يمدح الرجل إال بما يكون في 
الرجال. قال ابن س��الم: ل��م يُبق في وصف 

الشعر شيئا إال أتى به في هذا الكالم. 
األعش��ى صناج��ة  يس��مي  معاوي��ة  وكان 

العرب، يعني أنه يطرب. 
وقال محمد بن س��الم: س��ألت عمر بن معاذ 
التميم��ي عن أش��عر الناس فق��ال: أوس بن 
حج��ر وأو ذؤيب. فقلت: ألي��س النبي صلى 
هللا عليه وسلم يقول: يجيء امرؤ القيس يوم 
القيامة وفي يده لواء الش��عراء؟ فقال: اللواء 

إنما يكون مع دون األمير. 
وذك��ر قوم جرير أو الفرزدق فقال بعضهم: 

جرير كان أنسبهما وأسهبهما. 
وس��ئل آخر عنهما فق��ال: جرير يغرف من 
بح��ر والف��رزدق ينحت من صخ��ر. فقال: 

الذي يغرف من بحر أشعر. 

وقال مروان بن أبي حفصة:
ذهب الفرزدق والفخار وإنما 

حلو الكالم ومره لجرير
ولقد هجا فأمض أخطل تغلب 

وحوى اللهى بمديحه المشهور
كل الثالثة قد أبر بمدحه 

وهجاؤه قد سار كل مسير  

قـــال بعضهم فـــي وصف كتـــاب كليلة 
ودمنة:

إذا افتخر الرجال بفضل علم
ومدت فيه ألسنة طويلة

ففاخر ما استطعت بما حوته
بطون كتاب دمنة مع كليلة

كتاب يغرق البلغاء فيه
وألباب الورى منه كليلة

وكم فيه عجائب كامنات
على دنيا وآخرة دليلة

وكم حكم على أفواه طير
وأداب وأمثال مقولة

 يراها الجاهل المأفون هزال
وحسبكها لعالمها فضيلة
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OUR HARD WORK WILL END 
HOMELESSNESS IN CANADA

By paying attention to those at 
risk, we can develop a plan and use 
public resources in a more proactive 
and economical way. Any plan 
must also consider New Canadians 
and those seeking asylum - as they 
too are part of our community and 
in need of our help despite what the 
new Doug Ford government has to 

say.
I am proud to support the NDP‘s 
housing and homelessness plan 
introduced last year in Parliament 
for it brings together communities, 
municipalities, provinces, 
Indigenous governments, as well 
as activists to work directly with 
MPs on homelessness and insecure 
housing.  It mandates a special 
parliamentary committee designed 
to collect evidence and draft a plan 
for ending homelessness in Canada. 
This could provide real results since 
the federal government‘s national 
housing strategy doesn‘t fully 
address the severity of the housing 
situation and currently puts off any 
work until after the next election.

The government strategy also 
depends on buy-in from the 
provinces and territories to the tune 
of $2 billion, without which, no 
federal money will flow. Sadly it 
appears that support for Ontario‘s 

social programs is not on the top 
of Premier Ford‘s agenda. His 
recent claim that refugees have 
created a housing crisis is simply 
unacceptable; it completely 
ignores the failures of federal and 
provincial governments to do their 
job and support all segments of our 
community.

Like many, I was appalled, though 
sadly not surprised, to hear our 
new provincial Premier blame new 
immigrants and those desperately 
crossing the American border in 
hopes of finding safety, for our 
housing crisis. The truth is, this 
crisis could have been averted 
decades ago with smart planning 
and progressive leadership. The 
housing crisis was a reality long 
before refugee claimants sought 
shelter in our system; their arrival 
has simply shown the disastrous 
impact of years of funding cuts 
and the cancellation of affordable 

housing by the federal Liberals as 
far back as 1993 and the provincial 
Conservatives in 1995.
Canada will and should continue to 
receive vulnerable people escaping 
war, economic adversity and 
Trump‘s executive orders.
Certainly Canada faces a housing 
crisis and we could easily fall down 
the dangerous and slippery slope 
of scapegoating the vulnerable, 
including refugees, instead of 
working positively on an immediate 
solution that addresses our housing 
needs.  With some determination 
and hard work we can start the 
process that will end homelessness 
in Canada. The NDP plan provides 
a roadmap for action. 
It‘s time we start doing the heavy 
lifting so that Canada‘s most 
vulnerable can have a safe place to 
call home and we can once again 
fulfill our human and international 
obligations. It‘s all part of the Zakat 
I truly admire.

Lindsay Mathyssen

CANADIANS: 
LONGER WORK DAYS, SHORTER WORK WEEK

RCI | english@rcinet.ca
Undoubtedly if you asked, people 
would like to work fewer hours, 
and have more time off.

In times past, people thought that 
by our present time a shorter work 
week was bound to happen. In spite 
even of relatively recent stories 
that people want shorter weeks 
and that it would actually be better 
for productivity )see links below(, 
that now doesn‘t seem likely at all. 
The standard work week in North 
America and many other developed 
countries is still about 40 hours, 
with some working far more, partly 
because we‘re ”connected“ to work.
The country with one of the longest 
regular work week is S.Korea where 
a law was just passed to reduce the 
week from 68 hours to 52 hours. 

In Japan where workers regularly 
work more than scheduled, and 
often fail to take holidays they‘re 
entitled to, death from ”overwork“ 

is not uncommon they even have a 
word for it, ”karoshi“.
A new survey from Angus Reid 

shows almost half )47%( of 
Canadians would like to move 
towards a 30 hour work week. 
Interestingly those who think it‘s 

a bad idea )31%( have declined by 
about half from those responding in 
the 1950‘s and 60‘s.

Also interesting, the number of 
Canadians who thought we would 
move toward a 30 hour week ”in 
the next 20 years“ was 48 per cent 
in 1969, 50 per cent in 1985, but 
in this most recent poll, only 13 
percent.

Longer hours, fewer days.
Because it seem unlikely that the 
40 hour week will change soon, 
in spite of dreams about 100 years 
ago, a significant majority )68%( 
say they would rather work four 
10-hour days, instead of five 8-hour 
days.

An added benefit of a shorter week, 
means that others would have to be 
hired to complete work, although 
a drawback would be smaller 
paychecks.

Albilad Advertising   519-777-1391
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WE NEED EFFECTIVE COUNCILLORS AT CITY COUNCIL

I‘ve called east London‘s Argyle 
neighbourhood home for more than 
20 years. Argyle—or Ward 2—is 
where I work, shop, and play. It‘s 
where my heart is. But I‘m fed up 
with the east end always being last 
on City Hall‘s priority list. 

Why is that? For the past 24 years 
we‘ve had the same ineffective 
voice representing Ward 2 at City 
Hall. If we want different results, 
we need to send someone new to 
be the voice of the east end at City 
Council.
We deserve an effective councillor 
who can be both a champion for 
Ward 2 and a team player who can 

work with other members of council 
to get things done for our city. 
I‘ve already worked with 
councillors like Mohamed Salih and 
Josh Morgan to get results for our 
community and served on two city 
committees, including currently 
serving as the chair the Committee 
of Adjustment.  
For the past 12 years I‘ve been 
privileged to work as the assistant 
to our Member of Parliament, Irene 
Mathyssen in her office on Dundas 
St., handling local priorities and 
needs while she has been working 
at the national level in Ottawa for 
us. 
As a city councillor I won‘t waste 
time and public resources chasing 
farming plowing matches )the only 
plowing match London councillors 
should be focused on is the one 
our snow plows have with Mother 
Nature every winter( or lookout 
bridges to nowhere over the Thames 
River like the current councillor. 
I will be focused on neighbourhood 
needs like road repairs, parks and 
playground improvements, better 
transit services and community 
safety efforts. And I will focus on 
what makes sense for the City of 
London as a whole, like getting 
overpasses and underpasses built 
at railroad crossings, attracting new 
business and job opportunities to 

the city, and tourism events that 
make sense for London.  
For the past 5 years, I‘ve spent most 
of my free time at the Argyle Arena, 
volunteering for London Bandits 
minor hockey. I may be terrible 
on the ice, but I love hockey and 
helping our kids grow and develop, 
not only as players, but as people. 
I‘ve been a parent representative 
and team manager. I‘m the team 
stats-keeper, website-updater, stick-
taper, water bottle-filler and skate-
tier.
A member of the Argyle Community 
Association since 2008, I‘ve served 
on the board of directors for the past 
two years.  In that role I pushed for 
the new community centre in East 
Lion‘s Park, and the Kiwanis Park 
trail connection and pedestrian 
bridge over the CN Rail corridor. 
I also organized a community 
meeting and an online survey and 
took the results to put Argyle‘s  
transit concerns on the city hall 
agenda. Along with others, I went 
door to door and talked to residents 
about the proposed new strip club 
on Dundas St., then delivered a 
petition to City Hall expressing the 
community‘s objections.
I‘ve also worked in the media as 
community producer and show 
host of #LdnOntTV on Rogers 
TV London and as political pundit 

on the Craig Needles Show on 
AM radio on 980 CFPL. That‘s 
given me a chance to raise issues 
important to east London‘s Argyle 
neighbourhood and issues important 
to the whole city.
I‘ve given my time and energy to 
these things because I‘m proud to 
be an east Londoner. I love our city, 
and I love our neighbourhood. But 
our city and neighbourhood do have 
some challenges. We deserve better. 
It‘s time for a change.
Over the past 10 years I‘ve met with 
and worked with the people who help 
run this city everyday; the mayor, 
the city managers, union presidents, 
business owners and current and 
former council members. I‘ve sat 
down with them as chair of the 
Argyle Community Association 
and as a TV interviewer, and in both 
roles I‘ve taken the opportunities 
to ask tough questions and work 
toward solutions together.

My name is Shawn Lewis, London 
is my home. I want to make it 
better and I have the experience 
to make it happen. That’s why I’ve 
decided to run for city council, and 
am asking London to elect me as 
the next city councillor for Ward 2.
You can find more information or 
contact Shawn by visiting: www.
shawnlewis.ca

Shawn Lewis

SOARING HEALTH CARE NEEDS FOR 
SENIORS REQUIRE BIG MONEY, SAY DOCTORS

Lynn Desjardins | english@
rcinet.ca
A huge proportion of Canada‘s 
population is getting old and the 
country‘s doctors are urging the 
federal government to increase 
funding to meet their health care 
needs. Health care is free for 
patients in Canada and is funded 
by the federal and provincial or 
territorial governments.

Canada‘s population in 2017 was 
36.7 million. While those over 
the age of 65 account for one-fifth 
of the population, they consume 
about half the health care costs, 

notes a news release from the 
Canadian Medical Association 
which represents doctors.

Billions more needed for seniors‘ 
health care

It goes on to say an additional 5.1 

million Canadians are expected to 
reach the age of 65 by the year 2026. 
An analysis for the association 
suggests the health care system will 
need an additional $93 billion over 
the next decade to care for them. 
That is the equivalent of almost 
two per cent of all provincial and 
territorial government spending.

The association is asking the 
federal government to top up the 
funding it gives to the provinces 
and territories for health care by 
$21.1 billion over the next 10 years 
to help them meet the health needs 
of an aging population.
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CONTINUED FROM PAGE 7
to deal with minors.  This according to 
her lawyer, Ms Gaby Lasky, goes 
against standard procedure.
The complaint also said that the 
named interrogator had threatened to 
arrest other members of Ahed‘s family 
if she did not cooperate and sexually 
harassed her during the interrogation..
On the day of the incident in question, 
Ahed was reportedly upset after 
learning that her 15-year-old cousin 
had been seriously injured after being 
shot in the head by a rubber bullet 
during clashes nearby. 

Israeli authorities picked her up on 12 
separate charges of aggravated assault 
a charge that potentially ispunishable 
by 10 years in prison. After several 
delays in Ahed‘s military trial, the 
judge decided the proceedings would 
take place behind closed doors.  At that 
point several rights groups including 
Amnesty International have fought for 
her release. 
Ahed reached a plea deal with Israeli 
prosecutors in March, and is serving 
eight months in Ofer military prison. 
She is currently 17 years old.
The Canadian delegation later met with 

an Israeli Civil Society Organization, 
” Breaking the Silence“.
Breaking the Silence, founded in 2004 
is according to its website an effort to 
”discover the gap between the reality 
which [IDF recruits] encountered 
in the [occupied] territories, and 
the silence which they encounter at 
home« .”People at home, they have 
no idea what goes in the Territories, 
what gets 
done in their name,“ Yehuda Shaul 
says. ”Our mission is very simple. We 
just document what we are sent to do.“
Yehuda Shaul spent three years in 
the IDF between 2001 - 2004 for his 
compulsory military service, first as a 
infantry combat soldier and then as a 
deputy sergeant posted in Hebron, at 
the height of the Second Intifada.

One of the most pervasive things 
Shaul, now 34, realized he had grown 
to hate was the IDF ) Israeli Defence 
Force( policy of ’making our presence 
felt.‘ Detentions, questioning, 
interrupting Palestinians› right to 
privacy and freedom of movement 
were all daily occurrences; … Do 
you know what that entails? They 
get creative with it, but it can mean 

almost anything. Arbitrarily entering 
and searching houses at all times of 
day and night, 247/, keeping people 
constantly on guard, making sure 
they are afraid and humiliated,“ he 
says.A new report  by Breaking the 
Silence is the testimony of about 100 
former Israeli soldiers taken every 
year to document the process and use 
of technology by the Israeli military. 
It has now collected more than 850 
testimonies from former and current 
Israeli soldiers and commanders about 
abuses they committed or witnesses. 
In response to the report, the IDF told 
The Weekend Australian: »Breaking 
the Silence has been asked numerous 
times to reveal the testimonies and 
claims they collect regarding IDF 
activity prior to publication in order 
to check and verify their claims.
Shaul, along with fellow soldiers 
Avichai Sharon and Noam Chayut, 
began Breaking the Silence by 
exhibiting photographs and written 
accounts of the experiences of 64 
soldiers in their unit who had served 
in Hebron in 2004. 
Israel had never seen anything like 
it before - and encouraged by the 
responses from IDF veterans, 

politicians and civilians alike, the 
organisation grew into the well-known 
group it is today, organizing lectures 
and tours for Israelis to see what daily 
life is really like in the West Bank 
as well as providing a platform for 
anonymous soldier testimonies. 

Breaking the Silence has critics, many 
of whom became particularly vocal 
after it published a report based on 
the accounts of IDF members who 
took part in the Gaza War in 2014, an 
operation which took many Palestinian 
lives.  The continued occupation has 
seen children and families traumitized.
The Defence for Children International 
has asked the Government of Canada 
to send a letter to the Government of 
Israel asking that third party jurists 
observe the situation in Palestine and 
use outside international pressure to 
end the current abuses.

The Defence for Children International 
has asked the Government of Canada 
to send a letter to the Government of 
Israel asking that third party jurists 
observe the situation in Palestine and 
use outside international pressure to 
end the current abuses of children.

تـتـقـدم )جـريـدة الـبـالد( مـن الـعـروسـني
عـدنـان زيـاد الـقـيـسي     

و  وجـيـهـة خـالـد شـمـس
وذويـهـمـا بـأطـيـب الـتـهـانـي بـمـنـاسـبـة 

زفـافـهـمـا  فـي مـديـنـة لـنـدن أنـتـاريـو يـوم 
الـثـامـن والـعـشـريـن مـن شـهـر يـولـيـو )تـمـوز( 

2018 بـحـضـور األهـل الـذيـن حـضـروا مـن خـارج 
كـنـدا وعـدد كـبـري مـن األصـدقـاء واملـدعـويـن

مـربوك
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April 3, 2018
 Today the delegation visited 
Defense for Children International-
Palestine in Ramallah and were 
provided with a briefing on the 
situation facing Palestinian children 
and their families.  The focus was 
on Palestinian children in military 
detention.  In the West Bank, the 
Israelis operate two sets of laws.  One 
law, military law is for Palestinians 
and another is civil law for Israelis.  
Military law is of course under the 
authority of the Israeli army.  Civil 
law is enforced by civilian courts.  
Defense for Children International 
operates according to the UN 
Convention on the Rights of the 
Child which states a child is an 
individual under the age of 18. The 
Convention is very clear:
 Article 2
1. States Parties shall respect and 
ensure the rights set forth in the 
present Convention to each child 
within their jurisdiction without 
discrimination of any kind, 
irrespective of the child›s or his 
or her parent›s or legal guardian›s 
race, colour, sex, language, religion, 
political or other opinion, national, 
ethnic or social origin, property, 
disability, birth or other status.
2. States Parties shall take all 
appropriate measures to ensure that 
the child is protected against all forms 
of discrimination or punishment on 
the basis of the status, activities, 
expressed opinions, or beliefs of the 
child›s parents, legal guardians, or 
family members.
 
In Palestine today an Israeli soldier 
can arrest a child at any time. The 
primary military order relevant to the 
arrest and detention of Palestinian 
children is Military Order 1651 
or ” The order regarding Security 
Provisions“. The favoured time for 
raids and arrests is between midnight 
and 5 A.M.  The military says this is 
because there is less violence at this 
time of night.  It is however obvious 
to DCI that the reason has more to 
do with the psychological impact 
on the child and family. Soldiers 
break into a home and appear in the 
child‘s bedroom, surround him or 
her and then take that child away 
for interrogation. The message 
is that the parents cannot protect 
their child, home is not safe; even 

the child‘s room is not safe.  It is 
common practice for mothers to 
sleep all day so they can stay awake 
all night in the event that their homes 
are invaded.
 
Once the child is taken, the abuse 
begins right away in the jeep used 
for transport to the military base.  
Beatings and verbal abuse are 
the most common methods. The 
objective is to have the child confess 
to a crime or if the child is younger, 
8 to 10 years old, to implicate an 
older sibling. Children under age 
12 are not supposed to be arrested, 
but the military can hold a younger 
child for several hours and question 
that child.  Any child who is 12 and 
over can be strip searched, taunted 
and told to confess or there will be 
more beatings.  He or she is also told 
that if there is no confession, their 
families will be killed and/or their 
house destroyed.  
Such threats 
often compel 
a confession.  
At no time in 
the process is 
a child entitled 
to a lawyer or 
parental support.  
Children are 
denied food, 
sleep and 
b a t h r o o m 
privileges. The 
parent may not 
know for several days, where the 
child has been taken.  The average 
jail time is 3 days to 3 months.  A 
lengthy sentence is often because the  
parents are unable to pay the child‘s 
fine.   
 
Military Order 1651 establishes 
a minimum age of criminal 
responsibility at 12 years to 18. 
Children are prosecuted in military 
courts and if 16 to 18, can be sentenced 
as adults. Court is conducted in 
Hebrew; the only translation is an 
attending soldier meaning it is not 
a qualified legal translation. The 
maximum sentence for children aged 
12 to 13 is 6 months; children 14 to 
15 is 12 months and older children 
can face sentences up to 5 years. 
Children have also been the victims 
of both live and rubber bullets. Eight 
have died this way in the past year. 

If a child is re-arrested at any time 
in the future he or she faces long 
term detention and a life long travel 
ban. Children in military prison are 
denied a comprehensive education.  
They are taught mathematics, Arabic 
and Hebrew.  This makes the child 
less likely to access a full education 
after release.  Many of these children 
drop out of school and become a 
source of cheap labour.
 
Throwing stones is the most common 
charge against a child.  Throwing a 
stone at a person or property with the 
intent to harm carries a maximum 
penalty of 10 years in prison.  
Throwing an object including a 
stone at a moving vehicle carries 
a maximum penalty of 20 years 
in prison.  Other offenses include 
insulting or offending a soldier‘s 
honour, which is one year in prison. 
Under military law any soldier or 

police officer is authorized to arrest 
persons WITHOUT a warrant, 
even children, where they suspect 
the individual has committed an 
offence under the security offences 
portion of Israeli military law.  Most 
children are arrested on suspicion 
without arrest warrants.  Of the 310 
children arrested in the past year, 10 
were female.
 
Of the 6000 Palestinian children 
detained by Israeli forces from the 
occupied West Bank and prosecuted 
in Israeli military courts between 
2012 and 2017,

    72 percent experienced physical 
violence following the arrest
    95 percent were hand tied
    85 percent were blindfolded
    45 percent were detained from 
their homes in the middle of the 

night
    66 percent faced verbal abuse, 
humiliation or intimidation
    81 percent were not properly 
informed of their rights
    96 percent were interrogated 
without the presence of a family 
member
    25 percent were subject to stress 
positions
    38 percent signed documents in 
Hebrew, a language most Palestinian 
children don‘t understand. 

 
Many of these abuses were 
experience by 16 year old Fawzi 
al-Junaidi in December 2017. 
The Canadian Parliamentary 
Delegation met Fawzi in Ramallah. 
Last December )2017( Fawzi was 
watching a demonstration staged by 
protesters in opposition to the Trump 
announcement to move the American 
Embassy to Jerusalem.  This is a 
move that contravenes International 
Law and the Geneva Convention. 
Fawzi was on his way to his aunt‘s 
house and so walked away from the 
crowd.  He was grabbed by a group 
of soldiers and taken to a detention 
centre where he was repeatedly 
beaten.  He suffered a broken collar 
bone for which he received no 
treatment.  Cold water was poured 
over him while he was beaten.  He 
was finally sent to hospital some 
hours later but received no medical 
attention.  His family didn‘t know he 
had been arrested for 10 hours.  Fawzi 
refused to confess.  He is currently 
out of jail on bail.  His bail comes 
with conditions that he attend every 
court hearing scheduled; this is very 
stressful for him and his family.  His 
trial is expected to take place before 
the end of this year )2018(,  despite 
there being no confession and no 
witnesses.  Fawzi is still awaiting 
corrective treatment for his broken 
collar bone.

 The second case we heard about was 
that of Ahed Tamimi.  When Ahed 
was 16 she was video taped slapping 
two Israeli soldiers, who refused to 
leave her family‘s property during 
a demonstration last December 
)2017( in the occupied West Bank.  
Ahed was interrogated by two men 
simultaneously without the presence 

I AM RETURNING FROM PALESTINE - 4

CONTINUED ON PAGE 8

 Canadian deligation with Mahmoud
Abbas in Ramallah Palestine
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UNEMPLOYMENT 

RATE 
FALLS TO 
LOWEST 
LEVEL IN 
21 YEARS

Carmel Kilkenny
english@rcinet.ca
Unemployment in Canada was 
a problem for fewer people in 
April this year, according to 
figures released by Statistics 
Canada.

The federal agency said the rate 
was the lowest it‘s been in 21 
years.

453,100 people were receiving 
the wage insurance payments, 
down 100,200 from the same 
time the year before, a drop of 
18 per cent.

The national unemployment 
rate, which was down in every 
province, went from 6.5 per 
cent down to 5.8 per cent, a 
record low over the 12-month 
period.
The prairie province of Alberta 
was one of the most dramatic 
cases where the people 
collecting benefits dropped 29 
per cent over the last year.
Alberta had been hit hard by the 
drop in oil prices, but the recent 
rally in the global markets has 
put people back to work in the 
province.
And for the first time since 
2011, real gross domestic 
product increased in every 
province.

ISRAEL,S NAVY INTERCEPTS FLOTILLA 
BOAT HEADING TOWARDS GAZA

 
THE ‹AL-AWDA› BOAT WAS CARRYING DOZENS OF 

INTERNATIONAL ACTIVISTS AND TWO ISRAELI CITIZENS

By Anna Ahronheim 
Jerusalem Post
The Israel Navy intercepted the 
flotilla boat Al Awda on Sunday 
after it disobeyed commands to stop 
sailing toward the Gaza Strip.
”The Freedom Flotilla Coalition 
calls on the Norwegian Government, 
the national governments of 
those aboard Al Awda and the 
Freedom [Flotilla], other national 
governments, and relevant 
international organizations to act 

immediately,“ said Torstein Dahle 
of Ship to Gaza Norway, part of the 
Freedom Flotilla Coalition.
 ”The international community 
must assume its responsibilities 
and demand that Israeli authorities 
ensure the safety of those on board, 
the speedy delivery of our gifts to 
the Palestinian people in Gaza, an 
end to the illegal blockade of Gaza,  
and to stop impeding our legal 
right of innocent passage to Gaza 
to deliver our gift of much-needed 
medical supplies.“
The boat, carrying aid and €13,000 
worth of medical supplies, was 
expected to reach Gaza Sunday 
evening but, according to activists, 
the Israel Navy intercepted Al Awda 
)”The Return“( less than 60 nautical 
miles from the blockaded coastal 
enclave.
The former fishing boat was sailing 
under a Norwegian flag and took 

off from Italy with 22 activists on 
board, including Israeli activist 
Yonatan Shapira who is on his 
fourth attempt to break the blockade 
from the sea. 
Other activists came from Australia, 
Canada, France, Germany, Israel, 
Malaysia, New Zealand, Norway, 
Spain, Sweden, UK and the United 
States.
Shapira was quoted by the Ynet 
news site as saying, ”Our goal is to 
lift the blockade over Gaza. When 

a civilian group is fighting against 
a bigger body like a state, it has to 
develop creative ideas to succeed, 
and I‘d be happy to hear such ideas 
from people.“
Another Israeli activist on board 
the ship was quoted by Ynet as 
saying the weekly ”March of 
Return“ demonstrations along 
the Gaza border gave the activists 
”motivation“ to join the flotilla.
”There are people in the flotilla‘s 
coalition with ties to the campaign 
in Gaza, but this flotilla was planned 
before that and with no connections 
to the campaign,“ Zohar Regev told 
the news site.
Following Al Awda was a Swedish-
flagged yacht called Freedom Italy, 
with 36 activists from 15 different 
countries, said Zaher Birawi, head 
of the International Committee for 
Breaking the Siege of Gaza.
Birawi, who is based in London, 

also heads the ”International 
Coordination Committee for the 
Great Return March.“ He was 
designated by Israel‘s Justice 
Ministry in 2013 as being a member 
of a terrorist organization, the 
Hamas Headquarters in Europe.
The two ships have taken about two 
months to reach the coast of Gaza, 
after setting sail from Scandinavia 
and stopping along the way at 
several port cities in Europe.
They are part of the wider Freedom 

Flotilla, which consists of several 
boats with pro-Palestinian activists 
aboard who regularly attempt to 
break the blockade.
Most boats have been stopped 
by the Israel Navy several dozen 
miles away from Gaza‘s coast and 
then towed to Ashdod Port, where 
activists are detained, questioned 
and then deported from Israel.
In 2008, two boats carrying 
40 activists from 14 countries 
successfully docked in Gaza. 
According to then-Foreign Ministry 
spokesman Aviv Shiron, authorities 
knew who the passengers were and 
what they were bringing in and 
therefore ”had no problem letting 
them through.“
One of the most high-profile attempts 
in 2010 turned deadly when Israeli 
commandos stormed the MV Mavi 
Marmara flotilla ship attempting to 
reach Gaza. Ten Turkish activists 
died in that incident.
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THE LAW OF SHAME THAT 
DEFIES JEWISH VALUES

Last week, the Israeli Knesset passed 
a new basic law which in the main 
enshrines ”Israel [as] the historical 
homeland of the Jewish people in which 
the State of Israel was established… 
The right to exercise national self-
determination in the State of Israel 
is unique to the Jewish people… 
Jerusalem, complete and united, is the 
capital of Israel.“ 
On the surface, there is not much new 
in this law. Israel has been practicing 
its provisions for many years. 
Nevertheless, the law betrays Israel‘s 
foundational document, its declaration 
of independence. It will severely cripple 
Israel‘s democracy, and the argument 
that the new law does not tamper with 
Israel‘s democracy and equality among 
all of its citizens regardless of their 
cultural, racial, or religious orientation 
is fake, misleading, and ultimately self-
defeating. 
The new law further limits immigration 
to Israel to Jews only, indirectly relegates 
the Israeli Arabs to second class citizens, 
and allows discrimination against non-
Jews in allocating resources for housing 
and segregated communities. 
The law will serve as a recipe for the 
continuing conflict with the Palestinians 
at large while further diminishing the 
Israeli-Palestinian peace process, and 
will have an adverse effect on future 
relations between Israel and the Western 
democracies. 
Furthermore, this law officially embraces 
revisionist Zionism that focuses 
exclusively on the right of the Jews to 
the land of Palestine with a Jewish state, 
and discards the mainstream of Israeli 
Jews who are appalled by the scene of 
Palestinian oppression in the territories 
and gross human rights violation.
Finally, the law will alarmingly increase 
the alienation of world Jewry )largely 
reform Jews( from Israel and may 
well unravel the historic bond between 
all Jews, regardless of their places of 
residence. To be sure, it is a sad day 
for Israel and it will be remembered in 
infamy.
Although the intention of the law is to 
perpetuate the Jewish national identity 
of the state, such a law will bring Israel 

ever closer to becoming a pariah if not 
an apartheid state, even though the law 
itself does not separate legal norms 
applying to Jews and non-Jews.
The Netanyahu government‘s concerns 
over the faster growing population of 
Israeli Arabs and the call for a one-
state solution which is gaining traction, 
especially because Israel does not want 
to relinquish the West Bank, precipitated 
the push for such a law, however 
incongruous and counterproductive it 
may be.
That said, Israel has every right to 
maintain the Jewish national identity 
of the state as it was envisioned by its 
founders and recognized as such by the 
partition plan of the United Nations 
General Assembly Resolution 181 in 
1947. But then, the only way Israel 
can legitimately maintain its Jewish 
identity is through a sustainable Jewish 
majority—not through discriminatory 
laws and racist policies.
To sustain such a majority, Israel relies 
on a growing birth rate and increasing 
immigration of Jews, especially from 
the US. The drawback, however is 
that the Palestinians‘ birth rate is equal 
within Israel and higher in the territories, 
and a substantial number of Israelis are 
emigrating from Israel )largely because 
of the continuing conflict with the 
Palestinians(, which offsets the number 
of immigrants to Israel as the pool of 
potential new immigrants from the West 
is drying out.
The last category is of special concern. 
Young American Jews have already 
been disillusioned with Israel‘s 
treatment of the Palestinians; this law 
adds another layer of disgust as they 
view it as even more discriminatory 
and racist. I was told by many young 
American Jews that they were seriously 
considering immigrating to Israel, but 
have decided not to because the appeal 
of relocating to a country that they once 
viewed as progressive, innovative, and 
challenging no longer resonates. 
They lament the immoral and 
continuing occupation and do not want 
to be inducted to the army simply to 
be trained to kill and enforce brutal 
occupation. ”I want to be a proud citizen 
of Israel,“ one young graduate student 
told me, ”willing and able to defend the 
country when legitimately threatened, 
but not to fight wars and quell violent 
confrontation against the Palestinians 
when in the end nothing changes other 
than more death and suffering.“
Immigration to Israel is central to 
sustaining the Jewish majority and 
thereby the identity of the state. To 
encourage Jews to flock to Israel‘s 
shores, the government must reach an 
agreement with the Palestinians and 
end the occupation. There is no law or 

program that will entice young Jews 
to immigrate to Israel and encourage 
Israelis who left the country to return, 
other than ending the bloodshed 
and normalizing relations with the 
Palestinians. 
This repugnant new law will not only 
discriminate against non-Jews, but 
further deepen the divide between the 
liberally enlightened Jew who believes 
in equality and human rights to all 
citizens of the state, and those who want 
to preserve the Jewish exclusiveness of 
the country. They ignore the fact that 
such division will be at the expense 
of destroying the Jews‘ bond with 
one another, both among Israelis and 
between Israelis and their counterparts 
in the Jewish diaspora.
One would think that the torturous 
history of the Jews that culminated 
in the Holocaust would have taught 
every Israeli the importance of treating 
others humanely. Instead, it appears 
that those who endorse this despicable 
law, Netanyahu and company, care less 
about the rights of anyone else that does 
not belong to their ilk and cover that by 
falsely invoking national security.
Netanyahu, Lieberman, Bennett, 
Shaked, and many others should ask 
themselves the simple question: what 
kind of a nation should Israel be in 10, 
15, or 20 years from now? Do they 
want to continue to build on Israel‘s 
remarkable achievements in science, 
technology, medicine, and just about 
every field of human endeavor, and 
make Israel a formidable and respected 
power embraced by its friends and 
envied by its enemies? 
Or do they want a state marred in 
ruthless occupation, hated and violently 
resisted by its nemeses, resented by its 
friends, and scorned by fellow Jews 
who no longer see it as representative 
of their values? A country that has lost 
its pioneering spirit, with a demoralized 
citizenry, increasingly isolated, 
surrounded by walls and fences, 
constantly threatened, never realizing a 
day of real peace, and living by the gun?
This deplorable new law forfeits the 
Jews‘ dream of having a real democratic 
state in which they take pride; a just and 
benevolent state at peace with itself and 
its neighbors, a state the world would 
admire for its magnificent achievements 
and contribution to the betterment of 
human kind. 
This is not a pipedream; Israel could 
have become such a state. It has all 
the human and material resources and 
the power to travel the path of peace 
with confidence, had it not been for its 
corrupt leaders who have long since 
lost the vision of Israel‘s founders, who 
dreamed about such a home with pride.

Alon Ben-Meir

TRANSPORT 
CANADA 
TO MAKE 

SEAT BELTS 
MANDATORY 
ON HIGHWAY 

BUSES

Levon Sevunts
english@rcinet.ca
Car drivers and passengers in 
most of Canada have had to 
buckle up since the 1980s but 
now the federal government 
is moving to make seat belts 
mandatory on highway buses.
Transport Canada announced 
Wednesday that all newly built 
medium and large highway buses 
built on Sept. 1, 2020 or later will 
require seat belts.
”We‘ve all heard the message 
to buckle up over the years, and 
I think it‘s time we brought this 
approach to highway buses too,“ 
Transport Minister Marc Garneau 
said in a statement. ”By having 
seat belts on highway buses, we 
can help reduce injuries in severe 
collisions, such as rollovers, and 
improve safety for everyone.“
Federal government statistics 
reveal that the majority of bus 
occupant fatalities occur in 
rollover collisions.
The announcement comes after 
16 people died and 13 others were 
injured in a collision between the 
Humboldt Broncos hockey team 
bus and a transport truck on April 
6, 2018 in the western province 
of Saskatchewan.
However, Transport Canada 
said it first proposed seat belt 
requirements in 2017 and it has 
considered feedback received 
from industry in the new, final 
requirements.
Transport Canada defines 
medium and large buses as 
having a weight over 4,536 kg.
Small buses )under 4,536 kg(, 
with the exception of school 
buses, already have lap and 
shoulder belts, Transport Canada 
said.

While the new requirements will 
not apply to school buses, which 
are already designed to protect 
school children in the event of a 
crash, school bus operators can 
install them on a voluntary basis, 
so long as they meet Transport 
Canada‘s requirements, officials 
said.
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SEPARATING ANTI-SEMITISM FROM CRITICISM OF ISRAEL
A n t i -
S e m i t i s m 
continues to 
be a serious 
p r o b l e m . 
But it is also 
being used 
as a blanket 
rebuke of 
anyone who 
c r i t i c i s e s 

Israel›s occupation of the Palestinian 
territories, says Ofer Waldman
»There is neither a standard answer, 
nor a clear definition,« said Israeli 
Ambassador to Germany, Jeremy 
Issacharoff, when asked by the Berlin 
Hebrew magazine Spitz this month 
at what point legitimate criticism of 
the state of Israel crosses the line and 
becomes anti-Semitism.
The debate over anti-Semitism is 
gathering steam in Germany: a few 
weeks ago, the German government 
appointed a special anti-Semitism 
commissioner. And, of course, recent 
attacks on Jewish citizens wearing 
yarmulkes in public as well as the 
mobbing of a Jewish student in Berlin 
have raised questions about the safety 
of Jews in Germany. Moreover, an old/
new form of anti-Semitic expression 
seems to be reappearing: criticism 
of Israeli policy as a thin veil for the 
hatred of Jews.
But how can one differentiate between 
justified criticism of Israeli policies 
and anti-Semitism?
Seemingly objective methods
There is no question that a refusal to 
acknowledge the state of Israel›s right 

to exist cannot be justified – that is 
agitation. But what about harsh criticism 
of Israel›s policy of occupation in the 
Palestinian territories, or accusations 
of human rights violations? Are these 
automatically anti-Semitic attacks?
Seemingly objective methods designed 
to assess the anti-Semitic content of 
Israel-related statements may use 
scientific sounding names )such as 
the 3D Method, which looks for 
demonisation, double standards and 
delegitimisation(, but they reflect the 

one-sided desires of those conducting 
the searches with conspicuous 
regularity. Ambassador Issacharoff, 
on the other hand, says: »I do not 
contend that every criticism of Israel 
is anti-Semitic. And I think, in the 
end, legitimate criticism seeks to use 
legitimate methods in order to express 
itself constructively.«
Thus, the defining issue remains the 
political aim and the overall context 
in which such criticisms are made. 
Nevertheless, the same question must 
be posed when accusations of anti-

Semitism are immediately levelled 
against those who criticise Israel. This 
has become a ritual too often repeated: 
a person criticises Israeli policies or an 
institution hosts a critical discussion on 
the situation in the occupied territories 
and accusations of anti-Semitic 
motives are instantly made.
No doubt, unbearable and extremely 
one-sided criticism of Israel and its 
policies is heard all too regularly. But 
when criticism is well-founded, its 
confrontation with the 3D or similar 

m e t h o d s 
suggests that 
those looking 
to rebut 
c r i t i c i s m 
lack sound 
a r g u m e n t s 
for doing so. 
Yet, stifling 
d i s c u s s i o n 
can only be 
the ultimo 
ratio in a 
democracy. 

And that is exactly what makes the 
inflationary use of anti-Semitism 
accusations so dangerous. More than 
that, the frequency of the accusation 
devalues it when it is actually justified. 
Above all, it sends the message that 
people should simply avoid topics 
specific to Israel, or better still, just 
stay away from Israel in general. Is that 
really a desirable aim?
Israel›s anti-Semitic friends
All the while, politicians like 
Hungarian Prime Minister Viktor 
Orban and the ruling national-

conservative government in Poland are 
embraced by the Israeli government 
and absolved of justified accusations 
of anti-Semitism simply because they 
present themselves as friends of Israel. 
It seems that not even the mockery of 
Europe›s Jewish history is too high a 
price to pay for the political support of 
Europe›s worst populists.
On the other hand, the most carefully 
formulated criticisms of Israel are 
immediately branded as anti-Semitic 
when voiced by Muslim citizens – 
especially in Germany. The accusation 
serves as a means to call into question 
the ability of Muslims to integrate 
into European society – currently the 
worst of all accusations in the German 
context. Consequently, the far-right 
populist Alternative for Germany party 
uses accusations of anti-Semitism as 
a justification for its own racist, anti-
Muslim policies – things, it seems, 
could not be more macabre.
Ambassador Issacharoff is right: It is 
hard to define the difference between 
justified criticism and anti-Semitic 
agitation. Nevertheless, one must not 
avoid the task of doing so – nor lose the 
courage to make such differentiations.
Ofer Waldman
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AUTHOR ATWOOD GETS ANOTHER AWARD PLUS SOME FUN FACTS
Lynn Desjardins | english@rcinet.ca
Margaret Atwood, a leading Canadian 
author, has received yet another 
accolade. The 78-year old has written 
more than fifty books, two of which 
were serialized adaptations of ”The 
Handmaid‘s Tale“ and ”Alias Grace.“ 
She has received several other awards 
in Canada and around the world 
including the Man Booker prize and 
the Scotiabank Giller prize.
Most recently, Atwood was named the 
2018 laureate of the Adrienne Clarkson 
Prize for Global Citizenship. This 
prize is named for a former governor 
general of Canada and is awarded each 
year for a commitment to principles of 
inclusion and belonging.

 ‘A dynamic force in the world’
In announcing Atwood as the winner, 
Clarkson said: ”She is a dynamic force 
in the world today…We want to honour 
… all she has done in her personal and 

professional life to make us aware 
that we are citizens of a country like 
Canada and of a planet that is our 
precious earth.“

Facts from CBC Books
Atwood has a quirky sense of humour. 

Here are some of the 76 interesting 
facts about her found by the public 
broadcaster, CBC: 
She wrote a libretto called Oratorio for 
Sasquatch, Man and Two Androids. 
She made a craft beer in honour of her 
book MaddAddam.

Her publisher didn’t publish her first 
novel, The Edible Woman, for five 
years.
She revealed her intention to write 
the Great Canadian Novel in her high 
school yearbook. 
She only started full-time school at 
eight. 
She’s an adept cake decorator.
She offered up tips on being an effective 
goalie on CBC Television’s The Rick 
Mercer Report:
She always begins her writing with a 
pen or pencil and paper. 
She has no problem with eating bugs, 
especially giant locusts.
She has auctioned off character names 
for charity. 
She once cheekily told an interviewer 
that Canada’s national anthem was 
the song “Canada’s Really Big” by the 
Arrogant Worms. 
Her literary office is called O.W. 
Toad(an anagram of Atwood). 

Margaret Atwood
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THIS IS APARTHEID, THERE IS NO BETTER WORD FOR IT’: 
CALLS FOR BOYCOTT GROWING AMONG MAINSTREAM ISRAELIS

Allison Deger, A prominent Israeli scientist 
and a translator penned a joint op-ed for the 
Guardian last week calling on the international 
community to intervene on behalf of 
Palestinians, before time runs out. The pair, 
vice-president of the Israel Academy of Sciences 
and Humanities David Harel and writer and 
translator Ilana Hammerman, gained traction 
not only because of what they wrote, but who 
they are: They are not marginal public figures, 
they are not boycott or BDS activists, and they 
are not anti-Zionists. They are established and 
mainstream career professionals renowned in 
arts and science circles. And they fear, “The 
state of Israel is facing a catastrophic situation, 
which could, alarmingly soon, lead to extensive 
bloodshed.”

 From their editorial:
 ”We represent a group of 
intellectuals and cultural figures 
central to Israeli society, several 
of whom are world renowned in 
their fields. We are patriotic Israeli 
citizens who love our country and 
who contribute tirelessly to Israeli 
science and culture, and to that 
of the world at large. We fully 
intend to stay here and continue 
to contribute, but we are horrified 
by the situation and fear deeply for 
our lives and those of our offspring, 
and for the lives of the 13 million Jews and Arabs 
who live here and who have no other homeland.“

 The Palestinian government even picked up the 
story, posting the op-ed to the PLO‘s Facebook 
page along with this excerpt, a line that closes the 
article: ”… if peace is not established in this part 
of the world very soon, an area that has become 
a timebomb of national and religious tensions, 
there will be no future and no life for us or the 
Palestinians.“

 Harel and Hammerman contend the abuses of 
the occupation are more or less legal by Israeli 
courts. The time for Israelis saving Israel is 

over. They explain in the Guardian that it‘s the 
international community that needs to step in on 
behalf of Palestinians to ensure the future of both 
Israelis and Palestinians.

 In a later interview with the Green Planet 
Monitor, Harel plunges deeper into what 
he and Hammerman meant by international 
intervention, and their language was blunt, ”this 
is apartheid, there is no better word for it,“ Harel 
said. He wants boycotts. He wants strategic 
and limited campaigns. Looking at the recent 
cancellation of a friendly soccer match between 
Argentina and Israel Harel told the Monitor, 
”[T]he impact that this kind of thing, a relatively 
minor issue of a football match being cancelled 

was unbelievable.“
 Harel argues, if Israelis can be made to feel some 
kind of punishment then they can understand 
that the occupation is a problem, and one that 
will cost them too. As of now, he says there is 
nothing in current Trump-Netanyahu landscape 
to indicate Israel needs to change its course. He 
elaborated ”careful pressure“ will cause Israelis 
citizens and the government to ”re-think the 
issue,“

 ”I‘ve always said only half jokingly, that if this 
US were to cut its financial support to Israel by 
say 30, this would do something, that would 
make citizens inside Israel think ’hey what is 

going on here? are we dong something wrong?‘

Because right now if everything is fine. we have 
football matches, and tv, and baking contests, 
and our culture and science snap economics is 
fine. and the americans give us the money we 
need, we have a big strong army, then why does 
an average Israeli have to feel that something is 
wrong here?

 Most of the Israeli citizens do not know what 
happens in the west bank.“

 While the plan sounds an awful lot like the BDS 
movement, Harel sees his call as standing apart. 
Yet other than the optics of who is making the 

appeal–a mainstream figure in this 
case–it‘s not entirely clear how 
Harel‘s activism is different from 
say leading Palestinian critic and 
boycott activist Omar Barghouti.

 When asked bluntly about 
abandoning the two-state solution 
and endorsing a single democratic 
state for Israelis and Palestinians, 
the most cited solution from the 
left but mocked or ignored by 
more centrist factions, Harel was 
warm to the idea. He cautioned 
at this time Israelis are opposed 
to living under some form of bi-

nationalism, but the notion is one that  ”I‘m not 
totally against,“ he said,

 ”My reaction is if that is a solution that is 
feasible, and you will find an Israeli government 
and a Palestinian leadership that would agree 
to that solution, fine. I‘m willing to live like 
in Canada with English speaking and French 
speaking people. It‘s not the same of course, 
but if there is a utopian possibility of this entire 
area, including the West Bank and Gaza and the 
Golan Heights being one country, one state, one 
government and all the people living there are 
equal citizens including voting rights, that‘s fine 
with me.“
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CANADA CHILD BENEFIT PAYMENTS GET A BOOST
Tania Kohut Senior National Online 
Journalist, Breaking News  Global 
News 
Canada Child Benefit )CCB( payments 
are about to get a little bit bigger.
The monthly tax-free benefit increased 
on Friday to keep pace with the cost of 
living.
The maximum annual amount families 
can receive for children under the age 
of six grows to $6,496, up from $6,400. 
For children aged 6-17, families will 
now be eligible to receive a maximum 
of $5,481 per child, up from $5,400.
”I‘m proud that we‘re taking another 
step to make sure that the benefits 
that families receive reflect the reality 

of raising kids,“ said Prime Minister 
Justin Trudeau Friday.
”Our economy is growing stronger 
and stronger, which means that we can 
make the Canada Child Benefit more 
generous right now.“
The amount a family receives is 
calculated based on income, which 
decreases as a family‘s income grows. 
Families with children where the 
household income is less than $30,450 
per year receive the most money. Some 
higher-earning households do not 
receive the benefit at all.
The income threshold for eligibility is 
also due to be adjusted.
First launched in July 2016, CCB 

replaced the Canada Child Tax Benefit, 
the Universal Child Care Benefit and 
income splitting. When announced 
by the Trudeau Liberals, the benefit 
was touted as simpler, better targeted 
to those who need it most, and ”much 
more generous.“
Initially, there was no plan to increase 
the payments at all until after the 
2019 federal election. The Liberals 
announced late last year that the benefit 
would instead be indexed to inflation, 
starting this summer.
The payment should see another boost 
next year.
Basic income would be the best way to 
help families reliably put food on the 

table: report
The CCB has distributed more than 
$23.3 billion to about 3.7 million 
Canadian families, and has helped 
pull more than 300,000 children out 
of poverty, according to the federal 
government.
But it’s not without its critics.
Some parents who saw their benefits 
decrease or completely disappear say it 
reduces the incentive to work.
Others have argued that Canadians 
who face barriers to filing their taxes — 
such as families living in shelters and 
Indigenous living on remote reserves 
— miss out altogether, as it‘s used to 
determine the benefit.
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