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بعد حظر الهجـرة األمريكية،
 وزيـر الهجـرة الكـندي يقـول: “تعـال إلى كندا”

 	CIC News – كريم العسال

الرسالة  الى كندا.”   هذه هي  “تعال 
الكندي  الهجرة  وزير  وجهها  التي 
المواهب  ذوي  إلى  مينديسينو  ماركو 
أنحاء  جميع  في  واالختصاصات 
العالم بعد تعليق تأشيرة اإلقامة الدائمة 
الواليات  عنها  أعلنت  التي  والمؤقتة 

المتحدة.

وقع  قد  ترامب  دونالد  الرئيس  وكان 
أمًرا تنفيذيًا جديدًا يمنع حاملي البطاقات 
األجانب  والعمال  الجديدة  الخضراء 
الواليات  إلى  القدوم  من  المؤقتين 
ترامب  وقع   .2020 عام  في  المتحدة 
ذلك  بأن  االعتقاد  بسبب  األمر  على 
سيساعد العمال األمريكيين الذين فقدوا 
وظائفهم بسبب COVID- 19 على أن 

يجدوا عمالً.

مينديسينو  ماركو  الوزير  أدلى 
أزمة  بداية  منذ  عديدة  بتصريحات 
تزال  ما  كندا  أن  كورونا  الفيروس 
ملتزمة بالترحيب بالمهاجرين والعمال 

األجانب المؤقتين والطالب الدوليين.
قد  أيًضا  الكندي  االقتصاد  أن  ورغم  
مينديسينو  يعتقد  الوباء،  بسبب  ضعف 
االستمرار  أن  الكندية  والحكومة 
سيساعد  بالمهاجرين  الترحيب  في 
تكرار  منديسينو  أعاد  وقد  االقتصاد. 
هذه اآلراء في مقابلة تلفزيونية جديدة. 
تعليق  بشأن  رأيه  عن  سئل  وعندما 
قال  المتحدة،  الواليات  في  الهجرة 
االنتعاش  “تعيد  سوف  الهجرة  إن 

االقتصادي لكندا”.

 واضاف : لدينا خطة موجودة تهدف 
واأللمع  األفضل  من  االستفادة  إلى 
مسارات  لدينا  العالم.  أنحاء  جميع  من 
و   ،  Express Entry برنامج  مثل 
Global Talent Stream ، ستساعد 
والمهندسين  األعمال  رجال  جلب  في 
مسارات  أيًضا  ولدينا  والمبتكرين. 

للعمال اليدويين والعمال المهرة.
الترحيب  كندا  تواصل  الواقع،  في 
برنامج  خالل  من  الجدد  بالمهاجرين 
الترشيح  وبرنامج   ،Express Entry
اإلقامة  ومسارات   ،)PNP( اإلقليمي 

الوباء.  وجود  خالل  األخرى  الدائمة 
العمال  إعفاء  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
األجانب المؤقتين إلى حد كبير من قيود 
عمال  يدخل  وقد  لكندا  الحالية  السفر 
التكنولوجيا إلى كندا من خالل مسارات 
 Global Talent التأشيرة المؤقتة مثل

.Stream

إلى  تسعى  كندا  كانت  الوباء،  قبل 
جديد  دائم  مقيم   341000 بـ  الترحيب 
في عام 2020 بعد عام قياسي في عام 

.2019

للعمال  محددة  أعداد  كندا  لدى  ليس 
األجانب المؤقتين والطالب الدوليين.

 100 من  أكثر  كندا  تقدم  إجماالً، 
للعمال  ومؤقت  دائم  مقيم  بين  خيار 
المهرة الذين يرغبون في متابعة فرص 

اقتصادية في البالد.
طرق  من  العديد  أيًضا  كندا  وتقدم 
المؤقتين  األجانب  للعمال  الهجرة 
في  يرغبون  الذين  الدوليين  والطالب 
الدائمة  اإلقامة  وضع  إلى  االنتقال 

الكندية.

وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو

كندا قادرة على تجّنب موجة ثانية من كوفيد-19

مي أبو صعب | القسم العربي في راديو كندا الدولي	 

تستمّر جائحة كوفيد-19 في االنحسار في كندا ويتراجع عدد حاالت اإلصابة 
الجائحة،  بداية  إلى مستويات غير مسبوقة منذ  بالمرض  واالستشفاء والوفاة 
في وقت تستعدّ السلطات للموجة الثانية وتختلف التوقّعات حول موعد حدوث 
الموجة الثانية، وقد  تحدث خالل األشهر األولى من الخريف والشتاء مع بداية 
موسم اإلنفلونزا حسب بعض الخبراء، و قد تحدث مطلع العام المقبل، على 

غرار ما كانت عليه بداية الجائحة.
ولكّن التوقّعات بشأن احتمال حدوث الموجة الثانية ليست ثابتة، وهي قابلة 

للتغيير.
ومن المحتمل أن تشهد كندا عددا من الموجات الصغيرة في األشهر المقبلة، 
جانب  والسلطات  الناس  التزم  حال  في  خصوصا  ثانية،  موجة  تتجنّب  وأن 
الوقاية و الحذر. “ليس هناك من شيء محتّم بشأن موجة ثانية. وقد تكون لدينا 
ثانية إطالقا”:  لدينا موجة  ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. وقد ال تكون  موجة 

ستيفن هوفمان أستاذ قانون الصّحة العالميّة في جامعة يورك.
المعدية في مستشفى  د. إسحق بوغوش أخّصائي األمراض  الرأي  ويوافقه 
حاالت   عدّة  ثانية،  موجة  بدل  كندا،  تواجه  أن  يتوقّع  الذي  العام،  تورونتو 
بسرعة  عليها  السيطرة  ينبغي  المقبلة،  األشهر  في  الوباء  تفّشي  من  صغيرة 
الوباء  تفّشي  حاالت  تحديد  إلى  أساسيّة  بصورة  نسعى  “سوف  قوله.  حسب 
بأسرع ما يمكن، ومنعها أن تتحّول إلى كرة ثلج تؤدّي إلى تفّشي الوباء بصورة 
أكبر”: د. إسحق بوغوش أخّصائي األمراض المعدية في مستشفى تورونتو 
العام. وبإمكان كندا أن تتجنّب موجة ثانية حسب د. بوغوش في حال سارعت  
للسيطرة على تفّشي الوباء، ولن تضطّر التّخاذ إجراءات صارمة مثل إغالق 
األعمال الرئيسيّة وفرض اإلغالق  على نطاق واسع في مختلف أنحاء البالد.

الكنديّون عرضة لمرض كوفيد-19:
ويكمن أكبر عامل خطر لحدوث موجة ثانية في كون معظم الكنديّين عرضة 

لإلصابة بمرض كوفيد-19 ألنّهم لم يصابوا به.
وقد أجرى 2،5 مليون كندي اختبار الكشف عن الفيروس كما قالت د. تيريزا 
تام مديرة وكالة الصّحة العاّمة، وبلغت نسبة االختبارات اإليجابيّة 4 بالمئة، 
أخّصائي  ديونندان  ريوات  ويقول  حالة.  ألف   100 اإلصابات  عدد  وتجاوز 
الكندي كان صغيرا،  للمجتمع  الوباء  إّن اختراق  أوتاوا  الوبائيّات في جامعة 
ما يعني أّن أغلبيّة الكنديّين عرضة لإلصابة، ولن يتطلّب حدوث موجة ثانية 

الكثير كما قال.

تعلّمنا  ألنّنا  نظرا  حدّة  أقّل  تكون  ولكنّها  بحدوثها،  رياضي  احتمال  وهناك 
الكثير حول كيفيّة التصدّي للفيروس في األشهر الستة األخيرة.

أنّه  الداخل. ويبدو  الكبيرة في  التجّمعات  يحّب  فيروس كورونا  أّن  “نعرف 
سينتشر في مثل هذه التجّمعات، في الكنائس وحانات الكاريوكي و الحفالت 

والنوادي الليليّة”: ريوات ديونندان أخّصائي الوبائيّات في جامعة أوتاوا.
ويضيف األخّصائي أنّه من الممكن السيطرة على الموجة الثانية من خالل 

مراقبة التجّمعات الكبرى في الداخل أو حظرها بصورة تاّمة.
ويشير ستيفن هوفمان أستاذ قانون الصّحة العالميّة في جامعة يورك إلى أّن 
إجراءات التباعد الجسدي واإلغالق ساهمت في خفض عدد حاالت اإلصابة 
واالستشفاء في كندا، في حين ما زالت مرتفعة حول العالم، ما يعّرض الكنديّين 
لخطر أكبر. وازداد فهم العلماء للفيروس وكيفيّة ظهور مرض كوفيد-19 في 
جسم اإلنسان بصورة كبيرة، وكيفيّة التعامل مع المرض ومعالجة المصابين، 
ما يساعد في درء موجات مستقبليّة من الفيروس حسب رأي العديد من الخبراء.

)راديو كندا/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي(	 
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تكثفت الهجرة إلى كندا خالل العقدين األخيرين، 
الكندي  البرلمان  تشريعات  بعد  وخصوصا 
والحصول على  واللجوء  الهجرة،  قيود  لتسهيل 
والمهاجرين  لالجئين  الكندية  الوطنية  الجنسية 
كندا  في  الهجرة  وتاريخ  شروطها.  إتمام  بعد 
استقاللها  مواجهات  ومنذ  تأسيسها  منذ  واسع، 
الفرنسية  كيبيك  بين  األهلية  وحربها  القومي 
التي  الصعبة  والرحلة  اإلنكليزية،  والمقاطعات 
من  ُحرر  والتي  االجتماعية،  تجربتها  خاضتها 
ومثّلت  الحريات،  ووثيقة  الدستور،  خاللها 
القانوني،  األساس  الدستورية  المرجعية  هذه 
للسلطات والمجتمع الكندي. وساهم هذا التحرير 
بيئة  إيجاد  في  المجتمعية  والثقافة  الدستوري، 
الكنديين  تشكيالت  بين  تعدّدي  وتعايش  سالم 
السكان األصليين  كنديين من  لهم، من  المختلفة 
غربية،  أصول  ومن  الشمالية(  أميركا  )هنود 
أسسوا كندا الحديثة، ومن الكنديين األفارقة، ثم 
موزاييك متعدّد واسع، من أميركا الالتينية وآسيا 
وغير  العربية  المتعدّدة  الشرق  وأقاليم  الهندية، 

العربية.
ذاتها  في  الثقافة هي  هذه  أن  الرغم من  وعلى 
اجتماعية  وطنية  إليجاد  مشتركة  أولية  أرضية 
موحدة، لكل الكنديين، ولتأمين المسار الحقوقي، 
القيمية، وحصار  وحماية الفرد والطفل وهويته 
كندا  أن  إال  المتعددة،  العنصرية  الخطابات 
إلى  تتطور  قد  عنصرية  تحديات  تواجه  أيضاً 
أن  كما  للغاية،  خطرة  عنف  أعمال  تكرار 
للسكان األصليين،  الحقوق، وخصوصا  مساحة 
للعدالة  التكافؤ  مستويات  عن  بعيدة  تزال  ال 
اإلرث  هذا  فإن  نفسه،  الوقت  وفي  االجتماعية. 
واسع،  مجتمعي  خطاب  في  وتبنيه  التعدّدي، 
والحكومة  األقاليم،  حكومات  مؤسسات  ومن 
الفيدرالية، والبرلمان الكندي ومنظمات المجتمع 
روحاً  أوجد  المؤسسات،  من  وغيرهم  المدني، 
مفاهيم  على  الناس  تجمع  إنسانية،  أخالقية 
األفراد  أفكار  واحترام  والرحمة،  التضامن 

وقناعتهم، وهذا أساٌس ممتاز لتحويله إلى قاعدة 
حراٍك  إلى  الوطنية،  المساحة  هذه  تنقل  عمل، 
ومن  كندا،  موزاييك  بين  األرض،  على  فاعل 
شرح  إلى  المقال  هذا  ويسعى  العالم.  إلى  كندا 
األفكار الرئيسية التي يمكن أن تحول في فهمها، 
أو نقدها، كقاعدة عمل لمشروع ثقافي وأخالقي 
العربي  الكندي  والمجتمع  كندا  لصالح  حيوي، 
الوطنية  على  ينعكس  مواطنيها،  من  والشرقي 
الذي  األم  الوطن  ولصالح  لكندا،  االجتماعية 
يعاني من صراعات صعبة وعنيفة، تملك كندا 
أن  يمكنها  دولة وموقعا غربيا مهما،  مؤسسات 
هي  المادة  وهذه  الجميع.  لصالح  فارقاً  يحدث 
الكندي  المركز  في  الكاتب،  اهتمامات  ضمن 
الصغير  تورنتو،  في  الفكرية  لالستشارات 
والمحدود، الذي آمل من تأسيسه )يناير/ كانون 

حوارية  منصة  عبره  نطلق  أن   )2019 الثاني 
ثقافية في اتجاهين رئيسيين، يساهمان في نجاح 
الكندية، وتعزيز  والدولة  للشعب  القيم األساسية 
مكانة كندا في العالم، وخصوصا أقاليم الشرق، 
لهجرات  الحاضنة  الدول  أهم  من  كندا  أن  كون 

هذه األقاليم.
المسار األول: تعزيز مفهوم الموزاييك الكندي 
للكنديين(،  والثقافي  والديني  العرقي  )التعدّد 
على  بناء  الطارئة  التحدّيات  وخصوصا 
على  المنصة  ستعمل  ولذلك  الشرق،  انقسامات 
واجتماعية،  ثقافية  تنظيم حلقات حوار كجسور 
تساهم في معالجة بعض االحتقانات االجتماعية، 

تسييسها  الكندي، ورفض  الشعب  موزاييك  بين 
يضر  الذي  الشرق،  بأزمات  ربطها  أو  داخلياً، 
بقيم كندا المتحدة. كما أن هذا المسار سيسعى إلى 
تعزيز لغة االنفتاح، والتواصل مع بقية أطراف 
األصليين،  السكان  وخصوصا  الكندي،  التعدّد 
والكنديين من أصول غربية، والكنديين األفارقة، 
متخذين مبدأ التعارف والتواد والبر بين الناس، 
هنا  التأكيد  ويجب  كنديا،  وقوميا  إنسانيا  مدخال 
على ضرورة بقاء الحوار والتواصل المجتمعي، 
وشرح تقاليد المجتمعات المهاجرة وأفكارها، مع 
لتحييد مشاعر  الغربية،  الكنديين ذوي األصول 
مخاوف  في  وخصوصا  االجتماعي،  االنقسام 

التموضع السياسي االنتخابي المتزايدة.

المسار الثاني هو فض النزاعات، والدبلوماسية 

الشعبية لكندا الجديدة، وعلى الرغم من التوّرط 
في  الجهود  أن بعض  إال  الحروب،  في  الغربي 
الدول الغربية حققت في بلداٍن من الوطن العربي، 
حوار  أو  سالم،  لبيئة  نسبية  نجاحاٍت  والشرق، 
أو  النزاعات والحروب األهلية،  إلى فض  يدفع 
والتي  الداخلية،  الدموية  السياسية  الصراعات 
تعد من أكبر عناصر إنهاك الشرق، بل العالم، 
اليوم،  المتعدّدة  العنصريات  انفجار  في  وتساهم 
للعنف  بيئة  إيجاد  وبالتالي  العالم،  مناطق  في 
تنظيم  هنا  المرجوة  والمهمة  المضاد.  والعنف 
وتقديم  وخارجها،  كندا  داخل  نوعية  حوارات 
لفض  خريطة  تأسيس  في  تساعد  مقترحات، 

الحقوقية،  الموسمية  المصالحات  أو  النزاعات، 
من  هي  والتي  والشرق،  العربي  الوطن  في 
أهم قضايا المعاناة للحالة اإلنسانية، في الشرق 
النزاعات ال يمكن أن  المسلم وغيره. ألن فض 
في حوارات  تنخرط  فكرية،  بنية  يتم، من دون 
أو  أيديولوجياتهم،  في  الناس  لتوحد  ال  جدّية، 
مواقفهم السياسية، وإنما تجمعهم على مشتركات 
ودور  فيها.  دوائرالصراع  وتقلص  إنسانية، 
تتقدّم  لكي  ورئيسي،  مهم  هنا  الكندية  الدولة 
بشراكتها أمام العالم الجديد، وتحصد دبلوماسية 
شعبية مستحقة لها، للحضور في أزمات العالم، 
الوطني، واحتضانها مهاجرين  تعدّدها  وتحويل 
والجئين من عدة أقوام وأقطار، إلى ورش عمل 
الجديدة  الدبلوماسية  القوة  كندا  إلى  فيها  يشار 
التي تقدم مصالحها في فض النزاعات لشعوب 
األرض، على مصالح إشعال الحروب وتجارة 

السالح، المؤذية لكل أطراف الحرب. 

في  كندا،  في  الحديث  حضوري  خالل  ومن 
2017، أدرك الجهود السابقة، لشخصيات كندية 
بهذا  وثقافياً،  فكرياً  اهتمت  وغيرها،  عربية 
أننا نؤكد أن قاعدة  المسار وأقدّر جهودها، كما 
وروح  األمل  ولكن  للغاية،  محدودة  إمكاناتنا 
السالم إلسعاد المضطهدين والمحرومين، بفعل 
آثار الحرب، خطوة جيدة، ولو وصلت بعد ألف 

ميل.
من  مساحة  أكبر  تحقيق  إلى  عزيمتنا  تتوجه 
لفّك  لها،  العملي  والتوجيه  الحوار،  فرص 
االحتقانات التي قد تتسع داخل كندا، أو رصف 
الطريق لثقافة الحوار لفض النزاعات خارجها، 
على  تنفيذية  ومبادرات  مشاريع  وتحقيق 
ومراكز  الكندية،  الدبلوماسية  تتبنّاها  األرض، 
تطلق  وأن  المسؤولة،  الفكر  وصناعة  القرار 
التواصل مع الشرائح ذات  هذه الحوارات، بعد 
وتجدول  بالمساهمة،  ترحب  والتي  االهتمام، 
لها.  الثقافي  والتقدير  المتاحة،  الفرص  بحسب 
النجاحات  المبادرة، ضمن  هذه  تكون  أن  آملين 
التي يستطيع أن يحققها الحضور العربي الجديد، 
لصالح كندا ومجتمعها الوطني الشامل ومبادئها 

الدستورية.

باحث عربي في كندا )العربي الجديد(  	
ينشر بموافقة الكاتب

كندا التعددية وفض النزاعــات الشـرقية

مهنا الحبيل 	 

“مساحة الحقوق، وخصوصا للسكان األصليين، ال تزال بعيدة عن مستويات التكافؤ للعدالة االجتماعية”
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مي أبو صعب |  القسم العربي في راديو 	 
كندا الدولي

يعاقب  الكندي  القضاء  أّن  من  الخبراء  حذّر 
عن  يعطس  أن  نفسه  تخّوله  شخص  كّل  بشدّة 
قصد  بوجه شخص آخر في ظّل الظروف التي 

أدّت إليها جائحة كوفيد-19.
اللجنة  رئيس  ليفيك  باسكال  المحامي  ويقول 
االستشاريّة في نقابة المحامين الكيبيكيّين إنّه ال 

يمكن التعامل بخفّة وضحك مع الجائحة.
الموضوع،و  هذا  في  المحاكم   تتهاون  لن  و 
الجائحة  مع  التعامل  في  المزاح  تعتبر  سوف 
من  ويكون  الفعل،  مرتكب  وضع  يفاقم  كعامل 
كما  اإلطار  هذا  في  النكتة  عن  الدفاع  الصعب 
لوكالة  حديث  في  ليفيك  باسكال  المحامي  قال 

الصحافة الكنديّة.
وأفيد عن العديد من الحاالت منذ بداية الجائحة، 
وتناقلت وسائل التواصل االجتماعي العديد منها.
وجه  في  عطست  سيّدة  أّن  أفيد  ومؤّخرا، 
في  األنفاق  قطار  في  كّمامة  تضع  كانت  شابّة 

مونتريال.
ومن  المرأة،  سلوك  وراء  الدوافع  تُعرف  ولم 
المحتمل أن تعاني من مشاكل صّحة عقليّة ولكنّه 
حسب  اعتداء  كأنّه  التصّرف  هذا  اعتبار  يمكن 

المحامي باسكال ليفيك.
السلوك الطائش يؤدّي إلى عواقب خطيرة:

وما  األهميّة،  بالغة  نعيشها  التي  والظروف 

الجائحة لم يعد كذلك  تافها قبل  يُعتبر أمرا  كان 
بعدها كما قال رئيس اللجنة االستشاريّة في نقابة 

المحامين الكيبيكيّين باسكال ليفيك.
تعّرض  الذي  الشخص  أصيب  حال  وفي 
شخص  قبل  من  البصق  أو  السعال  أو  للعطس 

حسب  بسرعة  األمور  تتفاقم  بالمرض،  آخر 
ليفيك.

إلى  تصل  وقد  األدلّة،  في  المسألة  وتكمن 
باإلصابة،  تسبّب  الذي  الجرمي  اإلهمال  حدّ 
واإلهمال الجرمي الذي تسبّب بالوفاة، في حال 
كامنة،  صحيّة  مشاكل  تعاني  الضحيّة  كانت 
وكلّفتها العدوى حياتها، ويواجه الجاني في هذه 

الحالة عقوبة السجن مدى الحياة.
سنوات  قبل  جرى  بما  شبيه  الحالي  والوضع 
مصابون  أنّهم  يعرفون  أشخاص  أقدم  عندما 
الجنس  بممارسة  المناعة  قصور  بفيروس 
حالتهم  على  الشريك  إطالع  ودون  وقاية  دون 

الصحيّة.

الحالتين  إّن  ليفيك  باسكال  المحامي  ويقول 
تتشابهان إلى حدّ بعيد، ولكنّه من غير المعروف 
عن  الناجم  الوضع  إلى  القضاء  سينظر  كيف 

جائحة مرض كوفيد-19.
النوايا بالغة األهميّة:

ويقول المحامي باسكال ليفيك إّن نوايا الشخص 
بالغة  التصّرف  من  النوع  هذا  يرتكب  الذي 

األهميّة.
“هناك فرق كبير بين شخص يخبر نكتة وآخر 
يعاني مرضا عقليّا. ومن الممكن تفسير سلوكه 
تبريره”:  أن  دون  العقلي  المرض  خالل  من 
المحامي باسكال ليفيك رئيس اللجنة االستشاريّة 

في نقابة المحامين الكيبيكيّة.

على  يعطس  حول شخص  آخر  مثاال  ويعطي 
صديقته السابقة بهدف إصابتها بالعدوى، ونحن 
هنا أمام “حالة مختلفة، ونيّة في التصّرف وأمر 

مخّطط له” كما قال المحامي باسكال ليفيك.
الناس على  ليفيك  باسكال  المحامي  يشّجع  وال 
أّن  إلى  ويشير  القضائي،  النظام  حدود  اختبار 
المدّعين العاّمين يتعاملون بالكثير من الجديّة مع 
كّل ما يتعلّق بجائحة كوفيد-19 ويمّس باآلخرين 

وسالمتهم.
مطار  في  الشرطة  أوقفت  نفسه،  السياق  وفي 
مصاب  أنّه  ادّعى  مسافرا  الدولي،  تورونتو 
الخطوط  طائرة  واضطّرت  كورونا.  بفيروس 
أدراجها  للعودة  جيت   ويست  الكنديّة  الجويّة 
على  ساعتين  بعد  الدولي،  تورونتو  مطار  إلى 

إقالعها في رحلة إلى جامايكا.

كندا 	  راديو  الكنديّة/  الصحافة  )وكالة 
الدولي(

-19: النكـات والتصّرفــات الطـائشة عواقبهــا وخيمـة كـوفيد

القضـاء الكـندي يعاقب بشّدة كـّل شخص يعطس عن قصد  بـوجه شخـص آخر

سمير بن جعفر |  القسم العربي في راديو كندا الدولي	 

عبر  نُّظمت  التي  للعنصرية  المناهضة  المظاهرات  أعقاب  في 
فلويد،  جورج  األمريكي  لألفريقي  المأساوية  الوفاة  بعد  كندا 
في  الدراسية  المناهج  مراجعة  إلى  تدعو  عرائض  عدّة  أُطلقت 
أونتاريو لـ"تحسين تمثيل مختلف المجموعات الثقافية ووضع حد 

للعنصرية ابتداًء من مقاعد المدرسة."
وتجاوز عدد الموقّعين على إحدى هذه العرائض من 26.000 
فرض  العريضة   هذه  أطلقت  التي  راج  بارنيكا  وتطلب  توقيع. 

دورة حول العرق واألصول العرقية في المدرسة الثانوية.

المؤسسات  العنصرية في  المقترح من اكتشاف  المقرر  ويسمح 
في  المهمشين  تمثيل  لزيادة  استراتيجيات  عن  فضال  الكندية، 

المجتمع.
وتقول بارنيكا راج  إّن "إضافة هذه الدورة هو الخطوة األولى 
 ]...[ أوروبية  ينبع من رؤية  الذي  المدرسة  برنامج  في إصالح 

نحن نتجاهل أسئلة نظامية مهمة من سن مبكرة."

 ": العريضة  وقعت على  التي  براون  راينا  تقول  جانبها،  ومن 

إذا لم نتحدث عن العنصرية ، فسوف تستمر." وتعتقد أنه إذا لم 
تتعامل المدارس نفسها مع القضية بطريقة غير مقيدة ، فلن يشعر 

الطالب الذين يعيشون في حاالت عنصرية بالدعم.

العريضة  على  أيًضا  موقعة  وهي  مبونيمبا  أورور  وتستحسن 
من  المنحدرون  الشباب  ويدعمها  يقودها  المبادرة  أن  حقيقة   ،

التعددية الثقافية الكندية.
وقالت إنها عانت من عيوب نظام تعليمي أراد أن يكون اشتماليًّا  
ولكنه غالبًا ما أخطأ هدفه.و تتذكر على وجه الخصوص فوزها 
في مسابقة للرسم بعد أن رسمت نفسها جنبًا إلى جنب مع عرابها 

وعرابتها.
كنت  الكندي.  التنوع  ترسمين  أنت  لي  وقالوا  بتهنئتي،  "قاموا 
صغيرة ولم أستطع أن أفهم لماذا تم تهنئتي برسم األشخاص الذين 

أحبهم. كأنما قالوا لي: أحسنت ، أنت سوداء"، كما أوضحت.

للعنصرية  المناهض  التعليم  أخصائي  ستانلي،  تيموثي  ويعتقد 
الحقيقي  التصدي  أجل  من  أنه   ، أوتاوا  جامعة  في  واألستاذ 

للعنصرية في المدرسة ، يجب إعادة التفكير في المنهج بأكمله.

السكان  لغة  لتعليم  فرض  أي  أونتاريو  مناهج  في  يوجد  "ال 
األصليين المحليين. ]...[ وال حتى اسم هذه المجموعة من السكان 
األصليين. يجب إعادة النظر في كّل المنهاج المدرسي"، كما قال.

ويرى تيموثي ستانلي أن البرنامج مبني بشكل كبير على الرؤية 
الثقافية  المجموعات  تمثيل  في  تحريفًا  يخلق  مما   ، األوروبية 
وافدون  دائًما  هم  واآلسيويين  السود  أن  نتخيل  "نحن  المختلفة. 
السكان."،  بقية  قدم  قديمة  جذور  لديهم  أشخاًصا  وليسوا   ، جدد 

كما يقول.

وردا على سؤال حول إمكانية مراجعة مناهج المدارس االبتدائية 
والثانوية لتشمل دورات إلزامية حول العنصرية، أجابت  انغريد 
أندرسون، المتحدثة باسم وزارة التعليم في أونتاريو قائلة :"تلتزم 
المقاطعة بمواصلة  إعطاء الطالب الفرصة الكتشاف المجتمعات 
الثقافية المختلفة وتحمل مسؤولياتنا الجماعية فيما يتعلق باالشتمال 

ومكافحة العنصرية."
كما أّكدت أن جميع البرامج تحتوي على أقسام حول اإلنصاف 

والتعليم االشتمالي ، وتقيم روابط مع كل مادة يتم تدريسها.

)راديو كندا الدولي / راديو كندا(	 

عـريضة تطــالب بإدمــاج موضوع العنصـرية في المنــاهج الدراسية في أونتــاريو
تيمـوثي ستانلي، أخصـائي التعليـم المنـاهض للعنصرية واألستاذ في جـامعة أوتـاوا

مـن أجـل التصـدي الحـقيقي للعنصـرية في المـدرسة ، يجب إعــادة التفكــير في المنهج بــأكمله

2020-Nathan Denette-CP-06-23 مسافرون وضعوا كّمامات في مطار بيرسون الدولي في تورونتو في
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تكلفة تمديد المساعدة الكندية لحاالت الطوارئ ثمانية أسابيع 17,9 مليار دوالر

 والمحـافظون يقتـرحون، على غـرار الكتـلة الكيبيكـية ، تعديلهــا 
راديو 	  في  العربي  القسم   | الهاروني  فادي 

كندا الدولي

في  جيرو  إيف  للميزانية  البرلماني  المدير  قدّر 
تقرير جديد أصدره  يوم 25-6 تكلفة تمديد برنامج 
 PCU -( الطوارئ  لحاالت  الكندية  المساعدة 
دوالر.  مليار  بـ17,9  أسابيع  ثمانية   )CERB
اإلضافية،  األسابيع  هذه  مع  أنّه  التقرير  ويفيد 
أسبوعاً   24 للبرنامج  اإلجمالية  المدة  تجعل  التي 
تنتهي في 29 آب )أغسطس( المقبل، ترتفع التكلفة 
اإلجمالية للبرنامج إلى 71,3 مليار دوالر. ويقدّم 
الذين  للعمال  األسبوع  في  دوالر   500 البرنامج 
فقدوا وظائفهم أو تراجعت مداخيلهم إلى ما دون 
1000 دوالر شهرياً بسبب جائحة “كوفيد - 19” 
مع مفعول رجعي حتى 15 آذار )مارس( الفائت. 
أسابيع   4 فترة  كّل  عن  لمستحقيه  المبلغ  ويُرَسل 
دفعة واحدة، أي 2000 دوالر. وهذا المبلغ خاضع 

للضريبة.
وتبلغ الميزانية الحالية للبرنامج 60 مليار دوالر، 
4 حزيران  لغاية  الفدرالية  الحكومة  منها  أرسلت 
لـ8,41  دوالر  مليار   43,51 الجاري  )يونيو( 
فاق  البرنامج  في ظّل طلب على  ماليين شخص 
توقعاتها. وأعلن رئيس الحكومة الليبرالية جوستان 
مدته  كانت  أن  بعد  البرنامج  تمديد  الفائت  ترودو 
هذه  توفير  التمديد  وهدف  أسبوعاً.   16 المقّررة 

المساعدة المالية لمستحقيها خالل الصيف.
اإلضافية  التكلفة  إّن  تقريره  في  جيرو  ويقول 
لبرنامج المساعدة الكندية لحاالت الطوارئ تتوقف 
لالقتصاد  المستقبلية  اآلفاق  على  عالية  بنسبة 
للجائحة  يمكن  الذي  المسار  وعلى  العمل  وسوق 

أن تسلكه.
للبرنامج  النهاية  التكلفة  أّن  أيضاً  جيرو  ويرى 
تتوقف أيضاً على مستقبل برنامج اإلعانة الكندية 
لم  الذي   )SSUC - CEWS( لألجور  الطارئة 

يلَق بعد النجاح المنشود من قبل الحكومة.

وتعّول الحكومة على برنامج إعانة األجور من 
أجل إنجاح مسيرة نهوض االقتصاد بعد الجائحة، 
الكندية  المساعدة  برنامج  أنه سيحّل مكان  وتعتقد 

لحاالت الطوارئ عند بلوغ هذا األخير نهايته.
 الى ذلك اقترح حزب المحافظين الكندي، حزب 
إدخال  العموم،  مجلس  في  الرسمية  المعارضة 
لحاالت  الكندية  المساعدة  برنامج  على  تعديالت 

الطوارئ )PCU - CERB( مشابهة لما اقترحه 
حزب الكتلة الكيبيكية )BQ( قبل نحو شهرْين.

اقتراح  شير  أندرو  المحافظين  زعيم  قدّم  فقد 
 Back to Work( العمل”  إلى  العودة  “ِعالوة 
الفدرالي  البرنامج  لجعل  تهدف  التي   )Bonus
أجل  من  سخاًء  وأكثر  مرونة  “أكثر  المذكور 
العمل”  سوق  إلى  العودة  على  العمال  مساعدة 
االحتفاظ  للعمال  يحّق  االقتراح  هذا  وبموجب 
بـ0,50 دوالر من كّل دوالر يكسبونه فوق عتبة 

الـ1000 دوالر شهرياً.
ففي صيغته الحالية يقدّم البرنامج 500 دوالر في 
األسبوع للعمال الذين فقدوا وظائفهم أو تراجعت 
مداخيلهم إلى ما دون 1000 دوالر شهرياً بسبب 

جائحة “كوفيد - 19”. لكّن من يكسب ولو دوالراً 
يفقد  الـ1000 دوالر  فوق عتبة  الشهر  في  واحداً 
حقه في الحصول على مجمل هذه المساعدة المالية 
فترة  كّل  عن  لمستحقيه  المبلغ  ويُرَسل  الفدرالية. 
وهو  دوالر،   2000 أي  واحدة،  دفعة  أسابيع   4
خاضع للضريبة. ويعتقد المحافظون أّن مقاربتهم 
حدّ  على  العمل  وألرباب  للعمال  مفيدة  ستكون 

سواء.
مواصلة  على  المؤسساِت  )المقاربة(  “ستحّث 
العوائق  وإزالة  عمل  نوبات  وتوفير  أبوابها  فتح 
من أمام العمال الذين هم في وضع هّش وستسّرع 
مؤتمر  في  شير  قال  االقتصاد”،  نهوض  وتيرة 
ريجاينا،  في  االنتخابية  دائرته  في  عقده  صحفي 

عاصمة مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا.

شهرْين  نحو  قبل  دعت  الكيبيكية  الكتلة  وكانت 
الكندية لحاالت الطوارئ  المساعدة  إلى أن تكون 
 PCUE -( للطالب  المخصصة  وشقيقتها 
التي  العمل  ساعات  مع  متناسبة   )CESB
يؤدّونها. والتعديل الحسابي هو نفسه الذي اقترحه 
المساعدة  من  المستفيد  احتفاظ  اليوم:  المحافظون 
عتبة  فوق  يكسبه  دوالر  كّل  من  دوالر  بـ0,50 

الـ1000 دوالر شهرياً.
من  استفاد  الجاري  )يونيو(  حزيران   4 ولغاية 
المساعدة الكندية لحاالت الطوارئ 8,41 ماليين 
قدره  إجمالياً  مبلغاً  الحكومة  لهم  أرسلت  شخص 

43,51 مليار دوالر.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(

مي أبو صعب | القسم العربي في راديو كندا 	 
الدولي

بلغ معدّل الوفيات بمرض كوفيد-19 في مراكز 
متوّسط  ضعف  كندا  في  األمد  الطويلة  الرعاية 
دراسة  حسب  أخرى  متقدّمة  دول  في  المعداّلت 

نشرها معهد الصّحة الكندي.
مؤخرا  المعهد  نشرها  التي  الدراسة  وتعطي 
حتّى  المسنّين  رعاية  مراكز  عن  قاتمة  صورة 
حيث  الفائت  مايو  أيّار  من  والعشرين  الخامس 
 81 الجائحة  بها  تسبّبت  التي  الوفيات  نسبة  بلغت 
بالمئة من مجموع الوفيات في كندا، مقارنة بنسبة 
42 بالمئة في الدول األخرى التي شملتها الدراسة.

وتقارن البيانات سجّل كندا بسجّل 16 من الدول 
األعضاء في  منّظمة التعاون والتنمية الدوليّة.

وتراوحت معداّلت الوفيات في هذه المراكز من 
10 بالمئة في سلوفينيا و هنغاريا، إلى 31 بالمئة 

في الواليات المتّحدة و66 بالمئة في إسبانيا.
وكان عدد الوفيات في  مراكز الرعاية الطويلة 
قريبا من  وفاة  البالغ 5324 حالة  كندا   في  األمد 
متوّسط المعداّلت، لكّن البيانات تختلف كثيرا بين 

هذه الدول.
وتّم تسجيل 28 حالة وفاة في هذه مراكز رعاية 
في  وفاة  حالة  ألف  و30  أستراليا،  في  المسنّين 
الواليات المتّحدة، و10 آالف حالة وفاة في كّل من 

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
تحول  التي  الصعوبات  عن  الباحثون  ويتحدّث 

دون إجراء بعض المقارنات، من بينها االختالف 
في إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا 
في  واالختالف  وآخر،  بلد  بين  عنها   واإلبالغ 

تعريف مراكز الرعاية الطويلة األمد.
الحاالت على نحو غير شامل  اإلبالغ عن  ويتّم 
المثال  سبيل  على  إيطاليا  في  حصل  كما  أحيانا، 
فقط من  بالمئة  المتوفّرة تشمل 52  البيانات  حيث 

مراكز الرعاية الطويلة األمد.
ورغم ذلك، تعطي البيانات نظرة واضحة حول 
المأساة التي يحاول مقدّمو الرعاية ونزالء مراكز 
بداية  منذ  تصويرها  والعائالت  المسنّين  رعاية 
الجائحة حسب قول تريسي جونسون مديرة تحليل 

النظم الصحيّة في معهد الصّحة الكندي.
اتّخذت  التي  الدول  بأّن  جونسون  وتضيف 
إجراءات وقاية إضافيّة في مراكز الرعاية الطويلة 
اإلصابة  حاالت  من  أقّل  عدد  فيها  كان  األمد، 

والوفاة بمرض كوفيد-19.
والنمسا  وسلوفينيا  استراليا  من  كّل  وزادت 
كورونا  فيروس  عن  الكشف  اختبارات  عدد 
غرف  عدد  وزادت  المسنّين،  رعاية  مراكز  في 
التي   المجموعات  إلدارة  التأهيل  وعّززت  العزل 
يتفّشى فيها الوباء، وزادت عدد الموّظفين والفرق 
ورد  كما  الشخصيّة  الوقاية  ومعدّات  المتخّصصة 

في تقرير معهد الصّحة الكندي.
ومن الممكن أن تساهم هذه اإلجراءات اإلضافيّة 
محتملة  ثانية  موجة  مضاعفات  من  التخفيف  في 
من فيروس كورونا حسب تريسي جونسون مديرة 

تحليل النظم الصحيّة في معهد الصّحة الكندي.
ولكّن العديد من مراكز رعاية المسنّين في كندا 
ما زالت تواجه التداعيات المدّمرة التي تسبّبت بها 

جائحة كوفيد19- منذ بدايتها.
سوف  اإلجراءات،  هذه  كّل  اتّخاذ  تّم  لو  “حتّى 
الرعاية  مراكز  في  األشخاص  من  المزيد  يموت 
المصابين  العديد من  لوجود  األمد، نظرا  الطويلة 
تريسي  الوباء”:  تفّشي  بالعدوى حاليّا، واستمرار 
معهد  في  الصحيّة  النظم  تحليل  مديرة  جونسون 

الصّحة الكندي.

عدد  في  صارخ  فرق  عن  المعهد  تقرير  ويفيد 
بين  األمد  الطويلة  الرعاية  مراكز  في  الوفيات 

المقاطعات واألقاليم الكنديّة.
ويضيف بأنّها شّكلت 70 بالمئة من حاالت الوفاة 
في مقاطعة كيبيك وأونتاريو و ألبرتا، و97 بالمئة 

من حاالت الوفاة في مقاطعة نوفا سكوشا.
وتحّل كيبيك في الطليعة من حيث عدد اإلصابات 
المقاطعات  بين  من  كوفيد-19  بمرض  والوفيات 

واألقاليم الكنديّة، تليها مقاطعة أونتاريو.
و يشار إلى أّن أونتاريو وكيبيك هما على التوالي 
السّكان  عدد  حيث  من  كنديّتين  مقاطعتين  أكبر 
وحجم االقتصاد، ويضّمان أكثر من 55 بالمئة من 

عدد سّكان كندا.
ولم يتّم تسجيل أيّة حالة وفاة بمرض كوفيد-19 
جزيرة  و  والبرادور،  نيوفاوندالند  من  كّل  في 
برنس إدوارد ، ونيو برنزويك، التي تقع كلّها في 

في  وال   ، األطلسي  على  المطّل  الكندي  الشرق 
الكبير  الكندي  الشمال  في  الواقعة  الثالثة  األقاليم 

خالل مرحلة إعداد الدراسة.
مراكز  أحد  في  وفاة  حالتَي  عن  ذلك  بعد  وأفيد 

رعاية المسنّين في مقاطعة نيوبرنزويك.
الشيخوخة  طّب  أستاذ  وانغ  روجر  د.  ويقول 
السريري في جامعة بريتيش كولومبيا إّن األعداد 

“مقلقة للغاية”.
تتعلّق  األمد  طويلة  نظاميّة  مشاكل  إلى  ويشير 
غير  والمعايير  والموارد  الموّظفين  بكفاءة 

المتوافقة.

األولويّات  تغيير  ضرورة  على  وانغ  د.  ويؤّكد 
في  والجهد  والوقت  الموارد  على  أكثر  والتركيز 
جائحة  أظهرت  التي  المسنّين،  رعاية  مراكز 

كوفيد-19 أّن النظام محّطم فيها كما قال.
الكنديّين  دعم  علينا  يصعب  أنّه  ذلك  من  “نفهم 
خدمات  على  الحصول  في  ومساواتهم  المسنّين 
الرعاية  من  احتياجاتهم  لتلبية  وضروريّة  ثابتة، 
طّب  أستاذ  وانغ  روجر  د.  السّن”:  هذه  مثل  في 
الشيخوخة السريري في جامعة بريتيش كولومبيا.

الذي  الفدرالي  العمل  فريق  في  وانغ عضو  ود. 
جائحة  مواجهة  كيفيّة  حول  توصيات  لرفع  يعدّ 
الرعاية  مراكز  في  وجه  أفضل  على  كوفيد19- 

الطويلة األمد في كندا.

) وكالة الصحافة الكنديّة/ راديو كندا(	 

معّدل الوفيـات في مراكـز رعــاية المسّنين في كـندا أعلى منه في الـدول المتقـّدمة
Adrian Wyld - CP- المدير البرلماني للميزانية إيف جيرو
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أونتــاريو تواصل إعــادة فتح اقتصــادها تدريجّيــا
راديو 	  في  العربي  القسم    | صعب  أبو  مي 

كندا الدولي

االقتصاد،  فتح  إعادة  خّطة  أونتاريو  تواصل 
أعمالها في بعض  القطاعات  العديد من  وتستأنف 
بات  التي  تلك  عدد  ويزداد  المقاطعة،  مناطق 

بإمكانها استئناف النشاط.
وقد سمحت حكومة دوغ فورد باستئناف المرحلة 
مدينة  في  االقتصاد  فتح  خّطةإعادة  من  الثانية 
تورونتو و منطقة بيل اعتبارا من يوم غد األربعاء، 
على أن تبقى منطقة أيسيكس وندسور في المرحلة 

األولى من الخّطة.
في  المباشرة  من  مستثناة  الثالث  المناطق  وكانت 
المرحلة الثانية بسبب العدد المرتفع من اإلصابات 

بمرض كوفيد19-.
وتحّسنت األوضاع وتراجعت اإلصابات بالعدوى، 
عدد  وارتفع  االستشفاء   حاالت  عدد  تراجع  و 
 20 إجراء  ويتّم  الفيروس  عن  الكشف  اختبارات 

ألف اختبار في اليوم.
وإزاء هذه المعطيات المشّجعة،  أصبح من الممكن 
استئناف العمل في العديد من القطاعات والمرافق 
التجاريّة والمطاعم ، شرط  المجّمعات  بينها  ومن 
استقبال الزبائن في باحاتها الخارجيّة، وصالونات 

الحالقة وتصفيف الشعر والمسابح العاّمة.
تلبية  بإمكان تورونتو وبيل  أّن  “نحن واثقون من 

منطقة   31 إلى  العاّمة واالنضمام  الصّحة  معايير 
من  الثانية  المرحلة  األربعاء  يوم  تباشر  اخرى 
خّطة إعادة فتح االقتصاد”: كريستين أليوت وزيرة 

الصّحة في أونتاريو.
ارتياحه  تورونتو عن  وأعرب جون توري عمدة 
المرحلة  في  المباشرة  يتيح  الذي  الحكومة  لقرار 

الثانية من خّطة فتح االقتصاد.
الذين  المدينة  أبناء  بعض  بسلوك  ندّد  العمدة  لكّن 
العديد  يلتزم  أن  دون  الشواطئ  أحد  على  تجّمعوا 

منهم بالتباعد الجسدي وارتداء الكّمامات.
فتح  من  األولى  المرحلة  في  إيسيكس  منطقة 

االقتصاد:
المرحلة  إلى  وبيل  تورونتو  انتقلت  حين  وفي 
الثانية،بقيت منطقة إيسيكس- وندسور  في المرحلة 
العّمال  صفوف  في  الوباء  تفّشي  بسبب  األولى 

األجانب ووفاة ثالثة منهم بمرض كوفيد19-.
من  المزيد  رؤية  في  منّي  أكثر  يرغب  أحد  “ال 
المناطق التي تعيد فتح اقتصادها، ولكن، علينا أن 
نقوم بذلك بشكل جيّد”: دوغ فورد رئيس حكومة 

أونتاريو.
و أنحى فورد بالالئمة على المزارعين والعّمال في 
منطقة إيسيكس الذين ال يخضعون الختبار الكشف 

عن الفيروس.
في  يؤثّر  أّن سلوكهم  إلى  للتعاون مشيرا  ودعاهم 
المنطقة بأكملها وليس فحسب في منطقة إيسيكس- 

وندسور.
سيواصل  أنّه  أونتاريو  حكومة  رئيس  وأّكد 
اختبارات الكشف عن الفيروس على نطاق واسع 
في إيسيكس- وندسور، وسوف يرسل فرقا متنقّلة 

إلى المزارع.
لشراء  دوالر  مليون   15 تخصيص  أعلن  كما 

معدّات الوقاية للعّمال الموسميّين.
وطمأن دوغ فورد أبناء إيسيكس -وندسور إلى أّن 
الحكومة تبذل كّل ما في وسعها لتتمّكن المنطقة من 

إعادة فتح اقتصادها في أسرع وقت ممكن.
وفي السياق نفسه، قال مونتي ماكنوتن وزير العمل 
أونتاريو  حكومة  في  المهارات  وتنمية  والتأهيل 
إنّه سيتّم إجراء عمليّات تفتيش جديدة في مزارع 

منطقة وندسور اعتبارا من األسبوع الجاري.

وتهدف أعمال التفتيش لتقييم ظروف عمل العّمال 
قال  كما  عيشهم  وظروف  األجانب  الموسميّين 

الوزير ماكنوتن.
في  أمله  عن  وندسور  عمدة  ديكنز  درو  وأعرب 
أن يتّم اإلعالن  قريبا عن تخفيف القيود المتشدّدة 
المفروضة للتصدّي للجائحة، لتتمّكن المنطقة من 

إعادة فتح اقتصادها.
الوباء  تفّشي  لبؤر  إيجاد حّل  يتّم  لن  بأنّه  وأضاف 
المزيد  اتّخذت  أّن السلطات  ليلة وضحاها، و  بين 
ارتداء  وفرضت  الغاية،  لهذه  اإلجراءات  من 

الكّمامات في المتاجر اعتبارا من هذا األسبوع.

كندا 	  راديو  سي/  بي  سي  كندا/  )راديو   
الدولي(

Frank Gunn-CP-دوغ فورد رئيس حكومة أونتاريو سمح باستئناف المرحلة الثانية من فتح االقتصاد في تورونتو وبيل
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من  مجموعة  تورونتو  عمدة  توري  جون  قدّم 
المدينة  في  الشرطة  جهاز  إلصالح  االقتراحات 
تابع  غير  جديد  استجابة  فريق  إنشاء  و   ، الملكة 
للشرطة، للتعامل مع الحاالت التي ال تنطوي على 

العنف أو استخدام السالح.
يعتزم  مذّكرة  في  مقترحات  الئحة  العمدة  وقدّم 

رفعها للمجلس.
أصوات  ارتفعت  األخيرة،  األسابيع  “خالل 
حدّ  بوضع  تطالب  العالم،  وحول  تورونتو  في 
السّكان  بحّق  والعنصريّة  باإلجمال،  للعنصريّة 
المجموعات  بحّق  والعنصريّة  والسود،  األصليّين 

المهّمشة” كما ورد في المذّكرة.
وأّكد العمدة في مذّكرته على ضرورة “أن نصلح 
خدمات  تقديم  طريقة  تغيير  خالل  من  النموذج 
الشرطة ، للقضاء على العنصريّة الممنهجة داخل 

جهاز الشرطة لدينا”.
الدعم  برامج  تمويل  تعزيز  إلى  المذّكرة  ودعت 
المهّمشة  والمجموعات  والسود  األصليّين  للسّكان 

في المدينة، وبرامج الدعم للصّحة النفسيّة.
لكّن المذّكرة لم تدع إلى إعادة تخصيص األموال 
من موازنة جهاز الشرطة لدعم الناس والخدمات 
حركة  إليه  تدعو  كما  المهّمشة  المجموعات  في 
 ،Black Lives Matter مهّمة”  السود  “حياة 

وكما يطالب به البعض في تورونتو منذ فترة.

األسابيع  في  تورونتو  في  مظاهرات  وجرت 
جورج  األسود  األميركي  بمقتل  للتنديد  الماضية، 
فلويد على يد شرطّي أبيض في مدينة مينيابوليس 
في الواليات المتّحدة، ومقتل ريجيس كورشينسكي 

باكيت في تورونتو التي رمت بنفسها من الشرفة 
لدى وجود الشرطة في الشقّة التي تقيم فيها.

إيجاز  مقتل  حادثة  في  أيضا  التدقيق  ويجري 
أزمة صّحة عقليّة  يعاني من  الذي كان  شودري  

على يد الشرطة في بيل في أونتاريو.

إّن  ويقول مايكل طومسون نائب عمدة تورونتو 
األضواء مسلّطة على عمل الشرطة والناس غير 

مرتاحين لما يرونه.
به  نقوم  ما  يكون  أن  الممكن  من  أنّه  “أعتقد 

مايكل طومسون  العالم”:  الصحيح حول  النموذج 
نائب عمدة تورونتو.

خّطة  البلدي  المجلس  أعضاء  من  اثنان  واقترح 
مليار   1،2 البالغة  الشرطة  موازنة جهاز  لخفض 

دوالر بنسبة 10 بالمئة.

خالل  البلدي  المجلس  يناقشها  أن  المتوقّع  ومن 
جلسته األسبوع المقبل.

العقليّة  والصّحة  لإلدمان  الكندي  المركز  ودعا 
الشرطة إلى عدم التدّخل في الحاالت التي تنطوي 

على أزمات الصّحة العقليّة.
إلى  رسالة  طبيبا   50 من  مجموعة  ووّجهت 
من  تخصيص جزء  إلعادة  تدعو  البلدي  المجلس 
و  برامج مجتمعيّة  لتمويل  الشرطة  موازنة جهاز 
دعم الصّحة النفسيّة، ووصفوا ما يجري حاليّا بأنّه 

أزمة صّحة عاّمة.
تنامي  قال،  كما  توري  جون  العمدة  ويدرك 
إلى  ويشير  الشرطة،  جهاز  إلصالح  الدعوات 
أنّه تلقّى عشرات اآلالف من الرسائل االلكترونيّة 
واالتّصاالت من أبناء المدينة ، تدعو إلى التغيير.

من  األموال  تخصيص  إعادة  أّن  توري  وأّكد 
موازنة الشرطة يتطلّب تحليال حذرا، ولم يوضح 
جهاز  موازنة  من  اقتطاعها  يتّم  التي  المبالغ 
الشرطة و استثمارها في برامج مجتمعيّة وبرامج 

دعم الصّحة النفسيّة.
البلدي  المجلس  عضو  كارول  شيلي  ودعت 
زمالءها للتصويت باإلجماع لصالح المذّكرة التي 
رفعها العمدة ، والتي سيناقشها المجلس البلدي في 
تعامل  الشرطة  أّن  إلى  وأشارت  المقبلة،  جلسته 

السود والسّكان األصليّين بطريقة مختلفة.
واعتبر نائب العمدة مايكل طومسون أّن الشرطة 
 ، العنف  على  تنطوي  أحداث  مع  للتعامل  مؤّهلة 

وليس على الفقر والصّحة النفسيّة.

خالل األسابيع األخيرة، ارتفعت أصوات في تورونتو وحول العالم، تطالب بوضع حّد للعنصرّية باإلجمال

عمـدة تـورونتـو يقتـرح إصــالح جهــاز الشـرطة

جون توري عمدة تورونتو
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الصـليب األحمر الكنـدي في مراكــز رعــاية المسّنيـن في كيبيـك
ترودو:  خمس فرق من الجنـود ستبقى في حـالـة جهوزّيـة للتدّخل ، و القـّوات الكـندّية ال تتخّلى عن أحـد

راديو 	  في  العربي  القسم    | صعب  أبو  مي 
كندا الدولي

أّكد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو أّن 
ينتشرون  الكندي  األحمر  الصليب  من  عناصر 
في مراكز رعاية المسنّين في كيبيك بعد انتهاء 

مهّمة الجنود الكنديّين فيها.
طلب  على  وافقت  قد  الكنديّة  الحكومة  وكانت 
جنود  لنشر  الكيبيكيّة  لوغو  فرانسوا  حكومة 
للمساعدة في مراكز الرعاية الطويلة األمد التي 

تعاني نقصا في اليد العاملة.
وتّم التمديد بضعة أسابيع لمهّمة الجنود الكنديّين 

التي انتهت الجمعة 6-26 .

نحو  قبل  الحكومة  رئيس  اشار  أن  وسبق 
أسبوعين، إلى أّن عناصر من الصليب األحمر 
أنهوا  الذين  الكنديّين  الجنود  مكان  سيحلّون 
األمد  الطويلة  الرعاية  اليوم في مراكز  مهّمتهم 

في كّل من كيبيك وأونتاريو.
وشارك 1400 جندي في المساعدة في مراكز 
رئيس  وكان  كيبيك،  في  األمد  الطويلة  الرعاية 
حكومة المقاطعة فرانسوا لوغو قد طلب في أن 
سبتمبر  أيلول  منتصف  حتّى  مهّمتهم  تتواصل 

المقبل.
ترودو  جوستان  الكنديّة  الحكومة  رئيس  وقال 
إّن انتشار الجنود ال يمكن أن يشّكل الحّل على 

رعاية  مراكز  في  المتوّسط  و  البعيد  المديين 
أنّهم انتشروا فيها تجاوبا مع  المسنّين، وأوضح 

حالة طارئة.
وأوضح ترودو أّن 150 من عناصر الصليب 
رعاية  مراكز  في  ينتشرون  سوف  األحمر 
الشهر  من  السادس  بحلول  كيبيك  في  المسنّين 
التاسع  قبل  آخر  عنصرا   750 وينتشر  المقبل، 

والعشرين منه.
وطمأن رئيس الحكومة خالل مؤتمره الصحفي 
اليومي إلى أّن خمس فرق من الجنود ستبقى في 
ال  الكنديّة  القّوات  وأّن   ، للتدّخل  جهوزيّة  حالة 

تتخلّى عن أحد كما قال ترودو.

الطويلة  الرعاية  مراكز  جندي  أّي  يترك  “ال 
وبإمكان  فيها.  األوضاع  تستقّر  لم  إن  األمد 
عناصر الصليب األحمر أو يواصلوا هذا العمل 
فور وصولهم”: رئيس الحكومة جوستان ترودو.
وقال الكولونيل تيم أرسونو إّن الجنود غادروا 
خمس  ولكّن  كيبيك  في  المسنّين  رعاية  مراكز 
التاسع  حتّى  طلب  أّي  لتلبية  جاهزة  تبقى  فرق 

والعشرين من الشهر الجاري.
دوالر  مليون   100 الكنديّة  الحكومة  وقدّمت 
للصليب األحمر للقيام بمهّمة المساعدة، وتسعى 
إدارته لتعبئة موّظفين وتشكيل قّوة بشريّة تعمل 
في مراكز رعاية المسنّين خلفا للجنود الكنديّين .

مهّمة الجنود الكنديّين تحظى بالتقدير:

وثّمنت مراكز الرعاية الطويلة األمد المساعدة 
التي قدّمها لها   1400 جندي انتشروا في 50 

مركزا وتكيّفوا بسرعة مع ظروف العمل فيها.

وأثنت آن بوارييه مديرة  االتّصاالت وموارد 
لرعاية  -ترامبلي  برتيوم  مركز  في  المعلوماتيّة 
مكافحة  في  الكنديّة  القّوات  بمشاركة  المسنّين 
الجائحة التي أودت بحياة العديد من المسنّين من 

نزالء هذه المراكز.
راديو  لتلفزيون  حديث  في  بوارييه  وأّكدت 

التعامل معهم كانت مميّزة على  أّن تجربة  كندا 
الصعيدين المهنّي والشخصّي، وأنّها التقت أناسا 

طيّبين مكّرسين لقضيّة كبار السّن.

العمل  فرقة  قائد  أرسونو  تيم  الكولونيل  وقال 
في  ملموس  بعمل  قاموا  الجنود  إّن  الشرقيّة 
نتائجه  ظهرت  األمد،  الطويلة  الرعاية  مراكز 

على نوعيّة عيش المسنّين.

)راديو كندا/ راديو كندا الدولي(	 

Sean Kilpatrick-CPرئيس الحكومة جوستان ترودو يتحّدث في مؤتمره الصحفي في 06-26--2020
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)EDC(   دراسة استقصائية جديدة أجرتها الوكالة الكندية لتنمية الصادرات

مؤّشر الثقة لدى الُمصّدرين يهبط إلى أدنى مستوى تـاريخي له تحت ضغط الجـائحة
فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي	 

لتنمية  الكندية  الوكالة  أجرتها  جديدة  استقصائية  دراسة  تفيد 
المصدّرين  لدى  التجارية  الثقة  أّن   )EDC( الصادرات 
الكنديين تراجعت إلى أدنى مستوى تاريخي لها بسبب الصدمة 

االقتصادية الناجمة عن جائحة “كوفيد - 19”.
وتقول هذه الوكالة الفدرالية الئتمانات التصدير في تقريرها 
مقارنةً  نقطة،   56,0 إلى  تراجع  التجارية  للثقة  مؤشرها  إّن 

بـ69,3 نقطة في نهاية عام 2019.
ودخل االقتصاد الكندي مرحلة ركود في وقت سابق من العام 
الحالي بعد أن أجبرت اإلجراءاُت التقييدية التي وضعتها سلطات 
الصحة العامة المؤسساِت التي تقدّم خدمات غير أساسية على 

التوقف عن العمل من أجل الحدّ من انتشار الجائحة.
وكشفت الدراسة، التي تجريها وكالة تنمية الصادرات مرتْين 
كّل سنة، أّن نحواً من ثالثة أرباع المؤسسات المستطلَعة قالت 
إّن الجائحة أثّرت بشكل سلبي على مبيعاتها، وقالت نصف هذه 

المؤسسات المتضررة إّن التأثير كان “سلبياً جداً”.
وقالت 14% من المؤسسات المستطلَعة إّن مبيعاتها ارتفعت 

بسبب الجائحة.
وباإلضافة إلى تبعات الجائحة كشفت الدراسة أّن المخاوَف من 
والمخاوَف  التجارية  التوترات  التجارية ومن  الحمائية  ارتفاع 

االقتصادية ساهمت أيضاً في تراجع ثقة الُمصدّرين.
“ليس مفاجئاً أن تكون جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ هي المسؤولة 
)عن تراجع الثقة(، لكن إذا ما نظرنا أبعد من األرقام الرئيسية، 

الجائحة  تأثير  كان  كم  بوضوح  دراستنا  تفاصيل  تُظهر 
المصدّرين  على  كبيراً  بها  المتصلة  التقييدية  واإلجراءات 
نائب كبير خبراء االقتصاد في  تاب،  يقول ستيفن  الكنديين”، 

الوكالة الكندية لتنمية الصادرات.
استطلعت  كندية  تصدير  مؤسسة   823 الدراسة  وشملت 
الوكالةُ الفدرالية آراَءها على شبكة اإلنترنت بين 6 و26 أيار 

توقّعت  سابق  وقت  في  أصدرته   تقرير  وفي  الفائت.  )مايو( 
 2020 الكندية خالل عام  الوكالة أن تتراجع قيمة الصادرات 
بنسبة 20,3% بسبب األزمة الناجمة عن الجائحة قبل أن تعاود 

االرتفاع، وبنسبة 19,0%، في عام 2021.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 

حاويات بضائع في مرفأ مونتريال -أرشيف- - هيئة اإلذاعة الكندية
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عودة جدول الضرب إلى برامج تعليم الرياضيات في مدارس أونتاريو
 المنـهج الجديد ، يهـدف إلى تحسـين أداء طـالب أونتـاريو في الرياضيـات

سمير بن جعفر | القسم العربي في راديو كندا 	 
الدولي

من  المقاطعة  طالب  أن  أونتاريو  حكومة  أعلنت 
الصف األول إلى الثامن، سيضطرون إلى الرجوع 
الرياضيات  إلى جداول الضرب كجزء من برنامج 

الجديد.

وهي في األساس عودة إلى المفاهيم األساسية وفقًا 
في  ومتجذرة  إيجابية  تكون  أن  إلى  تهدف  لمقاربة 

الحياة اليومية.

ترغب   ، الجديد  التعليمي  البرنامج  هذا  تنفيذ  مع 
الملموس  التعلم  تشجيع  في  أونتاريو  حكومة 
والمحدث للرياضيات من خالل ربط حل المشكالت 

مع المواقف اليومية.

بطريقة  الجبر  تدريس  سيتم   ، المثال  سبيل  فعلى 
العب  ساحات  في  المنطق  بتطبيق  للطالب  تسمح 

واالستراحة.

وسيصبح تعلم مبادئ المالية إلزاميًا أيًضا من الصف 
األول الى الثامن. ومن بين أمور أخرى، سوف يعلم 

البرنامج الجديد الطالب قيمة المال وأهمية الميزانية.
ويتماشى منهج الرياضيات الجديد أيًضا مع النزعة 
الحالية من خالل اقتراح تحول تكنولوجي عبر خالل 

إدخال مفاهيم الترميز من السنة األولى.
الترميز سيعزز  أن  الحكومة على  تراهن  وبالتالي 
للشباب  ويسمح  المسائل  حل  على  التالميذ  قدرة 
لعّمال  الضرورية  التكنولوجية  الطالقة  بتطوير 

المستقبل.

وهذا المنهج الجديد ، الذي يهدف إلى تحسين أداء 
أوجه  ومعالجة  الرياضيات  في  أونتاريو  طالب 
القصور في البرنامج السابق الذي يعود تاريخه إلى 
العام  بداية  عام 2005 ، سيكون ساريًا اعتباًرا من 

الدراسي في سبتمبر أيلول المقبل.
ولقد انتقد بعض األهل والمعلمين تعليم الرياضيات، 
على  تركيزها  وكان  للغاية  معقدة  اعتبروها  التي 

االستنتاج بدالً من التكرار.

يهدف البرنامج الجديد إلى أن يكون أكثر وضوًحا 
الرياضيات  مهارات  اكتساب  على  تركيًزا  وأكثر 

األساسية إلعداد طالب أونتاريو لوظائف الغد.

)راديو كندا الدولي / سي بي سي(	 

Christopher Katsarov -The Canadian Press - ستيفن ليتشي، وزير التربية في أونتاريو

يهدف البرنامج الجديد إلى تحسين أداء طالب أونتاريو في الرياضيات ومعالجة أوجه القصور في البرنامج السابق الذي 
iStock - Tomwang112 -   2005   يعود تاريخه إلى عام
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مينغ سراح  إلطالق  سابقين  ليبراليين  وزراء  من  الليبرالية  ترودو  حكــومة  على  ضغوط 
في 	  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 

راديو كندا الدولي

متناقضة  ضغوطاً  الفدرالية  الحكومة  تُواجه 
من منهجْين في التفكير بشأن طريقة التعاطي 
لعمالق  المالية  المديرة  ملف  في  الصين  مع 
وانتشو  مينغ  “هواوي”  الصيني  االتصاالت 
مايكل  الصين  في  الكنديْين  المعتقلْين  وملف 

كوفريغ ومايكل سبافور.
تتعرض  الليبرالية  ترودو  جوستان  فحكومة 
بوجه  بثبات  تقف  كي  لضغوط  جهة  من 
الصين، ومن جهة أُخرى لضغوط تحثها على 
ممارسة “دبلوماسية الرهائن” يأتي أشدّها من 
رئيسية في حكومات  أدواراً  لعبت  شخصيات 

جان كريتيان الليبرالية السابقة.

عامْي  بين  الكندي  العدل  وزير  روك،  أالن 
1993 و1997، هو آخر عضو في حكومات 
حكومة  الداعين  قائمة  إلى  ينضم  كريتيان 
ترودو لوضع حدٍّ للمسار القانوني لتسليم مينغ 
للواليات المتحدة، والذين يأملون في أن تؤدي 
خطوة من هذا النوع إلى إطالق الصين سراح 
اتهمتها  اللذان  فالكنديان  وسبافور.  كوفريغ 
على  بالتجسس  رسمي  بشكل  مؤخراً  الصين 
أمنها لصالح جهات أجنبية معتقالن لديها منذ 
بعد  أي   ،2018 )ديسمبر(  األول  كانون   10
أيام على توقيف السلطات الكندية سيدة  تسعة 

األعمال الصينية ووضعها قيد اإلقامة الجبرية 
السلطات  من  طلب  على  بناًء  فانكوفر  في 
األميركية التي تتهمها بااللتفاف على العقوبات 

األميركية المفروضة على إيران.

الصين  اعتقال  أّن  ترودو  حكومة  وتعتبر 
توقيف  على  رداً  جاء  وسبافور  كوفيرغ 
مينغ، وإن كانت الصين تنفي وجود صلٍة بين 

القضيتْين.
مبادرته  يدعم  نفسه  كريتيان  إّن  روك  وقال 
لتسليم  القانوني  للمسار  حدٍّ  وضع  بضرورة 
إلى  “تحدثُت  األميركية.  للسلطات  مينغ 
لي  ليقول  بي  اتصل  إذ  الصباح  هذا  كريتيان 
هاتفي  حديث  في  روك  قال  معي”،  يتفق  إنه 
روك،  وأوضح  الكندية.  الصحافة  وكالة  مع 
وهو رئيس فخري لجامعة أوتاوا حيث يُدّرس 
أن  قبل  كريتيان  مع  يتحدث  لم  أنه  الحقوق، 
التي  مينغ  تسليم  قضية  في  علناً  برأيه  يدلي 

تواِصل مسارها القانوني.

في  أمس  إضافي  دعم  على  روك  وحصل 
سابقاً  ودبلوماسياً  سياسياً   19 وّجهها  رسالة 
سراح  إطالق  على  فيها  حثّوه  ترودو  إلى 
الصين  إطالق  إلى  ذلك  يؤدّي  أن  آملين  مينغ 
الموقعين  وبين  وكوفريغ.  سبافور  سراح 
األسبقان  الخارجية  وزيرا  الرسالة  على 
ولُويد  ويليت  أندريه  كريتيان  حكومات  في 

في  األسبق  الخارجية  ووزيُر  أكسُورثي، 
حكومة المحافظين لورنس كانن، والدبلوماسي 
الكندي السابق روبرت فاولر، الموفد الخاص 
النيجر  إلى  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  سابقاً 
أواخر  اإلفريقي  البلد  هذا  في  اختُطف  والذي 
نيسان  في  سراحه  يُطلَق  أن  قبل   2008 عام 
أيضاً  الرسالة  موقّعي  وبين   .2009 )أبريل( 
األسبق  الكندية  الحكومة  رئيس  مكتب  مديرا 
المحافظ  التقدمي  )الحزب  مالروني  برايان 
السابق( هيو سيغال، وهو أيضاً عضو سابق 
في مجلس الشيوخ، وديريك بورني الذي كان 
عامْي  بين  واشنطن  في  لكندا  سفيراً  أيضاً 
1989 و1993. “لقد مّر أكثر من 550 يوماً 
على إيداع مايكل )كوفريغ( ومايكل )سبافور( 
في سجن صيني”، جاء في الرسالة التي وقّعها 
أيضاً أالن روك والقاضية السابقة في محكمة 
كندا العليا لويز أربور التي تشغل حالياً منصب 
الممثلة الخاصة لألمم المتحدة للهجرة الدولية 
العليا  للمفوضية  سابقة  رئيسة  أيضاً  وهي 
المتحدة ورئيسة  التابعة لألمم  لحقوق اإلنسان 
الدولية”  األزمات  لـ”مجموعة  سابقة  تنفيذية 
دبلوماسي  وهو  كوفريغ،  كان  التي   )ICG(
لشؤون  فيها  المستشارين  كبيَر  سابق،  كندي 
السلطات  أوقفته  عندما  آسيا  شرق  شمال 
في  طالبا  قد  وأربور  روك  وكان  الصينية. 
ميل”  أند  غلوب  “ذي  صحيفة  مع  مقابلة 
للمسار  حدٍّ  بوضع  كندا  في  االنتشار  الواسعة 

القانوني لتسليم مينغ للسلطات األميركية.

سبافور  توقيف  أّن  الرسالة  موقّعو  ويرى 
ر  مبرَّ وغير  قانوني  غير  “كان  وكوفريغ 
“ظروف  أّن  إلى  ويشيرون  اإلطالق”  على 
ترقى  موثوقة،  أخبار  إلى  استناداً  اعتقالهما، 
قناعتهم  عن  ويعبّرون  التعذيب”،  درجة  إلى 
السجن  في  قابعْين  سيظالن  الكنديْين  بأّن 
إلى  الرجوع  على  قادرة  مينغ  تصبح  أن  إلى 
يروق  “ال  بأنه  الرسالة  موقّعو  ويقّر  الصين. 
لكنهم  لالبتزاز”،  أو  للتهويل  الرضوخ  ألحد 
عدم  يضمن  ال  الحاسم  الموقف  بأّن  يجادلون 
في  تعسفية  العتقاالت  مجدداً  الصين  لجوء 

المستقبل كي تحصل على مبتغاها.
الضغوط  كندا  قاومت  إذا  الواقع،  “في 
ومايكل  )سبافور(  مايكل  اعتقال  عن  الناجمة 
)كوفريغ(، هناك احتمال كبير بأن تقّرر الصين 
أنّه في المرة المقبلة سيتعيّن عليها التصعيد من 
خالل اعتقال أكثر من مواطنْين كنديْين”، جاء 

في الرسالة.

الكندي  القانون  بأّن  وأربور  روك  ويجادل 
العدل  لوزير  يتيح  للخارج  المطلوبين  لتسليم 

إنهاء إجراءات التسليم في أّي وقت كان.

 	 / كندا  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
راديو كندا الدولي(
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الفضيحة الكـاملة لفبركـة العمـالة للعالمة األمين..من الوكـالة الوطنية إلى القضـاء!
االدعـاء على العـالمة االمين بتهمة إثـارة النعرات الطـائفية والمذهبيـة

خطير للغـاية وفيه تجن عليه النـه قضى حيـاته في سبيل الـوحدة االسالمية، ومنـع الفتنة المذهبيـة !

خاص “جنوبية” في 25 يونيو، 2020	 

بعد تلفيق تهمة العمالة للعالمة السيد علي االمين، يالحق اليوم 
الوحدة  عن  الدفاع  عراب  وهو  الطائفية  النعرات  اثارة  بملف 
االسالمية وداعم التقارب المذهبي بين السنة والشيعية، وذلك في 
تآمر اعالمي وسياسي وقضائي لتهشيم صورة الرجل. اعالن شهر 
“الثنائي الشيعي” ومن خلفه القضاء واإلعالم التابعَين له، سالح 
التشهير واإلفتراء بحق العالمة السيد علي األمين، مستخدماً كل 
المناورات والموبقات على أنواعها  للمس بالحرية والقمع وانتهاك 
واخطر  المقدس.  الرأي  عن  التعبير  وحق  والحريات  الكرامات 
من ذلك ايضاً هو تلفيق تهمة العمالة للعالمة االمين والتشهير به 
لـ24 ساعة متواصلة بتآمر واضح بين االعالم والقضاء والسياسة 

بقيادة “حزب الله”. 

الخبر  نشرت  التي  لالعالم  الوطنية  الوكالة  قوامه  التآمر  وهذا 
النائب  سقوط  وكذلك  فيه،  طنطن  الذي  الممانعة  واعالم  الكاذب 
فخ  في  شقرا  أبو  رائد  القاضي  لبنان  جبل  في  االستئنافي  العام 

الرضوخ السياسي والسكوت عن حقيقة ما ادعى عليه. 

اإلدعاء  قضية  ايضاً  اليوم  وتفاعلت  االضالع!  ثالثي  تآمر 
على العالمة السيد علي االمين بتهمة “لقاء مسؤولين إسرائيليين 
والفتن،  الدسائس  وبث  الطوائف  بين  والتحريض  البحرين،  في 
“طنطن  ان  فبعد  دائم”.  بشكل  وشهدائها  المقاومة  ومهاجمة 
وزغرد”، اعالم الممانعة بهذه التهمة، وتشفت منه وفيه الجيوش 
غاية  وفي  االمين.  بالعالمة  االلكترونيين  والشبيحة  االلكترونية 

معروفة وهدفها النيل من مواقفه الوطنية والمناهضة لكل سالح 
الوكالة  خرجت  اللبناني،  غير  االيراني  ووالئه  شرعي  غير 
ان  فيه  اعترفت  حيث  اليوم،  ظهر  بإعتذار  لالعالم  الوطنية 
في  وقع  السياسي،  واالنتماء  باالسم  المعروف  القضائي  مندوبها 
وما  اإلخبار  في  المذكورة  الجرائم  بين  األمر  عليه  والتبس  زلة 
شملته مواد االدعاء. سوء نية المراسل القضائي وتبين الحقا وفق 
هما  حصرا،  مادتين  بموجب  كان  شقرا  أبو  إدعاء  ان  الوكالة، 
جرم إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف، 

وتحقير الشعائر الدينية، ولم يشمل لقاء مسؤولين إسرائيليين. 

والتي  الوطنية،  الوكالة  من  بالخطأ  الصريح  االعتراف  هذا 
يفترض ان تكون مصدراً موثوقاً ورسمياً لالخبار، وان ال تنشر 
ودينية  وطنية  قامة  ويطال  والخطورة،  الحساسية  بهذه  خبراً 
كالعالمة االمين، يتوجب وفق مصادر متابعة، محاسبة ومساءلة 

كونه يأتي متاخراً بعد 24 ساعة من الواقعة، ونشر الخبر اوالً. 
وكونه نُشر من دون التأكد من صحته ودقته، وهذا يثبت سوء النية 
عند المراسل القضائي، والذي دس الخبر لغايات سياسية ولحساب 
االمين  العالمة  وكرامة  سمعة  من  النيل  تريد  معروفة،   جهات 
وكرامة عمامته، وما يمثله وكذلك االساءة الى العمامة الشيعية. 
ومحاسبته،  المندوب  هذا  اقالة  اولي  كإجراء  اوالً  يتطلب  وهذا 
ومن  الوكالة  داخل  النشر  عن  المسؤول  ومحاسبة  اقالة  وكذلك 
مرور  االمر  هذا  يمر  ان  يجب  فال  إدارتها.  على  عادة  يشرف 
الكرام. ضغوط سياسية على القاضي ابو شقرا! الفضيحة الثانية 
هي للقاضي نفسه والواضح انه تعرض لضغوط سياسية وتم نقل 
يرتب  وهذا  اليه.  مباشرة  المختصة  القضائية  الغرفة  من  الملف 

ابو شقرا نفسه ويستوجب  المصادر مسؤولية قضائية على  وفق 
مساءلته وكذلك سكوته عما اصدره من ادعاء لمدة 24 ساعة. فلو 
كان المعني بالقضية من حزب الممانعة او اي شخصية عونية او 
العميل عامر الفاخوري مثالً، لكانت قامت الدنيا ولم تقعد وفتحت 

المحاكم ايام اآلحاد وفي “نصاص الليالي”. 
االمين،  العالمة  االدعاء على  تقدم، هي  الفضيحة االخطر مما 
حياته  قضى  الذي  وهو  والمذهبية،  الطائفية  النعرات  بث  بتهمة 
بين  والتقريب  المذهبية  الفتنة  االسالمية، ومنع  الوحدة  في سبيل 
الى  المسارع  وهو  التهمة،  بهذه  يتهم  فكيف  واالديان.  المذاهب 
والتعرض  وسبها  عائشة  السيدة  ومهاجمة  الشيعي  التهور  إطفاء 
للمناطق المختلطة، واجتياحها بالدراجات النارية المرسلة الحداث 

الفتنة. 
الطائفية  النعرات  إثارة  بتهمة  االمين  العالمة  على  االدعاء 
والمذهبية خطير للغاية وفيه تجن عليه النه قضى حياته في سبيل 
الوحدة االسالمية، ومنع الفتنة المذهبية ! وتقول المصادر كان حرياً 
ايضاً لهذا القضاء ان يدّعي على من سبب الفتنة في اول الشهر 
الجاري، وان يزج بهم في السجون، كي ال يقودوا البلد مجدداً الى 
اتون الفتنة، اال اذا كان القيمون عليهم يريدونها! التشهير بالعالمة 
يفترض  وسياسياً،  واعالمياً  افتراضياً  اغتياله  ومحاولة  االمين، 
ان يواجه بحزم وشدة ومنع تكرار هذه الظواهر الشاذة، اذ يبدو 
ان الثنائي “حزب الله” والعهد “البرتقالي” يريدان اخذ البلد  الى 
المخابرات السورية وممارساتها والقمع والقتل واالغتيال  عهود 

الجسدي والنفسي والمعنوي الذي مارسته على معارضيها.

)ينشر باتفاق مع موقع جنوبية(	 

العالمة السيد علي االمين



د. كيتي وتد 	 

الكورونا واإلدمان اإللكتروني

اإلدمان اإللكتروني لم يعد يقتصر على الصغار 
أزمة  ظل  في  واألهل!  الكبار  منه  يعاني  إنما 
اإللكترونية،  باألجهزة  التعلق  ازداد  الكورونا 
وأسر  والمشاحنات،  الصراعات  نسبة  ارتفعت 
من  زادت  بل  أفرادها  الكورونا  تجمع  لم  كثيرة 

عزلتهم في غرفهم وعلى أجهزتهم الخلوية.
هل هذا اإلدمان بالذات عند أبنائنا مجرد ظاهرة؟ 
أخرى  حقبة  في  ولد  جديد  لجيل  حقيقية  أزمة  أم 
نحن  ألسنا  اإللكترونيات؟  بمخاطر  حافلة  جديدة 
اإلبحار  مغامرة  ليخوضوا  بهم  دفع  من  األهل 
لتسليمهم  نسارع  من  نحن  ألسنا  المحيط؟  هذا  في 
أغنية  ليسمعوا  أشهر  بعمر  وهم  الخلوي  الجهاز 
سارع  من  نحن  ألسنا  فيديو؟  مقطع  ويشاهدوا 
لشراء األيبود والتابلت واأليباد وهم ما زالوا في 
من  “لتسكيتهم”  ونسعى  األولى؟  مشيهم  خطوات 
خالل هذه األجهزة وهم في البيت والسيارة وزيارة 
األقارب؟ نشكو تعلقهم باألتاري ونحن من وضعها 
بين أيديهم! نشكو من قضائهم أوقاتا طويلة برفقة 
الحاسوب ونحن من سمح لهم باإلبحار به ساعات 
وساعات؟ أليست هذه األجهزة مصدر راحة لألهل 
ألنها “تشغل “ األوالد و” تريح” رؤوس الكبار؟ 
على  تقتصر  ال  عنها  نغفل  التي  مخاطرها  إّن 
مهاراتهم  على  أيضا  بل  فقط  الجسدية  الصحة 

األخرى اإلضافية:
خطر التحّرش الجنسي للصغار واالستغالل 	 

لسذاجتهم على يد المحتالين والمضطربين نفسيا.
خطر مشاهدة مشاهد إباحية وغير الئقة من 	 

خالل الدعايات وموقع اليوتيوب.
خطر تراجع مهاراتهم االجتماعية. 	 
خطر تراجع مهاراتهم الحسيّة. 	 
خطر تراجع أدائهم األكاديمي.	 
كاالكتئاب 	  نفسية  اضطرابات  حدوث  خطر 

والقلق.
خطر دخول مواقع تعمل على غسل دماغهم 	 

بمواضيع تتعارض مع معتقدات األهل وأخالقهم. 
دور األهل:

تأجيل شراء هذه األجهزة لألبناء إلى عمر متقدم، 
بعد ال 14 عاما.

الصغار لحسنات هذه األجهزة وسلبياتها  تحضير 
وشرح األهداف من وراء استعمالها.

تحديد جدول زمني واضح وصارم الستعمال 	 
األجهزة يقتصر على وقت محدد وبسيط.

مراقبة األبناء خالل االستعمال وعدم تركهم 	 
يلهون دون متابعة.

األجهزة 	  على  األلعاب  بعض  مشاركتهم 
على  األلعاب  بعض  اختراق  عدم  من  لالطمئنان 

يد منحرفين.
عنها 	  التخلي  وعدم  حازمة  حدود  وضع 

واالستهتار بها مع الوقت.
من 	  والهام  المفيد  الستكشاف  األبناء  تشجيع 

خالل الحاسوب.
الحديث معهم وسماع رأيهم حول األلعاب أو 	 

البرامج التي تعاملوا معها ولعبوا بها.
األوالد  كل  العصر!  لغة  إنّها  يقول:  من  سنسمع 
في  حتى  أساسية  أصبحت  وقد  أجهزة  لديهم 
التدريس! نعم هذا كله صحيح  المدارس وأساليب 
ولكن نحن الذين نقود تربية األبناء وعليه فنحن من 
يتحكم بـِ: متى، كيف وماذا؟ علينا أاّل ننجرف مع 
التيار الخطير الذي يجرف الجيل الجديد بل علينا 
أن نكون العقالء وسط كل هذا الجنون وأن نقّرر 
األخالقية،  األبناء  مصلحة  حسب  األمور  ونحدد 

النفسية، الذهنية واالجتماعية.
يصل إلى مسمعي باستمرار ومن خالل لقاءاتي 
التالية:  العبارات  للعائالت  واإلرشادية  التوجيهية 
قلّما   “ بعضنا”،  عن  كغرباء  األسرة  في  “نعيش 
في  كّل  ولكن  معا  “نجلس  البيت”،  في  نتحدث 
أن  “أشعر  اإللكتروني”،  جهازه  ومع  عالمه 
تواصل”،  يبننا  يوجد  ال  منّي،  يضيعون  أوالدي 
نهاية  وجبات  هو  يجمعنا  الذي  الوحيد  “الوقت 
األبناء وال  بحرارة  أشعر  فيها ال  األسبوع وحتى 
يشكون  األبناء،  وقاحة  األهل  يشكو  بتواصلهم”. 
التي  للقيم  احترامهم  وسوء  معهم  تعاملهم  سوء 
نشأوا عليها، يشكون بُعدَهم عن الثوابت والفروض 
ويشكون تمّردَهم على العادات والمبادئ واألنماط 
البعض:  يقول  عليها.  تربّوا  التي  االجتماعية 
وأصبحوا  “تغيّروا  أوالدنا”،  نعرف  ال  “بِتنا 
كاألجانب”، “كيف نحميهم وهم ال يسمعوننا؟، “ 
إلينا؟”،  النظر  يتكلفون  ال  وهم  عليهم  نؤثّر  كيف 
أن  دون  ويهددوننا  الكندية  بحقوقهم  لنا  يلّوحون 
والقوانين  سلطتنا  نفرض  كيف  جهرا؟”،  ينطقوا 

هنا تجّردنا منها”؟ 

هل اخترنا التواصل مع العالم البعيد الغريب على 
نسيطر  هل  كأسرة؟  بعضنا  مع  تواصلنا  حساب 
التي تسيطر  التواصلية أم هي  نحن على أجهزتنا 
علينا؟ هل نبني ونطور شبكة اجتماعية من خالل 
مواقع التواصل االجتماعي ونمّزق في الوقت ذاته 
الشبكة األهم، الشبكة األسرية؟ أي تناقض نعيشه 
في القيم؟ وأي ارتباك يجتاح حياتنا في األولويات 
واألهداف؟ ما دورنا كقادة ألسرتنا؟ كقبطان سفينة 
في بحر غريب تعصف به رياح أخرى وتسحبنا 
وقيمنا  أصولنا  عن  غريبة  قوية  تيارات  معها 
على  يقتصر  الوالدي  الدور  أصبح  هل  وعاداتنا؟ 
والقيادة  الوالدية  السلطة  أين  المصروف؟  تأمين 
مبنى  على  للحفاظ  انتهاجها  علينا  التي  األسرية 

العائلة قويّا ومتماسكا؟
غياب التواصل والحوار

األسرة ال تلتقي لتتحاور وتشارك بعضها البعض 
بأحداث النهار وتحديات الحياة، وإن حدث والتقت 
األشخاص  مع  جهازه  خالل  من  مشغول  فالكّل 
ما  وليس  اآلخرين  بين  يحدث  بما  الخارج،  في 
هل  الواحدة.  األسرة  أفراد  بين  بالداخل  يحدث 
فنستبدله  األسري  التواصل  من  الهروب  نحاول 
وجود  عن  المسؤول  من  الغرباء؟  مع  بالتواصل 
األجهزة هذه بيد األبناء؟ من اقتناها لهم؟ من عليه 

ومن  يراقب؟  من  الستعمالها؟  قوانين  يضع  أن 
يوّجه؟ ومن يضع الحدود؟ نشّجع الحوار ونسعى 
المحبة  توطيد  هو  الهدف  هدفا!  وليس  كأداة  اليه 
والعاطفة.  األلفة  زرع  الهدف  االنسجام،  وتمكين 
لن يتحقق الهدف دون حوار ودون استثمار وقت 
أولوياتنا  سلّم  في  األوالد  كان  إن  األمر.  هذا  في 
في الحياة فعليهم أن يحظوا بقسط كبير من الوقت 
لنتابع أمورهم ونفهم مشاكلهم بدل أن يبحثوا عن 
حلول بين األقران وينحرفوا عن طريق الصواب! 
الطريق والضياع إن  فقدان  ال يمكن أن نستغرب 
كانت البوصلة ال تعمل! األهل بوصلة األبناء، هم 
المنارة التي توّجههم وال يمكنها القيام بذلك إن لم 
يتم تخصيص وقت يومي لألسرة ولو كان فقط لمدة 
نصف ساعة. يشكو لي األهل بُعدَ األبناء ولكنّهم من 
ناحية أخرى ال يقومون بأّي خطوة عملية لضبط 
األمور والسيطرة عليها. ال يمكن أن نتذّمر دون أن 
نعمل أّي برنامج أو خطة منظمة. األسرة في وقتنا 
الحاضر، وبالذات إن كانت أسرة مهاجرة، تواجه 
تحديّات مكثفة وإن لم تكن تلك األسر يقظة وواعية 

فلن تتمكن من متابعة المشوار بالشكل السليم.

وضع الحدود 

كثير من األبناء واألمهات يعتقدون بأن الوالدية هي 
المادية  االحتياجات  وتوفير  والدالل  بالعطاء  فقط 
وبالذات أّن األبناء يلحون عليهم ويقارنون أنفسهم 
االحتواء  بأهمية  مهم  الحدود  وضع  إن  بأقرانهم. 
والدعم. الحدود تحمي وكلمة “ال” هامة ومطلوبة 
و”بتأمر”!  عينك”  “تكرم  نعم”،  كلمة”  هي  كما 
لبناء  وأيضا  للحماية  فعالة  أداة  الحدود  وضع  إن 
المناعة النفسية من خيبات األمل التي سيواجهونها 
مع  والتواصل  العمل  بمعاركة  يبدؤون  عندما 
إلى  مستهلك  من  اإلنسان  تحّول  الحدود  الناس. 
يعطي  إنسان  إلى  يأخذ  فقط،  إنسان،  ومن  منتج، 
األبناء  منها  يعاني  كثيرة  ويقدّم ويضّحي. مشاكل 
صعب  جيل  ألنهم  ليس  مصدرها  هذا  وقتنا  في 
وأنهم “أوقح” من الجيل السابق! بل ألن األهل ال 

يتقنون التربية السليمة والتوجيه المطلوب.
علينا  أحضاننا  إلى  األبناء  إعادة  من  نتمكن  كي 
مع  منهم  والتقّرب  إليهم  والحديث  معهم  التواصل 
وضع الحدود ألمور كثيرة ال نقتنع بها ونقوم بها 
الهامة.  وقيمتها  لفائدتها  وليس  للضغط  استجابة 
تدركها،  أن  تتقنها عليك  ولكي  فّن  الوالدية  القيادة 

تتعلّمها وتتدّرب عليها. 

يبحثون  الذين  األهل  هم  بالتأكيد  الواعون  األهل 
والتزّود  المستمر  بالتعلّم  ويهتمون  اإلجابات  عن 
بالمهارات المطلوبة، والحاجة لهذا ترتفع مع زيادة 

البعد بين أفراد األسرة الواحدة. 
لهم! تحصين  العالقة معهم هي تحصين  تحسين 
العالقات  بها.  يقعون  قد  وزاّلت  أخطار  من 
السيول  من  تحمي  الثابتة  كالجدران  هي  المتينة 
أفضل  هي  الوطيدة  القريبة  العالقة  والعواصف! 

وسيلة للحماية من االنزالق والسقوط.
كيف نبني عالقة متينة؟

تجربة  القيّمة وهي خالصة  النصائح  بعض  اليكم 
مهنية وقراءة للواقع في المهجر:

تحديد أوقات عائلية يومية ونلتزم بها، بدون 	 
أجهزة ترافقنا وقت الطعام.

البيت 	  خارج  عائلي  أسبوعي  برنامج  تحديد 
ولو كان لشرب العصير أو تناول المثلجات.

باالنتماء 	  ليشعروا  األبناء  أدوار على  توزيع 
لألسرة ولتقوية روابطهم معا.

ابنة 	  ابن/  كل  مع  للحديث  يومي  وقت  إيجاد 
حول مدرسته، أصدقائه، احتياجاته وما يشغله.

بناء طقوس يومية وأسبوعية تجمع األسرة: 	 
صالة، وجبات، دعاء، ساعة قصة، إعداد كعكة أو 

القيام بفعالية مشتركة.
األبناء 	  مدارس  مع  المستمر  التواصل 

للمتابعة، االنخراط والمشاركة.
تقديم الدعم، التعزيز واإلطراء باستمرار لهم 	 

على محاوالتهم وعلى نجاحهم.
الجسدي: 	  التواصل  على  المحافظة 

االحتضان، القبلة والتربيت على الرأس.
مع 	  وبابتسامة  بسيطرة  بهدوء،  الحديث 

استعمال أدبيات الكالم: من فضلك، شكرا )األهل 
قدوة(.
االعتذار في حال وقوعنا بالخطأ، أو التسّرع 	 

وإصدار األحكام.
إلينا 	  يتحدثون  عندما  معهم  العيني  التواصل 

ألن هذا التواصل تعبير عن االهتمام ولنعلمهم أن 
ينظروا إلينا ونحن نتحدث معهم.

بمعرفة 	  واالهتمام  رفاقهم  بمعرفة  االهتمام 
األطراف التي يتواصلون معها عن بعد.

وضع الحدود يرافقه شرح حول أهميتها. 	 
بلدهم، 	  عن  األجداد،  عن  معهم  الحديث 

بهويتهم  ويعتّزوا  بها  ليفخروا  وأصولهم  تاريخهم 
وماضيهم.

الحرص على تواصلهم مع األهل واألقارب 	 
في الوطن ليبقى الرباط وتبقى العاطفة والعالقة.

استشارتهم بأمور متنوعة واالستماع لرأيهم 	 
كي نمنحهم الشعور بأهميتهم وقيمتهم، ونشاركهم 

ببعض األمور التي تالئم جيلهم واستيعابهم.
 	

كثيرة  تحديات  يواجهون  المهجر  في  أوالدنا 
هوية  وبين  هويتهم  بين  حقيقية  أزمة  ويعيشون 
وفي  نهج  لهم  أقرانهم  فيه.  يسكنون  الذي  المكان 
بيوتهم نهج آخر وسعيا منهم في االندماج بالمجتمع 
البيت  قيم  على  التمّرد  الكثيرون  يحاول  الجديد 
وتبني نهج المجتمع الكندي، وخاصة بين الذكور، 
األسرية.  العالقات  في  وتمّزقا  أزمة  يخلق  مما 
بهم  عالقتنا  وتحسين  إليهم  التقّرب  علينا  يتوجب 

لنحّصنهم.

ناشطة 	  اسرية،  ومدربة  تربوية  مستشارة 
اجتماعية )من كتاب البالد( لندن اونتاريو
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أ.د. سـيـّـار الجميل	 

محمد سعد الـدين	 

إيـاك أن تعتقد أن !!! ...
ال  أن  واألسلم  األفضل  أن  نية  وبحسن  الناس  بعض  يعتقد 
أمرنا وأمر  يملك  لمن  كله  نترك األمر  ننتقد وأن  نفكر وال 
بالدنا! آخرون يؤكدون أن نقل بعض األخبار قد يفيد األعداء 
.. بعضهم اآلخر يصّر على عدم استحضار التاريخ وربما 
الحاضر.. يؤكدون أن  نشر كالم بعض القادة وهم يتكلمون 
أمام المأل والبشرية كلها قد يربك جمهورهم! يقنعوننا انهم 

ربما قالوا شيئا آخر خلف األبواب المغلقة

هل يبدأ عصر الحرية برحيل الطغاة؟ 
هل تنتهي الديكتاتورية بسقوط الديكتاتور؟

الحرية  لها أربعة أطوار: 
نيابة  يرون  الطغاة   يكون  عندما  الرضاعة:  مرحلة  أولها، 
يعتقدون  ما  بتلقي  نحن  ونكتفي  عنا،  بدال  ويسمعون  عنا 
صوابه، فهم أدرى بمصلحتنا منا. يعطوننا منها بالقطارة كما 

الرضاعة ما يفيد ديكتاتوريتهم.
تنتهي مرحلة الرضاعة برحيل الطغاة، وغالبا نهاية وحشية 

)سوريا األسد مثل صارخ( ومعها أغلبية الدول العربية .
فقط!!  لهم  أنها  الحرية  يعتقد طالب  ثانيها، مرحلةالطفولة: 
يطلبون  بل  اللعبة  اآلخرون  يشاركهم  حين  بقوة  يصرخون 
واألخرى  الفينة  بين  كذلك  هم  ويهددون  الرحيل  منهم 
بالرحيل، يطلبون ممن يملك السلطة أن يساندهم في كم أفواه 
التي  السياسية  الهياكل  من  بالجملة   يستقيلون   .. اآلخرين 
أخرى  مرة  يستقيلون  ثم  جديد!!  من  ليعودوا  عليها  وافقوا 

)العراق مثل نموذجي(.
اآلخر  بقبول  البعض  خاللها  يقبل  المراهقة:  طور  ثالثها، 
على مضض ولكنه ال يتوقف عن تجاوز الخطوط الحمراء 
إلزعاج خصومه، وربما تبدأ معها بعض المواجهات العنيفة 

كما يحدث بتونس.

في  اآلخرين  حرية  الجميع  يقبل  وفيها   ... النضج  مرحلة   
ويصبح  عليها   المتفق  الضوابط  ضمن  يعتقدونه  ما  قول 
االنسان  قادرا على اختيار ما يقرأه، قادرا على إدراك المفيد 
له من غير المفيد ... خاللها  يدرك اإلنسان أن الساحة تتسع 
للجميع، وأن خوفه من سطور اآلخرين تعني أنه ربما يحتاج 

الى مزيد من الثقة والتعلم منهم ) كندا مثال صادق(.
وأخيرا، طور الشيخوخة: وفيه يبدأ البعض بوضع المجهر 
على االختالفات بين مكونات المجتمع وتضخيمها ومحاولة 
بعينها  أقلية  إلى  الدولة  ومشاكل  الصعوبات  بعض  إلصاق 
وتحميلها مسؤولية أخطاء المجتمع، وربما تمثل هذه المرحلة 

بداية نهاية الدول بصيغتها الحالية )أمريكا ربما نموذج(.
تستطيع  جاهزة  وصفة  هي  الديمقراطية  أن  تعتقد  أن  إياك 
الشعوب الحصول عليها من دكاكين األمم المتحدة أو بعض 

األمم الحليفة.

الحرية طريق طويل يبدأ وفقط يبدأ بسقوط الديكتاتورية .

طبيب )من كتاب البالد( لندن اونتاريو 	 

وحـدة العراقيين 
فـي إطــــار التنــــوع

للمنتفضين  أو  الوطنية،  لرموزهم  العراقيون  “يصفق 
خوف  بال  األرض  على  شهداء  سقطوا  الذين  الثائرين 

وليس للمستبدين والراقصين على الحبال”

“تراجع عراقيون كثيرون عن أفكارهم القديمة، وأخذوا ُيمعنون النظر في تواريخهم المعاصرة”

تحدّث الفيلسوف نيتشه عن األمل ووحدة الجماعات. وجد الطريق 
سيصل بالناس إلى نهايته، وقد احمّرت أوداجهم بتأثير اجتيازهم 
لم  الذين  اليوم،  العراقيين  بحالة  هذا  تشبيه  ويمكن  البركان.  كل 
تنقطع أنفاسهم يوما عبر آالف السنين، سيخرجون قريبا من أتون 
البركان وعصفه الشديد المخصب بالحمم واللهب والشواظ. وهم 
يهّشمون في طريقهم كل البشاعات، ويمّزقون تراتيل الخرافات، 
عن  والثارات  األحقاد  فتموت  الشعارات،  من  الخوف  ويبعدون 

نفوسهم المشبعة باآلالم والقسوة.

في  وسائلهم،  بكّل  ويعبّرون  حين،  كّل  العموم،  في  يتوهجون، 
ليقولوا ال لألشرار والفاسدين، وبلى  المؤثّرة،  المناسبات  أّيٍ من 
للوطنيين  ونعم  واالنقساميين،  للطائفيين  ال  والمبدعين،  لألخيار 
المتمدّنين. يبحثون عن أية وسيلٍة من أجل أن يتّحدوا فيها، على 
الرغم من كّل التحدّيات الصعبة. ولعل أغرب ما تراه اليوم فيهم 
استجابتهم السريعة جدّاً للتحدّيات التي يعانون منها، وهم يستبعدون 
المتغيّر  هذا  المرء  ويجد  الناشزة.  والدعوات  القلق  عوامل  كّل 
الرائع في أنفسهم، بحيث بات رحيٌل مفاجئ ومحزن ألحد رموز 
العبيهم الرائعين للكرة العراقية، أحمد راضي، مناسبة لالتحاد، 
حتى في المجال االفتراضي، وهم يبحثون عن أّي مشروع وطني 
المغرضة،  الشعارات  مستبعدين  المستقبل،  أجل  من  يوّحدهم 
اآلخر  أحدهم  يقاربون  وهم  االنقسامات،  إلى  الداعية  واألوهام 
يريدون  إنهم  نعم،  جديد.  من  ويوحدهم  وطنهم،  يجمعهم  أن  في 
الخروج من مأزق االنقسامات إلى حيث التنّوع والوحدة، تنوع في 
التعدّدية، ولكن الطريق واحد نحو األهداف. وأعتقد أنهم سيصلون 

إلى مبتغاهم، وهم يحملون أكاليل المحبة والتبجيل.
تفسير آخر، ما كتبه شتراوس، وهو يحلل األصول  ثمة  وربما 
لهم  ممن  األحرار  مجموعات  لسايكولوجية  األنثروبولوجية 
تناقضات  كّل  من  التخلّص  يحاولون  فهم  مرهفة،  جد  أحاسيس 
منه.  البراءة  وإعالن  عليه  التمّرد  بعد  عنه،  باالنعزال  المجتمع 
بعد  ويموتون  بأوطانهم،  أي  بأعماقهم،  ملتصقين  يبقون  ولكنهم 
احتضار أليم، قد يكون طويالً أم قصير األمد، بسبب غربتهم عنها! 
وهذا ما أجده، ليس عند مجموعات واسعة قد تكون سيكولوجياتها 
األوبئة  وكثرة  التناقضات  حدّة  جّراء  هّشة،  أو  متعبة  أو  مدّمرة 
السياسية واالجتماعية، ولكنهم في الالوعي، جمعوا أنفسهم على 
الزمن، ألسباٍب سياسيٍة  تباعدوا في غفلٍة من  الوحدة، حتى وإن 

ومذهبيٍة وعرقية وثقافية.

تراجع عراقيون كثيرون عن أفكارهم القديمة، بل وأخذوا يُمعنون 
وأسوياء،  واقعيين  يكونوا  كي  المعاصرة،  تواريخهم  في  النظر 
بما  يقتنعون  باتوا ال  الملتزمين  العراقيين من األحرار  بل وحتى 
تتضمنّه خطب دينية، أو خطابات سياسية أو تصريحات إعالمية، 
الذين  والذيول  والمنافقون  المهّرجون  به  يتفّوه  ما  ويدركون 
ترقّصهم الشعارات وتسيّرهم اإلرادات اإلقليمية، أو أولئك الذين 
المتطفلين.  وأسميهم  المنافقين،  األغبياء  راحل  فيلسوف  يسّميهم 
انظروا إليه اآلن، وهو يرفض كّل ذاك المجد المزيف الذي بني 

على النفاق والشقاق وسوء األخالق. واليوم ليس لنا إال مذكرات 
أجل  من  الثورة  محراب  في  طويال  وتبتّلوا  ناضلوا  الذين  أولئك 
أوطانهم، وقد أتى ليحيا اليوم، ولكنه اكتشف هول الفاجعة، ولكنه 

يصر على كشف الغّمة وبزوغ الفجر من جديد.

الترحم الجمعي والتأبين الواسع لرحيل رمز من رموز الرياضة 
حيةً  دالالٍت  يمنحاننا  عراقي،  صنعه  بمجٍد  والتفاخر  العراقية، 
وموثوقة بأّن العراقيين ال يمكنهم أبداً أن يتخلّوا عن وطنهم أوالً، 
وال عن رموزهم ثانياً.. وهم، بعملهم الموحد هذا، يريدون إيصال 
رسالٍة إلى هذا العالم بأنهم ما زالوا أحياء يُرزقون، لهم حيويتهم 
أن  يمكنهم  فال  والمناجزة،  باالتحاد  طموحهم  واألهم  وفعالياتهم. 
ينجحوا في أي مشروعٍ وطني، إن لم يكونوا موحدين، وال يمكنهم 
والجائرين  الفاسدين  انتفاضٍة ضدّ  أو  ثورةٍ  أية  في  ينتصروا  أن 

والغالة، إن لم يكونوا موّحدين، وال يمكنهم التقدّم خطوة في طريق 
اإلصالح أو التغيير أو البناء، إْن لم يكونوا موحدين أصالً.

انظروا، إنهم لن يصفّقوا أبدا للمجانين وال لألغبياء وال للمستبدّين 
وال للراقصين على الحبال بعد  اليوم. 

الذين  الثائرين  للمنتفضين  أو  الوطنية،  لرموزهم  يصفقون  إنهم 
لي صاحبي: “نحن  قال  بال خوف.  سقطوا شهداء على األرض 
تكون خطوتنا  أن  بد  لذا ال  وتبتّل شخصي.  ذاتي  لتطهير  بحاجة 
اعتذرت  كما  وتواريخنا،  أمجادنا  من  كثيراً  االعتذار  األولى 
ألننا  السنين،  هذا عشرات  يحتاج  هل  ولكن  أخطائها.  عن  األمم 
نتصّور أنفسنا كلنا، بما فينا الزعماء والحقراء، كلهم آلهة وبررة 
يستغرق  ال  أجبته:  الخطأ؟  يعرفون  ال  ومقدّسين،  ومعصومين 
األمر طويال. دعونا نفّكر طويال، ونتأمل أن بعضهم أصابه اليأس 
تُبنى على وضاعة وانحراف!  فالمعرفة ال  والقنوط. وأقول: ال، 
إلى جملة من األخالقيات، بحيث ال يمكن  والوحدة بحاجٍة ماّسٍة 
الصفح عن قتلة ومجرمين وسّراق ومشعوذين وفاسدين. والتاريخ 
لن  وإننا  إليه،  االعتذارات  من  جملة  نقدّم  لم  إن  أبدا  يسامحنا  ال 
التي  األخرى  باألمم  المقايسة  فينبغي  وحدنا،  البناء  نستطيع 

اعتذرت عن أخطائها وبدأت بالتقدّم.

وأخيرا، راحة النفوس في الوحدة الوطنية، فاألمر ليس هيناً في 
أن نطمح إلى بناء مستقبل، كي يكون لنا، نحن العراقيين، وجود 
رائع. ولكن ليس بترسبات ومخلفات وبقايا شنيعة، مع إبقاء الرموز 
والمبدعين والمثقفين الحقيقيين يحتضرون، وهم غرباء يتمّزقون 
ويموتون في عزلتهم عن أوطانهم. لقد بدأ الجيل الجديد يحمل وعياً 
جديداً، فليس الكّل زعماء، وليس الكّل رهباناً، وليس الكل أبراراً، 
وليس الكّل أفذاذاً، وليس الكّل مالئكة. إذ ُكشفت حقائق كانت غائبة 
األرض جوراً، وطبقة سياسية عراقية  الفاسدون  يمأل  مغيبة.  أو 
تعبث بمقدّرات البالد، وهناك من يصمت على أفعالها، وال يدينها، 
فال طريق أمام العراقيين إال الوحدة، مهما بلغت التنوعات، وليكن 

هناك انتماء واحد، مهما كثرت االنتماءات.

اكاديمي وباحث عراقي )مسيساغا- كندا(	 
)العربي الجديد(	 
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رأي  استطالع  أظهر   - عمان 
االستراتيجية  الدراسات  لمركز 
أن   ، األردنية  للجامعة  التابع 
التحدي  أن  يرون  األردنيين 
االقتصادي أهم مشكلة داخلية، فيما 
اإلسرائيلي  االحتالل  خطط  تشكل 
تحد  أهم  فلسطينية  أراض  لضم 

خارجي لألردن.
وبينت نتائج االستطالع أن تردي 
عامة  بصفة  االقتصادية  األوضاع 
الذي  األول  الداخلي  التهديد  هو 
العينة  أفراد  عند  األردن  يواجه 

الوطنية وأفراد عينة قادة الرأي.
االحتالل  أن  األردنيون  ويرى 
أراض  لضم  وسياسته  اإلسرائيلي 
تهديد  وأهم  أبرز  يشكل  فلسطينية 

خارجي يواجه األردن.
تراجعت  االستطالع  وحسب 
الوزراء  رئيس  حكومة  شعبية 
شعبيتها  مع  مقارنة  الرزاز  عمر 
حين التشكيل، كما تراجع نسبة من 
يعتقدون أن األمور تسير في االتجاه 
استطالع  مع  مقارنة  اإليجابي 
الذي أجري  التشكيل، واالستطالع 
خالل أزمة كورونا في أيار 2020.
الذين  الرأي  قادة  نسبة  وارتفعت 

في  تسير  األمور  بأن  يعتقدون 
االتجاه السلبي مقارنة مع استطالع 
في   ،)2018 تموز  )في  التشكيل 
من  العظمى  الغالبية  فيه  قال  وقت 
الوطنية،  العينة   %92( األردنيين 
94% عينة قادة الرأي( إن انتشار 
السيطرة،  تحت  كورونا  فيروس 
من  العظمى  الغالبية  ويعتقد 
في  نجحت  الحكومة  أن  األردنيين 

إدارة ملف أزمة كورونا.

المستطلعين  من   )%85( ويعتقد 
تشكل  كورونا  فيروس  أزمة  أن 
ويعتقد  األردني،  لالقتصاد  تهديداً 
)84%( أن هذه األزمة تشكل تهديداً 
فيما  المالي،  أسرهم  وضع  على 
المستجيبين  نصف  من  أكثر  يعتقد 
على  تهديداً  تشكل  أنها   )%54(
مستقبلهم الوظيفي، ويعتقد )%72( 
تشكل  كورونا  فيروس  أزمة  أن 
في  الصحي  الجهاز  على  تهديداً 

أنها  يعتقدون  و)%63(  األردن، 
تشكل تهديداً على الوضع الصحي 

لهم وألفراد أسرهم.

نيته   وأعلن االحتالل اإلسرائيلي 
الغربية،  الضفة  من  أجزاء  ضم 
الخصبة  األغوار  منطقة  خصوصا 
من  بدءا  الجوفية،  بالمياه  والغنية 
مطلع تموز/ يوليو، في إطار خطة 

“صفقة القرن” األمريكية.

استطالع:  خطة الضم  اإلسرائيلية أبرز   تهديد  خارجي  يواجه األردن

االمم المتحدة )الواليات المتحدة( )أ ف ب(	 

العربية  الدول  وجامعة  المتحدة  األمم  دعت 
بصوت واحد األربعاء إسرائيل إلى التخلي عن 
خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من 
لقيام  الداعمة  الدولية  للجهود  حد  شأنها “وضع 

دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وصيغت هذه الدعوة خالل مؤتمر عبر الفيديو 
من  عدد  به  شارك  الدولي،  األمن  لمجلس 
الوزراء، وهو اللقاء الدولي األخير قبل الموعد 
في  الضم  خطط  بتنفيذ  إسرائيل  لبدء  المحتمل 

األول من تموز/يوليو.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وقال 
إلى  اإلسرائيلية  الحكومة  “أدعو  غوتيريش 

التخلي عن خططها للضم”.
رؤية  تحقيق  يبقى  الهدف  أن  التأكيد  وكرر 
مستقلة،  فلسطينية  ودولة  إسرائيل   - “دولتين 
سيادة  ذات  األراضي،  متصلة  ديموقراطية، 
بسالم  جنب  إلى  جنباً  تعيشان   - للحياة  وقابلة 
أساس  بها على  المعترف  الحدود  وأمن، ضمن 
القدس  مع   ،1967 عام  في  المحددة  الخطوط 

عاصمة للدولتين”.
العربية  للجامعة  العام  األمين  قال  جهته،  من 
أي  “تدمير  شأنه  من  الضم  إن  الغيط  أبو  أحمد 

أفق للسالم في المستقبل”.
لعملية  المتحدة  لألمم  الخاص  المنسق  ورأى 
مالدينوف  نيكوالي  األوسط  الشرق  في  السالم 
بشكل ال رجعة عنه طبيعة  يغير  قد  أن “الضم 

أن  من  وحذر  الفلسطينية”.  اإلسرائيلية  العالقة 
الضم قد “يضع حداً لربع قرن من الجهود الدولة 

لصالح دولة فلسطينية قابلة للحياة”
ويفترض أن تعلن الحكومة اإلسرائيلية برئاسة 
تموز/ من  األول  من  اعتباراً  نتانياهو  بنيامين 
األميركية  الخطة  لتنفيذ  استراتيجيتها  يوليو 
إسرائيل  ضم  تتضمن  وقد  األوسط.  للشرق 
للمستوطنات ولغور األردن وهو شهر زراعي 

شاسع في الضفة الغربية المحتلة.
حث 1080 نائبا أوروبيا األربعاء، في رسالة 
وزراء  إلى  وأرسلوها  صحف  عدة  في  نشرت 
الخارجية األوروبيين، هؤالء القادة على التدخل 
واسعة  أجزاء  ضم  قرارها  عن  إسرائيل  لثني 
غور  ضمنها  ومن  المحتلة  الغربية  الضفة  من 
األردن. وقال النواب إنهم “يشعرون بقلق كبير 

من السابقة التي سيخلقها هذا األمر في العالقات 
عملية  على  ستقضي  أنها  عن  ناهيك  الدولية”، 

السالم بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي.
الى ذلك وفي رسالة نشرت في عدة صحف   
األوروبيين،  الخارجية  وزراء  إلى  وأرسلت 
من  األوروبي  البرلمان  من  نائبا   1080 حض 
25 دولة قادة دولهم على التدخل لوقف مخطط 
إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ضم  يعارضون  األوروبيين  النواب  مئات 
إسرائيل

بقلق  إنهم “يشعرون  الرسالة  النواب في  وقال 
في  األمر  هذا  سيخلقها  التي  السابقة  من  عميق 
“مثل  الرسالة  وأضافت  الدولية”.  العالقات 
السالم  عملية  آفاق  على  ستقضي  الخطوة  هذه 
االسرائيلية الفلسطينية وتهدد المعايير األساسية 

األمم  ميثاق  وبينها  الدولية  العالقات  تدير  التي 
المتحدة”. 

ترامب  الرئيس  خطة  “لألسف،  النواب  وتابع 
تخالف المعايير والمبادىء المتفق عليها دوليا”.

أوروبا والواليات المتحدة
الرئيس  إلى  مرات  ثالث  الرسالة  وأشارت 
ذكر  أي  بدون  لكن  ترامب  دونالد  األمريكي 
مباشر لرئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي ال يزال 
يتعين عليه أن يقرر حجم األراضي التي يعتزم 

ضمها.
لجهود  “تقديرا  الرسالة  في  النواب  وكتب 
أوروبا الطويلة األمد في التوصل الى حل سلمي 
القادة  من  نطلب  الفلسطيني،  االسرائيلي  للنزاع 
األوروبيين التحرك بشكل حازم” للرد على هذا 
األمر. وأضافوا أن “أوروبا يجب أن تبادر إلى 

جمع األطراف الدولية من أجل منع الضم”.
اسرائيل  إقناع  إلى  األوروبي  االتحاد  ويسعى 
إجراءات  ويدرس  الخطوة  هذه  عن  بالتراجع 
لكن  مخططه.  في  نتانياهو  مضى  حال  في  رد 
الدول  أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل 

األعضاء البالغ عددها 27 دولة.
أعضاء  من  الرسالة  على  الموقعين  ومعظم 
أحزاب يسارية وربعهم تقريبا من بريطانيا التي 
غادرت االتحاد األوروبي في يناير/كانون الثاني 
البريطاني  العمال  حزب  باسم  المتحدثة  وبينهم 

ليزا ناندي.

فرانس24/ أ ف ب	 

األمـم المتحـدة والجــامعة العربية تـدعوان إسـرائيل إلى التخـلي عن خططهــا ضـم أجـزاء من الضـفة الغــربية

أكثــر من ألـف نــائب أوروبـي يطـالـبون قـادتهـم  بالـتدخل لــوقف المخطط االســرائيلي

اللبنانيون فقدوا األمل.. طلبات
الهجرة الى كندا باآلالف يوميا!

والمعيشية  االقتصادية  األزمات  تفاقم  مع 
لبنان، عاد شبح  في  العيش  ومع ضيق سبل 
الهجرة ليطّل برأسه هربا من السنياريوهات 
المرعبة في األيام القادمة. اذا تتوجه األنظار 
رفيق  إلى مطار  الطيران،  بعد عودة حركة 
الحريري. اذ تشير التوقعات إلى إرتفاع في 
المسافة  ضمن  سيقفون  الذين  اللبنانيين  عدد 
األكبر  والحصة  آمن،  ملجأ  عن  بحثاً  اآلمنة 

هي للمسيحيين. 
قناة  في  االعالمي  غّرد  السياق،  هذا  في 
الخاص  حسابه  عبر  طوق  رياض   MTV
في  الهجرة  “طلبات  قائالً:  “تويتر”  على 
السفارة الكندية تتزايد باآلالف يومياً. وخالل 
أشهر  سنشهد موجة الهجرة األكبر منذ انشاء 
المسيحي  اإلحباط  أن  أعتقد  الكبير.  لبنان 
عهد  سيشهده  الجمهورية  تاريخ  في  األكبر 

الرئيس المسيحي األقوى”. 
لكن األكيد أن الرغبة في الهجرة ال تقتصر 
تدهور  بعد  إذ  وحدهم،  المسيحيين  على 
وبعد  المستويات،  كل  على  البلد  في  الوضع 
بشكل  واالقتصادية  المالية  األوضاع  تردي 
غير مسبوق، ما أدى إلى ارتفاع نسب الفقر 
والبطالة، بات قسم كبير من اللبنانيين يسعى 

للهجرة.

)جنوبية( 	 
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األناضول: هذه الدول تدفع 
مصـر نحـــو حـرب في ليبيــا

التركية  “األناضول”  لوكالة  تقرير  أفاد 
إلى  مصر  تدفع  خليجيا  دوال  بأن  لألنباء 
جارتها  في  الدائرة  الحرب  في  االنغماس 

الغربية ليبيا.
أن  الرسمية  شبه  الوكالة  تقرير  واعتبر   
تشجيع  على  عملتا  واإلمارات  السعودية 
النظام المصري على الدخول في الحرب، 
الجنرال االنقالبي خليفة حفتر،  “بعد فشل 

في احتالل طرابلس”.
التقرير أن الرياض وأبو ظبي   وأضاف 
“دعمتا حفتر باألسلحة والمرتزقة إلسقاط 
بها  المعترف  الشرعية  الوفاق  حكومة 
المنظمات  وجميع  المتحدة  األمم  قبل  من 
اإلقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية 

واالتحاد األفريقي”.
عبد  المصري  النظام  رئيس  بأن  وتابع   
للجيش  تعليمات  أصدر  السيسي  الفتاح 
“باالستعداد للحرب لحماية األمن القومي”، 
بعد ساعات قليلة من إعالن رئيس المجلس 
السراج،  فايز  الليبية،  للحكومة  الرئاسي 
في 18 أيار/ مايو الماضي، السيطرة على 
العاصمة  غربي  العسكرية،  الوطية  قاعدة 

طرابلس، وتحريرها من قوات حفتر.
ورغم تلك التحركات، ومن ورائها الدفع 
الخليجي، بحسب األناضول، تم طرد قوات 
من  الماضية  القليلة  األسابيع  خالل  حفتر 

كامل الغرب الليبي.
للقوات  زيارة  السيسي  أجرى  ذلك،  إثر   
الليبية،  الحدود  قرب  المصرية  الجوية 
أي  ألداء  “االستعداد”  طالبا  السبت، 
لزم  إذا  للحدود  عابرة  أو  محلية  واجبات 

األمر.

غارديان”  “ذا  صحيفة  ذكرت 
تقرير حصري،  في   ، البريطانية، 
عبد  عمر  السعودي  الناشط  أّن 
العزيز، الذي يعيش في المنفى في 
يواجه  أنه  يعتقد  بأنه  أخبرها  كندا، 
السلطات  وأّن  لسالمته  تهديدًا 
الكندية لديها معلومات موثوقة حول 

خطة محتملة إللحاق األذى به.

يبلغ  الذي  العزيز،  عبد  وقال 
مقرباً  وكان  عاماً،   29 العمر  من 
جمال  السعودي،  الصحافي  من 
قنصلية  في  اغتيل  الذي  خاشقجي 
الكندية  السلطات  إن  بتركيا،  بالده 
“هدف  أنه  من  مؤخًرا  حذرته 
السعودية  العربية  للمملكة  محتمل” 
االحتياطات  اتخاذ  إلى  بحاجة  وأنه 

الالزمة لحماية نفسه.
الناشطين  من  الشاب  هذا  ويعتبر 
على  تأثيراً  األكثر  السعوديين، 
ما  يتابعه  حيث  “تويتر”  موقع 
شخص،  مليون  نصف  من  يقرب 
مواجهته  عن  علنًا  تحدّث  ولطالما 
الحكومية  البروباغندا  أو  الدعاية 
السعودية، وعن مضايقاتها له على 

“تويتر”.
وبحسب “ذا غارديان”، فقد أخبر 
برامج  استخدام  يتتبعون  باحثون 
الب”  “سيتيزين  في  التجسس 
في  العزيز،  عبد  تورنتو،  بجامعة 
عام 2018، بأنهم يعتقدون أنّه قد تم 
على  شبكة  بواسطة  هاتفه  اختراق 
السعودية.  العربية  بالمملكة  عالقة 
المزعوم،  االختراق  وقت  وخالل 

كان عبد العزيز على اتصال منتظم 
عمود  كاتب  خاشقجي،  جمال  مع 
بوست”،  “واشنطن  صحيفة  في 
والذي قتل الحقًا في إسطنبول على 
ولي  يتبع  اغتيال سعودي  فريق  يد 
بن سلمان،  السعودي، محمد  العهد 

بحسب تقارير استخباراتية.
التحذير  إن  الناشط،  ويقول 
األخير، بدا مختلفاً، كونه يشير إلى 
في  تهديد حالي وموثوق، موضحا 
“تلقت  غارديان”:  “ذا  إلى  حديثه 
المعلومات  الكندية بعض  السلطات 
التي تفيد بأنّني قد أكون هدفاً محتمالً 
... محمد بن سلمان ومجموعته، أو 
إيذائي.  يريدون  فريقه،  أعرف  ال 
إنهم يريدون أن يفعلوا شيئًا، لكنني 
اغتيااًل  ذلك  كان  إذا  ما  أعرف  ال 

أم اختطافًا. ال أعرف. ولكن هناك 
أمراً ما ليس على ما يرام بالتأكيد”.
وقال عبد العزيز إنها المرة األولى 
التي يتلقى بها اتصاالً مباشراً، من 
قبل شرطة الخيالة الملكية الكندية، 
في  الفيدرالية  الشرطة  قوة  وهي 
البالد. وأضاف ضاحكا: “سألوني، 
“أنا  قلت:  ذلك؟”،  في  رأيك  ما 
كما  شيئًا.  أفعل  بأنني  أشعر  سعيد. 
شيء  أي  تفعل  ال  كنت  إذا  تعلم، 
يزعج محمد بن سلمان، فهذا يعني 

أنك ال تعمل بشكل جيد”.
وتأتي هذه األنباء في الوقت الذي 
وهو  الجبري،  سعد  فيه  أعرب 
مواطن سعودي آخر يعيش بالمنفى 
مع  حديثة  مقابلة  في  كندا،  في 
“غلوبال أند ميل”، عن قلقه بشأن 

سعوديين  عمالء  استهداف  احتمال 
له. كذلك، أعربت السلطات الكندية 
واحتجاز  اعتقال  بشأن  قلقها  عن 
اختفيا  اللذين  السعودية،  في  ابنيه 
آذار.  مارس/  في  منزلهما  من 
في  ضابطاً  الجبري  سعد  وكان 
واليد  السعودية،  االستخبارات 
محمد  السابق،  العهد  لولي  اليمنى 
سلمان  بن  حّل  الذي  نايف،  بن 
مكانه في المنصب، واعتقله في 7 
مارس/ آذار الماضي؛ قبل أيام من 
اعتقال عمر وسارة الجبري. ورغم 
أيام من  بعد  نايف  بن  اإلفراج عن 
قيد  الجبري  ابنا  يزال  ال  اعتقاله، 

الحجز.

)العربي الجديد( لندن 	 

الشـرطة الكـندية تحّذر ناشطـًا  سعوديـا من خطة محتملة إللحـاق األذى بـه

)Getty( عبد العزيز يعيش بالمنفى في كندا

النتائج  أن  الرومانية،  اإلعالم  وسائل  أفادت 
األولية لتشريح جثة غالم رضا منصوري تظهر 

أن وفاته كانت مصحوبة بـ “عنف”.

وذكرت وسائل اإلعالم نقالً عن مكتب المدعي 
العام في بوخارست أنه تم العثور على جثته قد 
“بجسم  بها  أصيب  مؤلمة”  “بإصابات  أصيب 

صلب”.

“إصابات  من  يعاني  جسده  على  العثور  تم 
بشكل  تحدث  أن  الممكن  من  يكن  لم  مؤلمة” 
مكتب  قال  التقارير،  هذه  وبحسب  طبيعي. 
المدعي العام في بوخارست إن وفاة منصوري 

حدثت في وضع صاحبته “التسرع”.

قاضي  وهو  منصوري،  جثة  على  العثور  تم 
19 يونيو / حزيران، في  الجمعة،  هارب، يوم 
يقيم  كان  حيث  رومانيا،  بوخارست،  في  فندق 

لمدة 10 أيام.

سقط  منصوري  إن  الرومانية  الشرطة  وقالت 
أسفل  إلى  للفندق  الخامس  الطابق  أعلى  من 

السقف في الطابق األرضي وتوفي.

وقال مكتب المدعي العام في بوخارست إنه تم 
األدلة،  جمع  وتم  الحادث  مكان  في  تحقيق  فتح 
باإلضافة إلى مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة.

سفير  الرومانية  الخارجية  وزارة  استدعت 
عن  وعبرت  بوخارست  في  اإليراني  النظام 
حول  النظام  مسؤولي  تصريحات  من  دهشتها 

موت غالم رضا منصوري.

بيان  في  الرومانية  الخارجية  وزارة  وقالت 
بشأن التصريحات الرسمية لنظام الماللي: عمل 
وزارة الخارجية اإليرانية إلرسال مذكرة بتاريخ 
المسؤولين  يونيو وكذلك تصريحات بعض   20
المنصوري  وفاة  في  التحقيق  بشأن  اإليرانيين 

مثيرة للدهشة.

المـدعي العـام الرومـاني:
 موت غالم رضا منصوري كان مصحوًبا بالعنف

موظفي الطب الشرعي يحملون جثة غالم رضا مانسوري من فندق ديوك في وسط مدينة بوخارست

غالم رضا منصوري، قاضي هارب في النظام اإليراني
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كان بعض مفكري العرب قديما يفسرون تفشي 
وميتافيزيقية،  سحرية  تأويالت  عبر  األوبئة 
مرتبط  الطاعون  سبب ظهور  اعتبر  من  فمنهم 
التي  الكواكب،  وبحركة  الفلك  في  يحصل  بما 
تفسد الهواء. واعتبر الفقيه العسقالني في كتابه 
الوباء  أن  الطاعون«  فضل  في  الماعون  »بذل 
إلى  الناس من يرجعه  الجن«. ومن  »وخز من 
فساد أخالق البشر حتى أن السيوطي أنشد مرة 

معبرا عن حيرته :
أظن الناَس باآلثاِم باؤوا
فكان جزاؤهم هذا الوباُء
أآجال الورا متقارباٌت
بهذا الفصل أم فسد الهواُء
أم األفالك أوجبِت اتصاال
به في الناس قد عاث الفناُء
أم استعداُد أمزجٍة جفاها
جميُل الطبع واختلف الغذاُء

أما ابن خلدون، فربط ظهور األوبئة بمعطيات 
في  يحدد  حيث  وديمغرافية.  وسياسية  تاريخية 
بين  ممكنة  العالقة  المقدمة،  من  الثالث  الفصل 
سقوط الدولة وتفاقم عدد الموتى بالمجاعات أو 
سياق  في  المؤلف  ويتنزل  واألوبئة.  بالكوارث 
الرابع  القرن  هو  تونس،  تاريخ  من  مضطرب 
الهجري.  الثامن  للقرن  الموافق  ميالدي  عشر 
شك  أدنى  بدون  التاريخي-  السياق  هذا  يختلف 
الحياة  فيه  تطورت  الذي  الراهن  واقعنا  عن   –
السياسية، بموجب سن القوانين الوضعية والعهود 
الحديثة  المؤسسات  ظهور  وبفعل  الدولية، 
وترسخ مبادئ المجتمع المدني. ومع ذلك، تبقى 
المقدمة مؤلفا أساسيا ومرجعا مهما، ال غنى عنه 
وفي  والسياسية،  اإلنسانية  الظواهر  دراسة  في 

تحليل الوقائع االجتماعية والتاريخية.

نعود اليوم إلى هذا الكتاب في سياق فهم أسباب 
وفي   19 كوفيد  المستجد  العالمي  الوباء  ظهور 
وأن  السيما  به،  الحافة  الظروف  تأويل  إطار 
خلدون،  ابن  فيها  عاش  التي  الزمنية  الحقبة 
والسياسية،  االقتصادية  التغيرات  بكثرة  تميزت 
وبانتشار الطاعون في تونس سنة 749 هجري/ 
1348 ميالدي. وقد ظهر هذا الوباء، أول األمر 
البحر  موانئ  عبر  وانتقل  الوسطى،  آسيا  في 
بلدان شمال افريقيا مثل،  المتوسط إلى  األبيض 
األندلس،  إلى  الحقا  ووصل  وتلمسان،  تونس 
فحصد أرواح مئات األلوف من سكان المغرب 
الكبير، وأمات الماليين من سكان آسيا وأوروبا، 
أهل  فنجا  أكثر،  المدن  أهل  الطاعون  وأصاب 
وكان  والصحراوية،  والبدوية  الجبلية  المناطق 

الضحايا في المجمل من الحضر.
يذكر العالمة في سيرته الذاتية، أن هذه الجائحة 
وأخلت  العمران،  محاسن  من  كثيرا  أفسدت 
على  قضى  الجارف«  »الطاعون  وأن  الديار 
وسبب  العلم،  لقنوه  الذين  المشايخ  وعلى  أبويه 
له ذلك من األلم واألذى حدا بليغا، وكان عمره 
حدوث  تزامن  لقد  عاما.  عشرة  سبعة  حينها 

الطاعون مع فوضى سياسية عارمة في المشرق 
وفي المغرب حيث كثر الكيد السياسي، وكثرت 
وكانت  بينها،  ما  في  وتناحرت  العصبيات، 
اإلمارات تتالىب دون دوام يذكر، ولنذكر هنا أن 
الدولة  سقوط  مرحلة  مثّل  هجري  الثامن  القرن 
العباسية، وانحسار مجال المسلمين في األندلس.
الحتمية  من  ضرب  رصد  هو  هنا  يهمنا  ما 
الكبرى،  السياسية  التحوالت  بين  التاريخية 
وظهور الكوارث والجوائح. هذا تحديدا ما بينه 
للدولة عمرا طبيعيا  أن  فّسر  ابن خلدون عندما 
لها  وأن  اإلنسان،  عمر  مراحل  مراحله  تشبه 
بداية ونهاية. حيث تكون الدولة في أول تأسيسها 
متصفة بالعنفوان، ثم تنتهي، في تقدير العالمة، 
نهايتها  وتكون  األقل،  على  جيلين  أو  جيل  بعد 

مصحوبة بتفاقم عدد الموتى.
كوفيد  المستجد  العالمي  الوباء  ظهور  ينذر  قد 
تاريخية،  حقبة  بنهاية  تقدم،  ما  وفق  إذن   19
تميزت باندالع االنتفاضات والثورات والحروب 
الهجرة وتداعي  وصراع األيديولوجيات وكثرة 
المنظومات  وانخرام  السياسية  األنساق 

الديمغرافية والبيئية، والفوضى.

في  باالعتدال  نشأتها  أول  في  اإليالة  تتميز 
سلطتها، وفي قرب قيمها من األخالق الفطرية 
البناء  في  أفرادها  برغبة  وتتسم  البداوة  ألهل 
ويتضاعف  نسلهم  فيتزايد  والتطوير،  والتعمير 
آمال غامرة  لهم  وبنيانهم وتحصل  ديارهم  عدد 
في تحسين ظروفهم، فيتغير نمط عيشهم ويمتد 
الحرف  وتتعدد  الصنائع  فتكثر  مدنهم،  مجال 
جيلين،  أو  جيل  عبر  تدريجيا،  الحياة  وتزدهر 
لذلك  والترف،  والنماء  الوفرة  منتهى  تبلغ  حتى 
إلى  عادة  الدولة  عمر  المقدمة  شراح  يقسم 
التأسيس  مرحلة  هي،  أساسية  مراحل  خمس 
ومرحلة االنفراد بالملك ومرحلة الفراغ والدعة، 
طور  وأخيرا  والمسالمة،  الخنوع  طور  ثم 
تبلغ  أن  بعد  الدولة  تنحدر  والتبذير.  اإلسراف 
والطواعين  المصائب  مسقط  في  ترفها  ذروة 
من  عليه  يترتب  وما  العمران،  بكثرة  المتصلة 
وفساد  الهواء  تلوث  يؤدي  حيث  بيئي،  اختالل 
يكون  الذي  التنفسي،  الجهاز  اعتالل  إلى  الجو، 
وظهور  المزاج  وتعكر  الجسد،  سقم  في  سببا 
في  سببه  الوباء  »وقوع  العالمة  يقول  الوباء. 
ما  لكثرة  العمران  بكثرة  الهواء  فساد  الغالب 
فإن  الفاسدة…  والرطوبات  العفن  من  يخالطه 
وهذه  الرئة،  في  المرض  وقع  قويا  الفساد  كان 
هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة… 

في  الفاسدة  والرطوبات  العفن  كثرة  وسبب 
الدولة«.  آخر  ووفوره  العمران  كثرة  كله،  هذا 
ويكثر ضحايا الطواعين عادة في الدول الزاخرة 
في  وفاس  العربي،  المشرق  في  بسكان كمصر 
ضرورة  إلى  خلدون  ابن  يدعو  لذلك  المغرب. 
توفير مساحات فارغة بين البنيان والمدن حتى 
تحدث تموجات هوائية يكون من شأنها أن تذهب 
وأن  والحيوانات،  الديار  لعفن  المخالط  بالهواء 

تأتي بالنفس الصافي.
بتراجع  أيضا  الدولة  أفول  مرحلة  تتميز 
وظهور  الموتى  عدد  وارتفاع  السكان،  عدد 
الغذائي،  المخزون  نفاد  عن  الناجمة  المجاعات 
فعندما تهرم الدولة يكثر الفساد المالي والجبائي 
الحكم  نظام  على  والثائرون  الخوارج  ويظهر 
خيرات  في  الخارجية  األطماع  وتزداد  البالي، 
الهجر  »فيكثر  والحروب،  الفتن  وتندلع  الدولة، 
والقتل ووقوع الوباء«. ويستتبع كل ذلك انحسار 
وتتراجع  األعمال  فتركد  اإلنساني،  النشاط 
الذخيرة االحتياطية، من كل منتوج ويبلغ الناس 
ينذر كل  الجوع والفقر والموت.  أعلى درجات 
في  الهرم،  هذا  ونهايتها، ألن  الدولة  بهرم  ذلك 
عالج  ال  مزمن  بداء  شبيه  خلدون،  ابن  تقدير 
فقط  ال  الدولة«  »أمراض  معالجة  تتعذر  له. 
بسبب فساد السياسيين الحاكمين فيها، بل أساسا 
أهلها.  في  ترسخت  التي  السيئة  العوائد  بسبب 
دفعة  المجتمع  عادات  إصالح  يمكن  ال  لذلك 
الفرد  فليس  وكلي،  جذري  نحو  وعلى  واحدة، 
نبيا ليهدي البشر، وإنما يكون إصالح شيء من 
السنن المعتادة بكسب تأييد أفراد المجتمع باللين 

والتدرج.

كوفيد  المستجد  العالمي  الوباء  ظهور  ينذر  قد 
تاريخية،  حقبة  بنهاية  تقدم،  ما  وفق  إذن   19
تميزت باندالع االنتفاضات والثورات والحروب 
الهجرة وتداعي  وصراع األيديولوجيات وكثرة 
المنظومات  وانخرام  السياسية  األنساق 
اليوم  ولعلنا  والفوضى.  والبيئية،  الديمغرافية 
بعد  »الما  مرحلة  هي  جديدة  زمنية  إلى  نعبر 
تغيرات  األرجح-  على   – تدشن  التي  كورونا« 
ويتراجع  دول  بموجبها  تقوى  قد  مهمة  سياسية 
في  نغفل  ال  أن  هو  اآلن  المهم  أخرى.  نفوذ 
تخميننا لبوادر مرحلة إنسانية جديدة عن دروس 
لتعهدها  خلدون  ابن  دعانا  التي  تلك  التاريخ، 

بالنظر والتحقيق.

كاتبة تونسية )القدس العربي(  لندن 	 

إيمــان الريـاحي 	 

أفـول الدولـة وظـهور الوبــاء في فكـر  ابن خلدون
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سورين  الكبير  الدانمركي  العالم  قال  أن  منذ 
فإذن  أفكر  أنا   “ المشهورة  قولته  كيركغارد 
مفكرو  انطلق  المقولة  هذه  ومن  موجود”،  أنا 
فلسفة  وهي  ومباحثهم،  أفكارهم  في  الوجودية 
حد،  أقصى  إلى  وفكره  اإلنسان  تحترم  إنسانية 
شريطة أن ال تنطوي تلك األفكار على اتجاهات 

اعتدائية.

إذن ألن يكون كل فكر أو مذهب دينياً كان أم 
سياسياً أو إنسانياً ولكي يوصف بالرقي، ينبغي 
نصوص  اإلسالم  ففي  عدوانياً،  يكون  ال  أن 
وتحريم  وخياراته،  اإلنسان  احترام  غاية  في 
اآلية  في  ورد  حيث  البشر،  على  لالعتداء 
بغير نفس أو فساد في  نفساً  القرآنية: “من قتل 
أحياها  ومن  جميعاً،  الناس  قتل  فكأنما  األرض 
المائدة  سورة   32  “ جميعاً  الناس  أحيا  فكأنما 
(، ويحرض على التعاون )التحالف واالئتالف 
بلغة القاموس السياسي المعاصر( بقوله تعالى: 
“وتعاونوا على البر والتقوى، وال تعاونوا على 
تعالى:  وقوله   ،2 ــ  المائدة  والعدوان”  اإلثم 
“وترى كثيراً منهم يسارعون في اإلثم والعدوان 
المائدة  يعملون”  لبئس ما كانوا  السحت  وأكلهم 
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والموعظة  الصالة  والدعاة،  األئمة  ويستهل 
والعاقبة  العالمين،  رب  لله  “الحمد  بقولهم: 
للمتقين، وال عدوان إال على الظالمين، والصالة 
محمد  للعالمين،  رحمة  المبعوث  على  والسالم 
بن عبد الله الصادق األمين، وعلى آله وصحبه 
يوم  إلى  بإحسان  لهم  التابعين  وعلى  أجمعين، 

الدين”.

تؤكد  إنساني،  سياسي  كفكر  االشتراكية  في 
على  تعتِد  لم  االشتراكية  أن  التاريخ،  مصادر 
جهة أو دولة أو أمة، فاالشتراكية مذهب وفكر 
إنساني ال يعيش إال في وسط سلمي، وال تزدهر 
إلى بالتعايش حتى مع الخصوم لتظهر محاسنها 
للعدوان  هدفاً  كانت  فاالشتراكية  ومنجزاتها، 
السبب  وكان   ،)1917( تأسيسها  منذ  الخارجي 
سباق  هو  االشتراكي  النظام  نهاية  في  الرئيس 
الواليات  فيه  سارت  الذي  المجنون  التسلح 
فشل  وليس  الغربي،  والعالم  األمريكية  المتحدة 

في  وبلغت  خصومها،  يزعم  كما  االشتراكية 
عهد الرئيس ريغان مبلغاً عالياً )حرب النجوم(، 
حتى أصبحت الحرب النووية خياراً مطروحاً، 
نفسها  تحل  أن  وفضلت  االشتراكية  فتراجعت 
على خوض حرب نووية ضروس ال تبقي وال 
أن  وأظن  للتاريخ.  االحتكام  تترك  وأن  تذر، 
هي  الوجودية،  وكذلك  حكمه.  أصدر  التاريخ 
مذهب إنساني يعتمد أوالً فكرة احترام اإلنسان 
الرأي  وفرض  االعتداء  أما  وحريته،  وفكره 
الذي  اإلنسان  لطبيعة  ومعارضة  مخالفة  فهذه 
ال يستطيع أن يعمل ويداه مقيدتان، وال يستطيع 
التفكير وفكر قسري مسلط عليه. “متى أستعبدتم 
قالها   .... أحراًرا”؟  أمهاتهم  ولدتهم  وقد  الناس 
جاك  جان  وأكملها  الثاني،  الراشدي  الخليفة 
روسو” يولد اإلنسان حراً ولكنه مقيد باألغالل 

من كل مكان “.

اإلمبريالية شيء حقير، وهي تعني أنها تسلب 
مع  ولكنها  عنده،  خبز  رغيف  آخر  الفقير  من 
والديمقراطية،  اإلنسان،  لحقوق  تغني  ذلك 
بلد يخلو من جراح  المعمورة  وليس على وجه 

وأمراض خلقوها وتسببوا فيها. إنها نكتة سخيفة 
أن تزعم رعايتها لحقوق اإلنسان والديمقراطية، 
وليس هناك من يتفنن بإبادة البشر كاإلمبريالية.  

أعطني بلدا لم تكوِه اإلمبريالية بنارها ..؟

بالتغطية  حتى  تبالي  وال  العكس،  تفعل  إيران 
والجهل،  الخرافة  الفتات  ترفع  أنها  ورغم   ...
لكن لكل خرافة نهاية وها هو الجمهور قد مل 
واشمئزاز  المهترئ  والمسرح  الردئ،  التمثيل 

الجمهور، وسخط الحضور، واإلساءة لإلسالم، 
وتغليف الطمع والشراهة، بمسوح الدين .. فانتبه 
والفيلم  متلبساً،  السارق  على  وقبض  المسروق 

الهندي في نهايته .. والعوض الله بالخسائر ..
ــ إيران، تزعم أنها دولة إسالمية، وهذه بدأت 
ادعاء  بوسعها  العالم  في  بقعة  أي  أن  تتكشف، 
اإلسالم عدا إيران ..! بل بالعكس، ال أحد يسعى 
إلى تدمير اإلسالم بقدر إيران، بدليل أن كل من 
يعادي اإلسالم يجد في إيران الحليف األول لها 
أو  إقليمي  عمل  كل  في  األساس  والعنصر   ..
إيران  بل   .. نبالغ  ...ال  اإلسالم  يستهدف  دولي 
تبالغ في العداء والكراهية )وهي السلعة األفضل 

لديهم( وإليك الدليل :

الوجود  ودعمت  وساعدت  أدخلت  إيران  ــ 
األجنبي في أفغانستان.

وذبحت  ودعمت  ساعدت  من  هي  إيران  ــ 
الشعب العراقي.

ــ إيران، هي من ذهبت إلى سوريا لتدعم نظاما 
ساقطا، وتساهم بقتل الشعب السوري.

ليدمر  ــ إيران هي من صنعت حسن نصرالله 

لبنان الجميل ..
ــ إيران هي من سحرت الحوثي بالمال والجاه 

والسالح، ليدمر اليمن.

في داخل المعادالت اإليرانية أزمة خطيرة لو 
التهبت ال تبقي في إيران حجراً فوق حجر، ألن 
هذا البلد مركب تركيباً يخالف المنطق والمصالح 
السياسية واالقتصادية والثقافية، والغرب يدرك 
هذا تمام اإلدراك، وكذلك الشرق، إن إيران بلد 

مركب من قطع غير متجانسة، إذا رفعت قطعة 
منه فسينهار ما هو مشيد بسرعة، وتصبح هذه 
الدولية،  المصالح  لشتى  نهبا  الشاسعة  المنطقة 
األقوى،  الروسي سيكون  النفوذ  أن  المؤكد  من 
الشرقي،  العقل  مفردات  فهم  على  األقدر  ألنه 
ولهذا يحرص الغرب على بقاء إيران قوة تثير 
المشاكل تحت السيطرة، فإن شاء الغرب التدخل 
في  أو  العراق،  أو  الخليج،  أو  أفغانستان،  في 
حوض قزوين أو أذربيجان، أو مع تركيا، فإيران 
... فهي موجودة  القذر  الدور  جاهزة للعب هذا 
للعلب هذا الدور، وبنظرة من استراتيجي مبتدئ 
الفرس  أن  سيشاهد  المنطقة  في  الخارطة  إلى 
)وهم أمة صغيرة قياسا( أمة محشورة بين أمتين 
لهما عمق تاريخي وسياسي واقتصادي وثقافي 
العالمية  القوى  تحرص   .. والترك  العرب  بين 
التركية فذلك يعني كيانا يمتد  أن ال تتحد األمة 
المتوسط، وأمة  البحر  الصين وحتى  داخل  من 
المحيط  وحتى  العربي  الخليج  من  تمتد  عربية 
األطلسي، نظرة سريعة إلى الخارطة تنبئك بهذه 
هاتين  أن  الحقيقة  لهذه  أضفت  وإذا   ... الحقيقة 
األمتين مسلمتان .. ستصبح االحتماالت مرعبة.

مقتل  )نقطة  اإليراني  أخيل  كعب  هو  هذا 
قادرة  غير  هي  دور  لعب  تريد  وهي  إيران( 
عليه، إال بالتخادن والتخادم مع القوى العظمى، 
وهي تتفعل ذلك، ولكن ربما أن هذا قد ال ينفع 
للنهاية، ففي لحظة واحدة، تختل نقطة التوازن 
األزعر  الولد  لذلك دور   .... وينهار كل شيء. 
هو دور مرسوم بعناية، ويلعبه الفرس من زمن 
وأنتهاء  والبهلويين،  والقاجاريين  الصفويين 
والعباءة  والقفطان  العمامة  تثقل  الذين  بالماللي 
حركة رقصة الباليه .. فيبدو كل شيء بائساً بل 

وينذر بشر مستطير ..

في  البحرية  الهندسة  يدرس  كان  وأخ  صديق 
ألمانيا حكى لي أنه يمكن أن تنكسر باخرة وزنها 
مئات ألوف األطنان من الحديد في لحظة واحدة 
... ويحدث  بيدك  إلى نصفين كما تكسر خيارة 
هذا في لحظة واحدة، عندما تختل نقطة التوازن 
العواصف  ظروف  في  تبحر  حين  الباخرة  في 
واألنواء البحرية .. وال ينقذ السفينة سوى مالح 
قواعد  يجهل  من  وليس   ... خبرة  له  مهندس 
المالحة .. ويريد أن يرقص البالية .. وهو غير 
مجهز لهذه اللعبة ... وال يعرف من أصولها غير 
جملة واحدة .... أنا أؤذي ... إذن أنا موجود ...!

والعاقبة للمتقين !.......

 استاذ جامعي باحث وكاتب من أسرة 	 
البالد

أنـا أؤذي ... أنـا إذن موجود

د. ضرغام الدباغ 	 

كاريكاتيرعن المجلة الفرنسية األسبوعية كورييه إنترناسيونال
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في  شرعي  كمأذون  العمل  أمارس  بدأت  منذ 
من  وأسئلة  مكالمات  أتلقى  أنتاريو،  مقاطعة 
راغبين في الزواج وهم ال يعرفون اإلجراءات 
التي يجب أن تتبع لهذا الغرض مع عدم معرفة 
الزواج.  بأمور  الخاصة  الكندية  بالقوانين 
موقع  من  الموضوع  هذا  أترجم  أن  رأيت  لذا 
اللغة  يجيدون  ال  لمن   ServiceOntario

اإلنجليزية.

اإلجابة:
لكي تتزوج في أونتاريو، يجب عليك أوالً التقدم 
بطلب للحصول على رخصة زواج من حكومة 

أونتاريو. 
للحصول على هذه الرخصة، يجب عليك:

وإحضارها  زواج  رخصة  طلب  استمارة  ملء 
في  بلدة  أو  مدينة  أي  في  البلدي  المكتب  إلى 

أونتاريو، ودفع رسومها.
عند حصولك على رخصة زواج، يجب أن تعقد 
يوًما.   90 غضون  في  قرانكما  وخطيبتك  أنت 

ويمكن أن يكون هذا عقدا  دينيًا أو مدنيًا.
لديه  شخص  قبل  من  قرانك  عقد  يتم  أن  يجب 
مثل  األشخاص،  لتزويج  القانونية  الرخصة 

القاضي أو قاضي الصلح أو المسؤول الديني.
يجب أن تحضر أنت وخطيبتك عقد الزواج، فال 
يمكنك الزواج عبر الهاتف أو اإلنترنت. كما ال 

يمكن أن يمثلك أحد في هذا العقد.
للحصول  بطلب  التقدم  يمكنك  الزواج،  بعد 
ومن  متزوج.  أنك  إلثبات  زواج  شهادة  على 
مكان  في  الزواج  بشهادة  االحتفاظ  الضروري 

آمن. قد تحتاجها للقيام بأشياء مثل:
اجتماعية  مزايا  على  للحصول  بطلب  التقدم 
معينة، وتسوية التركة بعد وفاة شخص ما. تغيير 

اسمك األخير، الحصول على الطالق

1. تحقق مما إذا كنت أنت وخطيبتك بإمكانكما 
الزواج

أنتاريو  سكان  من  تكون  أن  ضروريا  ليس 
أن  إلى  أيًضا  تحتاج  وال  أونتاريو.  في  للزواج 

تكون مواطنًا كنديًا أو مقيًما دائًما.
للزواج في أونتاريو، يجب أن يكون عمرك 16 
عاًما أو أكبر. فإذا كان عمرك 16 أو 17 عاًما، 
والديك.  من  خطي  إذن  إلى  عادةً  تحتاج  فأنت 
فإذا كان والداك منفصلين، فمن الوالد الذي لديه 
حضانة طالب الزواج. لكن إذا كان عمرك 18 

عاًما أو أكبر، فال تحتاج إلى إذن من والديك.
عندما تتزوجان ال يجوز أن تكونا متزوجين من 
سابقا،  متزوجين  كنتما  وإذا  آخر،  شخص  أي 

فيجب عليكما تقديم إثبات ما يلي:
انك مطلق

ألغيت زواجك
موت زوجك السابق

زوجة  من  أكثر  يتزوج  أن  زوج  ألي  يمكن  ال 
في  القانون  يسمح  ال  نفسه.  الوقت  في  واحدة 
بعضهما  من  بالزواج  شخصين  من  ألكثر  كندا 

البعض.
يجب أن يوافق الزوجان على الزواج. ال يمكن 

إجبار أي منهما على ذلك.
الزواج.  يعنيه  ما  الزوجان  يفهم  أن  ويجب 

حقوقهما  بعض  أن  يعرف  كليهما  أن  يعني  إنه 
ومسؤولياتهما تتغير عندما يتزوجان

2. الحصول على رخصة زواج
بطلب  التقدم  عادة  عليك  يجب  تتزوج،  لكي 
حكومة  من  زواج  رخصة  على  للحصول 

أونتاريو.
رخصة الزواج ليست مثل شهادة الزواج. يمكنك 
بعد  زواج  شهادة  على  للحصول  بطلب  التقدم 
إتمام عقد الزواج. راجع الخطوة 5 حول كيفية 

الحصول على شهادة زواج.

كيفية التقدم بطلب للحصول على رخصة زواج
لطلب الحصول على رخصة زواج، عليك ملء 
نموذج طلب رخصة زواج مع خطيبتك. يجب 
متى  تذكر  وأن  عنكما  معلومات  تضمين  عليك 
التوقيع  كليكما  للزواج. يجب على  وأين تخطط 

على هذا الطلب.

المكتملة إلى  الزواج  خذ استمارة طلب رخصة 
يمكنك  أونتاريو.  في  بلدية  مبنى  في  مكتب  أي 
التقديم في مكتبك المحلي، حتى إذا كنت تخطط 

للزواج في مدينة أخرى في أونتاريو.
الهوية  بطاقات  من  قطعتين  أيًضا  أحضر 
يجب  منكما.  لكل  حكومية  جهة  عن  الصادرة 
أن تتضمن قطعة تعريف واحدة صورتك. على 
سبيل المثال، يمكنك إحضار جواز سفر أو سجل 

هجرة المهاجرين أو رخصة القيادة.

إسأل المدينة أو البلدة أو البلدية عن نوع الهوية 
مما  التحقق  أيًضا  عليك  يجب  يقبلونها.  التي 
كان  إذا  أو  موعد  تحديد  إلى  بحاجة  كنت  إذا 
يمكنك الذهاب في أي وقت عندما يكون مكتبهم 
شخصيًا  الحضور  فقط  ألحدكما  يمكن  مفتوًحا. 
لكال  األصلية  الهوية  إحضار  إلى  يحتاج  ولكن 
يعتمد  الرسوم.  دفع  عليك  ويجب  الشريكين. 
الرسوم  البلدية.  أو  البلدة  أو  المدينة  المبلغ على 
على  حصولك  بمجرد  دوالر.   150 حوالي 
رخصة الزواج، يجب أن يكون العقد خالل 90 

يوًما من تاريخ حصولك على الترخيص.

التقديم للزواج بعد الطالق
فأنت  الطالق،  بعد  للزواج  بطلب  تقدمت  إذا 
التقدم  عند  طالقك  على  دليل  تقديم  إلى  بحاجة 
يعتمد  زواجك.  رخصة  على  للحصول  بطلب 
إذا  ما  على  إحضاره  عليك  يجب  الذي  اإلثبات 

كنت مطلقًا في كندا أو في بلد آخر.
إذا حصلت على الطالق في بلد آخر، فإن حكومة 
وعادة  المستندات،  من  المزيد  تطلب  أونتاريو 
تأخذ مزيدا من الوقت للتحقق مما إذا كانت وثائق 
الطالق الخاصة بك صالحة. يمكن أن يستغرق 

ما يصل إلى 4 أسابيع.

3. إيجاد شخص ألداء مراسم الزواج
يمكن أن يكون عقد زواجك دينيًا أو مدنيًا. ولكن، 
يجب عليك التأكد من أن الشخص الذي يقوم بهذا 

العقد مرخص قانونًا على تزويجكما.
عادة ما يقرر األزواج نوع الحفل الذي يريدونه 
على  الحفل.  ألداء  ما  شخص  عن  البحث  قبل 

سبيل المثال، قد يقرروا أنه من المهم بالنسبة لهم 
أن يتزوجوا في مسجدهم.

في العقد الديني الشرعي، يؤدي المسؤول الديني 
المعترف به العقد الذي عادة ما يكون في مكان 
قائمة  اإلنترنت عن  البحث عبر  يمكنك  العبادة. 

باألشخاص المعترف بهم.
قاضي  أو  القاضي  يؤدي  المدني،  الزواج  في 
غالبًا  العقد،  المفوض  البلدية  كاتب  أو  الصلح 
أو  المدينة،  قاعة  أو  المحلي،  البلدية  مكتب  في 
دار  أقرب  عن  اإلنترنت  على  ابحث  المحكمة. 

بلدية أو مكتب بلدية.
يجب  صلح،  قاضي  أو  قاض  يزوجكما  عندما 
عليك دفع رسوم قدرها 75 دوالًرا أمريكيًا عن 
طريق شيك مصدق أو حوالة مالية تدفع لوزير 
المالية. سيتم إرسال هذا مع بيان الزواج المكتمل 
، إلى المسجل العام من قبل القاضي أو قاضي 

الصلح لتسجيل زواجكما.

4. اذهب إلى عقد زواجك
عبر  أو  الهاتف،  طريق  عن  الزواج  يمكنك  ال 
آخر  طريق حضور شخص  عن  أو  اإلنترنت، 

عنك. يجب أن تكون هناك شخصيا.
بالغين  األقل  على  شخصين  إلى  أيًضا  تحتاج 

ليكونا شاهدين على عقد زواجك.
يمكن أن يكون عقدك دينيًا أو مدنيًا. عادة ما تقام 
مراسم العقد الديني في مكان العبادة. ويمكن أن 
يكون العقد المدني في قاعة المدينة، أو في مكان 

خاص مثل مطعم أو منزل شخص ما.
يجب على الزوجين والشاهدين وعاقد العقد أن 

يوقعوا على رخصة الزواج.
الزواج أن يسجل  الذي عقد عقد  على الشخص 
كاملة  الزواج  رخصة  بإرسال  الزواج  هذا 

.ServiceOntario وموقعة إلى
الخارج، في  الزواج في  الناس يختارون  بعض 
بلد آخر. إذا كنت تريد الزواج خارج أونتاريو، 

راجع كيف نتزوج خارج أونتاريو؟

5. أطلب شهادة زواج إذا كنت بحاجة إليها
شهادة الزواج هي السجل القانوني للزواج. وهي 
تسرد أسماء المتزوجين وتاريخ ومكان الزواج.

شهادة الزواج ليست مثل سجل عقد الزواج الذي 
مراسم  أجرى  الذي  الشخص  إياها  يمنحك  قد 
زواجك. هذا يمكنك االحتفاظ به للذكرى، ولكنه 

ليس دليالً قانونيًا على زواجك.
الزواج.  رخصة  مثل  ليست  الزواج  شهادة 
رخصة الزواج تطلبها قبل الزواج. ولكنك تطلب 

شهادة زواج بعد الزواج.

لماذا قد تحتاج إلى شهادة زواج؟
تحتاج شهادة زواجك من أجل:

إظهار الدليل القانوني أنك متزوج
الحصول على الطالق

اجتماعية  مزايا  على  للحصول  بطلب  التقدم 
معينة

تسوية تركة بعد وفاة شخص ما
تغيير اسمك األخير

كيفية الحصول على شهادة زواج
شهادة  طلب  يمكنك  أونتاريو،  في  تزوجت  إذا 

زواج:
عبر االنترنت  -

عن طريق البريد أو الفاكس  -
شخصيا  -

عن طريق الهاتف  -

يجب عليك تقديم المعلومات التالية عند طلبها:
-  االسم األول واألخير لكال الزوجين

التاريخ الذي تزوجت فيه واسم    -
المدينة أو البلدة التي تزوجت فيها  
عليك دفع رسوم عند طلب شهادة    -

زواج.  

عبر االنترنت
لـ  اإلنترنت  عبر  طلب  نموذج  امأل 
ببطاقتك  الرسوم  وادفع   ServiceOntario

االئتمانية.

عن طريق البريد أو الفاكس
قم بتنزيل نموذج طلب شهادة زواج أو خذ واحدا 
المسجل  بمكتب  اتصل  أو  البلدية.  مكتب  من 
المجاني1-800-461-2156   الرقم  العام على 
واطلب  تورنتو(  )داخل   416-325-8305 أو 

إرسال النموذج إليك بالبريد.
امأل النموذج وأرسله بالبريد إلى العنوان أدناه. 
طريق  عن  الرسوم  دفع  في  ترغب  كنت  إذا 
الشيك، فاكتب الشيك باسم »وزير المالية«. إذا 
فاكتب  االئتمان،  ببطاقة  الرسوم  دفع  تريد  كنت 

رقم بطاقتك االئتمانية في النموذج.

Office of the Registrar General
PO Box 4600

Red River Road 189
Thunder Bay

P7B 6L8

أو يمكنك إرسال النموذج ورقم بطاقتك االئتمانية 
بالفاكس إلى .1-807-343-7459

شخصيا
يمكنك التقديم شخصيًا في تورنتو وأوتاوا فقط.

قم بتنزيل نموذج طلب شهادة زواج أو خذ واحدا 
من مكتب البلدية.

في  المكتوب  العنوان  إلى  وخذه  النموذج  امأل 
نموذج الطلب. إذا كنت ترغب في دفع الرسوم 
»وزير  باسم  الشيك  فاكتب  الشيك،  طريق  عن 
ببطاقة  الرسوم  دفع  تريد  كنت  إذا  المالية«. 
في  االئتمانية  بطاقتك  رقم  اكتب  االئتمان، 

النموذج.

عبر الهاتف
الرقم  على   ServiceOntario بـ  اتصل 
416- بالرقم  أو   1-800-267-8097 المجاني 
1234-326 )داخل تورنتو(، أو بالمسجل العام 
المجاني-1-800-461  الرقم  على  ألونتاريو 
)داخل   416-325-8305 بالرقم  أو   2156

تورنتو(.

إدفع الرسوم ببطاقتك االئتمانية

كـيـف تـتـزّوج فـي أونـتـاريـو؟
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بالل فضل 	 

“نتائج التحليل فيها حاجة غريبة جدا”.

وقع قلبي في رجلي حين قال الطبيب هذه العبارة 
الغامضة، ألسباب تتعلق بالتاريخ الطبي للعائلة، 
 Big“ وفكرت مباشرة في المرض الخبيث أو الـ
شارحاً:  قال  وحين  الخواجات،  يسميه  كما   ”C
“اتضح إن عندك أجسام مضادة لفيروس كوفيد 
19 في الدم، واضح إن الفيروس جالك وخفّيت 
منه من غير ما تظهر عليك األعراض”، وألن 
طبيبي مصري صميم، ويعرف أنني كنت على 
وشك أن أطيح بالموبايل جانباً ألسجد شكراً لله، 
ثم أجري في الشقة جرية الطيارة وأنا أغني “يا 
آخدكم  عايز  أنا  جيراني..  يا  أهلي  يا  اصحابي 
في أحضاني”، رفع صوته قائالً:”على فكرة هو 
كنت  ما  زي  بالك  تخلي  الزم  بس  كويس  خبر 
الفيروس  هل  دلوقتي  لغاية  متأكدين  مش  إلننا 
ممكن يغير تركيبته ويصيب اللي خف منه تاني 
بالخالص  العارمة  فرحتي  ليفرمل  أل؟”،  وال 
األبدي من فيروس ليس له “مالكة” حتى اآلن، 
التي  الكمامة  من  بالتخلص  أملي  على  ويقضي 

جعلت حبسة البيت أحّب إلي من الخروج منه.
كنت قد أّجلت ذهابي إلى الطبيب طيلة األسابيع 
ومن  بقاؤه،  طال  ُخّراج  من  للعالج  الماضية 
ألتقط  أن  من  البولية، خوفاً  المسالك  التهاب في 
أن  ليتضح  الطبيب،  عيادة  في  كورونا  عدوى 
السعال الحاد الذي أصبت به في منتصف شهر 
مارس كان على ما يبدو من أعراض كورونا، 
ارتفاع  لم يصاحبه  ذلك ألنه  في  أشك  لم  لكنني 
في درجة الحرارة أو ضيق في التنفس أو َهَمدان 
في الجسم، ولم يكن سعاالً جافاً، مما يعني أن كل 
البلغم  تعتبر  إليها، والتي  التي استمعت  الفتاوى 
خاطئة،  كانت  الفيروس  من  البراءة  على  دليالً 
أو ربما كانت صحيحة، وربما أكون قد أصبت 
بالفيروس في فترة الحقة لذلك أو سابقة عليه. ال 
أحد يدري، وال أحد يستطيع الجزم بشيئ سوى 
أن الحذر مطلوب طيلة الوقت حتى تنجلي هذه 

الغمة تماماً.
يضربون  كانوا  أعرفهم  من  كل  أن  المضحك 
بي المثل في الحذر والتزام تعليمات الوقاية من 
الفيروس والتتميم عليها طيلة الوقت في البيت، 
والحبايب،  واألصدقاء  األهل  مع  األثير  وعبر 
وإجراءاتي  الطبية  نصائحي  كل  أن  ليتضح 
يصاب  من  ثاني  كنت  فشنك.  كانت  الوقائية 
ذلك  إلى  سبقني  القريبة،  دائرتي  في  بالفيروس 
المرض  من  عانى  أصدقائي،  أعز  من  واحد 
بعد  الله  شفاه  ثم  أسبوعين  من  وألكثر  بشدة 
لم  ألنني  علي  يحقد  وألنه  عليه،  اترعبنا  أن 
في  يفكر  بأنه  صارحني  معاناته،  بنفس  أمر 
له  نقلت  أنني  فيها  يتهمني  قضائية  دعوى  رفع 
العدوى، وأنا لم أصارحه بأن موقفه في القضية 
ضعيف، ألنه يعمل في المجال الطبي، وسيكون 
العدوى،  لي  نقل  الذي  أنه  أثبت  أن  السهل  من 
ولذلك قررت أن أنتظر خسارته للقضية، ألرفع 

عليه بالمرة دعوى تعويض عن تشويه السمعة، 
وسأتبرع  الفلكية،  المحامين  ألتعاب  توفيراً 
الصحة  لمنظمة  تعويض  من  عليه  أحصل  بما 
العالمية مساندة لها في أزمتها المالية التي يتوقع 
أن تحدث بسبب سحب ترامب للتمويل األمريكي 
يطمئن  قاطعاً  بياناً  للمنظمة، شريطة أن تصدر 
به  لن يصيبوا  أنهم  إلى  الفيروس  المتعافين من 
ثانية، فأنا أحتاج في هذه الفترة إلى بعض اليقين، 

حتى ولو كان كاذباً.

حين قال أحد أقاربي بضحكة عريضة إنني يمكن 
“بالزمتي”  المستعجل  بالبريد  إليه  أرسل  أن 
العشرين  يتجاوز  بمبلغ  يبيعها  أن  يمكن  ألنه 
ألف جنيه، لم أفهم في البداية موطن اإلفيه، فلم 
التي  البالزما  بيع  عمليات  عن  سمعت  قد  أكن 
انتشرت في مصر خالل األيام الماضية، والتي 
وصلت إلى ذروة هزلمأساوية، حين قال البعض 
شهادات  بتزوير  قاموا  حرام  والد  هناك  إن 
البالزما  ليبيعوا  المرض،  من  تعافيهم  تثبت 
اتضح  ثم  بالشفاء،  حالمين  لمرضى  المضروبة 
الهزلمأساوية،  لذراها  حداً  تعرف  ال  مصر  أن 
عدد  أن  الحكومية  الصحف  إحدى  نشرت  حين 
بهم  الخاصة  بالبالزما  التبرع  عرضوا  الذين 
بوصفهم متعافين من الفيروس وصل إلى 300 
ألف شخص، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة 
في  الفيروس  أصابهم  الذين  عدد  أن  الصحة 
مصر لم يتجاوز الخمسة وثالثين ألف مواطن، 
وهو ما اعتبره البعض تأكيداً على عدم ثقتهم في 
تبدو  والتي  الصحة،  تعلنها وزارة  التي  األرقام 
أقل مما يصادفونه من حاالت وفاة وإصابة على 

صفحات مواقع التواصل االجتماعي.
لكن، بغض النظر عن العائد المادي الذي يمكن 

أن أحصل عليه من بيع البالزما ألصدقائي الذين 
هل  “بالزمتي”،  من  لالستفادة  دورهم  حجزوا 
هناك أصالً فاعلية طبية مؤكدة لبالزما المتعافين 
اليقين،  وجه  على  يدري  أحد  ال  الفيروس؟  من 
مثلما ال أدري حتى اآلن كيف أصبت بالفيروس 
برغم كل ما اتخذته من احتياطات جنونية؟ هل 
ثالثة  قبل  الطبيب  عيادة  زرت  حين  ذلك  كان 
أشهر؟ أم كان في مركز األشعة بعدها بيومين؟ 
بالساعلين  المكتظة  الصيدلية  مشاوير  في  أم 
بسبب  أم  ماركت؟  السوبر  في  أم  الكاححين؟ 
به  أصيب  وكيف  الديليفري؟  طلبات  من  واحد 
الحذر  في  حجة  نعده  كنا  الذي  صديقنا  قبلي 
كانت  وإذا  الفيروس؟  مع  الوقاية  في  ومرجعاً 
العدوى قد انتقلت إلّي من صديقي أو انتقلت مني 
إليه حين سهرنا سوياً في منتصف مارس، فكيف 
لم يصب بها بفضل الله من جلسوا معنا في تلك 
في  الصارمة  العزل  قرارات  سبقت  التي  الليلة 
مضاعفات  من  نجوت  هل  طيب،  نيويورك؟ 
السكر  الخطيرة على مصاب بمرض  الفيروس 
مثلي، ألنني كنت قد سيطرت على معدل السكر 
نجحت  وكيف  الماضية؟  الشهور  في  الدم  في 
وابنتي؟  زوجتي  إلى  نقله  عدم  في  الله  بفضل 
وهل ساعدنا على العبور من هذه المحنة التزامنا 
بكل ما يقوي المناعة من غذاء وفيتامينات؟ أم أن 

المسألة كلها قسمة ونصيب؟ 
قال الطبيب إن التورم الذي عانيت منه مؤخراً، 
من  يكون  ربما  لكنه  الله،  بحمد  خبيثاً  ليس 
الجسم  مناعة  يستنفر  الذي  الفيروس  تداعيات 
جلطات  البعض  لدى  فأحدث  ضده،  للوقوف 
خطيرة نتج عن بعضها بتر في القدمين والعياذ 
بعضها  التهابات،  آخرين  لدى  وأحدث  بالله، 
خفيف يمكن القضاء عليه بالمضادات الحيوية، 

األطباء  تسأل  وحين  ذلك،  من  أخطر  وبعضها 
والمختصين عن األسباب والمالبسات المرتبطة 
بكل ذلك، تسمع دائماً عبارة “ليس هناك إجابة 
خاش  نلعن  تجعلنا  التي  اآلن”،  حتى  مؤكدة 
بيانات منظمة الصحة العالمية، ثم نكتشف عند 
مناقشة أطبائنا أن المنظمة معذورة، ألن الوقت 
ال زال مبكراً للوصول إلى إجابات قاطعة على 
كل األسئلة التي يطرحها هذا الفيروس المربك، 
ولذلك لم يكن طبيبي نكدياً أو كئيباً حين طلب مني 
أفرمل  الحذر كما كنت، وأن  التزام  أن أواصل 
بالشيئ  تباع  مضادة  أجسام  بامتالك  فرحتي 
كيف  اليقين  وجه  على  تدري  ال  ألنك  الفالني، 
المقبلة،  نسخه  في  أداءه  الفيروس  هذا  سيطور 
األجسام  من  عمري  تحويشة  ستضيع  وعندها 
ولن  الزمة،  بال  بالزمتي  وستصبح  المضادة، 

ينتفع بها “ال قريب وال غريب وال حبيب”.
ما أنا متأكد منه حتى اآلن أنني يجب أن أشكر 
وأبتهل  وأسأله  ولطفه،  وكرمه  فضله  على  الله 
ويطرح  خير،  على  الجميع  شفاء  يتم  أن  إليه 
والممرضين  األطباء  في  والعافية  البركة 
والعاملين في المجال الطبي في كل بالد الدنيا، 
يلّم  لقاح  على  للعثور  والباحثين  العلماء  ويوفق 
هذا الفيروس الطايح في الخلق، وأن يجعلها آخر 
األحزان والجوائح، على األقل في حياتي وحياة 
سيأتون  الذين  أما  وأوالدهم،  وأحفادي  أوالدي 
أخطر  مشاكل  لألسف  لديهم  فستكون  ذلك،  بعد 

من كورونا. 

مدّون	 

كاتب وسيناريست من مصر	 
مدونة )الكشكول( العربي الجديد	 

ربمـا أكـون قـد نجـوت من كـورونـا!

عـانى من المـرض بشـدة وألكـثر من أسبـوعين ثم شفـاه اهلل بعد أن اترعبنـا عليـه،
وألنـه يحقد علي ألنني لـم أمر بنفس معـاناته، صـارحني بـأنه يفكـر في رفـع دعـوى
قضائية يتهمني فيها أنني نقلت له العدوى، وأنا لم أصارحه بأن موقفه في القضية ضعيف

كاريكاتير بريشة الفنان عماد حجاج عن صفحته على االنترنيت
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خطيب بدلـة 	 

علي حسـين 	 

قصـة زواج بعثية

في  الجديد  النظام  قطعها  التي  المسافة  هي  ما 
العراق خالل السبعة عشر سنة الماضية؟ ما هي 
نسب النمو والتطّور والتقدم ، تثبت لنا تجارب 
الفعل  اليه  الذي يمكن أن يصل  المدى  الشعوب 
البشري، حين تتظافر الجهود والنيات الصادقة 

في بناء وتطور األوطان.

صفحات  نقلب  ونحن  ومثيًرا،  مذهاًل  أليس 
بينغ،  شياو  دنغ  مثل  رجاًل  نجد  أن  التاريخ، 
خليفة ماو، يطلب مساعدة زعيم دولة في حجم 

سنغافورة، لنقل تجربتها إلى الصين؟ سنفاجأ، أن 
بنغ كان يذهب بنفسه سًرا للقاء لي كوان ليطلب 
الذي  الصيني،  التحول  أن  ونعرف،  مشورته، 
قد يصبح أهم حدث في التاريخ المعاصر، كان 
من عمل رجلين ماركسيين. أحدهما زعيم أكبر 
جناح  إلى  ينتمي  كان  والثاني  شيوعي،  حزب 
“إذا  دنغ  يقول  سنغافورة.  جنوبي  في  ماركسي 
أردت أن تعبر النهر عليك أن تتحسس األحجار 
بأمان”.  العبور  تتمكن من  أعماقة كي  التي في 
نكران  على  الناجحة  الشعوب  تجارب  تقوم 
الذات والمشاركة الفاعلة في بناء البالد وصدق 
األنظمة  تجارب  تقوم  فيما  اإلنسانية،  المشاعر 
جسد  على  تتركها  التي  الجروح  على  الفاشلة 

الوطن. 
في  قرية  إلى  نفسه  ديغول  نفى  عاًما   50 قبل 
األحداث  مجرى  عن  بعيدًا  يكون  كي  الجنوب 
حاول  فقبلها   ،1968 عام  بالبالد  عصفت  التي 

الشعب  داعيًا  إصالحات،  باقتراح  األزمة  حل 
الفرنسي إلى استفتاء عليها، مؤكدًا أنه سيستقيل 
تلك  على  الشعب  يوافق  لم  إذا  منصبه  من 
االستفتاء، وكانت  ذلك  اإلصالحات. وقد جرى 
نتيجته سقوط االقتراحات، ووفى ديغول بوعده 
فاستقال في اليوم التالي، لتبقى منزلته في عقول 
واألخالقي  للسياسي  الوفاء  منزلة  اآلخرين، 
في  واحدة  يطلق رصاصة  لم  الذي  والعسكري 

وجه معارضيه. 

يقدس  ظل  رجل  عن  نقرأ  أن  غريبًا  بدا  كم 
حياة العائلة، يكتب من منفاه االختياري الرسائل 
فرنسا  من  أهم  شيء  “ال  يوصيهم،  أحفاده  إلى 
منديل  ثمن  من  أكثر  يملك  ال  هناك  مستقرة”، 
القرية  طبيب  يزوره  حيث  زوجته،  إلى  يهديه 
ويجلس  محاصيلهم،  حول  الفالحين  ويمازح 
التاريخ،  في  سياسي  خطه  ما  أهم  ليكتب، 

األمل  األمل”،  أسماها “مذكرات  التي  مذكراته 
برغم  وعافية،  وازدهاًرا  تطوًرا  أكثر  بفرنسا 
جحودها مع الرجل العجوز. كان ديغول محاًطا 
بالكاتبين أندريه مالرو وفرنسوا مورياك. ولكن 
لسيد  النقد  يكيل  آخر  كاتب  كان  الخارج  في 
اإلليزيه، فما انفك سارتر يحارب ديغول ويسخر 
وعبقرية  الفكر  عبقرية  بين  حادة  مواجهة  منه، 
يحترم سارتر وحين  ديغول  فيها  كان  السياسة، 
أصبح األخير رمًزا يلهب مشاعر الطلبة ويقود 
أعنف التظاهرات وحين امتألت صحف فرنسا 
نظام  ضد  المنشورات  يوزع  سارتر  بصور 
الحكم، طالب عدد من القادة األمنيين والوزراء 
بسجنه، رد عليهم ديغول، بعبارته الشهيرة “ال 
أحد يسجن فولتير، هل يمكن أن نضع فرنسا في 

السجن؟” .

)المدى( البغدادية 	 

االنظمة الفاشلة

قال كمال: روق عمي أبو محمد، قربنا نوصل للقفلة. هون محمود 
بلش يستثمر الخالف اللي جرى بين البعثي المخبر سالم والمرشح 
اللي حامل شهادة دكتوراه في الهندسة أيمن، وصار ينفخ في نار 

األزمة لحتى يقويها
اإلمتاع  سهرة  في  كمال  األستاذ  لنا  رواها  التي  القصة  تفاصيل 
والمؤانسة عن زواج الرفيق محمود “عضو فرع الحزب بإدلب” 

من الرفيقة جوجو كانت بالغة اإلثارة.
إذ قال إن جوجو،  المستطاع،  الحكاية قدر  إلى تعقيد  عمد كمال 
ذات الثالثين ربيعاً، تعرف أن “الرفيق محمود”، البالغ من العمر 
ستين عاماً، يعشق األرض التي تمشي عليها، وقد حرق ألجلها 
مراكبه القديمة كلها؛ طلق امرأته، ودخل في حالة قطيعة مع أبنائه 
والثانية  بالدقيقة  الدوام  ساعات  يعدّ  يوم  كل  في  وأصبح  وبناته، 
حتى يحين وقت االنصراف فيأتي إلى البيت، ويصطحبها معه في 
نزهة إلى منتزه جبل األربعين، أو إلى حلب، أو إلى أحد محالت 
والحلويات  الطعام  يتناوالن  سراقب،  في  والهيطلية  البوظة  بيع 

ويعودان إلى البيت وهما في قمة السعادة.
ولكن جوجو نغصت عليه هناءته عندما طلبت منه تعيين شقيقها 
“رمضون” الذي يحمل شهادة الثانوية العامة الفرع األدبي، بوظيفة 
أو  مهندساً،  يكون  أن  بالمدير  تشترط  التي  الفالنية  للدائرة  مدير 
يحمل إجازة في االقتصاد والتجارة، أو شهادة الحقوق. ولم تترك 
باالنفصال  هددته  إذ  يماطل،  أو  ف،  يَُسّوِ أو  ليراوغ،  فرصة  له 
وزيادة  بحذافيره،  طلبها  ينفذ  لم  هو  إذا  أهلها  بيت  إلى  والعودة 
السياسي، عضو  تفيد بأن خصمه  التحدي سربت له معلومة  في 
الفرع اآلخر “الرفيق نوفل”، كان قد وضع عينه عليها منذ زمن 
بصدمة  أصيب  محمود  من  بزواجها  نوفل  علم  وحينما  طويل، 
نفسه ويقول “راحت  ندماً، ويقرع  ينتف شعره  عاطفية، وصار 
جوجو من إيدي، يلعن حظي”، ثم راح نوفل ينسج اآلمال منتظراً 
أن يقع خالف بين جوجو ومحمود يؤدي إلى انفصالهما ليدخل هو 
على الخط، وفي حال طالقها من محمود لن يتوانى في أن يطلق 

زوجته ويتزوجها، ويعلن عشقه لها على رؤوس األشهاد.
قال أبو محمد: بالفعل هالقصة معقدة. أنا شايف إنه محمود راح 

يخسر وظيفته بالمحصلة، وإذا خسرها راح يخسر جوجو كمان، 
ألنها في األساس تزوجته حتى تستفيد منه.

قال كمال: عليك نور يا عمي. لكن واحد انتهازي متل محمود مو 
بهالبساطة ممكن يرمي سالُحه. والحقيقة إنه فَكَّْر بعدد كبير من 
السيناريوهات اللي ممكن تنّجيه من األزمة، وتمّكنه من إيصال 
الفتى الهضيلة “رمضون” لرئاسة الدائرة الفالنية لترضى عليه 

جوجو وفي الوقت ذاته ما يخسر عمله.
في  ليسانس  شهادة  لرمضون  يشتري  فَّكر  هالسيناريوهات:  من 
السوفييتي  االتحاد  دول  إحدى  من  الحقوق،  في  أو  االقتصاد، 
اللي  بالرفيق غسان  هالفكرة واتصل  له  ولما خطرت  المنفرط.. 
ساعد أكتر من رفيق بعثي على شراء دكتوراه، وأبدى استعداده 
لدفع أي مبلغ بينطلب منه، لكن غسان اعتذر له، وقال له إنه هاي 
الدول بتبيع شهادات الدكتوراه، وما في بالعادة تبيع ليسانسات.. 
وحتى شهادة الدكتوراه، ما بيبيعوك إياها إذا ما كان معك شهادة 

جامعية من بلدك.
هالقصة.  كتير حبيت  أنا  أستاذ كمال؟  يا  بتعرف  ماهر:  أبو  قال 

دخلك شلون انحلت بعدين؟
قال كمال: فكر الرفيق محمود بسيناريو تاني، َعَرُضه على جوجو، 
بيتقدم  يلي:  كما  وتفاصيله  الوحيد.  الحل  هو  هادا  إنه  لها  وقال 
الشهادة  بموجب  الفالنية،  المديرية  في  توظيف  بطلب  رمضون 
الثانوية اللي بيمتلكها، وهوي، يعني محمود، بيتصل بمعاون مدير 
الدائرة المكلف بتسيير األعمال، وبيطلب منه يعينه، وبعد التعيين 
ويخليه  الفرع  أمين  مع  محمود  بيحكي  شهرين،  أو  شهر  بفترة 
يعزل معاون المدير الحالي ويعين رمضون مكانه، وهيك بيصير 
رمضون معاون مدير، ومكلف حكماً بتسيير شؤون المديرية إلى 
حين تعيين مدير بشكل رسمي، وبما أن التعيين بيطلع من مكتب 
طويل،  زمن  المدير  تعيين  عملية  يأخر  بإمكانه  نفسه،  محمود 
وهيك رمضون بيصير كأنه مدير، أما تعيينه مدير بهاي الشهادة 

فغير ممكن إذا ما قلنا مستحيل.

قال أبو جهاد: يعني القصة انحلت.
رضيت،  ما  جوجو  الرفيقة  إلن  انحلت،  ما  والله  ال  كمال:  قال 
بصفة  الناس  بين  يطلع  مستعد  مو  رمضون  أخوها  إنه  وقالت 
معاون مدير! ومو بس هيك، كمان السيارة اللي بيسلموها لمعاون 
المدير أقل فخامة من السيارة اللي بيستلمها المدير. على كل حال 
السيناريو النهائي كان فعالً بارع جداً، وبيثبت بالدليل القاطع إنه 
واحد متل محمود، دابك في ذكرى الحركة التصحيحية مية مرة، 
ومفتوق بنطرونه أثناء الدبكة شي خمس مرات، مستحيل يرمي 

سالحه وما يهتدي لحل يرضي حبيبة قلبه الرفيقة جوجو.

وهيي  تبعه،  الخطة  بتطبيق  محمود  بلش  األيام،  من  يوم  وفي 
التالية: محمود رشح السيد )أيمن( اللي معه دكتوراه في الهندسة، 
الناس  أيمن  لما رشح  لتعيينه بصفة مدير.  وسمعته نضيفة جداً، 
نزيه  محمود شخص  الرفيق  إنه  يقولوا  اندهشت. وصاروا  كلها 
المناسب.  للمنصب  المناسب  الشخص  رشح  إنه  بدليل  ومحترم 
معه  إنه  وزعم  )سالم(،  اسمه  جداً  وسخ  بعثي  رفيق  تقدم  فجأة 
إجازة في االقتصاد. الحقيقة إنه سالم كذاب، هوي درس في كلية 
الطراز  من  تقارير  كتيب  وسالم  وترك..  التانية  للسنة  االقتصاد 
قال  القطرية،  وللقيادة  األمن،  فروع  ألحد  تقرير  فكتب  الرفيع، 
فيه إنه المرشح أيمن مو بعثي، وعنده ميول سلبية معادية للقائد 
التاريخي حافييظ.. ورشح نفسه مكانه، ألنه هوي بعثي وجامعي. 
يرشح  إنه  من محمود  الخط، وطلبوا  ع  دخلوا  المخابرات  هون 

الرفيق سالم ويعتبره )خيار رقم 2( بعد أيمن. محمود وافق.

قال أبو محمد: يا شباب أنا دخت. األستاذ كمال عقد القصة كتير.
قال كمال: روق عمي أبو محمد، قربنا نوصل للقفلة. هون محمود 
بلش يستثمر الخالف اللي جرى بين البعثي المخبر سالم والمرشح 
اللي حامل شهادة دكتوراه في الهندسة أيمن، وصار ينفخ في نار 
الفرع  أمين  اضطر  حتى  كبرت  والقصة  يقويها..  لحتى  األزمة 
الخالف  أجل حل  الفرع من  لقيادة  اجتماع موسع  يتدخل، وعقد 

والتوصل لحل وسط.
المناسب  المرشح  إنه  وقال  االجتماع  في  حكى  محمود  الرفيق 
طبعاً هوي أيمن، لكن أيمن انحرق، ومستحيل القيادة تقبل فيه بعد 
البند  قبل سالم، وخاصة  بحقه من  انكتبت  اللي  الحارقة  التقارير 
اللي بيقول إنه معادي للقائد حافظ.. أما سالم فهادا شخص مكروه 

وكل الناس راح تنزعج إذا عيناه.
وأضاف محمود: األفضل حالياً إنه نجيب شخص ال هو من العير 
وال من النفير، يعني ال بيعض وال بيخرمش، ونعينه مدير للدائرة 
بشكل مؤقت، ويمكن نتغاضى عن شرط الشهادة حتى نطلع من 

المشكلة. وهادا الشخص هوي الرفيق رمضون.
وبالفعل عينوه.

تُعنى  التي  المشرف على مدّونة “إمتاع ومؤانسة”،   	
باألدب الساخر والصحافة الساخرة. )العربي الجديد(

يعّرف بنفسه كالتالي:
كاتب عادي، يسعى، منذ 35 سنة، أن يكتسب شيئاً من األهمية. 
أصدر، ألجل ذلك، عشرين كتاباً، وألف عدداً كبيراً من التمثيليات 
الصحفية،  المقاالت  من  المئات  وكتب  واإلذاعية،  التلفزيونية 

دون جدوى.
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أحـداث بغـداد األخيــرة
العـراق تحكـمه دولـة أم دويلـة!!

إيران ال تريد لمنطق الدولة أن يسود ألن منطق الدولة هو منطق البناء والتنمية،
وإيـران تريد هـذه العـواصم العـربية التي تتبـاهى )بـاحتـاللها( خـرائب ينعـق فيهـا بـوم الطــائفية

حتى كتابة هذه السطور يبدو أن رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي ما زال صامدا بوجه 
الميليشيات في محاولته إلثبات هيبة الدولة التي 
التي  عبدالمهدي  عادل  حكومة  في ظل  تالشت 
الطرف  )حكومة  بتسميتها  العراقيون  يتندر 
تالشت  والتي  األرجنتين(  )حكومة  أو  الثالث( 
من  هي  الميليشيات  وأصبحت  ظلها  في  الدولة 
باغتيال  لنذّكر  هنا  نحتاج  وال  العراق.  يحكم 
هذه  يد  على  والناشطين  الشهداء  من  المئات 
التي  العراقي  الشعب  انتفاضة  إبان  الميليشيات 

سبقت جائحة الكورونا.

تريد  ال  الميليشيات  لهذه  األكبر  الراعي  إيران 
هو  الدولة  منطق  ألن  يسود  أن  الدولة  لمنطق 
منطق البناء والتنمية، وإيران تريد هذه العواصم 
ينعق  خرائب  )باحتاللها(  تتباهى  التي  العربية 
على  ذلك  في  تعتمد  وهي  الطائفية،  بوم  فيها 
إلى  السالح  بقوة  تحولت  التي  المسلحة  أذرعها 
دويالت أقوى من الدولة  لتتمكن من استخدامها 
في مشاريعها السياسية واالقتصادية متى تشاء، 
ولتضعها دائما أوراقا في عملية مفاوضاتها مع 
خصومها الغربييين، وخاصة الواليات المتحدة. 
أنها  تدعي  التي  اإليرانية  السياسة  هي  هكذا 
فهي  المنطقة  في  األمريكي(  تحارب)المشروع 
أراضيها،  على  وليس  برجالها  ليس  تحاربه 
وبالتالي فإنها ال تهتم بما تؤول إليه األوضاع في 
هذه الدول من فوضى وعدم استقرار وانهيارات 
حالة  من  وآخرا  أوال  المستفيد  فهي  اقتصادية، 
أو  الضعف هذه، والضحايا سواء كانوا )دوال( 
منطق  إيرانيين!!  وليسوا  عرب  فإنهم  )أفرادا( 
)الدويلة( هذا كرسته في لبنان، فصادرت قراره 
الدولة  وأوقعت  السالح  بقوة  المستقل  السياسي 
في مأزق اقتصادي وسياسي نشهد نتائجه على 
األرض اليوم، وهو المنطق نفسه الذي اعتمدته 
في اليمن والذي تسبب في إفشال كل المحاوالت 
اليمنية،  األزمة  لحل  جرت  التي  السياسية 
تتصدر  الحوثي(  )السالح  قضية  كانت  حيث 
المفاوضات، وكان اإلصرار على إبقاء السالح 
النهائي في أي  الحوثية هدفه  الميليشيات  يد  في 
بمواجهة  )الدويلة(  منطق  تثبيت  مستقبلي  حل 
الدولة  ألن هذه األخيرة مسيرة من طهران وال 
يهمها قطعا مصلحة الوطن أو المواطن وتعتاش 
على شعارات زائفة مثل )المقاومة( و)الممانعة( 
الترهات  إلى ذلك من  و)الموت إلسرائيل( وما 
التي بدأت الشعوب تدرك أنها أكاذيب. والدليل، 
ولبنان  العراق  في  جرت  التي  االنتفاضات 

ورفض األغلبية لمنطق )الدويلة(. 

إلى  السعودية  جر  في  إيران  نجحت  لقد  نعم 
بحجر  عصفورين  فضربت  اليمني  المستنقع 
في  والخليجي  السعودي  المال  استنزاف  واحد، 
لم  الذي  الحوثي  نفوذ  وتقوية  تنتهي،  ال  حرب 
يكن يحلم حتى بمشاركة سياسية أكبر من حجمه 

الطرف  نفسه  يعتبر  اليوم  وهو  السلطة،  في 
األقوى في اليمن!!

ما يحدث في العراق مشابه تماما لما حصل في 
عمالئها  عبر  استثمرت  فإيران  واليمن،  لبنان 
وأذرعها في العراق فتوى المرجع الشيعي السيد 
وضوح  واضحة  كانت  التي  السيستاني  علي 
الشمس في دعوتها القادرين على حمل السالح 
بوجه اإلرهاب الداعشي إلى التطوع في القوات 
في  فأعلنت  األمن،  وأجهزة  العراقية  المسلحة 
تلك الظروف الملتبسة عن تشكيالت كانت قائمة 
أصال واستخدمتها في تصفية العلماء العراقيين 
من  انتقاما  والطيارين  والضباط  الجيش  وقادة 
العراق الذي خاض معها حربا أفشلت مشروعها 
على  الحرب  استمرار  ومع  التوسعي.  االقليمي 
على  قوة  الميليشيات  هذه  أصبحت  داعش 

دخلت  ثم  والعباد  البالد  بمصير  تتحكم  األرض 
تحت مظلة ما سمي بالحشد الشعبي لتكسب صفة 
رسمية وترتكب جرائمها تحت هذه المظلة. وما 
إبان  للناشطين  واختطاف  قتل  جرائم  من  حدث 

االنتفاضة يؤكد ما نقوله.

ماحصل مؤخرا في بغداد هو محاولة من رئيس 
لتثبيت  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء 
تتلقى  التي  )الدويلة(  بمواجهة  )الدولة(  منطق 
الحشد  بمظلة  وتستظل  طهران  من  تعليماتها 
الجرائم  ترتكب  قانونيا  غطاء  لتكسب  الشعبي 
فهي  مساءلتها،  على  أحد  يجرؤ  ان  دون  تحته 
الشعبي  والحشد  شعبي(،  )حشد  تدعي  كما 
أضفى عليه البعض قدسية  رغم ان بين قياداته 
للبحث  وعودوا   واللصوص  القتلة  من  الكثير 
تحرير  بعد  معداته  باع  بيجي ومن  عن مصفى 
هذه  لتلمسوا  داعش  من  الدين  صالح  محافظة 
بالمئات تضم  الحقيقة!! وهذه واحدة من قضايا 
وعمليات  وممتلكات  أراضَي  على  تجاوزات 

المصادر  الحشد.  قادة   بعض  ارتكبها  ابتزاز 
تحاور  الكاظمي  أن  تؤكد  بغداد  في  المطلعة 
بعض  مع   العملية  سبقا  اسبوعين  مدى  على 
رموز هذه الميلشيات للتوقف عن أعمال قصف 
مع  اجتمع  وأنه  بالكاتيوشا  األمريكية  المصالح 
صالح الفياض باعتباره مسؤوال عن الحشد ومع 
أبلغهم  وأنه  أخرى  العامري وشخصيات  هادي 
لقصف  جديدة  محاوالت  أية  ضد  سيتحرك  أنه 
السفارة األمريكية أو قوات التحالف. ويقال إنهم 
وافقوه على ذلك بعد أن حصلوا على امتيازات 
اإليرانية رفضت  قيادتهم  أن  ويبدو  لهم،  جديدة 
ذلك وحركت المجموعة التي تم اعتقالها خالل 
العملية وقد انقلب هؤالء على الكاظمي وهاجموه 
ضد  أمريكية  أجندة  بتنفيذ  واتهموه  العملية  بعد 
)الحشد(، بل إن المسؤول األمني لكتائب حزب 
الله المدعو أبو علي العسكري وصفه بـ )المسخ( 

وكرر اتهامات سابقة له بضلوعه في عملية قتل 
على  األمريكان  نفذها  التي  والمهندس  سليماني 

طريق مطار بغداد الدولي.

المثير للسخرية أن قيس الخزعلي زعيم ما يسى 
بثته وسائل  بـ )العصائب( اعترف في تصريح 
الخضراء  المنطقة  قصف  بأن  عراقية  إعالم 
يستهدف  وإنما  العراقيين  يستهدف  ال  والمطار 
)للمقاومة  مشروع  عمل  وهو  األمريكان، 
ألن  هاللين  بين  المقاومة  أضع  االسالمية(. 
السياسية  العملية  في  أساسا  مشارك  الخزعلي 
وزارة  في  أصال  وممثل  برلمانية  كتلة  ولدية 
لجهة  مقاوما  يكون  أن  يمكن  فكيف  الكاظمي، 
متحالفة مع حكومة هو عضو فيها؟ والسؤال الذي 
يطرح نفسه هنا هو: من الذي أوصل الخزعلي 
األمريكان  غير  المواقع  هذه  إلى  لفه  لف  ومن 
الذين أسقطوا نظام صدام حسين؟ وكيف أصبح 
إيران  العراق من  هؤالء )مقاومين( وقد دخلوا 
القوات األمريكية وبصرها. وإيران  تحت سمع 

فيها  مسؤول  من  أكثر  لسان  على  قالت  أصال 
الخزعلي  ويعرف  العراق.  احتالل  سهلت  إنها 
وغيره أنهم ما كانوا يستطيعون أن يدخلوا قرية 
فهم  األمريكي،  االحتالل  لوال  عراقية  حدودية 
أصال كانوا عمالء لألمريكان، ثم نقلوا خدماتهم 

فأصبحوا عمالء إليران!!

المعلومات اآلتية من بغداد حتى اآلن تؤكد:
أن هناك ايرانيا خبيرا بين المعتقلين.  -

كاتمة  أسلحة  على  عثرت  الحملة  أن   -
في  تستخدم  التي  األسلحة  طراز  من  للصوت 
ضلوع  على  مؤشر  وهذا  االغتيال،  عمليات 

الميليشيات بعمليات قتل المتظاهرين السلميين.
كانت  صواريخ  منصات  هناك  أن   -
في  األمريكية  السفارة  باتجاه  مجهزة لإلطالق  

الخضراء والقوات األمريكية في مطار بغداد.
كانت  ثالثة  منصة  أن  مؤكدة  غير  أنباء  وهناك 
السالم،  عليه  الكاظم  اإلمام  مرقد  نحو  موجهة 
وشخصيا ال أستبعد هذا حتى وإن لم يعلن عنه 
من  الطائفية  الفتنة  نار  إشعال  تريد  إيران  ألن 
العراقيون  المتظاهرون  أطفأها  أن  بعد  جديد 

الشرفاء بشعاراتهم التاريخية.

او عدم  الكاظمي  قدرة  لنا  القادمة ستثبت  األيام 
بمواجهة  الدولة  منطق  تكريس  على  قدرته 
المسلحة  القوات  الدويلة وهل سيستطيع تنظيف 
المحيطة به من عناصر الميليشيات والجواسيس 
ويبدأ ببناء قوات مسلحة مهنية بعيدة عن الفكر 

الميليشياوي والطائفي .

سياسة  أن  ظنوا  إذا  اإليرانيون  القادة  ويخطيء 
الواليات  مع  يمارسونها  التي  الهاوية(  )حافة 
اإلدارة  انشغال  مستغلين  أذرعهم  عبر  المتحدة 
األمريكية باالنتخابات من جهة وبجائحة كورنا 
الواليات  على  حوار  لفرض  أخرى  جهة  من 
من  للتخفيف  يريدونه  الذي  الوقت  في  المتحدة 
نظامهم  يخنق  بدأ  الذي  االقتصادي  الحصار 
الفاشل الذي أنهك الشعب اإليراني وبدد موارده 

على أحالم لن تتحقق..

التابعة  المسلحة  األذرع  قادة  أيضا  ويخطيء 
إليران إذا اعتقدوا أنهم أهم  عند القيادة اإليرانية 
يهتز تحت وطأة  بدأ  الذي  السياسي  من نظامها 
إذا  إيران  قادة  ألن  كورونا،  وجائحة  العقوبات 
نظامهم  تهدد  حقيقية  مخاطر  هناك  أن  أدركوا 
على  المحافظة  أجل  من  الجميع  عن  سيتخلون 
أمام  تماما  مكشوفين  هؤالء  وسيصبح  النظام، 
شعوبهم التي لن ترحمهم بسبب ما ارتكبوه من 

جرائم أنهكت بلدانهم..

ومن يِعش يَر...

لندن-أونتاريو 27 يونيو 2020	 

مصطفى الكاظمي هل يصمد بوجه محاوالت )الدويلة( ويضع حدا لالنتهاكات ؟
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مساحة اعالنية
خدما ت



 تحويل قرية “النبي صموئيل” ومسجدها
لموقع أثري ومخطط إلقامة 251 وحدة استيطانية

سلطات  أعلنت  أبو خضير-  محمد   - القدس-  
أراضي  من  دونمات   110 اعتبار  االحتالل 
مدينة  غرب  شمال  صموئيل،  النبي  قرية 
لـ”حديقة  أثرياً وتطويراً  القدس المحتلة، موقعاً 
جديدة  استيطانية  وحدة   251 وإقامة  وطنية”، 
على مساحة 686 دونماً، وتوسيع كسارة وادي 
محافظة  في  رافات  قرية  أراضي  على  رباح 

سلفيت على مساحة 432 دونماً.

وكشف مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات 
االستيطان  خبير  التفكجي  خليل  الجغرافية 
إسرائيلية  سياسة  ضمن  أنه   ، لـ)القدس(، 
واضحة في عمليات الضم وتوسيع المستعمرات 
توسيع  خالل  من  الغربية  بالضفة  االسرائيلية 
الكسارات  وتوسيع  الحجرية  الثروة  وسرقة 
الطبيعية  المحميات  توسيع  إلى  والمحاجر 
السكنية  الوحدات  من  المزيد  وبناء  واستغاللها 
بالمستعمرات القائمة، أعلنت ما تسمى )اإلدارة 
عن  اإلسرائيلي”  العسكري  “الحكم  المدنية( 

المخططات المذكورة.
النبي صموئيل شمال  وقال: إن منطقة مسجد 
القدس المحتلة تعتبر من المعالم اإلسالمية التي 
تقع ضحية التهويد، بعد تحويل طابقه األول إلى 
كنيس وحفر ما حول المسجد، ويتم تزوير هوية 
األثرية  الحفريات  وتوظيف  تدريجياً  المسجد 
التي ال تتوقف في قرية النبي صموئيل، مشيراً 
إلى أنه حسب المخطط سيتم تحويل الموقع بما 
والسياحة  العامة  السياحة  إلى  المسجد  يشمل 

الدينية اإلسرائيلية.

وأوضح التفكجي أن مجلس التخطيط األعلى/
اللجنة الفرعية لجودة البيئة أعلن إيداع المخطط 
التفصيلي رقم يوش 3/ 107/ 51 على مساحة 
110 دونمات لمحمية النبي صموئيل والمقامة 
قرى:  أراضي  على  دونم   3500 مساحة  على 
تمت  التي  صموئيل،  النبي  إكسا،  بيت  بدو، 
إلى  المشروع  مصادرتها عام 1995، ويهدف 
تقييد البناء وتحديد الموقع األثري، إضافة إلى 
تطوير المنطقة التي تم هدمها عام 1972 حول 
إيداعه  تم  قد  المخطط  هذا  أن  علماً  المسجد، 

بتاريخ 16/ 11/ 2011.

وحدة   1200 شرعنة  حول  سؤال  على  ورداً 
عملية  “هي  التفكجي:  قال  أمس  استيطانية، 
على  للسطو  العليا  المحكمة  قرار  على  تحايل 
الذي  الخاصة  الفلسطينيين  المواطنين  أراضي 
القرار  يلتفوا على  أن  العليا، ويريدون  رفضته 
تلك  من سرقتها، وخاصة  المستوطنين  لتمكين 
خاصة.  ملكية  على  اقيمت  التي  المستوطنات 
قرارات  اعتبرت  اإلسرائيلية  العليا  ان  مضيفاً 
المصادرة لالراضي ذات الملكية الخاصة غير 

دستوري وغير قانوني.
سبل  في  البحث  هو  الهدف  إن  وأضاف: 
االلتفاف على القرار لشرعنة نحو 2000 وحدة 

إن هذه  إذ   ، نُشر  1200 كما  استيطانية وليس 
الوحدات االستيطانية بُنيت على أراٍض خاصة، 
وليس على “أراضي دولة”، قامت الحكومات 
المتعاقبة ببيعها للمستوطنين، وبعد  االسرائيلية 
قرار العليا يجب إعادة األراضي إلى أصحابها، 
على  التحايل  كيفية  في  األحد،  البحث،  وسيتم 
العبرية  الدولة  قبل  الذي صدر من  العليا  قرار 

بقانون جديد ستبادر له الحكومة.

تتعرض  صموئيل  النبي  قرية  أن  إلى  ولفت 
منذ احتاللها في 1967 لحمالت هدم، وتهجير 
المسجد  بجوار  سكانها  معظم  ويقيم  وحصار، 
بعدما تم اقتالع قسم كبير منهم غداة هدمها من 
آثار  إنقاذ  بذريعة   1971 عام  االحتالل  جيش 

نادرة.

دونم   3500 تحويل  أن  على  التفكجي  وشدد 
لما يسمى )حديقة قومية( يهدف لتعزيز الرواية 
الستقطاب  السياسية  التوراتية  اإلسرائيلية 
لتقديم  أجانب،  وسياح  يهود  متدينين  زائرين 
لمصادر  تستند  المقدس  الموقع  عن  شروحات 
اإلسالمية  الرواية  وتغيّب  ومسيحية،  يهودية 

للمكان.
إلى  النبي صموئيل  قرية  تقع  التفكجي:  وقال 
الشمال من القدس وخارج نطاقها البلدي، على 
مستوطنة  من  الشمال  إلى  واحد  كيلومتر  بعد 
تاريخي إسالمي،  أثري  بجوار موقع  راموت، 
وترتفع 890 متراً فوق سطح البحر. في الشمال 
الفلسطينية  القرية  تقع  الموقع  لهذا  الشرقي 
الجيب، وفي الشمال الغربي منه توجد مستوطنتا 
“جفعات زئيف” و”جيفعون”، وفي الغرب تقع 
بلدة بيت اكسا. وبنيت قرية النبي صموئيل على 
قمة التلة، حول المسجد والقبر الذي يُنسب إلى 

النبي صموئيل.

وكان عالم اآلثار اإلسرائيلي يونتان مزراحي 
عامالً  السكان  في  يرى  االحتالل  أن  صرح 
مزعجاً ال للطبيعة واآلثار، بل ألهدافه السياسية، 
مؤكداً أن سلطة اآلثار اإلسرائيلية قامت بسرقة 
حجر تاريخي كان موجوداً أعلى مدخل المسجد 

الداخلي بذريعة ترميمه.
أن  إلى  للصهيونية  المعادي  مزراحي  وأشار 
عبارة  العملية  هذه  أن  أثبتت  السابقة  التجارب 
عن سرقة تدريجية لآلثار اإلسالمية وللتهويد، 

منذ  بدأت  التي  األثرية  الحفريات  أن  إلى  الفتاً 
1992 لم تُظهر أي شيء يدل على آثار يهودية.

في  اإلسرائيلي  الجيش  أن  مزراحي  وأوضح 
مطلع السبعينيات من القرن الماضي هدم منازل 
استراتيجي  موقع  على  بالسيطرة  طمعاً  القرية 
القدس،  مدينة  معظم  يكشف  جداً،  مرتفع 
ويعلمون  يدركون  وهم  منها،  الغربية  خاصة 
رأسها  وعلى  إسالمية،  الموجودة  اآلثار  أن 
انتهاكاته  يقترف  واالحتالل  تاريخي،  مسجد 
توسعية  ألطماع  نتيجة  صموئيل  النبي  في 
القدس  بين  جغرافي  تواصل  وتحقيق  وسيطرة 

ومستوطنتي”جفعون” و”جفعات زئيف”.

اإلسرائيلية  األثرية  التنقيبات  أن  إلى  وأشار 
قرية  هوية  محو  سياسة  من  أساس  جزء  هي 
المفارقة أن السائحين  النبي صموئيل، مضيفاً: 
الحديقة،  وأطالل  آثار  بين  يتجولون  األجانب 
وال يعلمون أن جزءاً منها هو في الواقع منازل 

فلسطينية هدمها جيش االحتالل.

القدس” دوت كوم	 

مسجد قرية النبي صموئيل.



الحلقة  السابعة  عشرة	 

جمال الشريف 	 

هكذا نحن نصارع عجلة الحياة أينما كنا لنربط 
مستقبالً  منهما  ونستشرف  بالماضي  الحاضر 
فاعلة  شخصيته  تبقى  كي  المّهجر  للفلسطيني 
المنتسب  أن  للجميع  ولتثبت  ومؤثرة،  وحاضرة 
عزيمته  من  تنال  أن  اليمكن  واألرض  للتاريخ 

النوازل...
وبعد أن بدأ يومنا في المخيم يأخذ بعداً جديداً، 
وأخذت طاقات الشباب تتفجر في نواحي عديدة 
وتم بناء نادي مخيم غزة الذي أطلق عليه نادي 

غزة هاشم ليكون نادياً ثقافياً رياضياً إجتماعياً.
المواهب  من  نمتلك  كفلسطينين  وكعادتنا 
الكثير  الشيء  والطموح  والطاقات  واإلبداع 

والكثير جداً.
بدأ الرعيل األول من شباب المخيم إستثمار تلك 
وفردي  جماعي  جهد  في  والطاقات  اإلمكانيات 
في  المنشود  والهدف  المرجوة  الفائدة  لتحقيق 
خلق جيل فلسطيني من أبناء الشتات قوي البنية، 
مصقول الموهبة، مثقفاً وواعياً، منتمياً يسهم في 
رفد قضيتنا بما يستطيع ورفع اسم المخيم عالياً 
الذي سيبقى دائماً عنواننا وطريقنا إلى فلسطيننا 

الحبيبة..
الرياضة،  يعني  النادي  أن  البعض  يعتقد  وقد 
للمفهوم  شديد  واختزال  ظلم  هذا  الحقيقة  وفي 
هي  الرياضة  كانت  وإن  حتى  للنادي  الصحيح 

العنوان الرئيس وتستحوذ على النشاط األوفر.

والتي  الجميلة  الذكريات  عن  الحديث  أن  وبما 
كان للنادي نصيب منها فال بد من التطرق لكل ما 
كان يقدمه في ذلك الوقت من نشاطات وخدمات.
السبعينات  فترة  في  النادي  عن  وعندالحديث 
يأخذ حقه دون ذكرأعالم  الحديث وال  يكتمل  ال 
ساهمت وبجهد وإخالص ومثابرة ورؤية ال نملك 
وبناءة.  وفاعلة  ثاقبة  كانت  بأنها  نصفها  أن  إال 
وأذكر منها أستاذنا عمر جراح واألستاذ سويلم 
الحظ  لهما  كان  خاص  بشكٍل  وهذان  العبسي، 
النادي  نشاطات  في  األكبر  والنصيب  األوفر 
الثقافية والرياضية. كما ال يغيب عن بالي السيد 

أحمد غانم وفترتة الزاخرة أيضاً باإلنجازات.
تم  حيث  المخيم  أبنية  كحال  النادي  حال  كان 
بناء بعض الغرف وصالة كبيرة وجميعها كانت 
مسقوفةً بالزينكو وما أدراك ما الزينكو وميزاته 
شتاًء  أما  صيفاً،  جداً  حار  نوعها.  من  الفريدة 

ودلف  الشديد  البرد  حيث  حرج،  وال  فحدّث 
بعضاً  يعطيه  المطرعليه  صوت  ولكن  المطر. 
بعبق  والمصبوغة  الممزوجة  الرومانسية  من 
المخيم. وأنا هنا أحاول أن أصف نصف الكوب 
الممتلئ وأتحاشى النصف الفارغ كي ال يتحول 
العراقي  الشاعر   ( النواب  بكاًء كبكائيات مظفر 

المشهور( المصحوبة باللطم والندب... 

حتى  اللطم  كترة  من  زهقنا  الخير  جماعة  ويا 
وإن خالفنا المثل الذي يقول )خدّ وتعود عاللطم(. 
أن أعرف متى سنبدأ أال  أتمنى  وال أعرف وال 
الوحيد في  الشعب  الفرح فنحن  نخاف من كثرة 
إذا  ونقول  الضحك  كثرة  من  يخاف  الذي  العالم 
الله يعطينا خير هالضحك والله  ضحكنا كثيرا: 
يستر ما تنقلب على رؤسنا. معقول نكون ابو نكد 

؟!
وإذا الولد بضحك نقول له تضحك بال اسنان يا 
بعيد أو الضحك بال سبب قلة أدب. أما يقعد ينكد 

ويصيح هذا شيء طبيعي!!!
وأما المرأه التي تضحك كثير بنقول عنها ثمها 
رخو وإذا مبّوزه بنقول عنها إمرأه نكده... أفضل 
شيء نضحك ساعه ونبّوز ساعه وهيك بنحافظ 

على التقاليد.
حيث  السياق،  خارج  اخرج  أن  أريد  وال 
النزق  تصادر  بالمرصاد  التفتيش  حواجز  أن 
ولو  الفلسطيني،  األنسان  عليه  المجبول  الثوري 
صدفةً وجدت إنسان فلسطيني مش نزق أشمطه 
شطه  قرنين  وأفركله  صباحه  على  خمساوي 

وصنفه خارج التاريخ.
البيوت خلف  للنادي سياج حديدي وكانت  كان 
النادي قليلة وكان هذا يشعرنا أن النادي في آخر 
النادي  باب  أمام  أيضاً  كان  وللتأريخ  المخيم. 
محمد  )الشيخ  عويضة  محمد  تصويرملك  محل 
المشلح( وقد أغلق أبوابه في اوآئل السبعينات بعد 

خروج الثورة الفلطسينية من األردن بقليل.
معظم  في  النادي  على  يتوافد  الشباب  كان 
العصر  بعد  فكانت  الذروة  وقت  أما  األوقات، 

النادي  إحتضن  وقد  المختلفة.  النشاطات  حيث 
بعضاً من المسرحيات التي كان يؤديها ويشرف 
في  الثقافية  اللجنة  وكانت  المخيم,  شباب  عليها 
مصدراً  كانت  التي  الحائط  تصدرمجلة  النادي 
للكشافة  فريق  للنادي  وكان  بالمعلومات.  حافالً 
أذكرإنضباطه  زلت  وما  أشباله،  أحد  كنت  وقد 
وطريقة  الرتيبة  والمشية  السالم  تأدية  وكيفية 
الجلوس واالعتدال وكذلك اإلنصراف في نهاية 

الدوام.

كثيرة  السبعينات  في  النادي  نشاطات  كانت 
في  وبالذات  كثيرة  فرقاً  النادي  استضاف  وقد 
كرة السلة وكرة الطائرة. وكان فريق النادي في 
هناك  كان  حيث  إمتاع  أيما  يمتّعنا  الطائرة  كرة 
إعداد جيد ومواهب متعددة أذكر منها على سبيل 
أبو  أبو حميد وعزات  الحصر حمدان  المثال ال 
سمهدانة وطارق الوحيدي. أما فريق السلة فكان 
له أيضاً نصيب وكان لفضل منصور بتصويباته 
 - فرج  عطيه  وعوني  بهدوء،  وتركيزه  البعيدة 
األثرالواضح  الفارع،  بطوله   - الله  عليه رحمة 
في فوزالفريق في معظم اللقاءات وتكاتف جميع 

الجهود.
لها  فكان  القدم،  كرة  األولى  الشعبية  اللعبة  أما 
الحضور األكبر، وكان للنادي فريق جيد ينافس 
فريقنا  مباريات  الثالثة، وكانت  الدرجة  في  بقوة 
مع فريق مخيم سوف لها لون وطعم خاص من 
الكبير  الجماهيري  والحضور  والندية  التنافس 
وقد  الفريقين.  بين  األخوية  الرياضية  والروح 
برز من شباب المخيم في هذه اللعبة المبدع أنور 
معه  ونافس  جرش  بفريق  التحق  الذي  فرهود 
عبدالحكيم  وكان  األولى.  الدرجة  بطولة  على 
لسرعته  وكان  غزة  مخيم  نادي  هداف  الصافي 
والتي  األهداف  إحراز  في  الحاسم  الدور  الفائقة 
ألعاب  في  األردن  أبطال  أحد  يكون  أن  أهلته 
القوى ويفوز ببطولة المملكة في سباق 400 متر 
وأن يمثل األردن في المسابقات العربية والدولية.

عواد  زهير  الفردية  األلعاب  في  كذلك  وبرز 

في بطولة تنس الطاولة وكان من أبطال المملكة 
يتدرب  بشغف شديد زهير وهو  أتابع  كنت  وقد 
سليمان  مع  النادي  في  الطوال  الساعات  ويلعب 

أبوصعاليك الذي كان اليقل تألقاً عن زهير.
وبرع في رياضة كمال األجسام علي أبو الفول 
وكان هناك الكثير من أبناء المخيم الذين برعوا 
المجال  يتسع  ال  ولكن  النشاطات  من  كثير  في 

لذكرهم...
هناك  أن  يقين  وكلي  فيض،  من  غيض  وهذا 
الكثير  المخيم وما زال  مواهَب كثيرة كانت في 
منها لو أتيحت لها الرعاية والعناية الجيدة لرفعت 

اسم المخيم عالياً ولنالت أعلى المراتب.
وكان من النشاطات الجميلة التي ينظمها النادي 
دوري كرة القدم داخل النادي وكل فريق يتكون 
كبير  ملعب  لدينا  يكن  )لم  العبين  أربعة  من 
دارجة  العادة  هذه  وبقيت  عليه(  كالمتعارف 
أسماء  المشاركة  الفرق  على  نطلق  وكنا  زماننا 
النصيرات  وفريق  غزه  كفريق  بالوطن  ترتبط 
وفريق العودة - نحمل وطننا معنا أينما ذهبنا - 
بعد  رمضان  في  يقام  دوري  أيضاً  هناك  وكان 
كان  حيث  الكاشفة  األضواء  نور  على  اإلفطار 

لرمضان طعم مختلف بهذه النشاطات.

وكان بين الحين واآلخر يتم عمل تصفيات في 
يغفل  ولم  منتظمة،  تكن  لم  ولكنها  الطاولة  تنس 
وأوائل  السبعينات  فترة  النادي  على  القائمون 
لأليتام  معكسر  هناك  كان  فقد  األيتام  الثمانينات 
ناعورحيث  في  الوكالة  معهد  في  سنوياً  يقام 
األردن  مخيمات  معظم  من  األيتام  تجميع  يتم 
وبالطبع كان أليتام المخيم حضور، هذا عدا عن 
النادي  في  لأليتام  تقام  كانت  التي  اإلجتماعات 

والتي تركت أثراً طيباً لدى األهالي.

باقي  إكمال  فهي  القادمة  الحلقة  في  تابعونا 
نشاطات النادي وتفاصيل أخرى

كاتب من اسرة )البالد( لندن اونتاريو 	 

النــادي ونشــاطاتـه:
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حـول الدنـيـا

علمهم ثقافة اإلختالف

 تسعة كتب تساعد أطفالك على فهم قضايا العنصرية

حنان الجويني 	 

معها أصبحت  التعامل  وكيفية  وتنّوعها  األعراق  اختالف  مسألة 
قضية الساعة بعد مقتل المواطن األمريكي جورج فلويد

عددا  فيه  استعرضت  تقريرا  األمريكية  “بارنتس”  مجلة  نشرت 
تُرّسخ  أن  يُمكن  والتي  للعنصرية،  المناهضة  األطفال  كتب  من 

فيهم ثقافة االختالف وتقبّل اآلخرين.
وتنّوعها  األعراق  اختالف  إن مسألة  تقريرها  في  المجلة  وقالت 
المواطن  مقتل  بعد  الساعة  قضية  أصبحت  معها  التعامل  وكيفية 
في  احتجاجات  من  الحادث  خلّفه  وما  فلويد  جورج  األمريكي 

الواليات المتحدة وخارجها. 
واعتبرت المجلة أن الكتب هي الوسيلة األفضل للبحث في المسألة 
من  فالعديد  األمثل،  بالشكل  استيعابها  على  األطفال  ومساعدة 
الكتب الموجهة لألطفال تتناول قضايا مهمة مثل العرق والعدالة 

االجتماعية وحقوق السود بأساليب سلسة وممتعة.
وأكدت المجلة أن توعية األطفال حول قضايا التمييز والعنصرية 

وتمكينهم من اتخاذ مواقف واضحة تجاهها أمور مهمة للغاية.

في  ترّسخ  أن  يمكنها  لألطفال  موجهة  كتب   9 المجلة  واقترحت 
أذهانهم قيم التنوع والتسامح.

“البشرة مرة أخرى” لبيل هوكس	 

يتناول هذا الكتاب مسألة العرق والهوية بطريقة يُمكن تلخيصها 
في كلمات الكاتبة بيل هوكس المؤثرة: “إذا كنت تريد أن تعرف 

من أنا، يجب أن تأتي إلى الداخل وتفتح قلبك على مصراعيه”.

“لنتحدث عن العرق” ليوليوس ليستر	 

لنقاش  األبواب  يفتحان  الكتاب  لهذا  الجميل  السهلة والشكل  اللغة 
بناء حول العرق وثقافة االختالف.

“نحن نتظاهر” لشين دبليو إيفانز	 

عام  واشنطن”  إلى  المدنية  الحقوق  “مسيرة  الكتاب  هذا  يتناول 
1963 بكلمات بسيطة وصور جميلة.

“سباق السيارات” لجيني ديفيني	 

تعتبر ديفيني أن أحد األسباب التي تجعل البيض يتجنبون تناول 
قضايا العنصرية والتمييز مع أبنائهم “هو أنهم ال يعرفون من أين 
يبدأون أو كيف يبدأون”. وتضيف “ألّفت هذا الكتاب على أمل أن 
يكون نقطة انطالق لألولياء والمعلمين لطرح هذه القضايا الصعبة 

والضرورية مع أطفالهم”.

“حرف A يعني ناشط” إلينوسانتو ناغارا	 

 يستخدم هذا الكتاب القافية واإليقاع والرسوم التوضيحية الملونة 
لحث األطفال على التحرك ضد العنصرية.

“الجانب اآلخر” لجاكلين وودسون	 

سوداء  إحداهما  صغيرتين،  فتاتين  قصة  الكتاب  هذا  يتناول 

صداقة،  عالقة  وتقيمان  معا  الفتاتان  تدرس  بيضاء.  واألخرى 
لكنهما تواجهان المشاكل بسبب عائلتيهما.

“أصغر متظاهرة: قصة أودري فاي هندريكس، الطفلة 	 
الناشطة في مجال الحقوق المدنية” لسينثيا ليفنسون

سنوات،  تسع  العمر  من  البالغة  هندريكس،  فاي  أودري  كانت 
أصغر شخص يخرج للتظاهر ويُعتقل في “مسيرة الحقوق المدنية” 
عام 1963. يعلّم هذا الكتاب األطفال أن أصواتهم لها قيمة ويحثهم 

على أن يتحلّوا بالشجاعة في مواجهة الظلم االجتماعي.

“الحقوق المدنية سابقا وفي الوقت الراهن.. تاريخ 	 
النضال من أجل المساواة في أمريكا” لكريستينا بروك دانييل

يتطلب فهم حركة “حياة السود مهمة” المناهضة للعنصرية في 
الماضي وتاريخ نضال السود ضد  إلى  المتحدة، نظرة  الواليات 
التمييز، ويُساعد هذا الكتاب اآلباء واألبناء على فهم االحتجاجات 

الحالية بناء على أحداث الماضي.

“نعمة مذهلة” لماري هوفمان	 

من  والجنس  بالعرق  تتعلق  موضوعات  الكتاب  هذا  يتناول 
منظور فتاة سوداء صغيرة، وقد حظي بصيت واسع منذ صدوره 

سنة 1991.

المصدر : عربي 21 	 
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من امرئ القيس إلى محمود درويش

الثقافي والسيـاسي نـادرًا ما اجتمعـا في شخٍص واحـد
حاكم مثل صدام حسين يملك كل شيء، لكنه يطمح الى أْن يكون شاعرًا

عارف الساعدي 	 

في  يكون  حين  الشعراء  بآراء  الوثوق  يمكن  ال  أنه  كثيرون  يرى 
آنيون،  انفعاليون  الشعراء  أنَّ  فكرة  من  منطلقين  السياسة،  ميدان 
يتفاعلون مع الحدث بطريقة غير عقالنية، وبالنتيجة ال يمكن التعويل 
على آرائهم في السياسة. وبصراحة، هذه الفكرة من الممكن أْن تفتح 
باباً للحديث عن الشعراء السياسيين، وأقصد بذلك الشعراء الحقيقيين 
الشعر،  خريطة  في  مؤثرون  شعراء  بأنهم  ووِسموا  ُعرفوا  الذي 
ومنهم  نجح  من  فمنهم  السياسة،  في  نفسه عملوا  الوقت  في  ولكنهم 

من أخفق.
إنَّ خريطة الشعراء السياسيين خريطة طويلة عريضة، وال يمكن 
رسم حدود واضحة تفك هذا االشتباك، فمن امرئ القيس الذي فقد 
ميدان  دخل  معنا  معاصر  شاعر  آخر  إلى  الشعر  بسبب  أبيه  ملك 
كبيٌر من  بينهما، عددٌ  فما  السياسية،  العملية  السياسة، وله رأي في 
الشعراء الذين التصقت السياسة بمشروعهم الثقافي، ولم تنفك تسير 
بخٍط مواٍز مع الشعر. والشعراء السياسيون هم غير الشعراء الذين 
كتبوا في السياسة، فال تكاد تخلو تجربة شاعر من الشعراء العرب 
من رأي له في السياسة، من خالل نصوصه واحتجاجه، على ما دار 
أو ما يدور حوله، وهذا الصنف هو غير الصنف الذي أبحث عنهم، 

إنَّما هؤالء مشتركون بالهموم العامة للناس، سابقاً وحالياً.
لهث  الذي  القيس  امرئ  من  ابتداء  قلنا-  -كما  السياسيون  الشعراء 
وراء ملك أبيه، ولكن الشعر واللهاث خلف النساء، سواء في الواقع 
أو في النصوص، أعميا عينه عن أْن يحافظ على ملك أبيه، ويضيع 

بشكل نهائي، حيث يقول:

ا رأى الدرب دونه بكى صاحبي لمَّ
وأدرك أنَّــا الحقـان بقيصـرا
فقلُت لــه ال تبـِك عيُنـك إنَّمــا
نحـاول ملكــًا أو نمـوت فُنعذرا

والذي  القيس،  امرؤ  يحاوله  الذي  للملك  إشارة  البيتين  هذين  وفي 
لنا،  بالنسبة  طويل  زمن  منذ  التحالفات  أن  أيضاً  ويبدو  منه،  ضاع 

نحن العرب، والحفاظ على ملكنا، ال تتم إال برضا القيصر عنا.
ومن امرئ القيس إلى بعض الخلفاء الذين ُعرفوا بأنَّهم شعراء، أمثال 
يزيد بن معاوية الذي يروي له ابن خلكان في وفيَّات األعيان بعضاً 

من عيون شعره، ومنها:

تقول نسـاء الحي: تطمُع أْن تـرى
محـاسن ليلى؟ مت بداء المطــامِع
وكيف ترى ليلى بعيٍن ترى بهـا
تهـا بالـمدامِع سـواهـا؟ ومـا طهـرَّ
وكذلك الوليد بن عبد الملك الذي يقول:
وإْن لم أكن فيكم خطيبًا فإنَّني
إليكم إذا جـدَّ الوغى لخطيُب

الملك  إنما  الرئيس،  هاجسهم  الشعر  يكن  لم  أشداء،  خلفاء  ولكنهم 
خلق  الذي  القيس  امرئ  بخالف  تسوسهم،  التي  هي  والخالفة 
يُحيلنا  وهذا  بقوة،  ملكهم  على  حافظوا  لذلك  للملك،  وليس  للشعر، 
إلى بعض الخلفاء الشعراء من العباسيين الذين تولوا الحكم، وفقدوه 
أليام وأسابيع، أو بالكاد سنة واحدة، مثل »ابن المعتز« الذي ُعرف 
بشعره، وبكتابه المهم في البديع، كما أن األندلس فتحت شهية الخلفاء 
للشعر كثيراً، فمثالً »المعتمد بن عبَّاد« الخليفة األندلسي الذي حكم 
إشبيلية وقرطبة، واتسع سلطانه حتى وصل إلى مرسية، وله ديوان 

شعر طبع في القاهرة عام 1951، حيث جمعه »أحمد أحمد بدوي 
وحامد عبد المجيد«، يقول في بعٍض من قصائده:

ولقد شربُت الراح يسطُع نورها
والليـل قـد مـدَّ الظــالم رداَء
ى البـدر في جـوزائه حتى تبدَّ
ملكــًا تنـاهى بهجة وبهــاء

إنَّ معظم الخلفاء الذين كتبوا الشعر كان فعلهم ذلك من باب اإللمام 
بكامل المعارف التي تأدبوا عليها، حيث يقف الشعر في المقام األول 
من تلك المعارف، ولكن جل كتابات الخلفاء هي من الشعر الخالي 
العلماء  شعر  إلى  أقرب  وهو  المجنون،  المتمرد  الشاعر  روح  من 
الشعر على طول رحلة  ذاكرة  تحفظ  لم  لذلك  بشكل عام،  النظم  أو 
الشعر العربي إالَّ نادراً من نصوص بعض الذين حكموا أو عملوا 
في السياسة، حتى إن هناك طرائف تُروى عن أبي نؤاس بأنَّه في أحد 
األيام، وفي مجلس الخليفة »المأمون«، وهو من أكثر الخلفاء ثقافة 
ووعياً، أنشد المأمون قصيدة له في مجلسه، ومن ثم طلب رأي أبي 
نؤاس بها، فأجابه أبو نؤاس بأنها خالية من البالغة، فغضب المأمون 
وأمر بحبسه في اإلسطبل مع الحمير والبغال، وظل أبو نؤاس شهراً 
المأمون  الخليفة  إلى مجلس  أفرج عنه ذهب  ا  ولمَّ المكان،  ذلك  في 
ا انتهى منها  ثانية، وعندها أنشد المأمون قصيدة جديدة له أيضاً، ولمَّ
قام أبو نؤاس، فنادى عليه المأمون: إلى أين يا أبا نؤاس، فقال له: إلى 

اإلسطبل، يا أمير المؤمنين.
هو  والشعر،  والسياسة  الحكم  تاريخ  العربي،  تاريخنا  فإن  وبهذا، 
الشعر،  من  حاداً  بدايته موقفاً  الدين في  ملتبٌس، بحيث وقف  تاريٌخ 
الشاعر متصدياً  الزعامة، بوصف  للقلق على  الشعر مصدٌر  وكأنَّ 
موقفاً  تُعدُّ  التي  الواجهة  في  فهو  وبهذا  القبيلة،  باسم  ناطقاً  معروفاً 
تلك  ومن  السياسية،  المواقَف  المرات  بعض  في  يُحاِصر  ثقافياً 
اجتمعا  ما  ونادراً  والسياسي،  الثقافي  بين  قائٌم  فالصراع  اللحظة 
بشخٍص واحد، وحين يجتمعان، فإنَّ الصراع بين السياسي والثقافي، 
والشعري تحديداً، لن يكفَّ أبداً، وحين تنتصر القصيدة على الموقف 
السياسي، سيسقط ذلك الحاكم في العادة، كامرئ القيس وابن المعتز، 
اللذين اتخذا من الشعر طريقة سلوك وحياة، لذلك فإنَّ السياسي الذي 

بداخلهما انهزم أمام الثقافي، ولكن الثمن هو فقدان الملك.
تجلياً  »المتنبي«  شخصية  في  تجلَّى  والشعر  السلطة  صراع  إنَّ 
كبيراً، وهو الشاعر العظيم الذي لم يستطع الشعر أْن يمأل روحه، فقد 
بقي الهثاً وراء السلطة والملك، فهو العظيم الذي ينتظر من كافور 

والية ليكون عليها أشبه بالمحافظ أو القائم مقام، حيث يقول:

أبا المسك هل في الكأس فضٌل أناُله؟
فـإنَّـي أغنَـّي منـذ دهـٍر وتشـرُب

وحين نصل للعصر الحديث، نجد على سبيل المثال »الجواهري« 
الذي يصف في »مذكراته« لحظة الحنق والغضب التي وصل لها 
الشبيبي«  الحكومة استوزرت »محمد رضا  في يوم من األيام ألنَّ 
تستوزره،  ولم  أقاربه،  من  وهما  الشرقي«،  »علي  ومرة  مرة، 
وإال  مثلهما،  أستوزر  لم  ألنَّني  عباءتي  ُق  أمزَّ أكاد  »كنُت  فيقول: 
األعرجي«  حسين  »محمد  الدكتور  يورد  فيما  يفضالنني«،  فبماذا 
رسالة كتبها الجواهري في عام 1980 إلى أحد أصدقائه من زعماء 
المعارضة العراقية، يقول في بعض منها: »المصيبة، يا حبيبي، أن 
هناك من ال يتذكرني إالَّ عندما يحتاج أْن أغنَّيه، حتى لكأنَّي لسُت شيئاً 
غير ذلك، وحتَّى لكأنَّ كل ذلك التاريخ وكل تلك الجوالت وكل تلك 
ى شعراً، وصاحبها شاعراً،  التضحيات ال تستحق أكثر من أْن تُسمَّ

يطبق  المر  الواقع  كان  معاً  المبكية  المضحكة  المقاييس  هذه  وعلى 
علي حين تُقتسُم الحصص، ولك أْن تتذكر الشواهد عليها«. والغريب 
أنَّ الجواهري لم يتغير إزاء طموحه للسلطة، فمنذ أن كان عمره في 
الثالثينيات، كان غاضباً ألنَّه لم يستوزر، وحتى حين وصل عمره 
إلى الثمانينيات، كان غاضباً أيضاً ألنَّه لم يُشمل بتوزيع الحصص، 
واألغرب من ذلك أنَّه كان منزعجاً من صفة الشاعر فقط، فهي ال 
تُشبع غروَره -على ما يبدو- رغم أنَّه مأل الدنيا المعاصرة، لكنَّه بقي 

طامحاً ألن يكون له مستقبٌل سياسي.
سياسي،  لمكاٍن  يطمح  إنما  بالشعر،  يكتف  لم  الشاعر  فالجواهري 
موقف  عن  غرابة  يقل  ال  آخر  موقفاً  حسين«  »صدام  يتخذ  فيما 
الشعراء  أحد  أن  ذلك  تماماً،  مغاير  اتجاه  في  ولكنه  »الجواهري«، 
العراقيين يروي لي أنه جاء مع أحد وفود المحافظات لزيارة صدام 

حسين.

حسين  صدام  لكن  جميعاً،  انصرفوا  طلباته،  الوفد  أنهى  أن  وبعد 
طلب من الشاعر أن يبقى. ويذكر لي ذلك الشاعر أنه بقي في القصر 
الجمهوري ما يقارب الثالثة أيام، في كل ليلة يلتقي به صدام حسين، 
ويعرض عليه قصائده، حيث يقول لي صديقي الشاعر: بات الخوف 
يهيمن علّي، فكيف لي أن أقول لصدام حسين إنك تكسر في الوزن. 
ولكنه كان يقول له: »سيدي، ثمة مشكالت في العروض«، فيقول له 
صدام حسين: نعم، أنا اآلن أقرأ في ميزان الذهب، وأحاول أن أتعلم 
العروض. وقد بقي صديقي الشاعر على هذه الحال ثالثة أيام، في كل 
ليلة يعرض صدام حسين عليه قصائده، والشاعر يبدي مالحظاته، 
إلى أن دخلت أميركا إلى أفغانستان، عندها تغير جدول الرئيس، وعاد 
صديقي إلى محافظته؛ موقفان غريبان بصراحة، حاكم مثل صدام 
حسين يملك كل شيء، لكنه يطمح في أْن يكون شاعراً، والجواهري 
الشاعر الذي يملك قيادة الشعر على مدى قرن من الزمن، يطمح أن 

يكون وزيراً أو مسؤوالً في الحكومات.
لقد انخرط معظم الشعراء العراقيين المعاصرين، وخصوصاً بعد 
الخمسينيات في الحركات السياسية، وانتظموا مع األحزاب في ذلك 
الوقت، وكان الحزب الشيوعي من أكثر األحزاب التي انخرط في 
صفوفه الشعراء، ولكن لم يصلوا إلى مصدر القرار المؤثر في حركة 
الدعم اإلعالمي من ماكينة الحزب في  أنهم حصلوا على  البلد، إال 
ذلك الوقت، أمثال عبد الوهاب البياتي وسعدي يوسف وآخرين، فيما 
اختط بعض الشعراء خط القومية العربية، وحزب البعث على وجه 
تسلموا  خالله  ومن  العقائدية،  ماكينته  من  جزءاً  ليكونوا  التحديد، 
مناصب في إدارة الدولة، بعد سيطرة حزب البعث على مقاليد الحكم 
الذين خرجوا  الشعراء  من  1968، وظهرت طبقة  بعد  العراق  في 
من حاضنة البعث، ليستلموا مناصب كبرى في إدارة الدولة، أمثال 
الشاعر شاذل طاقة الذي كان وزيراً للخارجية، والشاعر صالح مهدي 
والذي  الجمهورية،  لرئيس  ونائباً  للداخلية  وزيراً  كان  الذي  عماش 
الشاعر  وكذلك  الجواهري،  مع  معروفة  شعرية  سجاالت  له  كانت 
شفيق الكمالي الذي أصبح وزيراً للثقافة، وحميد سعيد وسامي مهدي 
مدى  على  الثقافة  لوزارة  وكالء  أصبحوا  الذين  معلة  األمير  وعبد 
سنوات طويلة من حكم حزب البعث، كما أن هناك قيادات أخرى في 

مفاصل حزب البعث، أمثال الشاعر كمال الحديثي وآخرين.
ولنا بـ»محمود درويش« مثاٌل كبيٌر على ذلك، فهو من حرر »وثيقة 
استقالل فلسطين« التي ُكتبت وأعِلنت في الجزائر عام 1987، ولكنَّه 
عاد واختلف مع »ياسر عرفات« بعد اتفاقية »أوسلو« التي وصفها 
»درويش« بأنَّها خيبة أمل، والتي على أثرها رفض درويش تولي 

منصب وزير الثقافة.

)الشرق االوسط( 	 



صـدر حديثـًا

الثالث من  العدد  بالشارقة  العربية  اللغة  صدر حديثاً عن مجمع 
العربية في  اللغة  واقع  لساني« متناوالً  الفصلية »العربية  المجلة 
الوطن العربي والحلول والخطوات الناجعة التي توصل القائمين 
في التربية والتعليم في العالم العربي إلى قناعات صحيحة وسليمة 

في كيفية تكوين الملكة اللغوية لدى األجيال الجديدة.
صفحة،   137 في  جاء  الذي  المجلة  من  الجديد  العدد  وجمع 
البيان  علوم  في  المتخصصين  والباحثين  الكتاب  من  مجموعة 
الرويني،  أحمد  عادل  الدكتور  منهم  والصرف،  والنحو  واللغة 
العربية  للغة  الدولي  الخرطوم  النعيم، مدير معهد  والدكتور علي 
البحثية  والمقاالت  الدراسات  من  عدداً  مقدمين  السودان،  في 

ومقاالت الرأي.
اللغة  أمين عام مجمع  المستغانمي،  الدكتور محمد صافي  وقال 
العربية في الشارقة في افتتاحية المجلة: »إن الملكة اللغوية عملية 
فوقها  ويتكدس  تكبر  ثم  الحصى  بصغار  تبدأ  هرمية،  تراكمية 
شامخاً،  جبالً  تكون  أن  إلى  واألتربة  والصخور  الحجارة  ركام 
أشبهها بالقصر المشيد العالي الذي يبنيه صاحبه لبنة لبنة، بعد أن 
يكون وضع له مخططاً مفصالً واضحاً، ووظف مهندسين مهرة 
واستأجر بنّائين عارفين بأدوات البناء المتنوعة، إذا كان هذا شأن 
يتطلب هذا ومثله  اللغوية  الملكات  إنشاء صرح  فإن  بيت،  تشييد 

معه من التخطيط السليم والروافد واألدوات والمتخصصين«.
رأي  مقالة  القرآني«،  »البيان  باب  في  الجديد،  العدد  تضمن 
عليه  الله  النبي صلى  تسلية  آيات  في  النظم  أسرار  بعنوان »من 
وسلم«، بقلم الدكتور عادل أحمد الرويني، أستاذ البالغة والنقد، 
فيما تناول باب »اللغة العربية والطفل«، العديد من المقاالت ومنها 
»مسؤولية األسرة نحو أبنائها في الحفاظ على اللغة العربية بقلم 
الدكتور علي النعيم، مدير معهد الخرطوم الدولي للغة العربية في 
السودان، ودور القصص في تنمية اللغة لدى الطفل، بقلم الدكتورة 
اللغة العربية وآدابها بجامعة  بديعة الهاشمي، أستاذ مساعد بقسم 

الشارقة.
نصير  الدكتور  كتب  فقد  واإلعالم«،  العربية  »اللغة  باب  أما 
بوعلي، من كلية االتصال بجامعة الشارقة مقالة رأي تحت عنوان 
»الفصحى والظاهرة اللهجية في اإلعالم المرئي والمسموع«، فيما 
أجرت الباحثة حسناء لكبير دراسة حول »أهمية االنغماس اللغوي 
العربية«، وفي باب »إبداعات  لمتعلمي  اللغوية  الملكة  تقوية  في 
والنقد  األدب  مدرس  الشوربجي،  بشير  الدكتور  كتب  شعرية«، 
في جامعة طنطا قصيدة بعنوان »فخر العروبة والضاد الحبيبة«، 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  الشارقة  حاكم  السمو  لصاحب  مهداة 

محمد القاسمي.

كما يقدّم العدد العديد من مقاالت الرأي والدراسات في األبواب 
فكره  في  ومضات  النحاس:  جعفر  »أبو  ومنها  يحملها  التي 
فيها  جاهلي  شاعر  قصة  الموت:  أعتاب  و»على  ومؤلفاته«، 
كتاب  مع  و»وقفة  وجل«،  عز  الله  مع  النحاة  و»تأدّب  العبر«، 
لفظية  و»متصاحبات  األنصاري«،  زيد  ألبي  اللغة  في  النوادر 
و»القاموس  والمفهوم؟«،  والمصطلح  المتعلقات  متالزمات  أم 

المحيط... صورة غير نمطية«.

مجلة »العربية لساني«:
تكوين الملكة اللغوية لدى األجيال الجديدة

أميركا  في  ثقافية  ومؤسسات  نشر  دور  رأت 
الوقوف  لم يعد بمقدورها  أنه  بلدان أُخرى  وفي 
كمتفرج على االحتجاجات التي تشهدها شوراع 
للشرطة  العنصرية  الممارسات  ضد  البالد 
المظاهرات  ومواجهتها  السود،  ضد  األميركية 
بالعنف الذي تبثه وسائل اإلعالم يومياً منذ مقتل 
في  الشرطة  رجال  أحد  يد  على  فلويد  جورج 

مينيابوليس.
من  وعدد  بريطانيا  إلى  المظاهرات  انتقلت 
تقدم  النشر  دور  جعل  مما  األوروبية،  الدول 
تبرعات مادية كتعبير عن موقفها من العنصرية 
ع  ضد المواطنين السود في أي مكان؛ من ذلك تبرُّ
آالف  بعشرة  بريطانيا  في  هاشيت”  “مجموعة 
واألصدقاء  العائالت  “حملة  لـ  إسترليني  جنيه 
قُتلوا  أشخاص  لعائالت  تحالف  وهي  المتحدة” 
كما  التوقيف،  مراكز  وفي  الشرطة  يد  على 
“صندوق  لـ  أيضاً  جنيه  آالف  بعشرة  تبرعت 

األنديز التضامني”.
وكانت “هاشيت” أصدرت بياناً طويالً نقتطف 
العصور  تلك  تجاوزنا  أننا  يُفترض  “كان  منه: 
سالمته  على  يخشى  البعض  فيها  كان  التي 
الواضح  الشخصية بسبب لون بشرته، لكن من 
ما  تخيّل  الصعب  من  بعد.  ينته  لم  األمر  أن 
يشعر به مجتمع السود، ومع استمرار مثل هذه 
الفظائع، باتت الحاجة أكثر إلحاحاً من أي وقت 
نقدّم  وأن  أنفسنا،  وتثقيف  معاً  للوقوف  مضى 

الدعم المالي متى أمكن لنا ذلك”.
أصدرت  كذلك  هاوس”  راندوم  “بنغوين 
في  الرسمية  حسباتها  وعلى  موقعها  على  بياناً 
وسائط التواصل االجتماعي جاء فيه: “إننا نقف 

السود،  مجتمع  تجاه  والعنف  العنصرية  ضد 
وسنتضامن مع كل من يناضل من أجل العدالة 
الدار  وأعلنت  العالم”،  أنحاء  في جميع  العرقية 
الكتب  من  إصداراتها  ستتيح  أنها  نيويورك  في 
حساباتها  على  للعنصرية  المناهضة  والموارد 

تاريخ  حول  الوعي  زيادة  من  كنوع  رقمياً، 
األفرو- وحقوق  ضدها  والنضال  العنصرية 

أميركيين.
راشيل  “مؤسسة  األدبية  الوكالة  نشرت  كما 
فيه دعمها  أعلنت  بياناً  لندن،  في  األدبية”  ميلز 
للمؤلفين ممن يكتبون ضد العنصرية، ويساهمون 
القضية،  هذه  على  الضوء  تسليط  في  بكتاباتهم 

وعلى حقوق السود في كل مكان من العالم.

مكتبات  توفّر  تاريخها،  في  األولى  وللمرة 
فضاءاتها  المتحدة  الواليات  في  مستقلة 
كمالجئ للمحتجين، حيث فتحت أبوابها لحماية 
لهم في  المتظاهرين ولتوفير اإلسعافات األولية 

حال أصيب أحدهم أثناء االحتجاجات.

وسائل  في  تحرك  بدأ  أخرى،  جهة  من 
التواصل االجتماعي أقرب إلى حملة تدعو إلى 
صحيفة  وذكرت  السود،  يملكها  مكتبات  دعم 
المناهضة  الكتب  تايمز” أن مبيعات  “نيويورك 
للعنصرية والتي تسرد تاريخها وتاريخ النشطاء 
على طلبها  ملحوظاً  إقباالً  فيها وسيرهم شهدت 

في أميركا.
والثقافة  للكتب  مخصصة  كثيرة  منصات 

الفترة  المعاصرة كرست جهدها خالل  والفنون 
االحتجاجات  مناصرة  عن  للتعبير  الماضية 
بالكامل  مضمونها  وخصصت  العنصرية،  ضد 

لمقاالت عن العنصرية في أميركا.
وذهبت مكتبات أخرى إلى ترتيب محاضرات 
األدب  في  وكتّاب  كاتبات  مع  ولقاءات  رقمية 
والصحافة، تتناول في موضوعها تاريخ أميركا 
والعنصرية وحقوق السود فيها ومعاناة المجتمع 

األميركي واألدب األفرو- أميركي.
ودار  مكتبة  تنظم  المبادرات،  هذه  بين  من 
إنستغرام  على  محاضرة  الفرنسية  “ميبو” 
 Maipiu تقيمها كاميال باترونو ، صاحبة مكتبة
الصحافية  استضافتها  أعلنت  التي  الباريسية 
الفرنسية كولومب شنيك، مساء غد السبت، على 
حسابها في أنستغرامللحديث عن روايتها “ليالي 
مع  التضامن  من  كنوع  بروكلين”  في  الصيف 

المحتجين في أميركا.
فبراير  شباط/  في  صدرت  التي  الرواية 
نيويورك  وبالتحديد  أميركا  تتناول  الماضي، 
قصة  على  أحداثها  الكاتبة  وتبني   ،1991 عام 
إلى  زيارة  في  بيضاء  أوروبية  امرأة  بين  حب 
البرجوازية  إلى  ينتمي  وأكاديمي  نيويورك 

األمريكية األفريقية في شيكاغو.
أدبياً  تحقيقاً  يشبه  ما  القارئ  أمام  الكاتبة  تضع 
تحت  واقعة  عنيفة  مدينة  في  وسياسياً  اجتماعياً 
أسود  نتيجة حادثة مقتل طفل  العنصري  التوتر 
المختلطة  القليلة  المناطق  إحدى  بروكلين،  في 

حيث يعيش السود والبيض في أحياء مشتركة.

لندن - العربي الجديد	 

العنصرية في أميركا: للمكتبات أدوار ُأخرى
الـواليـات المتـحدة تشـهد الكتب المنـاهضة للعنصـرية إقبـااًل ملحـوظـًا في 

من المظاهرات في نيويورك
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بانة القاسم	 

حياتك  في  إليه  تحتاج  ما  هي  أمان  مسافة 
هؤالء  بك. خصوًصا  اآلخرين  تماس  لتخفف 
ستكتشف  الحب،  معلنين  بك  يلتصقون  الذين 
الحقا أنه حب مشكوك في أمره. مسافة، لتفكر 
تطعنك  عندما  بك  أرحم  من  اليك؟  أقرب  من 
سهام الغدر التي لم تك تظن كم هي قريبة منك؟
كانوا  بقوم  الفجيعة  حد  الى  الذاهل  أيها  أنت 
يتقاسمون  بيتك،  في  ينزلون  بك،  يلتصقون 
احترام  حالة  في  فراشك  وتمنحهم  رغيفك، 

للضيف ..القريب جدا.
التوازن  لتعيد  اليها  بحاجة  أنت  أمان  مسافة 
الداخلي ألخالق ربيت فيك، وأسهمت في ريها 
وتتكاثر  أشجارالمحبة،  فيك  لتكبر  وتنشئتها 
تدري،  أن  دون  فيك  نبتت  أخالقية  حشائش 
وقت  في  للخير،  الخصبة  تربتك  أنتجتها 
أصبحت الكلمة فيه مضحكة قليال أو...كثيراً. 
)الخير(...لوجوه تعيش على األقنعة والزيف، 

الفرصة  تسنح  حالما  إليقاعك  قدمها  تمدّ  ثم 
للغدر. 

معظم األعمال الدرامية العربية )إال ما ندر( 
مع  العمل،  نهاية  في  للشرير  القصاص  تقدّم 
أو  المفتوحة،  النهايات  هي  حاليا  الموضة  أّن 
األحداث  يقدم  شاهين؛  يوسف  يفعل  كان  كما 
أحداً.   يدين  أو  حالً  يعرض  أن  دون  بحيادية 
البدائي بحّب االنتقام من  ولكن يظّل إحساسنا 
األشرار واالنتصار لألخيار يدفعنا إلى متابعة 
االحداث. حتى نتشفّى بالسيئين األشرار الذين 
المؤلف  يراه  )الذي  العادل  قصاصهم  يالقون 
والمخرج( والذي يأتي غالباً ساخناً جداً كمشهد 

نهاية الخائن "أبو كامل" في "باب الحارة".
هنا على هذه األرض، ما زال هناك من يحلم 
مستهلكاً  عاشه  مسلسل  من  األخيرة  بالحلقة 
يأتي  بأن  ودعائه  ودموعه  أعصابه  كّل  فيه 
الخالص وتتجلّى عدالة اللّه على األرض، هذه 
العدالة التي عشنا، ونحاول أن نعيش، ألجل ان 

تنفّذ يوماً في من طعننا من الخلف.

مساحة  ليسّجل  الزمن  قطار  يمّر  وعندما 
في  ألن  آذانا،  من  ننسى  الوقت،  من  كبيرة 
ونكتشف  والجراح،  األعداء  من  مزيداً  العمر 
الحقا أّن من طعنك في ظهرك كان األوحش، 

ألنك كنت غافالً ومسالماً ومبتسماً، بينما هناك 
لحظة  في  يقّرر  من  ثّمة  أخرى  أماكن  في 

مجنونة النيل منك.

الذي  بالقدر  المطعون  ظهرك  يؤلمك  لن 
الغدر من وجه  يحتمل  لم  الذي  قلبك  سيؤلمك 

اعتادت عيناك مالمحه وروحك قربه...
ثّمة  الخاصة  الدائرة  في  زال  ما  أحبابنا، 
إال  منهم  تحتمل  لن  سوف  ألحباب  مساحة 
الحب... ألنه متبادل، وألنه نقّي كنقاء سريرتك 
مناسبات  تحمل  األيام  هي  وها  وسريرتهم، 
سعيدة تضع النوايا المجاورة في مختبر الحّب 
مرة أخرى... وتتلقّى الحب بالكثير من اللهفة 
ما  أحبابك  قلب.  يا  أحبابك  من  المرة  هذه 
يزالون يحملون معادنهم الثمينة تحت جلودهم، 
الزفرات  ويقاسمونك  يشبهونك  الذين  أولئك 
وجدت...تحتاج  إن  والضحكات  واألنات 
ظهرك  تقي  درعاً  تلبس  أن  دون  كثيراً  إليهم 
وصدرك، ألنّهم أحبابك بإثباتات وبراهين تمتد 
القلب،  في  وبعيداً  هناك،  ولكن  كله...  العمر 
ثّمة جراح ال تزال تطالب بالعدالة مّمن كنت 

تسميهم أحبابك. 

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة 
اونتاريو

الحلقة األخيرة    

مارلين سلوم	 

ثري  بالكنوز،  مملوء  وأهله  الفن  تاريخ 
تقديمها في  التي تستحق  بالمعلومات والقصص 
أعمال راقية تزيد من تخليدها، وتعرف الجمهور 

إليها، خصوصاً األجيال التي لم تعاصرها.
حياتها  تفاصيل  لفرد  تصلح  األسماء  كل  ليست 
النجوم  سير  كل  وال  حلقة،   30 في  الشخصية 
ثرية بمعلومات وأحداث تستحق تقديمها للناس، 
دون المساس بالراحلين وال زمالئهم وأهلهم من 

الحاضرين.
تقديم  حول  اليوم  الحاصلة  الضجة  ثنايا  في 
جيداً  نقرأ  زكي،  أحمد  الراحل  عن  مسلسل 
تقديم  في  رمضان  محمد  لدى  الجامحة  الرغبة 
أحمد  واسم  وشكل  زي  في  الشاشة  على  نفسه 
ولن  وأسنانه،  بيديه  بها  يتمسك  فرصة  زكي. 
يحقق  كي  الثمن،  كان  مهما  منه  تفلت  يدعها 
أن ظهور  لثماني سنوات، خصوصاً  امتد  حلماً 
رمضان منذ البداية في عالم الفن ارتبط بتشبيهه 
اإلعالم  أحب  الذي  والتساؤل  األسود،  بالنمر 
خليفة  يكون  »هل  هو:  مراراً  عليه«  »اللعب 

أحمد زكي«؟
أحد  محل  ليحل  يأتي  من  الفن  في  ليس  طبعاً، 
قلوب  في  مكانته  أو  موهبته  أو  اسمه  ليرث  أو 
عباقرة  أحد  عن  نتحدث  ونحن  فكيف  محبيه، 
األداء والتمثيل أحمد زكي. ليست التجربة األولى 
في الدراما العربية لتقديم سير رموز فنية، منها 
ما نجح بامتياز مثل »أم كلثوم«، ومنها ما فشل 
بامتياز أيضاً مثل »السندريال«؛ لذا ال نستغرب 
رغبة محمد رمضان في تقديم مسلسل رمضاني 
عن أحمد زكي، وهو الذي يعتبر نفسه ويعتبره 

المهمة،  لهذه  شكالً  األقل  على  األنسب  البعض 
نشر  في  رمضان  »استعجال«  نستغرب  وإنما 
رمضان  في  »اإلمبراطور«  تقديمه  عن  الخبر 
محمد  وإخراج  حامد،  وحيد  تأليف   ،2021
أو  موافقة وحيد حامد  وأخذ  التعاقد  قبل  سامي، 

االتفاق على العمل وتفاصيله.

اعتذار  إلى  أدى  الذي  الكاتب  اعتذار  وبعد 
المخرج أيضاً عن المسلسل ألنه ال يرى أنسب 
زكي،  أحمد  حياة  عن  للكتابة  حامد  وحيد  من 
تفاصيل  ويعرف  إليه  األقرب  كان  الذي  وهو 
بشير  السيناريست  إلى  رمضان  سارع  حياته 
لتوثيق  معه  على صفحته صورة  ونشر  الديك، 
»الحدث« واإلعالن عنه حتى قبل االتفاق على 
اسم المخرج، أو أي تفصيلة مهمة لالنطالق في 

العمل.
ورغبته  محمد رمضان  لهفة  يعكس  االستعجال 

في توثيق اللحظة والفكرة قبل أن تولد، وقبل أن 
على  الصراع  أن  خصوصاً  أحد،  حلمه  يسرق 
انطلق  زكي  أحمد  لتجسيد  األنسب  يكون  من 
منذ خرج الخبر إلى النور، وبدأ استطالع رأي 

الجمهور ما بين رمضان وعمرو سعد.
لكن  لرمضان،  بالنسبة  العمر«  »مشروع  إنه 
أن  خصوصاً  السهل،  باألمر  ليس  زكي  تقديم 
والحصول  الحياة،  قيد  على  زالوا  ما  أصدقاءه 
والتهور  التسرع  قبل  منه  بد  ال  موافقتهم  على 
يسرا  هؤالء  ومن  المشروع،  عن  اإلعالن  في 
نبش  أمام  يصمتون  أم  يوافقون  فهل  ورغدة، 
لم  أنه  الخاصة، خصوصاً  أسرار زكي وحياته 

يلعب دوراً سياسياً وال اجتماعياً بارزاً؟

	 marlynsalloum@gmail.com

)الخليج(	 

الصـراع على أحمـد زكـي
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مواليد  من  تركي  ومترِجم  كاتٌب  يرندة  آدم 
أصول  كلّية  من  تخّرج  تركيا.  شمال  جريسون 
الدين بجامعة األزهر عام 1990، وحصل على 
ودكتوراه   1992 عام  الحديث  في  ماجستير 
لقب  على  حصل  ثم   ،2007 عام  التفسير  في 
األستاذ المشارك في اللغة العربية وبالغتها عام 
عام  التخصص  نفس  في  األستاذية  ثم   ،2011
2016. من كتبه: “نقد النحو القديم؛ ابن مضاء 
القرطبي وآراؤه النحوية”، وصورة القرآن لدى 
المبّشرين؛ نظرة نقدية في تأويالته اللغوية على 

بعض اآليات القرآنية”.
سلسلة  من  كتٍب  مجموعة  الترجمة:  في  وله 
الحميد  لعبد  معه”  والذين  الله  رسول  “محمد 
في  اللطاف  و”االرتسامات  السحار،  جودة 
)الرحلة  مطاف”  أقدس  إلى  الحاج  خاطرة 
النظام  و”في  أرسالن،  لشكيب  الحجازية( 
العوا،  سليم  لمحمد  اإلسالمية”  للدولة  السياسي 
الدين  و”مدخل إلى الحضارة اإلسالمية” لعماد 
خليل، و”على عتبات الحضارة: بحث في السنن 
و”طبائع  جندية،  أحمد  لبتول  التخلق”  وعوامل 
الرحمن  لعبد  االستعباد”  ومصارع  االستبداد 
الحسيني  الدين  جمال  و”خاطرات  الكواكبي، 
جانب  إلى  باشا،  مخزومي  لمحمد  األفغاني” 
أجزاء من “سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد” لمحمد الشامي، و”المطالب العالية” البن 

حجر العسقالني، و”مجمع الزوائد” للهيثمي.
عمل آدم يرندة أستاذا مساعدا في كلية االلهيات 
قرغيزستان،  أوش/  الحكومية،  أوش  بجامعة 
العالي  اإلسالمي  المعهد  في  العميد  ونائب 
الديانة  لوقف  عاّما  ومنّسقا  بلغاريا،  بصوفيا/ 
التركي ببلغاريا، ومسؤوال عن اإلدارة والتنسيق 
المعهد  التعليمية والتربوية والمالية فى  للشؤون 
بلغاريا،  في  الثالثة  والخطباء  األئمة  وثانويات 
اإللهيات  لكلية  العميد  نائب  منصب  شغل  كما 
وحاليا  أذربيجان.  في  الحكومية  باكو  بجامعة 
يعمل أستاذا في كلية اإللهيات بجامعة إسطنبول 
إبراهيم  بجامعة  اإلسالمية  العلوم  لكلية  وعميدا 

تشاتشان بأغري، في أقصى شرق تركيا.

■ متى وكيف بدأت عالقتُك باللغة العربية؟

- كنُت على عالقة وثيقة مع اللغة العربية منذ 
والخطباء  األئمة  مدارس  في  الدراسة  بدأُت  أن 
مّر  على  العالقة  هذه  تعّززت  ثم   .1979 عام 
والتحقُت  مصر  إلى  سافرُت  حيث  األعوام؛ 
بكلية أصول الدين بجامعة األزهر الشريف عام 
في  سّجلُت   ،1990 عام  جي  تخرُّ وبعد   .1986
التخّصصات  في  الدكتوراه  ثم  العليا  الدراسات 
العربية وبالغتها، وأعمل حاليًا  اللغة  ثم  الدينية 
اللغة  قسم  إسطنبول،  بجامعة  اإللهيات  كلية  في 

العربية وبالغتها.

■ ما أول كتاب ترجمتَه وكيف جرى تلقّيه؟

- كتاب “المنار المنيف” لشمس الدين ابن قيم 
الجوزية، ثم كتاب “المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع” لعلي القاري بتحقيق عبد الفتّاح أبي 
عمر  الكريم  أخي  ترجمتَها  عليَّ  َعرض  غدة. 
بوينو قالن. هذه كانت أّول ترجمة قمت بها بعد 
أوائل  في  الشريف  األزهر  جامعة  من  تخّرجي 
التسعينيات، إاّل أنه لم يُقدَّر لها النشر بسبب وفاة 
وتكفَّل  ترجمتها  عليَّ  الذي عرض  الكريم  األخ 
كتب  ترجمة  عروض  عليَّ  توالت  ثم  بنشرها. 
في  الدينية  المكتبات  أصحاب  قِبل  من  مختلفة 
في  العربي  األدب  من  أترجم  أزال  وما  تركيا، 
تخصُّصات مختلفة من العلوم الدينية واإلنسانية.

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما 
هو إصدارك القادم؟

“محمد  سلسلة  ونشر  ترجمة  تم  مؤّخًرا   -
رواية  وهي  معه”،  والذين  )ص(  الله  رسول 
تاريخية )عشرون مجلّداً بحجم صغير( لألديب 
السّحار،  الحميد جودة  المصري عبد  اإلسالمي 
ومصارع  االستبداد  “طبائع  أيًضا  ترجمُت  كما 
الرحمن  عبد  اإلصالحي  للمفّكر  االستعباد” 
لمحمد  األفغاني”  “خاطرات  وكتاب  الكواكبي، 

باشا المخزومي.

اللغة  من  كمترجم  تواجهك  التي  العقبات  ما   ■

العربية؟

من  الترجمة  في  عظيمة  عقبات  أواجه  لم   -
في  القصوى  المشكلة  لكن  العربي،  األدب 
التركية،  اللغة  إلى  العربي  األدب  من  الترجمة 
من وجهة نظري، هي ترجمة التعابير المجازية 
األدب  في  والميتة  الغريبة  والكلمات  القديمة 
القديم واالصطالحات العلمية والدينية والتعابير 
المستعارة واألسماء واألعالم األجنبية وما شابه 
ذلك. واللغة التركية حروفها التينية. فبينما يتيّسر 
لنا تخمين وقراءة الكلمات واألسماء العربية وفقًا 
قراءة  علينا  يصعب  والصرف،  النحو  لقواعد 
كتابتها  يتم  لم  إذا  األجنبية  واألسماء  التعابير 
األمر  يجعل  مّما  األصلية،  بحروفها  أو  ُمشكَّلةً 
صفحات  ترجمة  يعادل  قياسيًّا  وقتًا  يستغرق 
العلمية  المصطلحات  ترجمة  أن  كما  عديدة. 
والشرعية بشكل صحيح تتطلّب مطالعة طويلة 
التي  التخّصصات  في  كافية  معرفة  واكتساب 
تتّصل بها تلك االصطالحات والتعابير. لذلك ال 
لم  إذا  للقيام بترجمة علمية  إقحام شخص  يصح 

يكن خبيًرا في هذه المجاالت.

■ ما هي المزايا األساسية لألدب العربي ولماذا 
من المهم أن يصل إلى العالم؟

- أنا متخّصص في األدب العربي القديم واألدب 
باألصالة  يتميّز  القديم  العربي  واألدُب  الديني. 
والعراقة، يكاد يستوعب معظم العالم المتحّضر، 

نشأ في جزيرة العرب وامتد إلى األندلس غربًا 
بمختلف  ثري  أدب  شرقًا.  الصيني  السد  وإلى 
الجاهلي  والشعر  وشعًرا.  نثًرا  األدبية  األعمال 
على  للتعّرف  نعتمده  الذي  الوحيد  المصدر  هو 
الثقافة والحياة العربية ما قبل اإلسالم. والخطباء 
الملهمون  الحكماء  هم  الجاهليون  والشعراء 
بمعنى الكلمة وغير المقلّدين، يصفون لنا الحياة 
األخالقية  المزايا  وبعض  والطبيعة  الجاهلية 
مع  بعضها  القبائل  وعالقات  الشعبية  والتقاليد 
بعض بقدرة عالية جدًّا. وجاء القرآن معجزة على 
عادتهم في األدب متحديًا لهم بأسلوبه ومحتواه. 
اإلسالم  عهد  إلى  األدبية  القدرة  هذه  انتقلت  ثم 
عن طريق إسالم بعض الشعراء والحكماء الذين 
أسهموا إسهاًما عظيًما في نشر اإلسالم كما في 
الدفاع عنه. وكذلك نشاهد هذه األصالة والعراقة 
العصور  في  مديد  وقت  في  العربي  األدب  في 

المتتالية. 

يقول ابن خلدون عندما يتكلّم عن األدب العربي: 
“أصول األدب وأركانه أربعة: أدب الكاتب البن 
قتيبة، والكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، 
والنوادر ألبي على القالي”. وأنا أؤكد أن األدب 
العربي ينطوي تحته على أصول وأركان أكثر 
من هذه، وكلُّ منها يستحق االهتمام والمطالعة 
وعرضها على األقوام والملل األخرى بمحتواها 

الغنّي والمتنوع.

إسطنبول - العربي الجديد	 

الكــاتب والمتــرجم التركي آدم يرندة

تقف هذه الزاوية التي تقدمها صفحـات الثقافة في جريدة )العربي الجديد( اللندنية
عند مترجمي األدب العربي إلى اللغات العالمية المختلفة، ما هي مشـاغلهم وأسئلتهـم 

وحكــاية صداقتهــم مـع اللـغة العــربية.

  الكـاتب والمترجم التركي آدم يرندة
األدُب العربي القديم يتمّيز باألصالة والعراقة، يكاد يستوعب معظم العالم المتحّضر
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إستطالع شمل 16 ألف مشارك من حول العالم
هذه المجتمعات األكثر تصديقا للمعلومات الخاطئة عن كورونا

هنـالك إجمــاع عالمي على أن تقنيـة الـجيل الخــامس للهواتف المحمـولة “5G” ال عالقـة لها بـالفيروس

أحمد مصطفى	 

كورونا  فيروس  انتشار  كيفية  حول  تحوم 
النظريات،  من  العديد  كوفيد-19  المستجد 
أكبر  بأهمية  التي تحظى  مع بعض األساطير 
أحد  بحسب  الناشئة،  األسواق  مناطق  في 

استطالعات مؤسسة “إبسوس”.

من  مشارك  ألف   16 شمل  استطالع  وفي 
حول العالم، تبين أن الكثير من األشخاص في 
العالم يؤمنون بأن الفيروس قادر على العيش 
لمدة ثالثة أيام على جميع األسطح على سبيل 

المثال.

النظرية  هذه  لتصديق  األعلى  النسبة  وكانت 
في كندا، والمملكة المتحدة بنسبة 69%، وفي 
أستراليا 66%، وفي إسبانيا والبرازيل %61، 
بينما نسبة تصل إلى نصف ذلك أول أقل في 
الجنوبية،  وكوريا  وألمانيا،  والهند،  الصين، 

وإيطاليا تؤمن بذلك.

ما  حول  االستطالع  في  المشاركون  وانقسم 
إذا كانوا يعتقدون أن الفيروس يمكن أن ينتشر 
دول  من  المرسلة  والبضائع  الصناديق  عبر 

ينتشر فيها المرض.
إلى  تميل  الناشئة  األسواق  دول  وكانت 
إلى  النسبة  وصلت  الهند  ففي  ذلك،  تصديق 
والبرازيل   ،%50 أفريقيا  وجنوب   ،%54
يصدق  لم  حين  في   ،%42 والصين   ،%45

ذلك الناس في إيطاليا، وروسيا، وألمانيا.

عن  المنتشرة  المعلومات  صعيد  وعلى 
 11 في  الناس  غالبية  قال  كورونا،  عالجات 
هيدروكسي  عقار  أن  يعتقدون  ال  إنهم  دولة 
في  خصوصا  للفيروس،  عالج  كلوروكين 
كندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والواليات 

المتحدة، وإسبانيا.

بينما الناس في الهند يعتقدون أن العقار عالج 

إذا تعرضت  بأنك  الهنود  للمرض، كما يؤمن 
للمرض فهذا يعني أنك لن تصاب به مجددا، 
 ،%28 ألمانيا  في  ضئيل  عدد  جانب  إلى 
في   %70 يرى  حين  في   ،%20 وروسيا 
والصين  اليابان  في  و%68  الجنوبية،  كوريا 

أن هذا أمر خاطئ.

ألشعة  بالتعرض  المتعقلة  الخرافات  وحول 

بانحسار  الحرارة  درجات  وعالقة  الشمس، 
كوفيد-19، فمن المرجح أن يصدق هذا الناس 
ال  بينما  أفريقيا،  وجنوب  وروسيا،  الهند،  في 
واألستراليون  والكنديون،  البريطانيون،  يميل 

إلى تصديق ذلك.
البشر،  بين  الفيروس  بانتقال  يتعلق  وفيما 
النظرية  مع  العالم  الناس حول  أغلبية  اختلف 
اإلصابة  يمكنهم  ال  األطفال  بأن  القائلة 
بالفيروس، وجاءت المملكة المتحدة أوال بنسبة 
يؤمن  التي  الوحيدة  الدولة  كانت  فيما   ،%93
17%، أي واحد  سكانها بهذا المكسيك بنسبة 

من كل خمسة سكان هناك تقريبا.
وحول نقل الحيوانات للمرض، انقسم الناس 
حول العالم، فال يميل اإليطاليون، والفرنسيون، 
إلى  والبرازيليون  والمكسيكيون  واإلسبان، 
تصديق ذلك، بينما ثلث المستجيبين في الدول 
مع  المرض،  تنقل  إنها  قالوا  تقريبا  اآلسيوية 

أعلى نسبة في الصين بـ %40.

 %34 قال  الشخصية،  الوقاية  سبل  وحول 
في الهند، و14% في جنوب أفريقيا إن الثوم 
قال  بينما  بكوفيد-19،  اإلصابة  من  يحمي 

الغالبية في 15 دولة إنه أمر غير صحيح.
أن  على  عالمي  إجماع  هنالك  كان  أخيرا، 
 ”5G“ تقنية الجيل الخامس للهواتف المحمولة
حول  أغلبية  وقال  بالفيروس،  لها  عالقة  ال 
العالم إنه أمر غير صحيح، مع تصدر المملكة 
المتحدة 88%، وكندا 84%، وألمانيا %82.

 عربي21 	 

كشفت دراسة حديثة أن أشعة الشمس القوية في 
المئة  في   90 تعطيل  على  قادرة  الظهيرة  فترة 
أو أكثر من تأثير فيروس كورونا المستجد، في 

غضون 34 دقيقة.
خوسيه  العالمان  وهما  الدراسة  مؤلفا  وخلص 
أن  إلى  ليتل،  ديفيد  وسي  ساغريبانتي  لويس 
أشعة الشمس لديها تأثير قوي على معدل انتشار 

فيروس كورونا وانتقاله بين البشر.

وقال العالمان، وكالهما عمال سابقا في الجيش 
الفيروس  إن  والدواء،  الغذاء  ووكالة  األميركي 
فصل  خالل  سريع  بشكل  فعال  غير  يصبح 
بالسكان  المكتظة  المدن  من  العديد  في  الصيف 
التي نشرت في  الدراسة،  العالم. ووجدت  حول 
مجلة الكيمياء الضوئية وعلم األحياء الضوئية، 
أنه خالل الفترة من ديسمبر وحتى مارس على 
أو  يوم  لمدة  معديا  الفيروس  يظل  المثال  سبيل 
أكثر في الشتاء، مع خطر بقائه في الهباء الجوي 

وانتقاله.

قطرات  أن  إلى  يعود  ذلك  سبب  أن  ويعتقد 
في  أطول  لمدة  الجو  في  تبقى  التنفسي  الجهاز 
بشكل  تتفكك  الفيروسات  وأن  البارد  الطقس 
أسرع على األسطح األسخن نظرا إلى أن طبقة 

الدهن الواقية التي تغلفها تجف بشكل أسرع.
ويرى العالمان األميركيان أن أوامر البقاء في 
الفيروس  تفشي  من  للحد  صدرت  التي  المنزل 
ربما زادت من نسبة العدوى بين أفراد األسرة 
الواحدة. وكتبا “على النقيض من ذلك، كان من 
الممكن أن يتعرض األشخاص األصحاء لجرعة 
أقل من الفيروس مع فرص أكبر لتكوين استجابة 
مناعية فعالة، في حال تواجدوا في الهواء الطلق 

تحت أشعة الشمس”.
ولطالما عرف بأن لدى األشعة فوق البنفسجية، 
ألن  تعقيميا  أثرا  الشمس،  ضوء  يحتويها  التي 
للفيروسات  الجينية  التركيبية  تدمر  األشعة 

وقدرتها على التكاثر.

 المصدر : قناة الحرة - واشنطن 	 

اكتشاف علمي”.. ماذا تفعل 34 دقيقة تحت الشمس بفيروس كورونا؟



وسائل  وكل   .…2020 جون  شهر  في  نحن 
وسائل  الى  صحف  الى  تلفزيون  من  اإلعالم 
عالج  بموضوع  مشغولة  االجتماعي  التواصل 
مرضى فيروس الكورونا. والكل يلهث وراء أية 
بارقة أمل لعالج أو لقاح يمنع العدوى. اقترحت 
وامريكا  الصين  في  الطبية  األوساط  بعض 
المعطيات  بعض  على  بناء  الدول  من  وغيرها 
او  الكلوروكوين  دواء  استعمال  الواعدة  الطبية 
الهيدرو كلوروكوين المعرووف مسبقاً انه انجح 
عالج للمالريا  لعالج هذا الوباء... وبدأ النقاش 
ال  طالما  يقول  المؤيد  ومعارض…  مؤيد  بين 
يوجد عالج معروف بين أيدينا فلماذا ال نجرب 
الكلوروكوين؟ والمعارض يقول إن لهذا العقار 

مضاعفات كثيرة سوف نتطرق لها الحقاً.

الفيروس.  هو  ما  نعرف  ان  اوال  نحتاج  نحن 
حي  غير  كان  فإذا  ال!   أم  حي  كائن  هو  هل 
فكيف يمكنه ان يفتك بالبشر بهذه القسوة. ألبسط 
الصورة، وقد أكون اول من خطر بباله توضيح 
جزًءا  علميا  يعتبر  الذي  للفيروس  يمكن  كيف 
ميتا في الطبيعة ان ينشط ويدمر االنسان الجبار. 
تخيلوا كيف يمكن للبذرة الجافة مثل حبة القمح 
الجافة مثال، او بذرة ثمرة البرتقال الجافة والتي 
تعتبر ميتة ان تنمو وتكبر وتتفرع وتصبح شجرة 
ضخمة عندما تقع في تربة مناسبة من الرطوبة 
هو  الذي  الجاف  الفيروس  وهكذا  والحرارة. 
عبارة عن مركب من حمض نووي مغلف بمادة 
فإنه  مناسبة  بيئة  يسقط علي  بروتينية… عندما 
االغشية  هنا  وهي  المناسبة،  البيئة  من  يستفيد 
وينشط  يتغذى  البلعوم،  او  االنف  في  المخاطية 

ويكبر ويتفرع ويصبح وحشاً فتاكاً.

نعود الى عقار الكلوروكوين.. هناك عدة عقاقير 
مثل  مختلفة  وبأسماء  نفسها  العائلة  من  مشتقة 
ومعظمها  وكينين،  كلوروكوين،  هايدروكسي 
تتشابه في التأثير الطبى. ولتبسيط األمور سوف 
لها  الكيميائي كلوروكوين ممثال  المركب  نعتبر 

جميعاً.
اكتشف  حيث  قديمة  منذ عصور  البداية  كانت 
بالتجربة  الجنوبية  أمريكا  في  بيرو  في  اإلنسان 

والحاجة  ان لحاء أغصان شجرة تسمى سينشونا 
ان  يمكنه  الكينا  وبالعربية شجرة   ،Cinchona
يساعد في شفاء بعض الحاالت المرضية وخاصة 
المالريا  تسببها  كانت  التي  والقشعريرة  الحمى 
وكذلك  المناطق،  تلك  في  منتشرة  كانت  التي 
انواع  ومعظم  والصداع،  المفاصل  التهابات 
الحمى، وكذلك الكثير من األمراض الجلدية بعد 

ان يعمل كمرهم لدهن الجلد المصاب.

هناك اكثر من رواية كيف وصل الى اوروبا. 
االصل  االيطالي  النبات  عالم  ان  واالرجح 
 Pietro بيترو كاستيلي  البيرو،  والذي كان في 
Castelli، وذلك في عام 1630 والذي يعلم ان 
المالريا كانت تفتك بعدد كبير من السكان الذين 
معظمها  كان  التي  روما  مدينة  حول  يعيشون 
المالريا،  لبعوضة  خصبا  ومرتعا  مستنقعات 

شنشونا  لحاء  مستحضر  من  كمية  بيترو  أرسل 
الي روما لتجربته، و نجح هذا المستحضر في 

شفاء عدد كبير من المرضى.
الثاني  ويروى ايضا ان ملك بريطانيا تشارلز 
بالمالريا واستدعي سراً، ربما الن هذا  أصيب 
استدعى  انكلترا،  في  به  معترف  غير  الدواء 
الملك  تشارلز عالم النباتات بيترو حيث عالجه 
شجرة  من  استخرج  الذي  الكينين  بمستحضر 
الكينا، وشفي الملك… واتسعت شهرة الكينين. 

لعالج  موجود  افضل عالج  هو  الكلوروكوين 
المالريا والوقاية من المالريا حتى اآلن.

هل يمكن ان يعالج أو أن يقي من فيروس كوفيد 
19؟

كل  الماضية  األسابيع  مدى  على  تصفحت  لقد 
هذا  ودراسات حول  طبية  من حوارات  دار  ما 

الموضوع، إليك أهمها باختصار:

استطاع  كلوروكوين  ان  االبحاث  اكدت    .1
فيروس  على  يقضي  ان  قليلة  ساعات  خالل 
احد  وهذا  اإلختبار.  أنابيب  في  ولكن   كورونا 

األسباب لترشيحه لعالج كوفيد 19.
جرب   2003 عام  في  انه   التقارير  تقول    .2
سارس  بفيروس  المصابين  لعالج  الصين  في 
SARS،  ولكنه لم يكن ناجحا كما توقع األطباء. 
في  دراسة  نشرت   2020 مارس   17 في    .3
مجلة طبية فرنسية عن تـأثير كلوروكوين على 
 ،36 المرضى  عدد  كان   .  SARS مرضى 
اعطوا جرعة: 200 ملغ ثالث مرات يوميا لمدة 
10 ايام. وبعضهم اعطوا ايضا المضاد الحيوي 
ازيثرومايسين، كانت النتائج مشجعة في تحسين 
اعراض المرض. وكانت انتقادات هذه الدراسة 

كثيرة وخاصة ان عدد المرضى كان قليال. 
4.  في شهر فبراير 2020 نشرت نتائج دراسة 

من  مريض   100 شملت   الصين،  في  عملت 
مرضي كوفيد 19، أعطوا كلوروكوين بجرعات 
مدروسة، وكانت النتائج مشجعة، ولكن لم تتوفر 
تفاصيل هذه الدراسة للتعليق عليها من األوساط 

العلمية.
الماضي  قال معهد سباالنزاني  5. في  مارس 
المرضى  من  كبيرا  عددا  ان  االيطالي  الوطني 
أحد  الى  باالضافة  بكلوروكوين  عولجوا 

مضادات الفيروسات تماثلوا للشفاء تماما.
 Meta  : تسمى  دراسة  أيام  منذ   نشرت   .6
وتحليل  تلخيص  يعني  التعبير  هذا    analysis
هذه  كانت  دراسة،   11 وشملت  دراسات،  لعدة 
واحد  كلوروكوين  فوائد  بين  تقارن  الدراسات 
الننتيجة  وكانت  المناعة،  تقوي  التي  األدوية 
ان  اي  متساوية،   19 كوفيد  لعالج  بالنسبة 
ايا  تفضل  لم   11 ال  الدراسات  جميع   ملخص 

من الدوائين.

الصين  صحف  نشرت  أبريل   10 في   .7
بالفيروس  مريضا   150 شملت  دراسة  نتائج 
العالج  بين  للمقارنة  حكومياً،  مستشفى  في16 
بكلوروكوين،  العالج  وبين  المعتاد،  الروتيني 
نصف المرضى تلقوا العناية الروتينية المتبعة، 
هايدروكلوروكوين.  اعطوا  الثاني  والنصف 
في  متساوية  النتائج  ان  الدراسة  نتيجة  جاءت 

تحسين اعراض المرض وفي شفاء المرضى..
 ،FDA األمريكية   والدواء  الطعام  هيئة   .8
ربما تحت ضغط الحكومة واالعالم وافقت على 
و  المستشفيات  في  فقط  كلوروكوين  استعمال 

بواسطة األطباء المتخصصين فقط.
9.  منظمة األمراض المعدية االمريكية قالت في 
ابريل انها ال توصي وال تعتمد اي عقار لعالج 

كوفيد 19.
 الخالصة: تجمع كل االوساط الطبية حتى اآلن 
ان استعمال كلوروكوين لم يظهر تفوقاً واضحاً 
في عالج كوفيد 19. ونحن بحاجة الى دراسات 
تتبع  وان  المرضى،  من  اكبر  اعدادا  تشمل 

الدراسات االصول المعتمدة.

خطيرة  مضاعفات  للكلوروكين  ان  وخاصة 
العين.  شبكية  تدمير  أهمها  طبياً،  معروفة 
الوفاة،  يسبب  قد  الذي  القلب  ضربات  وانتظام 
وعلى السمع، والحساسية الجلدية وعلى الجهاز 
كثيرة،  ادوية  مع  تضاربه  وكذلك  الهضمي، 

وغيرها كثير.

و اخيرا: من الضروري أن نأخذ فكرة كيف يعمل 
كلوروكوين: علميا وطبياً فان كلوروكوين يمكنه 
والمستقبالت  الخلية  جدار  تركيبة  من  يعدل  ان 
الموجودة عليها، وهذا بدوره قد يمنع الفيروسات 
قدرته  وبالتالي عدم  بالمستقبالت  االلتصاق  من 
تكوين  يغير  ان  يمكنه  وثانيا  الخلية،  دخول  من 
قلوية،  الى  حامضية  من  الخلية  داخل  المواد 
الخلية  دخول  استطاع  لو  الفيروس  فان  وبذلك 
فإنه ال يستطيع أن يعيش في بيئة قلوية،  نظريا، 
عقاراً  تجعله  قد  للكلوروكوين  التأثيرات  هذه 
وقائياً ناجحاً ضد كوفيد 19. اكثر من ان يكون 

عالجا…

وان غداً لناظره قريب حيث ان هناك حتى اآلن 
أكثر من  12 دراسة اعتمدت من قبل لجنة دولية 
وامكانيته  كلوروكوين  في  للبحث  متخصصة 

لعالج كوفيد 19.

طبيب متقاعد من كتاب )البالد( لندن	 
	 doctorkais@yahoo.com

د. قيس أبوطه	 
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د. خالد الخيري االدريسي	 

المقاالت  العديد من  العنوان سأكتب  هذا  تحت 
عمله،  الجسم،  تكوين  على  ستركز  التي 
الصالح  االحتياجات،  تلك  مصادر  احتياجاته، 
بأبسط  الرسالة  تصل  ان  آمال  والطالح.  منها 
الطرق، آمال ان تعود تلك المقاالت بالنفع اليسير 
ويعكر صحتهم  يضرهم  ما  وابعاد  القراء  على 

وحياتهم.

ست وخمسون عاما مّرت على بدء ممارستي 
للطب، درست وشاهدت وعالجت فيها مرضى 
باآلالف بدًءا بالقاهـرة فلندن انجلترا فأدنبرة في 
سكوتالنده ففرساي في فرنسا ثم طرابلس في ليبيا 
واخيرا  فعمان  االمارات  في  فابوظبي  فالكويت 
الرباط في المغرب. مع انني لم ار مريضا واحدا 
مات جوعا، اال انني رايت المئات من المرضى 
الذين قضوا من فرط االكل والسمنة وما يترتب 

عليها من امراض وويالت.

نعومة  منذ  القلب  بامراض  اهتمامي  بدأ 
كان  األحبّة  من  قضى  من  فمعظم  اظافري، 
بسببها. جميعهم عانوا من السمنة واالفراط في 
في  اتبحر  بدأت  ان  ما  ولكن  والتدخين.  االكل 
عامل  الوراثة  ان  ادركت  حتى  الوراثة،  علوم 
هام من عوامل االصابة بمرض القلب وسواها 
من االمراض. واتضح لي ان عدم فهم االنسان 
لمكنون جسمه والعادات الغريبة والخاطئة التي 

رسخت لديه  زادت الطين بلة.

ما  كل  وتعلم  بفهم  شغوفا  دراستي  في  كنت 
يتعلق بوظائف االعضاء )فسيولوجيا(، وال سيما 
القلب والدورة الدموية والكيمياء الحيوية، فزدت 
على المقررات الجامعية دراسات جانبية مما اثر 

محصلتي العلمية بقدر هائل من المعلومات.

تأكدت حقيقة اثر الوراثة سببا رئيسا لالمراض. 
االمراض  معظم  ان  حاليا  المعلوم  من  واصبح 
ذلك  يحمل  )جين(  مورث  وجود  الى  ترجع 
المرض، او فقدان مورث يسبب مرضا اخر. هنا 
ظهر علم الهندسة الوراثية واصبح أمل المستقبل 
انتظار  في  االمراض.  من  الكثير  على  للقضاء 
ان تتمكن الهندسة الوراثية من تحقيق ما ينتظر 
منها، ال يسعنا اال ان نفهم جسمنا ونتعامل معه 

كما هو.
االجتماع  عن  قرار  صدر   1975 عام  في 
بلندن/ الباطنيين  لالطباء  الملكية  للكلية  السنوي 
الوقاية   نظام  التزام  ضرورة  "يؤكد  انجلترا، 
ا ونوًعا منذ العقد  عن طريق الغذاء الصحيح كمًّ
االول من العمر"، من اجل الحفاظ على شرايين 
االطباء  اليه  توصل  ما  ويحضرني  الجسم. 
الكورية  الحرب  في  شاركوا  الذين  االمريكيون 
 )Autopsy( عام 1952. حيث أجروا  تشريحا
الذين  االمريكان  الجنود  من  االالف  جثث  على 
قتلوا في تلك الحرب، فوجدوا ان شرايين77% 
من الجنود صغار السن )متوسط العمر22 عاما( 

قد اصيبت  بتصلب شديد.
السنين،  تلك  عبر  واحدة  حقيقة  لي  تاكدت  لقد 
هي ان االسباب الرئيسة للسمنة تتمثل فيما يلي:

الجسم  اوال: االفراط في االكل فوق حاجة ذلك 
من السعرات الحرارية.

ثانيا:اختيار النوع السيء من الغذاء.

ثالثا:اهمال النشاط العضلي واالعتماد على اآللة .

في  والريجيم  الطبية  الوصفات  فشل  توالى 
االسلوب  اعتمادها  لعدم  السمنة  عالج  محاولة 
البشرية  للنفس  احترامها  ولعدم  أوال،  العلمي 
ثانيا. وصدرت الحقا  دراسة  مفادها ان معظم 
الوزن  انقاص  الغذائية قد نجحت في  الوصفات 
امكانية  عدم  الحقا  تاكد  ولكن  االمر،  بادئ  في 
تلك  على  والمداومة  االستمرار  من  المرضى 

الوصفات.

من اجل تحقيق الغرض المبتغى، وهو انقاص 
الوزن بالمقياس العلمي الصحيح واعادة مكونات 
نسبها  الى  والسكر(  والبروتين  )الدهن  الجسم 
الهرمية"  "الخطة  اتباع  من  بد  ال  الصحيحة، 
للتغذية. وقد اطلقت عليها هذا االسم ألن  نظاما 
لها ثالثة اسطح ال يمكن االستغناء عن اّي منها:

من  فقط  يلزمك  ما  تناول  االول:  السطح 

السعرات الحرارية.
والنسب  الجيد  النوع  تناول  الثاني:  السطح 
المكونات  انواع  من  نوع  كل  من  المضبوطة 

االساسية للغذاء في كل وجبه.  
  

النشاط  ادامة  على  احرص  الثالث:  السطح 
العضلي.

الصحة"  الى"قمة  يوصل  الخطة  تلك  فاتباع 
ويـؤجل ظهور االمراض الموروثة. مما يخفف 
فسيؤدي  اتباعها،  عدم  اما  الضارة.  آثارها  من 
الى الفشل والدخول في دوامة االخطاء الجسيمة 
التي بدورها تؤدي الى مرض السمنة والشرايين 
والسكري والمفاصل واالنهاك الصحي والفشل 
نالحظه  ما  وهذا  وااللزهايمر  المبكر  الجنسي 

حاليا.  )يتبع(

كاتب من اسرة )البالد(	 
الباطنة – 	  الملكية الخصائيي  الكليه  زميل 

ادنبره
الباطنة- 	  الخصائيي  الملكية  الكليه  زميل 
لندن
زميل كلية اختصاصيي القلب االمريكية	 
مستشار جراحة القلب التداخلية	 

الصحـة نبـع  
السعـادة والجمـال

القسم األول

مركب يمنع مقاومة
سرطان البروستات للعالج

بتطوير  وروسيا  ألمانيا  من  علماء  قام 
مركب رئيسي لمحاربة سرطان البروستات 

المقاوم للعالج الكيميائي. 

النشطة  الجزيئات  بين  المركب  يجمع 
لقنافذ  كيميائياً  المعدل  الصباغ  من  حيوياً 
مادة  إليصال  الجلوكوز،  وجزيئات  البحر 
الدواء الفعالة إلى داخل الخاليا السرطانية؛ 
)العقاقير  بمجلة  التفاصيل  ونُشرت 

البحرية(.

سرطان  لعالج  كمحاولة  العلماء  قرر 
واربورغ  تأثير  من  االستفادة  البروستات، 
السرطانية  الخاليا  ميل  إلى  يتحول  الذي 
استهالك  أي  السكر،  من  الكثير  لتناول 
مقارنة  مكثف  بشكل  الجلوكوز  مركبات 

بأغلبية الخاليا الطبيعية.

مشابهة  نشطة  جزيئات  الباحثون  أخذ 
الملونة  المادة  من  المعزولة  للجزيئات 
الموجود لدى قنفذ البحر ثم ذيلوها بالسكر 
باستخدام رابط الكبريت لربطها. تم إدخال 
المركب الناتج إلى خاليا مخبرية لسرطان 
البروستات المستدام لدوستاكسل، وهو نوع 
من العالج الكيميائي، وكانت النتيجة موت 

الخاليا السرطانية بشكل كبير.

الدوائي  المركب  أن  إلى  العالم  ذهب 
الجديد بالرغم من أنه استهدف بشكل فعال 
هناك  أن  إال  المخبرية  البروستات  خاليا 
أخرى  أنواعاً  يعالج  قد  أنه  جيداً  احتماالً 
التجارب  نتائج  كانت  إذا  السرطان  من 

السريرية األولى إيجابية.

ال تقتصر نتائج البحث فقط على المركب 
الموسومة  البحر  قنافذ  لجزيئات  الجديد 
الجديدة  بالطريقة  أيضاً  ولكن  بالجلوكوز، 
من األكسجين،  بدالً  الكبريت  لربطها عبر 
كما كانت في السابق، حيث تؤكد التجارب 
بواسطة  المرتبطة  المركبات  أن  السابقة 
جزيئات األكسجين ليست مستقرة بالصورة 
لربط  الجديدة  الطريقة  وسبب  المطلوبة. 
الجزيئات هو البحث عن العقار الذي ال يتم 
الدم  اإلنزيمات في مجرى  تحليله بواسطة 

قبل أن يصل إلى هدف الورم.
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يحيى عياش 	 
 

وتشديد  اإلغالقات  من  شهور  ثالثة  نحو  بعد 
كورونا  فيروس  جائحة  لمكافحة  اإلجراءات 
الحكومات  بعض  بدأت  “كوفيد19-”،  المستجد 
القيود وتخفيفها،  التدريجي عن هذه  التراجع  في 
االقتصادية  الخسائر  من  المزيد  لتفادي 

واالجتماعية.
لكن وفي ظل هذا الرفع التدريجي لقيود فيروس 
بضرورة  الصحية  السلطات  ودعوات  كورونا، 
وارتداء  االجتماعي،  التباعد  بمسألة  االلتزام 
الوقائية؛  اإلجراءات  من  وغيرها  الكمامات، 
 ”Lawton Constitution“ صحيفة  طرحت 
أسئلة  خمسة  “عربي21”،  ترجمته  تقرير  في 

مهمة تصادفنا في هذه المرحلة من الوباء.

1. كيف يمكننا تنظيف الكمامات وتخزينها؟
أوصى خبراء الصحة العامة بالمراكز األمريكية 
بضرورة  منها،  والوقاية  األمراض  لمكافحة 
أثناء  التي يتم ارتداؤها  القماشية  غسل الكمامات 
أهمية  منتظم، مع  فيروس كورونا بشكل  جائحة 
ارتداء الكمامات وتحديدا المصنوعة من “نسيج 
القطن”، عندما نكون بالخارج وغير قادرين على 

الحفاظ على التباعد االجتماعي. 
 وقالت األستاذة المساعدة بجامعة “أالباما” بيني 
بعد  يوميا  الكمامات  غسل  “يجب  إنه  واتس، 
بالماء  تنظيفها  يمكن  أنه  إلى  الفتة  االستخدام”، 
الساخن والصابون، ومن ثم العمل على تجفيفها 

تماما بمجفف ساخن إن أمكن.
تنصح  والجافة،  النظيفة  بالكمامات  يتعلق  وفيما 
واتس بتخزينها في “كيس ورقي جديد”، لحمايتها 

من الجراثيم.
األمراض  على  السيطرة  مركز  دعا  وأخيرا، 
“الكمامات  استخدام  إلى  المتحدة،  بالواليات 
القماشية” القابلة للغسل، لضمان توفير الكمامات 

الطبية وأقنعة N95 للعاملين في المجال الطبي.
خالل  من  كورونا  فيروس  عدوى  تنتقل  هل   .2

العينين أو األذن؟
قال األطباء إن “العيون قد تكون طريقا للعدوى، 

بالعطس  بالفيروس  شخص  أصيب  أو  سعل  إذا 
فرك  عند  أيضا  ممكنة  العدوى  وتكون   ،)..(
ودموع   ،)..( للفيروس  تعرضت  بأيٍد  العينين 
الشخص يمكن أن تنشر الفيروس أيضا )..(، لكن 
غير  األذن  خالل  من  الفيروس  انتقال  احتمالية 

قائمة”.
وأكد األطباء أن “غسل اليدين المتكرر والتباعد 
األماكن  في  الكمامات  واستخدام  االجتماعي 
الفيروس، حتى  انتشار  تمنع  العامة، هي وسائل 
“النظارات  أن  إلى  مشيرين  العين”،  خالل  من 

عمال  ينصح  لذلك  إضافية،  حماية  توفر  قد 
الرعاية الصحية بارتدائها، عند عالج المرضى 

المحتملين”.
األمراض  لمكافحة  األمريكية  المراكز  وأفادت 
مسار  أنها  يعتقد  ال  “األذن  بأن  منها،  والوقاية 

أن  مبينة  المستجد”،  كورونا  فيروس  لعدوى 
الجلد  يشبه  الخارجية  األذن  قناة  في  “الجلد 
واألنف  الفم  في  األنسجة  عكس  على  العادي، 
من  يجعل  حاجزا  يخلق  وهذا  األنفية،  والجيوب 

الصعب على الفيروس الدخول من األذن”.
الكمامات  الرياضيين ارتداء   3. هل يجب على 

في الهواء الطلق؟
األمراض  لمكافحة  األمريكية  المراكز  أوصت 
الكمامات  ارتداء  بضرورة  منها،  والوقاية 
القماشية عند الخروج في األماكن العامة، وتحديدا 

في األماكن التي يصعب فيها التباعد االجتماعي.
“كيس”  بجامعة  المعدية  األمراض  خبير  لكن 
ويسترن ريزيرف، يقول: “إذا كان من الصعب 
التنفس من خالل الكمامات عند الجري أو القيام 
بنشاط بدني شاق، فاألفضل البحث عن مسارات 

غير مزدحمة، تسمح بنزع قناع الوجه وممارسة 
الرياضة بشكل مريح”.

للموظفين  الحرارة  درجة  فحوصات  هل   .4
ستوفر بيئة عمل آمنة؟

مخاطر  بتقليل  الطريقة  هذه  تساعد  أن  يمكن 
أن  ينبغي  ال  لكن  “كوفيد19-”،  فيروس  عدوى 
تكون إجراء السالمة الوحيد الذي يتخذه أصحاب 

العمل.

الحمى  “فحص  أن  الصحة  خبراء  ويؤكد 
إلى  مشيرين  المخاطر”،  على  يقضي  لن  وحده 
قد  بالفيروس،  المصابين  األشخاص  بعض  أن 
الخاصة  األعراض  ظهور  دون  العدوى  ينقلون 
من  يزال  ال  لذلك  الحرارة،  درجات  بارتفاع 
المهم ألصحاب العمل، فرض التباعد االجتماعي 

وتطهير األسطع وتشجيع غسل اليدين.
5. ما فائدة اختبار األجسام المضادة؟

يفيد العلماء بأن اختبار األجسام المضادة يظهر 
بفيروس  القريب  الماضي  في  مصابا  كانت  إذا 
اختبارات  عن  مختلف  وهو  المستجد،  كورونا 
مسحة األنف التي تحدد ما إذا كنت مريضا حاليا.

ولكن ال تزال الدراسات جارية لتحديد مستوى 
من  أنه  كما  للمناعة،  الالزمة  المضادة  األجسام 
غير المعروف إمكانية استمرار أي حصانة، ففي 
المضادة  األجسام  اختبارات  تعد  الحالي  الوقت 
تتبع كيفية  الذين يحاولون  للباحثين،  للغاية  مفيدة 

انتشار الفيروس في المجتمعات. 
اختبارات  بإجراء  الشركات  عشرات  وتقوم 
في  للمساعدة  المضادة،  األجسام  على  سريعة 
وربما  بالفيروس،  المصابين  األشخاص  تحديد 

يكون لديهم بعض الحصانة منه.
األمريكية  والدواء  الغذاء  إدارة  وسمحت 
األجسام  اختبارات  بإجراء  البداية  في  للشركات 
ولكن  اإلشراف،  من  األدنى  الحد  مع  المضادة 
واالحتيال،  خاطئة  نتائج  عن  تقارير  بعد ظهور 
الشركات  من  وطلبت  مسارها  اإلدارة  عكست 

إثبات نجاح اختباراتها.

عربي 21	 

5 أسئلة مهمة تصادفنـا مع التخفيـف التدريجي لقيـود كورونـا

علمـاء يطـورون نموذجـا أوليـا لجهــاز يولد الكهرباء من الظــالل
لندن- أحمد حسن	 

يبدو األمر كأنه من فيلم خيال علمي، لكن الجهاز الجديد الذي تم 
Shadow- الكشف عنه مؤخرا هو جهاز لنموذج حقيقي، يدعى

.)Effect Energy Generator )SEG
هذا النموذج الفريد يمكن أن يساعدنا في تغيير طريقة توليد الطاقة 

المتجددة من داخل البيوت والمباني.
بين  التباين  الجهاز  يستخدم  اليرت”،  “ساينس  موقع  وبحسب 
الظالم والضوء إلنتاج الكهرباء. ويتكون من سلسلة من الشرائح 
الرقيقة المصنوعة من فيلم الذهب على رقاقة سيليكون، موضوعة 

فوق قاعدة بالستيكية مرنة.
وحسب التقرير الذي ترجمته “عربي21”، فإن الظالل التي عادة 
ما تكون هي المشكلة في إنتاج الطاقة الشمسية المتجددة، نجد أن 
الجهاز يستخدمها للحفاظ على توليد الطاقة. هذه التكنولوجيا التي 
كميات  تنتج  لمطوريها،  وفقا  الشمسية،  الخاليا  من  أرخص  تعد 
المحمولة  األجهزة  لشحن  استخدامها  ويمكن  الطاقة،  من  صغيرة 

على سبيل المثال.
سنغافورة  جامعة  من  تشينج”  سوي  “تان  المواد  عالم  ويقول 
نأخذها  ما  وغالبا  مكان،  كل  في  موجودة  “الظالل  الوطنية: 
اإللكترونيات  أو  التقليدية  الكهروضوئية  التطبيقات  في  كمّسلمات 

الضوئية التي تستخدم الضوء كمصدر ثابت لتشغيل األجهزة يعتبر 
وجود الظالل أمرا غير مرغوب به، ألنه يقلل من أداء األجهزة”.

وأضاف: “في هذا العمل، استفدنا من تباين اإلضاءة الناجم عن 
الظالل كمصدر غير مباشر للطاقة، يؤدي التباين في اإلضاءة إلى 
إحداث فرق جهد بين الظل واألقسام المضيئة، ما ينتج عنه تيار 
كهربائي. هذا المفهوم الجديد لتوليد الطاقة في وجود الظالل أمر 

غير مسبوق”.
واكتشف الفريق أن هذا التباين هو ما يجعل الجهاز أكثر فاعلية، 
الضعف  بنسبة  فعالية  أكثر  الجهاز  الظالل، يكون  تغير  وفي ظل 
من الخاليا الشمسية التقليدية في ظل نفس الظروف، بحسب أقوال 

العلماء.
والجهاز ال يمكن أن يعمل إذا ما كان في الظل بشكل تام، وفي 
الضوء، وينتج كميات منخفضة جدا من الكهرباء، وأحيانا ال ينتج 

شيئا على اإلطالق.
التلويح  أو  كالغيوم  عابرة،  ظالل  بوجود  أنه  أظهر  والفريق 
بأغصان الشجر، أو من خالل حركة الشمس المتغيرة، فإن الجهاز 
قادر على توليد طاقة كافية )1.2 فولت(، ويسعى العلماء لتعزيز 

الكمية مستقبال.
الوطنية:  سنغافورة  جامعة  من  وي  أندرو  الفيزيائي  ويقول 
الكهرباء هي عندما  لتوليد  المثلى  السطحية  المساحة  أن  “اكتشفنا 

يتم إضاءة نصف خلية SEG، وإبقاء النصف اآلخر في الظل، هذا 
األمر يوفر مساحة كافية لتوليد الطاقة بشكل مستمر”.

تسجيل  يمكنه  أيضا،  كمستشعر  يعمل  أن   SEG لجهاز  يمكن 
ويمكن  السيارة،  األشياء  حركة  وتسجيل  فوقه،  تمر  التي  الظالل 
الذكية،  المنزلية  األجهزة  في  التطبيقات  من  العديد  لهذا  يكون  أن 
ذاتية  استشعار  أجهزة  استخدامه إلنشاء  يمكن  المثال،  على سبيل 

للتشغيل التلقائي.

يريد  العمل،  من  بالمزيد  القيام  الفريق  على  يتعين  ذلك،  ومع 
مواد  الذهبي  بالفيلم  استبدالهم  التكلفة عن طريق  الباحثون خفض 

مختلفة، وتكييفه ليصبح قابال لالرتداء في المستقبل.
كلما زادت طرق إنتاج الكهرباء المتجددة، أصبح لدينا المزيد من 
األدوات، وقل اعتمادنا على الوقود األحفوري إلنتاج الطاقة. يمكن 

أن نضيف الظالل اآلن كمصدر للطاقة البديلة.
 Energy & وكتب الباحثون في بحثهم الذي تم نشره في مجلة

Environmental Science:
“بفضل كفاءة جهاز SEG، من حيث التكلفة والبساطة واالستدامة، 
يوفر لنا بنية واعدة لتوليد الطاقة الخضراء من الظروف المحيطة 
إلى تشغيل اإللكترونيات، واستخدامه كجزء من أنظمة االستشعار 

الذكية، خاصة في المباني”.
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 د. محمد أمين األعظمي 	 

أطفال ثالثيو اآلباء

البد قبل الدخول إلى الموضوع من التمهيد له. 
الغالبية  أجنة  حال  هو  كما  االنسان،  جنين  ينشأ 
ُمخصبة.  بيضة  من  الحيوانات،  من  العظمى 
اخصاب  نتيجة  تتكون  خلية  عن  عبارة  وهي 
الرجل، وكالهما  من  منوي  بحيوان  األم  بيضة 
عدد  نصف  تحوي  مجهرية  خلية  عن  عبارة 
الكروموسومات التي تحويها كل خلية من خاليا 
جسم االنسان، أي 23+1 كروموسوم، غير أن 
لكونها  بكثير  المنوي  الحيوان  من  أكبر  البيضة 
العُضيات.  من  يحويه  وما  السايتوبالزم  تحوي 
حالة  في   X فهو  المفرد  الكروموسوم  هذا  أما 
البيضة، إما في الحيوان المنوي فهو أن يكون س 
X أو ص Y. وتحوي الكروموسومات الجينات 
من  ونفهم  للفرد.  الموروثة  الصفات  تحدد  التي 
جميعاً  والمرأة  الرجل  من  كالً  خاليا  أن  هذا 
الجسمية  الكروموسومات  من  23 زوجاً  تحوي 
مضاف إليها كروموسومين جنسيين، كالهما من 
النوع X في حالة المرأة وكروموسوم X وآخر 

Y في حالة الرجل.

زوج+  و23  المرأة  في  س  زوج2+   23(  
الرجل(.  في  ص  وأخر  س  كروموسوم 
 ،X نظيره  من  بكثير  أصغر   Y والكروموسوم 
ولكنه هو الذي يحدد جنس الجنين. فوجوده يجعل 
 X حتى بوجود كروموسومي  الجنين ذكراً  من 
نقول  وعليه،  ونادرة.  طبيعية  غير  حالة  وهي 
للرجل الذي يتهم زوجته أنها ال تلد إال بناًت أن 
هذا تجٍن خاطئ، ألن حيواناتك المنوية هي التي 

في  لك  يد  ال  بدورك  وأنت  الجنين  جنس  تحدد 
ذلك.

البيضة  تحويها  التي  العُضيات  تتضمن 
ومفردها   mitochondria المايتوكوندريا 
في  الطاقة  مولدات  وهي   mitochondrion
بسبب  العقم  من  السيدات  بعض  وتعاني  الخلية. 
البيضية مختلة  العُضيات في خالياها  كون هذه 
موضوع  العملية  هذه  ومكنت  فاعلة.  وغير 
 2017 عام  مرة  ألول  أجريت  التي  حديثنا 
السيدات الالئي يعانين من مثل هذا القصور من 
المقصود  ما  المرفق  المخطط  يوضح  االنجاب. 
الحصول  يتم  اإلجراء،  هذا  ففي  آباء.  ثالثة  ب 
على المايتوكوندريا من أم واهبة والنواة األولية 
األم  من   )23+X )الكروموسومات  األنثوية 
األصلية أو الزوجة والحيوان المنوي أو النطفة 
وعليه،   .)23+Y )الكروموسومات  الرجل  من 
أما  الوراثية.  أبويه  صفات  سيرث  الجنين  فإن 
الواهبة،  األم  من  استجلبت  التي  المايتوكوندريا 
حسب  تتدخل،  ال  التي  الوراثية  موادها  فلها 
الحكم  أما  الموروث.  الجنين  بصفات  علمي، 
الشرعي لهذه العملية فموكول إلى من هم أهله. 

الواليات  في  فعالً  العملية  هذه  أجريت  وقد 
 2017 ربيع  في  النور  المولود  وشهد  المتحدة 
الذين  العملية  على  المشرفين  بحسب  وكان 
وهي  منها  المطلوب  أدت  العملية  إن  يقولون 

طريقة واعدة لمعالجة الحاالت المماثلة. 

دارنوفسكي  مارسي  د.  مثل  المعارضون  أما 
فيما  االختصاصية   Marcy Darnovsky
 the politics يعرف بالتقنيات الحيوية لإلنسان
وأخالقياتها،   of human biotechnology
لألطفال  الوراثية  بالصفات  عبث  أنه  فيرون 

المولودين بهذه التقنية أو بتقنيات مشابهة.
تبع هذا الخبر خبٌر مشابه آخر من عيادة ناديا 
 Nadiya Clinic أوكرانيا  التناسلي في  للطب 
of Reproductive Medicine. ففي السابع 
العيادة  نشرت   ،2018 عام  من  نيسان  من 
 Valery زوكن  فاليري  مديرها  أن  الذكورة 
Zukin وزمالؤه تمكنوا من جعل امرأة عقيمة 
تحمل بأربعة أجنة بتقنية أسموها نقل  أكبر سناً 
النوى األولية pronuclear transfer وتضمن 
النوى  نقل  سابقتها،  في  الحال  هو  كما  العملية، 

األولية.

اكاديمي من اسرة)البالد( لندن اونتاريو 	 

المصادر:

	 https://www.newscientist.com/
article/2107219-exclusive-worlds-
first-baby-born-with-new-3-
parent-technique/

	 https://www.the-scientist.
com/news-opinion/opinion-
three-parent-embryosa-slippery-
slope-64312

من المعروف أن الحصول على فوائد الخضروات 
بعد  باستهالكها  يكون  كامل،  بشكل  والفواكه 
المحتوى  أن  هو  والسبب  مباشرة،  نضوجها 
مستوياته  أعلى  في  يكون  للخضروات  الغذائي 
يرون  الصحة  خبراء  لكن  نضجها.  ذروة  عند 
تناول  تم  ما  إذا  فقط  يكون صحيحا  ربما  ذلك  أن 
الخضروات أو الفواكه في موسم جنيها فقط. لذلك 
المجمدة أن تكون بديال صحيا  يمكن للخضروات 
وآمنا من الخضراوات الطازجة، إذا ما تّم تناولها 

في غير موسمها الطبيعي.

مفيدة  المجمدة  الخضروات  تكون  متى 
أكثر ؟

بحسب موقع “غيزونده أيرنيرونغ” فإن الحاالت 
من  أفضل  المجمدة  الخضروات  فيها  تكون  التي 
الطازجة هي عندما يتم نقلها لمسافات طويلة قبل 

الخضروات  تكون  عندها  األسواق.  في  تباع  أن 
المجمدة مغذية وصحية أكثر. ويفسر خبراء التغذية 
يتم قطفها  ما  المجمدة غالبا  الخضروات  بأن  ذلك 
محتواها  تستهلك  لم  أنها  يعني  ما  تنضج،  أن  قبل 

الغذائي بشكل كامل.

فضال عن أن نقل الفواكه والخضروات الطازجة 
محتواها  من  الكثير  تفقد  يجعلها  لمسافات طويلة، 
نصف  الطازجة  السبانخ  تفقد  فمثال  الغذائي،  
من  أيام  ثمانية  بعد  الفوليك  حمض  من  محتواها 
والمعادن  الفيتامينات  نسبة  تنخفض  كما  قطفها، 
وذلك  خاطئ،  بشكل  تخزينها  لدى  بداخلها 

بتعريضها للحرارة العالية والضوء.

ويرى  أيضاً.  الفواكه  على  بالطبع  ينطبق  وهذا 
في  تباع  التي  الفواكه  جودة  أن  التغذية  خبراء 
المتاجر األلمانية ليست عالية تماما، إذ غالبا ما يتم 

بيع الفواكه والخضروات قبل نضجها.

األطعمة المجمدة والمعلبة

ولعل أهم ما يميز الفواكه والخضروات المجمدة  
مما  مباشرة  نضجها  قبل  قطفها  يتم  ما  غالبا  أنه 
طويلة،  لفترة  بها  الغذائية  العناصر  على  يحافظ 
كما أن استخدام الماء الساخن لغسلها قبل تجميدها، 
يساعد على قتل البكتيريا وإيقاف بعض األنزيمات 
بشكل  والخضروات  الفواكه  تتلف  التي  النشيطة 

سريع.

هل الطعام المعلب مفيد حقا؟

المجمدة  والخضروات  الفواكه  أن  بالذكر  جدير 
أفضل بكثير من المعلبة، فوفقا لموقع “غيزوندهايت 
تفقد  المعلبة  والفواكه  الخضروات  فإن  هويته” 

الكثير من المواد الغذائية المهمة لدى حفظها داخل 
شراء  بتجنب  الصحة  خبراء  وينصح  المعلبات. 
مفرومة  كانت  إذا  المجمدة  والخضروات  الفواكه 
قبل  والفواكه  الخضروات  فمعالجة  مطحونة،  أو 
فضال  الغذائية،  المواد  من  الكثير  يفقدها  تجميدها 
والفواكه  الخضروات  أن  من  التأكد  عن ضرورة 
الملح  مثل  مضافة  مواد  من  تماما  خالية  المجمدة 

أو الزبدة مثال.
الفواكه  يساعد شراء  أن  يمكن  أخرى  ناحية  من 
وهي  المال،  توفير  على  المجمدة  والخضروات 
غير  في  بتناولها  يرغب  لمن  األفضل  الخيار 
مواسمها. وفيما عدا ذلك تبقى الفواكه والخضروات 
تم شراؤها  ما  إذا  األفضل وخاصة  الطازجة هي 
من المزارعين مباشرة أي بعد قطفها فورا، بعيدا 
عن شرائها مخزنة من متاجر بيع المواد الغذائية.

د.ص/ع.أ.ج	 

الخضـراوات الطـازجة أم المجمدة.. أيهمــا أفضـل؟
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	 Stephanie Levitz - Canadian 
Press

OTTAWA — Watching the farms and 
highways of Ontario out of the oval 
windows of an Airbus A320, it‘s easy 
to forget for a moment how COVID-19 
has so thoroughly changed familiar 
routines.
From cruising altitude, the fields 

look as they always do, a bucolic 
quilt of greens and browns, shadows 
moving over them as the clouds cross 
underneath the sun.
But then, your field of vision goes 

blurry. Your glasses have fogged up, 
again, because of the mask you‘ve had 
to wear from the moment you stepped 
into the airport.
Welcome to the dystopian experience 

that is air travel in the pandemic era.
With passenger air traffic nearly non-

existent, boarding announcements are 
few and far between.
Instead, a cheerful but stern 

disembodied voice repeatedly reminds 
people to wash their hands, cough into 
their sleeves, and wear a mask.

In the departure lounge, seats are 
cordoned off so people don‘t sit too 
close. As those who‘ve chosen to 
take a midday flight to Toronto take 
every other spot, they‘re kitted out in 
everything from homemade masks to 
full face shields.

The anticipatory energy normally 
buzzing at a gate ahead of a flight has 
morphed into an eerie sense that what‘s 
at the end of the ramp isn‘t a modern 
jet but a spaceship beaming people to an 
unknown world.
Dutiful queues form for a mandatory 

temperature check, and once past that, 
the normal scanning of boarding cards 
and checking of IDs. The gate agent 
asks for masks to briefly be pulled down 
so faces can be matched to photos. She 
tells one passenger there is a camera 

watching to make sure it‘s done.
The musty smell of the airplane cabin 

is cut with the scent of cleaning solution, 
and the flight attendant smiles with her 
eyes, her bilingual ”Hello! Bonjour!“ 
greeting muffled by her mask. 

NO IN-FLIGHT SERVICE

Each passenger is handed a kit — not 
a fancy eye mask or cozy slippers, but 
a clear plastic bag with a face mask, 
rubber gloves, tiny bottle of hand 
sanitizer and cleansing wipes.
There‘s a small bottle of water too. 

Physical distancing restrictions mean 
no in-flight service.

After takeoff, the seat-belt sign dings 
off and the in-flight reminders crackle 
over the speakers, with new additions to 
the familiar lyrics: use the air sickness 
bag to dispose of a soiled mask, and 
also, remember to wash your hands.
That slightly disorienting sense of 

arriving in a different place, even if it is 
a familiar airport, is kicked up a notch 
when everyone is in a mask. 
There are no throngs of smiling family 

and friends waiting just outside the 
luggage carousels at Toronto‘s Pearson 
international airport. No one but 
passengers and staff are allowed inside. 

That romantic moment in the movies 
where people are wrapped in the love 
of family and friends they haven‘t seen 
in months? It is replaced by dire signs 
reminding of COVID-19 symptoms, 
and yet another plea to wash your hands.
Stepping outside and into the sunshine, 

the deep inhale of fresh air after a flight 
feels even fresher without a mask 
blocking the way. It‘s quiet and not 
just because there are few people, no 
screeching luggage carts, or idling cabs 
or shouting security officers.

There are also no roars from departing 
or landing jets.

THIS IS WHAT AIR TRAVEL IS LIKE IN CANADA NOW
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CANADA-U.S. BORDER 
TO REMAIN 

SHUT UNTIL JULY 21, 
SAYS TRUDEAU

	 Levon Sevunts | english@rcinet.ca

Canada and the United States have 
agreed to extend their border shutdown 
until July 21, Prime Minister Justin 
Trudeau said Tuesday.
”This is an important decision that will 

keep people in both of our countries 
safe,“ Trudeau said during his daily 
pandemic briefing in Ottawa.
Canada and the U.S. agreed in March to 

temporarily close the 8,891-kilometre 
land border to non-essential travel 
while keeping it open to commercial 
traffic and essential workers.
That agreement has already been 

extended twice: in April by 30 days 
and then again in May for another 30 
days.
The U.S. and Mexico also extended 

the shutdown of their respective 
border until July 21, Mexican officials 
announced Tuesday.
About $2 billion worth of trade 

crosses the Canada-U.S. border in both 
directions every day.
The two countries pride themselves 

on having ”the longest undefended 
border“ in the world.
However, with the U.S. having more 

than 2 million people diagnosed with 
COVID-19, several Canadian premiers 
had urged Trudeau to extend the travel 
restrictions until the situation south of 
the border improves.
Last week, the Canadian Border 

Services Agency announced that 
Canada is altering its travel restrictions 
to allow the immediate family members 
of Canadian citizens and permanent 
residents to enter the country if they 
do not have or show any symptoms of 
COVID-19.
Canada had registered just over 

99,400 infections and 8,213 deaths due 
to COVID-19 and counting.

	 Meer Sahib

In the years past, the London Muslim Community 
was involved in fundraising for the Salvation Army, 
and supplying food to the London Food Bank, 
Vincent de Paul Society and also feeding the needy at 
Mission Services, Salvation Army and other places.

In the fall of last year, the homelessness was 
reaching a crisis level, and the poverty rate in the 
City of London was far exceeding that of the national 
and provincial averages, and sadly, the poverty 
rate in the City,s low income neighbourhoods was 
growing over 40% )according to a report in the LFP 
Aug 2019(.
 
Chronic homelessness was affecting families, men 

and women of ages ranging from 19 to 60. The 
Muslim Community was acutely concerned.

As well, the harsh winter was approaching. Most 
of us have a home to return to and a warm meal, and 
a warm bed to retire. Unfortunately, the Homeless 
people have no such luck. The lack of a shelter, and 
the dangers of the elements, and the physical maladies 
from the bitter cold, and the perpetual dampness and 
grime, make a good sleep impossible.  Add to this, 

the pangs of hunger, physical and mental illness... it 
is truly a miserable life out there.

Remembering Prophet Muhammad›s saying that 
a person is not really a Muslim if he goes to bed 
satiated while his neighbor goes hungry, the Muslim 
Community stepped up to help our less fortunate 
fellow Londoners. 

Thus, the Muslim Soup Kitchen was established 
as a collective effort by all the London Muslim 
Institutions - the LMM, The Islamic Centre SWO, 
MAC, NLIC and Al-Hayatt Mosque.  

We chose Christmas Day last year, for our first meal 
service, at My Sister›s Place and till now we have 
been continuing this service, every fortnight. 

Since only women are served at the MSP and we 
wanted to also include men, women and children, we 
are moving our operation to the Hyatt Mosque at 282 
Hyatt Street, effective July 4th, and will be serving 
lunch at 12:30 p.m every Saturday.

We will be bringing food from one of London›s 
premiere restaurants for 100 people. So, it will be 
first come, first serve basis until quantities last.

MUSLIM SOUP KITCHEN TO SERVE CITY,S 
HOMELESS AND NEEDY IN LONDON

Dzevad Melkic Meer Sahib
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	 Kareem El-Assal – CIC News

Prior to the start of coronavirus 
lockdowns in Canada and around the 
world in mid-March, Canada was 
continuing to welcome high levels of 
immigration.
In fact, just days before lockdowns 

in Canada, the country‘s immigration 
minister announced a new ambitious 
plan to welcome over 1 million new 
permanent residents between 2020-
2022.
While Canada‘s immigration system 

has since faced interruptions, the 
country is processing immigration 
applications to the best of its ability.
New data released by Immigration, 

Refugees and Citizenship Canada 
)IRCC( provides an early look at 
where Canada‘s new immigrants were 
coming from in the early months of 
2020.
Up until the end of April, Canada 

welcomed 74,000 new permanent 
residents.
India continues to lead the way
As has been the case over the last 

few years, India remained the leading 
source country of Canada‘s new 

permanent resident )PR( visa holders.
They accounted for 24 per cent of 

new PRs in the first four months of 
2020.
India is the leading source of 

Canada‘s immigrants since many of 
its citizens speak English fluently 
and possess other key characteristics 
that help them become eligible for 
Canadian immigration such as having 
university and/or college credentials 
and professional work experience.
Many Indian immigrants also arrive 

to Canada from the U.S. since it can 
be difficult for H1-B visa holders to 
obtain permanent residence in the 
U.S.
A look at the top 10 source countries
The following comprise the top 10 

source countries of the 74,000 people 
that gained PR in the first four months 
of 2020:
1. India, China, Philippines, 

USA, Nigeria, Pakistan, Syria, France, 
Iran, Brazil
So far, immigration from China has 

been slightly higher in 2020 than in 
recent years. Chinese immigrants 
have accounted for nearly 10 per cent 
of newcomers compared with 9 per 

cent in 2019.
Filipino immigration to Canada has 

also remained fairly consistent )7 per 
cent in 2020 compared with 8 per cent 
in 2019(.
As was the case in 2019, U.S. and 

Nigerian immigrants are rounding 
out the top 5. Immigrants from those 
countries have a major advantage in 
Canada‘s immigration system due to 
their English-language proficiency, 
which accounts for a major component 
of the federal Express Entry system, 
Provincial Nominee Program )PNP(, 
and other programs.

What impacts will COVID-19 have 
on immigrant source countries?

It remains to be seen how the 
COVID-19 pandemic will impact 
the source countries of immigrants to 
Canada during the rest of 2020.
On the one hand, coronavirus-related 

disruptions are currently limiting the 
ability of new permanent residents to 
come to Canada from abroad. This 
may alter the distribution of immigrant 
source countries in the second half of 
the year.

On the other hand, there may prove 
to be little or no impact on Canada‘s 
immigrant source countries. Reasons 
for this may include that individuals 
within Canada who receive PR later 
in 2020 are also from the same source 
countries, those abroad are eventually 
able to travel to Canada, and the new 
invitations to apply for permanent 
residence that have been issued since 
the start of the pandemic also go to 
nationals of these top source countries.
Despite the impacts of the travel 

restrictions, it is still in the interests 
of candidates to go ahead and submit 
their Express Entry profiles and 
immigration applications during the 
pandemic if they have the ability to 
do so.
Submitting a profile or application 

gives you a chance to receive an 
invitation to apply, or approval for 
permanent residence, and the chance 
to travel to Canada as soon as you are 
able to do so.
Even if you encounter some 

difficulties, IRCC is being more 
lenient during this time to help people 
achieve their Canadian immigration 
goals.

WHERE ARE CANADA’S IMMIGRANTS COMING FROM IN 2020?

Between January and April, Canada welcomed 74,000 new immigrants. 
Here is where they came from
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IJV launched a report on a new 
EKOS survey with our partners at 
Canadians for Justice and Peace in the 
Middle East and the United Network 
for Justice and Peace in Palestine and 
Israel. The survey polled Canadians› 
opinions on several key policy issues 
related to Israel-Palestine, including 
Israel›s annexation plan in the West 
Bank, and Canada›s bid for a seat 
at the UN Security Council. Some 
highlights of the survey results 
include:

	 74% of Canadians want Trudeau 
to oppose Israeli annexation
	 42% of Canadians want to impose 
economic and/or diplomatic sanctions 
against Israel if the annexation plan 
proceeds
	 a majority of Liberal, NDP, and 
Green supporters want Canada to 
increase its support for Palestinian 
human rights.

Here is the full report:

Montreal, June 16, 2020 — As 
Canada‘s candidacy for a seat on 
the United Nations Security Council 
)UNSC( comes to a vote, a new survey 
co-sponsored by CJPME reveals 

that Canadians want more from their 
government on foreign policy. The 
survey found that three out of four 
Canadians want their government to 
oppose Israel‘s annexation of large 
parts of the West Bank, while almost 
half support the use of sanctions. It 
further shows that Canadians support 
increasing international contributions 
in several specific areas where Canada 
lags behind its competitors, including 
peacekeeping, combatting climate 
change, and support for Palestinian 
human rights.
The survey was co-sponsored by 

Canadians for Justice and Peace in the 
Middle East )CJPME(, Independent 
Jewish Voices Canada )IJV(, and the 
United Network for Justice and Peace 
in Palestine-Israel )UNJPPI(. All 
survey results, charts, and the report 
entitled ”Out of Touch: Canada‘s 
Foreign Policy Disconnected From 
Canadians‘ Views“ can be accessed at 
www.cjpme.org/survey2020.

The results show that 74% of 
Canadians want the government 
to express opposition to Israeli 
annexation in some form, and 42% of 
Canadians want to impose economic 
and/or diplomatic sanctions against 

Israel. Sanctions against Israel are 
popular among supporters of the 
NDP )68%(, Green Party )59%(, Bloc 
Quebecois )54%(, and Liberal Party 
)42%(
”These results prove that Canadians 

want more than words from Trudeau 
when it comes to opposing Israel‘s 
annexation,“ said Thomas Woodley, 
President of CJPME. ”Not only is 
it necessary to threaten sanctions to 
discourage annexation from taking 
place, but there is considerable 
support among the Canadian public to 
do so.“

In recent months, disappointment 
has been growing over Trudeau‘s 
mild response to Israel‘s annexation 
plans. CJPME has been highly critical 
of the Trudeau government for failing 
to condemn Israel›s plans to steal 
additional Palestinian territory.
The results of the poll also show that 

many Canadians want the government 
to increase its contribution to 
international peacekeeping and 
combating climate change, factors 
that would be key in a successful 
UNSC bid. Moreover, in a challenge 
to Canada‘s pro-Israel record, a 
majority of Liberal, NDP and Green 

supporters want Canada to increase its 
support for Palestinian human rights.

The survey was conducted by EKOS 
Research Associates between June 
5 and June 10, 2020, with a random 
sample of 1,009 Canadian adults 
aged 18 and over. The margin of error 
associated with the sample is plus or 
minus 3.0 percentage points, 19 times 
out of 20.

Working hard for civil rights and 
human rights

The CJPME team works hard for 
values and principles that we all 
hold dear, both for Canada and in the 
Middle East. As a very small team, 
we depend on the support of private 
individuals like yourself to be able to 
continue our work.  Could you make a 
donation? A monthly donation makes 
a huge long-term difference; but any 
contribution does wonders. You can 
donate on-line, call at 438-380-5410, 
or print and send the form here. 

In Solidarity,

Tom, Michael, Khaoula, Reine and 
the rest of the CJPME team

Independent Jewish Voices ( IJV)

CANADIANS WANT THEIR GOVERNMENT TO 
OPPOSE ISRAELI ANNEXATION, INCREASE 

CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL COMMUNITY

ONTARIO ENTERS 2ND PHASE OF COVID-19 RECOVERY PLAN
	 Levon Sevunts | english@rcinet.ca

Many residents of Ontario will soon be allowed to 
gather in groups of up to 10, make appointments at 
hair salons or order a dinner at an outdoor patio as 
Canada‘s most populous province begins the next 
phase lifting pandemic restrictions.

Premier Doug Ford outlined the details of Phase 2 
of Ontario‘s plan to lift restrictions on its lockdown, 
implemented to help curb the spread of COVID-19, 
at his daily briefing. The new phase covers 24 of 
Ontario‘s 34 public health units. The remaining 10, 
concentrated primarily in the Greater Toronto and 
Hamilton Area )GTHA( and near the U.S.-Canada 
border, will need to wait until new daily case 
numbers consistently decrease.

Ontarians where restrictions are getting lifted will 
be allowed to gather in groups of 10 — up from the 
previous five. The new phase will also see places of 
worship reopen, however with physical distancing 
measures in place and allowing no more than 30 per 
cent capacity.

”Entering Stage 2 means parts of the province will 
see more people back on the job and an opportunity 
to get back together with friends and family,“ Ford 
said. ”Although this is extremely encouraging, I 
urge everyone to exercise caution and continue to 
follow public health advice as we are not out of the 
woods yet.“

Here is a list of businesses and services allowed to 
reopen in Stage 2:

	 Select personal and personal care services with 
the proper health and safety measures in place, 
including tattoo parlours, barber shops, hair salons 
and beauty salons;
	 Shopping malls under existing restrictions, 

including food services reopening for takeout and 
outdoor dining only;
	 Tour and guide services, such as biking and 

walking, bus and boat tours, as well as tastings and 
tours for wineries, breweries and distilleries;
	 Water recreational facilities such as outdoor 

splash pads and wading pools, and all swimming 
pools;

	 Beach access and additional camping at Ontario 
Parks;
	 Camping at private campgrounds;
	 Outdoor-only recreational facilities and training 

for outdoor team sports, with limits to enable 
physical distancing;
	 Drive-in and drive-through venues for 

theatres, concerts, animal attractions and cultural 
appreciation, such as art installations;
	 Film and television production activities, with 

limits to enable physical distancing; and
	 Weddings and funerals, with limits on social 

gatherings to 10 people.
	 Child care services will shift away from 

providing solely emergency services throughout 
the province, regardless of what phase each region 
is in, allowing for a gradual reopening of regular 
service. The province says there will be a limit on 
operational capacity and other strict public health 
measures that will need to stay in place.
	 
Ford said more information will be announced.

	 With files from CBC News
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ONTARIO INTRODUCES NEW MATH 
CURRICULUM FOR ELEMENTARY STUDENTS

Focus on the Fundamentals will Better Prepare Students for Jobs of the Future
	 Office of the Premier

TORONTO — The Ontario 
government released the province›s 
new elementary math curriculum 
to better prepare students for 
work in a rapidly changing world, 
strengthen math competence and 
improve grades. The curriculum 
was developed over two years in 
consultation with parents, math 
educators, academics and math 
education experts, and is designed 
to reverse a decade of declining 
math scores. It will be available 
to students across the province 
beginning in September 2020.

Details were released today by 
Premier Doug Ford, Christine 
Elliott, Deputy Premier and Minister 
of Health, and Stephen Lecce, 
Minister of Education.

”I made a promise to parents that 
we would fix the broken education 
system we inherited, get back to 
basics, and teach our children the 
math fundamentals they need for 
lifelong success,“ said Premier 
Ford. ”Today, our government is 
delivering on that promise with 
the first-ever math curriculum in 
Canada for Grades 18- that includes 
the teaching of coding and financial 
literacy, both critical skills that will 
help our students prepare for and 
succeed in the modern world and in 
the modern workforce.“
The new math curriculum for Grades 
18- will:
	 Build understanding of the 
value and use of money through 
mandatory financial literacy 
concepts;
	 For the first time, teach 
coding or computer programming 
skills starting in Grade 1 to improve 
problem solving and fluency with 
technology, to prepare students for 
jobs of the future;
	 Use relevant, current, and 
practical examples so students can 
connect math to everyday life;
	 Put a focus on fundamental 
math concepts and skills, such as 
learning and recalling number facts.
”For over a decade, too many 
students were lacking everyday 

math, financial literacy, and 
numeracy skills,“ said Minister 
Lecce. ”The new curriculum will 
help students solve everyday math 
problems, enshrine financial literacy 
in the early grades, and better prepare 
students for the jobs of tomorrow by 
ensuring every student learns how to 
code.“

The Ministry of Education is also 
changing how it makes curriculum 
available to better reflect how 
Ontarians consume information. 
The new math curriculum will 
be the first uploaded to the new 
Curriculum and Resources website, 
a digital space where anyone can 
access curriculum and learning 
resources. This platform will help 
parents, students, and teachers see 
connections between learning in 
different grades and subjects.

”Our research team provided an 
extensive background research 
report giving the Ministry of 
Education the most up-to-date 
research and analysis of other 
curricula,“ said Dr. Christine 
Suurtamm, Vice Dean Research, 
and Professor of Mathematics 
Education, Faculty of Education, 

University of Ottawa. ”Ontario›s 
new mathematics curriculum builds 
on what we know about student 
learning and how students develop 
an understanding of mathematics. 
It supports all students to be math 
learners with opportunities to learn 
foundational mathematics and 
engage in current topics. The goal is 
to support how students use math in 
the world today, and how they will 
use math to make informed decisions 
in the world ahead of them.“

Quick Facts

	 The last update to Ontario‘s 
elementary math curriculum was in 
2005.

	 The new elementary 
math curriculum is part of the 
government‘s four-year math 
strategy to ensure that students can 
build the confidence and skills they 
need to excel in math.
	 The elementary report card 
will be updated to align with the 
new curriculum and provide an 
overall mark in math, along with 
comments on the different strands 
of the curriculum to give parents 
a better overall assessment of how 

their child is doing.

	 Grade 3 and 6 students will 
not participate in Education Quality 
and Accountability Office )EQAO( 
assessments during the 202021- 
school year, as the ministry works 
to align the assessments with the 
new curriculum. Students in Grade 
9 and Grade 10 will continue to take 
the mathematics assessment and 
Ontario Secondary School Literacy 
Test )OSSLT(, respectively.

	 The Ontario Government is 
committed to supporting educators 
in effectively implementing the new 
elementary math curriculum. This 
includes providing classroom-ready 
resources for each grade, as well as 
in-depth virtual training for teachers, 
principals and board staff.

	 Educators will also continue 
to benefit from investments in 
professional development and math 
supports, including $10 million for 
board-based math learning leads, 
$15 million for school-based math 
learning facilitators, and $15 million 
to support release time for educators 
to become expertly familiar with the 
curriculum.
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ONTARIO PROVIDING 
ADDITIONAL SUPPORT FOR SENIORS
	 Office of the Premier

TORONTO — The Ontario government is providing up to $4 million 
for the Seniors Community Grant Program, a significant increase 
over last year. This funding will help non-profit organizations, 
local services boards, or Indigenous groups develop programs for 
seniors that focus on combating social isolation, promoting seniors› 
safety and well-being, improving financial security and making 
communities age-friendly.
”It›s incredibly important to ensure our seniors have the supports 

they need to live full, rich and socially active lives, especially during 
this pandemic,“ said Premier Ford. ”Many have been staying home 
to help stop the spread of COVID-19. As the province gradually 
reopens, this funding will go towards establishing virtual seniors› 
tours, offering programs to combat elder abuse and developing age-
friendly communities through initiatives like making outdoor spaces 
more accessible for seniors.“
This year›s grants will range from $1,000 to $100,000 and will fund 

projects that will:

Help older individuals and couples receive the support they need in 
their community;
Ensure seniors are less at risk for neglect, abuse and fraud, and that 

their rights and dignity are protected;
Ensure more older adults are connected and engaged, reducing 

social isolation; and, Provide more opportunities for older adults in 
employment and volunteering, achieving greater financial security 
and engagement within the community.
”The past several months have been difficult for seniors, as many 

have stayed home in self isolation to help prevent the virus from 
spreading,“ said Minister Elliott. ”Through the Seniors Community 
Grant Program, our older adults will be getting out more to take 
part in various activities. When going out, seniors must continue to 
follow public health advice and practise physical distancing, wear a 
face covering when physical distancing is a challenge, wash hands 
frequently, and stay home when ill. This is the best way to keep 
everyone safe.“
In the past, the Seniors Community Grant Program has supported 

community-based activities like seniors› fitness classes, lawn 
bowling, brain fitness activities, multicultural dance, along with a 
public education and awareness campaign that challenges the myths 
and stereotypes that portray older adults as frail, out-of-touch, 
technologically illiterate, and no longer employable.
”Although many seniors have been socially isolated to stay safe 

from COVID-19, our government is committed to ensure they stay 
connected and physically active, especially now when the province 
is gradually starting to reopen,“ said Raymond Cho, Minister for 
Seniors and Accessibility. ”We want to help them maintain their 
autonomy and independence, while supporting their physical, mental 
and social well-being.“
The application period for the Seniors Community Grant Program 

is now open and will close on August 7, 2020. Unincorporated and 
incorporated not-for-profit organizations, local services boards, or 
Indigenous groups must submit applications to Transfer Payment 
Ontario )formerly Grants Ontario( online at Ontario.ca/GetFunding.
”Each year, the Seniors Community Grant program makes a 

difference in the lives of many older Ontarians by creating meaningful 
opportunities for them to connect with their communities,“ said 
Sue Hesjedahl, Executive Director of the Older Adult Centres› 
Association of Ontario. ”This year, supporting that connection 
is even more important and the SCG program will ensure seniors 
across the province can still engage with what matters most to them 
while staying safe and healthy.“

	  Marc Montgomery | 
english@rcinet.ca

Calin Rovinescu is the CEO of 
Canada‘s largest airline, Air Canada, 
thinks that the government‘s restrictions 
are now ”disproportionate“ in light of 
the ongoing reduction in COVID-19 
cases.

Quoted by Bloomberg News, he 
said the government should relax 
restrictions and ”allow us to do some 
reasonable amounts of business“.
He has also called the rules ”stifling“. 

The border between the U.S and 
Canada is closed to all but essential 
travel and is to remain closed until June 
21, although it‘s possible that could be 
extended.
With most international flights 

grounded and reduced internal flights, 
the airline had laid off some 20,000 
employees.

He said the airline would like to get 
back to at least 25 per cent of last 
year‘s business in the third quarter, 
but criticises the ongoing federal and 
provincial restrictions.
He says rebuilding an airline schedule 

is a complicated affair and restrictions 
should be loosened so a build up can 
begin towards more business in the fall.
He also says that while most of the 

firm‘s planes are sitting parked, the 
airline is still burning through $22 
million a day, even with the layoffs and 
other mitigation measures.

For example, payments on aircraft still 
have to be made even if they‘re sitting 

and not generating revenue.
Rovinescu told Aviation Week it will 

take about three years to get the airline 
back to 2019 levels.

While passenger service has been 
severely cut back, he does not that the 
cargo end has been doing well, In fact 
a number of passenger planes were 
converted to freight carriers and there 
have been over 1,500 cargo flights 
since March.

A small independent low-fare airline, 
Flair, is a Edmonton-based operation 
serving western destinations, It 
had planned an expansion into the 
Maritimes in May but that has been 
cancelled due to travel restrictions in 
those provinces.

Westjet, Canada‘s other major carrier, 
has announced its discount service, 
Swoop, has also cancelled planned 
flights to Charlottetown, Prince Edward 
Island, due to the virus and travel 
restrictions. The flights from Hamilton 
Ontario were meant to also act as 
feeders for connections to elsewhere 
in Canada, the U.S, Mexico, and the 
Caribbean. Swoop has cancelled all 
international and transborder flights 
until September 13.

Westjet itself has suspended 
transborder and international flights 
through to June 25 and most of its 
domestic routes have been suspended 
until July.
Leisure travel carrier Air Transat has 

said it will begin resumption of flights 
on July 23

AIR CANADA CHIEF 
WANTS TRAVEL RESTRICTIONS LOOSENED

An empty Air Canada check-in counter is seen at Montreal-Trudeau International Airport 
in Montreal, on Wednesday, April 8, 2020. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson
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Quebec Premier Premier François 
Legault says he is setting up a 
group to look at ways to target 
racism in Quebec–despite his 
much-repeated view that there is 
no systemic racism in the province.

His announcement came Monday, 
just hours after Montreal Mayor 
Valérie Plante vowed to act on a 
report that said the city had turned 
a ”blind eye“ to systemic racism 
and discrimination in police and 
city administration.

”There‘s a consensus on two 
things in Quebec: first, the vast 
majority of Quebecers are not 
racists. Two, there is racism in 
Quebec. So we must act against 
racism by working together,“ 
Legault said.
Legault said the group‘s mandate 

will be to ”identify the actions 
that we can take against racism in 
sectors where there are problems.“ 
 Last week, Legault, who was 

elected in October 2018 on a 
populist platform that included 
rolling back immigration, 

promised to take concrete steps to 
combat racism and diversify the 
provincial government workforce 
after a report found that the lack 
of progress in bringing visible 
minorities into the government 
is evidence of ”systemic 
discrimination.“

The 127-page report by the Quebec 
Human Rights Commission found 
that in 2019, 6.3 per cent of public 
sector employees in the province 
were visible minorities.

Monday‘s events–the release of 
the Montreal report and  Plante 
and Legault‘s press conferences–
came a day after dozens of 
people gathered outside Legault‘s 
Montreal office to stage a sit-in, 
protesting the province‘s ban on 
religious symbols. 
The most controversial section 

of the law, known as Bill 21, 
bans civil servants in positions of 
authority from wearing religious 
symbols such as a hijab or kippah. 
Legault‘s announcement also 

comes as Canadians debate the 
nature of racism, and participate in 
demonstrations across the country 
in the wake of George Floyd‘s 

killing in Minnesota and several 
in incidents involving the RCMP 
and members of First Nations 
communities.
”We were all touched by what 

happened in the United States. 
We don‘t want to import the 
climate of confrontation,“ Legault 
said Monday, in reference to the 
protests following Floyd‘s death.
Last September, following the 

release of a 520-page report 
he prepared that included 142 
calls to action, retired Superior 
Court justice Jacques Viens said 
the Quebec government should 
apologize to First Nations and Inuit 
for the harm they have endured as 
a result of provincial laws, policies 
and practices.

Earlier this month, demonstrators 
took to the streets in cities across 
the province in what was viewed 
as rebuke to Legault‘s claims that 
there is no systemic racism in 
Quebec. 
 
	 With files from CBC 
News )Jonathan Montpetit, John 
MacFarlane, Benjamin Shingler, 
Kamila Kinkson(, The Canadian 
Press )Sidhartha Banerjee(, RCI

QUEBEC’S PREMIER ANNOUNCES PLAN TO TARGET RACISM

Quebec Premier Premier François Legault/Toronto Star
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The head of the RCMP 
says some members 
of the force will begin 
wearing body cameras.
A spokesperson 

for Commissioner 
Brenda Lucki made 
the announcement in 
a statement Monday 
evening–just hours after 
Prime Minister Justin 
Trudeau told reporters at 
his daily press briefing 
that he planned to raise 
the issue with provincial 
and territorial leaders and 
that he had already talked 
to Lucki about it. 
”The commissioner 

has confirmed that the 
RCMP will engage in 
work and discussion with 
policing partners and the 
NPF )the RCMP union( 
on a broader rollout of 
body-worn cameras,“ 
spokesperson Dan Brien 
said in the statement.
 ”The commissioner 

agrees it is critically 
important for Canadians 
to feel protected by the 
police and is committed 
to take whatever steps 
are required to enhance 

trust between the RCMP 
and the communities we 
serve,“ the statement 
said.
Brien said members in 

operational roles will 
wear the body cameras 
but did not say when the 
policy would take effect 
or how many officers 

would wear them.
The announcement 

followed three days of 
anti-racism and anti-
police brutality protests 
in cities across the 
country, sparked by 
the death of George 
Floyd two weeks ago in 
Minneapolis, Minnesota.
It also followed the 

violent arrest of an Inuk 
man in Nunavut that was 
captured on video last 
week and charges by 
Athabasca Chipewyan 

Chief Allan Adam at 
a press conference on 
Saturday that RCMP 
officers beat and arrested 
him and manhandled his 
wife in a Fort McMurray, 
Alta. parking lot earlier 
this year.
Alberta‘s Serious 

Incident Response 

Team looking into the 
allegations.

At his media session on 
Monday, Trudeau said he 
was ”deeply alarmed“ by 
the pictures Chief Adam 
shared.
”Many people in this 

country simply do not 
feel protected by the 
police. In fact, they‘re 
afraid of them,“ Trudeau 
said at the briefing.
The RCMP 

announcement came 

after criminal charges 
were filed in recent days 
against a total of five 
RCMP officers in Alberta 
and in British Columbia 
for alleged criminal 
offences dating back to 
2017 and the death of a 
26-year-old Indigenous 
woman in a police 
shooting in Edmundston, 
New Brunswick last 
week.

As well, it came as 
leaders in the Northwest 
Territories and Nunavut 
issued calls for police 
reform following a report 
obtained by CBC News 
that said Inuit in Nunavut, 
especially women, suffer 
systemic police abuse, 
including excessive 
violence and persistent 
racism. )Please see story 
on this page below.(
The RCMP is a federal 

force that also serves 
eight of the 10 provinces 
and Canada‘s three 
northern territories.
Ontario and Quebec 

have their own police.

	 With files from 
CBC News, RCI, The 
Canadian Press

SOME RCMP OFFICERS WILL BEGIN WEARING BODY CAMERAS

RETAIL SALES 
SEE MASSIVE DROP 

SINCE PHYSICAL 
DISTANCINGMEASURES

	 Vincenzo Morello | english@
rcinet.ca

Retail sales in Canada have gone 
down 33.6 per cent since the social 
and physical distancing measures 
were put in place in mid-March, 
according to a report released by 
Statistics Canada earlier today.

In the month of April, retail sales 
were down by 26.4 per cent $34.7 
billion and sales in all 11 sectors of 
retail trade were down for the first 
time since May 1993.

Many essential businesses such as 
grocery stores, pharmacies and liquor 
stores remained open with reduced 
hours, however Statistics Canada 
said that most Canadian retailers did 
not offer in-store shopping in April 
due to the COVID-19 pandemic.

Many non-essential retailers were 
also forced to close in March, and 
remained closed throughout April.

The motor vehicle and parts dealers 
industries were hit hardest during 
the month of April with sales going 
down by 44.3 per cent. Sales at food 
and beverage outlets fell by 12.7 per 
cent in April, and sales at gas stations 
fell by 32.2 per cent. 

However, online retail sales shot up 
during the month of April. Due to the 
pandemic, many Canadian retailers 
shifted their business online. 

According to the Statistics Canada‘s 
report, online retail sales accounted 
for a record high of 9.5 per cent, 
$3.4 billion of all retail trade for the 
month of April, an increase of 120.3 
per cent compared to last year.

	 Levon Sevunts | english@
rcinet.ca

Citing ”a long journey ahead“ 
on the road to Canada‘s economic 
recovery, Prime Minister Justin 
Trudeau said Tuesday that the 
federal government is extending 
by two more months a key income 
replacement program for millions 
of Canadians who lost their 
jobs because of the COVID-19 
pandemic.
The Canada Emergency Response 

Benefit )CERB( has provided 
taxable payments of $2,000 
per month to over eight million 
Canadians.
But the 16-week program, which 

was launched in April, was set to 
expire soon as many applicants 
were about to run out of their 
original $8,000 limit.

”Over the past few months, 
Canadians have been able to 
count on the Canada Emergency 
Response Benefit to help them get 
through a tough time,“ Trudeau 
said.
”And the reality is that even as we 

start to reopen, a lot of people still 
need this support to pay their bills 
while they look for work.“
The minority Liberal government 

introduced legislation last week 
that placed conditions on CERB 
payments requiring recipients 

to actively look for work and to 
not turn down reasonable work 
opportunities.
That legislation did not pass, 

but Trudeau said Tuesday the 
government will find ways to 
encourage people to work when 
they are able.

”Over the next few weeks, 
our government will look at 
international best practices, and 
monitor the economy and the 
progression of the virus to see what 
changes – if any – need to be made 
to the program so that more people 
are supported,“ Trudeau said.

	 With files from CBC News

GOVERNMENT EXTENDS EMERGENCY 
BENEFIT PROGRAM BY 8 MORE WEEKS
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CANADA LOSES BID FOR SEAT ON THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL
	 The Canadian Press Staff

OTTAWA -- Canada has lost its bid 
for a seat on the United Nations 
Security Council.
Canada›s loss came in the first round 
of voting today in a secret ballot of 
193 member states of the United 
Nations General Assembly.

It follows the loss by the former 
Conservative government of 
Stephen Harper in 2010, and after 
Prime Minister Justin Trudeau 
declared Canada›s candidacy after 
coming to power in 2015.

Canada lost to Norway and Ireland 
for two available seats for a two-
year term starting next year.
The voting began at 9 a.m. eastern 

time, with the UN ambassadors 
being given staggered access to the 
General Assembly meeting hall in 
New York City to prevent the spread 
of COVID-19.
The voting arrangement as a historic 

departure for the General Assembly 
because of public health concerns 
over the pandemic ”The Trudeau 
government‘s anti-Palestinian 
voting record at the UN undoubtedly 
contributed to its failure to gain a 
seat on the Security Council,“ said 
Karen Rodman. ”Those who support 
Palestinian rights should rejoice.“
”The Liberals have voted against 

dozens of UN resolutions defending 
Palestinian rights, threatened to cut 
funding to the International Criminal 
Court for investigating Israeli 
crimes, protected Israeli settlement 
wine producers, celebrated 
Canadians who fight in the Israeli 
military and slandered the pro-
Palestinian movement“, explained 
Rodman. ”Chrystia Freeland even 
told an Israeli audience Canada 
would act as an ’asset for Israel‘ 
if it won a seat on the UN‘s most 
powerful decision-making body.“ 
Three weeks ago Just Peace 

Advocates released an Open Letter 
signed by over 100 civil society 
groups and dozens of prominent 
individuals urging countries to vote 
against Canada‘s bid for a Security 
Council seat due to anti-Palestinian 
positions. The group also stimulated 
1300 individuals to email all UN 
ambassadors asking them to vote 
for Ireland and Norway instead of 
Canada for the Security Council. 

In a sign of the campaign‘s impact, 
Canada‘s permanent representative 
to the UN Marc-André Blanchard 
responded with a letter to all UN 
ambassadors defending Canada‘s 
policy on Palestinian rights.
”The Trudeau government has 

not only isolated Canada from 
international opinion regarding 
Palestinian rights at the UN, but its 
positions contravene the wishes of 
most Canadians regarding the long 
beleaguered Palestinians according 
to a recent Ekos poll“, explained 
Rodman.

”By rejecting Canada‘s Security 
Council bid the international 
community also delivered a blow 
to the Israel lobby“, noted Rodman. 
”The Centre for Israel and Jewish 
Affairs and B‘nai B‘rith shouldn‘t 
be determining Canada‘s voting at 
the UN.“

Canada to have ’strong voice‘ with 
or without UN Security Council 

seat: Trudeau

Canada will remain a major player 
on the international scene no matter 
whether it gets elected to the United 
Nations Security Council or not, 
Prime Minister Justin Trudeau said 
 ”We‘re running for the Security 

Council seat because we saw a 
unique opportunity to engage with 
our partners across the UN, to build 
sustainable peace, and to make real 
progress on the issues that matter,“ 
Trudeau said during his daily 
briefing in Ottawa.

 ”Canada has continued to be a 
strong voice on the world stage 
because this is what Canada does 
well and we will continue to do it,“ 
Trudeau said.

”Yes, a seat on the UN Security 
Council will be an additional lever 
and an extra way to make sure that 
our voice and our values are being 
heard at the highest levels, but we 
will continue to make a difference 
in the world, defend multilateralism, 
not just because it‘s good for the 
world but because it‘s good for 
Canadians.“

 INTERNATIONAL COMMUNITY
DELIVERS BLOW TO ISRAEL LOBBY

	 Marc Montgomery | english@rcinet.ca

These are two events in people‘s lives which 
normally bring family and friends together in 
shared and greatly emotional occasions of either 
joy or sorrow.  

But with the arrival of COVID-19 and the 
emergency lockdowns, these important shared 
moments have been severely restricted. 

Whereas many marriages have been postponed, 
being unable to attend funerals has caused great 
distress.

Ontario, Canada‘s most populous province 
announced it will begin easing restrictions on 
these milestone events ”in recognition of the 
importance of being with loved ones during 
the moments that matter most“, according to a 

government website statement.
 ”With recent progress to reduce the spread 
of COVID-19, we are able to ease restrictions 
on these special ceremonies,“ said Christine 
Elliott, Ontario‘s Deputy Premier and Minister 
of Health. ”We have taken deliberate steps 
to increase testing and increase our ability to 
track and contain this virus. As we loosen these 
measures, I strongly urge everyone to remain 
careful and cautious as we are all still at risk.“

Elliot also tweeted that with seven straight days 
of fewer than 300 positive infections reported 
each day that although there may be upticks in 
cases some days due to increased testing, ”What 
matters most are trends, which continue to show 
Ontario on a downward trajectory“.

The new regulations allow indoor events to be 
held at up to 30 percent of the venue capacity, 

while outdoor segments are limited to 50 people 
and in all cases ’social distancing‘ rules should 
be followed for those not part of an immediate 
household or close social circle.
The rules pertain only to ceremonies however; 
receptions are still limited to 10 people, which is 
up from a previous limit of five for gatherings.

The new social circle rule enables a 10-person 
group to be formed of family members who 
live together, and extended to other family 
members or close personal friends up to a limit 
of 10 people. It states that people should not be 
members of more than one social circle.

Currently Ontario has 110 people in intensive 
care related to COVID-19, out of 489 confirmed 
cases.  Of the just under 32,000 confirmed cases 
that have been confirmed in the province since 
testing began, 83 per cent are listed as recovered.

ONTARIO EASING RESTRICTIONS ON WEDDINGS, FUNERALS

 
“JUST PEACE ADVOCATES MOVEMENT” :
CANADA’S SECURITY COUNCIL DEFEAT IS A WIN FOR PALESTINE
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	 Lindsay Mathyssen
MP-London-Fanshawe

OUR ECONOMY IS STRONGER WHEN WE SUPPORT WORKING FAMILIES

The last several months have been a difficult 
time across Canada and here at home. I have been 
working tirelessly to make sure there are supports 
in place to help people through the pandemic. My 
office has helped people access federal programs 
and supports, as well as helping people travel 
back to Canada and to their loved ones. I have 
also focused on pushing for the expansion of 
supports for small businesses and independent 
contractors that make up the large majority of the 
economy here in London. 
Our community has come together in many 

ways to support each other. During this pandemic, 
many Muslim community groups ramped up all 
their efforts to donate food and to assist seniors 
and those less fortunate with grocery deliveries.
I want to acknowledge all the efforts of the 

Islamic Relief Canada for stepping up to protect 
and support those facing economic barriers and 
those at higher risk. Your support to providing 
hygiene kits to shelters and families across 
Canada, as well as financial assistance to those 
living below the poverty line is highly appreciated 
by all.
At the beginning of this pandemic, the 

government was reluctant to take bold actions 
in order to protect jobs and Canadian workers. 
Many of these measures were not ambitious 
enough and fell short of ensuring that Canadians 
would be protected from the economic effects of 
this pandemic. New Democrats fought hard to 
ensure that these programs were strengthened and 
extended. During this minority government, the 
NDP has pushed the Liberals to make substantial 
changes and we have achieved victories such as:
	 Expanding support with the CERB 
program and pushing to make the supports 
universal;
	 Lifting the wage subsidy program for 
hard hit businesses from only 10% to 75%;
	 Ensuring that every Canadian worker is 
entitled to 10 days of paid sick leave;
	 Making the government increase the student 
benefit )CESB( for those with dependents or 
living with disabilities from $1750 to $2000 – A 
single mother who is trying to build a better life 
shouldn‘t be financially punished for being in 
education;
	 Insisting the government provide more 
support for seniors. Government is providing a 
one-time OAS payment of $300 for seniors and 
an additional $200 for those on GIS – but we are 
pushing for these increases to become regular and 
permanent;
	 Forcing the government to commit to 

providing financial support for persons with 
disabilities. We will continue to hold the 
government to account to provide real action. 
Words alone aren‘t good enough, those with 
disabilities need support immediately;
	 Helping small businesses stay afloat by 
expanding the CEBA program;
	 Making the government stop pandemic 
bailout money going to tax-evading corporations. 
Working people are struggling and taxpayer 
dollars shouldn‘t be going to subsidize the super-
wealthy and the big banks.
	 
Too many people have been unable to access 

the financial supports they desperately need. 
That‘s why the NDP called for a universal direct 
payment of $2000 for every Canadian in order to 
protect our families and stabilize the economy. 
Shortly after, the government listened to our 
demands and introduced the CERB program, 
which while welcome, still leaves far too many 
Canadians falling through the cracks.
The government initially introduced a wage 

subsidy of 10% for hard-hit businesses. We knew 
that wasn‘t enough and Jagmeet Singh brought 
together a broad coalition of union leaders 
and small business owners to call for a wage 
support of 75%. The government U-turned and 
implemented that policy too.
Many working people have felt pressure either 

to go into work while sick or not be able to pay 
their bills. The lack of paid sick leave in Canada 
was a problem before the pandemic but now it has 
become an issue of public safety as well. We were 
able to convince the government to implement 
10 days of paid leave. It‘s good for workers, it‘s 
good for businesses and it‘s vital to the health and 
security of the nation.

While we are proud of the reforms we have 
managed to get from the government, there 
is so much more work to be done. Too many 
vulnerable Canadians are being left behind and 
forgotten. Seniors and people living on disability 
support payments were already struggling 
financially before the crisis and are now facing 
new challenges and increased costs just to 
survive. We need to implement far more than a 
one-time payment, for seniors and those persons 
living with disabilities, to ensure they can live 
with dignity.

The horrific conditions faced by far too many 
seniors in long term care homes is a disgrace. 
Profits for owners and shareholders of care 
home facilities are being put first before our 
seniors. Care workers are being overworked and 
underpaid for the essential work they are doing. 
That‘s why the NDP is calling on the government 
to immediately increase funding and introduce 
clear and enforceable national standards so that 
we can put people first.
Our economy is stronger when we support 

working families, as too many essential workers 
are struggling to ensure their children are cared 
for and parents need assurances that they can get 
safe, quality, universal and affordable childcare.
I would like to thank all of the healthcare and 

essential workers who have put themselves at risk 
for the good of all Canadians. You are the heroes 
of our time and we need to financially support 
and recognize those who have sacrificed so much 
and put themselves in the line of fire. We need our 
government to focus more on workers and less on 
CEO‘s and shareholders. We can build a stronger 
Canada together and make sure our government 
is working for you.
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LONDON MUSLIM COMMUNITY 
TO LAUNCH SOUP KITCHEN 

AT HYATT MOSQUE
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